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COMENTARI DE TEXT                                                             
 

ASPECTES de COHERÈNCIA 
 
1. TEMA o EIX TEMÀTIC 
 

     L’eix temàtic d’un text, també anomenat tema principal o tema, fa la funció de sintetitzar el contingut 
del text de la manera mes reduïda possible.  Sol respondre a la pregunta:  De què tracta?  
 

     El tema és una part del comentari de text que apareix al principi del comentari i ha d’oferir una idea 
generalitzada del contingut del text, però amb molt poques paraules.  
 

Propostes de redacció: 
•  El tema principal d’aquest text, extret de la novel·la __________ és.... 
•  L’eix principal del text proposat és ... 
•  El text objecte d’anàlisi té com a tema (principal)... 
•  L’autor vol fer èmfasi en_____________ i considerem que aquest és l’eix temàtic o tema 

del fragment o text proposat. 
 
2. TÍTOL 
 
     El títol és una font d’informació temàtica que pot ser molt explícita i aclaridora. És un element a 
tindre molt en compte perquè ens pot ajudar a determinar el tema principal del text que estem o volem 
analitzar.  
 

Es pot classificar en dos tipus:  
 

Títol temàtic: És el que té una relació directa amb el tema. Ex: La fam en els règims per aprimar-se  
Títol remàtic: No presenta una relació de tipus temàtic, sol ser més bé de tipus metafòric.  
 
3. ESTRUCTURA o PARTS TEMÀTIQUES 
 
Els textos compten amb una estructura externa (nombre de paràgrafs o estrofes) i una d’interna, 
anomenada també estructura textual, la qual, de manera general, sol organitzar-se en 3 parts: 
 

Es tracta d’explicar com s’organitzen els continguts globals del text: 
- Si és poesia, cal dir el que expressa l’autor a cada estrofa de manera global. 

 

- Si és narrativa i es pot considerar que és un episodi complet, cal explicar o resumir què es narra, de 
manera global, al plantejament o situació inicial, al desenvolupament  o nus  i al desenllaç. 
 

- Si és un text expositiu-argumentatiu o periodístic (article, assaig...), caldrà dir les idees essencials i 
els arguments (tipus), tesi, que exposa l’emissor a cada part: INTRODUCCIÓ, DESENVOLUPAMENT (O COS 
ARGUMENTATIU) i CONCLUSIÓ.  I, en acabar, caldrà dir si l’estructura que presenta el text és analitzant, 
sintetitzant, enquadrada... depenent d’on aparega LA IDEA PRINCIPAL. 
 

- Si és expositiu, podem parlar de plantejament o introducció, desenvolupament i recapitulació o 
conclusió (cal usar el tecnicisme més adequat al contingut) 
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NOTA IMPORTANT:  
- Quan justifiquem cada una de les parts, convé emprar citacions directes del text per a demostrar les 
nostres afirmacions. Les hem de copiar sempre entre cometes.  
- Hi ha moltes maneres d'extraure i exposar les idees principals d'un text, de manera que la nostra 
exposició no ha de coincidir  fil per randa amb l'ordre en què apareix en el text. Així i tot, si decidim 
presentar-les d'una manera diferent, serà perquè el text conté elements estructurals dignes de ressenyar. 
 
Les estructures poden ser: 
 

Sintetitzants: La tesi apareix al final del text 
Analitzants: La tesi apareix al principi del text 
Enquadrada: La tesi apareix a la part inicial i final del text. P.e: Míting polític 
Linial o Paral·lela: Apareix al llarg de tot el text. És típic dels textos instructius o  
descriptius. En els altres no s’hi sol donar.  
 
4. RESUM 
 

El resum és la condensació del significat d’un text, expressat de forma abreujada. Quan fem un resum 
hem de reduir-ne l’extensió, però conservar el significat complet, les idees principals i la informació 
rellevant.  
 

Passos a seguir en la creació del resum: 
1. Lectura atenta amb resolució de dubtes de vocabulari. 
2. Subratllar les idees principals de cada paràgraf i resumir-lo al lateral del text. 

Redacció: 
       1. Lligar les idees principals, prèviament subratllades, amb coherència i  
              cohesió (cal fer ús de connectors). 
 2. NO copiarem literalment del text, cal reformular-les sempre amb les  
              pròpies paraules.  
 3. Cal mantenir l’objectivitat –no expressions subjectives ni opinions o interpretacions del       
que diu el text-. 
 4. L’autor NO diu, ni parla, l’autor opina, considera, explica, creu, pensa, defensa...  
 

GRAMÀTICA: morfologia, sintaxi i lèxic                                                            
 
MORFOLOGIA 
 
1. Formació històrica del lèxic en la nostra llengua  
 

 

La nostra és una llengua romànica derivada del llatí 
 
EL LLATÍ: Del llatí prové el lèxic bàsic del valencià, però ve del llatí 
vulgar que és el que parlaven la majoria dels qui vingueren a poblar aquesta regió. D'aquest lèxic bàsic 
en direm MOTS HEREDITARIS. Però la nostra llengua també pren del llatí paraules manllevades que 
configuren PARAULES CULTES, CULTISMES o SEMICULTISMES com: càtedra, quelcom, juvenil... que 
s'escriuen partint de la derivació directa del llatí clàssic. 
També, encara avui, la nostra llengua compta amb LLATINISMES, o siga mots, locucions o frases fetes 
que són en llatí però han pervingut fins als nostres dies i s'usen en ocasions ben determinades. N'hi ha 
que ja s'han adaptat a la grafia en valencià (currículum) i s'escriuen d'acord amb les nostres normes. 
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D'altres, però, s'escriuen en cursiva. 
 

