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I.PUNTS DE COMENTARI DE TEXT 

 
1.Les propietats textuals                                                      “Voramar 1r Batx.M.C” 

             

El text té 3 propietats bàsiques: l‟adequació,la coherència i la cohesió. 
 

L‟ADEQUACIÓ(¿QUI A QUI?) 
 

            El text ha d‟ajustar-se al context comunicatiu.Hem de tenir en compte coses com qui 

parla, a qui es dirigeix,quin nivell de confiança es tenen emissor i receptor, en quin àmbit d‟ús 

(escola, mitjans de comunicació, literatura, administració, etc) serà usat el text que construïm, 

si el farem oralment o per escrit, de quin dialecte partirem per fer-lo, si usarem un registre més 

col.loquial o més culte, quins coneixements comparteixen emissor i receptor que faran que el 

segon comprenga perfectament el text, quina intenció té l‟emissor quan l‟elabora, etc. 

           S‟inclouen habitualment dins l‟adequació, aquests aspectes: 

 

àmbit d’ús 
 

canal gènere 
textual 

intenció 
comunicativa: 
tipus de text 

les funcions del 
llenguatge 

la variació veus del 
discurs 

dixi modalitat oracional impersonalització modalització 

 
 

LA COHERÈNCIA(¿QUÈ DIU EL TEXT?) 
    

           És la propietat que fa del text una unitat semàntica, amb un significat global. Les idees 

s‟han d‟expressar de forma entenedora, organitzada, no caòtica.Aquesta unitat de sentit a la 

qual se subordinen els altres elements i que el lector,si és experimentat, captarà fàcilment, rep 

el nom de eix temàtic. Si el text té una certa extensió, el tema apareix articulat en diversos   

paràgrafs o seqüències de significat parcial, que adquireixen ple sentit amb el significat global. 

Cada paràgraf afegeix informació nova relacionada amb el tema del text i que implica l‟anterior. 

El resultat d‟açò és l‟estructura interna del text, que està formada per les diverses parts o 

unitats de contingut que el conformen i que no necessàriament coincideixen amb el número de 

paràgrafs o amb les estrofes en el cas d‟un poema  (estructura externa)  
 

tema 

 

resum estructura interna 

/externa 

parts:com avança la 

informació 

 

la progressió 

temàtica 

la isotopia 

 
 

LA COHESIÓ(¿COM ESTÀ CONSTRUÏT EL TEXT?) 
 

L‟anàfora els connectors relacions 

entre temps 

verbals 

condensació i 

ampliació de 

la informació 

signes de 

puntuació 

procediments 

tipogràfics 

 
          Les unitats que formen el text estableixen entre si determinades relacions lingüístiques 

que es manifesten a través de connectors o de procediments de substitució lèxica que eviten 

repeticions innecessàries. Els sintagmes formen part d‟oracions, les oracions dels paràgrafs, 

etc.Aquests mecanismes doten al text de cohesió i permeten que percebem les relacions entre 

les diverses idees del text. 
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A l‟adequació se li sol dir pragmàtica, perquè es refereix al context del text. 

A la coherència se li sol dir semàntica, perquè es refereix al significat del text. 

A la cohesió se l‟anomena sintàctica, perquè es refereix a l‟engranatge, al correcte encaix o 

articulació dels diferents elements textuals. 
 

EXERCICIS 

                                                                                                                                                 

(Plec) 

1.Col.loca els següents elements textuals dins de la casella corresponent: 

Idees, participants, temps verbals, canal, parts significatives, àmbit d‟ús, tema, connexió entre 

les oracions, pronoms febles, signes de puntuació. 

 

Adequació pragmàtica Coherència semàntica Cohesió lèxica 

 

 

 

  

(Textos i contextos 2) 

 

 

2.àmbit d’ús 
 
        L‟àmbit d'ús és l‟àrea o espai de la vida quotidiana a què destinem el text que construïm. 

Els àmbits d‟ús a què pertanyen els textos més treballats a la nostra assignatura són: 

 àmbit interpersonal  àmbit periodístic  àmbit publicitari 

conversa privada,  

xat… 

notícia, 

article d‟opinió, 

reportatge, 

editorial… 

anunci,  

fullet propagandístic… 

 àmbit acadèmic  àmbit administratiu 

i jurídic 

 àmbit literari 

assaig, 

conferència, 

examen. 

resum… 

acta,  

instància,  

dossier… 

poemes,  

contes infantils, novel.la… 

 

 

Cada classe de text –o gènere- presenta una sèrie de recursos (imatges, tipus de 

lletra,distribució de la informació, marges,etc) que serveixen, d‟una banda, per aconseguir la 

finalitat comunicativa que es busca i, per una altra, permetre que el receptor identifique la mena 

de text davant el qual es troba. 

 

3.El tema del text 

 
        El tema d‟un text és l‟expressió breu i precisa del  seu significat global.No s‟ha de 

confondre amb el títol, que unes vegades recull el tema(títol temàtic) i altres no(títol remàtic) 

En general,només en els textos acadèmics trobem títols temàtics. El tema tampoc no és 

l‟argument, que és allò que conta el text.  

 
”Análisis de texto”(tr) 

 

Al tema se li sol dir també eix temàtic i, a les idees aportades sobre ell, motius secundaris. 

Atenent això,un text podrà ser: 

D‟estructura climàtica. Si el tema apareix al final del text. 

D‟estructura anticlimàtica. Si el tema apareix en l‟inici. 

D‟estructura lineal. Si apareix durant tot el text. 
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D‟estructura circular. Si apareix a l‟inici i al final del text. 

 

La isotopia són les paraules relacionades amb el tema, que, en els títols remàtics, ens permeten 

arribar a ell.Si el tema és “La despesa excessiva” hi haurà mots com consumidors, indicadors, 

matèries primeres, béns, nivells de despesa de la llar, despesa de l’estat, deute privat, deute 

públic... 
 

 
Els errors més habituals que soleu cometre arribats/des ací són: 

a.El tema recull només parcialment el contingut del text. 

b.El tema explica un dels exemples que apareix al text. Millor que no en poses. 

d.El tema proposat no té relació amb el text, és pura invenció teua. 

e.El tema que indiques és tan general que podria aplicar-se a molts altres textos. 

f.El tema és massa llarg,fins al punt que podria confondre‟s amb el resum. 

 
Recorda.En els textos argumentatius, el tema s‟anomena tesi 
 

La progressió temàtica   
 
Perquè un text siga coherent, ha d‟anar desenvolupant el tema d‟una forma progressiva, és a 

dir, ha d‟anar afegint paulatinament informació nova. D‟això se‟n diu progressió temàtica.  

 

PROGRESSIÓ LINEAL La informació nova es converteix en 

punt de partida de l‟oració següent: 

En la nostra societat, és freqüent el 

consum de begudes alcohòliques. 

Aquestes  begudes solen portar un 

alcohol anomenat etílic. L‟alcohol 

etílic sol tenir diverses fonts… 

PROGRESSIÓ DE TEMA CONSTANT Al mateix tema, se li afegeix informació 

nova. 

Lulú era una cupletista. No era feliç. 

Un dia veié sortir una serp                                            

d‟un ram  de magnòlies i agafà fàstic 

al món del teatre…  

PROGRESSIÓ DE TEMES DERIVATS. Diversos temes deriven d‟un de més 

general o HIPERTEMA: 

Les ferramentes són estris 

fonamentals per al manteniment de la 

casa.Hi ha el martell,que té una funció 

molt concreta:clavar claus i tatxes, el 

tornavís, per a caragolar i 

descaragolar, les alicates... 

 

4.Les veus del discurs 
 
Emissor i receptor sovint es manifesten en un text de manera complexa. Un emissor pot contar 

una història adoptant el punt de vista del protagonista, d‟un que passava per allí, o d‟un que 

coneix tot de la història (narrador omniscient). Si hi ha personatges, poden prendre ells la 

paraula i, en diàlegs, convertir-se en emissors, etc. Per això es parla de polifonia o veus del 

discurs. 
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realitat externa al text 

emissor 

  

autor 

real 

 

 

autor model 

 

realitat interna al text 

 

       locutor(narrador) 

al.locutari(receptor dins el 

text literari) 

enunciadors-personatges 

 

 

lector model 

receptor 

 

lector 

real 

     

 

--autor real: persona real que ha escrit el text. 

--autor model: imatge que cada lector es fa de l‟autor real. 

--lector model: tipus de lector en qui pensa l‟autor quan construeix el text. 

--lector real: persona autèntica (del món real) que llegeix el text. 

--locutor: la veu que condueix el text.Se‟n diu narrador en els textos narratius. --al.locutari: 

lector  al qual s‟adreça directament el (locutor) narrador. 

--enunciador: personatges  d‟una narració o text teatral,diferents al locutor, que tenen veu 

pròpia en el text. 

 

MANIFESTACIONS DE LA POLIFONIA      
a) Discurs(o estil) directe  L‟emissor reprodueix literalment el que diu una altra persona. 

Ex: Li digué molt clarament : “ No vull eixir amb tu “ 

 

b) Discurs(o estil) indirecte Porta un verb de dicció seguit de la conjunció QUE. 

Ex: Li digué que no volia eixir amb ell. 

 

c) Discurs(o estil) indirecte lliure No porta ni verb de dicció, ni cometes, ni la conjunció QUE 

Ex: Havia decidit renunciar a eixir amb ell. 
d) Monòleg interior. L‟emissor es desdobla.Fa d‟emissor i receptor. 

Ex: Ja t‟ho havia dit jo, estúpid: aquesta no vol eixir amb tu. I ara què faig. 

Martín FERNÁNDEZ VIZOSO, 

”El comentario de textos.Asimilación y sentido crítico”  

Edinumen (1994) 
 

 

 

5.El resum del text 

 
 Resumir un text, element fonamental de tot comentari, consisteix a seleccionar les idees 

bàsiques, reorganitzar-les i repetint-les després de manera més breu i amb les teues pròpies 

paraules. No uses expressions com “l‟autor/a diu, es refereix, comenta..”   Sigues valent i 

uses la 3ªp.sing. Tu et converteixes en una espècie de “narrador omniscient”. És un procés que 

implica diverses fases: 
 
1.Parteix del tema, que ja hauràs trobat a l‟hora de fer el resum. 

2.Deixa de banda les idees secundàries i els exemples, que no figuraran en el resum. 

3.Usa el present d‟indicatiu. 

5.Sigues breu.  

6.No inclogues la teua opinió. 

Més endavant  -si cal- podràs fer la teua valoració personal. 
 

6.Les parts del text 
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Distingir les parts d‟un text es tant com descriure com avança la informació. 

Aquestes parts poden coincidir amb els paràgrafs (o les estrofes , en el cas de la poesia), però 

no necessàriament. 

Són més fàcils de distingir si el text és coherent semànticament. Això implica: 

a) S‟hi han de repetir determinats mots típics del tema que abordem, a vegades substituïts per 

pronoms, sinònims (hipònims o hiperònims) i altres elements de referència. 

b) La informació ha d‟anar avançant ( i així ens donarà les diferents parts del text) 

c) La informació nova no pot ser contradictòria amb la que ja tenim. 

d) Els fets o les idees que conté un text han de tenir relació entre si i amb el context. 

En resum, els textos coherents han de complir les regles de: 

a) REPETICIÓ   b) PROGRESSIÓ  c) NO CONTRADICCIÓ i d) RELACIÓ 
 

Torna a escriure aquest text reemplaçant els mots subratllats com calga: 
 

Netegeu els fesols i bulliu els fesols amb aigua i sal durant 15 minuts, de manera que els fesols 

queden una miqueta crus. Escorreu els fesols. Fregiu una mica de cansalada tallada a tires o a 

daus en una cassola amb un gotet d'oli. Afegiu a la cassola una ceba ben picada i sal.Remeneu 

la ceba una miqueta i tireu els fesols 

a la cassola. 

 
Els elements subratllats es refereixen a altres que han eixit abans. Classifica’ls: 
 
Això diu que era una xiqueta que  es  deia  Marieta. Un dia, quan feia punt de ganxo vora el riu, 

l‟agulla   li   caigué  a l‟aigua. Aleshores  es  posà  a plorar, ja que tenia por que la seua àvia li 

pegara. En això, un gripau  va eixir d‟un cau i  li  va preguntar: 

-Marieta, ¿per què plores? 

-Perquè  l‟agulla  de fer punt de ganxo m‟ ha caigut al riu. 

-Jo   te   la „ n  trauré amb la condició que a la nit  em  deixes dormir al teu llit. 

-El gripau  es  tirà  a l‟aigua i  li‟ n va traure  l‟agulla. 

 

la xica el riu l’agulla de fer punt el gripau 

  

 
 

 
 

  

 

 
hipònims i hiperònims 

rei el destí els mestres el cotxe 

el monarca el fat professors el turisme 

el sobirà la sort ensenyants l‟automòbil 

el cap d‟estat l‟auguri educadors l‟utilitari 

 l‟averany docents el vehicle 

  pedagogs l‟auto 

  preceptors  

 
Sherlock Holmes 

Sherlock Holmes està preparant un bagul per anar de viatge. Amb tota naturalitat, Sherlock 

Holmes ha fet cridar Nèstor, el majordom. Quan  arriba  el majordom, demana al majordom que 

l'ajude a tancar el bagul. Tan  prompte com  el  majordom posa les mans sobre el bagul,  
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Sherlock Holmes aprofita per posar al  majordom unes manilles.Davant la sorpresa de tothom, 

Sherlock Holmes declara que el majordom és l'assassí. 
 
 

criat servidor assistent Nèstor 

el bagul, la caixa, l‟enorme caixó 

el detectiu, l‟investigador,Holmes,el detectiu,el genial londinenc 

 
Posa títol a aquest text i assenyala’n les parts 
 
        El 6 de novembre els musulmans van començar el Ramadà,nové mes del seu 

calendari, en què recorden la recitació (l‟Alcorà) que Déu va fer al profeta Mahoma. L‟Alcorà 

és format per 114 sures o capítols que inspiren la vida del creient.  

        Mentre dura el Ramadà els musulmans es concentren en l‟oració, dediquen més poc 

temps als afers quotidians i practiquen especialment la solidaritat amb els més desvalguts.És 

un moment de pregària i de contemplació. 

         A més d‟aquestes normes de caràcter general hi ha tot un seguit de preceptes que 

s‟han de complir.Per exemple, des de l‟alba fins al crepuscle, el creient ha de dejunar, 

abstindre‟s de fumar i de qualsevol impuls passional. 

         El Ramadà és un dels cinc pilars bàsics de la religió islàmica. La creença en un Déu 

totpoderós, el pelegrinatge a la Meca, la pràctica de l‟almoina i  la pregària són els altres 

quatre. 

         El capvespre del dia 27 d‟aquest mes sagrat se celebra  la Nit del Poder, perquè és en 

aquest moment que Mahoma va rebre la revelació de l‟Alcorà i, segons l‟Alcorà,Déu 

determina els destins del món de l‟any vinent. 

 

VILAWEB,Diari de l’escola 

 
Indica el tema i les parts d’aquest text. ¿El títol replega el text, o siga, és temàtic, o no 

l’arreplega, i és remàtic? 
 

DONAR CARABASSA 
 
           "La majoria de les frases fetes provenen d'una tradició o d'un costum antic que hui ja 

no recordem. L'expressio donar carabassa, que, com sabem, vol dir no acceptar el 

requeriment amoros, te el seu origen en un d'aquests costums. Al camp, quan es feien els 

tractes per a un festeig, el xic anava a fer una visita a ca la xica. Es parlaven dels interessos i 

del dot que ambdos aportarien. Feta la primera entrevista, es convenia de tornar a fer una visita 

a la casa al cap d'unes setmanes. Durant aquest temps les families feien les indagacions de 

conveniència. Si la familia del xic no estava contenta, aquest, amb una excusa, no feia la 

visita.Si era la familia de la xica la que no estava disposada a acceptar el fadri com a gendre, 

sense indicar-li amb paraules el seu dissentiment, a l‟hora de dinar se servia un plat de 

carabassa, fruit que indicava una negativa a les pretensions del xic, el qual es donava ja per 

entés."  
 
¿Quina és la tesi del text?  ¿Quin argument utilitza? Fes un resum de 10 línies. 
 

APRENDRE DEMOCRÀCIA 
 
  Per a desautoritzar els qui demanem la paralització del  Pla  del Cabanyal  i que els diners de 

les demolicions es destinen a la rehabilitació integral del  barri,l‟alcaldessa de València ha tornat 

a esgrimir,per enèsima vegada,el seu argument suprem: “Sempre hem guanyat les eleccions en 

el Cabanyal”. Sembla mentida, perquè  són  més de  30 anys de la nova etapa política i encara 

ens  queda  molt  per aprendre. I  resulta decebedor que tot aquest  temps  no  haja  servit per 
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a actualitzar el comportament  de  la nostra alcaldessa.  L‟anterior afirmació, malgrat evocar  

una  conquesta  democràtica  –les  eleccions- acaba revelant un pensament antidemocràtic. I  

es pot escoltar en l‟actualitat  massa  responsables  polítics en un doble sentit:el triomf en els 

comicis és un doble xec en blanc, tant per a fer  el  que vulguen (la reivindicació de l‟alcaldessa) 

com per a creure‟s absolts  dels  possibles  pecats comesos abans de les eleccions (no crec 

necessari assenyalar ningú). 

   Existeix una distància sideral entre la fatxenderia que destil.len declaracions com aquesta i el 

joc racional de majories i  minories  sobre  el  qual se sustenten les democràcies formals. 

L‟expressió de l‟alcaldessa, per molt educada que semble, traspua un groller: “Voteu  i  calleu” o 

“Com que guanye eleccions, jo no m‟equivoque mai” o  “Els  que  em  critiquen s‟equivoquen 

sempre.” ¿Per a què serveixen, doncs, la carta de   participació  ciutadana,  els  organismes  

consultius,  les organitzacions veïnals, els col.lectius ciutadans? Ja coneixem la resposta de 

l‟alcaldessa i el seu equip.   El patrimònic arquitectònic, històric i cultural del Cabanyal potser 

pertany en primer lloc als seus habitants, però també  a  tots  els  ciutadans  dels altres barris 

de la ciutat i, per extensió, a tots els valencians. Ni  els  cabanyalers  podrien fer amb ell  el  

que  volgueren  (si  pogueren), ni  pot  fer-ho  el govern municipal a costa del que siga. 

 

Pasqual Requena 

València @ 

  
 

Subratlla l‟hiperònim d‟aquestes relacions de paraules. La resta són, lògicament, 

hipònims: 

a) rosegador /remugant/ felí/ animal/carnívor. 

b) tramvia / metro(polità)/ avió a reacció/ mitjà de transport /tren 

c) poeta/ narrador/ assagista/ escriptor. 

d) escultor/ pintor/ artista /gravador. 

e) apartament/ pis/ casa / vivenda / edifici. 

f) diari/ revista / publicació / fascicle / àlbum de cromos. 

g) arquitecte / metge / universitari / professor / enginyer. 
 
Totes aquestes frases repeteixen un mot o sintagma.Busca'n un substitut. 

a.Aquest despistat porta un calcetí negre i un calcetí marró. 

b.Vam quedar a la porta del cine però  a la porta del cine no hi era. 

c.No vull menjar verdura per molt que m'assegures que la verdura és molt sana. 

d.Potser fa fred però jo no tinc fred. 

e.Busca la Rosa i dóna a la Rosa aquest paquet.Si no trobes la Rosa,  torna'm  el paquet. 

f.Jo m'he comprat un jersei; la Maria s'ha comprat unes sabates. 
 
 
¿Quina és la tesi del text?  ¿Quin argument utilitza?  Assenyala’n les parts.Fes un 

resum de 10 línies. 
 
 

 
 

 SERÉ BREU 
  

BÉSAME, BÉSAME MUCHO  
 

QUIM MONZÓ 

 

 

  
1 He perdut  el  compte de les voltes que ha pegat el cas d‟Alberto  
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 Contador,  i  de les sorpreses   brillants que ens ha proporcionat. 

 Fins i tot pot ser que, entre avui que escric això i el dia que surti 

 publicat, n‟aparegui alguna més.Jo em vaig quedar en allò del fi- 

5 let de vedella,  aquell  fantàstic  filet de vedella amb clembuterol 

 que es va menjar a Irun (o que va comprar a Irun i es va cruspir 

 en un altre lloc, no recordo ben bé). A mi, la hipòtesi del filet  de 

 vedella malvat m‟agrada, tot i que, més que els de vedella,m‟a- 

 graden els de bou. M‟agraden els filets de vedella, m‟agrada com 

10 els preparen els bascos i m‟agrada també la teoria contadoriana 

 de la confabulació bovina. Contador no hagués hagut de recórrer 

 -hi si l‟entramat de l‟esport no estigués ple d‟hipocresia i es reco- 

 negués que, a voltes, sense ajut exterior és humanament impos- 

 sible aconseguir moltes d‟aquestes proeses que el món exigeix i 

15 aplaudeix. Amb això no vull pas dir que es dopin o que no es do- 

 pin. Però, bé, el món de l‟esport és així de fals i, doncs, tot i que 

 a  mi  els  filets  de  vedella m‟agradin poc fets,aprecio que al de  

 Contador li hagin donat aquests dies una volta més: el precedent 

 del petó de Richard Gasquet. 

20 L‟advocat  Andy  Ramos  Gil de la Haza ha explicat que la línia de  

 la  seva  defensa  de  Contador  es basarà en el cas Richard Gas- 

 quet, gran  tennista  francès   de  25  anys. Com  recordaran els  

 amants del tennis, en el 2009 Ràdio Montecarlo i el diari L’Équip 

 revelaren  que, en  un control  antidopatge abans del Masters de  

25 Miami, Gasquet donà positiu per consum de cocaïna.   El tennista 

 jurà i perjurà que ell no l‟havia pres. I després, havent-hi rumiat 

 una estona, va dir  que  l‟únic que devia haver passat és que tot 

 vingués d‟una nit en què se‟n va anar de copes a una discoteca i 

 va estar bevent i ballant, va acabar petonejant-se amb una noia. 

30 I  com en les discoteques, siguin de Miami o no, la  coca  circula 

 fàcilment,  potser  la cocaïna  que li van trobar després en el cos 

 provingués d‟aquells petons amb aquella xica, probablement co- 

 quera. La Federació Internacional de Tennis va admetre que, en- 

 cara que semblés un conte xinès, la possibilitat hi era,de manera 

35 que van considerar innocent Gasquet. 

 Així, doncs, si  per increïble que sembli l‟excusa del petó de Gas- 

 quet, les autoritats esportives han acabat acceptant-la, ¿per què 

 no han d‟acceptar l‟excusa de Contador del seu filet à la clenbu- 

 terolienne?  De  fet, no estem lluny d‟altres excuses tradicionals. 

40 En el segle passat, molts homes, quan es gitaven amb meuques 

 i agafaven una malaltia venèria,explicaven a les seues santes es- 

 poses que ells eren marits fidels i exemplars, i que devien haver 

 agafat la malaltia en seure en algun vàter públic. ¿I la justificació 

 de les noies que es quedaven embarassades i deien que elles no 

45 havien fet res de dolent i que potser el que passava és que en la 

 piscina  en  què  s‟havien  banyat  hi havia restes seminals? Que  

 fotut  ho  tenen els esportistes, i que bé ho tenim els músics, els  

 actors o els escriptors! No passem mai controls antidopatge, per 

 més coses que ens fiquem al cos. Gràcies a Déu. 

  

 Magazine, 27 de febrer de 2011. 

7.Les funcions del llenguatge 
 
Com sabràs ja, en tot acte comunicatiu --i un text ho és, al cap i a la fi, intervenen una sèrie 

d'elements: 

-l'EMISSOR, qui crea el missatge. 

-el RECEPTOR, que n'és el destinatari. 



9 
 

 

-el CANAL, o mitjà físic pel qual es transmet el missatge. 

-el CODI(o llengua que s'utilitza, comuna a emissor i receptor) 

-el REFERENT (realitat exterior a la llengua a la qual fa referència el missatge) 

-el CONTEXT O SITUACIÓ en què es produeix l'acte de comunicació, i que dóna veritable sentit 

al missatge.  

Segons en quin d'aquests elements de la comunicació se centre un text, la funció dominant 

podrà ser: expressiva o emotiva, apel.lativa o conativa, referencial o representativa, 

poètica (dita també "retòrica" o "estètica"), metalingüística o fàtica. 

 

context o situació 

   

   referent    

   f.representativa    

       

 emissor  missatge  receptor  

 f.expressiva  f.estètica  f.apel.lativa  

       

   canal    

   f.fàtica    

       

   codi lingüístic    

   f.metalingüística    

 

 

                                                     

   

 referent  

   Les fulles cauen 

dels arbres 

   

   f.representativa    

  

 

Quantes 

fulles han 

caigut! 

  

 

Els titans del bosc 

perden les seues 

ocres cabelleres 

  

 

Eh,arreplegueu 

les fulles 

caigudes!   

 

 emissor  missatge  receptor  

 f.expressiva  f.estètica  f.apel.lativa  

    

Les fulles, ehem! 

cauen dels arbres 

   

   canal    

   f.fàtica    

    

“Les fulles” són el 

Subjecte i “cauen” 

el Predicat. 

“Arbres”és un 

substantiu comú. 

   

   codi lingüístic    

   f.metalingüística    

 

 

8.les modalitats oracionals 
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A més de la informació que transmeten, les oracions poden expressar alguna cosa com dubte, 

interés, ordre, sorpresa... Són les modalitats oracionals. Vegem-les. 

Si l‟emissor exposa afirmativament o negativament, la modalitat és enunciativa o declarativa. 

Ex.Més del 50% dels espanyols no llegeix mai Un llibre. 

Si l‟emissor formula una pregunta al destinatari és interrogativa. 

Ex.¿És cert que la meitat dels espanyols no llegeix mai un llibre? 

Si el contingut del text es presenta com desitjable,aconsellable,convenient o no per part de 

l‟emissor, la modalitat és optativa o desiderativa.  

Ex.Esperem segle XXI porte més millores que reculades per a  l‟ésser humà. 

Si l‟emissor vol que el destinatari obeïsca les seues ordres,o seguisca els seus consells o 

recomanacions, la modalitat és imperativa.  

Ex.Heu d‟estudiar més. 

Si l‟emissor  no té certesa d‟allò que diu, la modalitat és dubitativa.  

Ex.No sé si el segle XXI portarà més millores que reculades per a  l‟ésser humà. 

Si l‟emissor expressa emoció,dolor,sorpresa,enlluernament,alegria,rebuig,etc,la modalitat és 

exclamativa. 

Ex.No podem seguir per aquest camí! 

 

¿Quina funció del llenguatge predomina en un text descriptiu? ¿Quina seria la modalitat més 

adequada? 

¿I en una notícia? 

¿I en un llibre de text? 

¿I en un article d‟opinió? 

¿I en una recepta de cuina? 

¿I en un anunci de colònia per a la televisió? 

¿I en un examen? 

¿I en un discurs polític? 

