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Em sent indi    

 

 

                                                           

1      Quan veig una pel.lícula d’indis i vaquers em pose del costat dels indis,en- 

 cara que els pinten com els més dolents i furtamantes.Generalment,en aques- 

 tes pel.lícules hi ha molta agressió  per  ambdues  parts  i  n’hi   moren com a 

 mosques(sobretot d’indis), però jo trobe més justificat,i m’hi solidaritze,el que 

5 fan els indis,perquè són els envaïts,els desposseïts de la seua terra i dels seus 

 béns,mentre que els blancs són els invasors, els agressors.En efecte, l’arriba- 

 da dels europeus a Amèrica  fou  una  enorme desgràcia per a aquells pobles, 

 molts  dels  quals  acabaren  desapareixent i de llavors ençà els indígenes han  

 significat ben poca cosa, sotmesos als imperis colonials d’anglesos, francesos, 

10 holandesos, portuguesos, espanyols i, finalment, dels ianquis.    A hores d’ara 

 han acabat essent, i sense moure’s de sa casa, uns destorbs per als projectes 

 expansius  de  les  grans  companyies  d’explotació  dels  recursos     naturals  

 d’aquell continent o, dit en altres paraules,  els indígenes no compten  a l’hora 

 de fer càlculs. 

15      Entre tantes penalitats, però, hi ha alguna gran sorpresa,com el  nomena- 

 ment de la quítxua Nina Pecari com a ministra d’Exteriors del nou govern d’E- 

 quador.Aquesta lluitadora de la Confederació de Nacionalitats Indígenes  (Pa- 

 chacutic) s’oposa al Tractat de Lliure Comerç i a la presència dels Estats Units 

 a la base aèria de Manta,i és una activista a favor dels drets indígenes i de les 

20 dones. Al seu nomenament ministerial s’oposaven els de sempre: la dreta! El 

 triomf indigenista a l’Equador assegura la supervivència de les llengües de l’E- 

 quador,  que ja s’estudien a les escoles,  cosa que no passava des que els es- 

 panyols posaren llurs botes, amb l’espasa i la creu enlaire, i imposaren l’espa- 

 nyol.Com que les botes i l’espasa i la llengua amb què dominaren els indis són 

25 les mateixes amb què ens subjectaren als valencians, tinc la impressió que el 

 triomf de Nina Pacari és com un triomf nostre. 

  

 Josep Pitarch, setmanari EL PUNT,1-01-2003(extracte) 

  

  

 A.Comentari 

  

 B.Qüestions.Tria una de les quatre qüestions que tens a continuació i res- 

 pon-les. 

  

 1.Digues quina funció sintàctica fan els pronoms subratllats en el  

 fragment següent: 

 “Generalment, en aquestes pel.lícules hi ha molta agressió per ambdues parts 

 i n’ hi moren com a mosques (sobretot d’indis) (…)”(l.3-4) 

  

 2.Digues quina funció sintàctica fa el pronom subratllat en el  

 fragment del text següent i, després, substitueix-lo pel pronom 

 feble adequat: 

 “Aquesta lluitadora de la Confederació de Nacionalitats Indígenes  (Pa- 

 chacutic) s’oposa al Tractat de Lliure Comerç (l.17-18)” 

  

 3.Digues  de quin tipus concret és l’oració subordinada que hi ha sub-

ratllada en el fragment del text següent: 

 “El triomf indigenista a l’Equador assegura la supervivència de les llengües de  



 l’Equador,  que ja s’estudien a les escoles,(…)” (l.22)   

  

 4.Digues a quina categoria sintàctica pertany “com que”(l.24).Des-  

 Prés, torna a escriure l’oració sencera substituint “com que” per un 

 Mot o per una expressió equivalent. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARI DE TEXT 

 

1.PRESENTACIÓ 

 

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

unitari (el fet que siga un extracte,no lleva que tinga un sentit global clar i 

fins i tot ens atreviríem a dir que complet). L’autor és el polític i periodista 

valencià Josep Pitarch, conegut, entre altres coses, per ser el responsable 

dels encreuats en valencià que cada dia apareixen a “Levante-EMV”. La 

falta de fotos i il.lustracions, fa que ens centrem, d’entrada en el codi 

lingüístic i prescindim de l’icònic. Només el codi tipogràfic –l’ús alternat de 

la lletra redona, cursiva i negreta pot meréixer ,d’entrada, la nostra 

atenció. 

 

2.CANAL 

 

Òbviament, es tracta d’un text escrit, visual, cosa que implica: 1.Que és un 

text preparat,no improvisat.  2.Que ni emissor ni receptor comparteixen ni 

lloc ni espai i 3.Que la capacitat de resposta immediata del receptor està 

bastant limitada. És clar que Internet ha produït uns canvis en la 

interactivitat realment notables. 

 

3.ÀMBIT D’ÚS 

 

Ens trobem davant d’un text d’àmbit periodístic, concretament d’una 

columna o article d’opinió. 

 

4.MARC CULTURAL 

 

S’aborda una qüestió tan actual i etern com és el de l’opressió dels pobles 

més dèbils pels més forts, en aquest cas el genocidi dels pobles indígenes 

precolombins a mans del colonialisme europeu primerament, i, després 

americà.   

