
 



 



 

 

 

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, 

corresponent a una conferència del lingüista català Joan Solà, que 

publicà l’IIFV el 1202.  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 la 

conferència(text oral) fou donada abans de la seua plasmació en 

forma de llibre.La capacitat de resposta immediata del lector 

està,doncs, bastant limitada.  

 

ÀMBIT D’ÚS 

 

Si es tracta d’una conferència vol dir que ens trobem dins l’àmbit 

acadèmic, el de l’ensenyament. Amb més raó si el que la imparteix 

és un professor universitari. 

 

MARC CULTURAL 

 

Un text que parla de l’aniquilació de pobles i cultures a mans d’uns 

altres més forts resulta comprensible, per desgràcia, a qualsevol 

societat perquè en totes s’han donat fenòmens colonialistes i de 

repressió injusta i brutal. Pensem en l’imperi romà, o en 

l’expansionisme alemany en temps dels nazis, o en l’expansió turca 

a partir del segle XV, o en l’agressivitat japonesa envers els països 

veïns, o en els creadors europeus de la segregació racial a Sud-

Àfrica.  

 

ESTRUCTURA TEXTUAL 

1a PART.COMPRENSIÓ DEL TEXT 

A. DESCRIVIU EL TEMA I LES PARTS BÀSIQUES DEL TEXT  

C. ¿ÉS AQUEST UN TEXT NOMÉS EXPOSITIU? JUSTIFIQUEU LA VOSTRA 

RESPOSTA AMB EXEMPLES CONCRETS EXTRETS DEL TEXT. 

 

El text és fonamentalment expositiu, com correspon a un text 

d’àmbit acadèmic, però l’autor no s’està de valorar l’aniquilació dels 

indis com un fet empobridor i abusiu, un genocidi que mereix 

almenys alguna reparació per part dels colonialistes. Diríem, doncs, 



que el text va convertint-se en argumentatiu a mesura que avança, 

principalment a través del lèxic valoratiu que fa servir l’autor. L’ex 

tructura externa la componen tres paràgrafs. Internament, destaca- 

ríem només dues parts: 

1a. Paràgrafs 1 i 2 (l.1 a 17). Part plena de dates i xifres, la més 

clarament expositiva. 

2a.(l.18 a 30) La part més argumentativa. Es fa un balanç –negatiu, 

òbviament- del que s’ha fet amb els pobles indígenes nord-

americans. El lèxic valoratiu critica durament el genocidi. Vg més 

avall, la modalització. 

 

TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

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

text, seria el següent:  

El genocidi intolerable dels pobles anteriors a l’arribada de Colom,  

que ha  dut a terme el colonialisme europeu i la reparació que 

mereixen els seus descendents.  

 Arribem a ell a través d’uns mots temàtics com “menyspreu” (l.8) 

“enuig”(l.9), “foragitar”(l.10) “esbarriats i delmats”(l.17), 

“malvestats històriques”(l.26), “esllanguint”(l.29), etc. 

 

RESUM BREU DEL TEXT 

B.RESUM (màxim 10 línies) 

 

El colonialisme europeu  ha massacrat els indis, els ha privat de 

terres i béns i els ha confinat en reserves a l’oest de Nord-Amèrica. 

Es pot dir, fins i tot, que han patit més que els afroamericans, de 

manera que només queden grupuscles aïllats, oblidats per un estat 

que està en deute amb ells per haver exterminat els seus 

avantpassats. Una reparació necessària i justa.  

 

GÈNERE 

 

El gènere és la conferència, text oral de l’àmbit acadèmic, del qual 

el text que estudiem és fidel reproducció.  

 

INTENCIÓ O FINALITAT 

 

 La  finalitat  predominant en un text expositiu és la de fer entendre 

un tema, en aquest cas com i per què els pobles europeus van 

dedicar-se amb cos i ànima a matar indis i arraconar-los cap a 

l’oest, moguts per l’ànsia de poder i de riquesa, com es diu 

clarament al text (l.21) De manera indirecta, l’autor “argumenta” 

que caldria que l’estat compensara la marginació en què viuen els 

seus descendents. 

 

FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

La funció del llenguatge fonamental és la referencial o 

representativa (per la part explicativa) i , en segon lloc, la 



conativa,(part argumentativa)que busca que l’oient de la 

conferència es consciencie i solidalitze amb la causa dels pobles 

indígenes americans.  

 

MODALITATS ORACIONALS 

 

Predomina la  informació en sentit estricte (modalitat enunciativa o 

declarativa, afirmativa o negativa) Ni preguntes retòriques, ni 

exclamacions ni exhortacions. 

