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COMENTARI DE TEXT                                                             
 
ASPECTES d'ADEQUACIÓ 
 
 

1. REGISTRE I VARIETAT (ampliació). LES DIFERENTS VARIACIONS DE LA LLENGUA 
 
 Quan ens demanen pel registre i la varietat, NO podem oblidar que, després d'explicar quin registre s'està 
utilitzant i perquè, caldrà parlar també de l’ús de la varietat diatòpica: dialecte oriental o occidental, i caldrà 
justificar-ho amb allò que hem observat al text. 
 
TAMBÉ ÉS POSSIBLE que en la pregunta se vos demane que comenteu la varietat  en general. En aquest cas 
caldrà fer un comentari sobre els diferents tipus de varietats:  diacrònica, diatòpica, diafàsica i diastràtica. PERÒ 
RECORDEU que ÚNICAMENT cal dir allò que siga rellevant. 
 
 
a) VARIETAT DIATÒPICA=DIALECTAL=GEOGRÀFICA=LINGÜÍSTICA 
 

- 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 
 Ex: (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. A nivell 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... (Present de Subj.)  dels verbs incoatius. 
4. Desinència amb reforç –eix,-eixes (Present d'Indicatiu verbs incoatius)  
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”.  Ex: No hi ha pas una raó de pes per fer això 
8. A nivell lèxic: noi, mirall, petó, ocell, tarda...  
9. Plurals d’alguns mots en –s: homes, joves, marges... 

 
b) VARIETAT DIAFÀSICA O FUNCIONAL= ELS REGISTRES formal o informal  
 

Registre formal: Presenta un grau de formalitat alt. DIREM QUE predomina aquest tipus de registre si observem  
que el text és correcte des del punt de vista gramatical i social.  
 

Registre informal: Ús col·loquial o familiar de la llengua. Presenta un grau de formalitat baix. DIREM QUE hi ha 
alguna mostra quan observem que apareixen expressions col·loquials. 
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c) VARIACIÓ DIACRÒNICA (CRONOS= Temps) 
 

És la variació que es produeix al llarg de la història, se centra en els canvis lingüístics produïts al llarg del temps. En 
la nostra anàlisi, es pot fer algun comentari del tipus: “quant a la varietat diacrònica, no s’observa cap tret 
especial; podem afirmar que s’usa el model de llengua actual”.  

     
 

d) VARIACIÓ DIASTRÀTICA  o  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... 
 

 
 

2. VEUS del DISCURS 
 
La polifonia és el conjunt de veus que intervenen en un acte comunicatiu. 
 
Cal diferenciar entre la  REALITAT EXTERNA, on podem parlar de: 
   
 L'Autor/-a real que és la persona real que escriu el text  
 El lector/-a real que és qui rep el missatge.  
 L'autor model seria la idea que el receptor es fa de l'autor real a partir de la comprensió del missatge. 
 El lector model, que és la idea que es fa l’emissor del destinatari del seu missatge. En la confecció d’aquest lector 
model caldrà tenir en compte una sèrie d’aspectes com l'enciclopèdia col·lectiva (conjunt de coneixements que 
comparteix la majoria de membres d'una societat determinada), les pressuposicions o les referències textuals anomenats 
implícits textuals. 
 
I la REALITAT INTERNA, on podem parlar de: 
 
 L’emissor en el text (que s'anomena narrador en els textos narratius, o “jo” poètic en poesia…) 

 
 
VEUS DEL DISCURS EN UN TEXT NARRATIU 
 
Pel que fa a les veus, en primer lloc hem de parlar del narrador (veu que apareix al text per les marques de 1ª o 3ª 
persona; díctics, verbs) i CAL POSAR SEMPRE EXEMPLES que ho demostren. 
 
A) El narrador o veu narrativa 
 
 El narrador és el mitjancer entre l'autor i el lector en l'acte de la comunicació literària. L'autor conta el relat a 
través d'una veu, segons diverses possibilitats tècniques. 
 
1· Narrador extern quan no coincideix amb cap dels personatges de la història. També rep el nom d'heterodiegètic o 
narrador-historiador. La narració és en tercera persona, i acostuma a buscar l'objectivitat. 
 

