
TEXT 10 

TELEVISTA 

Un pèl previsible 

  

1 Si la majoria dels éssers humans, en moltes ocasions,  pequem de previsibles, 

 ¿no ho ha de fer un espai televisiu tan influenciable com un informatiu?Ho són 

 els de la majoria de les cadenes  (l’ « enrotllat »,  el que es converteix en una  

 versió catòdica d’ ”EL CASO”,  el que té més de magazín social que d’informa- 

5 tiu…), però, ens toca més  de prop,  els “NOTÍCIES 9”   s’enduen la palma. No 

 cal  que  TVV  publique  el seu llibre d’estil.Qualsevol aspirant a redactor de la 

 casa,  amb  tres informatius que veja, ja sap el que ha de fer: ¿informació so- 

 bre el Consell? Useu expressions  com  “aposta de futur”  (ja mítica), “amb la 

 Comunitat”, “reclama més inversions”, “dóna suport a” o “exigix a Zapatero”. 

10 Seria una cosa  com  ara  apliqueu  la  plantilla i limiteu-vos a omplir els buits  

 amb els diferents noms dels membres del govern.  Adjunt  us detallem les ve- 

 gades  que  en  el  text  han  d’aparéixer  tant el President com els consellers. 

 ¿Que  no  hi ha més remei  que tirar de declaració d’algun membre de l’oposi- 

 ció ? No patiu. Tampoc no serà molt sovint, però si així fos,  en la següent pe- 

15 ça tot tornarà a la normalitat, perquè, com ja se sap, l’última paraula la tenen 

 els nostres. Després de qualsevol intervenció de l’oposició, Santiago i “cierra” 

 el Consell. Previsible. Segur  que  ja us hi havíeu fixat.  Tan previsible que, si  

 us avorriu,  podeu  dedicar-vos  a  localitzar  consellers tot al llarg del “nostre 

 territori”.  Un  exemple real com la vida mateixa: un dia, el responsable d’Im- 

20 migració  (sabreu  que és un dels habituals i que, fins i tot, disposa d’espai fix 

 en els “NOTÍCIES 9”  dels  caps  de  setmana) no pogué assistir a un acte, tal  

 com estava previst.  Tenia  un  altre compromís, digueren els que l’excusaren. 

 Un ciutadà, que assistia a la trobada, empés per una sobtada curiositat, s’ob- 

 sessionà fins a tal punt amb el parador del conseller que tractà d’esbrinar què 

25 havia fet  aquell matí.  ¿Sabeu com se n’assabentà ?  La resposta és més que 

 previsible. 

  

 Cèsar Campoy, LEVANTE-EMV(10-10-2008) 

 

                                             

 

Comentari crític: realitza un comentari crític del text adjunt. 

 

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” 

un pèl (títol):   

 publique(l.6) 

remei(l.13):  

 no patiu(l.14) 

intervenció(l.16)  

 fos(l.14) 

previsible(l.17):  

 pogué(l.21) 



  

2a QÜESTIÓ: 

Opció A Opció B 

2.Explica quin procés de formació 3.Assenyala 4 perífrasis verbals que 

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

a cada cas,escriu-ne un altre format  

de la mateixa manera. _____________________________ 

influenciable(l.2)  

 _____________________________ 

normalitat(l.15)  

 ______________________________ 

conseller(l.24)  

 _______________________________ 

ciutadà(l.23)  

  

 

3a QÜESTIÓ: 

3.Indica la funció sintàctica que fan els pronoms febles subratllats. 

1.Ho són els de la majoria de les cadenes (l.2) 

 

2.Adjunt us detallem les vegades que ha d’aparéixer el President(l.11) 

 

3.Segur que ja us hi havíeu fixat(l.17) 

   

4.Tenia  un  altre compromís, digueren els que l’ excusaren(l.22) 

4a QÜESTIÓ 

4. Respon aquestes preguntes de sintaxi: 

 

1.Els relatius “el que” de les línies 3 i 4…¿tenen valor d’article neutre o no? 

 

2.¿A quin tipus d’oració subordinada equival aquesta interrogativa? 

