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COMENTARI DE TEXT                                                             
 
ASPECTES d'ADEQUACIÓ 
 
Al començament del comentari de text cal ubicar el text, això vol dir que cal deixar clar, on i quan ha estat 
publicat i qui n'és l'autor. Normalment et proporcionaran aquesta informació al final del text.  
 

NOTA: Si coneixes l'autor, és INTERESSANT que aportes, si cal, nova informació al llarg del comentari. 
 
1. AMBIT D'ÚS i GÈNERE 
 

Els àmbits d'ús són els diferents contextos en què es produeixen les situacions comunicatives. Encara que 
en podríem esmentar molts. Segons la perspectiva que adoptem, un mateix text pot pertànyer a més d'un 
àmbit d'ús alhora. Els més importants són:  
 

ÀMBIT D'ÚS CONTEXT GÈNERES 
Familiar o quotidià Propi de les relacions personals Conversa, nota, xat, correu electrònic informal 

Administratiu Propi de les institucions públiques Reglament, currículum, acta, carta formal 

Acadèmic 
Propi dels contextos d'ensenyament 
i investigació 

Article, tesi, llibre de text, enciclopèdia, manual, conferència, informe, 
pròleg, monografia, assaig acadèmic…... 

Periodístic Propi dels mitjans de comunicació Notícia, crònica, columna, editorial, article... 

Literari Propi de les obres de creació 
Narrativa, teatre, poesia, assaig.  
Si concretem una mica més tenim: poema, oda, sonet, conte, faula, 
novel·la, sainet, assaig d’opinió, llibre de viatges, aforisme, diari… 

 

A cada àmbit d'ús li correspon un gènere, que són conjunt de textos agrupats per coincidències formals i 
temàtiques, regulades per convencions que determinen la manera de produir-los.  
 
2. REGISTRE I VARIETAT 

 

REGISTRE FORMAL 
 

 Direm que predomina aquest tipus de registre si observem que el text és correcte des del punt de 
vista gramatical i social. Recordeu que hi ha expressions gramaticalment correctes, però socialment 
inacceptables ( per exemple “ Vosté és un enorme gra en el cul”, és una oració impecable des del punt de 
vista gramatical, però socialment incorrecta). 

 

Des d’aquest punt de vista podem observar si en el text predomina: 
    

- La varietat culta: observarem si s’usen cultismes o expressions que eleven el nivell de llengua... També 
podem observar la presència de  tecnicismes, si el text  tracta un tema especialitzat d’alguna matèria, 
sempre depenent del grau de coneixement d’eixe tema que es pressupose en el receptor , …) 

 

   - La varietat estàndard, a nivell lingüístic no citarem cap marca sinó que justificarem l’ús de l’estàndard 
perquè el text estiga dirigit a un públic amb diferents nivells culturals (com per exemple en un text 
periodístic, o una novel·la  o un assagis d’opinió dirigits a un públic general...), o perquè es tracta d’un text 
divulgatiu   dirigit a un receptor no  massa especialitzat... 

 

 
 

REGISTRE INFORMAL   
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 Direm que hi ha alguna mostra d’aquest tipus de registre si observem que apareixen expressions 
col·loquials (varietat col·loquial). Açò pot obeir a diferents motius (intenció de cridar l’atenció del receptor, 
tractament d’un tema des d’un punt de vista informal, irònic, humorístic...). En una novel·la, possiblement, 
els col·loquialismes apareguen en boca dels personatges. No oblideu que, de vegades, l'ús d’expressions 
col·loquials, modismes o frases fetes poden ser característiques del llenguatge d’algun autor concret, per 
exemple Vicent Andrés Estellés. 
     

No és usual que treballem textos on apareguen expressions vulgars (varietat vulgar). (En tot cas, en         
paraules de personatges) i sí és possible que en textos periodístics, puguen usar-se paraules  d’argot. 
 
3. LA INTENCIÓ DE L'AUTOR 
 

Quan llegim atentament i comprenem bé un text, podem reconéixer expressions que mostren la intenció 
de l’emissor, la qual pot ser: 
 

 - Informar: pròpia de l’àmbit acadèmic i del periodisme d’informació (llibres de text, conferències, 
 assaig acadèmic, notícies...).   

  - Orientar l’opinió i/o la conducta: present al periodisme d’opinió (articles d’opinió, columnes, 
 editorials, ressenyes…), a l’àmbit publicitari (anuncis) i a l’àmbit literari (assaig d’opinió). L’emissor 
 pretén convéncer, persuadir, fer reflexionar... el lector.   

 - Regular la vida social: característica de l’àmbit  jurídic i administratiu (lleis, sentències, decrets, 
 reglaments...).   

 - Estètica o poètica: característica de l’àmbit literari. 
 

La intenció de l’emissor la relacionem amb la presència de les funcions lingüístiques. En els textos pot estar 
present més d’una funció, però quasi sempre hi haurà alguna que hi predomine.  
Tampoc no podem oblidar que tot està relacionat (intenció, àmbit, gènere, registre lingüístic, tipologia 
textual…) 
 

QUADRE DE LES FUNCIONS LINGÜÍSTIQUES Marques lingüístiques 
 
Funció referencial 

 

Es dóna quan l'emissor informa objectivament, sobre algun 
aspecte de l'entorn comunicatiu, de manera que el missatge se 
centra en el context. 

 

- Ús de la 3ª persona 
- Predomini del mode indicatiu 
- Oracions enunciatives 
- Lèxic no valoratiu... 

 
Funció expressiva 

 

Aquella que manifesta l'actitud, el sentiment, o la intenció de 
l'emissor, de manera que el missatge se centra en ell. 

 

- Ús de la 1ª persona 
- Oracions exclamatives, dubitatives, desideratives 
- Lèxic valoratiu. 
- Verbs de percepció, opinió, desig. 
- Diminutius.... 

 
Funció apel·lativa  
o conativa 

 

Aquella que impulsa el receptor a actuar d'una forma 
determinada, de manera que el missatge se centra en ell. 

 

- Ús de la 2ª persona  
- Oracions interrogatives o exhortatives 
- Ús de l’imperatiu o del subjuntiu 
- Interjeccions i vocatius... 

 
Funció poètica 

 

Està present quan l’emissor pretén crear un missatge estètic o 
creatiu  (el missatge se centra en ell mateix). 

 

- Ús de metàfores i figures retòriques en general 

 
Funció fàtica o 
de contacte 

 

Manifesta la intenció de mantenir la comunicació amb el 
receptor, de manera que el missatge se centra en l'establiment, 
d'un contacte  per això se centra en el canal. 

 

-Ús de fórmules de salutació, comiat o que busquen 
confirmar l’atenció del receptor. Per exemple: saps?, 
entesos?, molt bé... 

 
Funció metalingüística 

 

Està present quan es parla de la llengua mateixa, de manera 
que el missatge se centra en el codi lingüístic. 

 

- Ús de tecnicismes propis de  la lingüística. 
- Aclariments de significats de paraules o 
expressions... 
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4.TIPOLOGIES TEXTUALS  
 

 

 
ELS TEXTOS NARRATIUS  
 

tenen com a finalitat contar fets reals o imaginaris. Cal 
entendre que es poden donar en qualsevol àmbit o situació 
comunicativa en què hi haja aquesta finalitat i que, dins un 
text (qualsevol que siga el gènere al qual pertanya) pot 
tindre algun fragment de caràcter narratiu. 

Recursos: Narra una història, ús de temps verbals en passat, indicacions de temps i de lloc, combina 
seqüències descriptives i dialogades, hi ha un narrador i personatges. segueix un ordre cronològic. 

 
ELS TEXTOS DESCRIPTIUS 
 

Tenen com a finalitat DIR COM SÓN les coses, les persones, els llocs... detallar  el seu aspecte, les seues 
característiques. També es poden donar en qualsevol àmbit o situació comunicativa en què hi haja aquesta 
finalitat.  
 