 

VEUS DEL DISCURS 

 

El narrador usa la 3a persona (es busca l’objectivitat, típica dels 

textos acadèmics). Hi ha un fals estil directe quan l’autor les 

hipotètiques preguntes que els benpensants es formulen a propòsit 

dels indígenes (“què caram volen”l.18; “què n’hem de fer”l.19, 

aquesta darrera amb una dixi personal aliena a la del text) 

 

LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES 

 

                     Pel que respecta a la varietat diafàsica o registre,tant 

el tema tractat (molt específic, però ben conegut gràcies al 

cine),com el nivell de reflexió (gran) com el grau de formalitat (alt, 

amb el conferenciant parlant a un micròfon des d’una taula, púlpit o 

tribuna apartada dels oïdors) 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 amb coneixements de les destrosses que han fet al 

nou continent espanyols, portuguesos, anglesos, holandesos, etc 

imposen l’ús d’un  registre culte.  

 

C.¿A QUINA VARIETAT DIALECTAL PODEM ADSCRIURE EL TEXT? CAL QUE 

FONAMENTEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB EXEMPLES CONCRETS DEL TEXT. 

 

                     Des del punt de vista de la variació diatòpica o 

dialectal,  ens trobem davant un text tan unificat que resulta difícil 

aventurar si està escrit a la manera en què els valencians escrivim 

el català o a la manera en què l’escriuen en els altres racons de la 

llengua. Només certes preferències lèxiques ens farien decantar-nos 

per un català no estrictament valencià: “gairebé”(l.1), “aquí”(l.2), 

“sisplau per força”(l.6), “més aviat”(l.27), “avui”(l.22) per bé que 

en un valencià més convergent i unificat, no seria rar de trobar-les. 

 

 

COHERÈNCIA SEMÀNTICA 

 

És un text coherent semànticament perquè els indicadors de 

repetició(“menyspreu” (l.8) “enuig”(l.9), “foragitar”(l.10) 

“esbarriats i delmats”(l.17), “malvestats històriques”(l.26), 

“esllanguint”(l.29)progressió de  la informació(dates de l’extermini, 

comparació amb els negres alliberats,  balanç del genocidi,etc), la 

no-contradicció de les idees i relació entre els diversos elements es 

troben presents. 



 

TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

Es ressalta la necessitat de reparar una injustícia, un dany fet a 

altri. 

 

IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

La impersonalització,com a una manera de distanciar-se del 

receptor, de generalitzar o de donar valor objectiu al text, es 

manifesta en aquest text acadèmic a través de l’ús de la 3a persona. 

Només un “Sembla que”(a la penúltima línia) ens recorda els 

procediments d’impersonalització que porten els manuals a l’ús. 

 

La part tímidament argumentativa descansa sobre el lèxic valoratiu 

que fa servir el nostre professor universitari. Hom veu clarament 

com han estat els marginats i qui han segut els exterminadors i com 

han actuat. 

 

D’una manera potser massa gràfica i modalitzada per a un text 

acadèmic, l’autor del text es refereix a la lamentable situació dels 

supervivents del genocidi: 

“objecte de curiositat “arqueològica”o museística (els “nobles” 

salvatges) o de menyspreu i d’enuig (simplement “els 

salvatges”)”(l.8 i 9) “interminable camí de llàgrimes”(l.11) 

“malparats”(l.15), “lleis de repartiment(és a dir, d’expropiació)(l.16), 

“esbarriats i delmats”(l.17), tractats amb “el menyspreu i la 

indignació”(l.19),”viuen aïllats”(l.28), “sense cap estímul econòmic ni 

cultural”(l.28) “esllanguint com a individus i com a comunitats”(l.29) 

i amb tendència a refugiar-se en l’alcohol(l.29).  

  

 

 

LA COHESIÓ SINTÀCTICA 

 

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

connectors (de contrast: encara que, l.1, de conseqüència: per això 

l.3, per tant l.6; d’addició alhora que l.16)El temps que l’autor 

narrador tria com a base del text és el present històric (mai millor 

dit!) Trobem algunes perífrasis obligatives.Les marques de persona, 

lloc i temps (dixi) són les següents: 

Persona Temps  lloc 

La dixi personal  

és pràcticament 

inexistent per la  

voluntat d’objec- 

tivitat de l’autor, 

típica dels texts 

acadèmics. 

 

 

Segle XV 

1829, 

1838-39, 

1861 ss, 

1887 

Aquí, l’oest, La 

Florida,l’actual 

Geòrgia 



  

D. EXPLIQUEU QUIN ÚS FA L’AUTOR DE LA CURSIVA I LES COMETES AL 

LLARG DEL TEXT 

 

L’autor fa un ús ben interessant de la tipografia. Les cometes 

marquen les paraules poc exactes (“indis”, l.1), o els termes 

despectius (curiositat “arqueològica”,l.8,  “els salvatges”,l.9) o els 

eufemismes (“repartiment”,l.16, en lloc de robatori de terres, 

indrets “independents”l.23, per reserves). En l’expressió “camí de 

llàgrimes” (l.12) s’al.ludeix metafòricament al llarg i penós procés 

d’anihilament. També s’usen les cometes per a incloure un fals estil 

directe (l.19 i 20)  La cursiva s’usa també per a remarcar la 

inexactitud del terme indis(l.3)i, en un sentit més convencional, per 

fer referència al títol del volum on s’inclou la conferència.  