Exemples: 
Paraules: àngelus, ídem, júnior, sènior, lapsus, lavabo, maremàgnum ... 
 

Locucions: a priori / a posteriori  (abans i després), alma mater  (ànima o creador) , ante meridiem, post 
meridiem (AM / PM en l'horari), de facto (de fet, en realitat es fa), ex professo (expressament), grosso 
modo (més o menys), in extremis (de forma extrema, pels pèls...), in fraganti (fent el que sigai), ipso 
facto (de seguida, a l'acte), mea culpa (culpa meva),  rara avis (espècie estranya, fet estrany), sine quan 
non (imprescindible), statu quo (categoria o condició), sui generis (especial, a la seva manera), vox 
populi (sabut per tothom). 
 
Frases fetes, algunes de les quals es fan servir són: 
 

Cogito, ergo sum (Descartes): pense, doncs sóc o existisc 

Magister dixit:  Ho ha dit el mestre 

Mens sana in corpore sano: Un esperit sa en un cos sa  

Ora et labora: Prega i treballa  

Verba volant, escripta manent: les paraules volen i els escrits romanen  
 
 

 
SINTAXI 
 

CAT. GRAMATICALS SINTAGMES FUNCIONS= COMPLEMENTS 
1. NOM 
2. ADJECTIU 
3. DETERMINANTS 
4. VERBS 
5. ADVERBIS 
6. PREPOSICIONS 
7. PRONOMS 
8. CONJUNCIONS 

1. S.NOMINAL 
2. SVERBAL 
3. S.ADJECTIVAL 
4. S. ADVERBIAL 
5. S. PREPOSICIONAL 

 

1. SUBJECTE 
2. PREDICAT 
3. CN COMPL DEL NOM 
4. CD COMPL DIRECTE 
5. CI COMPL INDIRECTE 
6. CC COMPL CIRCUMSTANCIAL 
7. ATRIBUT 
8. CRV COMPL. RÈGIM VERBAL 
9. C PREDICATIU 
10. C AGENT 

 
COMPLEMENTS, FUNCIONS I SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL 
 

1. CD 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 

- No porta preposició 

- És un SN i un complement dels verbs transitius 

- Respon a la pregunta: QUÈ o QUINA COSA+VERB? 

ESTRUCTURES 
 

- SN: Nosaltres hem vist en Josep a la porta del bus  

- PRONOM FEBLE:   Nosaltres l'hem vist a la parada de l'autobús 

- ORACIÓ SUBORDINADA:   En Lluís ha descobert que tothom li amaga informació  
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SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL: distingim 3 casos 
 

1. Quan el CD està introduït per un article determinat (el, la, els, les) o per un demostratiu (este, 
eixe, aquell, aquest...), el substituïm per EL, -LA, LA, ELS, -LES, L', 'L, 'LS... 

 

2. Quan el CD indica una quantitat (determinada o no) o és alguna cosa que es pot comptar o 
dividir, el substituïm per: EN, -NE, N', 'N   

 

3. Quan el CD és un d'aquests tres neutres: AÇÒ, AIXÒ o ALLÒ o és una Oració subordinada el 
substituïm per: HO, -HO 

 

  
2. CI 
 
És el complement que indica qui rep l'acció del verb i va introduït per les preposicions: A o PER A 
 
 

ESTRUCTURES 
- SP: Vam donar un encàrrec a Lluís 

- Pronom: Li ho vam donar 

- Oració subordinada:  En Lluís no deia a qui li preguntava 
 

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL 
 
 

SINGULAR PLURAL 
A mi Em, -me, 'm, m' A nosaltres Ens, -nos,'ns 
A tu Et, -te, 't, t' A vosaltres   invariable Us,-vos 
A ell/a invariable Li, -Li  A ells/elles   invariable Els, -los  
 
 
 
 

3. CRV 
Sempre porta implícita una preposició. És un complement que el verb li demana eixa preposició, la que 
siga.   
 
ESTRUCTURES 

- SP: en Lluís insisteix en la seua proposta 
- Pronom: En Lluís hi insisteix 

         En Lluís de n'alegra 
- Oració subordinada:  En Lluís insisteix que li pugen el sou 

 
 
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL 

1. En el cas que demane la preposició ´de´, es substitueix per: EN, -NE, N', 'N   
2. Amb la resta de preposicions: HI/-HI 
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4. C. CIRCUMSTANCIAL 
 
Fa referència a les circumstàncies externes en què es dóna l'acció. 

 
ESTRUCTURES 

- SN: En Lluís ha caigut de l'escala 
- Pronom: En Lluís en surt (del despatx) 

   En Lluís hi entra (al despatx) 
- Oració subordinada:  En Lluís s'ha comprat una casa on hi havia abans una pista de patinatge 

 
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL 
 
CC DE TEMPS 
CC de CAUSA                  NO PRONOMINALITZEN 
CC de FINALITAT           
 
 
CC de MANERA 
CC d'INSTRUMENT   HI/-HI 
CC de COMPANYIA   
CC de LLOC        
 
ATENCIÓ: 
EL CC de LLOC introduït per la preposició DE                  EN 
 
 

5. C. PREDICATIU 
 
És aquell complement que es refereix alhora al verb i a un SN, bé siga el subjecte o el CD, amb els quals 
ha de concordar en gènere i nombre.  
 