Dins del narrador extern podem trobar diverses possibilitats: 
 

 Narrador omniscient: aquest serà SEMPRE extern. És un narrador que té una visió àmplia i panoràmica, ho 
veu tot des de la mateixa distància, com si fos una ment superior o una mena de déu que coneix el passat, el 
present, el futur, els sentiments i els pensaments més íntims de tots els personatges, de manera que els 
controla i que domina tant les accions com la resta d'informació. L'identifiquem perquè utilitza verbs com: 
pensar, sentir, reflexionar, entendre, corprendre i tots els verbs que indiquen sentiments que no podem veure 
des de fora.  
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 Narrador extern o observador: és un narrador que dóna informació només a partir del que veu i sent i no 
pot reproduir pensaments si els personatges no ho diuen directament en presència seua. 

 Narrador-editor: és el que explica uns fets que ha trobat escrits en un hipotètic manuscrit o document 
perdut, que a vegades no gosa reproduir literalment (El Quixot, per exemple). Aquesta fórmula permet a l'autor 
continuar gaudint de l'omnisciència sense que se'l puga acusar de manipulador, ja que l'autor pot parlar de la 
seua pròpia història com si fos un lector més. 

 
 
2· El narrador intern és un protagonista o personatge de la història. També rep el nom d'homodiegètic o narrador 
actor. Predomina la narració en primera persona i s'acostumen a interpretar els fets de manera subjectiva. 
Dins del narrador intern podem trobar diverses possibilitats: 
 

 Narrador protagonista o autodiegètic: narrador en primera persona on el protagonista apareix com a 
responsable de la seua pròpia història. És dins d'aquest narrador on pot aparèixer el monòleg interior (tècnica 
mitjançant la qual es crea la il·lusió que un personatge expressa el seu pensament d'una manera directa). 
 

 Narrador testimoni: el narrador és un personatge secundari que actua com a observador. Es caracteritza per 
la utilització de la primera persona, la descripció objectiva de l'escena, la interpretació subjectiva dels fets i el 
doble focus d'interès narratiu (el de la narració estricta i el de la personalitat del narrador). 

 
B) Els personatges: Les veus enunciadores 
 
 La veu del(s) personatge(s) enunciandor(s) apareix al text a través del discurs reportat (estil directe o 
indirecte). Si tenim discurs reportat tindrem veu enunciadora i haureu de dir qui és aquest personatge que parla,  i 
caracteritzar-lo: (dir si són versemblants, típics/prototípics, plans, redons, què fan, què senten en eixe moment,  com els 
imaginem- valents, dèbils, amb por…, si són principals o secundaris o senzillament com apareixen descrits en el text), en 
definitiva fer un xicotet apunt sobre ells i elles.  
 
Segons la importància que la seua presència té en el desenvolupament de l'argument, els personatges poden ser 
principals o secundaris. 
 

 Personatges principals: són els que intervenen en l'acció amb més intensitat i tenen una influència decisiva 
en el desenvolupament de la història i en el desenllaç. Entre els principals, n'hi ha un que porta a terme l'acció 
principal, té la funció més rellevant en el desenvolupament de la història: és el protagonista. Sovint el 
protagonista té com a adversari un altre personatge de característiques oposades: és el seu antagonista. 
 

 Personatges secundaris: són els que intervenen poc en el transcurs de la narració, o bé ho fan amb una 
certa intensitat, però en pocs episodis. 
 

La caracterització dels personatges acostuma a ser diferent segons el tipus de novel·la. Per exemple, en les 
novel·les costumistes o en les de gènere policíac, el grau de desenvolupament dels personatges és menor que en les 
novel·les anomenades psicològiques. Així, pel que fa a la caracterització, els personatges poden ser plans o rodons. 

 Personatges plans: són els que tenen una caracterització esquemàtica, com un esbós. queden  definits amb 
un sol traç i es mantenen invariables en tota l'obra o experimenten xicotetes modificacions. De vegades, la 
simplicitat de trets dels personatges plans fa que tinguen tendència a la caricaturització. Entre els personatges que 
tenen aquest caràcter caricaturesc cal destacar  l'antiheroi, personatge mediocre, mancat d'heroïcitat i de valors 
superiors, que expressa la irracionalitat i la manca de sentit de la vida humana. 
 
 Personatges redons: són els que estan definits amb molts trets i amb una gran complexitat psicològica: 
evolucionen al llarg de la narració i són densos, contradictoris i variables. Típic de la novel·la moderna i sobretot la 
modernista amb (Mercè Rodoreda). 
 

