
  



 què són 

        _________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

 2. Dóna un sinònim o explica el significat d’aquestes paraules: 

 bestiola(l.1): 

 relligades(l.18): 

 mida(l.21): 

cromàtiques(l.27): 

borrissol(l.31) 

 3.  Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots 

següents i delimita’n els constituents morfològics. Després, per a 

cada mot, tria un constituent dels que el formen i escriu un altre 

mot, mitjançant el mateix procés de formació que continga el 

constituent que hages triat. 

morfologia(l.15) 

 grandària(l.24) 

 sotaventre(l.4) 

 4)  Pronominalitza els complements subratllats i indica quina funció  

fan: 

a.”La tanga deixa marca  sobre l’epidermis” (l.36) 

 b.”La tanga és una bestiola menuda…”(l.1) 

c.”S’alimenta  d’algunes de les secrecions humanes”(l.5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARI DE TEXT 

 

1.PRESENTACIÓ 

 

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

complet, molt breu, amb doble títol: “La tanga” precedint la part 

lingüística, i “Bestiari fantàstic”, al damunt d’una il.lustració. En aquest 

cas, un acudit. És evident, doncs,  que en el present text es donen cita tant 

el codi lingüístic, com el tipogràfic (la negreta en “La tanga”) com l’icònic 

(el dibuix) que adquireix ací gran importància. Aparegué a la revista 

“Presència” en el número del 14-20 de març de 2003. El signen Josep 

M.Pasqual i Jordi Soler. 

de 

 

2.CANAL 

 

Òbviament, es tracta d’un text escrit, que ens arriba visualment a través 

del suport paper.D’entrada, això que implica: 1.Que és un text preparat  

2.Que ni emissor ni receptor comparteixen ni lloc ni temps i 3.Que la 

capacitat de resposta immediata del receptor està bastant 

limitada(excepció: el xat via Internet).” 

 

 

3.ÀMBIT D’ÚS 

 

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

aquest cas, a una columna de caràcter humorístic i plena d’enginy. 

 

4.MARC CULTURAL 

 

S’aborda  temes  tan occidentals  com són el culte al cos, l’estiueig a les 

platges o les modes que la publicitat fomenta per tal de vendre roba en les 

societats avançades d’aquest nostre segle XXI. Un text d’aquest tipus seria 

impensable, més encara amb el to desenfadat que advertim, a llocs com 

Àfrica, Àsia, o a cultures com les islàmiques, tan pudoroses en l’exhibició 

pública dels cossos.            

  

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Hauríem de destacar l’estretíssima relació entre il.lustració i text lingüístic. 

Quasi diríem que el segon està en funció del primer, que no debades  

figura a dalt de tot. Si és una columna, és lògicament, un text 

argumentatiu. Però ¿on és la tesi defensada si la part lingüística presenta 

l’estructura d’un text explicatiu, imitant  una entrada de diccionari 

enciclopèdic dedicat a la fauna?  Després hi tornarem. 

 

6.GÈNERE 

 

 

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

literatura.Ací l’apliquem a tota classe de textos. Tan “gènere” és  un article 

d’opinió com un poema, un examen, el prospecte d’un medicament, un 

cartell, uns apunts, unes fitxes,un reportatge televisiu,etc. En aquest cas, 



es tracta d’una columna periodística, un text curt, àgil i efímer,no mancat 

d’enginy, on el periodista expressa la seua opinió sobre un tema de la vida 

quotidiana. 

 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 

En aquest cas, la finalitat és orientar l’opinió del receptor,contribuir a crear 

el que es diu un “estat d’opinió” sobre el tema, fer que el lector reflexione, 

ni que siga breument, sobre l’humil ocurrència dels autors.  

 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

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

són, doncs, la conativa,pròpia dels textos d’opinió, i la funció referencial o 

representativa, que apareix quan els autors descriuen, en un aparent pla 

objectiu i “científic”,les característiques de la bestiola.  

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 

El predomini de les oracions enunciatives(afirmatives) dóna al text una 

sensació de to reflexiu, de serenitat: cada paraula i frase han estat 

meditades abans d’escriure-les. Només apareix una oració enunciativa 

negativa(L.34) i  una interrogativa directa  que formula l’home a la dona 

en el dibuix. En aquest acudit s’hi esbossa un text conversacional. 

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

Els autors del text fan servir la 3ª persona, de manera que el text queda 

impersonalitzat, en busca d’una sensació d’objectivitat absoluta. És el que 

en els textos narratius s’anomena “narrador omniscient”.Hi ha una 

referència al lector en la l.33: “no se us acudís…”En el dibuix, l’home fa 

servir la 3ª persona de tractament (vostè, dixi social) per dirigir-se a la 

dona.  