ESTRUCTURES 
 

- S.ADJ: En Lluís ha trobat la Marta molt pàl·lida 
o CD CPRED 

- S.PREP:   En Lluís ha tractat la Margarida de mentidera 
- Pronom: En Josep t'hi ha trobat 

 
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL 
 

1. HI/-HI (AMB ELS VERBS PRONOMINALS, excepte FER-SE) Els verbs pronominals són aquells que 
es conjuguen necessàriament amb el pronom reflexiu. 

 

2. EN/-NE/'N/N' 
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6. ATRIBUT 
 
És el complement que va introduït per un verb copulatiu o atributiu (ser, estar,semblar o paréixer) 
 
ESTRUCTURES 

- S.ADJ: En Lluís està malalt 
- S.PREP: Les flors semblen de plàstic 
- SN: El meu pare és artista 
- S. ADV: L'examen estava bé 
- Oració subordinada: El seu objectiu era guanyar al truc 

 
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL 
 

1. Si és un SN definit amb un article determinat i el verb copulatiu és SER el substituïm per: EL, LA, 
ELS,-LES           Ex: Maria és la presentadora: Maria l'és 

 
2. En la resta de casos: HO/-HO       Ex: Maria és presentadora: Maria ho és 

 
 
 MÉS EXEMPLES DE CRV i C. PREDICATIU 
 
COMPL. RÈGIM VERBAL 
 
Comptava amb el seu ajut (CRV hi comptava) 
Pensa en el Barça (CRV hi pensa) 
Mai s'havia fixat en els seus ulls (CRV s'hi fixa) 
No va voler parlar del viatge a Itàlia(CRV en parla) 
Prescindirem dels seus serveis(CRV en prescindirem) 
 
C PREDICATIU 
 
Laura passejava tranquil·la per la platja (C.pred Hi passeja per la platja) 
Els interessos bancaris es mantenen estables  (C.pred S'hi mantenen) 
Ell considera el seu amic intrèpid (C.pred Ell hi considera el seu amic) 
La carn es veu passada (C.pred La carn s'hi veu) 
Em sent molt cansada (C.pred M'hi sent) 
El prenen per boig  (C.pred L'hi prenen) 
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LÈXIC: Elements de cohesió lexicosemàntica 
 
RELACIONS REFERENCIALS: són relacions entre termes que es refereixen a un mateix  significat o mot relacionat 
 
- Repetició es repeteix un mot al llarg del text, normalment relacionat 

directament amb el tema. 
 

-Hiperonímia-
hiponímia 

Es tracta de les relacions existents entre significats més generals 
(hiperònims) i més específics (hipònims) Els hipònims d’un 
mateix hiperònim són, entre ells, cohipònims. 

Ex. ‘músic’ és un hiperònim 
respecte a ‘pianista’ i ‘guitarrista’, 
els quals són hipònims respecte a 
‘músic’. I la relació entre ‘pianista’ i 
‘guitarrista’ és de cohiponímia. 

- Sinonímia: Dos o 
més mots remeten al 
mateix referent. 
Poden ser: 
 

▫ sinònims conceptuals: sinònims perfectes (poc usuals) Ex. estàtua - escultura 
▫ sinònims referencials: dos mots diferents per al mateix referent EX. sol- astre rei, el director- Sr. Mas 
▫ sinònims contextuals: sinònims en un context i en altres,  no Ex. cigrons pesats/indigestos; 

treball pesat/indigest /esgotador. 

- Mots generals o 
substituts lèxics 

Termes com cosa, fet, succés, acció, esdeveniment, individu, 
empresa, fer... són mots mancats de precisió, però que solen  
substituir qualsevol contingut 

Ex. Cuina molt bé però ho fa 
(cuinar) amb massa oli. 

RELACIONS DE SENTIT: són relacions respecte al significat, per exemple, el significat contrari: 
 
- Antonímia complementària: implica que un terme pertany necessàriament 

a un o a l’altre. 
Ex. viu/mort, present/absent… 
 

 gradual: els termes presenten diferents graus d’una mateixa 
característica (hi ha termes entre els dos extrems) 

Ex. gros/prim, alt/baix, 
fred/calent... 

 relativa: un terme requereix l’existència de l’altre Ex. pare/fill, marit/muller, 
comprar/vendre… 

ALTRES RELACIONS LEXICOSEMÀNTIQUES  
 
- Camps lèxics Paraules relacionades pel mateix lexema Ex. setmana-setmanal-setmanari... 

 
- Camps semàntics Paraules relacionades per la significació Ex. porta, bany, sala, rebedor, 

finestra... (parts d’una casa) 
 

-Relacions 
pragmàtiques 

Paraules que no comparteixen lexema ni un concepte comú 
però que relacionem per la nostra experiència i el nostre 
coneixement del món 

Ex. Lleó, circ, gàbia, domador... 

 

FONÈTICA i FONOSINTAXI                                                                                                       
 
LES VOCALS   
 

Les vocals tòniques del valencià són les següents: 
 
 

VOCALS EXEMPLES 
a  
e  (tancada) 
ε (oberta)  
i (sempre tancada) 
o (tancada) 
ò (oberta)  
u (sempre tancada) 

Tard, humà  
Pes, església  
Verd, ciència  
Vi, camí  
Sabor, camió  
Pot, còmic  
Mut, música 
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CASOS  EN  QUÈ LA  /e/  ES  PRONUNCIA  OBERTA  // 

TEORIA EXEMPLES EXEPCIONS 

1 
 
/e/ + síl·laba amb /i/o /u/ 
 

cèntric, col·legi, conveni, dèbil, exèrcit, 
incendi, misteri, obsequi, patètic, premi, 
prudència/Cèl·lula, fèmur, Venus, ingenu 

església, Dénia, sépia, Sénia... 
 
