
 

TEXT 

 

 

 

FARINGESIC       O   

 

 

 

COMPOSICIÓ 

  1 Cada comprimit conté:    Framicetina (sulfat), 6,7 mg. Predinisolona, 

 0,1 mg;   Clorhidrat d’Amilocaïna, 1 mg; Excipient ensucrat i mento- 

 lat   (amb 1,5 mg de Sacarina sòdica i 708,2 mg de Sacarosa)   c.s. 

 

 

PROPIETATS 

 

5 En els processos irritatius i infecciosos del tracte bucofaringi. FARIN- 

 GESIC és un preparat d’elecció per l’activitat  dels  seus components 

 sobre el focus de la infecció i sobre la inflamació local  de la mucosa, 

 amb la consegüent reducció  de  la sintomatologia  clàssica  del tipus 

 d’afecció en què està indicat. 

10 L’agradable  sabor  de  l’excipient  ensucrat   i  la sensació de frescor 

 que proporciona el mentol al tracte respiratori,facilita la ingestió dels 

 comprimits. 

 

 

INDICACIONS 

 Síndrome catarral descendent del tracte respiratori: laringitis, faringi- 

15 tis,amigdalitis,estomatitis,glositis. 

 En totes les afeccions i inflamacions de la mucosa orofaríngea i de les 

 vies respiratòries altes,   sempre que les produïsquen gèrmens sensi- 

 bles a la framicetina. 

 

 

POSOLOGIA 

20 Un comprimit cada dues hores. Es deixarà dissoldre lentament en la 

 boca, sense engolir-lo sencer. 

 

 

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS 

 Antecedents d’hipersensibilitat als components.No s’aconsella l’admi- 

 nistració a pacients amb úlcera gastroduodenal. 

 

25 

 

ADVERTÈNCIA 

 Aquest medicament conté 708,2 mg de Sacarosa per comprimit, co- 

 sa que hauran de tenir ben en compte els malalts diabètics. 

 

 

QÜESTIONS GRAMATICALS: 

1.Indica sinònims d’aquestes paraules del text: 

COMPRIMIT(L.2)        TRACTE(L.5)             ENGOLIR(L.21)             FOCUS(L.7)        

    

2.Indica quin tipus de QUE és el que apareix en aquestes frases: 



…”el tipus d’afecció en què està indicat”(l.9) 

…”la sensació de frescor que proporciona…”(l.11) 

…”sempre que les produïsquen…”(l.17) 

…”cosa que hauran de tenir…”(l.27) 

3.Respon aquestes preguntes: 

a)¿Quin valor té l’expressió “sempre que”?(L.17) 

b) Indica tres expressions verbals que ressalten la funció conativa del llenguatge. 

Reescriu-les: 

1. 

2. 

3. 

4.Crea un nou derivat a partir del prefix o sufix culte grec o llatí del text 

que t’indiquem a continuació. Tot seguit, indica què significa el nou mot: 

a) –ITIS(l.14,l.15): 

b) HIPER-(l.23): 

c) –LOGIA(l.8): 

d) GASTRO(l.24): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMENTARI DE TEXT 

 

1.PRESENTACIÓ 

 

                 Pel que sembla a un primer colp d’ull ens trobem davant d’un 

text complet, en concret, d’un prospecte d’un medicament anticatarral. A 

més del codi lingüístic(la llengua) i el codi tipogràfic(lletres: tipus i 

tamany) trobem dos signes del codi icònic: el cercle, que indica que per 

adquirir el producte necessitem recepta, i el rellotge d’arena, que vol dir 

que té data de caducitat. 

 

2.CANAL 

 

               Òbviament, es tracta d’un text escrit, cosa que implica:almenys 

tres coses:1.que és un text preparat  2.que ni emissor ni receptor 

comparteixen ni lloc ni espai i 3.que la capacitat de resposta immediata del 

receptor està bastant limitada(excepció: el xat via Internet). El canal, 

doncs, és visual. 

