
 

 

TEXT                                                                                 setembre 2006 

 

La intel.ligent no es casa 

  

1 Si ho han fet les universitats d’Edimburg, Aberdeen,  Bristol i Glasgow i ho ha 

111 publicat The Sunday Times, se li ha de donar crèdit.  Aquestes són les conclu- 

 sions de l’estudi fet durant 40 anys: com més avança  el nivell intel.lectual de 

 la dona, més  baixa  la seva possibilitat  matrimonial, fins al punt que les més 

5 llestes tenen un 40% menys d’opcions. Paral.lelament, per cada augment   de 

 16 punts de coeficient,  els  homes augmenten un 35% de possibilitats de ca- 

 sar-se. No només això, les dones  brillants  busquen  homes de nivell,i els ho- 

 mes brillants“escullen companyes que s’assemblin a les mares” i perdin la xa- 

 veta pel seu èxit i la seva brillantina cerebral.És a dir, la dona accepta la com- 

10 petència intel.lectual en la convivència,  i l’home no la suporta.Remata una al- 

 tra  anàlisi  a  l’Australian Twins  Registry:  “Les  intel.ligents   odien perdre el  

 temps,i per això no el perden amb els tontos.”Amb la qual cosa,troben menys 

 opcions. 

 Un simple estudi que em recorda aquella expressió explícita   que va encapça- 

15 lar el capítol d’un llibre meu: “El poder femení arruga el penis”.    L’ha arrugat 

 durant dècades,  fins al punt  que  la  intel.ligència masculina era considerada  

 atractiu, i la femenina, una impertinència. ¿Inseguretat masculina? Sens dub- 

 te.  No obstant això, i malgrat l’estudi, crec que cada dia hi ha més homes se- 

 duïts  per l’èxit femení  i  la seva libido no només no s’espanta, sinó que s’en- 

20 grandeix.  Avui hi ha homes que estimen dones brillants. Són els més interes- 

 sants: saben competir sense necessitat de competir com a mascles. 

  

Pilar Rahola,EL PERIÓDICO,6 febrer 2005 

  

  

  

  

 Realitza un comentari crític del text que t’adjuntem i desenvolupa dues de les 

 quatre questions següents: 

 

1)  Escriu un sinònim o defineix  què volen dir les paraules o expressions  

següents extretes  del text: 

a)   perdre la xaveta(l.8,9) 

b)   brillantina cerebral(l.9) 

c)    libido(l.19)  

2)  Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i 

delimita’n els constituents morfològics. Després, per a cada mot, tria un 

constituent dels que el formen i escriu un altre mot, mitjançant el mateix 

procés de formació que continga el constituent que hages triat. 

possibilitat (l.4) 

encapçalar (l.14-15) 

impertinència (l.17) 

3) 

a. Digues quin tipus d’oració és la que apareix subratllada en el fragment següent 

extret del text i substitueix-la per un nom, un pronom, un adjectiu, un adverbi o un 

sintagma preposicional. 

[…] crec que cada dia hi ha més homes seduïts per l’èxit femení.” (l.18-19) 

b. Digues quin tipus d’oració és la que apareix subratllada en el fragment següent 

extret del text i substitueix el nexe que l’encapçala per un altre que 



tinga el mateix significat: 

“Si ho han fet les universitats d’Edimburg, Aberdeen, Bristol i Glasgow i ho 

ha publicat  The Sunday Times, se li ha de donar crèdit.” (l.1-2) 

c. Digues a quina categoria pertany l’expressió subratllada que apareix en el 

fragment següent extret del text i substitueix-la per una altra que tinga el mateix 

valor: 

“És a dir,la dona accepta la competència intel.lectual en la convivència,i l’home no 

la suporta.” (l.9) 

4) 

Observa els possessius següents i substitueix-los per construccions o 

sintagmes que conserven la funció i el significat que cada possessiu té en 

el text. 