 

2 /e/ + diftong EU fideu, peu, preu, europeu, museu, Pirineus...   creu, greu, meu...   

3   /e/+ l, l·l, rr 
Elx, arrel,vela, cel, mel, aquarel·la, cel·la, 
novel·la, ferro, serra, terra,  

Feltre,belga, selva 

4 /e/+ r seguida de consonant comerç, cert, hivern, verd, perdre, expert   
RC (cercle), RM (erm, ferm,terme), RB(herba,terbol) 
RP (serp)   

5 En quasi totes les esdrúixoles anècdota, cèlebre, gènere, rèplica...   Énguera, llémena, témpores, cérvola 

6 
En les terminacions  
–ecta, -ecte, -epta, -epte 

col·lecta, correcte, objecte, recepta, concepte, 
excepte... 

repte i les formes del verb reptar accentuades en el 
lexema 

7 En la major part dels cultismes 
acèfal, espectre, telègraf, telèfon, pètal, 
vèrtex, elèctrode... 

-ense(forense), -ema (problema) 
-ec (ludoteca), -edre (octaedre)   

8 El  diftong castellà ie → /ε/ hierro → fεrro, sierra → sεrra piedra → pedra, noviembre→ novεmbre 

9 
En noms i adj.  del grup  - 
ndr- 

Gendre,  divendres,  cendra...  

Observació: la /e/ es pronuncia tancada , a pesar de l'accent, en paraules com: València, què, perquè, època , bèstia o sèrie.   
 

CASOS  EN  QUÈ  LA   /o/   ES  PRONUNCIA  OBERTA  / ɔ / 

TEORIA EXEMPLES EXEPCIONS 

1 
 
/o/ + síl·laba amb /i/o /u/ 

colònia, dimoni, elogi, odi, oli... // còmput, 
cònjuge, Corpus, mòdul,  

 

2 
 
/o/ + diftong OI, OU 

Alcoi, boia, boina, heroi  // bou, nou, ou, ploure, 
prou, sou (salari) , dijous...  

acabades en –oix com moix o coix.  
sou (ser)  

3 

En la majoria dels mots acabats en :  
- oc, -oca 

- oç 
 - ofa 

- oig, -oja 
 - ol, -ola 
 - oldre 

 - olt, -olta 
 - ondre 

- ort, -orta 
 - ossa 

 - ost, -osta  
- ot, -ota 

 
 

albercoc, foc, groc, bajoca, lloca, roca..  
feroç, veloç 
carxofa, estrofa, garrofa, Moncofa 
boig, goig, roig, boja, roja... 
bunyol, caragol, fesol, escola, pistola... absoldre, 
moldre, resoldre... 
desimbolt, solt, revolt, revolta... 
compondre, correspondre, respondre... esport, 
fort, hort, mort, sort, horta, porta... brossa, 
carrossa, grossa.  
cost, impost, pressupost, rebost, posta... 
clot, pot, xicot, cabota, granota, pigota... 

 
boc, boca, moca  
boç, arboç  
 
estoig 
bola, cola, gola  
 
molt, escolta  
 
 
bossa, gossa, óssa, rossa. 
agost, congost, most. 
bot, brot, nebot, rot, bota, gota, jota, sota...                                                                             

4 El  diftong castellà UE → / ɔ / huevo → ou, suerte → sort,  suelo → sòl  cuenta → compte. 

5 En quasi totes les esdrúixoles 
còlera, còmplice, dòmino, glòria, història, lògica, 
memòria, òptica, pòlissa...   

Fórmula, góndola, pólvora, tómbola, tórtora 

6 
En els pronoms demostratius neutres i 
en els monosíl·labs i els seus 
compostos acabats en –o 

açò, això, allò, bo, do, so, to, tro, ressò, ultrasò...   En la conjunció però hi ha vacil·lació (oberta/tancada)   

7 
 

En la major part dels cultismes 
amorf, anòmal, demagog, esòfag, pròleg, quiròfan, 
quilòmetre, tòrax, pròleg,psicòleg...    

 –oma (glaucoma, carcinoma, lipoma) 
 –forme (pluriforme, uniforme) 
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NORMATIVA i ESTIL                                                                                                            
 
PRONOMS FEBLES 
 

1. Necessitem pronoms febles de CD de verbs com: impressionar, renyar, molestar, preocupar, etc. 
Ex: L'impressiona (* li impressiona). El preocupa (*Li preocupa) 
 
2. Els verbs caure, marxar, baixar de, callar i prendre, NO SÓN PRONOMINALS 
Ex: Ha caigut (*s'ha caigut), Calleu (*calleu-vos) 
 
3. Són innecessàries els pleonasmes (redundàncies):  
Ex: No hi ha aigua (*no n'hi ha aigua) 
      S'ha tacat la camisa (*S'ha tacat la seua camisa) 
      El xic al qual vaig donar açò (*El xic al qual li vaig donar açò) 
 
4. NO s'han d'ometre els pronoms NE/ HI quan substitueixen CRV 
Ex: Se n'ha adonat (*s'ha adonat) 
      Te'n penedeixes? (* Et penedeixes) 
      No hi participa (*No participa) 
 
5. La construcció del mateix NO serveix per a reprendre un constituent; en eixe cas, utilitzarem el pronom ne o la 
construcció  d'aquest 
Ex: Després de l'huracà, els experts n'estudien els efectes (o, estudien els efectes d'aquest).  
                                *els efectes del mateix 
 

ELS SIGNES DE PAUSA (I): EL PUNT I LA COMA  
 
El punt (.) indica el final d'una oració i, per tant, una pausa gran. L'anomenem punt i seguit si l'altra oració 
segueix en el mateix paràgraf, o punt final si marca la fi del text. Després de punt, sempre escrivim majúscula 
inicial.  
 

