
TELE0BJECTIU 

De pagesos a francesos 

 

   L’Acadèmia Francesa ha carregat contra l’esmena constitucional aprovada el  

22 de maig  pels diputats  a  favor del reconeixement de les llengües parlades 

minoritàries –català, basc, occità i bretó- com a « patrimoni de França. » 

 

    L’Acadèmia recorda que la llengua de la República és el francès, com esta- 

bleix  l’article  2 de la Constitució, i  afirma  que  l’esmena,  impulsada  per la 

UMP(al poder), “atempta contra la identitat nacional.”  En realitat,  l’Acadèmia 

vol dir que la llengua de la República és, només, el francès. 

 

    Aquest fet  ens recorda de nou que França és un Estat que ha volgut crear 

una nació, de dalt a baix.  Espanya fa segles que també va seguir aquest mo- 

del:  imposar la nació majoritària a les nacions minoritàries. És l’intent d’aca- 

bar  amb identitats nacionals basades en llengües i en cultures que responen 

a realitats socials ben vives, diferents de les de l’Estat nació.França és el mo- 

del d’estat nació  que  pretén ofegar, prohibir, liquidar, identitats diferents de 

la nació majoritària, numèricament parlant. 

 

     L’estat francès va voler confondre volgudament el principi d’igualtat, que 

suposadament defensava  (en  aquest  cas  seria  que cada persona tingui el  

mateix dret  a  parlar  en  la  llengua  materna), amb el principi d’uniformitat 

(imposar la mateixa llengua, el francès, a tothom). Confondre, volgudament,  

de  tots  iguals  a tots idèntics. D’aquesta manera, a França, es va passar de  

súbdits a ciutadans.De pagesos a francesos. 

 

     Què ens han d’explicar d’aquest model!La sort que hem tingut els catalans  

del sud és que l’aparell  políticoadministratiu espanyol no ha estat  tan  eficaç 

com el francés,i que la capacitat de resistència dels nostres  avantpassats ha 

estat admirable. 

 

                                            Joaquim Colominas, AVUI 19-06-08 

 

Comentari crític: realitza un comentari crític del text adjunt. 

 

COMENTARI DE TEXT 

 

1.PRESENTACIÓ 

 

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

complet, en concret una columna d’opinió(el títol és TELEOBJECTIU) signada 

per Joaquim Colominas, apareguda al periòdic AVUI el 19 de juny de 2008.S’hi 

aborda un polèmic pronunciament de l’Acadèmia Francesa sobre una esmena 

aprovada recentment pels diputats francesos per incorporar-la a la 

Constitució. El text no porta el suport d’il.lustracions ni de fotos. Per tant, no 

hi ha res que pertanya al codi icònic.Només tenim el codi lingüístic(la llengua) 

i el codi tipogràfic(lletres: tipus i tamany) 

 

2.CANAL 

 

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

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



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

bastant limitada(excepció: el xat via Internet). El canal, doncs, és visual. 

 

3.ÀMBIT D’ÚS 

 

                 El text s’insereix, lògicament,en l’àmbit periodístic: on inclouríem 

tant els textos informatius (notícia, reportatge,editorial…),com d’opinió 

(article, columna). El tamany del text fa pensar en una columna. 

“Teleobjectiu” sembla ser el nom d’aquesta columna, de la qual desconeixem 

la periodicitat (diària? setmanal? quinzenal?...) 

 

 

4.MARC CULTURAL 

(què saps tu de la qüestió tractada, sense enrotllar-se.Digues si la creus actual o no) 

Tracta el tema de l’intent de canviar una actitud lingüística molt estesa  a 

França: de passar de la repressió i el menyspreu de les altres llengües 

parlades a França a més del francés, al respecte i l’orgull de la riquesa 

lingüística que impliquen posseir llengües tan antigues i riques com el basc, 

l’occità i el bretó.Els prejudicis cap  a les llengües minoritàries, són, per 

desgràcia, un tema actual que es repeteix sovint arreu del món. 

 

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Tot això l’autor/a ho duu a terme usant l’estructura d’un text argumentatiu 

seqüències expositivo-explicatives. 

 

(no expliques ara les característiques de cada text) 

 

 

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, en què el periodista 

expressa la seua opinió sobre un tema d’actualitat… 

 

 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 

 

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

el que es diu un “estat d’opinió” sobre el tema). L’autor arremet contra 

l’escrit de l’Acadèmia francesa que no considera la Constitució el lloc adequat 

per ressaltar la riquesa lingüística de França, perquè creu que el francés 

perdrà el lloc de preferència –exclusivitat- de què gaudeix a la Carta Magna. 

Des de comunitats lingüístiques com la nostra, la catalanoparlant, tota mostra 

de prepotència i de falta de respecte cap a les llengües minoritàries, que ens 

resulten “familiars” es veu com inadmissible. A més,va en contra de la 

protecció que la Unió Europea promou envers aquestes. 

 

 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 



 

De les funcions clàssiques del llenguatge predomina,doncs,la conativa,pròpia 

dels textos d’opinió i dels publicitaris, per bé que hi trobem també els trets de 

la funció informativa, referencial o representativa.  