¿Qué no hi ha més remei que tirar de declaració d’algun membre de 

l’oposició? No patiu (l.13) 

 

3.Indica el tipus de subordinada a què pertany la frase subratllada. 

Els que l’excusaren digueren que tenia un altre compromís. 

 

4.¿Quin tipus d’oració subordinada és aquesta que tens subratllada ?  

Un ciutadà, que assistia a la trobada, […] tractà d’esbrinar què havia fet 

aquell matí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 signada pel periodista Cèsar 

Campoy, apareguda al periòdic LEVANTE-EMV el 10 d’octubre de 2008. 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). A més, a l’extrem superior dret 

apareix el que podria ser el títol d’una secció fixa: TELEVISTA. 

 

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. En les edicions digitals dels diaris –LEVANTE-EMV en té 

una- es pot deixar l’opinió per correu electrònic a la secció LECTORES. 

 

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. 

“TELEVISTA” sembla ser el nom de la secció on apareix aquesta 

periòdicament. 

 

 

4.MARC CULTURAL 

(què saps tu de la qüestió tractada, sense enrotllar-se.Digues si la creus actual o 

no) 

Aborda el tema dels informatius, tan polèmic i actual en les societats 

avançades i democràtiques, ja que els polítics intenten convertir els 

periodistes independents en meres titelles en les seues mans. 

Naturalment, en uns casos ho aconsegueixen més que en altres. El quart i 

el segon poder,doncs, sempre enfrontats. (1r legislatiu, 2n executiu, 3r 

judicial i 4t, la premsa lliure) 

 

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Un sol paràgraf d’estructura externa, inclou tres parts que, com veurem 

després, estructuren un text explicativoargumentatiu. 

(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 amb 

ironia, contra els tipus de telediari que es fan hui a la televisió de l’Estat 

espanyol, per passar a llançar després els seus dards sobre els de la TVV.  

 

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 

 

L’actitud de l’emissor, amb l’ànim un tant alterat, es manifesta en el tipus 

d’oracions usades. A les enunciatives, afirmatives o negatives, hem 

d’afegir les interrogatives. En la línia 25 la pregunta s’adreça directament 

al lector, cosa que reforça la funció conativa.En la línia 2, es tracta d’una 

interrogativa retòrica, ja que en realitat afirma: “un informatiu televisiu sol 

ser influenciable”. En la línia 7, la pregunta equival a una subordinada 

condicional (“Si heu de fer informació sobre el consell…”).Igualment 

succeeix en la línia 13: “Si no tens més remei que tirar de declaració 

d’algun membre de l’oposició…” Les imperatives, afirmatives o 

negatives,apareixen en referir-se al manual d’estil: “Useu”(l.8),”No 

patiu”(l.14) 

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

En aquest apartat tenim tres veus: la del periodista que redacta el text, la 

de l’hipotètic llibre d’estil que consulta l’hipotètic aspirant a redactor 

(al.ludit a la línia 6) i, finalment, la referència a l’hipotètic lector 

(l.25.¿sabeu com se n’assabentà?). Tot això, combinat, si bé pot semblar 

un tant retorçut, dóna agilitat al text. 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

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

(de la vida quotidiana, ja que parlem dels noticiaris de la tele) 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,però que considera 

còmplice i espavilat (“segur que ja us hi havíeu fixat”,l.17) imposen l’ús 

del registre estàndard, amb alguna incursió en el llenguatge col.loquial(un 

telediari “enrotllat” l.3) i la referència als herois de còmic cristians que es 

llançaven contra els moros al crit de “Santiago i cierra España”(l.16)  

 

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, usem els 



valencians.Si estiguera escrit en la manera d’escriure la llengua dels altres 

dialectes trobaríem “publiqui”(l.6), “vegi”(l.7), “aparèixer”(l.12), en lloc 

de “publique”,”veja” o “aparéixer”.  

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

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

seria el següent: les tècniques de manipulació dels informatius de 

NOTÍCIES 9 són ja conegudes. Previsibles. Esperables. “Segur que ja us hi 

havíeu fixat”, diu el periodista, com si li fes l’ullet al seu lector, que 

considera tan espavilat com ell. Però el títol no és temàtic, sinó remàtic. 