 

 
9.El dialecte (variació diatòpica o regional) 
 
Detinguem-nos sobre la variació geogràfica. La nostra llengua    –com totes--    presenta  

diferències   regionals.  Els  especialistes  en  filologia  catalana  distingeixen  dues  grans  àrees  

dialectals:  l‟oriental i i l‟occidental.  A l‟oriental  pertanyen  els   següents dialectes: 

el rossellonés, el català central, el balear i l‟alguerés, parlat a l‟Alguer, un poblet de l‟illa de 

Sardenya, a Itàlia. A l‟occidental hi ha el nord-occidental i el valencià. Els dialectes solen quedar 

reduïts al registre col.loquial o vulgar.(vg. més endavant el concepte de “registre”), ja que totes 

les  llengües  creen  una  varietat  estàndard,  unificada,  supra-dialectal,  que es difon a través 

de l‟escola i dels mitjans de comunicació i que es converteix en la llengua per antonomàsia. 

Aquesta varietat estàndard sol basar-se en el dialecte de la llengua amb més prestigi, més 

poder polític, cultural, demogràfic. Així, l‟espanyol europeu es basa en el dialecte de 

Castella,l‟italià en el dialecte de la Toscana, el francés en el dialecte de París, etc. Els 

dialectalismes, llavors, queden fora de la llengua estàndard, la culta o la literària. El cas del 

català és diferent perquè el pes dels dialectes ha estat tradicionalment més gran: això fa que 

fins i tot en un ús estàndard, apareguen certs dialectalismes.  

 

Quan s‟usa la llengua estàndard i quan el dialecte 

 

VARIETAT ESTÀNDARD 

(POCS     DIALECTALISMES) 

VARIETAT NO ESTÀNDARD 

(MOLTS DIALECTALISMES) 

-S‟hi tracten temes especialitzats o 

generals 

-La formalitat entre els parlants és alta o 

neutra. 

-S‟usa per escrit o oralment. Text no 

-S‟hi tracten temes quotidians i 

personals 

-La formalitat entre els parlants és 

baixa. 

-S‟usa oralment i en situacions 
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espontani. 

-El receptor és desconegut  

-Propòsit: impersonal i objectiu. 

espontànies. 

 -El receptor és conegut  

-Propòsit: personalitzat i subjectiu. 

 

Els dialectes solen quedar reduïts al registre col.loquial o vulgar, ja que totes les  
llengües  creen  una  varietat  estàndard,  unificada,  supradialectal, normativa,  

que es difon a través de l‟escola i dels mitjans de comunicació i que es converteix 
en la llengua per antonomàsia, base de la llengua escrita i dels registres elevats. 
Aquesta varietat estàndard sol basar-se en el dialecte de la llengua amb més 

prestigi, més poder polític, cultural, demogràfic. Així, l‟espanyol europeu es basa 
en el dialecte de Castella,l‟italià en el dialecte de la Toscana, el francés en el 

dialecte de París, etc. Els dialectalismes, llavors, queden fora de la llengua 
estàndard, la culta o la literària. El cas del català és diferent perquè el pes dels 
dialectes ha estat tradicionalment més gran: això fa que fins i tot en un ús 

estàndard, apareguen certs dialectalismes. Vegem-los. 
 

Donat el caràcter de  la prova de selectivitat , estudiarem  preferentement els 

dialectalismes que arriben a la llengua escrita: 
 

 

EL CATALÀ ESCRIT A LA MANERA VALENCIANA 
formes més col.loquials formes més unificades 

Present d‟Ind dels verbs acabats en “ir” 

-isc, -ixes, -ix, -im, -iu, -ixen 
Demostratius: 

-este/a,os,es;  eixe/a,os,es; aquell/a,s,es 
Infinitius: 

vindre, tindre, vore 

Imperfets de Subj en –R-: 
Tu cantares, tu vingueres, tu patires 

Present d‟Ind dels verbs acabats en “ir” 

-isc, -eixes, -eix, -im, -iu, -eixen 

Demostratius: 
-aquest/a,s,es; aqueix/a,os,es; aquell/a,s,es 

Infinitius: 
venir,tenir,veure 

Imperfets de Subj en –S-: 
Tu cantasses, tu vinguesses, tu patisses 

A més a més: 

S’usa Hui, amb preferència a avui 
Tres graus en els demostratius: 

-Ací, ahí, allí(à);   -Açò/ això/ allò 
-Els possessius femenins porten U:la meua, la teua, la seua,les meues,les teues, les seues 

La 1 p.s.del Present Ind. té una terminació en cada conjugació: Jo parle, jo temO, jo 

dirigisc 
-El Subjuntiu és amb E/A:(vg.quadre verbal) 

-Ús preferent de certes paraules: 
eixir, vesprada, dacsa, paréixer/semblar,aplegar/arribar,agranar… 

 

EL CATALÀ ESCRIT A LA MANERA NO VALENCIANA 
Present d‟Ind dels verbs acabats en “ir” 
-isc, -eixes, -eix, -im, -iu, -eixen 

Demostratius: 
-aquest/a,s,es; aqueix/a,os,es; aquell/a,s,es 
Infinitius: 

venir,tenir,veure 
Imperfets de Subj en –S- i la I del 

Subjuntiu 

Tu cantessis, tu vinguessis, tu patissis 

 

A més a més: 

S’usa Avui exclusivament 
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Dos graus en els demostratius: Aquí, allí(à); Això/allò 
Els possessius femenins porten –V-:la meva, la teva, la seva,les meves, les teves, les 

seves 
La 1 p.s.del Present Ind. acaba en –O en les tres conjugacions: Jo parlo(1), jo 

temo(2), jo dirigeixo(3) 

El Subjuntiu no és amb E/A sinó amb I (vg.quadre verbal) 
Ús preferent de certes paraules:sortir,tarda,blat de moro,semblar,arribar, escombrar… 

 

Verbs conjugats a la manera valenciana 
  1ª            2ª          3ª 
-AR      -ER/RE     -IR 

INDICATIU 

Present Ind 
   -e         -o      -isc 

SUBJUNTIU 

Present Subjuntiu 
-e        -a        -isca 
-es      -es      -isques 
-e        -a        -isca 
-em    -em      -im 
-eu     -eu       -iu 
-en     -en      -isquen 

Pretèrit perfet subj. 
haja 
hages 
haja    + -at,-ut,-it 
hàgem 
hàgeu 
hagen 

Imperfet de Subjuntiu 
-às         -és      -ís 
-asses  esses  –isses 
-às         -és     -ís 
-àssem éssem-íssem 
-àsseu -ésseu  -ísseu 
-assen essen   -issen 
(formes literàries) 

Plusquamperfet Subj. 
hagués 
haguesses 
hagués    +  -at,-ut,-it 
haguéssem 
haguésseu 
haguessen 

IMPERATIU 
-a       -O       -eix 
-e        -a        -isca 
-em    -em     -im 
-eu     -eu      -iu 
-en      -en      -isquen 

 

Verbs conjugats a la manera no valenciana 
 

  1ª            2ª          3ª 
-AR      -ER/RE     -IR 

INDICATIU 

Present Ind 
   -o         -o      -eixo 

SUBJUNTIU 

Present Subjuntiu 
-i        -i        -eixi 
-is      -is      -eixis 
-i        -i        -eixi 
-em    -em    -im 
-eu     -eu     -iu 
-in      -in      -eixin 

Pretèrit perfet subj. 
hagi 
hagis 
hagi    + -at,-ut,-it 
hàgim 
hàgiu 
hagin 

Imperfet de Subjuntiu 
-és       -és      -ís 
-essis  –essis –issis 
-és       -és       -ís 
-éssim -éssim –íssim 
-éssiu   -éssiu  -íssiu 
-essin   -essin  -issin 

Plusquamperfet Subj. 
hagués 
haguessis 
hagués    -at,-ut,-it 
haguéssim 
haguéssiu 
haguessin 
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IMPERATIU 
-a       -O       -eix 
-i        -i         -eixi 
-em    -em     -im 
-eu     -eu      -iu 
-in      -in       -eixin 

 

 

 
Reescriu aquestes frases tal com s’escriurien en la forma no valenciana del 

català: 

---Jo no recorde ara mateix el cognom de Marta. 
---Des que ha començat aquest curs, jo note que estudie molt més que el curs 

passat. 
---Jo dirigisc l‟equip des de l‟any 2000. 
---Nosaltres parlem molt sovint per telèfon. 

---Jo preferisc el cotó a la llana. 
---Nosaltres acostumem a fer tres menjades al dia. 

---Vosaltres tardeu massa a fer les coses. 
---Jo contribuïsc amb diners a les causes justes. 
---Demana-li a ton germà que pare taula. 

---No creuen que jo em divertisca tant els caps de setmana. 
---Volem que tu aplaudisques  quan t‟agrade la peça musical que interpreten. 

---Si la vostra tia rebera cada setmana una carta vostra estaria encantada. 
---Si tu tossires, tothom creuria que t‟hauries refredat. 
---Si no m‟haguera alçat de bon matí, no haguera arribat a la reunió. 

---Us vaig demanar fa quinze dies que llegíreu la novel.la i encara no ho heu fet. 
---Si haguéreu preguntat l‟adreça, quasevol us hauria dit on és. 

---Jo menge poc perquè el cos no m‟ho demana. 
---No crec que Josep siga capaç d‟això que dieu. 
---Volen que elles vagen a visitar-los. 

---Quan Pep s‟haja comprat la moto, tots voldran passejar amb ell. 
---No em digues això, que m‟enfadaré. 

---Si plora, que plore, a mi tant me fa. 
 
Escriu els verbs d’aquestes frases en un valencià més unificat amb la 

resta del català: 
---Si la vostra tia rebera cada setmana una carta vostra estaria encantada. 

---Si tu tossires, tothom creuria que t‟hauries refredat. 
---Si no m‟haguera alçat de bon matí, no haguera arribat a la reunió. 
---Us vaig demanar fa quinze dies que llegíreu la novel.la i encara no ho heu fet. 

---Si haguéreu preguntat l‟adreça, quasevol us hauria dit on és. 
 

Reescriu aquestes frases en la forma no valenciana del català 
escrit. 
1.Hui fa una vesprada magnífica ací, a la ciutat. 
2.Aquest amic és més sincer que aqueix altre. 

2.Açò m‟agrada més que això d‟allà. 
3.Jo preferisc la sopa al puré. 
4.Vicent em pareix que no viu ací. 

5.Si eixim ara, pense que aplegarem prompte. 
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6.Demana-li que porte l‟ordinador. 

7.Vol que la seua cosina elegisca el menú. 
8.Si vingueres a veure‟m, prendríem alguna cosa. 

9.Aqueixa ensalada porta dacsa. 
10.Agranarem el pis abans que ella torne. 
11.Cada dia parlem amb ell. 

12.Si haguérem tingut temps, hi hauríem anat. 
13.No crec que ella haja escrit la novel.la. 

14.No exigisques això, perquè no tens raó. 
15.Les teues amigues són molt simpàtiques. 
16.De les meues il.lusions ningú sap res. 

17.Jo no perd mai el temps. 
16.Visca el València! 

17.Vinga, afanyeu-vos! 
18.Dubte que ell tinga parella. 
19.Vosté elegisca el que més li agrade. 

20.Els xics valencians són divertits. 
21.Vénen Jordi, Ernest, Carme i Irene. 
 

Completa aquestes frases amb el Present de Subjuntiu del verb del 
parèntesi, i, després, amb el Pretèrit Perfet de Subjuntiu:  

      1.___________muntar a cavall(saber) 

      2.__________el puré de creïlles (odiar) 

      3._________ una rosa en l‟ullal(portar) 

      4. no________________casat(estar) 
      5._______el cine a la música(preferir) 

      6. no li ________el xocolate(agradar) 
Busque  algú  que  7.__________________fill únic (ser) 

v  p-q/i  p-rel  8._______________ ben vestit(anar) 

SV  SN  SN  9.____________un cognom rar(tenir) 

      10.________________el piano(tocar) 
      11.___________en bici a classe(venir) 

      12._____________molt per mi(patir) 
      13.___________ un llibre al dia(llegir) 
      14.no______________ anglés(parlar) 

      15._________________ros(ser) 
      16.________________un gat i un gos. 

      17.no em_________a tot arreu(seguir) 
      18.no______a l‟estiu a la platja(anar) 
      19.no_______carnet de conduir(tenir) 

      20.__________esport diàriament(fer) 
      21.no ________________mai(beure) 

      22.no ____________el temps(perdre) 
v                                               CD 

oració principal  oració subordinada adjectiva de relatiu 

 Complement del Nom de la principal 

 

III 

Completa aquestes frases amb el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu del verb del 
parèntesi:  
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      1.___________muntar a cavall(saber) 

      2.__________el puré de creïlles (odiar) 

      3._________ una rosa en l‟ullal(portar) 
      4. no________________casat(estar) 

      5.________el cine a la música(preferir) 
      6. no li ________el xocolate(agradar) 

Buscava  algú  que  7.__________________fill únic (ser) 

v  p-q/i  p-rel  8._______________ ben vestit(anar) 

SV  SN  SN  9.____________un cognom rar(tenir) 

      10.________________el piano(tocar) 

      11.___________en bici a classe(venir) 
      12._____________molt per mi(patir) 

      13.___________ un llibre al dia(llegir) 
      14.no______________ anglés(parlar) 
      15._________________ros(ser) 

      16.________________un gat i un gos. 
      17.no em_________a tot arreu(seguir) 

      18.no______a l‟estiu a la platja(anar) 
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10.el registre 
   
          És el tipus de lengua que requereix cada situació comunicativa. El defineixen 4 

factors: 

 

+  EL TEMA.  Es pot tractar de manera més general o més especialitzada. Això es veurà 

no solament en el lèxic elegit, sinó també en la sintaxi i l‟organització del text. Segons el 

context, usarem tecnicismes, argots, frases fetes, modismes… 

  

+   EL MODE.  Segons el nivell de confiança que tinguen els interlocutors, la jerarquia i la 

situació comunicativa, usarem un nivell més alt o més baix de formalitat. En general, un 

text serà més informal en usos privats(conversa familiar) i més formals en usos 

públics(conferència).La dixi personal i social, les fórmules de cortesia o confiança 

determinarà el grau de formalitat o mode de cada text. 

 

+  EL CANAL.   Per regla general, el text oral és més espontani que l‟escrit, que exigeix 

major preparació. Hi ha certs usos orals (conferència, recital, etc) que exigeixen, en 

canvi, un alt grau d‟elaboració.Emissor i receptor comparteixen, en la conversa ordinària, 

el temps i l‟espai. La llengua oral és efímera, fa servir codis no verbals(gestos) i té una 

capacitat d‟interactivitat de què el text escrit no disposa. Amb l‟aparició del xat, la 

interactivitat es dóna ja en els textos escrits. 
 
Atenent el tema,mode i canal, podem establir els registres següents: 

 

 VULGAR COL.LOQUIAL ESTÀNDARD CULTE 

T

E

M

A 

quotidià (amb pre- 

sència de vulgaris- 

mes, barbarismes, 

localismes, col.loquia- 

dialectalismes, etc) 

 

quotidià(amb presèn- 

cia de col.loquialis- 

mes, dialectalismes, 

etc) 

general (amb 

presència    d‟un  

lèxic propi de la 

matèria però 

sense excessius 

tecnicismes ni 

col.loquialismes, 

ni dialectalismes) 

 

especialitzat 

(amb pre- 

sència dels 

tecnicismes 

necessaris) 

 

M

O

D

E 

molt informal informal formal molt formal 

C

A

N

A

L 

espontani espontani preparat molt 

preparat 

 
Els registres solen intercreuar-se.  

 Sovint, per exemple, s‟usen expressions col.loquials en el registre estàndard: “posa‟t 

les piles”, “fer els deures”, “això s‟ha de fer sí o sí”...  

 Altres vegades, expressions vulgars s‟usen en els reportatges periodístics (“el ionqui”, 

“la pasma”, “xutar-se”).  

 En un nivell culte, pel seu grau d‟elaboració, com és el literari, s‟inclouen diàlegs, 

propis de l‟àmbit interpersonal i del llenguatge col.loquial. 

 Ningú no s‟estranya tampoc si en un text estàndard figuren expressions 

tècniques(cultes), com ara: “parada cardiorespiratòria”, “traumatisme 

cràneoencefàlic” o “ictus”, en lloc d‟”infant”, “colp fort al cap” o “atac”, molt més 

entenedores. 
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Si creu que hi ha elements d‟un altre registre en el text que has de comentar, cal que ho 

indiques. 

 

Normalment, els registres col.loquials tracten una temàtica més general, de la vida 

quotidiana, mentre que els altres aborden temes més especialitzats. 

 

 

11.els diferents tipus de text 

 
Els diversos textos  poden ajustar-se a les següents tipologies, per més que una tipologia 

pot incloure parts que pertanguen a una altra. 

narratiu descriptiu expositiu o explicatiu argumentatiu 

plantejament 

nus 

desenllaç 

personatges 

temps 

lloc 

 

sovint el text des- 

criptiu forma part 

d‟altres textos 

més amplis 

 

-introducció 

-desenvolupament 

-conclusió 

En els textos expositius 

de l‟àmbit acadèmic el 

títol s‟ajusta al tema. 

Moltes vegades només 

té desenvolupament 

Poden presentar alguns 

esquemes 

 definició-

descripció 

 classificació-

tipologia 

 comparació i 

contrast 

 problema-

solució 

 pregunta-

resposta 

 causa-

conseqüència 

 il.lustració o 

seqüència 

El text expositiu 

explica; per tan és tipic 

dels textos acadèmic 

que tenen una finalitat 

didàctica 

Es formula una tesi 

i aquesta es vol 

demostrar amb una 

sèrie d‟arguments 

-Arguments 

d‟autoritat 

-Xifres i 

estadístiques. 

-Exemples de 

l‟experiència 

personal 

-Analogies 

-El sentiment 

general 

Els textos 

argumentatius 

pretenen convéncer. 

Són típics dels 

textos d‟opinió de 

l‟àmbit periodístic: 

columnes, 

editorials, articles, 

cartes al director. 

En canvi, la notícia 

seria més aviat, un 

text 

explicatiu(encara 

que no tinga 

finalitat didàctica) 

retòric o literari 

Les seues parts i estructura depenen del gènere literari utilitzat: novel.la, conte, poesia 

lírica, obra teatral, etc… 
 
 

 

Estructures externes en els textos argumentatius 

 i expositivo-argumentatius:  
 
 
1.Estructura analitzant o deductiva.La tesi va formulada al  principi  del  text  i 

d‟aquesta es dedueixen una sèrie de conseqüències. 

 2.Estructura sintetitzant o inductiva. La tesi tanca l‟escrit. Hem arribat a ella a 

través d‟uns arguments prèviament exposats. 
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3.Estructura d‟enquadre. La tesi es desenrotlla al llarg del text, de tal manera que 

aquest es tanca amb una reafirmació de la tesi.  

4.Estructura en paral.lel. Una tesi s‟expressa per juxtaposició a una altra, bé 

enfrontant-les directament (horitzontal), bé oposant fragments parcials  de  cada una 

d‟elles (vertical) 

5.Estructura interrogativa. Una pregunta inicial que es respon de diverses maneres al 

llarg del text,  o bé diverses preguntes inicials que es contesten amb una sola resposta. 

6.Estructura repetitiva. La mateixa idea es repeteix al llarg de tot el text de forma 

idèntica, amb un llenguatge diferent, o bé afegint algun element nou cada vegada. 
                              
   

  1      2      3   

                 

 tesi        tesi  

               

               

               

               

               

               

      tesi   tesi  

               

    
  4      4         

                  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

EXERCICI 

 
Indica a quin tipus de text expositiu pertanyen els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipus d‟energia 

 Hi ha diversos tipus d‟energia i reben noms diferents, segons els fe- 

 nòmens  amb què  aquesta  energia es manifesta.  Alguns exemples  

 són: 

 Cinètica. Associada al moviment. 

 Potencial. Associada a la posició dels cossos, a la seua deformació 

 o a la seua estructura. Quasi sempre es converteix en cinètica. 

 Calorífica. Associada al moviment de les molècules. 

 Elèctrica. Associada a càrregues i corrents elèctrics. 

 Química. Associada a les transformacions de la matèria. 

¿Com saber a quina distància es troba una tronada? 

 

En una tempesta, els llamps i els trons es produeix alhora, però el so del 

tro arriba fins a nosaltres més tard. Per calcular la distància cal comptar els 

segons que transcorren  des que veiem el llamp fins que sona el tro i 

multiplicar per 330.  La xifra que obtindrem serà la distància, en metres, 

que ens separa de la tronada. 
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 Lluminosa. Associada a les ones lluminoses. 

 Sonora. Associada a les ones sonores. 

 Nuclear. Associada als nuclis dels àtoms. 

 Eòlica. Associada al vent. 

                       

                  

                            El PVC i el reciclatge dels plàstics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FORMATGE m 1 ALIM 1  Producte elaborat a partir de la quallada de la llet pura 

      o  bé de la desnatada o de l'enriquida amb nata (greix de la llet).    Les principals 

      operacions en la fabricació del formatge són la caseïficació, el premsatge,   el sa- 

      lament i la maduració. A  la  caseïficació,  hom afegeix  a  la  llet, escalfada entre 

      30 i 35ºC, el quall líquid o en pols,   que en coagula la caseïna i forma una massa 

      gelatinosa que conté greixos, substàncies minerals, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure en el gràfic…,  

Observa la fotografia de la pàgina…, 

Observa amb atenció els diagrames… 

En aquest dibuix..., 

 

MONARQUIA ABSOLUTA MONARQUIA PARLAMENTÀRIA 

El rei acumula tots els poders. Fins i tot 

la noblesa renuncia a tenir exèrcits 

propis o administrar justícia. 

 

El rei no pot actuar sense el permís del 

Parlament. 

 

 

 

Digues quina és la tesi dels següents texts argumentatius i quins arguments s‟utilitzen: 

 

 

Efectes de la calor 

             Com hem vist en els temes anteriors, quan a un cos se li 

subministra energia calòrica, les seues molècules es mouen cada vegada 

més ràpidament, de manera que ocupen més espai i es van separant de la 

seua posició d‟equilibri. Això explica la dilatació dels cossos. Les molècules 

estan fortament unides entre elles en els sòlids, un poc menys en els 

líquids i  gens en els gasos. Si es subministra gran quantitat de calor a un 

cos, les seues molècules poden arribar a separar-se.  Es produeix, doncs, 

un canvi d‟estat  que les transforma en un líquid. El mateix procés explica 

la vaporització dels líquids. 

  

Les  organitzacions  ecologistes  han denunciat el perill que suposa 

l‟ús del PVC (policlorur de vinil), el plàstic fins ara més utilitzat en els 

envasos d‟aigua mineral.  El PVC, atés que conté clor en la seua 

composició, en ser incinerat, produeix substàncies perjudicials per al 

medi ambient i la salut de les persones.  Per aquest motiu, diversos 

fabricants han substituït l‟esmentat material pel PET (tereftalat de 

polietilè). Ambdós plàstics tenen un aspecte semblant,tot i que el PET 

és un mica més brillant i transparent i té major resistència als colps, 

cosa que permet fabricar envasos més lleugers. 
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Les models de flaquesa extrema  són el prototipus de dona que “mola”. 

-El mercat de productes per a l‟aprimament es dispara. 

-1986.Un estudi demostrà que les presentadores de televisió eren joves (el 35% menys 

de 26 anys) i molt primes (el 63%) 

-1990.La British Medical Association alerta:en la dona sana, en general, els nivells de 

greix estan entre el 22 i el 26% del seu pes,en canvi, en actrius i models era menys d‟un 

10%. 

-Els modistos contracten dones de pes inferior en un 25% al que seria el pes mitjà d‟una 

dona. 

 

 

L‟educació dels fills 

 

Passejant pel meu barri he vist diverses vegades a poqueta nit una xiqueta d‟uns quatre 

anys passejant amb el seu pare. Sempre porta una corretja doble amb dos gossets, els 

quals passeja amb una naturalitat tremenda. Mentrestant, son pare l‟acompanya 

pacientment,  acompassant els seus passos als d‟ella.  Ens fa somriure veure-la controlar 

els que després seran els seus gossets, dels quals es fa responsable de traure a passejar. 

Açò contrasta amb una altra imatge  menys  riallera.  Anava pel centre amb el meu cotxe 

quan  vaig  parar en  un semàfor: vaig veure que creuava una xiqueta parlant pel mòbil, 

mentre  una  menuda  d‟uns  cinc  anys l‟estirava de la jaqueta perquè l‟ajudara a creuar 

agafant-la de la mà. No li va fer ni cas. Tenir un fill és un acte  de responsabilitat…i 

educar-lo i cuidar-lo, una obligació adquirida lliurement pels seus pares…que, ens alguns 

casos no arriben, amb el seu comportament, ni tan sols a presumptes adults. 

                                                           Ignacio Caballero(tr) 

 

¿Per  què  cada  vegada  tanquen  més  

cines? ¿Per què  hi ha empresaris, polítics o 

mitjans de  comunicació tan cecs que ho 

atribueixen  a  estupideses  com  ara que la 

gent es descarrega pel.lícules per Internet 

o  que  no  tenen  el  suport  de les 

institucions?  ¿És que,per alguna raó,no 

viuen en el nostre món?  Pregunteu a 

qualsevol ciuciutadà  del  carrer,  per 

exemple, i veureu com la gent ja no  va  al  

cinema perquè és caríssim. Els  amos  de  

les  sales  s‟ho han guanyat a pols,  han 

convertit en un luxe el que  sempre   havia  

estat  l‟entreteniment més popular. Els  

joves ens hem  de pensar dues vegades 

això  de gastar-nos  6  €  per veure  una  

pel.lícula.El panorama està clar: rebaixa 

dràstica del preu de l‟entrada o tancament 

dels cinemes. 

 

                     ENRIC LLORCA.València. 

                       “20 minutos”,5-10-2007(tr) 

 

¿En quins arguments es basen aquestes tesis? 

a) Tots els fabricants de rentavaixelles recomanen que s‟utilitze un producte 

anticalcari tots els dies. 

b) La imatge d‟una xiqueta –com jo mateix he pogut veure- amb les cames 

destrossades en un carrer de Bagdad  ¿no és suficient per aturar aquesta guerra? 

c) L‟últim Premi Nobel de Literatura ha recomanat la lectura d‟aquesta novel.la. 

d) Perquè sabem que estimes els teus fills. Si vols deixar-los un planeta on puguen 
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gaudir de la natura, recicla les teues deixalles.Tenir cura de la natura és tenir cura 

del futur. 

 

Digues quin tipus d‟argument és l‟exposat al text: 

“Ahir, a Roma, Adam Nordwell, un cap dels indis xippewa dels Estats Units va baixar de 

l‟avió procedent de Califòrnia completament vestit amb la indumentària i les insígnies de 

la tribu; Nordwell anuncià en el nom del poble indi americà, que prenia possessió d‟Itàlia 

„en virtut del dret de descobriment‟, de la mateixa manera que ho féu Cristòfor Colom a 

Amèrica.‟Jo proclame aquest dia el dia del descobriment d‟Itàlia,va dir Nordwell. „¿Quin 

dret tenia Colom a descobrir Amèrica quan ja estava habitada des de feia milers d‟anys? 