Recursos:  L’adjectivació, o estructures equivalents. Oracions atributives. El temps més utilitzats són el 
present (si l'eix de l’acció està en present) i l’imperfet (si l'eix temporal és passat). L'ús de recursos estilístics 
com la comparació, la metonímia i la metàfora. Expressions de lloc (per situar allò que es descriu).  
 
ELS TEXTOS DIALOGATS 

 

FINALITAT ESTRUCTURA RECURSOS EXEMPLES 
 
▪ Reproduir les paraules de 
les persones o dels 
personatges  
de ficció.  
 
▪ Citar les paraules d'algú 
tant en una conversa oral 
com en un text escrit. 
 
▪ Reprodueix  la llengua 
oral on també intervenen 
elements no lingüístics com 
els gestos, l’entonació...  
 

 
LES CITES:  introduïdes per verbs 
de dicció (de llengua) com per 
exemple: dir, contestar, afirmar, 
pregar,confessar….etc. 
 
CAL DISTINGIR ENTRE:  
· Estil directe (les paraules es 
reprodueixen  literalment) 
·   Estil indirecte (es reprodueixen 
a través de la veu de l’emissor) 
 ·  Estil indirecte lliure (no hi ha 
verb de dicció. Les paraules 
s’introdueixen amb altres recursos 
com “ segons..."; en paraules de...; 
en opinió de...  
 
ESTRUCTURA: 
 INICI: Salutacions, fórmules de           
cortesia… 
PROPOSTA DE TEMA: 
Plantejament allò que interessa 
comentar 
DESENVOLUPAMENT: Intercanvi 
d’informacions  
TANCAMENT: Conclusió, 
valoració de la trobada i fórmules 
de comiat 
 

 
- Ús de verbs de dicció 
o de llengua: dir, 
pregar, preguntar, 
contestar, afirmar, 
confessar...  
  
- Ús del  guió en els 
textos escrits per 
assenyalar les 
intervencions en estil 
directe (en entrevistes, 
obres de teatre, 
narracions...)  

 

 
Pot ser espontani  
(conversa quotidiana) o 
elaborat /planificat (diàleg 
en una narració, una obra 
teatral, una entrevista…) 
 
Obra de teatre, diàleg en 
una narració, conversa 
espontània en l’àmbit 
quotidià, cites en textos 
argumentatius...  
 

 TEXT NARRATIU
  

NARRACIÓ 

DESCRIPCIÓ 

DIÀLEG 
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ELS TEXTOS EXPLICATIUS/ EXPOSITIUS 
 

És la forma del discurs que s’utilitza per a presentar uns continguts de manera ordenada i objectiva  sobre 
temes que es poden donar en diversos àmbits. Poden tractar temes tècnics, científics, humanístics amb un 
caràcter divulgatiu o especialitzat 

 
ELS TEXTOS ARGUMENTATIUS 
 

Es dóna quan es presenten arguments per tal de persuadir el receptor de la validesa d’un raonament o idea 
o per tal de refutar-los. Es tracta de textos evidentment subjectius.  
 

FINALITAT ESTRUCTURA RECURSOS EXEMPLES 
 

-La finalitat principal és  la 
transmissió d’informació. 
En principi, es fa de 
manera objectiva, però 
també es poden 
comunicar opinions 
subjectives  (en aquestos 
casos s’acompanya d’una 
argumentació)  
 
Solen ser textos de 
caràcter divulgatiu o 
especialitzat. 
 
Es pretén fer comprendre 
idees, conceptes…  
 

 

Es sol organitzar en: 
 
- INTRODUCCIÓ 
- DESENVOLUPAMENT 
- CONCLUSIÓ 
 

Els continguts d’aquestos 
textos poden tractar els 
temes amb plantejaments 
com: 
 

 · Problema-solució  
 · Causa-conseqüència  
 · Seqüenciació temporal 
 · Descripció  
 · Comparació  

 

- Ús del mode indicatiu. 
Freqüentment del present 
amb valor atemporal. 
 

-Modalitat enunciativa  
 

-Connectors ordenadors dels 
discurs. 
 

-Connectors exemplificadors, 
causals… 
 

- Ús significatiu de recursos 
tipogràfics per tal 
d’organitzar, aclarir o 
jerarquitzar els continguts: 
guions, cursiva, negreta, 
parèntesi… 
 

-De vegades, gràfics, 
dibuixos…  

 

- Articles de revistes 
especialitzades, 
monografies, assaigs 
acadèmics, llibres de text, 
manuals….  

FINALITAT ESTRUCTURA RECURSOS EXEMPLES 
 
La finalitat principal és 
convéncer el receptor 
d’alguna cosa 
És a dir, es tracta 
d’intentar modificar la 
seua opinió o la seua 
conducta 

 

Els continguts, les idees, 
s’organitzen d’una manera 
lògica en: 

· INTRODUCCIÓ 

· DESENVOLUPAMENT/ 
COS ARGUMENTATIU 

· CONCLUSIÓ 

- Per tal d’explicar 
convenientment 
l’estructura d’estos 
textos, cal observar on 
s’exposa la TESI. 

  

També convé concloure 
el tipus d’estructura: 

ANALITZANT,   
SINTETITZANT 
ENQUADRADA  
EN PARAL·LEL  
 
depenent de la localització 
de la idea principal. 
 

 
Connectors de causa, 
conseqüència, 
exemplificació, comparació, 
contrast… 
 
 Interrogacions retòriques 
 
 Recursos que expressen  
subjectivitat, cites…  

 

 
Article d’opinió, columna 
periodística, assaig literari, 
anunci publicitari, fullet de 
propaganda electoral…  
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GRAMÀTICA: morfologia i sintaxi                                                             
 
MORFOLOGIA 
 

2. La contínua formació de paraules 
 

El conjunt de paraules d'una llengua està en constant evolució. Hi ha paraules que deixen d'usar-se, d'altres 
s'incorporen per poder designar avenços i noves necessitats de la 
realitat ... 
 

Per tal de formar noves paraules disposem de 3 mecanismes:    

 - L'habilitació 
 - La derivació 
 - La composició 
 

També caldrà que parlem sobre els NEOLOGISMES 
 

 
2.1. L'habilitació: 
 

També s'anomena derivació impròpia i consisteix en atorgar a una paraula nous significats sense canviar-li 
la forma.  
 

Per exemple, dir:  
· Un mecenes (un patrocinador) 
· Un aturat (que no té feina) 
· Un extra (figurant per a una pel·lícula) 
· Rodar (una pel·lícula) etc. 

 

També paraules que canvien de categoria gramatical:  
· Un dirigible (adj que fa de nou) 
· Un audiovisual (adj que fa de nom) 
· El blau del cel (un adj que fa de nom) 
· És un dir (verb que fa de nom) 
· Un somriure (verb que fa de nom), etc   

 
2.2. La derivació: 
 

Consisteix a obtenir una paraula nova a partir de la part  més significativa d'una altra paraula (radical, arrel, 
lexema), afegint-hi determinats afixos que són; morfemes o elements de derivació. 
 

De LEXEMES n'hi ha molts. Els més aptes per a la derivació són d'origen verbal, nominal, adjectival o 
adverbial. 
    SUFIXOS (si van al darrere de la paraula ) 
Els AFIXOS poden ser   PREFIXOS ( si van davant de la paraula) 
    INFIXOS ( si van enmig del lexema i un sufix ) 
 
La derivació pot produir canvis en la forma inicial del lexema d'acord amb les normes ortogràfiques de la 
llengua. Per exemple: groc/groguíssim o tranquil/tranquil·litat, oca/oques... 
 
Derivació amb SUFIXOS: 
 

· És la forma de derivació que dóna més nombre de mots.  
· Sempre són tònics i, per tant, desplacen la vocal forta del mot original. Ex mica-miqueta-micoteta 
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· Poden fer variar de categoria gramatical el mot originari : Nom  adjectiu / Nom verb, etc. o 
simplement  poden formar mots de la mateixa categoria gramatical que el primitiu. 
· N'hi ha moltíssims i cada un d'aquests implica un matís semàntic (del significat) diferent. 
 
