
 



 

 



COMENTARI DE TEXT 

(EL COMENTARI ES FA COMPLET –A LA VELLA USANÇA,DONCS-I DINS UN 

REQUADRE INCLOEM LES PREGUNTES QUE ES FAN EN LA NOVA PROVA) 

 

PRESENTACIÓ 

 

A primer colp d’ull ens trobem davant un text fragmentari, una part dels 

contes que componen la recopilació “L’illa de Maians”, del conegut escriptor 

Quim Monzó.”. Només hi ha elements del codi lingüístic i del tipogràfic.  

CANAL 

 

Com que es tracta d’un text escrit, el seu canal és visual, la qual cosa 

implica que és un text preparat, que ni emissor ni receptor comparteixen el 

lloc ni l’espai de l’acte comunicatiu(en aquest cas el recull de contes data de 

1985), i que la capacitat de resposta immediata està bastant limitada, per 

bé que a hores d’ara fenòmens com el xat o el correu electrònic via Internet 

l’han ampliada bastant. 

 

ÀMBIT D’ÚS 

 

Aquest text pertany a l’àmbit literari, concretament al gènere narratiu. 

 

MARC CULTURAL 

Un text com aquest s’inscriu en una societat avançada, en un àmbit urbà, 

consumista, on la gent pot permetre’s disposar de roba còmoda (d’ús diari) 

i de roba més especial per certes ocasions:eixir de nit, bodes, festes, 

celebracions en general... 

 

ESTRUCTURA TEXTUAL 

1a PART.COMPRENSIÓ DEL TEXT 

A i D.PARTS BÀSIQUES DEL TEXT 

 

El text és narratiu. De les tres parts clàssiques en aquest tipus de 

text (plantejament, nus i desenllaç), tot ens fa pensar que ens 

trobem en la primera. Un home –¿jove? porta pantalons Levi’s- es 

prepara per acudir a una cita. 

L’estructura externa consta de tres  paràgrafs, un de més breu 

(dues línies) i els altres dos més extensos. L’estructura interna 

consta, en canvi, de només dues parts: 

1a. L’home ix de la dutxa i busca en l’armari la roba més escaient 

per a la cita. (l.1-13) 

2a. La segona part (l.14-25) se centra en els dubtes de l’home a 

l’hora de elegir la roba que més bona impressió done a la xica. 

 

TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

El tema, en tant que expressió breu i precisa del significat global del text, 

seria el següent:  

A.TEMA 

Els dubtes del xic per encertar amb la roba que més agrade a la xica 



 Arribem a ell a través d’uns mots i expressions temàtics com “què posar-

se” (l.3) “torna al calaix”(l.16), “obre l’altre cos d’armari”(l.6) “la torna a 

lloc”(l.9), “n’està tip”(l.12) A partir de “com hi anirà ella” (l.15)  una sèrie 

de preguntes mostren el nerviosisme que li provoca haver de llegir. 

 

RESUM BREU DEL TEXT 

B.RESUM (màxim 10 línies) 

 

Mentre, en un mar de dubtes, un home –¿jove?  decideix què posar-

se, l’assalten més dubtes sobre si allò que durà combinarà amb la 

roba de la xica. Naturalment, vol  donar-li bona impressió.  

 

GÈNERE 

 

Ací la paraula gènere cal interpretar-la en el sentit tradicional de la paraula 

ja que és un text literari. Es tracta del gènere narratiu, en concret d’un 

fragment d’un conte( narrativa breu) 

 

INTENCIÓ O FINALITAT 

 

 La  finalitat  predominant en un text literari és la d’emocionar, sorprendre, 

agradar a l’interlocutor, o fins i tot buscar la seua empatia. El narrador 

busca la complicitat del lector perquè tothom en algun moment o altre ha 

patit el sentiment d’inseguretat del protagonista.  

 

FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

 Si la  finalitat  predominant en un text literari és la 

d’emocionar,sorprendre, agradar a l’interlocutor, vol dir que la funció del 

llenguatge fonamental és l’estètica o literària.  

 

MODALITATS ORACIONALS 

 

La modalitat predominant és clarament la dubitativa, que es manifesta de 

diverses maneres. Verbs com “dubta”(l.3), adverbis de duote com 

“potser”(l.5), connectors de contrast com “però”(l.8) que sembra la 

incertesa, un “decididament”(adverbi de mode) que adquireix un sentit 

irònic perquè no hi ha res decidit, etc. 

Destaquen les preguntes que,  en una mena de monòleg interior, el 

protagonista es fa a ell mateix i que destil.len indecisió, vacil.lació, duote…   

 

VEUS DEL DISCURS 

 

El narrador usa la 3a persona omniscient en els dos primers paràgrafs. A 

partir del tercer, cedeix la veu al protagonista que, com acabem de dir, en 

una mena de monòleg, es pregunta a ell mateix si ha de vestir d’esport o 

més formalment, quina americana o camisa es posarà, o si durà corbata. En 

aquest cas, ¿quina corbata?Fa la impressió que el narrador busca l’empatia 

del lector real amb el protagonista del conte. 