El mateix dret que  ara tinc per arribar a Itàlia i proclamar el descobriment del seu país”  

 

 

12.La dixi, la impersonalització i la modalització 
 
 La dixi 

 

La componen aquelles marques lingüístiques que es a l‟emissor, al receptor, a l‟espai i al 

temps.  

 

a) Dixi personal:  

 

 1ª persona gramatical 2ªpersona gramatical 

pronoms personals (E) jo, em, mi,  

nosaltres,  ens,  

(R) tu, et,  

vosaltres, us 

en 3ªp.de respecte: vosté 

pronoms possessius (E) el meu, la meua... 

els nostres, les nostres... 

(R) el teu, la teua... 

els vostres, les vostres... 

morfemes verbals De 1a persona De 2a persona 

 

La forma de la 1a persona del plural acabada em –M pot incloure al mateix temps emissor i 

receptor:  

Ex: “Despús-demà farem l‟examen”, diu un professor als seus alumnes. 

A vegades NOSALTRES pot  ser un plural de modèstia. Equival a “jo”. 

Ex: Si tenim en compte aquests factors arribem a les següents conclusions... 

En altres ocasions NOSALTRES inclou un plural més genèric (inclou nosaltres, vosaltres i ells) 

Ex: En general nosaltres, les dones, som més intel.ligents.  

      Nosaltres, els europeus, o més bé, els nostres governs,no actuem solidàriament  amb els 

països del tercer món.Quan la nostra societat admeta els estrangers, ens podrem considerar 

tolerants. 

                                                               

            

b) Dixi espacial: 

     Adverbis i locucions adverbials de lloc. Demostratius. Ací/aquí/allí,à.I en general CC de lloc 

     Ex: El buscaven per ací i no el trobàvem. 

 

    c) Dixi temporal:Adverbis i locucions adverbials de temps.I CC de temps 

    Ex: Demà arribarà el vaixell. 

 

    d)  La dixi social 

Indica el paper social que assumeix l‟emissor, el que adjudica al destinatari i el tipus de 

relació que s‟estableix entre els dos (distància/proximitat; respecte/confiança). 

Són díctics socials: vosté(el més general) Senyor director, Senyor President, Sa 

senyoria... 

 

EXERCICIS 
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1.Llig aquests dos textos.Extrau els díctics que hi haja i col.loca‟ls en la graella que 

tens a continuació. 

 

a) Abans, quan era pobre, vosté s‟alimentava d‟entrepans i vestia com un pidolaire.Jo sé 

que ara, des que ha fet fortuna, vist camises de seda i freqüenta els millors restaurants 

de la ciutat, però hui, com que pague jo,soparem ací mateix.¿Què li pareix? 

b)  

                                                                                          Onda, 20 d‟agost de 2005 

 

           Assumpte: entrades concert Bajoqueta Rock. 

           Destinatari: Gestplace SL 

 

           El 10 d‟agost passat, els vam demanar cent entrades per al concert del grup Bajoqueta 

Rock, que tindrà lloc a la plaça de bous de València el pròxim dissabte, dia 25 d‟agost.Segons 

vostés, el preu de l‟entrada és de 7 euros.El fet és que només ens n‟han arribades setanta-

cinc,però l‟import de la factura que ens han descomptat del nostre compte bancari és de set-

cents euros. 

           Els agrairíem que ens enviaren les vint-i-cinc entrades que falten o que ens retornen 

l‟import corresponent. 

           Els saluda atentament,                       

                                                                                   PENYA DESCONTROL 

                                                                               Carrer de les Moreres, núm 7 

                                                                                  12200      ONDA 

 

 Díctics de 

l‟emissor 

Díctics del receptor Díctics espacials Díctics temporals 

a)  

 

 

 

   

b)  

 

 

 

   

 
2.Llig el fragment següent. Assenyala la dixi i digues de quin tipus és: 

 

 M'ha mirat buscant la resposta i jo he assentit. Estarà bé la trobada i hi haurà temps de tot. 

Pere i Lola són professors de la Universitat de València i van ser dels pocs amics que vingueren 

a la boda. Formen un duo molt agradable i m'abelleix l'expectativa de passar unes hores amb 

ells i intentar que Valerià remunte els ànims. 

L'amistat de Valerià i Pere els ve de la seua infància ací, al poble, igual que la meua, mentre que 

a Lola la coneixem menys, en realitat tan sols a través de Pere. Personalment ens hem vist 

poques vegades, però s'ha establit ben prompte un bon corrent entre nosaltres i no el voldria 

deixar perdre. 

A partir de la trucada telefònica, l'actitud de Valerià ha canviat i s'ha mostrat més alegre i 

comunicatiu. S'ha posat a fullejar el diari assegut al sofà  i jo m'he deixat caure al seu costat. 

He posat la galta sobre el seu pit i he sentit el dolç frec de la llana del seu batí i l'olor suau del 

sabó de la dutxa. Em feia falta aquest moment d'expansió després dels dies darrers i Valerià em 

respon abandonant el diari sobre el sofà i rodejant-me amb els seus braços. 

                                               

 

À.MORENO, Malson. Alzira 2000. 

 

3. Llig el text i extrau-ne els díctics. 
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Abans, quan era pobre, vosté s'alimentava d'entrepans i vestia com un pidolaire.Jo sé que ara, 

des que ha fet fortuna, vist camises de seda i freqüenta els millors restaurants de la ciutat, però 

hui, com que pague jo, soparem ací mateix.¿Què li pareix? 

 

 

 

Em sap molt greu, col.lega. I l'oncle premia el gallet. Més m'estimaria no haver de fer-ho, 

companya. I llavors l'oncle etzibava un cop sec i precís amb el garrot al bescoll de la rabosa 

atrapada en el cep. Entre el meu oncle paranyer i la presa hi havia l'instant d'una mirada. Ell li 

deia amb els ulls, i jo he sentit aquest murmuri, que no li quedava altre remei. Això és el que 

vaig sentir davant el pintor. 

 

                                                         M.RIVAS, El llapis del fuster. Barcelona 1999. 

                                                                (adaptació) 

 

 

 

 La impersonalització 

 

      En alguns textos l‟emissor fa un ús intencionat de la impersonalització com a forma d‟ 

amagar-se(almenys de distanciar-se) ,de generalitzar o de donar valor objectiu al text. Podem 

dir que la dixi personal, pel que fa a l‟emissor, desapareix.S‟intenta donar validesa general a 

l‟opinió o informació. És molt característic dels comentaris editorials. També abunda en els 

textos de l‟àmbit acadèmic. Alguns procediments d‟impersonalització  són: 

 

Sense impersonalització Amb impersonalització 

Jo vull que estudieu més 

 

Cal estudiar més 

Jo llig, m‟agrada llegir Llegir és un plaer  

 

 

 

 

---Verbs en tercera persona: Apagaren el foc. Havien imposat un nou govern. 

     

 La modalització 

 

 

Si el text manifesta l‟actitud, positiva o negativa, de l‟emissor respecte al seu contingut, es diu 

que el text està molt “modalitzat”. El contrari seria, com acabem de veure, la impersonalització 

Els diversos procediments lingüístics de modalització de l‟emissor poden ser fonològics, lèxics o 

morfosintàctics.Vegem-los. 

Procediments de modalització: 

1-Ressaltar alguna paraula o expressió. En els textos orals es fa servir el canvi d‟entonació. En 

els textos escrits, les cometes, la lletra negreta o cursiva. 

Ex: L‟autora més “feminista” de la nostra literatura medieval és Sor Isabel de Villena. 

                          feminista 

                          feminista 

Ex: Els periòdics necessiten diners públics que solen arribar inevitablement acompanyats de 

“recomanacions” del govern de torn. 

 

2-Elements lèxics valoratius 

 Adjectius qualificatius 

+ 

(valoració positiva) 

- 

(valoració negativa) 
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feliç, simpàtic, atraient, necessari, 

oportú, alegre, destacable… 

superlatius
boníssim, rebò, arxisabut, superespecial 

 

desafortunat, lamentable, miserable, 

penós, trist… 

superlatius
superlatius:paupèrrim, 

tristíssim,misèrrim… 

 Substantius valoratius 

+ 

(valoració positiva) 

fortuna, sort, simpatia, èxit, elogi, felicitat, 

alegria… 

diminutius amb valor afectiu 

quin arrosset més bo! 

 

 

- 

(valoració negativa) 

desastre, desgràcia, vulgaritat, obscenitat, 

ofensa… 

augmentatius amb valor despectiu 

quin peuot més lleig! 

 

 

 Adverbis i locucions adverbials de manera o quantitat 

+ 

(valoració positiva) 

feliçment, amablement, sortosament, 

afortunadament, necessàriament.. 

molt, bastant… 

- 

(valoració negativa) 

desafortunadament, lamentablement, 

penosament, tristament… 

poc, gens… 

 Frases fetes (a voltes metàfores) valoratives  

 

+ 

(valoració positiva) 

Ella és el sol de casa 

Un nou pas en el procés de pau 

Aquest xic és un cervell prodigiós 

Ell parla sempre clar i net 

- 

(valoració negativa) 

Ella és l‟ovella negra  

Un nou colp al procés de pau 

Aquest xic és un ase 

Sempre es perd enmig de les seues 

paraules 

 Interrogacions retòriques 

+ 

(valoració positiva) 

¿Algú ha fet mai més coses per 

modernitzar el país que el nostre 

president? 

- 

(valoració negativa) 

¿Es pensa el nostre president que ens 

xuplem el dit?  

 

3-Ús de verbs d‟opinió o desig:crec, considere, pense, em sembla, desitge, vull, celebre… 

5-Verbs, adverbis que indiquen dubte o certesa: 

Jo dubte que siga capaç.Potser no s‟atrevirà. Indubtablement és el millor. Per suposat, València 

serà l‟elegida. 

6-Fórmules que usa l‟emissor per expressar els seus sentiments: 

Uf!(cansament) 

Mare de Déu!(sorpresa, admiració). 

 

                                                                                           “Textos i contextos-2” 

Llig aquesta carta i escriu les marques de modalització que hi apareixen:  

¿Què es pensen els productors dels noticiaris? ¿No s‟adonen de la seua “venda” als 

televidents? Ja estem farts de tanta farsa i que ens tracten com titelles! Cada canal de 

televisió se supera cada dia més.Si estàs mirant Antena 3, veus com apallissen un magribí, et 

quedes emparrat, però ja estàs enganxat i commogut per a uns quants dies.Això no és el 

millor, perquè quan canvies de canal i poses Tele 5 es veu com uns policies colpegen durament 

una altra persona. 

La gent diu:”Xe,mira quina burrada!”,però continuen mirant les escenes violentes.Jo vaig 

intentar ser objectiu i vaig preguntar-me per què cada canal intenta superar-se i posa imatges 

cada volta més violentes. No ho entenc! Els noticiaris, que haurien de ser objectius, podrien 

dedicar-se a explicar el que passa, però sense transmetre eixes burrades. 
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Per una altra part, tots sabem que a la gent li agrada la violència i que cada volta hi ha més 

demanda d‟aquesta, com és l‟exemple d‟Internet. 

(carta de Cristian MUÑOZ RODA,estudiant d‟ ESO, publicada a la secció “Lectores” del diari 

LEVANTE-EMV el 10-12-200) 

 

 

13.Els signes de puntuació  
 
 
En els textos, els signes de puntuació juguen un paper essencial, no sols perquè marquen les 

diferents parts del text, sinó també perquè serveixen per a jerarquitzar (el més important, el 

menys important) o per ressaltar alguna paraula o introduir l‟estil directe en el text. 

També són ben importants els diversos tipus de lletra: 

 

casa, negreta 

casa, redona 

casa, cursiva 

CASA, majúscula 

CASA, versaletes. 
“Llibre Verd 2” 

EXERCICIS 

 
1.Puntueu aquestes expressions amb els signes d‟admiració, interrogació i les 

cometes necessàries: 

 

I nosaltres quan acabarem la tasca                Ui  quina colla 

 

Pep Tomeu  aneu  amb compte                     Vaja   ja  ho has  hagut de dir 

 

I les cabres on les tens                                 Au avall tots 

 

Fora brut                                                    Joan   que  entres  dic 

 

Uf que lluny                                                Has dit que et dius Joan  eh que sí 

 

2.Mireu si al fragment següent podeu posar punt i coma o només un punt, segons el 

sentit de la frase: 

 

L‟Albert s‟havia alçat  jugava amb un trencacloques al jardí de sa casa. 

 

També els altres la felicitaren tots estaven molt impressionats i ella se sentia molt satisfeta. 

 

Estava molt nerviosa li hauria agradat tenir l‟Anna al costat per poder parlar amb ella. 

 

Al final  s‟havia oblidat del tot de la llum de la imaginació  tant se n‟havia oblidat que ja ni tan 

sols es fixava en aquella estrella del vestit de la seua amiga. 

 

3.Poseu punt i coma al lloc convenient de les següents frases: 

 

No te n‟eixiràs amb la teua ja et dic jo que no. 

 

També somreia l‟Eulàlia ara la por que per un moment havia sentit s‟havia fos. 

 

Les paraules de Mme. Biard no eren dites a la babalà responien a alguna sospita. 

 

Encara no en va tenir prou  es va menjar tot el que va trobar a la nevera. 
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Era el xicot més ben plantat del poble  ben eixerit que era. 

 

Li va preguntar quin animal era el xic li va ensenyar el gall. 

 

4.Poseu dos punts al lloc convenient de les següents frases i afegiu les comes que 

calguen: 

 

No va gaudir del primer cotxe propi un Simca mil color de mantega. 

 

La pluja no s‟ha fet esperar gens ara plou a bots i barrals. 

 

Hi havia una mica de tot unes tisores esparadrap alcohol  i cotó-en-pèl. 

 

La seua indumentària tenia detalls massa personals per a una correcta vestimenta de pastor 

botes de cuiro calces llargues capell de feltre… 

 

Tenia l‟aspecte que havia de tenir el d‟un jove colrat pel vent i pel fred. 

 

5.Poseu les frases següents: 

 

El cel s‟anava tapant els núvols esdevenien espessos negres pesats a punt de l‟explosió final. 

 

Cada dia fem les mateixes coses alçar-nos menjar treballar estudiar i anar a dormir. 

 

Mirava els núvols com s‟atrapaven i es distanciaven s‟inflaven i es desinflaven s‟estarrufaven i 

s‟esllanguien  s‟emblanquien i s‟ennegrien. 

 

6.Indica les diferències de matís que aporta cada manera diferent de puntuar aquests 

parells de frases: 

 

Prou que li agrada! Prou!  que li agrada! 

Ja està! Fet així m‟agrada més. Ja està fet. Així m‟agrada més- 

Jordi és un brètol.No és un bon xicot Jordi, un brètol? No. És un bon xicot. 
 
7.Reescriu aquestes frases inserint les expressions aclaridores que se 

t‟indiquen.Recorre a la coma, el parèntesi o el guió: 

 

Eixia de casa(.) a les set sense fer gens de soroll 

Gepic(.) sentí un gran soroll quan va ser dins del castell 

Arribà a un gran pati i hi trobà(.)         

set gegants  

tots armats de llances i espa- 

ses 

Gepic(.) tot ell va tremolar      quan va veure aquells set 

homenassos 

Un dels gegants(.) es posà a cridar amb una veu de tro 

Gepic(.) es disposà a defensar-se 

 

comprenent que això anava 

per a ell 

L‟home (.) clavà una llança al cor d‟un 

gegant                    

fent el cor fort 

El gegant(.)caigué a terra   llançant un ai que va fer 

trontollar tota la muntanya 

Els altres gegantassos(.) pegaren a fugir                           víctimes de la por 
 
8.Intercaleu en les frases següents, amb les comes corresponents, alguna de les 

partícules que se us indiquen. 
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Tanmateix      però      per tant       doncs      malgrat tot         així i tot         per 

això 
 
a)Tenia (.) una mica de por. 

b)Li agradava(.) la música rock. 

c)No tenia(.) cap raó de pes per negar-se a participar en la cursa ciclista. 

d)Li agradava(.) més la tardor que la primavera. 

e)Volia continuar(.) sent soci del club. 

f)Caminava(.) més de pressa que nosaltres. 

 

 

9.Puntueu correctament aquests textos: 

 

El guia va obrir-se la camisa per ensenyar a Roger allò que havia trobat una fletxa índia va 

exclamar Roger  el guia va fer que sí amb el cap amb aire preocupat és que hi ha indis per ací  

va preguntar Roger que jo sàpia no encara que aquella vegada el senyor Schiaffo en va trobar 

molts  Roger no ho acabava de veure clar per què la volíeu amagar la fletxa tinc por que els dos 

homes que portem se‟ns esveren si no saben.  

                                                                                                       Carles Macià 

 

estimada Cristina com estàs  supose que ja has començat l‟escola eh l‟altre dia vaig trobar 

aquells bojos que estaven tocant la guitarra al pis de dalt també vaig veure els teus germans 

mentre passejaven pel parc com et va per ahí nosaltres seguim igual no prosperem ahir vaig 

trobar l‟Esther i em va dir que et trucaria bé no sé què més dir-te m‟acomiade de tu amb una 

forta abraçada Natàlia.PDT Vés amb compte amb la bici 

 

 

14.els marcadors textuals (connectors) 
 
 
Introduir el tema del text: En principi, d‟entrada, per començar, primerament…  

Encetar un nou aspecte del tema: respecte a, pel que fa a, un altre punt és, 

quant a, sobre, el punt següent tracta de, amb relació a. 

Marcar ordre: d'entrada, d'antuvi,per començar,1r,en primer lloc/ primer/ 

primerament, 2n, en segon lloc / segonament, 3r, en tercer lloc/ tercerament... 

en darrer lloc, finalment, al final, en últim terme, per acabar. 

Distingir una cosa d‟una altra(contrast): d'una banda, per un costat, al 

contrari, de l'altra, d'altra banda, per un costat, per l'altre, per una altra part, en 

canvi. a més, també, així mateix, igualment. 

Continuar sobre el mateix punt(addició): a més a més, endemés, a més,  

després, així mateix, tanmateix, tot seguit, d'altra banda, així doncs. 

Recapitulació: és a dir,  o siga, en altres paraules, més ben dit, això és, dit 

d'una altra manera. 

Exemplificar: per exemple, com a mostra, p.e com és ara,  a saber. 

Acabar i concloure: en resum, breument,  resumint, en pocs mots, en conjunt, 

recapitulant, en conclusió, per acabar, així doncs, per concloure, finalment, en 

definitiva. 

Indicar temps: abans, al mateix temps, després, suara, simultàniament, més 

tard, anteriorment, en el mateix moment,  més endavant, poc abans, llavors, a 

continuació, tot seguit. 

Indicar espai: lluny, fora;  al costat… a la dreta/esquerra, al centre/costats, més 

amunt/més avall... 

Indicar conseqüència: en conseqüència, per tant, de manera que, per això, a 

conseqüència de, així és que, per aquest fet, doncs, per consegüent, cosa que. 
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Completeu les següents frases introduint noves idees mitjançant el tipus 

de connector que s‟hi indica: 

1.Són indubtables els avantatges de viure en una gran ciutat.Hi ha tot tipus de 

serveis, tant educatius, com sanitaris  o d‟oci.(contrast). 

 

 

2.L‟Ajuntament ha fet un gran esforç per millorar l‟urbanisme del 

poble(exemplificació) 

 

 

3.Són moltes les raons que expliquen la permanència dels fills o filles amb els 

seus pares.Hi ha la dificultat de trobar treball i d‟independitzar-se 

econòmicament(addició) 

 

 

4.La destrucció de la capa d‟ozó pot ocasionar greus problemes de salut, si amb 

l‟arribada de l‟estiu la població no es protegeix de les radiacions 

solars.(reformulació) 
 

Ompli aquest text respectant l‟estructura que se‟t proposa: 

 La Pepa i el Ximo ___________________________________________________   

però______________________________________________________Malgrat 

que______________________________________________________________

______ __________la Pepa_________________________________   

perquè_________________________________________. Ximo, en lloc 

de_______  ________________________________________________. Per 

això, la xica ______________________________________________________ 

____________________ ja que____________________________________.Això 

no obstant, ____________________________________ per tal com _________ 

_________________________________________________________________   

Així que, al final,_________________________________________ 

______________________________________________________. 

 

 
Completa el text amb els connectors apropiats. NO EN REPETISQUES CAP! 

 "El cervell humà té diversos tipus de memòria. ________________________, tenim una 

memòria que permet retenir només durant uns segons, _________________________, a 

curt termini. ___________________existeix la memòria a llarg termini, que conserva les 

dades durant uns minuts, hores, setmanes o anys.  

 Hi ha dos tipus de memòria: la semàntica, que guarda dades, __________________la 

capital d'Itàlia és Roma, i l'episòdica, que conserva fets viscuts directament i els relaciona 

amb elements diversos.   

 ____________________ existeix la memòria explícita, que emmagatzema conscientment 

allò que volem recordar, _____________________ho decidim memoritzar, i la implícita, que 

ens fa reternir coses sense que ens n'adonem,________________________detalls dels 

paisatges als quals no hem prestat una atenció especial.______________________ n'hi ha 

un tercer tipus, anomenada procedural, que ens permet fer coses després d'haver-les 

apreses, _____________________sense haver de mantenir constant la nostra 

atenció.Algunes d'aquestes activitats es poden fer de manera tan insconscient que, 

___________________, podem pensar en altres coses o conversar, ___________________ 

no requereixen una atenció permanent." 

 

 

II.FONÈTICA I ORTOGRAFIA 
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1.les E i O obertes 

La I i la U són sempre vocals tancades. La E i La O, només en posició tònica, poden ser obertes 

o tancades. Si són àtones sempre seran tancades. 

Fixa't com la distinció  entre les E,O tancades i les E,O obertes permet diferenciar paraules 

diverses. "Deu" (amb     oberta) vol dir "diez". "Deu"(amb   E   tancada) vol dir "debe". Amb les 

O ocorre el mateix: "dona" (amb   E   oberta)vol dir "mujer", mentre que "dóna"(amb  O  

tancada) vol dir "da, del verbo dar." Per a un/a  no valencianoparlant pot resultar difícil localitzar 

les E i O obertes. Per això donarem unes quantes regles orientatives: 

 

-Si les paraules equivalents porten UE o IE en castellà, les paraules equivalents valencianes 

seran amb O o E obertes(amb moltes excepcions): port, terra, serra, poble,gendre...  però, en 

canvi, "sempre" porta e tancada. 

Segons la fonètica valenciana, les E i les O solen ser obertes [sempre en posició tònica]: 

 

Davant de síl.la- 

amb -I 

Davant de síl.la- 

ba amb 

-U 

En quasi 

totes les 

paraules planes i 

esdrúixoles 

En els termes 

científics 

tebi 

neci 

medi 

col.legi 

obsequi 

tècnic 

negoci 

dimoni 

pronòstic 

glòria 

pròxim 

 

fideu 

preu 

peu 

ingenu 

perpetu 

fèmur 

cèl.lula 

bou 

dijous 

ploure 

pòstum 

anècdota 

pèndola 

gènesi 

còlera 

òrfena 

còmoda 

dòmino 

fotògraf 

telèfon 

quiròfan 

terratrèmol 

bibliòfil 

 

esòfag 

termogen 

pròleg 

quilòmetre 

tòrax 

amorf 

acèfal 

vèrtex 

pètal 

 
Segons la fonètica valenciana, les E solen ser obertes, a més a més: 

 

Davant 

L, 

L.L 

RR 

Davant 

R seguida 

de conso- 

nant 

En les termina- 

cions 

“ecte/a” 

“epte/a” 

En alguns noms de 

persona de gran 

tradició 

Miquel 

Rafael 

Marcel 

anhel 

arrel 

novel.la 

parcel.la 

terra,ferro 

verb 

comerç 

verge 

cert 

(amb excepcions) 

afecte 

correcte 

adepte 

recepta 

espectre 

inepte 

 

Llorenç 

Vicent 

Josep 

Ernest 

 

Segons la fonètica valenciana, les O solen ser obertes  en les paraules amb els sufixos 

següents: 

 

-oc,oca, -oç 

 

-oig,-oja -ol,-ola -olt,-olta 

(1) 

-ort,-orta 

albercoc atroç roig,roja caragol absolt,a fort, hort, 
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roca 

 

boig,boja fillol solt,a porta,  

 

 -ost,-osta 

 

 

-ossa 

 

-ot,-ota 

(aug) 

-ot, ota 

(no aug) 

 

 cost, 

aposta 

 

grossa 

brossa 

 

homenot 

casota 

clot 

 pot 

 

La terminació –oix és sempre amb o tancada:  coix, moix, toix... 

(1) tenen o tancada boca, boç(bozal),cola(per apegar), molt(mucho,muy),escolta,cort, 

bossa, gossa, agost, most, bot,           brot, nebot, tot, bóta, gota, sota. 

 

 

ACTIVITAT 

 

1.Classifica aquests mots en la graella segons quina siga la seua vocal tònica: 

 

    segle       difondre        captiveri       nova        ascensor      empresa 

 

              nou           porta           criteri         compte        prop  

 

 

E oberta E tancada O oberta O tancada 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

LA MAJORIA DE “EE” I “OO” TÒNIQUES DE PARAULES PLANES I ESDRÚIXOLES SÓN 

OBERTES I QUAN S‟ACCENTUEN PORTEN ACCENT GREU(`). EN PARAULES AGUDES SOLEN 

SER TANCADES I PER TANT PORTEN ACCENT AGUT(´). 

 

2.Totes aquestes paraules amb E i O tòniques s‟accentuen: posa‟ls l‟accent que els 

corresponga: 

 

 

AGUDES PLANES  ESDRÚIXOLES 

cafe 

seleccio 

vindre 

angles 

tambe 

recepcio 

delicios 

corco 

nomes 

actuacio 

fotograf 

logic 

tecnic 

telefon 

quirofan 

terratremol 

fenomens 

estetic 

bibliofil 

electric 

decada 

anecdota 

opera 

quilometre 

etica 

perfida 

orbita 

cosmica 

epoca 

optica 

 

 

3.Subratlla les E obertes.Indica per què ho són (n‟hi ha 13) 
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cel sempre rètol perpetu 

inepte tendra teorema llet 

mestra seca obrer celeste 

fèrtil vena insecte infecte 

pressa aquarel.la lletra cera 

pomera consell esplèndida serra 

accent premi maneta verd 

cent pera problema llengua 

prémer seda llesca zebra 

 

4.Subratlla les O obertes.Indica per què ho són (n‟hi ha 14) 

anterior cotxe sort poma 

quilòmetre moble dijous odi 

totes mòdul falcó gota 

honor manoll forn  rosca 

autònom termogen copa quiròfan 

corpus nostre porta agost 

estómac molta cola abandó 

Antoni  gos nebot bota 

tòrax director most cort 

 

 

2.la sonorització i l’ensordiment dels fonemes consonàntics 

 

   
 

Punt d'articulació 

  Cordes 
vocals 

bilabial labiodentals dentals alveolars palatals velars 

M
o

d
e

 d
‟a

rt
ic

u
la

c
ió

 

1
. 

o o o o
 

f f p p 0 0 0 0 o o o o o o o o o o
 

   

o
 

Sord 
 

/p/ pes  /t/ tu   /k/ 
casa 

Sonor 
 

/b/ bo  /d/ dos   /g/ got 

fr
ic

a
ti
u
 Sord 

 
 /f/ fe  /s/ sort /s/ Xàtiva  

Sonor 
 

 /vi/ vi  /z/ zona /z/ pujar  

v
ib

ra
n
t 

     

Simple 

 
   /r/ cor   

Múltiple 
 

   /r/ roca   

N
a
sa

l 
 

L
a
te

ra
l 

  

Sonor 
 
 

   /l/ local /l/ lloc  

Sonor 
 
 

/m/ mal   /n/ nit /n/ bany  

 
 
                      Com ja sabràs de quan parlàvem de la S sorda o sonora, o dels fonemes 

palatals, s‟anomena sonor aquell fonema que s‟articula amb vibració de les cordes vocals i 

sord, el que es pronuncia sense cap vibració. Tanmateix, es poden produir sonoritzacions dins 

del sintagma, per posició del fonema. Per exemple, un fonema sord sonoritza quan es troba 

entre dos sons sonors. I un de sonor s‟ensordeix quan duu darrere un fonema sord.En 

el quadre t‟hem marcat, dins del quadre de consonants,  els fonemes sonors.  