 

2a PART.ANÀLISI LINGÜÍSTICA DEL TEXT 

 

A.DIGUEU COM ES PRONUNCIEN LES CONSONANTS (LES 

ESSES)SUBRATLLADES 

1.els conqueridors  (sorda) 

2.al segle(sorda) 

3.les Índies(sonora) 

4.els nadius.(sonora) 

 

B.ESCRIVIU UN SINÒNIM DELS MOTS SEGÜENTS, D’ACORD AMB EL 

SIGNIFICAT QUE PRENEN AL TEXT 

1.gairebé (quasi) 

2.rellevant (important, decisiu, clau) 

3.innombrables (nombrosos) 

4.indrets (llocs) 

 

C.DIGUEU QUIN TIPUS D’ORACIONS SUBORDINADES SÓN LES QUE HI HA 

DESTACADES EN AQUESTS FRAGMENTS I QUINA FUNCIÓ HI FAN 

 

1.”Els conqueridors que van arribar aquí al segle XV es pensaven 

que anaven a les Índies. (oració subordinada substantiva.Funció 

CD) 

2.”A l’hivern de 1838 l’exèrcit federal foragita més de 40.000 

cheroquees (del territori de l’actual Geòrgia) per un interminable 

“camí de llàgrimes” que costarà la vida a diversos milers.” 

Oració subordinada de relatiu. Funció: Complement del Nom. 

 

3a PART.EXPRESSIÓ I REFLEXIÓ CRÍTICA 

A) LA POESIA DE MIQUEL MARTÍ I POL HA ACONSEGUIT UN GRAN RESSÒ 

SOCIAL. EXPLICA-HO I RAONA-HO. 

La poesia de Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Osona, 1929-2003) ha 

aconseguit un gran ressò fonamentalment per la seua gran qualitat, 

que conjuga la temàtica realista i la gran qualitat  formal. Es llig  

Martí Pol com qui llig el diari, però alhora disfruta d’una experiència 

poètica agradosa i enriquidora. D’origen obrer, una malaltia que patí 

als 19 anys, l’obliga  a fer llit durant una llarga temporada, que 



aprofita per a llegir abundosament. Durant la Dictadura, participa 

en moltes activitats il.legals de tipus catalanista. El 1970 li 

diagnostiquen una malaltia degenerativa, una esclerosi múltiple, 

que el farà abandonar el seu treball en una fàbrica del seu poble i 

dedicar-se de ple a la literatura.. Més de 30 llibres de poemes 

componen la seua obra (entre ells, “L’arrel i l’escorça”,“Amb vidres 

a la sang”, o “Llibres de solitud”).Els seus poemes han estat 

traduïts a 12 idiomes. Ell mateix fou un magnífic traductor a la 

nostra llengua  de clàssics francesos com Apollinaire, Zola o 

Flaubert. S’ha fet molt popular gràcies a la interpretació que han fet 

dels seus poemes Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Paco Muñoz o 

Ramon Muntaner. En bona mesura, deu a aquestes veus la 

popularitat tan extraordinària de què avui gaudeix. 

 

B) ¿QUÈ OPINES SOBRE LES QÜESTIONS QUE PLANTEJA EL TEXT? 

¿CONEIXES ALTRES CASOS SEMBLANTS(HISTÒRICS O ACTUALS)? ¿COM 

ES PODRIEN RESOLDRE AQUEIXES SITUACIONS?(EXTENSIÓ: 150 

PARAULES) 

Per desgràcia, els genocidis són freqüents en la història de la 

humanitat. En nom de la puresa de la raça, els nazis dugueren a 

terme l’holocaust del poble jueu (“La vida és bella”, “El noi del 

pijama a ratlles”, etc),  els jueus, dècades després, s’han dedicat a 

exterminar el poble palestí per tal de “recuperar” la seua terra 

promesa(“Èxode”) Els russos s’afanyen a matar xetxens amb 

l’excusa de ser “terroristes” mentre el món, amb EEUU al front, 

miren a una altra banda.  Les matances entre diverses ètnies 

africanes, embotides en estats artificials creats per les potències 

colonials europees, estan a l’ordre del dia. Si botem a l’altra banda 

de l’Atlàntic veiem com EEUU ha creat un gènere cinematogràfic, el 

western, que ens conta amb tots els ets i els uts, l’aniquilació dels 

“salvatges” massacrats per l’exèrcit dels casaques blaves. Un poble, 

els EEUU que no ha dubtat a presentar com una epopeia 

“nacional”(La conquista de l’Oest) el que no fou més que una 

expansió provocada per l’ambició humana. Quants xinesos van 

morir en la construcció del tren cap a l’Oest! ¿Qui se’n recorda ja? El 

text que hem llegit demana un cert respecte cap als descendents 

dels indis: que no se’ls mire com pallassos de circ o anacronismes a 

superar. I si parlem de genocidis culturals… 

 

 

 

 

 

 

 


