
 

 

 

 

 

 

 

 

No estudiï l’anglés, parli’l 



 



 

 

 

 

 

Qüestions: Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents: 

1) Digues sinònims de les següents paraules: 

-Això demostra que…    

-En la seva infantesa va aprendre a parlar.  

-Només en 10 mesos aprendrà anglés.  

-Sense cap desplaçament per la seua part.   

-La informació és gratuïta.      

 

2)Transforma aquestes frases de manera que indiquen obligació: 

-Vosté va aprendre a parlar.               

-Home English ha creat un nou sistema.   

-Com si visqués a Anglaterra!         

-En 10 mesos parlarà anglés.  

 

2) Converteix aquestes ordres en prohibicions respectant el 

pronom feble: 

Parli’l (l’anglés)           

Estudii’l(l’anglés)         

Aprengui’l(l’anglés)      

Ompli’l(el cupó)           

Retalli’l (el cupó)          

Envii’l (el cupó)            

 

3) Indica què són, morfològicament, els QUE del text: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARI DE TEXT 

 

1.PRESENTACIÓ 

 

Pel que sembla a un primer colp d’ull(ullada) ens trobem davant un text complet, 

amb el nom de l’empresa que el paga (Home English) extret del diari AVUI del 27-

08-1995.Es tracta d’un anunci publicitari on conflueixen els tres codis que poden 

aparéixer en el llenguatge periodístic: l’icònic (una foto), el tipogràfic (tamany i 

estil de les lletres) i el lingüístic (llengua), que en aquest cas no es limita a un mer 

eslògan, sinó que conté bastant informació. Diríem que text i fotografia es donen 

suport al 50%. En la foto veiem quatre persones, totes amb la mirada perduda: les 

tres assegudes no poden seguir les explicacions de la que està de peu per la barrera 

de l’idioma. El text de davall la foto vol ajudar a superar aquest obstacle. 

 

 

2.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, 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. 

 

 

3.ÀMBIT D’ÚS 

 

Com acabem de dir, el text pertany a l’àmbit publicitari, el qual necessita d’un mitjà 

de comunicació: premsa, ràdio, televisió o altres (cartells, tanques publicitàries…) 

per a donar-se a conéixer. En aquest cas apareix publicat en un diari. 

 

 

4.MARC CULTURAL 

 

La publicitat respon a la necessitat subjectiva d’adquisició de productes que 

actualment hi ha en la societat de consum. En aquest cas, el producte són uns 

cursos d’anglés. Per la foto, podem deduir que els destinataris són els professionals 

que necessiten accedir a l’anglés per aconseguir o treball o ascendir en el que 

tenen: executius, venedors, economistes, metges, advocats… Un sector de classe 

mitjana alta de la societat. 

           

  

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

El text és fonamentalment explicatiu. Els diversos tipus de lletra van assenyalant les 

diferents parts. Es recorre a guionets per enumerar les característiques de 

l’anomenat “mètode natural”.Per un moment, el text esdevé argumentatiu quan 



destaca perquè aquest mètode és millor que els altres i per què es diu “natural”. El 

text acaba amb l’anagrama de l’empresa i una butlleta o cupó retallable. 

 

 

 

6.GÈNERE 

 

Sabem que el gènere,en tipologia textual, no té el mateix sentit que en literatura.Ací 

l’apliquem a tota classe de textos. Tan “gènere” és  un article d’opinió com un 

poema, un examen, el prospecte d’un medicament, un cartell, uns apunts, unes 

fitxes,un reportatge televisiu,etc. En aquest cas, es tracta d’una anunci publicitari 

destinat a la premsa escrita,  per tant, sense reforç auditiu,ni d’imatges en 

moviment. 

 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 

 

En aquest text, la finalitat és orientar l’opinió del receptor : en concret, fer-lo 

escollir aquests cursos. 

 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

De les funcions clàssiques del llenguatge predomina,doncs,la conativa,pròpia dels 

textos publicitaris, per bé que hi trobem també els trets de la funció informativa, 

referencial o representativa, bàsicament quan l’anunciant “explica” la metodologia 

dels cursos. 