Molt important: 

Recorda que les vocals són sempre fonemes sonors. 

Recorda que un fonema consonàntic, en posició final absoluta, és sempre sord. 
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Recorda que la H és muda. 
 

EXERCICI 

 
Indica si es produeixen fenòmens d‟ensordiment o sonorització en aquests sintagmes o 

oracions: 

1.Sap obrir la porta. 

2.Un verb. 

3.Un cub ple. 

4.Ha matat un corb. 

5.Té un bolígraf amagat. 

6.Fred i calor. ¿Tens fred? 

7.Té els ulls d‟un verd clar. 

8.No pot anar. 

9.Abric elegant. 

10.Un càstig. 

11.Un càstig excessiu. 

12.És avi ja. 

13.No va saber-ho fins ahir. 

14.els herois del partit. 

15.Les esperances perdudes. 

16.Uns amics fidels. 

17.Despatx obert. 

18.Vaig gelat. 

19.calaix obert. 

20.El mateix home. 

21.Un home mateix. 

21.Mig sort. 

22.Mig amants. 

23.Les seues idees. 

24.Les idees seues. 

25.Uns cotxes ràpids. 

26.Uns helicòpters veloços. 
 

 
“El català en fitxes” 

i elaboració pròpia 
 
3.les elisions vocàliques 

 
S‟anomena elisió la no pronunciació d‟una vocal en determinades circumstàncies. En alguns 

casos, aquesta elisió es marca en la llengua escrita amb l‟apòstrof:  l‟aire, l‟herba, vinc 

d‟Alacant, me‟n vaig, me n‟aniré… 

Però hi ha molts altres casos en què es fa elisió en la llengua parlada, però no es representa en 

la llengua escrita. Vegem-ne alguns exemples: 
 
1.VOCAL TÒNICA + VOCAL ÀTONA – S‟ELIDEIX L‟ÀTONA 

 S‟escriu es diu 

Mà esquerra 

 

Mà()squerra 

 

1.VOCAL ÀTONA + VOCAL ÀTONA  -  CASOS VARIATS 
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a) Si una paraula acaba amb una 

vocal i l‟altra comença amb la 

mateixa vocal, se n‟elimina una. 

casa alegre 

home elegant 

 

cas()alegre 

hom()elegant 

b) Si entren en contacte la O i la 

E s‟elimina la E 

no espere a ningú 

dotze ous 

no()sper(a)ningú 

dotz()ous 

c) Si entren en contacte la E i la 

A s‟elimina la E 

vine amb tren 

estava estirat 

 

vin()amb tren 

estava()stirat 

d)  Quan la primera parau- 

la acaba amb I, i la segona 

comença per E, s‟elideix la 

E. 

 

Si està esperant 

Si en compres un... 

Si els invites... 

ni els uns ni els altres 

Si()està esperant 

Si()n compres un... 

Si()ls invites... 

ni()ls uns n()ls altres 

e) Si una paraula acaba amb A o 

E i l‟altra comença amb  U 

s‟eliminen la E i la A 

era un bon amic er()un bon amic 

 

 

 

3.VOCAL ÀTONA + VOCAL TÒNICA -  S‟ELIDEIX L‟ÀTONA 

     

 

Mitja hora 

Vol que òbriga ja 

Mitj()hora 

Vol qu()òbriga ja 

 

EXERCICI 

 

Explica els fenòmens de fonètica sintàctica que es donen en aquestes oracions: 

1.Aqueixa és una estora bonica per a la porta.  

2.Si en vols, te‟n donaré.   

3.Comprarà un llibre.  

4.¿Què em dius?  

5.¿Qui esperava ell a la porta de casa? 

6.Vol que una amiga seua vinga també al dinar.  

7.¿Què ha fet amb els diners?  

8.Portaré el cotxe al garatge.   

9.Any rere any, la festa se superava en esplendor. 

10.En tot moment va tenir una conducta exemplar.  

11.Demà Ernest fa quinze anys.  

12.Va dimitir mitja organització. 

13.No és probable que es pronuncien sobre això. 

14.Sense Anna, no aniré a l‟excursió.  

15.És una persona educada.   

16.És un home humà com pocs.  

17.No sé de què em parla.  

18.Vull menjar-me un tros de pa.  

19.Si està en casa, no esperarà cobrar el jornal. 

20.Vaja, que estic fatal!   

21.Ja estic farta. 

22.Espera un premi pels seus molts mèrits.  

23.La seua era una amarga existència.  

24.La porta tenia una espiera.  

25.En compraré almenys un quilo.  

26.Jo m‟he animat a anar de passeig.  

27.Quan ho explique, la gent se sorprendrà. 

28.Mentre el meu germà llegia, jo escoltava la ràdio. 

29.Advertia que al carrer se sentien crits. 
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30.Jo estava estirat.  

31.Era un somriure trist.  

32.Mitja olimpiada fou suspesa. 

33.Si escrius a mà, agafa el boli.  

35.El jutge arriba ja. 

36.Per a escriure, necessites un llapis. 

37.Açò és per a tu. 

 

4.la s sorda i la s sonora 
 
Quan una S sona com en castellà, és a dir, sense que vibren les cordes vocals, es diu sorda, 

mentre que si vibren (com si reproduírem el vol d'una abella) es diu S sonora. Però...¿Com hem 

d'escriure cadascuna? 

Mira els exemples de cada columna, llig l‟explicació i fes els exercicis. 

En l‟exercici t‟indiquem la pronunciació: quan la s és sorda hi ha ______(línia contínua) i quan 

és sonora hi ha …...(línia de punts). Ànim! 
 
LA "S" SORDA 
      (1)                     (2)                       (3)               (4) 

cita carceller alabança peça impuls 

sal constant ordenança inici compàs 
suar persiana enyorança negoci cens 

cérvol torçut aparença neci braç 

sentiment pensar malvolença amenaça veloç 
cert dansa prometença tassa atroç 

(1)  
a principi de paraula es posa S o C. Si les paraules són semblants en castellà i valencià ens podem guiar 

pel  castellà: cine, sort, seda, selva, cendra, cercle, simfonia, similar, cementeri, ciutat... 

(2) 
darrere de consonant es pot escriure S, C o Ç. En paraules paregudes en castellà i valencià ens podem 

guiar pel castellà.(conseller,consejero; concedir,conceder; persa,persa). Porten Ç les paraules acabades en 
-ANÇA (confiança) o -ENÇA(sofrença). 

Aquesta Ç canviarà a C davant E, I: confiança > confiances; sofrença > sofrences; 

(3)   
entre vocals trobem Ç, C i SS. Posarem C o SS guiant-nos pel castellà: 

(negoci,negocio;iniciar,iniciar;neci,necio; cessió,cesión; dimissió,dimisión; assistir,asistir). No podem  
posar sistemàticament Ç quan en castellà es posa Z perquè hi ha moltes excepcions: amenaça, raça, peça, 

caçador, plaça, però també tassa, carabassa, cassola,etc.  

 (4) 
en posició final apareixen S o Ç. En aquest cas sí que corresponen moltes Ç a les Z castellanes: llaç, braç, 

sequaç, feliç, eficaç, audaç, voraç...  
La –S final del singular (si la s és sorda) passarà a –SS- en plural(matalàsmatalassos). La –Ç no pot 

convertir-se mai en  -SS-. Si dubtes entre posar SS o Ç en un plural, pensa com era en singular: 
sing,"tros"trossos), sing."fracàs"fracassos, però sing."audaç"audaços 

 
Fixa’t en els adjectius qualificatius acabats d’esmentar que en castellà acaben en –Z: atroç, veloç, 

capaç…En castellà tenen una sola forma de plural, mentre que en valencià en tenen una per al masculí i una 

altra per al femení. 
 

feliç feliços 

felices 
 
LA "S" SONORA 

-S- 

 

         Z   
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alosa oasi països xinesos famosos grandesa zero ozó 

camisa tesi matisos anglesos nerviosos noblesa catorze bizantí 

episodi crisi il.lusos fosos gloriosos rapidesa recolzar   (…)  

rosella dosi intrusos reclosos    (…) vellesa donzella  

desembre (…) (…) presos  bellesa   (…)  

posar   admesos    (…)   

(…)    (…)     

 
EXERCICIS 

 

La “S” sonora …..Ompli els buits. 

 

entre vocals 

alo……a exclu…..iu avide…..a savie…..a 

eli…..ió prince…..a invalide…..a conte…..a 

ero…ionar espa…..a  madure…..a deixade…..a 

abra…..ar hi…..enda naturale…..a sorde…..a 

re…..um filo…..a noble…..a solide…..a 

po…..itiu  reme…..a incerte…..a pe…..ade…..a 

ca…..aca entu…..iasme impure…..a embriague…..a 

acu…..ar ca…..eriu tendre…..a tebie…..a 

poe…..ia  esglé…..ia mude…..a velle…..a 

ro…..ari setme…..ó subtile…..a belle….a 

epi…..odi si…..é timide…..a mesquine…..a 

cerve…..a sorpre….a triste…..a entere…..a 

 

darrere de consonant o 

a principi de paraula 

 

aran…..el colonit…..ar  

brun…..ir finalit…..ar  

cal…..e idealit…..ar  

cator…..e immortalit…ar  

set…..e …..ebra  

pin…..ell …..ebú  

don…..ella …..ona  

pol…..e …..odíac  

recol…..ar ..…inc  

sal….e …..íngar  

realit…..ar …..iga-..aga  

analit….ar ….it…..ània  

   

 

 

EXERCICIS 

La “S” sorda …..Ompli els buits. 

 

principi de paraula 

___eba ___egur ___olfa 

___intura ___ert ___igala 

___opa ___o ___embra 

___el ___irena ___òlid 

_ignatura ___ercle ___ucre 

___imi ___enyal ___igonya 

___èlebre ___igró ___uma 

___ala ___omriure ___ucursal 

___edir ___érvol  ___ítara 
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___incer ___onall ___ilenci 

___ella ___ircuit ___inagoga 

___agitari ___isme ___ita 

___isterna ___icatriu ___uprem 

                                                                                                   

 

darrere de consonant -ança -ances  

bàl___am afluèn___ia confian___a confian___es 

descal___ar ofen___a asseguran___a asseguran___es 

conver___a herèn___ia naixen___a naixen___es 

llan___ament lactàn___ia recordan___a recordan___es 

an___ietat pen___ament perseveran__a perseveran__es 

avan__ament impotèn___ia comparan___a comparan___es 

al___ar existèn___ia coneixen___a coneixen___es 

cen___ar evidèn___ia aparen___a aparen___es 

refor___ar pen___ió finan___a finan___es 

lap___e redundàn_ia tardan___a tardan___es 

vén___er con___ert mudan___a mudan___es 

fal___edat substàn___ia matan___a matan___es 

comen___ar distàn___ia recan___a recan___es 

 

 

entre vocals 

a___er cla___e compa___ió 

a___i ceta___i comi___ari 

comi___ura po___ible pu___a 

intere___ant pi___arra ma___a 

jutge___a pla___a bo___ar 

ma___a bo___era ca___a 

moca___í xori___o a___e___orar 

nata___ió feli___itar pu___ol 

o___eà fa___ana llongani___a 

pali___a amena___ador percu___ió 

pe___a adre___a comte___a 

tra___a progre___ar se___ió 

perí___ia ru___a ro___inyol 

va___all re___onar transmi____or 

Uli___es trave___ia pelli___er 

sobra___ada carni___er bro___a 

Sarago___a re___aca to___ut 

ba___a re___ec poete___a 

abade___a advocade___a tigre___a 

vampire___a sastre___a metge___a 

rectore___a dee___a  

sacerdote___a Pape___a  

 
posició final 

llen___ cen___ atro___ 

francé___ atla___ capa___ 

famó___ ascen___ feli___ 

lla___ procé___ morda___ 

compà___ llu___ saga___ 

borró___ ter___ preco___ 

arrò___ ter___ efica__ 

navarré___ barnú___ fera___ 

dubtó___ pon___ velo___ 
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compromí___ tramú___ vora___ 

narcí___ mo___ fuga___ 

   

derivats dels adjectius en -Ç 

 -os -es -itat 

atro___    

capa___    

feli___    

morda___    

saga___    

preco___    

efica__    

fera___    

velo___    

vora___    

fuga___    

 

alguns plurals(fes-los en –OS o –SSOS segons cregues més convenient) 

capatàs  tapís  

movedís  danés  

famós  plorós  

cas  fracàs  

massís  tramús  

xinés  llis  

postís  cos  

ingrés  anglés  

vistós  suís  

il.lús  arròs  

mos  lleonés  

canós  reclús  

 

5.escriptura d’alguns sons palatals  
 
EL SO PALATAL que en anglés s‟escriu SH: ship, shoe, shopping…,s‟escriu en valencià 

  (1)              (2)                       

X IX  

xarop caixa peix (1) en pocs casos, apareix, escrit X, a 

principi de paraula. 

(2) en els altres casos, es presenta prece- 

     dida d‟una I que la major part dels va- 

     lencians pronunciem. 

xiprer cuixa calaix 

Xàtiva faixa mateix 

(…) reixa dibuix 

 (…) (…) 

 

El so de la “ch” castellana:               

              (1)                      (2)              (3)               

X TX IG 

xic perxa fletxa passeig 

xocar punxa dutxa festeig 

xutar bolxevic cotxe goig 

xinés torxa escletxa rebuig 

xiular guerxo borratxo maig 

(…) (…) (…) (…) 

 

(1) A principi de paraula, i també darrere consonant, s‟escriu X. 

(2)  En posició intervocàlica s‟escriu TX. 

(3)  En posició final s‟escriu IG. La I no es pronuncia.l 
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EL SO PALATAL  que en anglés s‟escriu J,G:join,jump,major,gin…, en valencià l‟escrivim 

 

              (1)                        (2)                (3) 

J/G J-e TJ/TG 

jove 

gener 

esponja 

afegir 

ajudar 

(…) 

subjecte doblatge 

fetge objecte 

subjecció rellotge 

pitjor 

jutge 

platja 

corretja 

lletja 

desitjar 

jutjar 

viatjar 

rebutjar 

mitja 

enutjar 

estotjar 

(…) 

objecció 

jesús 

jehovà 

jeremies 

jersei 

jeroglífic 

jerarquia 

majestat 

(…) 

 

 

(1) S‟escriu J davant a,o,u  i G davant e,i. 

(2) S‟escriu J davant E en paraules que tenen el conjunt ECC ECT També es posa J davant 

E en paraules d‟origen bíblic (Jesús, Jehovà, Jeremies) o venen de l‟anglés(jersei). 

(3) Certes paraules, per motius etimològics, escriuen TG o TJ entre vocals. Les trobem en 

les paraules que acaben en –ATGE i –ETGE i en algunes paraules soltes que tens en 

aquesta columna 3. ATENCIÓ: Si una paraula porta TJ o TG, continuarà portant-la en 

tota la seua família, excepte en posició final,que sona CH castellana, i per tant, s‟escriu 

IG: 

     Exemples: 

                Lletja, lletgeta, lletjota, enlletgir, però………………………………..lleig 

                Rebutjar, rebutjable, rebutgen, però…………………………………rebuig 

                Enutjar, enutjable, enutgen, enutjos, però……………………….. enuig 

                Mitja, mitjos, mitges, mitgera, però……………………………………..mig                            

                Si una paraula no porta T, tempoc no la portarà en els seus derivats.En  

            posició final s‟escriurà iG 

                      rodejar, rodejos, rodegem, però………………………………………..rodeig 

                solfejar, solfejos, solfegem, però……………………………………….solfeig 

                assajar, assajos, assagista, assagem, però…………………………assaig 

 

EXERCICIS 

 

1.En tots els buits d‟aquestes frases sona el fonema que en anglés s‟escriu SH-(ship, shoe, 

shopping). Ompli‟ls amb les lletres valencianes corresponents.  

 

___avier, que és de ___eresa, però viu a ___ixona, ha tret una  ___ifra elevada de suspensos.  

A l‟exdona de l‟amba___ador li han preparat un a___ovar de boda impressionant. L‟u___er del 

parlament pante___ava quan pujava al sisé pis els papers del de___eble del diputat, que havia 

tret d‟un cala___. Hem de reconé___er que a___ò que ha caigut ha estat un ru___im i no el 

ru___at que s‟esperava. D‟aquell te___it se‟n feien  fa___es. Aquell que___al  cru___ia quan el 

tocaven. El bru___ot llegia fragment del “Qu___ot” només els anys b____ests. El metge, 

després de clavar-li la ___eringa, li receptà un ___arop. 

Volia p___ar, perquè tenia la ve___iga plena. La ca___a  de la va___ella era enorme. A Ale___  

li encanta el pe___. Es que___à al fruiter de la boca qualitat de les madu____es. En e___ir de 

la piscina, e___ugue-vos amb la tovallola. El veí de ba___  s‟ha fet monjo  carto___à. 
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2.En tots els buits d‟aquestes frases sona el fonema de la CH castellana. Ompli‟ls amb les lletres 

valencianes corresponents.  

 

El ___iquet duia unes ___ancletes ben còmodes. Les veïnes de ___irivella ___afardegen més 

que les de ___elva o ___ulilla. En la fi___a diu quants quilos de car___ofes s‟han collit enguany. 

La fa___ada tenia una escle___a monumental. Begué un ra___  de vi  del  pi___er. Duia una 

capu___a i una cartu____era de cuiro gastat. Prop del viver de clò___ines localitzaren el 

ca___alot. El gan___o penjava de la paret.  Si tens pan___a, és que ets un pan___ut.  En 

classe de solfe___  em parlaren  de les cor___eres. Aquell farda___o era molt lle___. En el 

bate___  se serví or__ata. El feste___ és, per a moltes parelles, temps de go___    En el 

por___e  del ran___o se sentia el balance___   del balancí. Aquell plat d‟escabe___   va 

empa___ar a tots. El sonde___  revelava que les eleccions serien un passe___  triomfal per al 

partit. 

El plante___ d‟aquells cultius de remola___a no era encertat. 

 

3.En tots els buits d‟aquestes frases sona el fonema que en anglés escriuen J o G. Ompli‟ls amb 

les lletres valencianes corresponents.  

Aquell estran___er és veí de ___osep i ___endre de ___oaquim. En el mes de ___uny  ___oan 

feste___a el seu sant. Aquella ___ornada de ___uliol Àn___el no va desde___unar. A Ro___er 

ja no li fan mal ni el ___enoll ni la ___eniva. El pro___ecte de nete___a  de la pla___a és 

l‟enve___a de moltes ciutats. El ___u___e és un gran via___er i ha conta___iat a la seua 

còn__u__e el gust pels via___es, de manera que es passen el temps lliure via___ant,com ells 

desi___en. Han allo___at el seu fill ma___or, Ser___i,  en  aquell col.le___i. L‟ob___ecte de la 

pregunta era saber si distin___íeu l‟ad___ectiu de la inter___ecció. El sub___ecte aquell 

sub___ectava el pro___ector perquè no caiguera a terra. El mal ora___e impedí l‟exhibició de 

patina___e pro___ectada per al diumen___e passat. L‟orde dels ___esuïtes prengué el seu 

nom, lò___icament, del de ___esús. En aquell bosca___e els arbres tenien bon fulla___e.  La 

___erarquia considerava sacrile___i les paraules d‟aquell me___e. Els pa___es pu___aren els 

equipa___es de Ses Ma___estats els reis. La caiguda d‟aquell pro___ectil, salva___ada enorme, 

proporcionà ima___es de televisió ben impactants. 

 

4.Completa aquesta família de mots.  

 

mitja: mi___ó mi___era mi___ançar a mi___es 

salvatge: salva___ot salva___ada salva___ina salva___et 

lletja: lle__or lle___eta lle___ota enlle___ir 

pluja: plu___a plu___eta plu___im plu___es 
 
5.Completa aquestes sèries: 

 

Nom singular Nom plural en -

OS 

Infinitiu en -AR 3ªp.p.Present 

Ind 

festeig    

  manejar  

 pujos   

   toregen 

  esquitxar  

goig    

 estotjos   

   sortegen 

planteig    
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III.MORFOSINTAXI 

 

Açò és morfologia… 

 

1.L‟    ocell        volava         lleuger          entre   els     arbres 

d-art nom  v  adjectiu  prep d-art nom  

SN  SV  SAdj  Sprep  
 

2.El  banc 

  

no 

  

ha concedit 

  

el  crèdit  
    

d-art nom  a.ne  V  d-art nom     
SN  SAdv  SV  SN     

al       teu    germà                
Prep d-p nom                

Sprep                
3.       Els trobadors  adreçaven  cançons    
 d-art nom  V  nom    
 SN  SV  SN    
 a les seues dames          
 prep d-art d-p nom          
 Sprep          
4. En aquella botiga  del centre  venien    
 prep d-dem nom  prep nom  v    
 Sprep  Sprep  SV    
 la roba  a preus baixos       
 d-art nom  prep nom adjectiu       
 SN  Sprep       
5. L’ home jove  de l’ anunci  era   
 d-art nom adjectiu  prep d-art nom  v   
 SN  SPrep  SV   
 molt atractiu               
 a-qu adjectiu               
 Sadj               
 

 

I açò és sintaxi… 
 
1.L‟     ocell        volava     lleuger     entre  els     arbres           

                          V             CP                CCL 

Subjecte                            Predicat        

 

 

2.El  banc      no    ha concedit      el crèdit   al seu germà 

                    a-ne         V                 CD               CI 

Subjecte                            Predicat 

    

 

3.Els trobadors    adreçaven    cançons    a les seues dames       

                               V                CD                  CI 
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Subjecte                            Predicat           

 

 

4.En aquella botiga del centre  venien  la roba   a preus baixos  

                        CCL                   V         CD            CCM     

Predicat 

5.L‟home jove de l‟anunci  era  molt atractiu 
                                              Atribut 
          Subjecte                  Predicat   
 
 
 

L’ORACIÓ SIMPLE 

 

1.El subjecte 
 
És fàcil de reconéixer: si passem el verb del singular al plural o viceversa, allò que 

canviarem necessàriament perquè la frase tinga sentit és el Subjecte. 

Ex: El meu amic   pren dues pomes com a desdejuni. 

      Elles  sabien la lliçó. 

Si passem al plural “pren” o “sabien”al singular, és necessari posar “Els meus amics” o 

“Ella”,perquè subjecte i verb concorden en nombre i persona. 
 
a.El Subjecte omés 

Que en la frase no figure el Subjecte no significa que no existisca. 

Ex: (ell,ella) Arribà prompte.(subjecte, 3ªpsing) 

      (vosaltres) Arribareu prompte. (subjecte, 2ª ppl) 

Podem localitzar-lo recorrent al context. 

Ex:Sara isqué a donar un passeig.Pel camí (ella) es trobà sos pares. 
 
b.El Subjecte inexistent. Oracions impersonals. 

Certes oracions simples no tenen subjecte 

a)Els verbs referits a fenòmens meteorològics: Plou molt.Ha nevat. 

   Ahir va fer molt de fred.  

b)Certes frases com: És tard.És de dia. Feia dies ja. 

c) El verb “haver-hi” amb el valor d‟ “existir”,”trobar-se”o “produir-se”: 

hi havia nius d‟oronetes. 

                    CD 

hi ha persones riques. 

                  CD  

Enguany no hi haurà accidents de trànsit 

                                             CD 

d) Amb el pronom feble “es” amb valor impersonal.  

   Es cridà els alumnes;es viu bé ací;s‟està content en aquests casos. 
 

2.¿Què? 
 
1.Si fem la pregunta què al verb obtindrem un CD de cosa. És substituïble per 

un pronom del requadre 

 

DAVANT DEL VERB DARRERE DEL VERB 
començat per 

consonant 

començat per 

vocal o h 

acabat en 

conso- 

nant o diftong 

acabat en vocal 
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   3ª pers sing                      el,la l‟ -lo,la „l, -la 

3ªpers plu els,les -los,-les „ls,-les 

 
Antoni  portarà  el cotxe a la festa. 

Ella  ha comprat  aquella casa. 

El teu amic ha llegit el teu llibre. 

Jo acabaré  prompte aquella faena 

L‟escultor  va regalar el monument. 

La falla ha de repartir aquells premis. 

Ell regalarà la màquina de cosir. 

Compra el tiquet per al dinar 

Compra l’entrada abans que s‟acaben. 

Compreu els discos. 
 
 
2.Si fem la pregunta què al verb i el CD de cosa és un substantiu que no porta 

cap determinant davant o bé porta un quantitatiu o indefinit, el substituirem 

pel pronom EN, que té les formes següents: 
  
3ª persona en n‟ -ne „n 

 
Ella no conta bé contes. 

Pep va fer tretze anys ahir. 

Els Reis d‟Orient han portat a casa  molts regals. 

Porteu diners a casa i tindreu l‟agraïment dels pares. 

Regala llibres i veuràs com algú els aprofita. 

Compra  camises perquè ara estan més barates que mai. 
 
L‟expressió quantitativa no es perd si substituïm el nom CD pel pronom EN: 

Pep en va fer tretze ahir 

N‟han portat molts a casa. 

Tampoc no es perd l‟adjectiu qualificatiu o complement que acompanyava el nom 

substituït per EN.S‟escriu precedit de la preposició DE. 

Ex:Ells han comprat molts regals magnífics = Ells n‟han comprat molts de magnífics 

3.Si la resposta a la pregunta QUÈ és un “açò”,”això”,”allò”,”tot” o una 

frase(amb verb propi) el CD de cosa se substitueix pel pronom HO. 
 
3ª persona ho -ho 

 
Recordaré sempre això 

Pregunteu si demà estarà obert.  

Ja ha preparat tot 

Ignore quin dia de la semana és hui. 

 
4.Si la resposta la fem al verb SER (copulatiu), el substantiu que ens responga 

farà d’atribut –no de CD- i el substituirem per HO. 
 
3ª persona ho -ho 

 
Ell és arquitecte 

Ella és empresària 

Jordi és mecànic. 

Pepa és investigadora. 

Ells són metges. 
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3.¿A qui? 
 