Raona,per a cada cas, si el possessiu estableix una referència díctica o fòri- 

ca. 

a) “[…] més baixa la seva possibilitat matrimonial”(l.4) 

b) “[…] que […] perdin la xaveta pel seu èxit […]”(l.9) 

c) “el capítol d’un llibre meu”(l.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMENTARI DE  “LA INTEL.LIGENT NO ES CASA” 

1.PRESENTACIÓ 

 

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

un text complet aparegut al diari EL PERIÓDICO, signat per la coneguda i 

polèmica periodista Pilar Rahola. El codi fonamental és el lingüístic. No hi 

ha mostres del codi icònic(imatges) però sí del tipogràfic(ús de la negreta 

per al títol i de la redona i la cursiva en la resta del text). 

 

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 

 

                  El text pertany a l’àmbit periodístic, concretament als gèneres 

d’opinió, en aquest cas, a un columna d’opinió. 

 

4.MARC CULTURAL 

 

                 El text s’inscriu en el marc d’una societat avançada i 

democràtica i al.ludeix el paper cada vegada més gran que juga la dona en 

el món laboral, sempre tan competitiu. El poder que l’home ostentava en 

règim de monopoli s’acaba a gran velocitat. 

 

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

                  Tot això l’autora ho duu a terme usant l’estructura d’un text 

argumentatiu  amb una llarga seqüència inicial explicativa, on es fa 

referència a l’estudi que provoca el comentari. 

 

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, com hem dit més amunt, d’una columna 

periodística, un text curt, àgil i efímer, en què el periodista expressa la 

seua opinió sobre un tema d’actualitat… 

 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 

 

                  En aquest text, la finalitat és orientar l’opinió del receptor 

(contribuir a crear el que es diu un “estat d’opinió” sobre el tema). 

L’autora ens vol convéncer que els rols atorgats a l’home i a la dona en la 

societat estan canviant ràpidament.  



 

 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

                    De les funcions clàssiques del llenguatge predomina,doncs,la 

conativa,pròpia dels textos d’opinió i dels publicitaris, per bé que hi trobem 

també els trets de la funció informativa, referencial o representativa.  

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 

                     En general, predominen les oracions enunciatives, tant 

afirmatives com negatives. Hi ha també una interrogativa clarament 

retòrica (L.17) com posa de manifest l’expressió de certesa “Sens 

dubte”(l.17-18). I una perifràsi d’obligació en la l.3: “se li ha de donar 

crèdit”. 

 

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

                        La veu de l’autora es manifesta directament en el segon 

paràgraf on la clàssica tercera persona omniscient deixa pas a la primera. 

Hi ha dues referències intertextuals en estil directe. La frase de 

l’Australian Twins Registry (l.11-12) i la d’un llibre de la mateixa 

periodista (l.15) 

 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

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

tema tractat (de la vida quotidiana occidental en el món occidental 

desenrotllat) com el grau de formalitat (mitjà),  com el grau d’elaboració 

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

heterogeni, imposen l’ús del registre estàndard, però en aquest cas amb 

col.loquialismes (“perdre la xaveta” l.8-9; “els tontos” –un castellanisme- 

l.12;“arrugar el penis”-l.15). L’única expressió un tant culta seria el mot 

“libido”(l.19), que significa “desig sexual”. 

 

                           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 la majoria de parlars tret del valencià. De manera que trobem 

els Subjuntius en I i no en A/E com fem els valencians.(“s’assemblin” l.8; 

“perdin” l.8) i els possessius femenins moderns en V: meva, teva, seva:la 

seva(l.4,l.9,l.19). 

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

                             El tema, en tant que expressió breu i precisa del 

significat global del text, seria el següent : el terror de la major part dels 

homes,  els més tradicionals,  davant el creixent poder i la competència de 

la dona. Com que el títol és remàtic, arribem al tema a través de paraules i 

expressions com “arrugar el penis”(l.15), “inseguretat”(l.17),  “espantar-

se”(l.19). Com que el tema apareix al final del text podem dir que hi ha 

una estructura climàtica. 

                                          



 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 

                     L’home tradicional no s’acaba d’adaptar al creixent poder i al 

reconeixement del valor professional de la dona. Ell la prefereix submissa i 

amb pocs estudis, com a muller, però no com a competidora, com algú que  

el mira de tu a tu.Abans la intel.ligència en l’home era una virtut.En la 

dona, una impertinència. En canvi, està apareixent un home modern que 

valora la dona en tant que igual. És l’home més interessant. 