La coma (,) la utilitzarem dins de les oracions en aquests casos:  
 
· Per a  marcar elisions: 
 - D'un verb que ha aparegut en el discurs previ o es sobreentén 
      Ara comprarem açò. I demà, allò altre 
      David Ferrer, guanyador de l'Open 500 de València 
 - D'una conjunció coordinant 
         Porta la sal, l'oli i la picadeta 
 

· Per a delimitar: 
 - Vocatius i interjeccions: 
      Bon dia, amics. Mira, xiquet, no m'atabales. 
 - Elements dislocats: 
      No li ha agradat ges, a ell 
 - Incisos explicatius:  
      Puig i Ferrer, un dels millors dramaturgs modernistes, és autor d'Aigües encantades.  
     Eugeni d'Ors, que signava els seus articles com a Xènius, va ser la veu del noucentisme.  
 - Circumstancials 
      Això, com ja hem dit, és, en definitiva, una nimietat, és a dir, una cosa sense importància.  
      Com que ha perdut el tren, vindrà amb autobús 
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LITERATURA                                                                                                                
 

1. LA LITERATURA EN EL CONTEXT HISTÒRIC, SOCIAL I CULTURAL DE 1898  
A  1939 

 
EUROPA DURANT EL PRIMER TREÇ DEL S.XX 
 

 Al llarg del primer terç del s. XX a Europa es van consolidar els canvis polítics, industrials i socials 
que s'havien generat al llarg del segle anterior. l'estat liberal, caracteritzat per una democràcia sense 
sufragi universal i un fort control polític i social, es va mostrar incapaç de donar una resposta 
satisfactòria a les transformacions derivades de la industrialització de la societat de masses.  
 La industrialització s'escampava i, amb ella, la globalització ajudava per la millora dels transport i 
de les comunicacions. en aquest context, les antigues potències colonials, com ara França i Portugal, 
però sobretot Espanya, van veure com perdien el seu poder d'influència a favor del Regne Unit i dels 
Estats units d'Amèrica. Al mateix temps, els moviments obrers guanyaven força i importància social i els 
règims monàrquics del centre i de l'est d'Europa s'enfrontaven a la seua desaparició.  

L'any 1914 totes aquestes tensions van desembocar en la I Guerra Mundial -coneguda aleshores com la 
Gran Guerra-, que va acabar l'any 1918 després de provocar milions de morts i de reestructurar 
completament el mapa polític europeu. L'any 1917, a Rússia, s'havia produït la revolució soviètica, un 
alçament popular contra el tsar que va dur a la instauració d'un règim comunista que es convertia, així 
en un model per als moviments obrers d'arreu del món.   

 Després de la guerra, Europa -i també Amèrica- va experimentar una període de tranquil·litat 
aparent, que va anar acompanyat d'un sentiment d'optimisme generalitzat -l'època es coneix com "Els 
feliços anys vint"-. No és casualitat que, en un context de bonança, s'impulsaren els moviments borsaris 
i les operacions financeres a gran escala i, amb elles, l'especulació, que va crear una bombolla que 
esclafí el 1929, quan la borsa de Nova York féu fallida. Això provocà una profunda crisi econòmica 
coneguda com la  Gran Depressió, que s'inicià als Estats Units, però que va tindre conseqüències arreu 
del món.   
 

EL PRIMER TERÇ DELS SEGLE XX A ESPANYA 
 

 Al començament del s.XX, Espanya era una monarquia parlamentària fortament centralitzada i 
amb grans dèficits democràtics -les dones, per exemple, no podien votar, fet que es produïa en molts 
altres països d'Europa-. La pèrdua de les darreres colònies -Cuba i Filipines- l'any 1898, havia produït 
una profunda crisi econòmica i política, a més d'un notable descontentament social, que s'agreujaria 
encara més pels conflictes bèl·lics en les colònies del nord d'Àfrica.   
      Aquest sentiment era especialment fort en zones com ara Catalunya, on la industrialització 
havia donat lloc, d'una banda, a una  burgesia rica i emprenedora i, de l'altra, un proletariat 
reivindicatiu i molt permeable a la ideologia progressista dels moviments obrers intel·lectuals. A més a 
més, des de la Renaixença, una bona part de la societat catalana havia començat a reivindicar la pròpia 
llengua i cultura, un desig que donarà lloc a un nou moviment polític: el modernisme. 
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 A partir de la primera dècada del s.XX, el noucentisme arreplega l'espenta dels modernisme i es 
converteix en moviment cultural i literari dominant. A banda, estableix una aliança d'interessos amb la 
Lliga Regionalista, un partit dirigit per Enric Prat de la Riba i, per tant, s'encara clarament cap a l'acció 
política. En 1907 es posa en marxa una política autonomista que condueix a la creació de la 
Mancomunitat de Catalunya l'any 1915, una mena de precedent de la Generalitat.  
 