            

  

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Creiem que els dos paràgrafs,en aquesta ocasió, delimiten clarament les 

dues parts del text. De la l.1 a la l.14 (primer paràgraf) s’explica, la 

propensió de l’autor i  molts altres éssers humans a posar-se (tant en el 

cinema com en la realitat) de banda dels més dèbils, dels desposseïts, dels 

esclavitzats. De la l.15 a la l.26 (segon paràgraf) hom ressalta alguna 

conquista del sector esclavitzat, com és l’arribada d’alguna indígena a un 

càrrec important –ministra d’afers estrangers- en el  govern d’un país fet a 

mesura dels criolls espanyols: l’Equador.  

 

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, 

creiem que és un article/columna  sobre tema de l’indigenisme enfront del 

colonialisme. 

 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 



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

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

 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

Les funcions clàssiques del llenguatge que es donen cita en aquest text 

són, doncs, la conativa (la més marcada) pròpia dels textos d’opinió, i la 

funció referencial o representativa, que apareix quan l’autor explica  sense 

valorar. També hi ha la funció expressiva, quan l’autor ressalta la seua 

subjectivitat.(em sent indi; m’hi solidaritze) 

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 

Predominen les oracions enunciatives (afirmatives o negatives), pròpies 

dels textos objectius. Ací la subjectivitat de l’autor s’expressa d’altres 

maneres. Sobta, però, l’exclamació “la dreta!” (l.20)  que reforça la funció 

expressiva (=altra vegada ella, sempre ella, ella oposant-se sempre a la 

justícia social, etc)  

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

L’autor fa servir la primera persona del singular, cosa que subratlla la 

subjectivitat del text: “veig”(l.1), “em pose”(l.1), “jo trobe”(l.4) “m’hi 

solidaritze”(l.4), “tinc”(l.25). No hi ha cap referència intertextual. 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

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

(potències colonials vs pobles colonitzats) ,com el grau d’elaboració del 

text(preparat, però assequible a qualsevol lector) com el fet que l’autor 

amb un nivell de formalitat mitjana, s’adrece a una persona de cultura 

general eixigeix  l’ús d’un registre estàndard. Només un parell de 

paraules,l’indefinit “ambdues”(l.3) i el possessiu “llurs”(l.23),serien més 

pròpies d’un registre culte. Un col.loquialisme:”morir com a 

mosques”(l.3,4). 

                      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 valencians  

escrivim el català. A les línies inicials apareixen verbs de la 1a(-AR) en 1a 

p.present Ind: “em pose”(l.1), “jo trobe”(l.4)  o “m’hi solidaritze”(l.4). En 

la línia 5 hi ha el possessiu femení “seua”.  

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

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

seria el següent: els valencianoparlants hem patit una dominació d’un dels 

pobles invasors, repressors i colonitzadors d’Amèrica,el que imposava el 

castellà, i per tant ens sentim identificats amb els pobles indígenes 

derrotats del nou continent. El títol recull el tema de manera parcial, per 

tant diríem que és remàtic.  

 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 

Els valencianoparlants hem patit una dominació d’un dels pobles invasors, 

repressors i colonitzadors d’Amèrica,el que imposava el castellà, i per tant 

ens sentim identificats amb els pobles indígenes derrotats del nou 

continent. Per això ens alegra veure que pobles indígenes oprimits com el 

quítxua guanyen parcel.les de poder (Nina Pecari, nomenada ministra 



d’Exteriors de  l’Equador), planten cara a l’opressor (Estats Units 

actualment) i aconsegueixen ensenyar la seua llengua a les escoles. 

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

Convindria saber com què és una comunitat lingüística i en què consisteix 

un procés de substitució (conceptes sociolingüístics tots dos) per entendre 

bé el text. Igualment saber com ha estat el genocidi per les potències 

europees, i després pels Estats Units, de pobles com el quítxua, l’inca, 

l’aimara, el guaraní…els comanxes, els apatxes o els seminoles. 

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Atés el seu caràcter bàsicament  argumentatiu, el text presenta les 

següents parts: 

1a part. (1r paràgraf) Tot i que les pel.lícules (proimperialistes) presenten 

els indígenes americans com uns salvatges agressius i dolents, molta gent 

s’hi identifica perquè  sap que en realitat, han estat sempre les víctimes, 

arraconats i massacrats per potències a qui destorbaven en els seus 

projectes d’expansió i d’explotació de les terres conquistades.  

2a part. (2n paràgraf) Qui és decididament indigenista, no pot sinó alegrar-

se dels avanços que els pobles indigenes van aconseguint(càrrecs 

importants, incorporació de la llengua a l’escola, oposició a projectes nord-

americans,etc).Els valencians ens hi solidaritzem perquè hem patit el 

mateix imperalisme colonitzador, basat en la imposició de la llengua de 

Castella. El 2n paràgraf se centra en l’exemple de la indígena Nina 

Pecari.És una ampliació del text per exemplificació, doncs. 