1.Si fem la pregunta ¿a qui? a verbs d’accions humanes  obtenim un CD de 

persona. 
   EL COMPLEMENT DIRECTE 

  1p em m' -me 'm 
  1pp ens -nos 'ns 
  2p et t‟ -te „t 
  2pp us -vos 
  3p el,la l‟ -lo,-la -„l     -la 
  3pp els,les -los,-

les 

„ls -les 

 
La resposta a a qui?  és  “a mi”, “a tu”, “a nosaltres”, “a ells”, “a elles”, a vosaltres”, etc. 

Però aquestes respostes valen tant per al CD com per al CI. Per saber si és CD o CI 

passarem la frase a passiva. Si l‟element de la frase activa es converteix en subjecte en 

la passiva, serà CD en l‟activa. 

                    Veu activa         Veu passiva 

Elisa invita a mi  a les festes  

Ella acompanya a mi a classe des de fa 

setmanes 

Ells feliciten pel premi a nosaltres 

Ell va insultar greument a vosaltres 

El professor suspendrà a tu 

Ell  porta a la seua mare al poble. 
 

Jo sóc invitat per Elisa a les festes. 

Jo sóc acompanyat per ella a clase des de 

fa setmanes. 

Nosaltres som felicitats per ells. 

Vosaltres vau ser insultats per ell. 

Tu seràs suspés pel professor 

La seua mare és portada per ell al poble 

Per tant, en la veu activa: 

Elisa ja no m‟invita a les festes 

               CD 

Ella  m‟ acompanya a clase des de fa setmanes. 

       CD 

Ells  ens  feliciten pel premi 

       CD 

Ell  us  va insultar greument 

      CD 

El professor et suspendrà. 

                  CD 

Ell  la porta al poble 

     CD 
 

Els CD de 3a persona  (que responen també a la pregunta a qui?) no portaran la 

preposició A: 

Nosaltres hem invitat el teu veí a l‟excursió. 

Saludarem Ernest de part teua. 

Recorde l’home de la gavardina. 

 Ha de consultar els accionistes de l’empresa. 

La  policia escorcollà les meues amigues. 
 
 
2.Si l’element que transformem a passiva no és el subjecte, serà CI en l’oració 

activa. I portarà sempre la preposició A, tant en activa com en passiva. 

                    Veu activa         Veu passiva 
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Tu dónes les gràcies a mi  

Ella afaita la barba a tu. 

Ells han concedit un premi a nosaltres 
 
Ells compraren el pis a vosaltres 

Ella prepara els regals als clients. 
 
Ell  porta el ram de la flors a la seua 

amiga 

Les gràcies són donades a mi. 

La barba és afaitada per ella a tu  

El premi ha sigut concedit per ells a 

nosaltres 

El pis fou comprat per ells a vosaltres  

Els regals són preparats a elles pels 

clients 

El ram de flors és portat per ell a la 

seua nóvia 

Per tant, en la veu activa: 

Tu em dónes les gràcies. 

     CI 

Ella  t‟  afaita la barba. 

      CI 

Ells  us  compraren el pis. 

       CI 

Ell  els  prepara els regals. 

      CI 

Ell  li porta al poble 

     CI 
 

   EL COMPLEMENT INDIRECTE 

  1p em m' -me 'm 
  1pp ens -nos 'ns 
  2p et t‟ -te „t 
  2pp us -vos 
  3p li -li 
  3pp els -los -„ls 

 
4.¿Com? 
 
1.Si fem la pregunta  COM?  a un verb copulatiu (ser,estar,semblar i paréixer) 

la resposta serà ATRIBUT i es podrà substituir per HO: 
 

Davant del verb Darrere del verb 

ho -ho 
 
 
Jordi estava cansat.  

Aquells arbres semblaven alts.  

La victòria pareixia impossible. 

Jo era feliç en la meua infància.  

Els danys de la casa van semblar irreparables. 

Havíem d‟estar tranquils. 

Sigues amable amb els clients.  
 
2.Si fem la pregunta  COM?   a un altre verb la resposta (un adjectiu 

qualificatiu, normalment) se substituirà per HI. Es tracta d'un CP. 

 

Davant del verb Darrere del verb 

hi -hi 

 

Jordi caminava trist  
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La serp es movia inquieta 

Aquella dona passejava relaxada 

Els nostres avis envelleixen feliços. 

 

3.Si fem la pregunta  COM?  a un  verb la resposta pot ser un CCmode(o de 

manera) Se substitueix per HI. 

 

Davant del verb Darrere del verb 

hi -hi 

 

L‟alumne seguia la classe amb atenció. 

Ella caminava a rossegons per terrra.  

Seguiu al peu de la lletra les instruccions.  

La xiqueta va seguir sa mare a les fosques.  

Ella admirava aquell escriptor de manera entusiasta.  

La teua amiga escriu bé. 

El teu amic no escriu gens bé. 

Tu dibuixes malament. 

Ell corre veloçment. 

El lluitador combaté valerosament. 
 
 

5.¿De què?¿De qui?¿A què?¿En què? ¿En qui?¿Amb què?¿Amb 

qui? 
 

EL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL 
 
Si un  el verb exigeix l‟ús d‟una preposició, el complement amb la preposició es diu 

CRV(complement de règim verbal).Si la preposició exigida és DE  el CRV  el podrem 

substituir per EN. Però si no és De, sinó qualsevol altra preposició, se substituirà per 

HI.  

 
Exemples de verbs amb complements de règim substituibles per EN: 

Mancar de, disposar de, fer de, abusar de, discrepar de, parlar de, avergonyir-se de, 

recordar-se de,oblidar-se de, omplir-se de, penedir-se, presumir de, dubtar de… 
 

Davant del verb Darrere del verb 

en n‟ -ne „n 

Ell    parla    sovint    de matemàtiques.   

La teua cosina    ha dubtat   de la seua innocència.  

Vosaltres heu de parlar de la qüestió  urgentment.       

Ell presumeix de ser un gran músic. 

Ell es va avergonyir de les seues paraules.  

 

Exemples de verbs amb complements de règim substituibles per HI: 

Consistir en, confiar en, prorrompre en, comptar amb,  accedir a, limitar-se a, insistir 

en,  creure en, negar-se a, atrevir-se a, dedicar-se a, exposar-se a… 

 

Davant del verb Darrere del verb 

hi -hi 

Jo  accediré  a les seues peticions.  

Tu  confies  en els teus amics.  

Ell  compta  amb tu  per a la festa.   
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6.¿On?¿Quan?¿Com?¿Per què? ¿Per a què? 

¿Quant?¿Ambquè?¿Per a qui?¿Amb qui? 

 
EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL 

Tots són substituibles per HI, excepte els de temps i de quantitat. 
 

Davant del verb Darrere del verb 

hi -hi 

 
¿ON? CCL 

lloc 

Jordi estudia en la biblioteca.El cantant 

actuà en un teatre. Consultí 

el telèfon en la meua agenda. 

 

¿QUAN? CCT 

temps 

Ahir plogué.El teu oncle arribarà dins 

de mitja hora. Eixirem a l‟alba. 

 

¿COM? CCM 

mode 

Ella estudia amb gran interés. 

Anna traballa  a pesar de la calor. 

Ell s‟informa per Internet. 

Parla anglés correctament. 

Has de comportar-te de manera 

educada. Dibuixa amb molta gràcia 

 

¿PER QUÈ? CCC 

causa 

Aquell escriptor escriu per satisfacció 

personal. Celebraran una festa amb 

motiu del seu aniversari. 

¿PER A QUÈ? CCF 

finalitat 

Jordi estudia per als exàmens. 

¿QUANT? CCQ 

quantitat 

Joan estudia molt.  

¿AMB QUÈ? CCI 

instrument 

Jordi estudia amb llibres de consulta 

El pintor pinta amb un pinzell. 

Jo escric amb un bolígraf barat. 

¿PER A QUI? CCD 

destinatari 

Tomàs treballa per al seu cunyat. 

¿AMB QUI? CCCOM 

companyia 

Ella vindrà amb mi 

 

 

 

Analitza sintàcticament aquestes oracions simples: 
 

1.L‟aspecte de la casa era acollidor. 

2.Alfred pregunta els dubtes cada dia a la professora de matemàtiques. 

3.Antoni Canals traduí diverses obres llatines.  vq 

4.Ella semblava indecisa davant les ofertes. 

5.L‟ocell volava lleuger entre els arbres. 

6.El banc no ha concedit el crèdit al teu germà. 

7.Els trobadors adreçaven cançons a les seues dames.  vq 

8.Els trobadors adreçaven boniques cançons a les seues dames.  vq 

9.Cada dia es dinava més tard en aquella casa. 

10.Les oronetes estaven parades als fils de la llum tota la vesprada. 

11.En aquella botiga del centre venien la roba a preus baixos. 

12.El retorn a la rutina diària resultava decebedor. 

13.Tothom estava fora de perill. 

14.Vosaltres esperàveu un taxi a l‟avinguda. 
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15.L‟home jove de l‟anunci era molt atractiu. 

16.El pare és a casa. 

17.La seua amiga ha arribat hui massa tard. 

18.El mes de gener té trenta-un dies.        vq 

19.El jardí aquell era un lloc fantàstic i misteriós. 

20.Aquella finestra oferia una panoràmica magnífica.    

21.Les jugadores aspiraven a la copa del campionat. 

22.Cada diumenge dinàvem paella a casa dels sogres  vq 

23.El president de la comunitat de veïns llegí l‟acta de la sessió anterior en un instant. 

24.Vicent escrigué una carta als seus pares des de Berlín.  

25.L‟àrbitre amenaçà aquell jugador amb la targeta vermella. 

26.¿Has vist les claus enlloc? 

27.Per al seu òptim rendiment, els atletes prenien substàncies perilloses per a la salut. 

28.El govern ha amenaçat els sindicats. 

29. Els polonesos són contraris a la pujada de preus. 

30.Un míssil impactà de ple contra un petroler. 

31. Demà serà la festa major a Gandia. 

32.l‟àrbitre donà un fort colp de puny a un fotògraf. 

33.Han pagat tres milions per un Van Gogh. 

34.La gent va prorrompre en crits d‟indignació contra la tortura. 

35.El parlament donà suport a la política del primer ministre. 

 

7.Substitucions de dos complements de l’oració 
simple.Combinacions de dos pronoms febles 
 
1.El lloc de col.locació de la combinació respecte al verb és el mateix que quan hi ha 

un sol pronom feble. 

En condicions normals, davant del verb(1) 

Si es tracta d‟un imperatiu, darrere del verb(2) 

Si és una perífrasi o un perfet perifràstic, davant o darrere(3) 

 

2.Els pronoms EM/ET/ES, prenen la forma ME/TE/SE quan es combinen amb un altre 

pronom: 

Ex: me‟l durà, te la compra, se la beu. 

 

3.Si els pronoms de la combinació van sencers davant del verb no porten res, però si 

van darrere porten guionet: 

Ex: te la donaré, compra-te-la. 

 

4.Ordre de col.locació dels pronoms respecte al verb: 

 

Reflexiu 

CI o CD 

o pronom 

amb verb  

pronominal 

OI OD CC i altres 

funcions 

VERB 

  od reflexiu 

m‟ 

 afaite 

 

 

oi reflexiu 

me 

la cara 

la 

a poc a poc 

hi 

 

afaite 

v.pron 

se 

 el pastís 

l‟ 

en el bar 

hi 

 

ha menjat 

 a mi 

m‟ 

què passa 

ho 

  

dirà 

 a ell,a ella la camisa   
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li la compraré 

v.pron 

se 

 

 

 CRV de 

l‟estafa 

„n 

 

queixa 

  les pizzes 

les 

 CCL a casa 

hi  

 

portaré 

 a les xiques 

els 

entrades 

en 

 regale 

   Atribut,  trist 

ho 

 

semblava 

 a nosaltres 

 

ens 

 que teníem 

reunió 

ho 

 

 

recordà 

  als malalts 

els 

les 

radiografies 

les 

 

dóna 

Si els pronoms van darrere el verb, ordre de col.locació seria: 

 

VERB Reflexiu 

CI o CD 

o pronom 

amb verb  

pronominal  

OI OD CC i altres 

funcions 

 

vull afaitar 

 

 

 

-me 

la cara 

-la 

a poc a poc 

-hi 

 

vol menjar 

 

 

 

-se 

el pastís 

-l‟ 

en el bar 

hi 

 

vol dir 

 a mi 

-m‟ 

què passa 

ho 

 

 

 

vull comprar 

 a ell,a ella 

-li 

la camisa 

-la 

 

 

 

vol queixar 

v.pron 

-se 

  CRV de l‟estafa 

„n 

 

vol portar 

  les pizzes 

-les 

 CCL a casa 

-hi  

 

vull regalar 

 a les xiques 

-los 

entrades 

-en 

 

 

vol semblar 

   trist 

-ho 

 

he de 

recordar 

 a vosaltres 

 

-vos 

que tenim 

reunió 

-ho 

 

 

 

 

podien dir 

 a nosaltres 

-nos 

això 

-ho 

 

 

doneu 

 al xiquet 

-li 

el biberó 

„l 

 

 

posa 

  la criatura 

-la 

al cotxet 

-hi 

 

dóna 

 a l‟Antoni 

-li 

això 

-ho 

 

 

dóna 

 a les senyores 

-ls 

la mà 

-la 

 

 

dóna 

 als teus fills 

-ls 

més ajuda 

-en més 

 

   el cotxe al garatge 
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deixarem l‟ hi 

 

 

5.En les combinacions, l‟apòstrof anirà com més a la dreta 

millor.Generalment,doncs, s‟apostrofa el segon pronom: te‟l regale, li‟ls ha comprat, 

me‟n donarà. Si el segon pronom se‟n pot anar amb el verb, se n‟hi va:  me l‟ha 

regalat, te n‟aniràs... Els pronoms HO i Hi, excepcionalment, fan que s‟apostrofe el 

pronom que duen davant:  m‟ho digué, t‟hi aproximes, s‟hi tornarà... 

 

6.Darrere del verb, si el primer pronom acaba en –S, el segon pren la forma de 

quan anava davant del verb: 

Ex:Va donar-nos-el,  aneu-vos-en, doneu-los-els... 

 

7.Mai no usarem el nostre pronom ES amb el valor de CI, com passa en castellà. 

Ex:     le      doy     el regalo:    se     lo    doy 

         CI       V            CD        CI    CD 

 

Ex:     li      done     el regal:       li‟     l    done 

         CI       V            CD         CI    CD 

 

 

 

Reflexiu 

CI o CD 

o pronom 

amb verb  

pronominal 

OI OD CC i altres 

funcions 

VERB 

 

 

 les culleres 

les 

a la taula 

hi 

 

posaré 

 

me 

 la cara 

la 

a poc a poc 

hi 

 

afaite 

 

se 

 el pastís 

l‟ 

en el bar 

hi 

 

ha menjat 

 a mi 

m‟ 

què passa 

ho 

  

dirà 

 a ell,a ella 

li 

la camisa 

la 

  

compraré 

v.pron 

se 

 

 

 CRV de 

l‟estafa 

„n 

 

queixa 

  les pizzes 

les 

 CCL a casa 

hi  

 

portaré 

 a les xiques 

els 

entrades 

en 

  

regale 

   Atribut,  trist 

ho 

 

semblava 

 a nosaltres 

 

ens 

 que teníem 

reunió 

ho 

 

 

recordà 

 als llicenciats 

els 

els títols 

els 

  

donaran 

  els ous 

els 

a la nevera 

hi 

 

deixem 

 a la clienta 

li 

la roba 

l‟ 

  

entrega 

 al meu germà monedes   
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li n‟  

hem regalat 

 als seus 

clients 

els 

la targeta 

 

la 

  

 

donen 

 al seu fill 

li 

obsequis 

„n 

  

regala 

 a la seua filla 

 

 

li 

aquelles 

ulleres tan 

cares 

les 

  

 

 

regala 

  la meua 

música 

preferida 

la 

a l‟Ipod 

 

 

hi 

 

 

 

gravaré 

 a ella 

 

li 

el que 

parlàvem 

ho 

  

 

recordaré 

   d‟aquest 

tema 

a l‟oficina 

CRV+CClloc 

n‟hi 

 

 

 

 

parlarem 

 

no 

al teu amic 

li 

aquest secret 

„l 

  

 confie 

  el detingut 

l‟ 

amb la pistola 

hi 

 

 

encanonaren 

 als amics 

els 

les entrades 

les 

  

compraré 

 als amics 

els 

les entrades 

les 

en la taquilla 

hi 

 

compraré 

 a les amigues 

els 

els bitllets 

 

els 

en la taquilla 

 

hi 

 

 

compraré 

   molt feliç 

ho 

 

sembla 

   content 

hi 

 

caminava 

  el peu 

l‟ 

del forat 

en 

 

trau 
 
Substitueix els complements subratllats per pronoms febles: 

1. 

Fes(imperatiu) a nosaltres les fotos:  Fes _____   _____ 

                                                           (       )   (        ) 

Envieu(imperatiu) a nosaltres  els telegrames: Envieu _____   _____ 

                                                                              (      )    (       ) 

Portaré a tu  al poble:  _____   _____ portaré. 

                                  (      )    (       ) 

Miquel donarà a ells  els obsequis: Miquel  _____   _____ donarà. 

                                                            (        )   (        ) 

Tu toca(imperatiu) el braç a  ella   i es girarà: Tu toca _____   _____. 

                                                                             (       )    (        )  

Farà regals als seus amics: _____   _____ farà. 

                                        (      )   (       ) 
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2. 

Donarem els instruments als músics: ______   _____ donarem. 

                                                      (        )   (        ) 

Les amigues conten històries a elles mateixes: Les amigues _____  ___          

conten                                                                            (     )    (    ) 

Dóna(imperatiu) això  a l'Antoni: Dóna _____   _____. 

                                                       (       )   (        ) 

Vosaltres llegiu els poemes  a vosaltres mateixos:Vosaltres _____ _____ llegiu. 

                                                                                     (       )  (       ) 

Dóna(imperatiu) més pastissos  als xics: Dóna _____   _____ més. 

                                                                    (       )    (       ) 

Mostreu(imperatiu) els dibuixos a les xiques: Mostreu _____   _____. 

                                                                             (       )   (        ) 

3.                                                                                 

Anna ha dut els barrets  a mi:  Anna _____   _____  ha dut. 

                                                   (        )   (        ) 

Donaré a tu allò que vols:  _____   _____ donaré. 

                                        (       )   (        ) 

El carter no donà  el paquet   a Sergi: El carter no _____   _____ donà. 

                                                                        (         )  (         ) 

 

Carme repetí les paraules  a les seues amigues: Carme _____  _____ repetí.                                                                                  

                                                                                 (       ) (       ) 

Sa mare donava els regals als seus fills: Sa mare _____  _____ donava. 

                                                                      (       )  (        ) 

Dóna pa  a Pere: _____   _____ dóna. 

                        (        )  (        ) 

4. 

Recorda  a ell    allò que ens va dir:   _____   _____ recorda. 

                                                    (        )   (        ) 

L'any passat vam dur els alumnes  al Brasil: L'any passat vam dur _____  _____.                                                                                     

(       ) 

(       )  

Han comprat pocs joguets als xiquets:  _____  _____han comprat pocs. 

                                                        (       )  (        )  

Porten aquest regal per a nosaltres.  _____   _____ porten. 

                                                     (        )  (        ) 

Pujarem a la muntanya el dinar:  _____  _____ pujarem. 

                                                (       )  (        ) 

Al principi, ella semblava a mi  enfadada: Al principi ella _____  _____ semblava. 

                                                                                (        )  (        ) 

5. 

Aquell xiquet demanava caramels  als seus pares: ______   _______  demanava. 

                                                                          (       )  (        ) 

Regaleu(Imperatiu) els joguets  a Carme i Lluïsa: Regaleu _____  _____. 

                                                                                  (        )  (        ) 

Encara no han arreglat a mi  la casa: Encara no _____  _____ han arreglat. 

                                                                   (       )  (         ) 

Ella talla les ungles  a mi cada setmana: Ella _____  _____ talla. 

                                                              (        )  (        ) 

Jo ara duc les factures  a ta casa: Jo ara _____  _____ duc. 

                                                         (       )  (         )  

Canvia(Imperatiu) a mi  el que has escrit!  Canvia _____   _____ 

                                                                       (         )  (        ) 

6. 

Joan sempre diu això  a nosaltres:  Joan sempre _____  _____ diu. 
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                                                                    (        )  (        ) 

Ella  ha invitat  Pep  a l'excursió:  Ella _____   _____ ha invitat. 

                                                     (        )   (        ) 

El pare compra els llibres   per a tu:  El pare _____   _____  compra. 

                                                                (       )   (         ) 

Espera(Imperatiu)  a mi   en la sala d'estar: Espera _____  _____. 

                                                                        (         ) (         ) 

Ells han comprat els regals   a tu: Ells _____   _____ han comprat. 

                                                     (       )   (        ) 

Hem guardat les cireres   per a les postres:  _____   _____ hem guardat. 

                                                               (       )   (        ) 

 

 

Llista de combinacions de pronoms possibles: 
 
 
 DAVANT DEL VERB DARRERE DEL VERB 

 començat per 
consonant 

començat per 
vocal o H 

acabat en 
consonant o 

diftong 

acabat en vocal 

ME+EL me‟l me l‟ -me‟l 
ME+ELS me‟ls -me‟ls 
ME+LA me la me l‟ -me-la 
ME+LES me les -me-les 

-m‟ho 
-m‟hi 

ME+HO m‟ho 
ME+HI m‟hi 
ME+EN me‟n me n‟ -me‟n 

TE+EL te‟l te l‟ -te‟l 
TE+ELS te‟ls -te‟ls 
TE+LA te  la te l‟ -te-la 
TE+LES te les -te-les 

-t‟ho 
-t‟hi 

TE+HO t‟ho 
TE+HI t‟hi 
TE+EN te‟n te n‟ -te‟n 

LI+EL li‟l li l‟ -li‟l 
LI+ELS li „ls -li‟ls 
LI+LA li la li l‟ -li-la 
LI+LES li les -li-les 

-li-ho LI+HO li ho 
LI+HI l‟hi -l‟hi                                     -l‟hi 
LA+HI la hi -la-hi 
LI+EN li‟n li n‟ -li‟n 

SE+EL se‟l se l‟ -se‟l 
SE+EL se‟ls -se‟ls 

-se-la 
-se-les 
-s‟ho 
-s‟hi 

SE+LA se la 
SE+LES se les 
SE+HO s‟ho 
SE+HI s‟hi 
SE+EN se‟n se n‟ -se‟n 

ENS+ EL ens el ens l‟ -nos-el „ns-el 
ENS+ELS ens els -nos-els                              „ns-els 
ENS+LA ens la ens l‟ -nos-la          „ns-la 
ENS+LES ens les -nos-les                               „ns-les 

-nos-ho                               „ns-ho 
-nos-hi                                „ns-hi 

ENS+HO ens ho 
ENS+HI ens hi 
ENS+EN ens en ens n‟ -nos-en          „ns-en 

US+EL us el us l‟ -vos-el 
US+ELS us els -vos-els 

US+LA us la us l‟ -vos-la 
US+LES us les -vos-les 

-vos-ho US+HO us ho 
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US+HI us hi -vos-hi 

US+EN us en us n‟ -vos-en 

ELS+EL els el els l‟ -los-el              „ls-el 
ELS+ELS els els -los-els                                    „ls-els 
ELS+LA els la els l‟ -los-la              „ls-la 
ELS+LES els les -los-les                                   „ls-les 

-los-ho                                    „ls-ho 
-los-hi                                     „ls-hi 

ELS+HO els ho 
ELS+HI els hi 
ELS+EN els en els n‟ -los-en              „ls-en 

LES+HI les hi -les-hi 
LES+EN les en les n‟ -les-en 
EN+HI n‟hi -n‟hi 

 
 

L‟ORACIÓ COMPOSTA 

 
1.la coordinació 

(oració principal+oració principal)  

CLASSE I SIGNIFICACIÓ CONJUNCIONS EXEMPLES 

COPULATIVES  (unió) I, NI Bernat vol patinar i Marta prefereix esquiar. 

Sara ni sap cantar ni sap tocar la guitarra. 

DISJUNTIVES (exclusió, 

Opció entre alternatives) 

O, O BÉ ¿Tinc raó  O  estic equivocada? 

Vés-te‟n  O BÉ queda‟t 

ADVERSATIVES 

(oposició, 

contrarietat) 

PERÒ, SINÓ, 

TANMATEIX, 

ALTRAMENT 

Es trobaren PERÒ no es saludaren. 

No vol estudiar SINÓ fer esport. 

No he picat res, TANMATEIX no tinc fam. 

No m‟estafes, ALTRAMENT aniré a una altra 

botiga. 

DISTRIBUTIVES (tria, al- 

ternança) 

O….O… 

 

ARA plou, ARA ix el sol.  

Tan prompte riu com es posa a plorar 

EXPLICATIVES 

(equivalència) 

ÉS A DIR, 

AIXÒ ÉS, 

O SIGA 

M‟agraden els animals,AIXÒ ÉS,la zoologia. 

CONTINUATIVES (suma, 

acumulació) 

A MÉS, 

A MÉS A MÉS 

No sols els ho va advertir,A MÉS A MÉS els 

ho va prohibir. 

IL.LATIVES 

(conseqüència) 

 

PER TANT He estudiat molt.PER TANT, aprovaré. 

 

2.la subordinació 

(oració principal+oració subordinada)  

CLASSE I SIGNIFICACIÓ CONJUNCIONS EXEMPLES 

SUBSTANTIVES Equival a això 

(pl.”eixes 

coses”) 

Bernat vol que compres més dinar 

Això tindrà conseqüències. 

ADJECTIVES Equival a un 

adjectiu. CN 

Ací tens el quadern que volies 

(=desitjat,anhelat,esperat) 

ADVERBIALS  De 

temps(aleshor

es) 

De lloc (allí) 

De mode (així) 

Ho va fer com li demanaren 

Han vingut mentre estaves al treball. 

Anirem on tu vivies. 

 causals Joan se‟n va a dormir perquè està cansat 

 finals Li he comprat un jersei perquè no passe 

fred 

 concessives Encara que no vingues, faré la faena. 
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 condicionals Si no trobes les claus, demana-li les seues 

a Pep 
 

a)L’oració subordinada substantiva.Funcions sintàctiques que pot 
exercir dins de la principal 

 
-SUBJECTE 

Ex:Em diverteix que em conte aquestes històries.(Subj) 

Em preocupa que no vages al metge(= això) 

M‟alegra veure‟t tan feliç(=açò) 

Que jo siga major no és cap obstacle(=això) 

¿Us apeteix anar a la piscina? (= això) 

¿Us apeteix que anem a la piscina?(=això) 

És evident que la gent no arribarà tan prompte(=això) 

Vull que vages al metge(=això) 

 

Si substituïm “això” per “eixes coses”, el verb passarà al plural. És la prova que fa de Subjecte. 