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 

El predomini de les oracions imperatives(afirmatives en imperatiu o negatives en 

present de subjuntiu) busca la resposta ràpida i positiva de l’interlocutor, reforçada 

amb les frases del final, on es diu que la informació és “gratuïta” i no “compromet”a 

res. Aquesta modalitat ve,a més, exigida per la funció conativa. 

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

La funció conativa del llenguatge apareix de nou: es manifesta ara en una referència 

directa al receptor, a qui l’emissor s’adreça amb la fórmula de dixi social “vosté”. 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

Pel que respecta a la varietat diafàsica o registre.…,tant el tema tractat (publicitat 

destinada a un sector social ben concret) com el grau de formalitat (mitjà),  com el 

grau d’elaboració del text(preparat), com el fet que l’autor s’adrece a un lector 

model dubitatiu imposen l’ús del registre estàndard, sense incursions ni el registre 

culte ni tampoc en el col.loquial o  el vulgar.  

Des del punt de vista de la variació diatòpica o dialectal, cal dir que ens trobem amb 

un text escrit a la manera com els catalanoparlants no valencians  escriuen la 

llengua. Així, tenim els presents de subjuntiu en I de les ordres en negatiu (“No 

estudii”) i els imperatius també amb I: “parli’l”,  “diverteixi’s”, 

“aprengui”,”demani”, “ompli”, “retalli’l” o “envii’l” ,en lloc de les formes 

valencianes en a/e.  Igualment, trobem els possessius femenins en V: “la seva”,  

“les seves” i l’imperfet de subjuntiu en –S i no en –R (“com si visqués”, i no “com si 

visquera”) 

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 



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

següent: amb el nostre mètode es parla i no s’estudia. El títol que apareix és, doncs, 

remàtic i no temàtic. Hem arribat al tema a través de la isotopia de com s’aprén una 

primera llengua: “infantesa”, “abans” de l’escola, sense “estudiar”, “pensarà”, 

“idioma matern”. 

 

 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 

El mètode de Home English és natural perquè la gent aprén la llengua sense 

estudiar, parlant, com va aprendre el seu propi idioma. No es perd temps estudiant 

gramàtica. 

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

Necessitem recordar, per entendre bé l’anunci, el procés pel qual aprenem a parlar 

la nostra llengua en els primers anys de la nostra vida. Pressuposa que altres cursos 

es basen en l’estudi gramatical. 

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

El text publicitari, per naturalesa, no pot tenir una estructura rígida. En aquest cas 

podem distingir dues parts. 

PART ARGUMENTATIVA 

1.Tesi al principi: Si de menuts aprenguérem a parlar sense estudiar, ¿per què hem 

d’aprendre una altra llengua estudiant? Això és antinatural. Tesi basada en 

l’experiència personal i en la pura lògica. Se segueix un raonament deductiu. 

 

PART EXPLICATIVA 

2.Avantatges d’aquest mètode. 

3.És un mètode simplificat. 

4.Es divertirà i aprendrà sense adonar-se’n. 

5.La informació és gratis i no compromet.Anagrama.Telèfon d’informació i cupó. 

 

 

16.COHERÈNCIA SEMÀNTICA 

                    

 

Aquest text presenta una gran coherència semàntica, perquè els 4 indicadors 

assenyalats per Charolles(1978) hi són ben presents. 

---Regla de REPETICIÓ. Les oracions que componen el text s’encadenen mitjançant 

la repetició d’elements lèxics. “no estudie”, “no és necessari estudiar”, “com vosté 

va aprendre l’idioma matern”… 

---Regla de PROGRESSIÓ. A mesura que el text avança, s’aporta sempre informació 

nova. Vegem l’estructura en el punt 15. 

---Regla de NO-CONTRADICCIÓ. Tot element nou s’integra en el significat global del 

text. No es pot defensar alhora una idea i la contrària.Per a la progressió i no 

contradicció n’hi ha prou de mirar l’estructura textual. 