 

LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES 

 



                     Pel que respecta a la varietat diafàsica o registre.…,tant el 

tema tractat (de la vida quotidiana, però literaturitzat),com el nivell de 

reflexió (gran) com el grau de formalitat (alt),  com el grau d’elaboració del 

text(molt preparat), com el fet que l’autor s’adrece a un receptor (de 

cultura mitjana o alta) imposen l’ús del registre culte , encara que el 

narrador pot permetre’s incursions en el llenguatge col.loquial.  

 

                     Des del punt de vista de la variació diatòpica o dialectal, cal 

dir que ens trobem davant la varietat estàndard que,dins del català escrit, 

usen  els no valencians . Ho veiem en certes preferències lèxiques, com ara 

“mirall”(l.1,per “espill”), “tip”(l.11,per “fart”), “xarona”(l.24) per 

“coenta”, en formes verbals com els presents d’indicatiu “atreu”(l.8) i 

“treu”(l.22), per “atrau” i “trau”, “obre(l.6), per “obri”,o l’imperfet de 

subjuntiu “triés”(l.19) per “triara”.Hi ha també un present de subjuntiu 

“tinguin”(l4) per “tinguen”. O l’expressió “tocar l’ase”(l.2) que, segons el 

DCVB, significa emetre, per indicar menyspreu, disgust o contrar¡etat, un 

soroll semblant al que s’emet per incitar els rucs a caminar.  

 

 

COHERÈNCIA SEMÀNTICA 

 

És un text coherent semànticament perquè els indicadors de 

repetició(“dubta”,l.3) “al dubte”(l.14), etc progressió de  la 

informació(l’home pensa primerament què es posarà i després si el que 

porte combinarà o contrastarà amb el vestit de la xica), la no-contradicció 

de les idees i relació entre els diversos elements es troben presents. 

 

TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

Es ressalta la importància de la vestimenta per crear una imatge pròpia 

amb què presentar-se davant els altres. En castellà diuen que“El hábito no 

hace- al monje” o “Aunque la mona se vista de seda...” 

 

IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

Com que l’autor busca amb la impersonalització una manera de 

distanciar-se del receptor, de generalitzar o de donar valor objectiu 

al text, és un recurs típic dels comentaris editorials o dels textos 

acadèmics. Però no d’un text narratiu com aquest. Potser la 

comparació “com qui passa els fulls d’un llibre”(l.9) o “És clar 

que...”(l.21) podrien interpretar-se com recursos 

impersonalitzadors, però és discutible. 

 

C.IDENTIFICA I JUSTIFICA  LES MARQUES DE MODALITZACIÓ DEL TEXT. 

 

 

Aquest és un text bastant modalitzat.La modalització és l’expressió 

de la subjectivitat del parlant, la seua actitud davant el text. I el 

nostre narrador “dubta” i “valora” cada peça de roba que 

s’emprova. 

 

 



Expressions que impliquen 

valoració personal, positiva o 

negativa 

“petit mixelín”(l.2) (negativa) 

“el fa gras(el color blanc”(l.8,9) 

“li queden 

millor”(l.10)(positiva) 

“decididament”(l.10)(ací té 

valor positiu) 

“estar tip”(l.11)(negativa) 

“afavorit”(l.14)(positiva) 

“excessiva,segons com”(l.20) 

(negativa) 

“xarona”(l.24) (negativa) 

“xoc interessant,per 

brutal”(l.25) 

(positiva) 

 

 

 

LA COHESIÓ SINTÀCTICA 

 

El text està ben cohesionat perquè hi ha un ús correcte dels connectors. 

Tractant-se de dubtes, abunden els de contrast i les oracions subordinades 

condicionals, així com les conjuncions disjuntives  (P.exemple:”En canvi”, 

l.5; “però”, l.8 i l.11; “Si a la fi es decideix...”, l.11; “Si vingués vestida 

d’esport”l.16; “si triés la camisa negra...”l.19; “els grisos o els Levi’s”,l.12; 

“vestit ostentós o manera senzilla”,l.15-16; “camisa grisa o negra”,l.17; 

“corbata o no”l.22; “O, precisament”l.24)  Els temps díctics són el present 

d’indicatiu(en el dos primers paràgrafs), que alterna amb el futur simple en 

el tercer. Òbviament el nostre protagonista cagadubtes usa el futur per 

llançar les seues hipòtesis sobre com anirà vestida la xica. A part d’alguna 

perífrasi d’imminència (“s’acaba d’afaitar” l.1) predominen  -era 

previsible!- les de possibilitat (“podria posar-se...”l.12, “pot ser 

excessiva”l.20, “pot trencar” l.21, “pot quedar”l.24). Vegem ara la dixi: 