Alguns dels sufixos més importants són: 
 
per fer diminutius -et, -eta, -ol, -ola, -ó, -ona, -í, -ina Xicotet, xicoteta, rierol, rajolí... 

per fer augmentatius -às, -assa, -arro, - arra homenàs, donassa... 

sentit pejoratiu -ús, -ussa, -ot, -ota gentussa, xicot, llenguota... 

per a noms d'ofici - er, -era flequer, pastissera...  

per a noms d'establiments -eria carnisseria, pastisseria... 

per a llocs i conjunts de coses -al, -all, -àrium, - at, -or, -er,  
-era, -ia, -tori, -úria, -ar, -eda, -et, -osa 

sorral, amagatall, aquàrium,  menjador, 
galliner, rectoria, consultori, boscúria, 
campanar, pineda, olivet, avetosa... 

 
Derivació amb PREFIXOS  
 
El nombre de mots que s'obté no és tan gran com en el cas dels sufixos,  solen provenir d'una preposició o 
d'un adverbi i se n'han mantingut molts del llatí i del grec. 
S'uneixen directament al lexema, sense guionet, amb excepció del NO quan el lexema és un substantiu: no-   
violència, no-pas.  Excepcions: l'expressió no-res i el llatinisme ex-libris. 
 

· Els prefixos /a-/ i /en-/, anteposats a alguns verbs comporten canvis importants de significat (no és el 
mateix nomenar que anomenar). De vegades tant /a-/ com /en-/ comporten el mateix valor semàntic 
(emmagrir- amagrir) i d'altres no aporta cap canvi (murallar- emmurallar) . 
 

LLISTAT DE PREFIXOS AMB EL SEU SIGNIFICAT 
 

PREFIX SIGNIFICAT EXEMPLE PREFIX SIGNIFICAT EXEMPLE 
a- Diversos anormal, amoral intra- dintre de Intravenosa 

ante-/avant- davant de Avantpassat 
antepenúltim 

juxta- al costat  de Juxtaposades 

anti- Contrari Anticicló macro- gran Macroeconomia 
arxi- Superior Arxiduc mal- sentit negatiu Malgastar 
auto- fet per un mateix Autoretrat Prefix significat Exemple 
ben- Positiu Benvolgut Menys pèrdua de valor Menysprear 
bes- bis- bi- Duplicat Bianual micro- petit Microprocessador 
circum- al voltant de circumval·lació mig- per la meitat Migdiada 
co- amb companyia Coeducació neo- nou-  nou, recent nounat, neoliberal 
contra- Oposició Contraindicacions no- negació no-violència 
des- Treure Deslligar pan-  tot Panteisme 
dis- Oposició Disconformitat para- quasi Paramilitar 
en- (em-) verbs diversos Encerclar per- intensitat Perdurable 
entre- al mig de Entresòl post- després Postoperatori 
es- Treure Espolsar pre- abans Preoperatori 
ex- cap enfora extreure, excloure pro- en lloc de Pronom 
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ex-  Antic Exministre prop- proximitat Proppassat 
extra- fora de Extracomunitari proto- primer Prototipus 
fora- que sobrepassa Forassenyat pseudo- fals o quasi Pseudoderivat 
híper- més que molt Hipermercat quasi- gairebé Quasiperfecció 

hipo- menys que poc Hipotensió rere- 
posterioritat o al 
darrere Rerefons 

in-, im- Negatiu incòmode, indigest retro- cap enrere Retrovisor 
infra- per sota de Infravaloració semi- la meitat Semicorxera 

inter- al mig de o entre Interdental 
interdepartamental  

sobre-, super-, 
supra-  

per sobre de  Superhome 

sota- 
sos-,so- 
sot-,sub- 
sots, 

per sota de Subsòl 

trans- 
tras- 

a través de  Transatlàntic 

ultra- més enllà Ultramar 
vice-, vi- per comptes de  Vicedirector 

 

També, en aquest apartat en què parlem dels prefixos, caldrà aprendre un altre aspecte important. Per a 
les paraules tècniques, sobretot pel que fa al món de les ciències i de la tecnologia, és molt fàcil trobar 
mots formats per afixos (tant prefixos, com sufixos, com alguns infixos) que són radicals grecs o llatins. 
(Alguns ja han aparegut en les columnes anteriors...). A continuació teniu una llista que cal aprendre... 
 

PRINCIPALS  RADICALS GRECS 
 

RADICAL SIGNIFICAT EXEMPLE -crata dominador, que mana Àcrata 
a-, an- No Afonia crono- temps Cronòmetre 
aero- Aire aerodinàmic demo- poble Democràcia 
-agog conductor pedagog -dox opinió Ortodox 
-algia Dolor neuràlgia eco- casa Economia 
al·lo- Altre al·lomorf epi- a sobre Epidermis 
amfi- amb dos Amfibi esclero- dur Esclerosi 
ana- contra anacronisme estomat- boca Estomatòleg 
andro- Home andrògens etimo- origen Etimologia 
anemo- Vent anemòmetre fago- menjar Fagocits 
-arca/-arquia cap, que mana monarca, monarquia fil(o)- amic, amant de, interès per Filologia 
arqueo- Antic arqueologia -fob/ -fòbia por o aversió Claustrofòbia 
astro- Estel Astronomia fono- veu Fonologia 
atmo- Vapor Atmosfera foto- llum Fotografia 
auto- un mateix Automòbil gastro- estómac Gastritis 
bio- Vida Biosfera hemero- dia Hemeroteca 
blasto- germen Blastòcit hemi- mig Hemicicle 
-bol llançador Discòbol hemo- sang Hemorràgia 
-caco- Lleig Cacofonia hepat- fetge Hepatitis 
cal·li- bell, bonic cal·ligrafia hidro- aigua Hidrogen 
Cardio Cor Cardiograma hipno- son Hipnosi 
cloro- Verd clorofil·la macro- gran Macroeconomia 
cosmo- Món Cosmopolita mico- fong Micologia 
micro- Petit Micròfon piro- foc Piròman 
mnemo- memòria Menmotècniques -poli ciutat Metròpoli 
necro- Mort Necrològica rin(o)- nas Rinoceront 



      Història i Conviccions                                             Col·legi Nuestra Señora del Socorro                                                                   

                                                VALENCIÀ,  LLENGUA  i  LITERATURA                                                                                                 

                                             2n BATXILLERAT 

 8 

nefr- Ronyó Nefritis -tafi tomba Epitafi 
neur(o) nervis Neurosi -teca dipòsit Biblioteca 
odont- Dent Odontologia -teràpia tractament Hidroteràpia 
oftalmo- Ull Oftalmòleg termo- calor Termòmetre 
ornito- Ocell Ornitologia toxico- verí Toxicologia 
osteo- Os Osteoporosi xeno- estranger Xenòfob 
pale(o)- Antic paleontologia zoo- animal Zoologia 

PRINCIPALS RADICALS LLATINS 
 

RADICAL SIGNIFICAT EXEMPLE 
-jecc- 
-ject- 

llançament o enviament Injecció 

ab- allunyament abdicar lact(i)- llet Làctics 

ad- cap a , junt a  addicció  lati- extens Latifundi 

agri- Camp agricultura legi- Llei Legislació 

alti- Alt altímetre longi- llarg Longitudinal 

ambi- tots dos ambidestre manu- Mà Manuscrit 

aqüe- Aigua aqüeducte mini- petit Minifundi 

audio- escoltar audiometria -mòbil que es mou Automòbil 

auri- Or aurífer multi- molts Multiculturalitat 

avi- Ocell avicultura ocul- Ull Oculista 

buco- Boca bucofaringi omni- Tot Ominipotent 

carni- Carn carnívor ovi- Ou Ovípara 

curvi- Corb curvilini pedi- Peu Pediforme 

de- separar depilar pen- quasi Península 

denti- Dent dentista pisci- peix Piscifactoria 

equi- Igual equilàter primo- el primer Primogènit 

foli- Fulla foliforme pro- endavant Projectar 

-forme de forma deformat radio- raig Radiologia 

-frici que frega dentifrici recti- recta Rectilini 

-fug que s'escapa hidròfug retro- endarrere Retroprojector 

-fructi Fruit fructífer simili- semblant Similitud 

-grad que camina platígrad -vor que menja Herbívor 

-intro cap endins introvertit    
 

Derivació amb INFIXOS: 
 