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

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

(molt quotidià: com van vestits certs homes i dones quan van a la platja), 

com el to humorístic del text, permetria caure en una llengua més 

col.loquial, però, com que es tracta d’imitar una entrada d’enciclopèdia 

destinada a un públic molt general, no sols als experts naturalistes, acaba 

prevalent un  registre estàndard. Fins i tot en el text de la bafarada de 

l’acudit, el fet que l’home tracte la dona de vosté, amb el grau de 

formalitat que això suposa, exigeix aquest registre intermedi.  

 

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

que ens trobem amb un text escrit a la manera com els catalanoparlants no 

valencians  escriuen en català. Siga com siga, el text usa una llengua 

escrita tan unificada, que hem de recórrer al dibuix per trobar aquestes 

escasses formes: “perdoni”(imperatiu), “vostè” (amb accent greu, quan 

els valencians l’escrivim amb accent agut) o “es vegi”(present de 

subjuntiu amb –I).   

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 



 

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

seria el següent: no sabem si la gent usa el tango/la tanga  per exhibir o 

per tapar-se, púdicament però mínimament, allò que ens tapem quan anem 

a una platja tèxtil.. El tema és remàtic: el títol “La tanga”, no 

l’arreplega.Com que el tema apareix al principi, al dibuix, el text presenta 

estructura anticlimàtica. 

 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 

Fent broma, els autors donen a entendre que amb  la/el tanga la gent 

pretén ensenyar la vida que s’amaga darrere aquesta mínima peça de roba, 

més que tapar-la, seduir més que mostrar-se pudibunds.  

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

Necessitem saber, per entendre bé l’article, que el títol de la secció on 

apareix el text es diu “Bestiari fantàstic”, la qual cosa ens fa pensar que 

s’hi descriuran breument certs animals, a l’estil de com, per exemple, el 

genial “Bestiari” del nostre genial poeta Pere Quart. Però allò de 

“fantàstic” (inventat,irreal) els autors ho porten a les màximes 

conseqüències quan converteixen en “bestiola” una modesta peça de roba.  

Clar que, les autèntiques bestioles, són, en aquest cas, els òrgans sexuals 

que aquesta peça  tapa(?) i que de dia i de nit, el/la tanga “s’encarrega 

d’excitar”(l.7) 

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

En primer lloc, veiem el dibuix de l’acudit, fonamental per entendre el text. 

Després, com si es tractara de l’ entrada de diccionari enciclopèdic, es 

construeix una estructura semblant a aquesta. 

 

    TANGO/A m i f 1 ZOOLOGIA   1  Bestiola menuda que…(definició)  Viu arrapada 

     a la pell de les persones… (hàbitat)  S’alimenta…(nutrició)…    Les dues tangues  

     més comunes…(classificació) Mentre que el cos de la primera….,el cos del segon 

     (diferències)…presenta varietats cromàtiques diverses (coloració)…no se us acu- 

     dís intentar… (precaucions)  Deixa  marca  sobre l’epidermis… (conseqüència del  

     seu atac). 

 

 

16.COHERÈNCIA SEMÀNTICA 

 

Aquest text presenta una gran coherència semàntica, perquè els 4 

indicadors assenyalats per Charolles(1978) hi són ben presents. 

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

mitjançant la repetició d’elements lèxics., directament o amb 

sinònims:”bestiola”(l.1),”ella mateixa”(l.4-5),  “la tanga”(l.10), “el 

tango”(l.12), “la primera”(l.16), “el cos del segon”(l.19-20),”la 

tanga”(l.26), “la tanga i el tango”(l.30), “una tanga”(l.34), “la 

tanga”(l.36)  

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

informació nova: definició, hàbitat, alimentació, classes, diferències, 



cromatisme, precaucions, conseqüències de la barreja tanga/sol en la 

nostra pell. 

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

global del text. No es  defensen alhora una idea i la contrària.Per a la 

progressió i no contradicció n’hi ha prou de mirar l’estructura textual. 

---Regla de RELACIÓ. Els fets, de ficció, estan relacionats entre ells 

mateixos, perquè la comparació esperable (a la vista del títol de la 

secció)d’una cosa amb un animal es porta a les màximes conseqüències, 

per bé que de la línia 15 a la 20, i de la 26 a la 28 queda clar que, en 

realitat, parlem d’una peça minúscula de roba. 

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

La combinació de dibuix i text còmic ha produït a Espanya una llarga sèrie 

d’exemples admirables. Revistes com “La codorniz”, “Hermano Lobo” o “El 

Jueves”, durant el franquisme i, més recentment, els dibuixos a la premsa  

de Peridis, Forges,etc, fan que aquest text tan modest connecte de ple en 

aquesta tradició tan il.lustre. Un bon acudit dibuixat, equival a una bona 

columna d’opinió. Ací tenim les dues coses. 