 

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 

En general, predominen les oracions enunciatives, sobretot afirmatives, amb 

alguna negativa al final del text. Una frase ressalta la funció expressiva: l.25 

“què ens han d’explicar d’aquest model!”. Com si l’autor hagués volgut fer 

notar el seu cansament, avorriment o  

disgust davant postures que ací ens resulten tristament habituals i que, 

desagradablement, veiem repetir-se ara a França. 

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

El text comença en 3a persona (1r i 2n paràgraf) en què l’autor conta quin fet 

li ha provocat el comentari. En el 4t paràgraf, com que vol explicar perquè 

l’Acadèmia francesa reacciona d’aquesta manera, ireprén la 3a persona. Però 

en el 3r i 5é paràgraf, l’autor recorre a una 1a persona del plural de caràcter 

inclusiu (és la veu del periodista i, al seu parer, de tots els catalanoparlants). 

Hi ha una citació (intertextualitat) quan es reprodueixen fragments literals de 

la declaració de l’Acadèmia(l.3,l.8) 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

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

vida quotidiana occidental, però amb un nivell de reflexió notable) com el 

grau de formalitat (mitjà),  com el grau d’elaboració del text(preparat), com 

el fet que l’autor s’adrece a un receptor desconegut, imposen l’ús del registre 

estàndard, sense incursions ni el registre culte ni tampoc en el col.loquial o  el 

vulgar.  

 

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

trobem davant la varietat estàndard que,dins del català escrit, usen la majoria 

de parlars tret del valencià. De manera que trobem els Subjuntius en I i no en 

A/E com fem els valencians(tingui L19). Si de cas, el nom de la llengua, el 

“francès” (i en general, tots els gentilicis en –ès) cal dir que s’escriu amb 

accent greu en tota la llengua, mentre que els valencians  -que hi pronunciem 

una e tancada- preferim l’accent agut –és (francés). Des del punt de vista de 

les preferències lèxiques un valencià preferiria “llauradors” a “pagesos”(L.1). 

En general, és un text molt unificat, com es pot veure.  

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

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

seria el següent: “Identificar França només amb el francés és un error”.  Com 

que el títol no és temàtic sinó remàtic, s’arriba al tema a través de paraules 

com “reconeixement”(l.2),”esmena”(l.1),”identitat nacional”(l.7), “llengua de 

la República”(l.8). “Estat”(l.10), “nació”(l.11), “igualtat”(l.17), 

“uniformitat”(l.20). El tema es formula al 4t paràgraf. 

 

13.RESUM BREU DEL TEXT 



 

És inacceptable la defensa que fa l’Acadèmia del francés com a representació 

de França. Si tots els francesos són iguals(igualtat) no és just atribuir el 

paper d’única llengua com a tal al francés(uniformitat). Això ens sona perquè 

ha passat també a Espanya amb el castellà.  

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

Convé recordar que l’Acadèmia Francesa naix perquè tot el poble parle com el 

rei (monarquia absoluta): en aquest cas, el francés. La Revolució Francesa 

(1789)  identificà erròniament les altres llengües diferents del francés amb 

els temps antics i considerà el francés l’única llengua “revolucionària”. Si 

parles altra cosa que no siga fran- 

cés no passaràs de pagés, de llaurador,de súbdit. En canvi, amb el francés 

seràs un ciutadà, podràs progressar en la vida, etc. 

Igualment, convé distingir Estat (aparell políticoadministratiu: tribunals, 

exèrcit, moneda, policia, hisenda, política exterior) amb Nació (poble que vol 

viure en la seua llengua i mantenir una cultura pròpia). A França, com s’ha 

intentat ací, es confon un terme i l’altre. Un estat pot tenir una sola nació o 

diverses nacions. Unes nacions poden compartir un sol estat o aspirar a crear-

ne un de propi. 

  

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

Atés el seu caràcter bàsicament  argumentatiu, el text presenta les següents 

parts: 

1r paràgraf. Introducció.L’Acadèmia no vol que la constitució reconega que a 

França hi ha altres llengües que el francés. 

2n paràgraf.  Es donen més detalls sobre el pronunciament de l’Acadèmia. 

3r paràgraf. Les llengües i pobles majoritàries han de ser respectuosos amb 

les altres pobles (nacions) i llengües. 

4t paràgraf. Formulació de la tesi: és inadmissible identificar un Estat amb 

una sola llengua. Aquesta “confusió” començà a donar-se a França. I es va fer 

sabent el que es feia: “volgudament”(l.22)  

5é paràgraf.Es va fer a França (amb bastant èxit) i es va intentar a Espanya 

(amb poc èxit gràcies als nostres avantpassats que es van mantenir fidels al 

català, al gallec o a l’èuscar)  

 

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 “llengua”, “nació”, “francés”… 

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

informació nova.Referència al text de l’Acadèmia,  opinió del columnista, 

referència a la mateixa política lingüística francesa aplicada a Espanya. 

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

global del text. No es pot defensar alhora una idea i la contrària. 

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

relacionats entre si i amb el context. 