· Els infixos són elements que s'interposen entre el lexema i el sufix.  
· Normalment no tenen valor semàntic. 
· De vegades indiquen diferències: ferrer - ferreter   
· També poden anomenar-se: sufixos de relació 
 

Alguns exemples: 
 

-EG-  afamegat -IC-  porticó 
-UC- menjucar -AN- juganer  -ASS-  allargassat 
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ELS PSEUDODERIVATS 
 
 
 

La part més gran del lèxic de la nostra llengua està formada pels mots que podem anomenar patrimonials o 
hereditaris, que són els que s'han anat formant a partir d'un procés d'evolució des de les formes inicials (normalment 
del llatí) fins ara. 
Però quan es deriva un mot nou i es fa partint del mot originari del llatí, la paraula resultant no pot considerar-se un 
derivat i l'anomenem PSEUDODERIVAT, és a dir són falsos derivats que procedeixen directament del llatí i, per tant, no 
han passat per l'evolució fonètica de les altres paraules.  Generalment formen part de la llengua culta, però no 
sempre. Amb aquest procediment s'expliquen diferències ortogràfiques que de vegades sorprenen. 
 

Per exemple:  
JOVE ( llatí: iuvenes)  derivats: joventut  pseudoderivat juvenil 
LLAVI (llatí: labrum)  derivats: llaviejar  pseudoderivat labial  
 
2.3. La composició: 
 
A questa és una altra manera de crear paraules. Dues o més paraules amb sentit propi en formen una altra.  
És diferent de la derivació perquè ací s'ajunten dos lexemes i cada una de les parts pot funcionar per 
separat. 
Hi ha mots compostos que resulten de la suma de paraules (sense cap canvi)  celobert, i d'altres que han 
de modificar l'estructura terratrèmol (tremolor de la terra). 
 

En aquest apartat ens convindrà aprendre l'ús del guionet en valencià, ja que s'utilitza en alguns casos que 
cal conèixer: 
 

S’escriuen amb guionet:  

 Els numerals compostos, per a separar desenes d’unitats i unitats de centenes: vint-i-nou, seixanta-
dos, trenta-tresena, quatre-cents, set-centes. 

 Els mots compostos que comencen amb el nom d’un punt cardinal: sud-americana, nord-oest, 
nord-africà, Sud-àfrica.  

 Els compostos repetitius i expressius: cori-mori, xiu-xiu, non-non, a corre-cuita.  
 Els compostos que són manlleus no adaptats: ex-libris, dalai-lama, agnus-dei.  
 Els compostos la primera part dels quals porta accent: mà-llarg, pèl-curt, pèl-ras, més-dient.  
 Els compostos la primera part dels quals acaba en vocal i la segona comença en r, s o x i els que 

presentarien dificultat de lectura si anessin junts: cara-rodó, para-xocs, poca-solta, pit-roig, Mont-
roig, costa-riqueny. No entren aquí els compostos a la manera culta (forma prefixada acabada en -o 
o -i), que van junts: grecoromà, audiovisual, indoxinès.  

 Un grupet d’altres mots: abans-d’ahir, adéu-siau, dellà-ahir, qui-sap-lo, despús-ahir.  
 Els derivats amb el prefix no- quan el segon element és un substantiu: no-bel·ligerància, no-

violència.  
 
 S’escriuen junts:  

 

 La resta de compostos: coliflor, collverd, pocatraça.  
 Tots els derivats formats amb prefixos, tònics o àtons, llevat del prefix no- del punt anterior: 

arximilionari, precristià, plusvàlua, pseudoprofeta, vicerector.  
 
 

2.4. Neologismes  
Com que les necessitats de paraules en una llengua, augmenten dia a dia (amb nous coneixements, nous 
invents, etc.) moltes vegades cal inventar nous mots. D'aquestes unitats lèxiques noves (siga per la forma, 
siga pel significat) en direm NEOLOGISMES. 
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Un neologisme podria ser, per exemple, rentaplats, tràveling (desplaçament d'una càmera amb un suport 
mòbil). Per tant, es creen neologismes mitjançant la composició, utilitzant mots grec o llatins (és el cas de 
televisió -teleo=lluny/vídeo=veure-) o bé incorporant MANLLEUS (paraules que agafem prestades d'una 
altra llengua -sovint de l'anglès- i adoptades a la nostra llengua). 
EL TERMCAT és un organisme creat l'any 1985. La seua tasca és promoure la recerca terminològica i 
determinar els criteris lingüístics per anar incorporant noves paraules a la llengua davant de l'aparició de 
necessitats també noves. El TERMCAT aprova, sempre que és possible, una paraula genuïna (pròpia del 
valencià) per substituir una forma manllevada (correu electrònic per comptes d'e-mail). En el cas d'un 
manlleu molt arrelat, aquest es manté com a forma secundària , però vàlida, si se'n crea un de genuí ( cas 
de software  que ara compta amb la paraula programari que és genuïna). Quan no hi ha consens o no hi ha 
més remei, s'incorpora el manlleu a la grafia del valencià (scanner escàner, body  bodi, etc). 
 
SINTAXI  
 

PRONOMS FEBLES 
PRONOMINALITZACIÓ DE COMPLEMENTS 

DAVANT DEL VERB DARRERE DEL VERB 
CONSONANT VOCAL VOCAL CONSONANT/DIFTONG 
REFORÇADA ELIDIDA REDUÏDA PLENA 

1ª persona  
JO, NOSALTRES 

singular em m' 'm -me 
plural ens ens 'ns -nos 

2ª persona 
TU, VOSALTRES 

singular et t' 't -te 
plural us us -us -vos 

 
3ª persona 

ELL, ELLA, ELLS, 
ELLES 

reflexiu es s' 's -se 

C. Directe 

definit el l' 'l -lo 
indefinit en n' 'n -ne 
neutre ho ho ho Ho 
partitiu en n' 'n -ne 

C. Indirecte 
singular li li - li - li 
plural els els 'ls -los 

C. Circumstancial en n' 'n -ne 
C. Règim Verbal hi hi - hi - hi 

Atribut 
Definit 

el l' 'l -lo 
La l'/la -la -la 
els els 'ls -los 
les les les -les 

Indefinit ho ho ho Ho 
C. Predicatiu hi hi - hi - hi 

 
FORMES  FUNCIONS 

1ª persona  

JO, NOSALTRES 

Em, ENS CD, CI, verbs pronominals 

ET, US CD, CI, verbs pronominals 

2ª persona 
TU, VOSALTRES 

ES (reflexiu) CD, CI, verbs pronominals 

EL, LA, ELS,LES CD (definit), Atribut (definit) 

3ª persona 
ELL, ELLA, ELLS, ELLES 

LI, ELS CI 

HO CD (neutre o prop. substantiva) 
Atribut (indefinit, neutre o prop. substantiva) 

ADVERBIALS EN 
Subjecte, CN, CD (indefinit o partitiu), CRV (introduït per DE), Atribut, C. Predicatiu (fer-se), 
CCLloc (introduït per DE) 

VERBS PRONOMINALS (dutxar-se...) 
VERBS DE PERCEPCIÓ (veure-hi, fixar-s'hi, sentir-hi...) 