 

-COMPLEMENT DEL VERB DEL PREDICAT 

 

FUNCIÓ DE CD 

Ex:Crec que Maria està malalta(CD), Vull que vingues(CD), Només deia que que content 

estava(CD),  Àngel prefereix anar a la muntanya (CD),Em demanà que tornara l‟endemà(CD) 

Em preguntà si volia venir a ca Lluïsa(CD),No sé qui ha telefonat(CD),Digues quan arribaràs(CD) 

Vull comprar la novel.la d‟aquell autor(CD),No sé si quedar-me ací(CD) 

     Substituïbles pel pronom HO 

 

FUNCIÓ DE CI 

Ex: No done importància (a) que no hages vingut(CI),Tinc por a quedar-me sol(CI),No pose 

pegues (a) que tu m‟ajudes(CI), No posà peques (a) que l‟invitaren al sopar(CI), No doní 

importància (a) si s‟ho havia cregut(CI), No posà obstacles(a)que s‟elogiara el seu treball  

Substituïble per “Preposició+”Això”. 

 

FUNCIÓ DE CRV 

Ex: Confie (en) que complisques la promesa(CRV),Dubte (de)si he fet el correcte(CRV),No et 

queixes (de) que no t‟escolte(CRV),Insistí (en) que l‟assistència era obligatòria(CRV),No et 

preocupes de si arribaràs a temps(CRV), No me‟n recorde de si hui fa anys(CRV),¿Te‟n recordes 

de qui va ser l‟assassí?(CRV), Me n‟alegre d‟haver anat a la festa(CRV),Estiguí dubtant de si 

anar o quedar-me(CRV),El CRV porta sempre la preposició exigida pel verb. 

 

FUNCIÓ DE CN 

Ex: Tinc la sensació (de) que hi ha algú ací(CN-cd),Tinc ganes (de) que 

vingues,d‟acampada(CN-cd),Tinc el dubte de si he actuat bé(CN-cd),Tinc l‟esperança d‟aprovar 

el valencià(CN-cd),Tinc el dubte de si quedar-me o anar-me‟n(CN-,Hi ha possibilitat (de) que 

m‟haja equivocat(CN-cd) 

 

FUNCIÓ DE COMPLEMENT DE L‟ADJECTIU 

Ex: No estic segur de si Lluís aprovarà(Cadj-Atribut), Pau és reaci (a)que hi haja eleccions(Cadj-

Atri),El director és partidari (de)que hi haja un acord(Cadj-Atribut),Estic dubtós de si tindré prou 

temps(Cadj-Atri),Estic pendent de rebre notícies teues(Cadj-Atri),Estic segura (de) que ho faràs 

bé(Cadj-Atri),Estic dubtós de si aprovarà l‟examen(Cadj-Atri), Estic pendent de la 

confirmació(Cadj-Atri) 

 

FUNCIÓ DE COMPLEMENT DE L‟ADVERBI 

Ex: Ens quedàrem prop d‟aconseguir una medalla(Cadv-CCL),Víctor arribà abans (de) que 

començara la festa (Cadv-CCT),Lorena aparegué després (de) que acabaren les classes(Cadv-
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CCT),Virgínia se n‟anà abans de conéixer el final de la història.(Cadv-CCT),Arribà abans (de) que 

acabara el discurs(Cadv-CCT)        
 

b)L’oració subordinada adjectiva.Els relatius 
 
Són pronoms que introdueixen oracions subordinades equivalents a un adjectiu o a un 

substantiu. Van referits sempre a un element (una paraula) de l‟oració principal anomenat 

antecedent. Si la informació que donen sobre l‟antecedent és indispensable per concretar-lo es 

diuen oracions de relatiu especificatives. Si la informació que donen és innecessària, es diuen 

explicatives. 

 

Ex: Els treballadors que han fet vaga no cobraran aquest mes. 

     Anna i Pepa, que han estat de vacances a Suïssa, no vénen a la festa. 

 

Com veus, les explicatives podrien ometre‟s sense que el significat de l‟oració principal 

s‟alterara. A més, en la llengua escrita van entre comes. 

 

                        variable/invariable preposició davant o no antecedent 

QUE (1) invariable sense preposició persona o cosa 

QUÈ(2) invariable amb preposició cosa 

EL QUAL(3) 

LA QUAL, 

ELS QUALS, 

LES QUALS 

variable: 

 

 

amb o sense preposició 

 

 

persona o cosa 

 

 

QUI(4) invariable amb o sense preposició persona 

ON (5) invariable sense preposició CC= llocs 

LA QUAL COSA(6) invariable amb o sense preposició tota una frase 

EL QUE(7) 

LA QUE 

ELS QUE 

LES QUE 

variable amb o 

sense preposició 

persona o cosa 

art/nom/ DEL QUAL(8) 

DE LA QUAL 

DELS QUALS 

DE LES QUALS 

variable amb la preposició 

“de” 

persona o cosa 

(fa de CN) 

 

(1) 

L‟home que ve per casa es diu Lluís.   

 oració subordinada adjectiva-CN      

La muntanya que es veu des d‟ací  

  oració subordinada adjectiva-CN     

Els actors ,que          són      d‟Alcoi, arribaren tard a la funció 

  oració subordinada adjectiva -CN     

        

 

(2) 

       

L‟edifici en què viu té quatre pisos.  

  oració subordinada adjectiva -CN     

       

El poema de què parles és un sonet.  

  oració subordinada adjectiva -CN     
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Aquest és el boli a  què  em  referia.    

   oració subordinada adjectiva-CN    

Mira el cotxe amb  què  em  moc per la ciutat. 

   oració subordinada adjectiva-CN    

 

(3) 

L‟hindú i la filla ,els quals eixiren per la porta, ho van veure tot. 

   oració subordinada adjectiva-CN    

Ensenya‟m les fotos de les quals   em  parlares. per la ciutat. 

   oració subordinada adjectiva-CN    

L‟home amb el qual tenia tanta amistat és veí meu. 

 oració subordinada adjectiva-CN  

   

 
            Aquest relatiu pot substituir-ne altres, com ara  

-QUE en les oracions explicatives,  

-QUÈ (sempre) i   

-QUI quan aquest va precedit de preposició. 

 

(4) 

Qui guanye el partit rebrà un trofeu. 

oració subordinada substantiva-Subjecte  

El xic de qui parle és un gran esportista. 

 oració subordinada adjectiva-CN  

   

 

(5) 

   

La   casa on viu ( en què viu)  és molt gran. 

   oració subordinada adjectiva-CN    

El poble on ens dirigim ( a què ens dirigim)  no és gens lluny. 

   oració subordinada adjectiva-CN    

       

 

(6) 

  

Demà plourà , la qual cosa  ens impedirà anar d‟excursió 

   oració subordinada de relatiu -antecedent tota una frase 

Demà  plourà , per la qual cosa  no podrem anar d‟excursió. 

   oració subordinada de relatiu-antecedent tota una frase 

 

  

 Quan la qual cosa fa de Subjecte, es pot substituir per  COSA QUE o FET QUE.  

Demà plourà , la qual cosa  ens impedirà anar d‟excursió 

  cosa que 

   fet que 

   oració subordinada de relatiu -antecedent tota una frase 

 

 

(7) 

Introdueixen oracions de relatiu equivalents a un substantiu.Només són correctes si permeten 

intercalar l‟antecedent després de l‟article i la frase té sentit. 
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Pots agafar aquell llibre  o  el(llibre)que vulgues. 

 oració subordinada de relatiu substantiva 

Escolta el(=la cosa) que et diuen. 

 oració subordinada de relatiu substantiva 

Deixa ací la nova cartera i la (cartera)que no utilitzes. 

 oració subordinada de relatiu substantiva 

No vol el meu regal,però sí els(regals)que li ha fet Àngel 

 oració subordinada de relatiu substantiva 

Les meues amigues són diferents  de les(amigues)que té ella. 

 oració subordinada de relatiu substantiva 

 

 

(8) 

Aquest relatiu fa de complement del Nom antecedent, introduint un altre nom del qual és el seu 

posseïdor l‟antecedent. 

 

Va pagar les entrades, el preu de les quals era raonable, al comptat. 

 oració subordinada de relatiu-CN  

El pintor, pels quadres del  qual han  discutit tants 

museus, 

morí ahir. 

 oració subordinada de relatiu-CN  

La xica, els pares de la qual són tan amables, es diu Anna. 

 oració subordinada de relatiu-CN  

Els llibres, les pàgines dels quals t‟agrada fullejar, són seus. 

 oració subordinada de relatiu-CN  

 

 

 

 

EXERCICIS 

1.Completa amb el relatiu adequat: 

-El menjar _________has cuinat no m‟agrada gens. 

-Les cartes a ____________et refereixes són meues. 

-Demana ajuda a __________et puga ajudar realment. 

-La casa de camp a ___________ anem cada estiu és a la costa alacantina. 

-L‟amic de _____________ et parlava viu a Conca. 

-Vas somriure‟m, _________________ em va fer molt feliç. 

-Pots agafar la cinta verda o _______________més t‟agrade. 

-L‟avió en__________viatjava sofrí un accident en arribar a la ciutat a ________es dirigia. 

-Els esportistes de________parlaven viuen en l‟edifici________instal.laren plaques solars.   

-L‟avinguda en ________es troben els grans magatzems és la mateixa ________viuen els 

nostres amics. 

-La informació amb _________el periodista elaborà la notícia era falsa, _______________és 

molt freqüent en els mitjans de comunicació. 

-La Llúcia, de ______________no t‟has de fiar ni un pèl, acaba de telefonar a l‟Enric al lloc 

________________ell treballa. 

-Les pel.lícules d‟acció són _________________ més èxit aconsegueixen. 

-Els llibres amb _____________vam preparar l‟examen eren molt avorrits. 

-______________ha guanyat la Copa, havia estat campiona l‟any passat. 

-Aquesta és la persona a_____________han contractat 

-El metge de __________________et parle és molt amable. 

-Les idees amb ______________s‟expressa aquell escriptor són abominables. 

-Fes ___________et diuen. 
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2.Completa amb QUÈ, EL QUE,LA QUE, ELS QUE, LES QUE. 

-No accepta el meu regal però sí _______________li ha fet Joan. 

-No vull el vi d‟aquesta marca sinó de ________________ t‟he demanat. 

-No parle d‟aquests quadres sinó d_________________ vas comprar el mes passat. 

-No tragues les culleres de cada dia. Trau _____________vam comprar a Andorra. 

-Ens ha donat un resultat amb __________________ comptàvem. 

 

3.Escriu els buits amb els relatius que convinguen. 

-M‟he barallat amb Maria, ________________________no vull anar a visitar-la. 

-Els discos de _______et parlava els venen al magatzem __________hi ha a la plaça. 

-L‟autobús amb ___________ viatjava Marta era nou. 

-Els principis en ___________es basen d‟aquest filòsof estan desprestigiats a hores d‟ara. 

-Tinc informació del viatge de __________ tant ens han parlat. 

-Tinc uns projectes ____________et sorprendran. 

-Aquestes flors són més cares que ________________tu has comprat. 

-M‟he quedat sense diners, per ___________________no puc anar al cinema. 

 

 4.Completa 

-El cantant,_____ cançons___________t‟agraden tant, ha eixit en la tele. 

-La xica,______ulls ____________són tan bonics, és cosina seua.        

-El futbolista, ______llançaments ______________són imparables, és brasiler. 

-L‟arquitecte, ______edifici____________ inauguren prompte,és valencià. 

-L‟escriptor,_____última novel.la ___________ s‟ha venut tan bé, firmarà exemplars demà. 

-Els artistes, ______quadres __________siguen seleccionats, participaran a l‟exposició. 

 

EXERCICIS SOBRE EL RELATIU P0SSESSIU 

(en castellà, “cuyo”,”cuya”,”cuyos”,cuyas”) 

 

1.Ompli amb la forma corresponent del Pronom relatiu possessiu: 

-Aquell periodista, ____________articles ______________ es comenten tant,és amic meu. 

-El ciclista, _____________dopatge ______________s‟ha sabut hui, és italià. 

-El Partit Ecologista, _________secretari general __________ és amic meu,trau pocs vots. 

-La Universitat de Georgetown, _______ rector______________és amic d‟Aznar, ha invitat  

 L‟expresident de govern espanyol a donar una conferència. 

-L‟Albufera, ______ peixos_____________ corren perill de mort, volen netejar-la. 

-L‟helicòpter, _____accident ______________va produir tres morts, estava avariat. 

-Tintín, ______aventures ___________són tan famoses, és un heroi de còmic belga. 

-El veí, _______dona ________________va ser atracada, es diu Josep Lluís. 

-Un italià, ______ esposa ______________fou assassinada, es declara autor del crim. 

-Patrícia Conde, __________programa ____________ tots parlen, és molt simpàtica. 

-El davanter, ________gols ____________són tan espectaculars, és argentí. 

-La sèrie “Medium”,____________taxes d‟audiència __________________ són tan altes, 

desapareix hui de la programació. 

-Les xiques, ______maquillatge ____________és tan cridaner, treballen en aquest barri. 

-El canal, _______________emissions______________comencen hui, es diu Canal 8. 

-Els ordinadors, _____________impressores __________________no anaven, estan arreglant-

los. 

-Els diaris, ___________vendes______________ s‟han triplicat darrerament, són de Madrid. 

-Les actrius,__________pel.lícules _______________han guanyat Òscars, vénen a València. 

-L‟alcalde,_________advocat_____________donà la roda de premsa, ha eixit de la presó. 

-Salvador, ________sabatilles esportives ________________són platejades, farà l‟exercici. 

-Samantha, ________xupa _________________ és de cuiro, pensa aprovar valencià. 

-La pel.ícula “No hay salida” , ________ protagonista _________és Gene Hackman,la fan hui. 

-La cadira, ________pota posterior__________________està trencada, és aquella. 

-Aquella xica, _________amics __________________són tan simpàtics, pregunta per tu. 

-Roxana, ____________ulleres __________________són tan boniques, sempre ve a classe. 
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-L‟home, ______________ment ______________té poders extraordinaris, és el protagonista de 

la sèrie “El mentalista”. 

-Les persones, ________________televisor de plasma_____________________hi havia tres 

mil grams de cocaïna, han estat detingudes per la policia. 

-Leo Messi, ______dieta _____________ha millorat molt amb l‟augment del peix, creu positives 

les rotacions. 
 

c)Les oracions subordinades adverbials 
 
Sintàcticament,exerceixen les funcions pròpies d‟un CC. 

Semànticament, indiquen lloc, temps, mode, causa, finalitat, condició, etc. 

Ex: T‟acompanyaré on vages.(CCL),Naden en el riu quan fa calor.(CCT) 

      Ho va fer com va poder.(CCM),Anna està nerviosa perquè té un examen.(Cccau) 

      Estem entrenant per a millorar els resultats.(Ccfi),Si no fa fred, anirem a la piscina.(Cccon)   

 

+Tipus de les oracions subordinades circumstancials 

1.Les circumstancials adverbials.Fan les mateixes funcions que els adverbis i hi poden ser 

substituïdes. 

Ex: Anàrem on ens havíeu dit.(allí,allà) 

      Aniré a París quan acabe els estudis(aleshores) 

      Marta buceja com li han explicat(així) 

2.Les circumstancials no adverbials.No equivalen a adverbis ni s‟hi poden substituir. 

Ex:Aniré a València  per a estar amb vosaltres. 

     (finalitat) 

     Si acabe els estudis, aniré a París(condició) 

     Marta buceja perquè li agrada(causa) 

 

+Oracions subordinades circumstancials adverbials 

Com acabem de dir, fan les mateixes funcions que els adverbis i hi poden ser substituïdes.Poden 

ser: 

 De lloc. 

Ex: Acampàrem on poguérem(=allí) 

      Vaig on solem anar els divendres(=allí) 

 De temps. 

Ex: Passege quan no plou(=quasi sempre) 

      Vinguí tan aviat com vaig poder(=prompte) 

      En eixir de classe, el vaig trobar(=aleshores) 

       Anant a classe, la vaig veure(=aleshores) 

 De mode. 

Ex: Asseu-te com estigues més còmode(=així) 

      M‟agrada estudiar escoltant música(=així) 

 De quantitat. 

Ex: Estudie tant com puc (=molt) 

 

+Oracions subordinades circumstancials no adverbials 

 Causals: 

Aporten circumstàncies de causa, motiu o raó. 

Ex:No he arribat a temps perquè se m‟ha avariat el  cotxe. 

     Estem descansant perquè ja hem acabat el treball. 

     Com que ja hem acabat el treball,estem descan-sant. 

     Hui dinem a cal meu germà perquè és el seu aniversari. 

     El terra està mullat per tal com ha plogut. 

     Matinarem, ja que el viatge és llarg i pesat. 

     Atés que t‟agrada el llibre, te‟l regalaré. 

     He vingut perquè volia saludar-te. 
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Les subordinades causals amb perquè poden considerar-se subordinades substantives perquè 

poden substituir-se per “per això”. 

Ex:Sope poc perquè,si no,dorm malament” Sope poc “per això”   

Alguna construcció preposicional també té caràcter causal. 

Ex: De tan tímid com és, mai no pregunta. 

 

 Finals: 

Indiquen circumstàncies de finalitat. 

Ex: Hem quedat per a anar a l‟òpera. 

     Sergi llegeix en veu alta per a entretenir l‟avi. 

     Pren poc el sol perquè no et cremes. 

          Aniré a casa vostra perquè conegueu Xavier. 

          Hi ha hagut un canvi d‟horari per tal que els  

          empleats isquen abans. 

          Matina els diumenges per a fer esport. 

          Dina tots els dies a casa per a estalviar. 

 

 Condicionals: 

Ex: Si ho haguera sabut, t‟ho hauria dit. 

      Si no plou, anirem a jugar. 

      Si el cuides, et regale aquest llibre. 

      Si ens crida Carles, anirem a la festa. 

      Posat que no et saluda, per alguna cosa serà. 

      D‟haver-m‟ho imaginat, hauria anat a bus- 

                car-te. 

             

 Concessives: 

Expressen una objecció al que diu l‟oració principal. 

Ex:Tot i que li ho dic una i altra volta,no em fa cas. 

     Encara que dorm poc, no passe son. 

     Les plantes s‟han marcit, bé que les regue prou. 

 Malgrat que havíem comprat els materials, no 

             vam acabar l‟obra. 

 Per més que ens ho demaneu,no podem anar-hi 

     A pesar de no conéixer el cantant, m‟agradaria 

                  acompanyar-vos al concert. 

      A despit que no hi vaja ella, jo hi aniré.  

      Bo i arribant prompte, no hi trobaràs entrades. 

      Tot i eixir de matinada,estic segur que fareu  

                  tard a la cita. 

         

Tot i que mereixen un tracte especial perquè no són oracions subordinades circumstancials, 

sinó que complementen un adjectiu o un adverbi inten- 

sificador o quantificador, incloem ací les subordinades comparatives i les consecutives. 

Comparatives: Ex: Vaig fer el treball tan bé com vaig poder.  

Consecutives: Ex: Cantà tant que es va quedar afònic. 

 

 Comparatives: 

Estableixen una comparació entre dos termes. 

    Ex:El treball és tan bonic com m‟imaginava. 

     L‟autobús tardà tan poc com esperàvem. 

     Tinc més problemes que dies té l‟any. 

     Treballa tant com pot. 

     Aquesta òpera és millor que la que vérem ahir.        

     Aquesta xica és més llesta del que creiem. 

     És tan alt com tu (ets). 
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     El cinema espanyol és tan bo com el nord- 

     americà (és). 

 

 Consecutives: 

Expressen una conseqüència d‟allò que s‟ha dit abans en l‟oració principal.L‟únic nexe de les 

consecutives és la conjunció subordinant QUE. 

Ex:És una botiga tan barata que tots hi compren. 

Conta acudits tan vells que ningú se‟n riu. 

El forn estava tan calent que el menjar es cremà. 

    El temps és tan dolent que ja necessitem l‟abric.  

          

Les oracions encapçalades pels connectors“en con- 

seqüència”,”de manera que”,“per tant”, “conseqüentment”, “doncs” són consecutives,però no 

subordinades, sinó coordinades, normalment juxtaposades a l‟altra oració: 

Ex. Ja has descansat prou; així, doncs, continuem caminant. Hem entrenat molt; per tant, 

esperem obtenir un bon resultat. Ho vam fer amb molt de compte; segur, doncs, que estarà bé. 

       

 

Subratlla l‟oració subordinada i digues de quin tipus és. 

Tot i que li ho dic una i altra volta,no em fa cas. 

¿T‟apeteix que prenguem un café? 

Ho va fer com va poder. 

Anna està nerviosa perquè té un examen. 

No sé quan arribarà Anna. 

T‟acompanyaré on vages. 

Naden en el riu quan fa calor. 

Encara que dorm poc, no passe son. 

Les plantes s‟han marcit, bé que les regue prou. 

Malgrat que havíem comprat els materials, no 

vam acabar l‟obra. 

Per més que ens ho demaneu,no podem anar-hi 

A pesar de no conéixer el cantant, m‟agradaria 

acompanyar-vos al concert. 

A despit que no hi vaja ella, jo hi aniré. 

Ni que arribes prompte, no hi trobaràs entrades. 

Tot i eixir de matinada,estic segur que fareu tard a la cita. 

Em preguntà si sabia l‟hora. 

Mon pare ens aconsellà que isquérem de matí. 

No volgué que ens vérem aquesta vesprada. 

No volgué venir. 

Víctor em preguntà si en volia més. 

Em preguntà on volia anar. 

El terra està mullat per tal com ha plogut. 

Matinarem, ja que el viatge és llarg i pesat. 

Atés que t‟agrada el llibre, te‟l regalaré. 

Ho va fer com va poder. 

Anna està nerviosa perquè té un examen. 

Estem entrenant per a millorar els resultats. 

Si no fa fred, anirem a la piscina. 

Acampàrem on poguérem. 

Vaig on solem anar els divendres. 

Passege quan no plou. 

Fent la migdiada,desconnecte el mòbil. 

Hem quedat per a anar a l‟òpera. 

Sergi llegeix en veu alta per a entretenir l‟avi. 

Hi ha hagut un canvi d‟horari per tal que els empleats isquen 
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abans. 

Matina els diumenges per a fer esport. 

Dina tots els dies a casa per a estalviar. 

Necessite diners per a anar al cine. 

Vinguí tan aviat com vaig poder. 

En eixir de classe, el vaig trobar 

Anant a classe, la vaig veure 

Quan arribes a casa,telefona. 

Veuré una estona la televisió mentre et vesteixes. 

Telefona‟m abans que es faça de nit 

Finalitzat el partit, ens dutxàrem. 

Asseu-te com estigues més còmode. 

M‟agrada estudiar escoltant música. 

S‟escapà saltant la paret. 

Estudie tant com puc. 

No he arribat a temps perquè se m‟ha avariat el  cotxe. 

Estem descansant perquè ja hem acabat el treball. 

Dient-ho tu, m‟ho crec. 

Com que ja hem acabat el treball,estem descansant. 

Hui dinem a cal meu germà perquè és el seu aniversari. 

He vingut perquè volia saludar-te. 

No l‟han deixat entrar per no dur corbata. 

 
 

IV.PUNTS D’HISTÒRIA DE LA LITERATURA 

 
1.Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys anteriors a la Guerra Civil 

fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l‟època. 

 

Una vegada acabada la guerra, seguí un període de repressió molt intens.Sense les més 

elementals llibertats –d‟expressió,de premsa,etc-, els partits i sindicats en la il.legalitat, els 

funcionaris no franquistes depurats i la millor intel.lectualitat exiliada, la misèria cultural 

s‟imposà a Espanya.En els vints primers anys de postguerra, només es publicaren nou novel.les, 

algunes antiquades, a l‟estil del realisme del s.XIX -L’ambició d’Aleix(1960) d‟Enric Valor-, la 

novel.la rosa, melodramàtica i sentimental –Vides planes(1962) i L’ultim serf(1965), les 

dues de Maria Ibars- la novel.la catòlica -I la pau(1953),de Miquel Adlert- i la més social –La 

dona forta(1967), de Maria Beneyto-. 

Els anys seixanta, una certa prosperitat econòmica,les circumstàncies internacionals i la pressió 

al carrer, fan “més permissiu” el règim franquista, almenys culturalment.A finals dels 60 es 

publiquen les millors novel.les d‟aquesta etapa.Una de psicològica, La plaça del diamant, de 

Mercè Rodoreda, i Incerta gloria, de Joan Sales, més realista. Dos autors incideixen en un 

passat mític: el valencià Martí Domínguez, amb Els horts, i Bearn, del mallorquí Llorenç 

Villalonga.El primer autor narra el mite del món rural valencià. El segon, amb Bearn descriu la 

decadència de l‟aristocràcia mallorquina, substituïda per una burgesia ambiciosa i illetrada. 

Vegem-ne un breu resum de l‟argument. El capellà del matrimoni Toni i Antònia de Bearn, 

probable fill natural de don Toni,escriu una carta a un amic del seminari on li demana consell 

sobre si pot complir l‟última voluntat del senyor: publicar les seues memòries. Li fa arribar el 

manuscrit.El troba escandalós.Don Toni,il.lustrat, lliurepensador, anticlerical, com el Faust de 

Goethe, ven la seua ànima al diable quan abandona la seua esposa i fuig a París amb,Xima, la 

seua neboda de divuit anys.Al cap de mig any, don Toni torna de París, mentre que Xima inicia, 

a París,una fulgurant carrera de dona mundana, que la porta a alternar amb les figures més 

destacades de la política i els negocis.La novel.la acaba amb la mort “en estranyes 

circumstàncies”,diu el capellà (en realitat, se suïciden menjant uns bombons enverinats) dels 

senyors de Bearn. 

 

2.Explica les característiques més importants de l‟obra literària d‟Enric Valor 
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Rondallística 

Potser l‟obra més coneguda d‟Enric Valor(1911-2000) siguen les  Rondalles valencianes(1950-

1958), on recopila i dóna caràcter literari a 36 rondalles populars valencianes, de transmissió 

oral Ho fa usant la 3a persona omniscient. Altres obres d'estil similar són les Narracions de la 

Foia de Castalla (1953) i Meravelles i picardies (1964-1970).A aquestes obres més o menys 

folklòriques, hem d‟afegir la part novel.lística. 

 

Novel.lística 

Aquesta part la integren cinc novel.les i alguns contes breus, que destaquen més per la seua 

riquesa lingüística que pel seu estil.La seua primera novel·la (que va iniciar entre els anys 40 i 

50, però que es va reelaborar fins la seua publicació el 1960) és L'ambició d'Aleix. En 1982 

pblicà La idea de l’emigrant.Potser la seua obra novel·lística més important és el Cicle de 

Cassana, que consta de tres novel·les: Sense la terra promesa (1980), Temps de batuda (1983) 

i Enllà de l'horitzó (1991), narrades en 1a persona i ambientades en la guerra civil. Són les més 

autobiogràfiques. Aquesta trilogia, el Cicle de Cassana, representa una recuperació de la 

memòria col·lectiva del 1916 al 1939, període en què desenrotllà una febril activitat 

valencianista, amb col.laboracions a revistes com “El Tio Cuc” o “El Camí” o “El País 

Valencià”.Cassana és un lloc inconcret, muntanyenc, rural on la llengua manté plena 

vitalitat.Podria ser identificables, amb Castalla, el seu lloc de naixement.  