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

El fet que parega una entrada de diccionari enciclopèdic fa que la 

impersonalització siga tan absoluta que, paradoxalment, no en tenim 

mostres, ja que els autors es mantenen en la veu de la 3ª persona 

omniscient. Tampoc no trobem gaires exemples de modalització per 

l’objectivitat que busca el text. No creiem que adjectius com “càlides”(l.3-

4) o “espectacular”(l.24) o “minúscules”(l.25) indiquen valoracions 

subjectives dels autors. Si que poden interpretar-se com modalitzadors el 

consell “no se us acudís intentar agafar”(l.33) o el comentari que qui veja 

algun pèl té “una percepció falsa”(l.32-33) o la comparació de senyal del 

sol sobre la pell amb “una fiblada d’abella”(l.35). I poca cosa més. 

 

 

19.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

El temps verbal que predomina absolutament en el text és el present d’indicatiu.No 

té el valor d’indicar el moment de la parla, ni tampoc actualitzar un fet del passat, 

ni tampoc el present amb valor d’imperatiu, sinó l’anomenat present “gnòmic” 

propi de les definicions i les descripcions en els textos acadèmics. 

 

20.LA REFERÈNCIA 

 

Vegem la dixi: 

 

personal-social temporal espacial 

Nivell màxim de 

formalitat en dirigir-se 

l’home a la dona del 

dibuix: 

“Perdoni”(vosté). 

També és molt formal 

l’al.lusió dels autors als 

No hi ha gaires 

marques 

temporals, com 

correspon a un text 

periodístic que intenta 

copiar l’estructura d’un 

text acadèmic(entrada 

Viu “a la pell” (l.2), 

“prop ...del sotaventre 

i del 

sotaesquena”(l.4,l.5). 

“Deixa marca sota 

l’epidermis”(l.35-36). 



lectors en “no se us 

acudís 

intentar...”(l.33) 

”Us” té ací 

el valor de “vostés” 

 

de diccionari) 

En tot cas, la referència 

a « diversos moments 

del dia i sobretot de la 

nit »(l.8,9) 

 

 

 

21.VALORACIÓ PERSONAL 

És un text que cal interpretar en clau humorística. Ni pretén ser moralista, 

ni defén el naturisme ni res per l’estil. Simplement fa broma amable –mai 

cruel- del comportament d’un tipus molt específic de ser humà que abunda 

a les nostres platges. El dibuix arredoneix el cercle perquè dóna ple sentit 

a la part lingüística. Un text intranscendent, simpàtic, que podem llegir si 

ens apeteix. Ni enfada ni entusiasma. Entreté.Res més. 

                                               Q Ü E S T I O N S        D E       L L E N G U A 

 1.Dos connectors de contrast. 

 (L.15) Mentre que el cos de la primera… 

 (L.32) Però és una percepció falsa. 

Dos tipus de QUE: 

-(l.2) que viu arrapada (pronom relatiu CN) 

-(l.23) afirmen que (conjunció que introdueixen una oració completiva de 

CD)  

 2. Dóna un sinònim o explica el significat d’aquestes paraules: 

 bestiola(l.1): animal, bèstia 

 relligades(l.18):unides, nuades 

 mida(l.21):tamany 

cromàtiques(l.27):coloristes 

borrissol(l.31) pelussa 

 3.  Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots 

següents i delimita’n els constituents morfològics. Després, per a 

cada mot, tria un constituent dels que el formen i escriu un altre 

mot, mitjançant el mateix procés de formació que continga el 

constituent que hages triat. 

morfologia(l.15) Composició paraula culta MORFO-Lexema prefix i 

                       LOGIA-Lexema sufix. Altre exemple: pedagogia. 

 grandària(l.24)   Derivació. Nom abstracte provinent de l’adjectiu gran+sufix 

                        ària (condició abstracta de). Altre exemple: amplària 

 sotaventre(l.4)    Derivació.Nom concret format pel Prefix “sota” (davall) i   

                         “ventre”(nom). Altre exemple: sotabarba. 

 4)  Pronominalitza els complements subratllats i indica quina funció  

fan: 

a.”La tanga deixa marca  sobre l’epidermis” (l.36)   n’   hi  deixa 

                                                                         CD   CClloc 

 b.”La tanga és una bestiola menuda…”(l.1)       ho    és 

                                                                 Atribut 

c.”S’alimenta  d’algunes de les secrecions humanes”(l.5,6) 

                                                 se    n’    alimenta 

                                              p.refl  CRV 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