HI C. Predicatiu (excepte fer-se), CRV (introduït per A, EN, AMB) 
CCM, CC ( NO introduïts per DE) 
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 EM ENS ET US EL ELS 
  Davant Darrere Davant Darrere Davant Darrere Davant Darrere Davant Darrere Davant Darrere 

ES 
Cons. se'm 

-se'm se'ns -se'ns 
se't 

-se't se us -se us 
se'l 

-se'l se'ls -se'ls 
Vocal se m' se t' se l' 

EM 
Cons.         me'l 

-me'l me'ls -me'ls 
Vocal         me l' 

ENS 
Cons.         ens el -nos-el 

ens els 
-nos-els 

Vocal         ens l' 'ns-el 'ns-els 

ET 
Cons. te'm te'm 

 
se m' se m'     te'l 

-te'l te'ls -te'ls 
Vocal te m' se m' se m'     te l' 

US 
Cons. us em -vos- em us ens 

 
-vos-ens     us l -vos-el 

us els 
-vos-els 

Vocal us m' -us-em -us-ens     us l' -us-el -us-els 

LI 
Cons.         li 'l 

-li'l li'ls -li'ls 
Vocal         li l' 

ELS 
Cons.         els el -els el 

els els 
-los-els 

Vocal         els l' els l' 'ls-els 
 LA LES LI HO EN HI 

  Davant Darrere Davant Darrere Davant Darrere Davant Darrere Davant Darrere Davant Darrere 

ES 
Cons. se la 

-se-la se les -se-les se li -se-li s'ho -s'ho 
se'n 

-se'n s'hi -s'hi 
Vocal se l' se n' 

EM 
Cons. me la 

-me-la me les -me-les me li -me-li m'ho -m'ho 
me'n 

-me'n m'hi -m'hi 
Vocal me l' me n' 

ENS 
Cons. ens la -nos-la 

ens les 
-nos-les 

ens li 
-nos-li 

ens ho 
-nos-ho ens en -nos-en 

ens hi 
-nos-hi 

Vocal ens l' 'ns-la 'ns-les 'ns-li 'ns-ho ens n' 'ns-en 'ns-hi 

ET 
Cons. te la 

-te-la te les -te-les te li -te-li t'ho -t'ho 
te'n 

-te'n t'hi -t'hi 
Vocal te l' te n' 

US 
Cons. us la -vos-la 

us les 
-vos-les 

us li 
-vos-li 

us ho 
-vos-ho us en -vos-en 

us hi 
-vos-hi 

Vocal us l' -us-la -us-les -us-li -us-ho us n' -us-en -us-hi 

LI 
Cons. li la 

-li-la li les -li-les - - li ho -li-ho 
li'n 

-li'n li hi -li hi 
Vocal li l' li n' 

ELS 
Cons. els la -los-la 

els les 
los-els 

-li'ls 
- 

els ho 
-los-ho els en -los-en 

els hi 
-los-hi 

Vocal els l' 'ls-la 'ls-els -li'ls 'ls-ho els n' 'ls-en 'ls-hi 

EL 
Cons.         l'en 

-l'en l'hi 
-l'hi 

Vocal         el n'  

LA 
Cons.         la'n 

la'n la hi -la-hi 
Vocal         la n' 

LES 
Cons.         les en 

les-en les hi -les-hi 
Vocal         les n' 

EN 
Cons.           

n'hi -n'hi 
Vocal           

ORDRE DE COL·LOCACIÓ DELS PRONOMS FEBLES 
3a 

PERSONA 2a 
PERSONA 

1a 
PERSONA 

3a PERSONA PRONOMS 
ADVERBIALS CC 

REFLEXIU CI CD 
Se 

(sempre 
en forma 

plena, 
NO es) 

te 
us 

me 
ens 

li 
els 

el 
la 
els 
les 
ho 

en Hi 

FÓRMULES D'ORDE DE SUBSTITUCIÓ DELS PRONOMS FEBLES 

SUBJECTE + 3a persona + 2a persona + 1a persona + CI  + CD + CC + verb 
SUBJECTE + verb (infinitiu, gerundi o imperatiu) + 3a persona + 2a persona + 1a persona + CI  + CD + CC + verb 
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FONÈTICA i FONOSINTAXI                                                                                                       
 
FENÒMENS DE CONTACTE VOCÀLIC: SINALEFA i ELISIÓ 
 
Els fenòmens de la sinalefa i l'elisió es produeixen quan dues vocals de paraules diferents entren en 
contacte i sonen en un sol colp de veu. Segons com sonen parlarem de la sinalefa o de l'elisió. Però anem a 
explicar qui és qui.  
 

Sinalefa o Diftongació 
Pronuncia de dues vocals en una mateixa síl·laba, una de les 
quals ha de ser i o u, però funcionen com si foren 
consonants 

Lectors  i  espectadors 
Hi   ha  un gran interés  (quan n'hi ha 3                       

s'anomena triftongació) 

Elisió 
En aquest cas el que passa és que les vocals a o e,  quan 
van seguides o precedides d'una altra vocal NO SONA 
 

Agència estatal   sonarà    Agència'statal  
Normalment és la /e/ la que no sona 

 
ELISIÓ  (les vocals en contacte no formarien diftong) S'ESCRIU ES DIU (SONA) 
 

1.- Vocal tònica+vocal àtona, s'elideix l'àtona. 
Mà esquerra 
Ve amb mi 
A mi em sembla 
No el veig 
No em digues 

Mà'squerra 
Ve’mb mi 
A mi’m sembla 
No’l veig 
no'm digues 

2.-vocal àtona+vocal àtona 
· Si les dues són (o sonen) iguals, s'elideix l'àtona. 
· Si en l'aplec hi ha una /e/ i una vocal, s'elideix la /e/. 
 
 
 
· Si la 1ª àtona és /-a/ i l'altra és /e-/, s'elideix la /e/. 
· Si la 1ª vocal àtona és /i/, s'elideix la 2ª.  

Quina alegria 
Una artista 
Vine en tren 
carro obscur 
Torna a entrar 
Mitja hora 
Ara em veus? 
Vine amb mi 

Quin’alegria 
Un’artista 
Vin’en tren 
Carr’obscur 
Torna’ntrar 
Mitj’hora 
Ara´m veus? 
Vin’amb mi 

 

3.-Vocal àtona+vocal tònica, s’elideix l'àtona. 
Mitja hora 
Vol que òbriguen ja 

Mitj’hora 
Vol qu’òbriguen ja 

 
SINALEFA 
 (les vocals en contacte es pronuncien en una síl·laba) 

S'ESCRIU ES DIU 

 

1.- Si el pronom HI o la conjunció I van seguides de vocal, es 
pronuncien en una síl·laba perquè la I fa de consonant, o la 
conjunció "SI" 

Hi ha gent interessada. 
No hi ha res a fer. 
I a mi, què? 
Si ocupa el lloc 

Hiha gent interessada 
No hiha res a fer 
Ia mi, què? 
Sio cupa'l lloc  

 

2.- La vocal final de paraula i la inicial de la paraula següent 
són combinació de diftong. 

Demà hi serà 
Té un gat 
Tu i jo 

Demai serà 
Teun gat 
Tui jo 

 

3.-La U també pot fer de consonant  
MOLTA ATENCIÓ:  El pronom HO es pronuncia U 

Cau alguna cosa 
Ho ha fet ell 
Canto a l'amor 

Ca ual guna cosa 
Ua fet ell 
Can toa l'amor 

 

4.- També pot formar-se un triftong 
Hi ha una donzella 
I augmentà el plor 

Iau na donzella 
Iaug mentàl plor 
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NORMATIVA i ESTIL                                                                                                                
 
LES PREPOSICIONS 
 

· Els verbs deure i necessitar són transitius, de manera que els segueix un CD sense la preposició de, 
pròpia del CRV.  
Ex: Deus fer-ho (*deus de fer-ho) / Necessita un metge (*necessita d'un metge) 

 
· El CD NO PORTA la preposició /a/ (Això entusiasma els meteoròlegs), excepte quan és un pronom 

personal fort o un nom propi (A ells els entusiasma) quan és l'indefinit tothom, tots, algú, ningú o 
qui (A qui entusiasma?) o quan hi ha dislocació (Els entusiasma, als meteoròlegs). 

 
· La preposició composta com a representa una qualitat (T'ho dic com a germà) i duu sempre la 

prep. a excepte davant l'article (El tracta com el seu germà). 
 

· Les preposicions a, de i en subordinen paraules i sintagmes, però mai oracions subordinades, per 
això són IMCOMPATIBLES amb la conjunció QUE, la qual introdueix oracions. Ja era hora que 
vingueres (*de que vingueres). En conseqüència, les preposicions des de i per a esdevenen des que 
i perquè (*des de que/ per a què).   