 La conflictivitat social derivada de les tensions entre la burgesia i el proletariat, el problema de 
les colònies africanes i l'autonomisme creixent, van provocar que l'any 1923 hi haguera una reacció per 
part dels sectors conservadors de la societat, que van promoure un colp d'estat i l'establiment d'una 
dictadura dirigida per Miguel Primo de Rivera. Aquesta dictadura va suposar una primera onada de 
repressió de la nostra llengua i cultura, que va anar acompanyada del desmantellament de les 
institucions autònomes com ara la Mancomunitat. L'any 1931 un moviment popular va conduir a la 
convocatòria d'eleccions lliures i la proclamació de la II República Espanyola. 
La II República Espanyola va estar marcada per la inestabilitat política, i es van succeir diversos governs 
d'esquerra, centre i dreta. L'any 1936, després d'una victòria electoral dels partits d'esquerra, una part 
de l'exèrcit, liderada per Francisco Franco, es va revoltar contra el govern democràtic. La guerra va 
acabar amb la victòria de bàndol revoltat i la imposició d'una dictadura basada inicialment en el model 
feixista, amb el general Franco, anomenat Caudillo, al capdavant de l'estat.  
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2. EL  MODERNISME: LA POESIA, LA NOVEL·LA, EL TEATRE 
 

 
 Gràcies a la Renaixença, la nostra literatura va revifar durant la II meitat del s.XIX, alhora que 
augmentà l'interés per la cultura pròpia davant els intents d'imposició d'un estat centralista que 
marginava o proscrivia les llengües diferents al castellà.  
  
Durant el darreres dècades del s.XIX es va formar un nou moviment, el modernisme (1892-1906), que 
volia transcendir l'abast de la Renaixença i obrir-se a les darreres tendències de la cultura europea, en 
particular aquelles de caràcter progressista i transformador, que no lligaven amb el caràcter 
tradicionalista i romàntic de la Renaixença.  
Precisament per la seua voluntat d'incorporació de tot allò, que fóra modern, el modernisme va ser un 
moviment eclèctic i sincrètic. Eclèctic perquè utilitzava estils literaris molt diversos i sincrètic perquè els 
barrejava per a donar-los un sentit específic en la nostra cultura.  
Una de les plataformes a través de les quals en va difondre aquestes novetats va ser la revista l'Avenç, 
en la qual, per exemple, Joan Maragall va introduir la figura del filòsof Friedrich Nietzsche.  Un altra via 
de difusió van ser les Festes Modernistes promogudes per Santiago Rusiñol a sa casa de Sitges, el 
famós Cau Ferrat.  
 
 Mentre que la Renaixença havia donat un gran impuls a la poesia i al teatre, el Modernisme va 
influir en tots els gèneres literari, incloent-hi la narrativa i l'assaig. A més, el modernisme es caracteritzà 
per la convivència de dues tendències:  
 

- L'esteticisme propugnava l'art per l'art, s'interessava per la creació literària tan sols pel que 
tenia d'artístic, l'escriptor es mantenia al marge dels gruix de la societat i, en principi, no es 
deixava dur per modes o per condicionants econòmics.  
 

- El regeneracionisme, sense renunciar al vessant artístic de la literatura, posava per davant la 
seua funció social i la seua capacitat d'incidència pública. L'escriptor era, per tant un intel·lectual 
al servei de la regeneració de la societat, que actuava al costat dels polítics, el moviments 
obrers, etc.  

 

En ambdós casos, el gran tema del modernisme és l'enfrontament de l'individu amb la societat, bé 
perquè aquesta no comprén el seu interés estètic, bé perquè no accepta les seues propostes de 
regeneració.  
 
Alguns dels autors més destacats del modernisme són aquests:  
 

- Joan Maragall (Barcelona, 1860-1911) va ser el poeta més important de Catalunya després de 
Jacint Verdaguer i va tindre una gran influència també a Mallorca i València. La seua poesia té 
un caràcter vitalista i popular i s'inspira en gran mesura en la "teoria de la paraula viva", que el 
mateix Maragall va descriure en l'assaig Elogi de la paraula. 
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- Caterina Albert (l'Escala, 1869-1966) va signar sempre amb un pseudònim masculí -Víctor 

Català- prova de les dificultats que les dones tenien per a accedir a l'elit cultural. Amb aquest 
nom publicà diverses novel·les i reculls de contes, entre els quals destaquen, respectivament, 
Solitud (1905) i  Drames rurals (1902). La prosa de Víctor Català va tindre una influència enorme 
en el desenvolupament de la narrativa del s. XIX i Solitud es considera una de les novel·les més 
importants de la nostra literatura.  
 

-  Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861-Aranjuez, 1931) va ser un artista polifacètic, molt 
representatiu del modernisme. A més de ser un pintor importa, va destacar com a narrador i 
dramaturg. La seua obra més coneguda és  l'Auca del senyor Esteve, apareguda com a novel·la 
l'any 1907 i estrenada al teatre en 1917. S'hi planteja un conflicte entre un jove amb aspiracions 
artístiques i son pare, que vol que continue ell negoci familiar.  