 

Persona Temps lloc 

posem per cas(és 

marca del protagonista, 

quan enceta el monòleg  

amb ell mateix)  

Fa unes setmanes 

Últimament 

Davant del mirall 

El calaix 

  

2a PART.ANÀLISI LINGÜÍSTICA DEL TEXT 

 

A.INDICA LA PRONUNCIACIÓ DELS ELEMENTS SUBRATLLATS 

1.els eslips: sorda o sonora?  (sonora) 

2.esport: oberta o tancada?   (o oberta) 

3.posar: oberta o tancada?   (o tancada) 

4.penjacorbates: sorda o sonora? (sonora) 

5.llisa: sorda o sonora? (sonora) 

 



B.INDICA LA FUNCIÓ SINTÀCTICA DE LES ESTRUCTURES SINTÀCTIQUES 

SUBRATLLADES. 

1.Al dubte tradicional de no saber com vestir-se per quedar més 

afavorit[...]      Oració subordinada substantiva de CD 

2.Si, posem per cas, vingués vestida d’esport  Complement Predicatiu 

3.Perquè l’americana és un altre dels dubtes.   Atribut 

4.És clar que amb una corbata també pot trencar l’austeritat grisa-negra. 

Oració subordinada substantiva en funció de Subjecte. 

 

C.DIGUES QUIN ÉS EL CAMP SEMÀNTIC QUE PREDOMINA AL TEXT I 

EXEMPLIFICA-HO AMB CINC MOTS DEL TEXT 

El dels vestits: 

1.la samarreta   2.els eslips    3.les camises  4.els pantalons  5.l’americana 

 

3a PART.EXPRESSIÓ I REFLEXIÓ CRÍTICA 

A) EXPLICA EN QUINA MESURA LA NARRATIVA CURTA DE QUIM MONZÓ 

REFLECTEIX LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA I AMB QUINS RECURSOS HO 

FA. 

La seua faceta de periodista experimentat que ha recorregut més de 

mig món li dóna un profund coneixement de la condició humana que 

traspua en les seues novel.les i contes. Com algú va dir a “Le 

Monde” –en un comentari que apareix a l’entrada corresponent de 

la Vikipèdia-  Quim Monzó presenta dos registres: un, realista i líric; 

un altre, fantàstic i grotesc. A més, és un “virtuosista” en el maneig 

de les paraules i els seus contes són “una llança d’acer” amb què 

critica la nostra vida quotidiana. El recurs al sentit de l’humor i la 

reducció a l’absurd són altres eines que fa servir per disseccionar el 

comportament neuròtic, obsessiu, tendre o irritant, que tenim les 

persones. Això, a petites dosis, amb la qual cosa no cansa, et 

diverteix i et dóna que pensar. Retrata tan encertadament la 

conducta humana que, com passa en aquest conte, el lector és 

capaç de sentir empatia (de posar-se en el seu lloc) amb els seus 

personatges de...ficció?  L’actualitat dels seus temes i l’originalitat 

dels seus enfocaments, ha fet que la seua obra haja estat traduïda a 

més de vint idiomes. 

B) REFLEXIONA SOBRE LA FUNCIÓ DE LITERATURA COM A 

ENTRETENIMENT. 

Abans que tot, el lector vol passar-s’ho bé llegint. Podrà aprendre 

coses, podrà emocionar-se, podrà sorprendre’s amb el que diu un 

llibre, però sobretot voldrà que aquelles dues o tres hores li hagen 

passat volant. Fins i tot les ments menys cultivades, s’han 

entretingut amb les novel.letes de l’oest de Marcial Lafuente 

Estefanía o amb els melodrames barats, fabricats en sèrie, de Corín 

Tellado. Altres, més preparats, han recorregut a les novel.les de 

lladres i serenos, als “Millenium” o  a l’agudesa detectivesca de 

Sherlock Holmes. Altres, més cultivats, han degustat amb plaer la 

“Divina Comèdia”, el teatre de Shakespeare o les aventures del 

nostre Tirant, sempre intentant guanyar-se el favor de Carmesina. 

Desgraciat aquell que no és capaç d’entretenir-se amb la lectura. No 



sap el que es perd! Llegint sents una pau profunda que et reconcilia 

amb tu mateix. Costa de creure’s la gent que et confessa 

obertament que “no li agrada llegir”. Probablement és que no ha 

trobat  l’obra o l’autor “per a ell”. Però cal dir-li que no abandone, 

que persevere. Descobrirà que la lectura d’un bon llibre entreté més 

que hores i hores veient programes de les vísceres (dir-ne del cor 

seria quedar-se curt) a la caixa tonta.  

 

 

 

 

 

 

 

 