 
ELS SIGNES DE PAUSA (II) 
  

El punt i coma (;) serveix per a separar: 
 

· Oracions (com el punt) amb una relació molt estreta: La casa és menuda; no obstant això, hi 
cabrem tots bé. 

· Construccions menors (com la coma) que ja contenen comes:  A la reunió van assistir:la presidenta, 
Sra. Roda; el secretari, Sr. Moliner ; el tresorer, Sr. Pasqual i els dos vocals.  

 

Els dos punts(:) indiquen bàsicament, una subordinació. Els usem per a introduir: 
 

· Enumeracions i exemples:  Les oracions poden ser de dues classes: simples o compostes.  
· Causes i conseqüències:   Hi aniré: el teatre m'agrada molt. Este no val: busca'n un de nou 
· Citacions i discursos directes:  El ministre va assegurar: "Arribarem a un bon acord". 

 

Els punts suspensius (...) són un signe format sempre per tres punts que indiquen: 
 

· L'elisió d'una part de l'oració, d'una oració o d'un fragment:  Estaven els fills, els néts, els sogres, els 
consogres... No és mala persona, però...Segons el diccionari, un alcalde és un instrument [...]per a 
obrir solcs [...]". 

· Una interrupció en el discurs: Crec que va ser...Roser.  
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LITERATURA                                                                                                                
 
4. LES AVANTGUARDES; LA LITERATURA DELS ANYS 20 I 30 
 

LA CRISI DEL NOUCENTISME I EL DEBAT SOBRE LA NOVEL·LA 
  

Amb la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931) es va desmantellar bona part de la infraestructura 
cultural noucentista, però l'impuls que s'havia donat a la literatura no es pogué aturar: s'havia creat una 
xarxa de lectors, autors i editorials prou sòlida que es va mantindre viva gràcies, entre altres coses, a la 
iniciativa privada dels mecenes.  
     A pesar d'això, el noucentisme va perdre la seua cohesió i, a poc a poc, el model estètic que havien 
propugnat autors com Josep Carner, o especialment, Eugeni d'Ors, es va transformar i diversificar.  
Alhora, es van incorporar al món literari escriptors nous amb inquietuds i opcions estètiques diferents, com 
ara Carles Riba, Josep Pla o Josep Mª de Sagarra. De fet, Riba i Sagarra van publicar articles en els quals 
qüestionaven la conveniència o no de promoure la novel·la, un gènere que els noucentistes havien deixat 
de banda. Finalment hi hagué una resposta en positiu que es va consolidar amb premis específics com ara 
el Crexell, que van guanyar autors que procedien, per exemple del modernisme, com ara Prudenci Bertrana 
o Mercé Rodoreda, guardonada poseriorment per Aloma.  
També cal destacar la creació d'editorials  que dedicaren un espai important a la novel·la , com ara Proa, 
amb la col·lecció "A Tot Vent", fundada el 1928. Aquesta editorial va publicar en la nostra llengua i va 
contribuir a augmentar les traduccions d'altres llengües, tot posant a l'abast del lector autors europeus de 
rellevància com: Charles Dickens, Virginia Wolf, Stefan Zweig, Oscar Wilde, Fiodor Dostoievski, etc.  
Durant aquests anys, predominava l'anomenda novel·la psicològica,  caracteritzada per l'interés sobre la 
personalitat i els estats d'ànim dels personatges, més que no pas les accions o el desenvolupament de la 
trama. Carles Soldevila (Valentina), Mercè Rodoreda (Aloma) o Miquel Llor (Laura a la ciutat dels sants) 
són algunes de les més representatives d'aquesta tendència.      
 

LES AVANTGUARDES A CASA NOSTRA 
 

El moviment avantguardista no va tindre un producció conscient en la nostra literatura, tot i així, Barcelona 
es va convertir en el punt neuràlgic de l'art europeu, on es reunien nombrosos artistes internacionals que 
permeteren que les avantguardes deixaren sentir la seua presència.  
 

Destaquem autors que sí van fer servir algunes de les tècniques avantguardistes:  
 

- JOAN SALVAT-PAPASSEIT (Barcelona 1894-1924); El poema de la rosa als llavis 
Un dels principals difussors d'aquesta tendència a través de la ublicació en premsa de diversos manifestos. A 
més, en la seua obra poètica feu servir moltes tècniques del cubisme i del futurisme com; el cal·ligrama o les 
paraules en llibertat. 
 

- CARLES SALVADOR (València, 1893-1955) 
Un dels autors més sensibles a la modernització cultural d'aquell moment, va ser defensar la possibilitat 
d'incorporar l'avantguarda a la nostra literatura, i de fet, ell va emprar molts dels recursos en la seua obra 
poètica, seguint l'etels de Papasseit. 
Va publicar obres com: Vermell en to major (1929), Rosa dels vents (1930) i El bes als llavis (1934). 
 

- SALVADOR DALÍ (Figueres, 1904-1989) 
Fou un dels pintors més influents i populars ddel s. XX i la seua obra artística pertany de ple als gros de 
l'avantguarda internacional. A més a més, fou un escriptor notable, i en català, va produir textos 
autènticament vanguardistes, com ara El manifest groc.  
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5. CONTEXT 2: LA GUERRA I LA DICTADURA,LA LITERATURA DES DE 
1939 FINS ELS ANYS 70 
 

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA 
 
La Guerra Civil (1936-39) es va produir per una sèrie de fets interns de la política espanyola, s'insereix en un 
context de molta conflictivitat a Europa. com a conseqüència de la voluntat expansionista de dues 
potències de signe polític contrari: l'alemanya Nazi de Hitler i la Unió soviètica d'Stàlin. En aquest sentit, la 
Guerra Civil fou una mostra del fet de les tensions entre esquerra i dreta, entre democràcia i totalitarisme, 
podien conduir a un conflicte d'abast mundial.  
     El 18 de juliol de 1936, una part de l'exèrcit espanyol, liderada per Francisco Franco, es va alçar en armes 
contra el govern democràtic de la República. En algunes zones com Mallorca, van aconseguir el control 
ràpidament,, en altres com Catalunya o  el País Valencià, els militars fidels a la República van aconseguir 
aturar l'alçament. Espanya quedà dividida fins que Itàlia i Alemanya (governades per règims totalitaris afins 
a Franco) van donar-li suport militar i estratègic, en canvi el bàndol republicà es trobà sol i sense ajuda de 
pràcticament ningú, llevat de les Brigades internacionals.  
     La guerra es va donar per acabada l'1 d'abril de 1939 amb la caiguda final de la ciutat de València, la que 
més va resistir. així comença un període de dictadura d'uns 40 anys. La postguerra fou extremadament 
dura per a la població i la misèria -en tots els sentits- era la tònica general (aïllament, fam, escassetat...).  
Comença un règim totalitari i autàrquic. Totalitari perquè no permet cap mena de participació democràtica, 
tot ho decideix el règim i qui no vulga obeir serà perseguit i durament castigat (la majoria de casos amb la 
vida). Aquesta situació va abocar a l'exili a gran quantitat de persones, 
sobretot polítics i intel·lectuals els quals eren brutalment perseguits.  
 

LA REPRESSIÓ LINGÚÍSTICA 
 
     Un dels elements ideològics clau de l'alçament militar contra la 
República va ser el rebuig als nacionalismes diferents a l'espanyol i, per 
tant, als processos de normalització lingüística que havien iniciat a 
principis de segle, llengües diferents al castellà. El projecte franquista es 
basava en la persecució de qualsevol llengua que no fora el castellà i en 
qualsevol cas reduir-la a l'àmbit familiar. això va suposar la PROHIBICIÓ 
TOTAL de qualsevol tipus de manifestació en valencià fora de casa i per 
tant en abocava a haver de començar de zero i amb infinitat de 
dificultats. Comença doncs, un període de misèria intel·lectual.  