En algunes obres hi ha personatges que no responen al tipus d'individu amb trets humans; en aquest cas, es pot tractar 
d'un personatge col·lectiu o bé d'algun aspecte que ha adquirit un significat simbòlic i ha esdevingut un personatge. 
 



Col·legi Nuestra Señora del Socorro                         Nit i boira                               

VALENCIÀ, LLENGUA I LITERATURA 

2n BATXILLERAT 

 4 

 El personatge col·lectiu està format per un conjunt de persones, un poble sencer, una ciutat,etc. que actua 
com un personatge autònom i assumeix com a grup el que en altres casos recau en un sol individu (la burgesia 
catalana a La febre d'or, de Narcís Oller) 
 

 Trobem un personatge-natura quan la natura és una referència simbòlica i rep un protagonisme destacat; 
sovint incideix directament en l'argument, condiciona l'estat d'ànim dels personatges o actua d'element 
aglutinador. En el Modernisme en general, i concretament a Solitud, o Josafat podem observar el protagonisme 
que hi té la natura. 

 
C) Discurs reportat 
 
La narració, el diàleg i la descripció es poden combinar de maneres diverses i cada obra o cada fragment pot ser 
redactat amb un procediment diferent. Aquests procediments donen lloc a tres estils bàsics: l'estil directe, l'estil indirecte 
i l'estil indirecte lliure. 
 

 Estil directe: Procediment propi dels gèneres narratius pel qual la veu d'un personatge apareix reproduïda 
directament en el text sense la mediació d'un narrador. És el mode d'enunciació que implica directament 
destinatari i els protagonistes dialoguen o monologuen directament entre si: és la forma típica dels diàlegs, o 
fins i tot del monòleg o del solil·loqui, en què el personatge dialoga respectivament amb un altre personatge, 
amb si mateix o amb un interlocutor absent. S'introdueix directament o mitjançant la fórmula va dir.  
 Ex: Li digué de bella escomesa: Tant se val que no La feu tirar... 

 Estil indirecte: Procediment propi dels gèneres narratius pel qual la veu d'un personatge apareix en el text 
reproduïda per la mediació d'un narrador que l'explica. És el mode de l'enunciat del discurs relatat. També 
s'anomena discurs narrat. S'introdueix mitjançant la fórmula va dir que. 
 Ex: Li feu saber que havia deixat la carrera 

 Estil indirecte lliure: Procediment propi dels gèneres narratius pel qual la veu d'un personatge apareix en el 
text inserida en el discurs del narrador, que li cedeix la paraula indirectament. És propi de la narrativa moderna. 

Ex: La va mirar. On aniria sense ella? 
       Volia que els quedara ben clar: no hi renunciaria de cap manera. 

 
 

NOTA per als textos ARGUMENTATIUS O EXPOSITIUS 
 

 ▪ Els textos argumentatius o expositius podem parlar d’intertextualitat quan un emissor incorpora textos que no 
són seus (refranys, modismes... o cita textos, paraules d’altres autors) amb alguna finalitat (com a argument 
d’autoritat, d’analogia, etc). En aquest cas, les cites poden ser en estil directe, indirecte o indirecte lliure. 
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ASPECTES de COHESIÓ 
 
1. MODALITZACIÓ 
 
 Quan observem marques de subjectivitat en un text, diem que està modalitzat i, en funció del major o 
menor nombre de marques modalitzadores, diem que el text “està poc, prou o molt modalitzat”. 
Per tot açò, les marques de modalització (junt amb els elements díctics de 1ª persona), són marques que justifiquen 
la presència de la funció expressiva en un text. 
 
Passos a seguir abans de contestar: 
 
 Cal llegir bé el text i anar reconeixent les diferents expressions que ens mostren la subjectivitat de l’emissor. 
Mentre, prenem nota del tipus de marca (lèxic valoratiu, ironia, modalitat oracional: exclamativa...) i les 
assenyalem en el text d’una determinada manera per tal de localitzar-les fàcilment. Recordeu que amb dos o tres 
exemples de cada marca, és més que suficient (per tant ens assegurarem que allò que citem és indubtablement una 
marca de subjectivitat). 
 
 Abans de redactar, cal ordenar com anem a citar les marques per tal de dotar de coherència la 
nostra resposta. Quan citeu les línies del text, intenteu no escriure “línia” (per si les faltes). N’hi ha prou que citeu 
entre cometes un exemple i entre parèntesi la línia on es troba. Si és un fragment llarg (com podria ser una ironia,o altre 
recurs) no copieu tot el fragment, citeu les línies. 
 