  
- Joan Puig i Ferreter (La Selva del Camp, 1882- París, 1956) és un dels dramaturgs més coneguts 

del modernisme, amb obres com ara  Aigües encantades, que reflecteix perfectament el 
conflicte entre l'individu que vol transformar la societat i el rebuig amb què aquesta li respon. En 
aquesta obra de teatre es percep la influència d'un dels autors europeus de referència de 
l'època, Henrik Ibsen, i d'una de les seus obres més emblemàtiques,  Un enemic del poble.  

 
 A banda d'aquests autors, cal destacar-ne d'altres: Raimon Casellas va ser un notable crític d'art, 
que contribuí a valorar noves possibilitats estètiques, alhora que destacà com a novel·lista amb títols 
com Els sots feréstecs; Prudenci Bertrana és un altre novel·lista reconegut gràcies a obres com Josafat; 
finalment, Adrià Gual fou un dels principals renovadors de l'escena catalana, ja que, a més de pintor i 
dramaturg va ser director escenògraf i va fundar el Teatre Íntim, una companyia des de la qual difongué 
l'obra d'autors europeus i catalans, clàssics i contemporanis.  
 
La generació del 1909 
 
 Al País Valencià, el modernisme va tindre una influència limitada. D'una banda, alguns 
intel·lectuals atents a les novetats que venien de la resta d'Europa (com ara Vicent Blasco Ibáñez), 
Manuel Ruiz, Azorín o Gabriel Miró) van optar pel castellà en la seua obra literària.  
 Al voltant de 1904, una sèrie de joves intel·lectuals van fundar l'associació València Nova, per tal 
d'impulsar les actuacions cíviques de caràcter valencianista. Entre ells, hi havia bastants escriptors, que 
assumiren el valencià com a llengua literària de manera decidida i incorporaren les ànsies de 
modernitat que ja s'havien manifestat a Catalunya. Es tracta de l'anomenada generació de 1909, en la 
qual destaquen poetes com Miquel Duran de València i Daniel Martínez Ferrando. 
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3. EL  NOUCENTISME: LA POESIA, LA PROBLEMÀTICA DE LA NOVEL·LA, EL 
TEATRE.  
 
Al començament del segle XX, la cultura catalana s'havia renovat profundament i havia donat entrada a 
la modernitat que venia d'Europa. A més a més, molts intel·lectuals havien expressat la seua inquietud 
social davant d'un panorama convuls i complex que demanava respostes polítiques i culturals concretes i 
urgents.  
 En aquest context va aparéixer el noucentisme (1906-1923), un moviment que, a pesar de nàixer 
del modernisme, perquè també volia modernitzar la societat, pretenia superar-lo. Eugeni d'Ors, un dels 
principals ideòlegs del moviment, el va batejar així per a fer un joc de paraules entre nou (de novetat) i 
nou (del segle que començava, el segle del nou-cents). En lloc d'oposar l'intel·lectual amb la societat, els 
noucentistes van apostar per l'aliança amb les classes dominants. Així, el noucentisme va aconseguir 
crear un discurs ideològic i literari que reflectia i legitimava les aspiracions econòmiques i socials de la 
burgesia, que pretenia convertir-se en la força hegemònica de Catalunya. Així, el projecte cultural dels 
noucentistes donava arguments a favor de les reformes polítiques; al mateix temps, la cultura esdevenia 
una prioritat política, com demostra l'impuls definitiu que es va donar a la normativització de la llengua.  
 
 Des del punt de vista literari, els noucentistes van dedicar-se prioritàriament a dos gèneres 
literaris, la poesia i l'assaig, mentre que van deixar de costat el teatre i la narrativa. Aquesta preferència 
es deu al fet que no els interessava contar com era la societat, sinó crear una imatge intel·lectual de com 
hauria de ser idealment. La poesia, així, els permetia expressar en clau simbòlica les característiques 
d'aquesta societat ideal; l'assaig, per la seua banda, els servia per promoure reflexió del lector al voltant 
de les idees bàsiques que inspiraven la seua proposta cultural i política. 
 

- Eugeni d'Ors (Barcelona, 1881- Vilanova i la Geltrú, 1954) fou un dels intel·lectuals més influents 
de la primera meitat del s. XX. Amb el pseudònim de Xènius, va escriure el "Glossari", una secció 
del diari La Veu de Catalunya des de la qual promogué la ideologia del noucentisme. La seua 
prosa i el seu estil característic es van convertir en un model per als escriptors de generacions 
futures.  

 
- Josep Carner (Barcelona, 1884-Brusel·les, 1970) va ser un dels grans escriptors del s. XX. La seua 

obra s'inicia amb el noucentisme, del qual es convertí en el poeta més representatiu, amb obres 
com Els fruits saborosos (1907). Durant els anys següents va continuar escrivint poesia, alhora 
que col·laborà amb la premsa amb articles de caràcter assagístic i narratiu que retrataven i 
criticaven els costums de la burgesia de l'època, amb una gran profunditat d'anàlisi. L'any 1921 
inicià la carrera diplomàtica i, durant la resta de la seua vida, va viure sempre fora de Catalunya 
on no va poder tornar a instal·lar-se, entre altres raons, perquè durant la Guerra Civil feu costat a 
la República. A pesar d'això, van continuar relacionat amb la vida cultural catalana i va publicar 
obres clau com ara Nabí (1941).  
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A banda d'aquests autors, cal destacar-ne altres, com ara els poetes Josep Maria López-Picó o Jaume 
Bofill i Mates, qui, amb el pseudònim Guerau de Liost, va escriure un dels poemaris més representatius 
del moviment, La muntanya d'ametistes (1908).  
 