S’hi arriba, al tema, a través de certes frases  com “useu expressions 

com”(L.8), “limiteu-vos a omplir els buits”(L.10), “vegades  que…han 

d’aparéixer …el President [i] els consellers”(L.16) “disposa d’espai fix en 

els NOTÍCIES 9 dels cap de setmana”(L.21), “resposta…previsible”(L.25-

26),”l’última paraula la tenen els nostres”(l.16)que pertanyen a la isotopia 

o camp semàntic de la, diguem-ne, manipulació informativa. El tema: 

tècniques de manipulació evidents als informatiu de Canal 9, l’ha de deduir 

el lector perquè el periodista el dóna per sabut: és “previsible”(títol, l.17 i 

l.26). Podríem dir que el text té estructura lineal perquè el tema es 

repeteix al llarg de tot ell. 

Com que el tema apareix al final del text es diu que té estructura climàtica. 

 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 

Tots els informatius de televisió tenen el seu estil i tots tendeixen a ser 

“influenciables” pels polítics que hi fan i desfan, però en NOTÍCIES 9 és tan 

evident la seua dependència del poder, que ni es molesten a dissimular.  

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

El text progressa dels telediaris en general, als informatius de Canal 9.Per 

entendre bé el text, el lector hauria de captar les al.lusions a altres 

informatius (l’”enrotllat”, el de la Sexta o el de Cuatro; “la versió catòdica-

electrònica d’EL CASO”, revista de successos que es venia en el 

franquisme, els de TELE 5, o el “magazín social”: el d’ANTENA 3). El lector 

ha de saber què és un llibre d’estil d’un diari, (…) “un llibre d’estil no és un 

diccionari ni una gramàtica, sinó el codi intern d’una Redacció que té per objectiu la 

unificació de normes professionals i lingüístiques, i la fixació de mètodes de treball i 

de procediments ètics per donar al mitjà de comunicació una personalitat pròpia i , 

en el cas dels diaris, facilitar la comprensió dels lectors i la seva identificació amb el 

producte que adquireixen.” (...) diu en el d’EL PERIODICO de Catalunya.. 

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Atés el seu caràcter bàsicament  argumentatiu, el text presenta les 

següents parts: 

1a part. Introducció: Tots els telediaris són previsibles, com la vida 

mateixa. Influenciables. Es posen exemples.(l.1-5) 

2a part. Els de Canal 9 són massa “previsibles”. Es dónen una sèrie de 

consignes tretes d’un hipotètic llibre d’estil dedicat a un periodista interí 

de la casa.  

3a part. Es posa l’exemple del conseller d’Immigració [Rafael Blasco 

Castany] de qui es diu que “té espai fix” als telediaris els caps de setmana. 



No queda clar si NOTÍCIES 9 informà de la seua presència en un acte quan 

en realitat no hi va anar. El periodista sembra el dubte. 

 

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 “informatiu”, “TVV”, “la casa”… 

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

informació nova.Informatius  en general + telediaris de Canal 9 + el cas 

del conseller amb el do de l’ubiqüitat. 

---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 de les coses fetes malament. Tan 

malament, tan barroerament, que “canten”, que “tots ens hi havíem fixat”. 

Que són “previsibles”. 

 

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

Frases com “la majoria dels éssers humans”(l.1) en lloc de “jo”. O “ja se 

sap”(l.15) (= jo sé) o “és previsible” (l.26) són exemples 

d’impersonalització.  

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

seua actitud davant el text. 

“s’enduen la palma”(l.6) (=són els més previsibles,en la meua opinió.Ací 

“endur-se la palma” no té un valor positiu: equival a “són els pitjors”) 

“tot tornarà a la normalitat”(l.15) (irònicament, equival a la manipulació) 

“previsible”(l.17 et alii) (irònicament, manipulat, que “canta”) 

 

 

19.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

Aquest text està ben cohesionat si ens fixem en l’ús dels pronoms 

personals febles, que compleixen a la perfecció el seu valor anafòric, 

especialment els que substitueixen Complements de Règim(L.17,”hi”;l.25 

“en”)Hi ha també certa propensió a elidir verbs(l.15,16,19)…Connector 

d’addició negativa “tampoc”(l.14). Connector d’addició “fins i tot”(l.20) 