---Regla de RELACIÓ. Els fets, reals, estan relacionats entre ells mateixos, perquè es 

presenta, acarada, l’oferta del curs sense gramàtica i sense desplaçaments (xauxa) 

amb l’altra alternativa (només suposada): cursos amb molta gramàtica i molta 

inversió econòmica(viatges) 

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 



En principi, l’anunci sembla satisfer la màxima aspiració de tot comprador: estar a 

l’última (això del “mètode natural” sembla molt modern), i adquirir el millor al 

millor preu. 

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

Quant a la impersonalització, hi ha expressions com “no és necessari estudiar” 

(sense subjecte), perífrasis d’obligació (“s’ha de seguir”) o pronoms indefinits de 

subjecte: “no s’estudia, s’aprén”.No hi ha, en canvi, trets modalitzadors.Si de cas, la 

valoració positiva de l’imperatiu “diverteixi’s” 

 

 

18.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

El text té una bona cohesió sintàctica. Es repeteixen paraules claus com hem vist en 

parlar de la regla de repetició de Charolles.S’alterna l’ús del present d’indicatiu per 

a les parts més explicatives, alhora que es presenta un futur fantàstic(en futur 

simple) quan es descriu la metodologia del curs, per a passar després a l’ús de 

l’Imperatiu quan es busca la resposta del possible client.Predomina clarament el 

verb per damunt del nom o l’adjectiu, cosa que remarca la voluntat d’aconseguir 

d’algú alguna cosa.La puntuació és bastant convencional: només destaca la negreta, 

de gran tamany per a l’encapçalament de l’anunci. 

 

19.LA REFERÈNCIA 

 

La dixi social (“vosté”), obliga a l’ús de possessius “la seva”,”les seves”,”el seu” 

com a mecanismes de referència al receptor.Abunden molt les marques  temporals, 

perquè es prometen resultats ràpids(“des del primer dia”;”molt de pressa”;”de 

seguida”;”només en 10 mesos”; “en pocs dies”) i les espacials (“com si visqués  a 

Anglaterra o Estats Units”.”Barcelona”). “En lloc d’estudiar” i “però sense cap 

desplaçament” són sintagmes amb sengles connectors de contrast.  

 

20.VALORACIÓ PERSONAL 

 

Tot el món aniríem a matricular-nos en aquests cursos si no fos perquè la psicologia 

evolutiva explica que l’aprenentatge d’una primera llengua no té res a veure amb el 

d’una segona. Mentre aprenem la llengua pròpia anem conformant les nostres 

estructures mentals.I això només té lloc una volta i en una sola llengua. Les altres 

llengües, amics de Home English, s’han d’estudiar. Amb més o menys gramàtica, 

amb millor o pitjor metodologia, però s’han d’estudiar.   

 

                                               

Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents: 

1)Digues sinònims de les següents paraules: 

-Això demostra que…   prova, certifica 

-En la seva infantesa va aprendre a parlar. Infància. 

-Només en 10 mesos aprendrà anglés. Solament, sols 

-Sense cap desplaçament per la seua part.  Viatge, trasllat 

-La informació és gratuïta.     Debades, de franc, gratis. 

 

2)Transforma aquestes frases de manera que indiquen obligació: 

-Vosté va aprendre a parlar./ Vosté va haver d’aprendre a parlar 

-Home English ha creat un nou sistema./ Home English ha hagut de crear 

un nou… 

-Com si visqués a Anglaterra!/Com si hagués de viure a Anglaterra. 



-En 10 mesos parlarà anglés./ En 10 mesos haurà de parlar anglés. 

     3)Converteix aquestes ordres en prohibicions respectant el  pro- 

      Nom feble: 

Parli’l (l’anglés)           no el parli 

Estudii’l(l’anglés)         no l’estudii 

Aprengui’l(l’anglés)      no l’aprengui 

Ompli’l(el cupó)           no l’ompli 

Retalli’l (el cupó)          no el retalli 

Envii’l (el cupó)            no l’envii 

4) Indica què són, morfològicament, els QUE del text: 

1.conj  

2.article neutre 

3.pronom relatiu  

4.conj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