 

3.ÀMBIT D’ÚS 

 

                 El text, per la seua especialització, pertanyeria a l’àmbit 

relacionat amb l’ensenyament (acadèmic), però tots sabem que hi ha 

aspectes pràctics (l’ús per part de l’usuari), que fan que el seu àmbit d’ús 

siga molt més ample. De tota manera, el destinatari del text (qui no ha 

patit una congestió catarral?), públic consumidor,  ha de tenir una base 

cultural superior al que es mou en l’àmbit d’ús estàndard. O, en tot cas, 

només es fixarà en la posologia i en l’advertència perquè confia en 

l’especialista (metge o farmacèutic) que li l’ha recomanat.  Dins l’àmbit 

acadèmic ens trobem davant un text ordenat, clar i rigorós. El llenguatge 

és clarament denotatiu. Conté una descripció detallada dels components 

químics del producte. 

 

4.MARC CULTURAL 

 

Aborda una qüestió actual, de salut, pròpia de les societats desenrotllades. 

Potser hauríem de destacar que rarament els estats, a través de la sanitat 

pública, cobreixen les despeses d’aquests medicaments d’ús tan general. 

 

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Tot això l’autor/a ho duu a terme usant l’estructura d’un text expositiu(o 

explicatiu) de caràcter científic. 

 

 

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’un prospecte de medicament dirigit tant al consumidor com a 

l’especialista. 



 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 

 

 En aquest text, la finalitat és explicar com és (els components) i com 

funciona el medicament. És, com déiem adés, un text explicatiu, amb 

alguna seqüència descriptiva com ara l’enumeració dels principis actius 

que el componen. 

 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

 

De les funcions clàssiques del llenguatge predomina,doncs,la  referencial o 

representativa, perquè la voluntat d’informar predomina sobre qualsevol 

altra.  

 

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 

En general, predominen les oracions enunciatives, tant afirmatives com 

negatives. Hi ha també alguna perífrasi obligativa (“hauran de tenir ben en 

compte”…)  I també d’un futur amb aquest valor “Es deixarà dissoldre…” 

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

La veu de l’autor es manifesta a través d’una tercera persona: allò que en 

narrativa anomenem “narrador omniscient”. Això dóna objectivitat al text. 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

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

(molt específic) 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 

desconegut, imposen l’ús del registre culte. 

En compte de “pastilla”(estàndard) s’usa “comprimit”. 

En lloc de “la boca i la gola”(estàndard) es diu “tracte bucofaringi” 

En lloc de “medicament”(estàndard) es diu “preparat” 

En lloc d’”el punt, el centre”(estàndard) es diu “el focus”. 

En lloc de “quantes pastilles al dia”(estàndard) es diu “posologia” 

En lloc de “canal respiratori”(estàndard) es diu « tracte bucofaringi » o 

« tracte respiratori » 

 

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

trobem davant una varietat tan unificada que solament una forma verbal 

ens permet decantar-nos, dins del català, per la varietat valenciana(“les 

produïsquen”, en lloc de les “produeixin” o “produesquin” del català de 

Catalunya o de les Balears, respectivament.  

 

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

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

seria el següent: “Aquest producte, Faringesic, cura les inflamacions de la 

boca i la gola”. El títol no és temàtic sinó remàtic, el nom comercial d’un 



producte, per tant, hem deduït el tema pel lèxic usat: producte “actiu” 

sobre “el focus de la infecció”, “reducció de la sintomatologia”…  

 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 

Si es pateix una irritació del tracte bucofaringi aquest producte, 

contribueix a la seua curació, encara que la gent amb úlcera 

gastroduodenal o amb diabetis poden patir algun efecte no desitjat.  

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

Per entendre almenys les tres primeres parts del prospecte és necessària 

una preparació específica que només tenen o metges o farmacèutics. 

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Atés el seu caràcter bàsicament explicatiu el text presenta les següents 

parts: 

1.composició 2.propietats 3.Indicacions.4.Posologia. 5.Contraindicacions i 

precaucions. 6.Advertència. 

Les parts estan marcades per l’ús de la negreta en majúscula. 

 

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 “és actiu”, “reducció de la 

inflamació”, “tracte bucofaringi”, “tracte respiratori”… 

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

informació nova. Principis actius que  componen el medicament + com 

actua + quan és aconsellable prendre’l + en quina quantitat + persones 

que poden patir reaccions no desitjables. 

---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. 

---Regla de RELACIÓ. Els fets, siguen reals o imaginaris, han d’estar 

relacionats entre si i amb el context. 