 
 
6.- LA NARRATIVA DE POSTGUERRA FINS ELS ANYS 70 
 
Els canvis polítics que van començar el 1939 tenien com a objectiu bàsic, entre altres, la unificació 
lingüística i la substitució de totes les llengües minoritàries de l’Estat espanyol, pel castellà. Ningú no ha 
fet més que Franco —ajudat per un conjunt de circumstàncies i factors tan decisius com el cinema, la ràdio i 
la televisió, l’escolarització general i la immigració— per la implantació del castellà. En trenta o quaranta 
anys —els que segueixen la primera dècada de la postguerra— la nostra llengua va perdre més terreny que 
en tres o quatre segles. Es va abolir la Generalitat, l’Estatut i els partits polítics, i es va prohibir l’ús públic i 
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oficial de la llengua, i també l’ensenyament. en aquest idioma Relegada la llengua a l’«uso privado y 
familiar», desfets i prohibits els organismes culturals i literaris, sense revistes, ni diaris, ni ràdio, ni 
editorials, la nostra literatura quedava condemnada a ser un fenomen minoritari i sense viabilitat. Els 
intel·lectuals que havien restat amb la Generalitat es van haver d’exiliar. La llista dels qui van haver 
d’emprendre l’exili inclou gent de totes les generacions i de totes les tendències: Carles Riba que, de 
manera emblemàtica, va passar la frontera amb Antonio Machado, Pompeu Fabra, Josep Carner, Ferran 
Soldevila, Mercè Rodoreda, Pere Calders… Alguns van morir a l’exili, però amb el pas del temps la majoria 
van tornar al país. En l’exili els catalans es van organitzar ben aviat i es van incorporar a revistes ja existents 
o bé en van crear de noves, com Quaderns de l’exili (1943-1947) o Pont blau (1952-1963). Després del 1939 
la novel·la en català reapareix lentament. Ho fa primerament a l’exili, a causa de les dificultats de publicació 
i de la censura que hi havia a l’interior; ben aviat, però, els novel·listes exiliats (Vicenç Riera Llorca, Avel·lí 
Artís-Gener, Xavier Benguerel) prefereixen editar les seues obres a Catalunya. Un pas ben important es va 
fer el 1947, quan l’editorial Aymà va obtenir el permís per a convocar el premi Joanot Martorell de 
novel·la. A pesar de la continuïtat de la censura, que condicionava enormement el treball dels novel·listes, 
el contacte dels escriptors amb el públic es va dinamitzar progressivament a partir dels anys cinquanta amb 
la creació de col·leccions dedicades exclusivament al gènere, com «El Club dels Novel·listes». Durant 
aquesta dècada es publiquen per primera vegada obres dels escriptors formats i coneguts abans de la 
guerra, com Josep Pla, Llorenç Villalonga o Mercè Rodoreda. Salvador Espriu, paral·lelament a la seua obra 
poètica, refà i torna a editar les narracions publicades abans de la guerra, com Ariadna al laberint grotesc o 
Laia. I apareix la primera generació de novel·listes que no havien començat la seua carrera literària abans 
de la guerra. Són autors com Jordi Sarsanedas, Maria Aurèlia Capmany, Manuel de Pedrolo, Josep Maria 
Espinàs o Joan Perucho. 
 Les circumstàncies polítiques de la postguerra expliquen que una bona part de la narrativa que es 
publica fins al començament dels seixanta tendisca a rebutjar el tractament directe de la realitat i a 
explicar-la per mitjà de la simbologia i del mite. Mites, de Jordi Sarsanedas, n’és una bona mostra. Al llarg 
dels quinze contes d’aquest recull, escrits en una prosa que combina realisme i surrealisme, Sarsanedas 
aprofundeix les dues cares de la realitat —la del somni i la quotidiana— fins que arriba a una al·legoria de 
l’existència. Altres autors, com Joan Perucho i Pere Calders, opten també per una literatura imaginativa o 
fantàstica, que pot llegir-se metafòricament depenent de la realitat compartida per novel·lista i lectors. 
Una altra tendència està representada per la novel·la psicològica, corrent predominant durant els anys 
trenta. Novel·listes com Joan Sales, Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga o Maria Aurèlia Capmany van 
enriquir la tècnica de l’anàlisi psicològica incorporant-hi elements de la història recent i del seu món 
personal. Una línia més realista inclou escriptors com Manuel de Pedrolo i Josep Maria Espinàs. Combat de 
nit, la més celebrada de les novel·les d’Espinàs, és una crònica, en forma de reportatge, de la vida dels 
conductors de camions. Hi utilitza principalment el diàleg i el combina amb el monòleg interior i la narració 
en tercera persona. La novel·la psicològica, de tota manera, va dominar el panorama narratiu fins a la 
dècada dels seixanta, moment en què es va deixar sentir la influència del neorealisme italià i de la novel·la 
nord-americana d’entreguerres. 
 Al País Valencià la producció literària durant la postguerra es va decantar generalment pels versos. 
L'editorial Sicània, creada per Nicolau Primitiu el 1955, va representar un intent de corregir aquesta situació 
i va fer possible l’aparició de novel·les de Maria Ibars i de Beatriu Civera, entre altres. Durant la dècada dels 
cinquanta es va publicar també La dona forta de Maria Beneyto, obra important tant per la tècnica 
emprada —el muntatge— com pel tractament de la condició de la dona, i van començar a aparéixer els 
volums de Rondalles valencianes d’Enric Valor, que va escriure, a més, una novel·la, L’ambició d’Aleix. Des 
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de l’editorial Torre es van publicar també uns quants reculls de contes, com Paràboles i prou de Josep 
Iborra. 
 L’any 1959, coincidint amb la mort de Carles Riba, va marcar el pas a la dècada següent amb tot un 
seguit de canvis. En el panorama cultural i literari català es va produir el relleu generacional i es va passar 
del resistencialisme estricte a actituds més enfrontades amb el règim franquista. La dictadura va 
evolucionar envers posicions més permissives, a causa de l’obertura internacional que va experimentar, 
cosa que va possibilitar l’accés dels escriptors a un públic més ampli i un funcionament menys restringit de 
la cultura catalana, a pesar de la continuïtat de la censura. El panorama editorial es va consolidar a la 
dècada dels seixanta amb la reaparició de la col·lecció «A Tot Vent» i la creació d’Edicions 62, que llançaria 
la col·lecció de narrativa «El Balancí» i «La Cua de Palla», antologia de la novel·la negra dirigida per Manuel 
de Pedrolo. Aquestes col·leccions van publicar moltes traduccions de novel·la estrangera, un fet que va 
permetre al públic accedir a les noves formes de la narrativa europea. Al final de la dècada dels seixanta la 
novel·la havia recuperat l’hegemonia entre el públic lector. A les darreries de la dècada dels 60 i al 
començament dels anys 70, els escriptors crescuts després de la guerra comencen a publicar i causen un 
gran impacte en el món literari. Terenci Moix i Baltasar Porcel són al capdavant d’aquest nou grup. Terenci 
Moix es va donar a conéixer amb el recull de narracions La torre dels vicis capitals (1968), obra que marcarà 
profundament la generació dels setanta per la seua tècnica canviant aplicada a cada tema, pel to 
provocatiu i per la incorporació de valors de l’estètica pop. El dia que va morir Marilyn (1969), que va 
significar la consagració de l’autor com a escriptor, presenta l’antagonisme radical entre dues generacions 
(la dels nascuts abans i després de la guerra, respectivament), visible en el seu comportament, en els seus 
models i en els seus valors. Baltasar Porcel va inaugurar el 1961 una carrera brillant com a novel·lista amb 
Solnegre. El 1963 va publicar La lluna i el «Cala llamp». Amb aquesta novel·la, testimoni de la vida dels 
homes dedicats al contraban en navegacions de cabotatge, Porcel va iniciar el cicle temàtic que abraçarà 
bona part de la seua narrativa posterior: el mite d’Andratx, poble de Mallorca on va nàixer. Dins d’aquest 
cicle se situen novel·les com Els Argonautes i Difunts sota els ametllers en flor. Amb aquestes obres Porcel 
es va anar allunyant dels seus inicis existencials i del realisme històric, i va confeccionar un món novel·lístic 
propi on va reelaborar una sèrie d’històries. El 1975 va publicar Cavalls cap a la fosca, obra amb què 
culmina el cicle novel·lístic del mite d’Andratx. Cavalls cap a la fosca. En unes altres novel·les, 
d’ambientació més exòtica, com Les pomes d’or i Els dies immortals, Porcel hi aprofita la seua experiència 
de viatger infatigable arreu del món.  
     El procés de normalització lingüística i cultural que pren força al País Valencià des del començament dels 
seixanta no es va traduir, de moment, en la publicació de novel·les. Caldrà esperar a la dècada dels setanta 
perquè una nova generació d’escriptors comence a publicar narrativa d’una manera sòlida i continuada. Al 
costat d’aquesta generació jove, coneguda com a generació dels setanta, durant aquesta dècada també es 
van incorporar a la narrativa escriptors que pertanyien a promocions literàries anteriors, com Joan F. 
Mira, Carmelina Sánchez-Cutillas, Josep Palacios i Enric Valor, que va publicar la trilogia de Cassana, 
ambiciosa crònica novel·lesca de les comarques valencianes del sud. 
 