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

1.En primer lloc es donen les dades de The Sunday Times, que indiquen 

que com més culta és la dona, més desconfia d’ella cert tipus d’home a 

l’hora de formar parella. Un tipus d’home que no busca companya, sinó una 

admiradora(com sa mare). 

2. Les dones veritablement llestes eviten aquest tipus d’home tan insegur. 

Per tant, no es casen. L’home tradicional els té por i elles no volen perdre 

el temps amb ells. 

3. Ja comença a haver-hi  homes que saben competir amb la dona sense 

fer de mascle prepotent. 

 

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

                           

                        El primer paràgraf és la part explicativa. El segon és la part 

argumentativa. Es basa en experiències personals (“un llibre meu”,l.15) i 

en el principi d’autoritat que dóna la universitat(Edimburg, Aberdeen, 

Bristol i Glasgow) i la premsa.(The Sunday Times i l’Australian Twins 

Registry) 

 

16.COHERÈNCIA SEMÀNTICA 

 

                          És un text coherent semànticament perquè els indicadors 

de repetició, progressió de  la informació, no-contradicció de les idees i 

relació entre els diversos elements es troben presents. 

 

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

                           Només se m’ocorre que el text s’insereix en el tòpic de la 

lluita dels sexes que ha donat lloc a tanta literatura i tant de cine, per 

exemple. 

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

                             Donada l’estructura del text, no ens ha de sorprendre que 

predomine la modalització en el segon paràgraf i que la poca 

impersonalització aparega al primer. En efecte, a la l.2 apareix el pronom 

impersonal “Es”: “Se(hom,la gent) li ha de donar crèdit”. I un “haver-hi”  

“hi ha més homes”(l.18,l.20). 

                              Quant a la modalització, trobem lèxic valoratiu (“dones 

brillants”l.7 i l.20, “homes de nivell”l.7,”homes brillants”l.8, “els 



tontos”l.12) i el verb d’opinió “crec”(l.18). L’ús del castellà en la paraula 

“tontos” li dóna, en la meua opinió, un clar valor despectiu. 

 

 

19.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

                               En aquest text abunden els connectors.”Si” 

(condicional,l.1) . “Com més …..més..”(comparatiu l.4,5) “paral.lelament” 

(de contrast, l.5), “No només això” (d’addició,l.7), “és a dir”(de 

reformulació,l.9), “amb la qual cosa”(de conseqüència,l.12), “no obstant 

això”( de contrast, l.8), “sens dubte”(de certesa,l.17-18), “malgrat 

l’estudi”(de contrast l.18)) “no només no….sinó…”(d’addició o contrast, 

segons interpretacions,l.19). Aquesta abundància de connectors dóna gran 

cohesió al text.  Sorprén en un text tan curt com aquest. L’expressió 

“brillantina cerebral” és una metàfora basada sobre una metonímia. Tenim 

la repetició de les paraules “homes” i “dones”. “Homes” se substitueix pel 

seu hiperònim “mascles”(l.21) i “dones” pel seu hipònim “mares”(l.8) El 

pronom HO  de la l.1 té valor de  catàfora, perquè no sabem a què es 

refereix fins a la l.3. La resta de pronoms febles tenen valor anafòric. Els 

possessius tenen valor anafòric excepte el de la l.15 (el meu) que té un 

valor díctic. El verbs díctics són el present d’Indicatiu(atemporal) i el 

pretèrit indefinit(passat pròxim). Expressant el desig de l’home tradicional 

apareix el present de subjuntiu(“s’assemblin”, “perdin”l.8). Hi ha oracions 

compostes iuxtaposades, introduïdes per dos punts, a vegades 

transcripcions en estil directe.(l.3,l.11,l.15). La resta de signes de 

puntuació tenen un ús convencional. La tipografia, ja ho hem dit al 

principi,és bastant normal: negreta(títol), redona i cursiva(diaris). 

 

20.LA REFERÈNCIA. 