Convé recordar els elements que poden indicar modalització: 
 
 

 
Lèxic valoratiu 

Adjectius: sincer,magnífic, desafortunat 
Substantius: desgràcia, fortuna, llàstima, lleialtat, tristesa 
Verbs modals:  verbs intel·lectius: creure, pensar, opinar... o verbs performatius (de sentiment): 
lamentar, alegrar,entristir...  verbs volitius: voler, estimar, desitjar, necessitar... o altres amb una 
intensa significació: maltractar, arrasar… 
Adverbis o locucions: meravellosament,  potser,  massa... (també els modalitzadors oracionals com: 
lamentablement, per desgràcia, sortosament,... 

Perífrasis verbals - Per indicar probabilitat i obligació. 
Interjeccions, invocacions i renecs Ex. Ah!,  uf!, ai!, etc. /      La Mare de Déu!    Mare meua! / Compte!, alerta!, 

Poden assenyalar subjectivitat de  l’emissor o crida l’atenció del receptor. 
Modalitat oracional Oracions desideratives, dubitatives, exclamatives, interrogatives... 
Recursos retòrics que denoten 
subjectivitat 

- Interrogació retòrica, ironia, metàfores, comparacions, hipèrboles... 
 

Derivacions 
 

Alguns afixos, prefixos, sufixos expressen apreciació subjectiva de l’emissor (afecte, menyspreu...): 
-  diminutius, augmentatius, despectius, superlatius ( homenet, donota, veuarra, baratíssim... 

Recursos prosòdics i tipogràfics 
Signes de puntuació 

- Entonació especial per a fer valoracions positives o negatives. 
- Pronunciació separada de les síl·labes d’una paraula… (Açò, de vegades apareix reflectit en els 
textos amb ajuda dels recursos tipogràfics) Ex. EN- TE- SOS? 
- Parèntesi : per marcar una informació addicional , etc. 
- Cometes/ cursiva: per introduir paraules en llengua diferent, per citar paraules o pensaments 
d’algú, , per emmarcar els mots emprats en sentit especial, etc. 
- per indicar que es fa un ús col·loquial d’una paraula (canvi de registre) 
- canvi d’idioma 
- Punts suspensius: per assenyalar una enumeració incompleta o que resta suspés el sentit de la 
frase, etc. 
- per marcar  un canvi d’entonació en el llenguatge oral... 

CAL COMPROVAR QUE IMPLIQUEN SUBJECTIVITAT (no sempre ho fan) 
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2. IMPERSONALITZACIÓ 
 

 
 La impersonalització del text és justament el contrari de la modalització. Hi ha textos on apreciem l’absència de 
dixi personal referida a l’emissor.  Això seria normal en textos científics que, òbviament, han de ser objectius.  
 
Però, que un text expositiu argumentatiu presente marques d’impersonalitat, respon, evidentment, a la intenció de 
l’emissor de presentar uns continguts com si foren una veritat objectiva i no una apreciació personal (i per tant, es tracta 
d’una estratègia argumentativa: si es presenten els continguts com a objectius tenen més credibilitat) 
 

- Impersonals amb haver-hi,  caldre o soler.  
No hi ha subjecte. EL VERB HAVER SEMPRE ESTÀ EN SINGULAR EVITEU la concordança en nombre 
amb l’objecte directe.  Ex:  ‘hi ha cadires’  ‘*hi han cadires’ 

-  ‘SE’ impersonal o el seu homòleg ‘hom’ 
Qualsevol verb en 3ª pers. Singular pot fer-se impersonal 
Ex: ‘s’admira els herois’; ‘es paga els creditors’. 

- Construccions amb un subjecte indeterminat (impersonal 
semàntica) 

Amb mots genèrics (algú, tothom, la gent, les persones...)  

Ex: ‘La gent creu que té dret de...’ 

- Construccions d’infinitiu com a subjecte    Ex: ‘Dir que la llengua és...’ 

-   Oracions de passiva reflexa.  
Hi ha subjecte sintàctic però no hi ha un subjecte semàntic (qui realment fa l’acció no se sap o no 
es vol dir) 
Ex: ‘Es venen cotxes’. 