 

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 



 

Evidentment se’ns acudeix la idea la igualtat de drets de tots els pobles i 

llengües per molts o pocs parlants que tinguen.  

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

 

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

seua actitud davant el text. 

Lèxic valoratiu: 

caràcter positiu + caràcter negatiu - 

ciutadans(l.23) 

tan eficaç(l.26) 

capacitat de resistència(l.27) 

admirable(l.28) 

sort(l.25) 

ha carregat(l.1) 

ofegar, prohibir, liquidar(l.15) 

confondre volgudament(l.17) 

suposadament(l.19) 

imposar(l.21) 

súbdits(l.23) 

pagesos(l.23 o títol) 

 

18.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

Aquest és ben clar, ben esquemàtic i per tant, pobre pel que fa a la referència 

lèxica, dels temps verbals o de les modalitats oracionals… 

Destaca un connector de conseqüència: d’aquesta manera(l.22).I un altre 

d’addició: també(l.11). Un altre d’exemplificació:en aquest cas(l.19) 

El temps predominant és el present d’indicatiu(amb caràcter atemporal o 

gnòmic). Algun pretèrit indefinit… 

 

19.LA REFERÈNCIA 

 

També els fenòmens de referència sintàctico-semàntics ens indiquen que 

aquest és un text ben pobre: 

Dixi  

Marques de persona                    lloc / espai                  temps 

Ens recorda(l.10) 

Ens han 

d’explicar(l.26) 

Hem tingut(l.25) 

Els nostres 

avantpassats(l.27) 

França(L.3,14,22) 

Espanya(L.11) 

Catalans del sud(l.26) 

22 maig(l.2) 

Fa segles(l.11) 

 

 

La puntuació presenta un ús ben convencional. Tipografia per al títol (no 

temàtic), cometes per introduir l’estil directe.                                                                                                                                          

 

20.VALORACIÓ PERSONAL 

 

El tema és actual i interessant. L’autor aconsegueix transmetre’ns clarament 

la idea que identificar un Estat amb una sola nació i una sola llengua(com 

tradicionalment s’ha fet a França, i el pronunciament de l’Acadèmia no n’és 

més que una altra mostra) és un error: hi ha estats mononacionals i 

monolingüístics(pocs) però són molt més freqüents els estats plurinacionals i 

plurilingüístics (França, Espanya, Rússia…) i les lleis han de reflectir aquesta 

realitat si  no volen caure en postures repressives i intolerants, impròpies de 



les democràcies avançades.  

 

Qüestions :desenvolupa dues de les quatre qüestions següents : 

 

1a QÜESTIÓ: 

Opció A Opció B 

1.Escriu un sinònim o explica el sig- 1.Digues el temps verbal de què es trac 

nificat que prenen en el text les se- ta com es fa a l’exemple. 

güents paraules: recorda(l.5) Present Ind.de”recordar” 

patrimoni(l.3): riquesa, cultura,  

bé, herència… ha volgut(l.25) 

atempta(l.8): Pretèrit Indefinit de VOLER 

ataca, qüestiona, posa en perill estableix(l.5,6) 

estableix(l.5,6): Present d’Ind d’ESTABLIR 

decreta, ordena, diu va seguir(l.11) 

volgudament(l.16) Pretèrit Perfet Perifràstic de SEGUIR 

a posta, expressament tingui(o tinga)(l.19) 

Present de Subjuntiu de TENIR 

2a QÜESTIÓ: 

Opció A Opció B 

2.Explica quin procés de formació 3.Assenyala les perífrasis verbals que 

ha originat els mots següents i, per apareixen al text i digues la línia : 

a cada cas,escriu-ne un altre format Intenció : 

de la mateixa manera.  

políticoadministratiu(l.26) Intenció : 

audiovisual Espanya ha volgut crear una nació…l.10 

reconeixement(l.2) Intenció : 

ensenyament Pretén ofegar…l.15 

majoritàries o minoritàries(l.12) intenció : 

comunitàries,originàries… Va voler confondre…l.18 

avantpassats(l.27) obligació : 

avantbraços, avantguardistes… Han d’explicar…l.25 

 

3a QÜESTIÓ: 

3.Substitueix els sintagmes subratllats pels pronoms febles adequats .Indica 

la funció sintàctica que fan. 

1.L’Acadèmia ha carregat contra l’esmena constitucional: CRV hi 

 

2.Espanya també va seguir aquest model:CD el 

 

3.La capacitat de resistència dels nostres avantpassats ha estat admirable. 

  Atribut HO 

4.Es va passar de súbdits a ciutadans: 

  CC començat per A: s’hi 

4a QÜESTIÓ 

4. Indica a quina categoria pertanyen els  QUE d’aquestes frases: 

 

1.L’Acadèmia recorda que la llengua de la República és el francès. 

CONJUNCIÓ 

2.França és un estat que ha volgut crear una nació. 

PRONOM RELATIU 



3.Què ens han d’explicar d’aquest model? 

PRONOM INTERROGATIU 

4.Hem tingut la sort que els nostres avantpassats han resistit admirablement 

CONJUNCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 