 

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

Evidentment se’ns acudeix la idea de la ciència al servei de la salut 

humana. Enfront de qui acudeix a altres mètodes (oracions, 

curanders,bruixots, pòcimes miraculoses) la ciència mèdica ofereix grans 

avantatges perquè es basa en l’explicació i l’experimentació. 

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

Ens trobem davant d’un text molt objectiu. La impersonalització es 

manifesta en l’ús del pronom indefinit ES (“Es deixarà dissoldre…) (No 

s’aconsella…) 

 

La modalització ,com sabem,és l’expressió de la subjectivitat del parlant, la 

seua actitud davant el text. En aquest cas, només la trobem quan es parla 



del sabor del producte “agradable” i “frescor”, que són adjectius valoratius 

de signe positiu. 

 

18.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

Hi ha tendència a ometre el verb. Quan apareix, s’usa el Present “’indicatiu 

gnòmic i/o atemporal: (“conté”, “FARINGÈSIC és…” proporciona”, 

“facilita” …) El present de subjuntiu “produïsquen” apareix en una 

subordinada condicional. Com que el text és científicotècnic es busca 

l’objectivitat i l’ordenació lògica de les idees. Les formes d’expressió 

usades són l’exposició, amb alguna part descriptiva. Predominen clarament 

els substantius sobre els verbs (estil nominal, que ressalta 

l’objectivitat).Estructura molt marcada (parts en negreta) i ús de sigles 

mg.c.s (quantitat suficient per a 100 grs). Absència quasi absoluta de 

subordinades (només una condicional “sempre que…”) Presència 

abundantíssima dels TECNICISMES DE LA BIOLOGIA I LA MEDICINA 

(termes unívocs, monosèmics, universals i denotatius), d’origen grecollatí:  

sufixos –ina –ona –at –osa, per a les substàncies, -itis(inflamació) per a 

les irritacions i compostos com “bucofaringi”,”sintomatologia”, 

“orofaríngia”. 

 

19.LA REFERÈNCIA 

 

També els fenòmens de referència sintàctico-semàntics ens indiquen que 

aquest és un text ben pobre: 

Dixi  

Marques de persona                    lloc / espai                  temps 

Es deixarà, No 

s’aconsella (referència 

al receptor) 

El focus de la infecció 

El tracte respiratori 

Vies respiratòries altes 

Cada dues hores                      

 

                                                                                                                                         

20.VALORACIÓ PERSONAL 

 

Si alguna cosa ressaltaria del text és el seu caràcter esquemàtic i senzill 

(des del punt de vista lingüístic). Una altra cosa seria el registre culte usat 

al llarg de tot el text, que el fa de difícil comprensió per a la gent de cultura 

mitjana bàsica. Cal insistir que quan comprem un medicament ho fem 

perquè “confiem” en l’especialista que ens l’ha receptat o recomanat.  

 

 

 

QÜESTIONS GRAMATICALS: 

1.Indica sinònims d’aquestes paraules del text: 

COMPRIMIT(L.2)        TRACTE(L.5)             ENGOLIR(L.21)             FOCUS(L.7)        

Pastilla, píl.lola Canal,conducte Empassar-se Centre, nucli 

2.Indica quin tipus de QUE és el que apareix en aquestes frases: 

…”el tipus d’afecció en què està indicat”(l.9)  relatiu 

…”la sensació de frescor que proporciona…”(l.11) relatiu 

…”sempre que les produïsquen…”(l.17) conjunció 

…”cosa que hauran de tenir…”(l.27) relatiu 

3.Respon aquestes preguntes: 

a)¿Quin valor té l’expressió “sempre que”?(L.17)  Condicional 

b) Indica tres expressions verbals que ressalten la funció conativa del llenguatge. 



Reescriu-les: 

1.Es deixarà 

2.No s’aconsella 

3.hauran de tenir 

4.Crea un nou derivat a partir del prefix o sufix culte grec o llatí del text 

que t’indiquem a continuació. Tot seguit, indica què significa el nou mot: 

a) –ITIS(l.14,l.15):  hepatitis  (inflamació del fetge) 

b) HIPER-(l.23):   hiperactivitat (activitat per damunt de la normal) 

c) –LOGIA(l.8):        filologia (amant de la paraula, de la llengua) 

d) GASTRO(l.24):        gastrointestinal (que afecta l’estómac i els budells) 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