- Ús de verbs en 3ª p. del plural amb valor impersonal 
De vegades, la 3ª personal plural indica un subjecte indeterminat 
Ex: ‘Diuen que...’  ‘Agafa el telèfon que truquen‘ 

COMPTE:  ÚS COL·LOQUIAL 
- Aquesta construcció amb la 2ª persona és una expressió 
col·loquial. (Es pot citar com a marca, si apareix en un text, 
PERÒ NO L’USEU MAI) 
 

Ex: Si et trobes en una situació compromesa, normalment no  
et pares a pensar en les conseqüències del que faries 
(fixeu-vos que no és un “tu receptor”) 
 
CORRECTE: Si un es troba en una situació compromesa, normalment no es para a pensar en les 
conseqüències del que faria 
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3. ELEMENTS de  COHESIÓ GRAMATICAL: Díctics, Temps Verbals i Connectors 
 
ELEMENTS DÍCTICS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D 
E 
Ï 
X 
I 
 

DIXI PERSONAL (Referida a l’emissor) 
 
(No solament es comenta com a 
mecanisme de cohesió. Recordeu que 
justifica assenyala la presència de 
l’emissor en el text i justifica la 
subjectivitat  que caracteritza la 
presència de la funció expressiva). 

 
 
 
 
▫Pron. Personals      
▫Possessius 
▫Formes verbals 
 
 

 1ª pers. Sing.: jo, em, mi, el meu, cante, opine, … 
 1ª pers. plur.: nosaltres, ens, el nostre, observem, fem… 
 

Valor inclusiu: Emissor + receptor 
Valor exclusiu: no inclou receptor(emissor i altres que no  són el 
receptor) 
Valor col·lectiu: emissor + una col·lectivitat (que inclou també el 
receptor) 
Plural de modèstia: propi de textos científics i acadèmics,es pretén diluir 
el protagonisme del jo. 
Plural majestàtic: Nós de majestat (reis i papes) 

DIXI PERSONAL   (Referida al receptor)  2ª pers. Sing.:. tu, et, el teu, cantes, opines, … 
 2ª pers. plur.: vosaltres, us,el vostre,observeu, penseu… 

 
DIXI SOCIAL  ( determina el nivell de relació  

més o menys formal  entre els interlocutors) 

 
  ▫ 2ª pers (de cortesia) 
  ▫ fórmules de tractament 

 
vosté, vostés, nom acompanyat de cognom, senyor/a, Il·lustríssim… 
 

DIXI TEMPORAL (s’interpreta en relació 
amb el temps de l’enunciació a partir de 
“l’ara” de l’emissor) 
 

 ▫ adverbis,demostratius, 
el present, el Pret. 
Perfet, el futur, altres 
expressions.. 

Ahir, ara, demà, en estos dies, enguany .... 
(si alguna d’aquestes expressions fa referència a algun contingut 
aparegut en el discurs, tindrà valor anafòric, perquè ja no s’interpreta 
en funció de la situació comunicativa) 

DIXI ESPACIAL (s’interpreta en relació amb 
el lloc de l’enunciació a partir de “l’ací” de 
l’emissor) 

 adverbis,demostratius,  Ací, allí, aquest, açò, aquell, en aquest país, ... 

 
A
N
À 
F 
O 
R 
A 
 

L’ANÀFORA es dóna quan un element fa 
referència a un altre que apareix en el 
propi  text. Pot ser de diverses classes: 
d’identitat, de sentit… 
- Si el referent apareix després, l’anomenem  
CATÀFORA. Ex. ‘Tots (B) havien arribat: 
dones, nens i ancians (A)’ 
L’EL·LIPSI O ANÀFORA ZERO, consisteix a 
suprimir un element redundant.  Ex. ‘Pere 
(A) ja hi és.  (B) va arribar anit’. 

 ▫ Pron.Febles de 3ªpers 
 ▫ Demostratius 
 ▫ Possessius de 3ª pers. 
 ▫ Alguns indefinits 
 ▫Alguns adverbis (que      
remeten a continguts del 
discurs) 
 

Ho, en, el, la, els, les, li,….. 
Aquest, aqueixa, aquells,… 
La seua, els seus…. 
 