 

20.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 

Pequem (emissor i 

lectors en el mateix 

En el text han 

d’aparéixer(l.12) 

Un dia(l.19) 

Aquell matí (l.25)                  



grup) 

Ens toca més de 

prop(l.5) 

Del manual d’estil al 

periodista novell: 

Useu(l.8) 

Apliqueu(l.10) 

Limiteu-vos(l.10) 

No patiu(l.14) 

Del periodista als seus 

lectors: 

Us hi havíeu fixat(l.17) 

Si us avorriu(l.18) 

Sabreu(l.20) 

Sabeu(l.25) 

 

Localitzar consellers en 

el nostre territori(l.19) 

El parador del 

conseller(l.24) 

 

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

temàtic), cometes per introduir l’estil directe, i cursiva per al nom de 

revistes i telenotícies. 

                                                                                                                                         

21.VALORACIÓ PERSONAL 

 

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

clarament la idea que els noticiaris de Canal 9 no poden veure’s sense 

emprar una mena de “detector” de manipulacions que, si el dia que hem 

tingut moral per a triar C9 per “informar-nos” estem d’humor, ens farà 

trencar-nos de riure, de tan grolleres i “previsibles” que són.Però,si pel 

contrari, aquell dia estem de mal humor, ens farà enrogir d’indignació.Tan 

se val. Lentejas, si quieres las tomas y, si no, las dejas.  

 

QÜESTIONS GRAMATICALS: 

 

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” 

un pèl (títol): una mica, un poc.  

 publique(l.6) 

remei(l.13): opció, solució,alter- Present de Subjuntiu,3ps.de publicar. 

                    nativa no patiu(l.14) 

intervenció(l.16) Present de Subjuntiu.2pp de patir 

                    aparició, presència fos(l.14) 

previsible(l.17): 3ps.Imperfet de Subjuntiu de ser 

                     esperable pogué(l.21) 

3ps.Perfet Simple de poder 

  

2a QÜESTIÓ: 

Opció A Opció B 

2.Explica quin procés de formació 3.Assenyala 4 perífrasis verbals que 

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

a cada cas,escriu-ne un altre format  



de la mateixa manera. Ho ha de fer(l.2) 

influenciable(l.2)  

In+lexema+ble : inadmissible No cal que TVV publique(l.6) 

normalitat(l.15)  

Lexema+itat : legalitat Ha de fer(l.7) 

conseller(l.24)  

Lexema+er : sabater Han d’aparéixer(l.12) 

ciutadà(l.23)  

Lexema+à : valencià Podeu dedicar-vos(l.17) 

                                                          No pogué assistir(l.21) 

                                                          Estava previst(l.22) 

3a QÜESTIÓ: 

3.Indica la funció sintàctica que fan els pronoms febles subratllats. 

1.Ho són els de la majoria de les cadenes (l.2) Atribut: previsibles. 

 

2.Adjunt us detallem les vegades que ha d’aparéixer el President(l.11) 

                                                         CI: a vosaltres 

3.Segur que ja us hi havíeu fixat(l.17) 

                                    CRV: en el fet que l’última paraula és nostra 

4.Tenia  un  altre compromís, digueren els que l’ excusaren(l.22) 

                                    Cd: el conseller 

4a QÜESTIÓ 

4. Respon aquestes preguntes de sintaxi: 

 

1.Els relatius “el que” de les línies 3 i 4…¿tenen valor d’article neutre o no? 

 No: substitueixen un antecedent masculí singular. 

2.¿A quin tipus d’oració subordinada equival aquesta interrogativa? 

¿Qué no hi ha més remei que tirar de declaració d’algun membre de 

l’oposició? No patiu (l.13) A una subordinada condicional. 

 

3.Indica el tipus de subordinada a què pertany la frase subratllada. 

Els que l’excusaren digueren que tenia un altre compromís. 

Completiva de CD 

4.¿Quin tipus d’oració subordinada és aquesta que tens subratllada ?  

Un ciutadà, que assistia a la trobada, […] tractà d’esbrinar què havia fet 

aquell matí. 

Una oració de relatiu. CN del seu antecedent : ciutadà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