 

 

3.La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels 

personatges.¿Estàs d‟acord amb aquesta asseveració? Explica per què. 

 

L'obra de Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Romanyà de la Selva, 1983) és una de les més 

importants en la narrativa catalana  contemporània. De gran sensibilitat, descriu magistralment 

la psicologia femenina i infantil. Naturalment, la meua resposta a la pregunta és afirmativa.Crea 

un univers mític, basat en la infantesa, que representa la felicitat senzilla, que només  pot 

retrobar-se a la vellesa, sovint simbolitzada en la pau quieta d‟un jardí. Abjurà de tota la seua 

obra d‟abans de la guerra. Només salvà Aloma(1938),però refent-la completament més tard, on 

ja apareixen algunes claus de  la seua obra posterior: protagonista femenina, ambient advers 

contra el qual ha de lluitar, entrada al món adult amb unes relacions amoroses dissortades, etc. 

Experiències com la guerra civil i l‟exili –a França i Ginebra- la van marcar profundament. Abans 

de la guerra feia periodisme ,cosa que li permeté entrevistar pol´tics i artistes. La seua novel.la 

més coneguda, La plaça del Diamant(1962),està escrita amb l‟estil de l‟escriptura parlada, és a 

dir, és un llarg monòleg interior en primera persona. Rodoreda fa de Natàlia, la protagonista, 

una de les seues típiques dones-coratge, sotmesa al seu home(que li diu Colometa), 

incomunicada i alienada, amb el sexe, els ocells i les flors esdevinguts simbòlics.És una peça 

fonamental en la seua obra.Altres novel.les destacables són “El carrer de les Camèlies”, però 

sobretot “Mirall trencat”(1974),on recorre per primera vegada al narrador omniscient en 3a 

persona. Hi ha dues “heroïnes”:Teresa Goday, la representant del món dels adults, que es dissol 

en la vellesa, i la Maria, infant que acaba abocada a la mort. L‟escenari és el món decadent del 

jardí, símbol de la bellesa i la felicitat que, com les flors, es marceix i mor.A més gran 

novel.lista, Rodoreda excel.leix en la narrativa curta. Els seus contes recullen bàsicament els 

temes que més amunt hem apuntat. Destaca “La meva Cristina i altres contes”(1967).  

 

-Resum de La plaça del diamant(1962) 

La història es desenvolupa a Barcelona, on Natàlia, una xica tímida i ingènua, va conèixer en 

una nit en el ball de la plaça del Diamant en Quimet, gràcies a la seua amiga Julieta que li va 

proposar anar-hi. Colometa, que era com li deia en Quimet, va deixar el seu treball a la 

pastisseria i el seu promès,  Pere, per a casar-se amb en Quimet. Amb ell va tenir dos fills:  

l'Antoni i la Rita. En Quimet tenia una botiga on treballava  

de fuster, però no li va anar bé, i la Colometa es va posar a treballar en una casa.Quan va 

començar la Guerra Civil espanyola, el Quimet va haver d'anar a lluitar al front, i per causa de la 

situació que es vivia aleshores, la Colometa va perdre el treball i per a mantenir la seua família 
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va haver de vendre totes les seues pertinences. Aviat la Colometa es va quedar sense diners i 

va decidir posar fi a la seua vida. Per això, va anar a comprar salfumant a una adrogueria, i va 

ser allí on va conèixer  l'Antoni. Ell li va oferir l'oportunitat de treballar per a ell, i ella acceptà. 

Passà el temps i l'Antoni li va demanar que es casés amb ella, segons ell, per tenir  companyia 

perquè,a causa d‟una ferida de guerra, no podia tenir relacions sexuals. Ella acceptà. Antoni era 

un home molt més comprensiu que en Quimet i un bon pare per als seus fills.Al final, en Toni (el 

fill de la Natàlia) es convertí  en soldat, però va poder anar a la cerimonia de casament de la 

seua germana Rita amb Vicenç, l‟amo del bar del barri.Amb aquesta cerimonia acaba l'obra amb 

la Natàlia i l'Antoni pensatius a casa seua després de la festa... 

 

4.¿Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l‟actualitat? Reflexiona, 

sobretot, entorn de les novetats de la tècnica literària i del context sociocultural. 

 

Joan Fuster parlava en 1972 de temps de “carència singular”,però la bona veritat és que aviat 

apareixen narradors de qualitat. I de trets diversos. 

 

1.La novel.la del canvi 

Nou estil i nous temes.S‟aparten de la novel.la realista i consideren el text com un món en ell 

mateix, inclou el lector dins l‟elaboració del text, que manca d‟un argument massa explícit. Nous 

temes, com ara, la crítica del franquisme i l‟exigència de la llibertat d‟expressió, de la llibertat 

personal i dels pobles, de la lliure dissidència ( l‟homosexualitat, el pacifisme..) i la negació de 

l‟educació autoritària (exaltació de la marginalitat, de la joventut i de la llibertat sexual). 

Exemples: 

Assaig d’aproximació a Falles Folles Fetes Foc(1974),d‟Amadeu Fabregat. 

L’adolescent de sal(1975),de Biel Mesquida. 

Coll de serps(1978) de Ferran Cremades. 

 

2.La novel.la realista 

Basada en el record de la infantesa, transcorreguda en un medi rural, on la recuperació de la 

llengua té ple sentit. 

El bou de foc(1974),de Joan Francesc Mira. 

Rondalla del retorn(1978),de Josep Piera. 

 

3.Més temes i més variats 

Cap a 1980, apareixen una sèrie de noves editorials,el valencià s‟incorpora al sistema educatiu, 

l‟ús del valencià viu un cert augment, els autors intenten professionalitzar-se (vivint de la 

literatura, o compaginant literatura amb periodisme o ensenyament) i les novel.les del 

canvi,experimentalistes, són substituïdes per novel.les realistes innovadores(com El desig dels 

dies,1981,de Joan Francesc Mira) Els autors catalans i balears són llegits a terres valencianes i a 

l‟inrevés. A més,apareixen novel.les de gènere: 

Històrica 

Crim de Germania(1980),de Josep Lozano, la primera i més coneguda. 

 

Novel.la  negra i l’aportació personal de Ferran Torrent 

Les novel.les de Ferran Torrent, de gran èxit, com No emprenyeu el comissari.(1984), Un negre 

amb un saxo(1987), etc.   

Gràcies per la propina(1994),novel.la alhora costumista i generacional. 

L'illa de l'holandès(1999),centrada en el desterrament per causes polítiques. 

Entre les darreres, hi ha Bulevard dels francesos(2010)  i Ombres en la nit(2011). 

 

Novel.la eròtica 

L’anarquista nu(1979),de Lluís Fernàndez. 

 

 

5.Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat 

contemporània i amb quins recursos literaris ho fa. 
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La seua faceta de periodista experimentat que ha recorregut més de mig món li dóna un 

profund coneixement de la condició humana que traspua en les seues novel.les i contes, aquests 

darrers compilats a Vuitanta-sis contes(1999) Quim Monzó(Barcelona,1952) presenta dos 

registres:  

-un, realista i líric;  

-un altre, fantàstic i grotesc. Esmentem les seues “faules morals”, una reflexió sobre l‟acte 

d‟escriure. 

 A més, és un “virtuosista” en el maneig de les paraules i els seus contes són “una llança d‟acer” 

amb què critica la nostra vida quotidiana. El recurs al sentit de l‟humor i la reducció a l‟absurd 

són altres eines que fa servir per disseccionar el comportament neuròtic, obsessiu, tendre o 

irritant, que tenim les persones. Això, a petites dosis, amb la qual cosa no cansa, et diverteix i 

et fa pensar. A estones, ens recorda el millor Julio Cortázar. D‟altres, la millor narrativa nord-

americana actual.Aborda en els seus contes els conflictes de parella, la solitud, la vida 

exasperada de la gent en les grans ciutats, on les persones es mouen desorientades. Retrata 

tan encertadament la conducta humana que el lector és capaç de sentir empatia (de posar-se en 

el seu lloc) amb els seus personatges de...ficció?  L‟actualitat dels seus temes i l‟originalitat dels 

seus enfocaments, ha fet que la seua obra haja estat traduïda a més de vint idiomes. 

 

6.Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la 

postguerra fins a finals dels anys 70.  

 

Cap als anys 50, apareixen les primeres editorials i revistes literàries valencianes en la nostra 

llengua. Sobre els nostres poetes influïa molt el pessimisme,l‟angoixa vital dels existencialistes 

francesos (Albert Camus,Jean Paul Sartre).Alguns poetes locals, l‟anomenat “grup poètic de 

postguerra”(1943-1960),simbolista,tenen en comú aquestes característiques: 

-Allunyament de la realitat, perquè no els agrada. 

-Aborden temes com el dolor, la mort i l‟absurd de la vida. 

-Punts de vista religiosos o humanistes. 

-Tendència a fer de la seua poètica una cosa hermètica, tancada, difícil d‟entendre i d‟analitzar: 

metàfores, símbols... 

Pertanyen al grup Xavier Casp, Joan Valls, Matilde Llòria, tal vegada,Joan Fuster... 

A partir dels anys 60 apareix una nova poesia, inspirada en el marxisme,que podem anomenar 

realista, es caracteritzen pels següents punts:   
-el poeta no s‟aparta de la realitat, sinó que se sent part del seu entorn,un/a més,que pretén 

canviar la societat.  

-Concep la poesia com una expressió personal i alhora compartida 

-S‟‟inspira en l‟experiència real, en allò que li passa o passa al ciutadà corrent. 

-Escriu una poesia “clara”-que pot desembocar en la sàtira o l‟èpica de l‟heroi del carrer-,en un 

llenguatge bastant col.loquialitzant i directe,i un destinatari molt heterogeni; en realitat,s‟adreça 

a tothom. Autors com   Vicent Andrés Estellés, Lluís Alpera, Emili Rodríguez-Bernabeu o Jaume 

Pérez Montaner.  

 

7.Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic. 
 

Vicent Andrés Estellés (Burjassot,1924-València 1993) és el millor poeta valencià del segle 

XX.Periodista i poeta extraordinàriament prolífic i original, pertany al grup poètic de 

postguerra.L‟edició tardana de la seua obra en els anys 70(deu volums d‟obra completa 

apareguts a poc a poc) suposà tot un esdeveniment, tant per la qualitat dels seus poemes, com 

pel mestratge que exercí sobre els joves poetes d‟aquells anys. En la seua producció destaquen 

obres com “Llibre de meravelles”(1971), on brilla especialmente la seua poesia, d‟arrel popular, 

localista i al mateix universal (Jaume Pérez Muntaner traduí a l‟anglés alguns dels poemes, que 

no van perdre ni un bocí de la força original) Estellés es converteix en la veu d‟un sentiment 

cívic col·lectiu, transforma en poesia els anhels i reivindicacions, polítiques i lingüístiques del seu 

poble, el valencià. El poeta es presenta a ell mateix com "un entre tants", com "la veu d'un 

poble" en marxa, i ens parla alhora de la seua circumstància personal i dels seus amics, 
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emmarcada en la València grisa i provinciana de la postguerra, cap i casal d'un país –el seu, el 

nostre- que descriu de manera amarga, però esperançada.Alça acta d‟allò que ha vist, com a 

bon periodista que és.Ens parla de manera gràfica i detallada de les petites coses quotidianes,de 

la misèria de la vida de postguerra. La mort, un altre  dels seus  temes bàsics,  es  veu com un 

fenomen casolà, com una mena de  veïna  i companya  a  la  qual  el poeta tracta de tu a 

tu.L‟amor,la dona i el sexe, la ciutat i el camp, són presents als seus poemes.Combina l‟ús 

sorprenent del parlar col·loquial de l‟Horta ,amb la llengua dels clàssics, especialment d‟Ausiàs 

March, i la dels  poetes catalans contemporanis cat és una altra de les seues aportacions. La 

ciutat de València, directament o transvestida en la Roma clàssica(“Horacianes”,1974) és una 

altra de les seues obsessions.En “Les  homilies d‟Organyà” (1981), ret homenatge a la llengua 

catalana. El seu “Mural del País Valencià”(editat pòstumament el 1996) és un retaule colorista 

on exalça, amb un to èpic que ens recorda Pablo Neruda, la geografia i la història dels pobles 

valencians. Un magnífic poeta, qualificat  de “realista” pels poetes més simbolistes que el van 

succeir. 

 

8.Explica les característiques més importants de la producció poètica de Salvador 

Espriu. 

 

Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners 1913 - Barcelona 1985), poeta, autor de teatre i 

novel.lista) es caracteritza per: 

1.Un intel.lectualisme marcat (no es pot interpretar bé l‟obra  d‟Espriu si no sabem 

determinades “claus” culturals i literàries, si no coneixem els temes i el teló de fons en què situa 

les seues obres) 

2.Un sentit de l‟humor un tant càustic, que no esperaríem en un autor tan “seriós”i 

transcendent. 

Quant a les parts, podem distingir: 

El mite de Sinera 

Cementiri de Sinera (1946),Espriu evoca el món destruït per la guerra, que pogué ser però no 

fou del tot, amb el mite de “Sinera”(Arenys, a l‟inrevés) 

L’anomenat cicle íntim 

El poeta se centra en ell mateix, en els seus sentiments, a reflexionar, sobre ell, el món o la 

mort. Les hores(1952), Mrs Death(1954),El caminant i el mur (1954) i Final del laberint 

(1955). En l‟últim, es presenta Déu com un Cec que ha abandonat l‟home, que li ha girat 

l‟esquena.Una visió profundament pessimista. 

L’autor que parla de llibertat i tolerància. 

Ho fa dirigint-se a Sefarad(L‟Espanya jueva), a qui, en La pell de brau(1960) l‟exhorta a viure 

en pau i llibertat, amb tolerància i  respecte cap als diversos pobles i cultures que la integren. 

 

Com hem dit al principi, els referents culturals d‟Espriu són diversos:en el seu món literari 

conflueixen en perfecta harmonia l'antic Egipte( Llibre dels Morts), la Bíblia, la tradició mística 

jueva i la mitologia grega. Sobre aquesta base, Espriu construeix els seus mites: Sinera 

(anagrama d'Arenys de Mar,d‟on procedia la seua família i que simbolitza la infantesa i,de 

vegades, també Catalunya) ,Sefarad (el nom jueu de la Península Ibèrica) Lavínia (Barcelona), 

Alfaranja (Catalunya) i Konilòsia (Espanya). 

 

La seua narrativa 

En la seua narrativa destaquen monòlegs interiors com El doctor Rip(1931) o novel·les com 

Laia(1932), d‟ambient mariner en què els tocs de realisme, tragèdia, psicologia, la barreja del 

grotesc amb l‟elegíac ens recorden la la narrativa modernista de principis del XX o el recull de 

contes Ariadna al laberint grotesc (1935). La seua obra teatral Primera història 

d'Esther(1948), autèntica obra mestra,entrecreua  el mite bíblic amb el món de Sinera des de 

l'estètica grotesca i esperpèntica. 

 

9.Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual. 
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A finals del 70 la poesia realista és substituïda per una poesia simbolista, experimental. 

Contribuixen a això tres circumstàncies: 

1.La recuperació de Josep Vicenç Foix i la seua obra. 

2.Aparició d‟Els miralls(1970), de Pere Gimferrer. 

3.La publicació de Poesia rasa(1970), de Joan Brossa. 

Reivindiquen autors fonamentals com Gabrier Ferrater, Josep Carner,Espriu, Estellés o Pere 

Quart (Joan Oliver). 

 

Característiques d‟aquesta poesia: 

1.El poema no conta res, no té argument, crea un món únic i especial,que dóna sentit al text. 

2.La poesia és rebel, transgressora, connectada amb les avantguardes (simbolisme, 

surrealisme...), fora de tota lògica. 

3.La poesia suggereix i evoca. 

4.La poesia deixa de ser diàfana, clara, per convertir-se en hermètica.El poeta indaga en la seua 

subjectivitat, de vegades oníricament. 

5.El desig de trencar amb la poesia anterior, els porta a exaltar la dissidència, la modernitat i 

l‟universalisme. 

 

També 1973 i 1974 són anys clau per a aquesta generació. Ramon Pinyol i Xavier Bru de Sala 

creen els Llibres del Mall, l‟editorial on publiquen molts d‟aquests poetes. En 1974 apareixen 

poemaris importants com Grills esmolen ganivets a trenc d’alba, de Joan Navarro i L’esmorteïda 

estrela de la platja, de Salvador Jàfer. Un dels membres d‟aquesta generació, Amadeu Fabregat, 

a la seua antologia Carn fresca(1974), contraposa el realisme dels poetes més grans, amb la 

nova poesia dels més joves, que renuncien a l‟intent de canviar la realitat com a objectiu bàsic i 

se centren en l‟exploració del seu subjectivisme. 

La poesia actual en català viu, a hores d‟ara, un moment bastant dolç, si tenim en compte el 

caràcter minoritari del gènere.  Hi ha un grup que s‟autopromociona  amb l‟etiqueta  

d‟”imparables” (sembla que un dels seus membres, Hèctor Bofill, va dir, en rebre el premi Josep 

Pla –de narrativa!- de 2003: “Som una generació imparable!”). Fins i tot ja tenen antologia: 

“Imparables.Una antologia”(Proa,2004). i un volum col·lectiu Dogmàtica imparable (2004). 

Formen part del grup, entre altres, Joan Elies Adell (Vinaròs,1968), Sebastià 

Alzamora(Llucmajor, Mallorca 1972), Hèctor Bofill (Badalona,1973) o Lluís Calvo i 

Guardiola (Saragossa,1963), poeta, escriptor i assagista, que entén la poesia com una manera 

d'entendre's a si mateix,de fer instrospecció i'experimentar-se i  reiventar-se a ell mateix. Un 

grapat de noms, procedents de tots els territoris catalanoparlants, amb poètiques diverses i 
trets comuns que estan injectant nova saba a la poesia en la nostra llengua. 

10.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.És el poeta més llegit de les últimes dècades. Possiblement hem d‟atribuir-ho al to 

popular, accessible i lligat als problemes de la gent i del seu poble D‟origen obrer(el seu pare era 

manyà) als 19 anys,  una malaltia  l‟obliga  a fer llit durant una llarga temporada, temps que li 

va permetre  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. 

Martí i Pol, enamorat de la vida, basa la seua poesia en la sinceritat, l‟autenticitat i la solidaritat. 

S‟ha fet molt popular gràcies a la difusió dels seus poemes que han fet Lluís Llach, Maria del Mar 

Bonet, Paco Muñoz o Ramon Muntaner. Aquestes veus han contribuït a la merescuda popularitat 
de què avui gaudeix. 
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11.Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 

70.  

 

Quan  Alemanya, Itàlia i Japó perderen la II Guerra Mundial(1945),el franquisme, atemorit, 

suavitzà un tant la censura i en 1946 comencaren a autoritzar-se les primeres representacions 

en català però durant més de deu anys seguí estant prohibida la representació de traduccions al 

català d‟obres d‟altres països.A València el sainet és el gènere més representat, tot i que 

algunes veus propugnen, sense massa èxit, una renovació i modernització del nostre teatre. En 

1956,a Catalunya, l‟Agrupació Dramàtica de Barcelona dóna un gran impuls al teatre en la 

nostra llengua, programant autors clàssics –com Shakespeare o Txèvhov- ,contemporanis de 

fora –Ionesco, Brecht o Green- i  de casa, com Joan Oliver,Salvador Espriu, Joan Brosssa o 

Manuel de Pedrolo. Un pas endavant fou l‟aparició en 1960 de l‟Escola d‟Art Dramàtic Adrià 

Gual per a la formació d‟actors i apareixen grups que duen a terme un teatre “independent”, 

anomenat així en contraposició al teatre més clàssic, burgés i comercial. Quant als autors, Pere 

Quart fa un crítica ferotge de la burgesia, Joan Brossa opta per un teatre més surrealista. Amb 

el que anomena poesia escènica  se centra en la vida quotidiana i Manuel de Pedrolo reivindica 

la llibertat amb un estil pròxim al teatre de l‟absurd. A València, s‟aconsegueix la superació del 

sainet, amb obres, dirigides a un públic minoritari, de Martí Domínguez, Rafael Villar o Francesc 

de P.Burguera. 

 

12.Descriu els aspectes més importants de l‟obra teatral de Manuel de Pedrolo.  

 

Els anys més creatius de Pedrolo són els 50. Pedrolo analitza la vida humana i formula 

preguntes inquietants: ¿som bastant solidaris els uns amb els altres? ¿som conformistes o 

aspirem a canviar la societat? ¿Hi ha comunicació entre els éssers humans? 

Els personatges de Pedrolo viuen en un món tancat, separats de l‟espai exterior. Presos que 

intenten enderrocar els murs de la presó, però que acaben resignant-se, espantats pel que 

poden trobar fora.Les situacions són claustrofòbiques, angoixants, tancades. Un teatre 

pessimista, però no evita perquè els seus personatges lluiten per les llibertats personals i 

nacionals. 

S‟ha relacionat Pedrolo amb el teatre de l’absurd, tot i que ell va rebutjar aquesta influència. 

Aquest teatre naix del sentiment de repulsa dels horrors de la II Guerra mundial, que va produir 

96 milions de morts.En aquest teatre  les relacions humanes són caòtiques, pròximes a la 

bogeria. 

Adopta així un to irònic. La vida humana no té sentit. Les coses racionals produeixen 

desconfiança. Les obres són còmiques,a vegades, i desprenen una atmosfera trista de sentit 

tràgic, fàstic i cansament.No tenen un significat precís, però si tenen sentit.Els autors pensen 

que no cap preocupar-se pel sentit en un món sense sentit.No hi ha una imitació de la vida, sinó 

una visió imaginativa de la vida.No hi ha identificació entre espectadors i personatges. El 

llenguatge té lògica, però no correspon a una obra concreta. 

Entre les obres teatrals de Pedrolo, podem destacar Pell vella al fons del pou(1957), La nostra 

mort de cada dia(1958), Homes i No(1959), Tècnica de cambra (1964), Situació bis(1965),etc. 

 

 

13.Descriu les característiques bàsiques de l‟escriptura teatral actual. 

 

Els actuals autors, conscients que el teatre és un espectacle global, no es limiten a escriure 

textos, sinó que els dirigeixen i/o fins i tot fan d‟intèrprets.Autor, director i actors formen una 

unitat.El muntatge és una obra col.lectiva. 

Al País Valencià no podríem parlar de teatre modern sense referir-nos a Rodolf Sirera o a Manuel 

Molins. Molins ha escrit obres de tema històric, melodrames i comèdies. A aquestes hem d‟afegir 

dues obres de caràcter experimental:Els viatgers d’absenta(1989) i Ombres de la ciutat(1992). 

A Rodolf Sirera li devem una obra molt coneguda internacionalment, El verí del teatre(1978), on 

hi ha una magnífica reflexió sobre el fet teatral.  

Pasqual Alapont, Enric Benavent o Ximo Vidal, entre molts altres, integrarien la brillant nòmina 

d‟autors valencians. Hi ha també magnífics grups com Albena, Bambalina, Pluja, etc. A més, 
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tenim sèries de televisió en la línia de les sit com anglosaxones, escrites i dirigides per Carles 

Alberola(Alzira,1964)   

A Catalunya hi ha autors que recorren a la ironia i la comicitat a l‟hora d‟enfrontar les desgràcies 

que porta la vida, com Sergi Belbel,Terrassa,1963), al qual hem de sumar un teatre 

compromés amb la realitat des d‟una “òptica reflexiva i gens trivial”,com el de Toni 

Cabré(Mataró, 1957) i Manuel Dueso. 
 

14.Explica l‟obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el món 

audiovisual. 

 

Josep Maria Benet i Jornet(Barcelona,1940) suposa l‟alternativa catalana al “culebrón” 

llatinoamericà, lacrimogen i barroer, que pul.lula per les televisions comercials espanyoles.A 

Benet i Jornet, dramaturg i professor de gran prestigi, devem el guió d‟esplèndides sèries 

televisives de ficció,com  “Poble Nou”(180 capítols) “Nissaga de poder” “El cor de la ciutat”, 

emeses per Televisió de Catalunya. “Amar en tiempos revueltos”(2005-2010),suposà el salt a 

RTVE. Però no hem d‟oblidar que ens trobem davant un dels autors més importants del teatre 

contemporani en català. D‟estudiant, entrà en contacte amb els millors autors de teatre 

català,com Ricard Salvat o Fabià Puigserver, però no va seguir els temes dels seus mestres: ni 

el teatre de l‟absurd, ni el de Bertold Brecht ni el teatre existencialista. El teatre de Benet i 

Jornet presenta les següents fases: 

-Realisme social Ha descrit com ningú el món del proletariat i de la petita burgesia urbana. 

-En el cicle de Drudània, al.legoria de la Catalunya, descriu la situació de la nostra cultura a les 

acaballes del franquisme. Esmentem, per exemple, “Marc i Jofre o els alquimistes de la 

fortuna”(1968) 

-L‟apropament al teatre de Harold Pinter 

-El retorn al realisme, però ara ressaltant la dificultat de comunicació entre les persones 

(“Berenàveu a les fosques”,1968) 

Benet reflexiona en les seues obres sobre el fet teatral, l‟enfrontament entre l‟individu i la 

col.lectivitat, la rutina i la misèria de la vida quotidiana. 

 

 

 

15.Valora la repercussió de l‟assaig de Joan Fuster en el context de l‟època.  

 

La repercussió de l‟obra de Joan Fuster(Sueca,1922-1992) a partir dels anys 50-60 del segle 

XX fou enorme.En el panorama literari valencià de llavors, molt mediocre,l‟aparició d‟un 

escriptor com Joan Fuster resulta, senzillament, insòlita.Un jove suecà,amb els estudis de dret, 

però que es decanta per la literatura i el periodisme. De vasta cultura, fruit de les seues 

múltiples i variades lectures, Fuster se centra, després d‟uns començos poètics, en la història i 

la literatura. A través de l‟assaig, gènere concebut per Montaigne(s.XVI) i desenrotllat 

magistralment durant la Il.lustració(s.XVIII), que ell dota d‟un estil atraient i personal i d‟una 

voluntat aclaridora, Fuster interpreta la nostra història com ningú no ho havia fet abans. 

Destrueix el mite de les suposades arrels prehistòriques, iberes, romanes ,visigodes o àrabs dels 

valencians actuals, per assenyalar-nos la nostra data de naixement(1238) i el nostre marc 

nacional (Nosaltres els valencians,1962).Aborda l‟estudi dels nostres clàssics amb un rigor i 

estil inigualables, tant els medievals (Sant Vicent, Ausiàs March...) com els 

contemporanis(Salvat Papasseit, Espriu, Pla...) i en els assaigs reflexiona agudament sobre 

el món que l‟envolta(Judicis finals, Diccionari per a ociosos, Consells,proverbis i insolències, 

Sagitari,etc.Tot això amb l‟estil mordaç,crític, irònic (fixem-nos, per exemple, en el seu ús de les 

cometes, tan peculiar) i fins i tot provocador quan cal. Sap que l‟estil és bàsic per fer-se llegidor 

i el cuida.Intensifica l‟expressivitat, no sols amb la puntuació,sinó amb preguntes retòriques i 

apel.lacions al lector. No dubta a usar modismes i expressions populars, al costat de profundes 

reflexions, precisament per traure solemnitat a aquestes darreres. 