 
7. CONTEXT 3: LA LITERATURA DELS 70 FINS A L'ACTUALITAT 
 
Amb la mort del cabdill (1975) comença el període conegut com la transició. La nostra llengua entra en un 
procés de normalització i redreçament. L'ús del valencià torna a ser legal, comença a ensenyar-se a les 
escoles i això suposa l'aparició de més lectors i una major producció.  
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 En aquest moment coincideixen dos tipus d'autors, els consagrats com Mercè Rodoreda i els nous 
com Jaume Fuster. Aquests últims reflectien els canvis socials de l'època influenciats per la transició 
política. Els temes més recurrents eren: la postguerra, el feminisme..., en definitiva les llibertats.  
 Aparegueren dues vies;  la via experimental d'autors interessats més en la forma que en el 
contingut. Escrivien per a un públic elitista. Alguns noms; Amadeu Fabregat amb Falles folles fetes foc o Isa 
Tròlec amb Ramona rostbif. 
Els de la via del realisme, en canvi, escrivien obres més comprensibles destinades a un públic més general. 
Estan caracteritzades per utilitzar un lèxic senzill i una estructura clara. Autors importants són: Joan 
Francesc Mira amb Els cucs de seda, Carmelina Sánchez-Cutillas amb Matèria de Bretanya. 
 
En conclusió podem dir que gràcies a la transició la nostra cultura es va normalitzar i amb l'aparició de les 
noves vies literàries la llengua es va popularitzar.  
 

LINGÜÍSTICA i SOCIOLINGÜÍSTICA                                                                                                                
 
LES MODALITATS NORMATIVES 
 

Les llengües que com el valencià, ocupen bona part dels àmbits d'ús d'una societat, necessiten disposar 
d'un model de llengua que supere les quatre formes de variació,  
però en particular la diatòpica (moatros, naltros, natros, naltres, 
nosatres..., enfront de la forma normativa nosaltres) i la 
diastràtica (enutjar, molestar..., enfront de la forma popular 
emprenyar). Això s'aconsegueix potenciant les formes úniques i 
comunes de la llengua gràcies a l'actuació coordinada dels 
mitjans de comunicació, les administracions públiques, l'escola i 
la Universitat i , si n'hi ha, les institucions normatives.  
 

· La normativa és el conjunt de regles ortogràfiques, 
sintàctiques i lèxiques que determinen què és correcte o incorrecte en l'ús d'una llengua.  

 

· L'estàndard és el registre que s'usa quan cal ser una miqueta formals, i es regeix per la idea 
d'adequació al context comunicatiu. pot aparéixer, per tant, en qualsevol àmbit d'ús, però és molt 
habitual en el periodístic i el literari, sobretot, en l'administratiu i l'acadèmic, que són els més 
formals. S'ajusta a la normativa i evita les paraules o estructures malsonants i usa una sintaxi 
elaborada.  

 

Els dos tenen un paper cohesionador de la llengua, però han de ser flexibles a donar cabuda a certs graus 
de variació. És freqüent, que d'acord amb els criteris normatius compartits, cada zona propugne les seues 
formes pròpies i característiques, fet que garanteix la unitat de la llengua dins de la diversitat.  
A continuació tens algunes de les variants ortogràfiques i morfològiques de cada modalitat 
 

Modalitats Vocals Accents Consonants Pronoms Flexió verbal 

Valenciana 
Nadar 
Nàixer 

 

Anglés 
Interés 

Ametla Li'l, li la T'estime 
Parlem 

 

Contara 
Diga 

Catalana 
Nedar 
Nèixer 

Anglès 
Interès 
 

Ametlla 
L'hi, la hi 

T'estimo 
Contés 
Digui 

Balear Ametla T'estim Parlam 
Contàs 
Digui 

 
 



      Història i Conviccions                                             Col·legi Nuestra Señora del Socorro                                                                   

                                                VALENCIÀ,  LLENGUA  i  LITERATURA                                                                                                 

                                             2n BATXILLERAT 

 19 

I aquestes són algunes de les variants lèxiques més habituals: 
 

Modalitats Demostratius Possessius Números Lèxic comú 

Valenciana 
Açò, Això, Allò 
Este/Aquest 
Eixe, Aquell 

Meua, teua, 
seua 

Dèsset 
Díhuit 

Vesprada, xic, 
prompte 

Granera 
 

Alcalde 

 

Roig 
Espill 

Catalana 
Això, Allò 
Aquest, Aquell 

Meva, teva, 
seva 
 

Disset 
Divuit 

Tarda, noi, 
aviat 

Escombra 
 Vermell 

Mirall 
Balear Desset 

Devuit 
Horabaixa, 
al·lot, aviat 

Granera 
 

Batle 

 
Dins la varietat diatòpica cal diferenciar entre l'estàndard oriental i l'occidental. A continuació comptes amb 
un llistat de les principals característiques de cadascun d'ells, les quals et serviran per identificar-los i 
diferenciar-los en un text escrit o oral. 
 
LA VARIETAT DIATÒPICA: 
- Característiques de L’ESTÀNDARD OCCIDENTAL: 

 

1. /e/ tancada, en general, en paraules agudes i en els verbs plans (café, entés, conéixer, 
desaparéixer ...) i altres característiques fonètiques que no es representen a nivell escrit. 

2. Desinència en (-e) per a la 1ª pers. del Present d’indicatiu ( cante, mostre, opine...) 
3. Desninència en (-a/-e) per al present de subjuntiu. Ex. Diga/digues..., explique/expliques,... 
4. Desinència en (–isc, -ixes, -ix...)(Pres. Ind.) i (-isca, -isques, -isca...)(Pres.Subj.)  dels verbs incoatius. 
5. Es preferix la desinència en “r” per al P.Imperfet de Subj. Ex. Cantara, digueres... 
6. Els possessius femenins són: “seua, seues” 
7. Lèxic: xiquet, espill, bes, pardal, vesprada... 
8. Plurals d’alguns mots en -ns: -hòmens, jòvens, màrgens... 

 

- Característiques de L’ESTÀNDARD ORIENTAL: 
 

1. // oberta en moltes paraules agudes i en els verbs plans (cafè, entès, conèixer, desaparèixer ...) i    
 altres característiques fonètiques que no es representen a nivell escrit. 
2. Desinència en (-o) per a la 1ª pers. del Present d’indicatiu ( canto, mostro, opino...) 
3. Desinència en (-i) per al present de subjuntiu. Ex: Digui/diguis..., expliqui/expliquis,... i -eixi, -eixis... 
 (Pres. Subj.)  dels verbs incoatius. 
4. Desinència amb reforç –eix,-eixes(Pres.In.verbs inco)  
5. Es preferix la desinència en “s” per al P.Imperfet de Subj. Ex. Cantès, diguessis... 
6. Els possessius femenins són: “seva, seves” 
7. La negació amb “pas” 
8. Lèxic: noi, mirall, petó, ocell, tarda... 
9. Plurals d’alguns mots en –s: homes, joves, marges... 
 