Les idees del noucentisme 
 

Els postulats estètics i ideològics que Eugeni d'Ors va promoure per mitjà del "Glossari" es poden 
resumir en una sèrie d'idees clau:  
 

1. Arbitrarisme. Gràcies a la cultura, la intel·ligència i la voluntat, el individus i les societat poden 
arbitrar la realitat d'acord amb els seus interessos, és a dir, poden delimitar convencionalment 
què és allò correcte o incorrecte. Qui té el poder de definir convencions i normes que regulen la 
societat (des de les lleis dins a la ideologia) obté una gran legitimitat per a decidir dur-los a la 
pràctica.  
      La ciutat es converteix així en l'espai humà privilegiat, perquè l'home hi ha sigut capaç de 
modelar la natura al seu arbitri. D'ací s'extrau una altra idea clau, la  civilitat, segons la qual tots 
els ciutadans s'han de comprometre a favor de la pau social pròpia de la ciutat ideal.  
 

2. Imperialisme. Qui arbitra la realitat, qui la defineix, genera un model social vàlid per a totes les 
classes socials i exportable a unes altres societats, és a dir, un model que pot  imperar ací i allà.  
 

3. Classicisme. El món clàssic grecollatí es converteix en el model perfecte de societat: urbana, 
culta i ordenada. En paral·lel, determinats valors de l'art i la literatura clàssics (l'harmonia, la 
serenor, l'equilibri, etc.) es reivindiquen com a model estètic.  

 
D'aquesta idea se'n deriva una altra, el mediterranisme, que implica la creació d'una suposada identitat 
mediterrània (en contraposició als pobles nòrdics, per exemple) fonamentada en els valors de 
l'antiguitat grecollatina.  
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LINGÜÍSTICA i SOCIOLINGÜÍSTICA                                                                                                                
 

NORMATIVITZACIÓ I NORMALITZACIÓ 
 

QUÈ ÉS LA SOCIOLINGÜÍSTICA?  
 

És una disciplina que estudia l'ús social de la llengua, és a dir, ens explica com parlem les persones 
segons la situació social en què ens trobem i també com es formen i es desenvolupen les societats 
humanes.  
 

La lingüística s'encarrega d'estudiar la gramàtica, és a dir, l'estructura formal de la llengua.  
 

La manera de parlar (ús lingüístic de la llengua) varia en funció a 4 factors, que donen lloc a 4 classes de 
variació i varietat 

 

Les llengües no es parlen mai de la mateixa manera en tots els llocs dels seu domini lingüístic, i les 
persones que les usen, no ho fan sempre igual, per això, l'ús de les llengües i la seua estructura formal 
és divers i variable.  
Tenint en compte tot açò, el que fem és crear les NORMATIVES LINGÜÍSTIQUES que serveixen per 
reglamentar i unificar els models lingüístics i determinar l'ús correcte d'aquests. Així naix el que 
anomenem com a REGISTRE ESTÀNDARD (model de referència bàsic i compartit per tota una comunitat 
de parlants).  
 Aquest estàndard admet modalitats específiques corresponents als diferents territoris on es 
parla la mateixa llengua per tal d'adaptar-se a les característiques diatòpiques de cadascun.  
 
NORMATIVITZACIÓ 
 

 És el procés pel qual una llengua adopta un conjunt de normes ortogràfiques, sintàctiques i 
lèxiques determinades. Aquest és un procés que vam portar endavant durant els s.XX i trobarà un gran 
suport amb la creació de l'IEC (Institut d'Estudis Catalans) i l'AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) i 
sobretot amb  l'aparició dels mitjans de comunicació com: RTVV, TV3, IB3 i les respectives ràdios. 
Aquests seran instruments fonamentals per a difondre un model de llengua estàndard i sobretot per 
normalitzar l'ús d'una llengua que, encara ara, està en perill d'extinció. Recordem que, malauradament,  
tant la televisió valenciana com la de les Illes Balears ja no existeixen i això ha suposa que la nostra 
llengua està tocada de mort en aquests territoris.    

Variació Varietat 
DIACRÒNICA CRONOS=TEMPS 
Es centra en els canvis lingüístics produïts al llarg del temps.  

Varietat 
històrica 

DIATÒPICA (geogràfica, dialectal, lingüística) TOPOS=TERRA 
Es centra els canvi que es produeixen a la llengua en funció de l'espai. Oriental/Occidental  Dialecte 

DIASTRÀTICA  ESTRÀTICA=ESTRAT SOCIAL 
Si atenem a la procedència social, podem parlar de dialectes social o sociolectes, depenent del sector social al qual 
pertanyen els parlants: home/dona;  urbà/rural;  classe alta/mitjana/baixa; edat jove/adult/edat avançada; nivell cultural 
del emissor, etc. 
 Per exemple: el sociolecte infantil, l’argot dels delinqüents... 

Sociolecte 

DIAFÀSICA  
Atén als canvis que es produeixen segons els context comunicatiu immediat en què es dóna la situació de comunicació. Registre 
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NORMALITZACIÓ 
 

Aquest és un concepte que no cal confondre amb el de normativització, tot i que van plenament lligats 
un a l'altre. La normativització implica que una llengua estiga present en tots els àmbits d'ús d'una 
societat (periodístic, administratiu, artístic, religiós, etc). Com bé indica la paraula, suposa que la llengua 
adquirisca una situació de normalitat, en la mesura que els seus parlants la poden utilitzar sense 
problemes de cap mena en qualsevol lloc o circumstància.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