                                Pel que fa a la dixi, distingim aquestes marques 

d’emissor-receptor, espai i temps.  

   

  Marques de persona                    lloc / espai                  temps 

  (emissor/receptor) 

Em recorda(l.14) 

Llibre meu(l.15) 

Crec(l.17) 

Edimburg,Aberdeen, 

Bristol i Glasgow(l.1) 

 

Aquestes(l.2) 

 

Durant 40 anys(l.3) 

Cada dia(l.18) 

Avui(l.20) 

Durant dècades(l.16) 

 

 

 

VALORACIÓ PERSONAL 

 

                                   És evident que la situació de la dona està canviant. I 

això espanta l’home tradicional que s’estima més una “barbie” per lluir en 

festes i cerimònies, bonica però sense cervell, a una competidora en el 

món professional i en l’afectiu. Però ja s’ho farà aquest tipus d’home. 

L’ascens de la dona és imparable. I aquesta dona busca homes com ella, 

que la valoren per la bellesa i pel seu intel.lecte.  

 

LLENGUA 

 Respon dues preguntes: 



1)  Escriu un sinònim o defineix  què volen dir les paraules o expressions  

següents extretes  del text: 

a)   perdre la xaveta(l.8,9) : perdre  el cap, perdre el coneixement. 

b)   brillantina cerebral(l.9) : matèria grisa 

c)    libido(l.19) : desig sexual, ganes de pràcticar el sexe. 

2)  Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i 

delimita’n els constituents morfològics. Després, per a cada mot, tria un 

constituent dels que el formen i escriu un altre mot, mitjançant el mateix 

procés de formació que continga el constituent que hages triat. 

possibilitat (l.4) DERIVACIÓ LEXEMA ADJ + SUFIX –itat = nom abstracte. Realitat 

encapçalar (l.14-15) DERIVACIÓ PREFIX+ LEXEMA NOM + SUFIX FLEXIU=verb 

Esbroncar 

impertinència (l.17)DERIVACIÓ PREFIX+LEXEMA ADJ+ SUFIX –ència: nom 

abstracte   Inconveniència. 

3) 

a. Digues quin tipus d’oració és la que apareix subratllada en el fragment següent 

extret del text i substitueix-la per un nom, un pronom, un adjectiu, un adverbi o un 

sintagma preposicional. 

[…] crec que cada dia hi ha més homes seduïts per l’èxit femení.” (l.18-19) 

Completiva de CD. Substituïble pel pronom HO, que en valencià substitueix frases 

senceres. Ho crec 

b. Digues quin tipus d’oració és la que apareix subratllada en el fragment següent 

extret del text i substitueix el nexe que l’encapçala per un altre que 

tinga el mateix significat: 

“Si ho han fet les universitats d’Edimburg, Aberdeen, Bristol i Glasgow i ho 

ha publicat  The Sunday Times, se li ha de donar crèdit.” (l.1-2) 

Subordinada condicional.  “Sempre que ho facen les universitats de…” 

c. Digues a quina categoria pertany l’expressió subratllada que apareix en el 

fragment següent extret del text i substitueix-la per una altra que tinga el mateix 

valor: 

“És a dir,la dona accepta la competència intel.lectual en la convivència,i l’home no 

la suporta.” (l.9) 

Connector de reformulació. O siga, més ben dit, en altres paraules… 

4) 

Observa els possessius següents i substitueix-los per construccions o 

sintagmes que conserven la funció i el significat que cada possessiu té en 

el text. 

Raona,per a cada cas, si el possessiu estableix una referència díctica o fòri- 

ca. 

a) “[…] més baixa la seva possibilitat matrimonial”(l.4) 

b) “[…] que […] perdin la xaveta pel seu èxit […]”(l.9) 

c) “el capítol d’un llibre meu”(l.15) 

___________ 

a) Més baixa la possibilitat matrimonial de les dones(díctic) 

b) Que perden la xaveta per l’èxit dels homes.(díctic) 

c) Capítol d’un llibre pertanyent a mi(fòric) 

Relació metatextual(referència a un llibre que el lector no ha de conéixer 

necessàriament. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