Mestre indiscutible dels valencianistes actuals, figura cívica insubornable,fou objecte de les ires 

del franquisme, primer, i del regionalisme espanyolista, més tard. 

 



70 
 

 

 

 

V.Tipus de text segons l‟àmbit d‟ús 

 

a.Els textos periodístics 

 

1.El periodisme 
 

   (La diversidad textual) 
 
Entenem per periodisme la professió relacionada amb la difusió de notícies o opinions, 

generalment sobre temes d‟actualitat,a través dels distints mitjans de comunicació de masses 

(ràdio, televisió,premsa). El/La periodista redacten els textos periodístics, que presenten 

unes característiques ben especials: 

Es difonen a través de mitjans tècnics (canals) complexos i altament sofisticats. 

En el text periodístic s‟ajunten paraules(codi verbal), imatges(codi icònic) i tipografia(codi 

gràfic). 

El destinatari del treball periodístic és un receptor molt ampli,heterogeni i dispers. 

Tot i que l‟obligació del bon periodista és verificar l‟exactitud de la informació amb què treballa, 

de vegades aquesta informació no es comprova i es difonen com a certs el que són rumors o 

simples inexactituds.Un periòdic i un informador de credibilitat no poden prescindir de les dades, 

els antecedents, les similituds. Un text periodístic correcte ha d‟estar ben documentat. 

Tot i que es diu que el producte periodístic  ha d‟informar, formar i entretenir, la publicitat  com 

a mitjà de finançament determina la dosificació d‟aquests tres elements. 
 

(Comprender y comentar…) 
 
El periodisme pot ser auditiu(ràdio), àudiovisual(televisió) i escrit(premsa). Ens centrarem en 

l‟anàlisi del periodisme escrit, tant per tractar-se del mitjà de comunicació més clàssic, però 

també perquè és la base per als altres mitjans. 

L‟objecte bàsic del periodisme és la informació, entesa com tot aquell text periodístic que 

transmet dades i fets concrets d‟interés per al públic al qual s‟adreça, siguen nous o coneguts 

amb anterioritat. La informació, en sentit estricte, no inclou opinions ni valoracions personals del 

periodista.   

Hi ha una sèrie de factors que condicionen el treball periodístic, fins al punt que poden apartar-

lo de l‟objectivitat i la independència i fer-lo en un periodisme ideològic i partidari. 
   
2.Els textos periodístics 
 
   Els textos periodístics poden ser de tipus informatiu o d‟opinió, de manera que poden 

participar de la narració, la descripció, l‟exposició o l‟argumentació. Els textos de caràcter 

informatiu presenten els fets amb objectivitat, sota els principis de claredat, concisió o brevetat i 

correcció (Les tres “C” del periodista), i amb una estructura prefixada (ordre decreixent: del 

més al menys important). Per això, hi predomina la funció referencial o representativa del 

llenguatge. El vocabulari ha de ser assequible al lector mitjà i adequat al tema que tracten.Els 

més importants són: 
 

a)Textos informatius 

 
NOTÍCIA Informació objectiva sobre un fet recent. Breu, d‟estructura 

de piràmide invertida i contestant les sis preguntes 

clàssiques: què, qui, on, quan, com i per què. 
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REPORTATGE Ampliació de la notícia: s‟afegeix al relat dels fets, els 

testimonis dels seus protagonistes. 

ENTREVISTA L‟entrevista és un dels gèneres dialogats més corrents.Si és 

un mitjà audiovisual destaca per la immediatesa i credibilitat 

que implica sentir o veure les persones en directe.Si és 

escrita, destaca per la comoditat de distingir clarament les 

preguntes de les respostes.  

ENQUESTA És el resultat d‟un sondeig d‟opinions sobre un determinat 

esdeveniment. 
 

Els titulars en els textos informatius 
 
El titular figurat Maneres d‟acurtar un titular 

Una de les formes més freqüents de titular 

im- 

Plícit consisteix en la utilització de les figures  

Retòriques, del llenguatge poètic, per reforçar 

el contingut, dotar de més intenció el text i 

cridar l‟atenció del lector; les fonamentals 

són: 

La metàfora: “Geòrgia truca a les portes 

d‟Occident.” 

La metonímia: “La Ñ a Estats Units” 

Paradoxes i antítesis: “Més per menys” o 

“Pugen els preus, baixa la moral” 

Ironia, doble sentit… 

Nominalització i major selecció de dades: 

Ex.“Negociació a canvi de treva, oferida pels 

socialistes a HB” 

El.lipsi dels verbs introductoris del llenguatge 

directe(digué, manifestà…) : 

Ex:”J.M.Amusátegui:No estic a favor d‟una ope 

ració acordió”. 

Substitució de preposicions i verbs copu- 

latius per signes de puntuació. 

Ex:”Cuba, bojos per allò privat” 

 
 

b)Textos d’opinió 
 
   Els textos d‟opinió presenten un punt de vista particular sobre un determinat tema.Són més 

subjectius, per això hi predomina la funció expressiva del llenguatge, la qual cosa ens permet 

expressar valoracions personals, i la funció conativa o apel.lativa, quan s‟intenta influir en 

l‟opinió del lector. Els més destacats són: 
 
 
ARTICLE D‟OPINIÓ      És el tipus de text en què un periodista o una 

altra persona de prestigi expressa la seua opinió 

particular sobre un esdeveniment d‟actualitat. 

L‟articulista, siga o no periodista, és sempre un 

expert en el tema que aborda i sovint la seua 

ideologia és coneguda prèviament pels lectors. 

 

COLUMNA Semblant a l‟article, però generalment més curta i 

amb un títol de secció, és la col.laboració habitual 

d‟un autor sobre temes variats. 

EDITORIAL És una modalitat d‟article que recull l‟opinió de la 

redacció d‟un periòdic sobre temes d‟actualitat.En ell 

es reflecteix la ideologia del diari i per això apareix 

normalment sense firma. 

CARTES AL DIRECTOR  Escrit de queixa, protesta o felicitació que un 

particular o col.lectiu fa arribar al diari, raonant la 

causa del seu disgust o satisfacció. 



72 
 

 

COMENTARI I CRÍTICA 

(RESSENYA) 

Són col.laboracions habituals sobre la valoració 

d‟obres literàries, cinematogràfiques, artístiques, 

etc, per part d‟especialistes. 

 

b.Els textos publicitaris 

 
 

1.¿Què compra la gent? 
 
     És evident que, en aquests moments, la gent compra emocionalment i justifica després la 

seua compra a través de la lògica. En la majoria de les situacions, el consumidor no compra el 

que necessita, sinó allò que vol i allò que vol li ho dicten els sentiments, els gustos,  els 

capritxos personals. És clar que vol coses que li solucionen els seus problemes quotidians, però 

sempre passades pel filtre del capritx. Pot necessitar menjar, però això es concreta en el bon 

filet de vedella que vol sopar aquella nit. O pot necessitar un mitjà de transport per anar i tornar 

del treball, però de seguida li vindrà al cap el cotxàs que va veure al concessionari el dissabte 

passat. Una vegada el consumidor decideix el que realment vol (li apeteix), de seguida buscarà 

un grapat de raons lògiques per tal de justificar la seua compra. 

    Si els clients compren bons sentiments i solucions pràctiques, la tasca de l‟empresari és 

propocionar-los-els. No els vengues una assegurança. Ven-los tranquil.litat i un gran futur per 

al/la cap de casa i la seua família. No els vengues una casa. Ven-los confort, satisfacció, una 

bona inversió: l‟orgull de ser propietari. No els vengues rodes. Ven-los llibertat de preocupacions 

i baix cost per quilòmetre. No els vengues coses, en definitiva: ven-los idees, sentiments, 

respecte, llar i felicitat. Si els véns això, veuràs com les teues vendes augmenten, perquè 

hauràs detectat l‟essència mateixa, la raó de la teua venda. 

 

A.Monrabal Torrent LEVANTE-EMV 30 Juliol 2006.(traducció i extracte) 

 

Ofereix exclusivitat, selecció, luxe,si vols vendre__________________________ 

Ofereix retorn a la família,la llar, si vols vendre___________________________ 

Ofereix a un jove, aventura, audàcia, llibertat, èxit,si li vols vendre___________ 

Ofereix seguretat, confiança en el futur, tranquil.litat si vols vendre__________ 

Ofereix salut, atractiu, confiança en un/a mateix si vols vendre______________ 

Ofereix l‟últim que ha eixit al mercat,d‟excel.lent qualitat i per un preu immillorable si vols 

vendre___________________________________________ 

Ofereix un nou producte descobert, de nom impronunciable, si vols 

vendre_________________________________  

 

2.Canals de difusió de la publicitat.Tipus d’anuncis. 
 
La publicitat respon a la necessitat subjectiva d‟adquisició de productes que actualment hi 

ha en la societat de consum.Molts d‟aquests productes són superflus i innecessaris per al 

consumidor però a aquest li satisfà la seua adquisició perquè, entre altres motius,considera que 

així coneix i estableix el seu nivell de vida. 

Els missatges publicitaris tenen els seus propis canals de difusió: cartells, rètols, tanques, 

murs, parets, prospectes, opuscles, fullets,etc. Tanmateix, com succeeix amb els textos 

periodístics, solen difondre‟s a través de la premsa, la ràdio i la televisió. Ambdós mons, el 

del periodisme i la publicitat, són avui tan poderosos que se‟ls sol anomenar el quart i el cinqué 

poder respectivament. 

Hem de distingir dos tipus de missatges publicitaris: 

comercials. La seua única finalitat és l‟econòmica.Tracten de persuadir el consumidor perquè 

compre un determinat producte. 
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propagandístics. Pretenen l‟adscripció del receptor a una causa concreta: campanyes socials, 

ajuda humanitària, voluntariat, prevenció de malalties, campanyes del govern, de la Direcció 

General de Trànsit,etc. 
 

3.Els codis en la publicitat 
 
La publicitat utilitza codis verbals (quan hi ha paraules) i no verbals(sense paraules). Dins 

dels no verbals hi ha els canals auditius(música, sorolls, sons...) i els visuals(fotos, dibuixos, 

imatges,icones...).Com és lògic, els diferents codis poden aparéixer en un sol text publicitari.En 

la televisió s‟ajunten el codi verbal amb els canals visuals i auditius, en la ràdio el canal és 

auditiu i en la premsa predomina el codi verbal, però amb gran presència del codi icònic (fotos, 

dibuixos, gràfics..) i del tipogràfic. 
 

 
4.Les funcions del llenguatge en la publicitat. 
 
En el text publicitari coincideixen més d‟una funció: 

L‟apel.lativa o conativa. La més important.Tracta de captar l‟atenció del receptor perquè compre 

un producte o compartisca una idea o s‟apunte a una associació o grup. 

La referencial. Es descriu les característiques d‟un producte. 

La fàtica. Tracta de mantenir l‟atenció i el contacte amb el receptor per mitjà de recursos 

lingüístics(repeticions, col.loquialismes...), imatges o sons. 

La poètica o estètica. El grau d‟elaboració del text publicitari, per més curt que siga, el relaciona 

amb el registre literari(metàfores, jocs de paraules, rimes...) 
 
5.L’eslògan. 

 
Hi ha textos publicitaris llargs, de tipus informatiu. La majoria, però, recolzen en una imatge i 

solen ser curts, reduïts a un eslògan.  

Vegem-ne alguns: 

Per a pa, pa,pa, per a pa pa Bimbo(al.literació).Bimbo. 

Estic farta de frotar i frotar(al.literació). Wipp Express. 

Jubilat i ben pagat(connotació). Pla de pensions. 

Descobreix-te! No sigues tímida(connotació). Maquillatge Pinaud. 

Pim,pam,pom,Fogo!(onomatopeia). Fogo(insecticida). 

El que sap,Saba(paranomàsia). Saba. 

Habitació amb vistes(estil nominal). Renfe. 

Treballem junts(1a p.pl.que inclou el fabricant i el client).Renault. 

El torró més car del món(hipèrbole).  

La teua pell elegeix(personificació). Margaret Astor. 

L‟espurna de la vida(metàfora). Coca cola. 

El bes més fres(metàfora). Camy. 

Discman de Sony.Anirà on tu vages(connota comoditat).Sony. 

Un bronzejat ultraintensiu(el prefix indica superioritat). Presolen. 

Els escarbats naixen, creixen, es reprodueixen, moren i desapareixen(connota rapidesa).Cucal.  
 

 

c.Els textos acadèmics 

 

1.El llenguatge amb què aprenem 
 

                                                                                                            (Textos i contextos 2) 
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Els textos acadèmics tenen per àmbit d‟ús normal el món de l‟ensenyament i l‟educació. Els 

tipus de text abracen des d‟un manual a una conferència, un examen, un treball escrit o els 

apunts de classe, una tesi doctoral o una fitxa de lectura, una ressenya o una enclopèdia. Això 

per posar només uns exemples. Aquests texts poden ser orals (una classe, una conferència) o 

escrits (un llibre de text). 

                                                                                                                (Ensenyar llengua) 

Els textos acadèmics reuneixen unes característiques específiques bastant diferents de la resta 

de textos, orals o escrits.Vegem-ho: 

 

1.Tenen com a propòsit general demostrar coneixements (avaluació) o exposar els resultats 

d‟un treball (investigació). Es posa èmfasi especial en el tema abordat. 

2.El contingut dels textos prové d‟altres textos o d‟activitats acadèmiques (conferències, 

exposicions, experiments, etc). Aquest tipus de contingut exigeix una elaboració profunda de la 

informació  recollida. 

3.El text es descontextualitza totalment de l‟entorn immediat i de la realitat de l‟alumne. 

4.S‟hi utilitza un llenguatge objectiu, amb un lèxic precís i específic (denotatiu). 

5.Tenen una estructura oberta, poc tipificada, que ha d‟elaborar el mateix alumne amb la 

informació de què disposa. 

6.El destinatari dels textos és quasi sempre el professor i aquest té poca presència o cap en el 

text. S‟utilitza un registre formal. 

7.Solen haver-hi limitacions importants sobre el procés de composició del text: temps, obligació 

de fer-lo en un lloc determinat, sense llibres de consulta, individualment, etc.   

 

La major part d‟aquests textos acadèmics són textos expositius o explicatius. El text 

expositiu és bàsicament didàctic, ja que pretén ensenyar, fer comprendre conceptes amb 

facilitat. Els seus principis fonamentals són l‟ordre, la claredat i l‟objectivitat. Segons el seu 

grau de dificultat poden ser divulgatius (si s‟adrecen a un públic general) o especialitzats 

(adreçats només als entesos en una matèria). Molts textos divulgatius els solen escriure 

periodistes en forma d‟articles de premsa, amb la qual cosa aquests textos es situen a cavall 

dels periodístics i els expositius. Pel seu contingut poden ser humanístics (relacionats amb 

disciplines com la història,la filosofia, la lingüística, la crítica literària…) o científics (relacionats 

amb les ciències experimentals físico-químico-matemàtiques). 

 

Entre els gèneres expositius de l‟ àmbit acadèmic cal esmentar: 

----el manual o llibre de text, de consulta àgil i efectiva. 

----l‟enciclopèdia, on s‟exposa el conjunt dels coneixements humans o d‟una matèria únicament. 

Per tant, poden ser multidisciplinars o d‟una disciplina. 

----el diccionari. Pot ser el clàssic diccionari de definicions d‟una llengua,o abordar aspectes 

parcials de l‟idioma, com els etimològics, els de sinònims i antònims, els ortogràfics, els de fra- 

ses fetes, d‟errors d‟ús molt comuns, etc. Hi ha també els diccionaris que ordenen per ordre  

alfabètic els punts fonamentals d‟una matèria concreta (Filosofia, Psicologia, etc.) 

----la monografia o estudi específic sobre un punt molt determinat, humanístic o científic. 

 

2.El llenguatge científicotècnic 
 
Els textos cientificotècnics recorren a tres formes d‟expressió: 

La descripció. Es reflecteix de manera detallada, precisa i objectiva l‟objecte de l‟anàlisi. 

Exemple: una autòpsia. 

L‟exposició. Els sabers científics s‟han de transmetre de manera lògica, ordenada, clara i 

rigorosa. Exemple: un manual. 

L‟argumentació. Es defenen idees amb explicacions, exemples, arguments objectius, 

arguments d‟autoritat o resultats de l‟observació, etc. Exemple: un treball d‟investigació. 

 

   La finalitat dels textos cientificotècnics és la transmissió de coneixements objectius que 

puguen ser examinats i verificats. 

Les idees es poden presentar de dues maneres: 
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----deductivament, és a dir, anant de l‟universal al particular (propi del llenguatge matemàtic) 

----inductivament, del particular a l‟universal (propi de les ciències experimentals). 

 

En aquests textos predomina clarament la funció representativa del llenguatge. 

S‟hi usen tecnicismes propis de cada matèria. 

 

El tecnicisme  

es caracteritza 

per ser 

 Unívoc: només un significant per a cada significat. 

 Monosèmic: sols un significat per a cada significant. 

 Denotatiu: el significat, prèviament definit, és clar, únic i invariable. 

La màxima objectivitat evita la possibilitat de connotacions produïdes 

pel context. 
 

3.El llenguatge de les humanitats 
 
    Quant  al seu objecte d‟estudi, les ciències humanes s‟oposen a les ciències naturals perquè: 

1.Les ciències humanes tracten la realitat no física del ser humà. 

2.Les ciències naturals tracten de la realitat física del ser humà i de tot el que l‟envolta. 

    Les disciplines humanístiques formen part de les ciències humanes i deuen el seu nom al 

moviment cultural nascut a Itàlia en el s.XIV i conegut com Humanisme. L‟Humanisme naix 

amb la clara pretensió de trencar amb la cultura medieval. Es recuperen els valors de la cultura 

clàssica grecollatina i exalten l‟home per damunt de tot. Profunditzen en tots els estudis que 

contribuïsquen al perfeccionament del ser humà.  D‟aquest afany per perfeccionar-se sorgeixen 

les primeres disciplines d‟estudi humanista: Filosofia, Literatura i Història. 

    Actualment, sota la denominació de disciplines humanístiques, s‟apleguen totes les que tenen 

per objecte enriquir i ennoblir l‟esperit de l‟home. Esmentarem només alguns exemples: 

-Filosofia: organitza i estudia l‟evolució del pensament humà. 

-Literatura: tracta de l‟art de l‟escriptura. 

-Història: ordena i analitza els esdeveniments del passat. 

-Psicologia: estudia la ment i el comportament humans. 

-Filologia: s‟ocupa de tot allò relacionat amb les llengües. 

-Sociologia: el seu objecte d‟estudi és el comportament de l‟home en societat. 

Hi ha també l‟Ètica, l‟Estètica, el Dret, la Política.,etc. 
    En resum, els textos humanístics tracten la realitat no física de les persones, tant en el pla 

individual com social. 

     Predomina la funció referencial o representativa del llenguatge. 
 

4.La “literatura d’idees”.L’assaig. 
  
L‟assaig és bàsicament argumentatiu,cosa que implica subjectivitat, parcialitat i manca 

d‟exhaustivitat. Hi ha, a més a més, una voluntat de fer literatura, per això se‟n diu “prosa 

d‟idees”.Molt sovint, l‟assaig curt s‟ha publicat en la premsa, al costat d‟articles d‟opinió i altres 

textos periodístics. En aquests casos la frontera entre text periodístic i text humanístic sembla 

diluir-se.Però l‟assaig mostra llavors una evident voluntat d‟estil i una elaboració més densa i 

culturalista que el mer article. 
 

   El creador de l‟assaig tal com hui el concebem fou l‟escriptor francés Michel de Montaigne 

(1533-1592), tot i que l‟època d‟esplendor fou el XVIII, quan altres autors ampliaren la seua 

temàtica. Voltaire, a la història; Rousseau a la política; Adam Smith, a l‟economia i altres  

fins i tot a les ciències físiques i de la naturalesa (Diderot). Recordem els trets bàsics de 

l‟assaig: 

-Escrit en prosa, d‟extensió normalment breu. 

-Llenguatge àgil i directe. 

-Tema i estructura lliures. 

-Subjectivitat. 

-Vocabulari abstracte. 

-Caràcter mixt i híbrid (ciència i literatura) 
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-Caràcter didàctic i divulgatiu, tot i que no sol tenir pretensions científiques. 

-Ús conscient de la puntuació i la tipografia… 

El nostre assagista més important és el valencià Joan Fuster, autor d‟assajos d‟història, de 

literatura, de política,etc 
 
 

d.Els textos jurídicoadministratius 

 

1.El llenguatge de les lleis i els tribunals: el llenguatge jurídic 
 (Lengua fácil)                                                                                                                                                     

El Dret és un conjunt de preceptes i normes amb els quals s‟expressa una idea de justícia i 

d‟ordre, que regula les relacions humanes en tota societat. Jurídic és tot allò referit al Dret. Els 

textos juridicoadministratius busquen objectivitat, claredat, ordre i precisió. Tanmateix, sovint, 

en el seu afany per puntualitzar circumstàncies, incorporen excessives explicacions, 

aclariments, acotacions, cites i enumeracions, i esdevenen repetitius, densos, difícils 

d‟interpretar, confusos i obscurs. Molta gent s‟ha queixat que aquest tipus de texts estiguen 

escrits en un llenguatge tan poc intel.ligible i la seua veu s‟ha fet sentir fins i tot al Parlament. 

Convé que no oblidem que el juridicoadministratiu, com el cientificotècnic, és un ús especialitzat 

del llenguatge però, endemés,  ha de complir satisfactòriament la seua funció d‟instrument de 

servei públic. 

La forma d‟expressió  predominant és l‟exposició. Hi podem trobar també parts narratives, 

paràgrafs descriptius i principis argumentatius. 
  
2.Característiques generals del llenguatge jurídic  
 
 
1.Terminologia d‟origen culte: cànon, còmput, intestat, laude, òbit,etc 

2.Caràcter formulari o ritual: el sotasignat, en virtut del que diu, en compliment de... 

3.Conservadorisme.Ús d‟expressions llatines com: Ex: conditio sine qua non,Contra factum non 

datur argumentum,Excusatio non petita,accusatio manifesta,Ipso facto (de fet),Modus operandi, 

Motu proprio,Nihil obstat,Plus actum quam escriptum valet,Sensu stricto,Sub iudice. 

4.Predomini de la funció representativa o referencial del llenguatge.Si es demana alguna cosa hi 

ha també la funció conativa. 

5.Ús de tractaments i títols: Sa Senyoria. 

6.Ús de 3a pers del sing, amb les quals es pretén la major objectivitat i generalització. Ex: El/La 

que subscriu…  El/La sotasignat/ada… exposa que… 
 

 

3.El llenguatge administratiu 
 
Més que el dels tribunals, aquest és el llenguatge de les oficines, del comerç, de l‟administració: 

factures, albarans, instàncies, informes, impressos d‟inscripció, actes de societats, 

convocatòries, etc. En aquest llenguatge hi ha llatinismes, però no tants com en el jurídic: 

superàvit (per „benefici‟),ídem(per „el mateix‟),dèficit(per „pèrdua‟), quòrum (per „majoria 

suficient‟). Hi ha també acrònims i sigles: el BOE, el DNI, una ONG, etc. 

Abunden també els eufemismes, és a dir, les paraules i idees expressades de manera suau i 

amable, però que en realitat emmascaren decisions administratives que afecten negativament 

els ciutadans. 

Ex: reordenació global del sistema de preus, modificació de tarifes, actualització de preus = 

pujada,la tercera edat = els vells, treballadora domèstica, assistenta en les tasques 

domèstiques =  criada,expedient de regulació d‟ocupació= acomiadaments massius. 
 
 

(Lengua fácil) 
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e)Els textos literaris 

 
Una obra literària és un acte de comunicació lingüística amb unes característiques 

especials.Vegem com intervenen cadascun dels elements de la comunicació en el cas dels textos 

literaris. 

 

e) Emissor 

 

És l‟autor-creador de l‟obra. Elabora un text intencionadament artístic i perdurable en el temps. 

Crea la seua obra de manera desinteressada i desproveïda de qualsevol finalitat pràctica. Ara 

bé, això no impedeix que s‟hi mesclen interessos econòmics, polítics, socials…però el valor 

artístic de l‟obra és independent de tots aquests factors. 

 

f) Receptor 

 

És el lector.Normalment desconegut i múltiple. El lector interpreta el text quan duu a terme la 

lectura –com fa un músic amb una partitura- , per això se sol dir que d‟una obra hi ha tantes 

lectures com lectors. La realitat de l‟autor pot coincidir amb la del lector o no. Com més 

allunyats siguen els codis entre ambdós (formació, vivències, experiències, idioma, referències 

culturals, espai, temps…) més li costarà al lector descodificar el missatge de l‟autor. 

 

g) Missatge 

 

És l‟obra mateixa. El missatge és desinteressat, no utilitari. Predominen els valors estètics i la 

bellesa de les formes, bé que una perfecta combinació de fons i forma –contingut i expressió-  

converteixen el missatge en una obra susceptible de perdurar en el temps. Quan l‟autor dóna 

per acabada la seua obra, el missatge roman invariable i inalterable. 

 

h) Codi 

 

És la llengua comuna, encara que modificada per una sèrie de subcodis o peculiaritats de la 

llengua que vertaderament són l‟essència de l‟art literari: mètrica, rima, gèneres, figures 

literàries. 

 

i) Canal 

 

És el paper imprés, en la majoria dels casos. Però,a més a més del canal escrit n‟hi ha d‟altres: 

l‟oral (propi dels orígens de la literatura), els canals audiovisuals (teatre, cinema, Internet)… 

 

j) Context 

 

N‟hi ha tants com autors i lectors. L‟emissor i el receptor no actuen un en presència de l‟altre: la 

comunicació literària és unilateral. No hi ha possibilitat de rèplica per part del receptor.El context 

de la comunicació literària està conformat per totes les vivències, experiències, referències 

culturals, espai, temps i circumstàncies que interactuen en l‟emissor quan crea el missatge i en 

el receptor quan el rep. 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DEL LLENGUATGE LITERARI 

 

-Predomini de la funció poètica del llenguatge. En un text literari poden aparéixer barrejades 

totes les funcions del llenguatge (representativa, expressiva, apel.lativa, poètica, fàtica i 

metalingüística), però la predominant és la poètica. 

-Llenguatge variat,creatiu i sorprenent. El llenguatge literari busca la varietat, la sorpresa, 

els matisos més significatius, i sempre en funció de la bellesa i el valor estètic del text. 
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-Llenguatge connotatiu i plurisignificatiu. En oposició al llenguatge denotatiu propi d‟altres 

textos, en literatura predomina el llenguatge connotatiu, cosa que fa que el text adqurisca 

múltiples interpretacions subjectives. 

-Llenguatge perdurable i inalterable. El llenguatge literari es crea amb una clara voluntat de 

permanència. Per aconseguir-la, l‟autor fa servir els recursos propis de la tècnica literària.A més 

a més, un cop acabada l‟obra, el missatge romandrà inalterable. 

-Abundància d‟imatges i figures literàries. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