 

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.Bàsicament, de la paraula 

“indis”(l.1; l.4; l.24;) o de sinònims hiperònims (“indígenes”) o hipònims( 

“quítxua”) (“envaïts”, “desposseïts”, “sotmesos”…) 

 ---Regla de PROGRESSIÓ. Molts es posen sempre de banda dels més 

dèbils+ els més dèbils són, a Amèrica, els indígenes + els valencians ens 

solidaritzem amb ells per diversos motius. 

---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, comparat, el mal que el colonialisme imperialisme 

castellà ha fet a Amèrica, però fins a tot al mateix estat espanyol. 

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

Cal acabar ja amb el mite (eurocentrista) que considera els indis com els 

dolents de la pel.lícula. 

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

Molt pocs exemples d’impersonalització. Amb prou feines el verb “haver-

hi” (l.3, l.15). La modalització es manifesta a través d’expressions 

valoratives: els blancs són “els dolents”(“invasors”,”agressors”l.6), els 

indis són “els bons”, personificats en Nina Pacari (“lluitadora 



antiimperialista”l.18,l.19; “pels drets dels indígenes” i “pels drets de les 

dones” l.19). 

 

19.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

Si parlem dels connectors, cal dir que n’hi ha de ratificació o 

reformulació(“en efecte”l.6 o “dit en altres paraules” l.13),  de contrast 

(“mentre que” l.6, “però” l.15, “encara que”l.1,2) o el temporal “A hores 

d’ara”(l.10) que marca clarament un “abans” i un “després”.O el 

d’exemplificació “entre tantes penalitats”(l.15). Hi ha també algun 

connector causal de menor importància i no molt més. El temps verbal 

predominant en el text és el present d’Ind. Hi ha algunes perífrasis com 

“acabaren desapareixent”(l.8)  o “han acabat essent”(l.11) 

 

20.LA REFERÈNCIA 

 

Vegem la dixi: 

 

personal temporal espacial 

veig(l.1) 

em pose(l.1) 

jo trobe(l.4) 

M’hi solidaritze(l.4) 

Tinc la impressió(l.25) 

Un triomf nostre(l.26) 

 

De llavors ençà(l.8) 

A hores d’ara(l.10) 

En aquestes 

pel.lícules(l.3) 

 

 

És especialment ressenyable la presència quantiosa de pronoms febles, i 

possessius que donen una gran cohesió al text. Quant a la puntuació, cal 

dir que el text està escrit en redona, no hi ha citacions  i la cursiva s’empra 

sols per esmentar el llibre d’on s’ha tret el text. 

 

21.VALORACIÓ PERSONAL 

 

Hem de desfer-nos de la visió del “bon salvatge”, un ser simple, ignorant i 

crèdul, que els europeus, fruit de la seua generositat, ajudaren a 

progressar i convertiren al cristianisme. Els pobles precolombins foren 

massacrats per les potències colonials i pels seus descendents, els criolls, 

creadors de les artificials repúbliques americanes. Les seues llengües i 

cultures foren postergades. Ara comença a fer-los justícia. Els valencians, 

poble perdedors com n’hi ha pocs en tota mena de batalles, hem d’alegrar-

nos quan els pobles indígenes aconsegueixen alguna petita victòria, 

especialment si  aquesta es dóna en àmbits tan valorats per nosaltres com 

la llengua i la cultura.  

 

 B.Qüestions.Tria una de les quatre qüestions que tens a continuació i res- 

 pon-les. 

  

 1.Digues quina funció sintàctica fan els pronoms subratllats en el  

 fragment següent: 

 “Generalment, en aquestes pel.lícules hi ha molta agressió per ambdues parts 

 i n’ hi moren com a mosques (sobretot d’indis) (…)”(l.3-4) 

 

 n’    hi         moren com a mosques.   En=indis  Hi=en les pel.lícules 

 CD   CClloc 

 2.Digues quina funció sintàctica fa el pronom subratllat en el  

 fragment del text següent i, després, substitueix-lo pel pronom 



 feble adequat: 

 “Aquesta lluitadora de la Confederació de Nacionalitats Indígenes  (Pa- 

 chacutic) s’oposa al Tractat de Lliure Comerç (l.17-18)” 

  

Complement de règim verbal      S’hi oposa 

 3.Digues  de quin tipus concret és l’oració subordinada que hi ha sub-

ratllada en el fragment del text següent: 

 “El triomf indigenista a l’Equador assegura la supervivència de les llengües de  

 l’Equador,  que ja s’estudien a les escoles,(…)” (l.22)   

 És una frase ampliada amb una subordinada adjectiva de relatiu. 

 4.Digues a quina categoria sintàctica pertany “com que”(l.24).Des-  

 prés, torna a escriure l’oració sencera substituint “com que” per un 

 mot o per una expressió equivalent. 

 És un nexe causat. Es podria substituir per “Ja que”, “Atés que”… 

Si la subordinada causal es posava darrere de la principal seria: 

Tinc la impressió que el triomf de Nina Pacari és com un triomf nostre perquè/per tal 

com/puix que les botes i l’espasa i la llengua amb què dominaren els indis són les mateixes 

amb què ens subjectaren als valencians. 

  

 

 

 