T
E
M
P
S 
 
V 
E 
R 
B 
A 
L 
S 

   
  Els temps verbals poden  situar les accions en relació al moment de la comunicació (temps absoluts) . Respecte a eix moment, es pot 
indicar: 
 

 - simultaneïtat......Present....................................Ex. Tinc un llibre nou 
 - anterioritat........Pret. Perf. Sim/Perif (acció acabada més llunyana al moment present)............Ex. Ahir comprí/vaig comprar un llibre nou 
                   ........ Pret. Indefinit (P.Perf. Comp.)(accció acabada propera al moment present)......Ex. Aquest matí he comprat un llibre nou. 
 - posterioritat.......Futur.......................................Ex. Demà llegiré el llibre nou 
 

  Hi ha temps verbals que situen les accions respecte a un altre moment que el de la comunicació (temps relatius). 
 
  Respecte a un moment del passat  (assenyalat pel Pret. Pert. Simple/Perif) , es pot indicar: 
 

 - simultaneïtat............Pret. Imperfet.................................Ex. Pep arribà mentre sopàvem. Portava una maleta roja i estava molt 
nerviós. 
 - anterioritat..............Pret. Plusquamperfet.........................Ex. Havia viatjat moltes hores amb avió i arribà molt esgotat. 
 - posterioritat.............Condicional.....................................Ex. Quan comprà el llibre, em digué que el llegiria a l’endemà. 
 Cal tindre en compte els valor que poden adquirir alguns temps verbals, com és el cas del Present d’indicatiu: 
– Present atemporal: dóna validesa general a les afirmacions; ús en proverbis (qui no plora no mama) 
– Present històric: té el valor d’acostar un fet passat al present de l’enunciació: Jaume I conquista València l’any 1238. 
– Present amb valor de futur: un fet no realitzat es presenta com a gairebé fet: El pròxim dilluns actuem al Principal. 

 
 Els temps del subjuntiu indiquen accions hipotètiques que no estan en el plànol de la realitat. 

 

 

 

 



Col·legi Nuestra Señora del Socorro                         Nit i boira                               

VALENCIÀ, LLENGUA I LITERATURA 

2n BATXILLERAT 

 8 

CONNECTORS 
 Els connectors són paraules o grups de paraules que, d'una banda, organitzen i relacionen els paràgrafs i les 
oracions en l'interior del text i, de l'altra, mostren visualment l'estructura de l'escrit. Són elements de cohesió 
textual que cal usar amb mesura i propietat. 

Fan de connectors unitats lingüístiques de categories molt diferents, com ara les conjuncions i les locucions 
conjuntives (i, no, que , perquè...1), les preposicions i les locucions prepositives (a causa de, a favor de...), certs 
adverbis i locucions adverbials (a dins, a prop...), sintagmes preposicionals, sintagmes nominals i sintagmes verbals.  
 
Dividim els connectors en quatre grans grups: 
 

 
 

Estructuradors 
de la 

informació 

Comentadors doncs bé, bé, així les coses... 

Ordenadors 

Per a introduir un tema ens adrecem a vosté per, l'objectiu principal de... 
Per a començar primerament, per començar, d'entrada, el primer fet... 
Per a continuar en segon lloc, tot seguit, a més, després, per altra banda... 
Per a acabar finalment, per acabar, en definitiva, per fi, en darrer lloc... 
Per a reprendre com estava dient, tornant al tema, tornant al que 
Per a encetar un tema nou cal remarcar, passarem a explicar, un altre punt és, quant a... 
Per a insistir cal no oblidar, recordem que, la idea central és, val la pena dir... 
Per a fer digressió certament, ara que en parlem, a propòsit... 
Per a distingir d'una banda/de l'altra, per un costat per, al contrari 

Reformuladors 

Explicatius (aclareixen i continuen) 
és a dir, ço és, en altres paraules, en realitat, en efecte, dit siga de 
passada, de totes maneres, o siga, en aquest aspecte... 

De rectificació més ben dit, millor dit, més aviat, dit d'una altra manera. 
De distanciament (per a excloure) en cap cas, de cap manera, al contrari, en lloc de, a part de... 

Recapitulatius (conclouen o resumeixen) 
així doncs, en definitiva, en resum, finalment, en conjunt, glo-
balment, recapitulant, en conclusió, en poques paraules... 

Connectors 
lògics 

(estructuren les 
idees) 

Additius   i, també, a més... 

Consecutius per tant, i doncs, en conseqüència, de manera que, per això... 

De condició si, només que, posat que, en cas que, a condició que... 

De causa com que, perquè, ja que, considerant que, vist que, atés que... 

De finalitat Perquè vb. subjuntiu), a F que/de, per tal que/de... 

Per a fer concessions potser...però, tanmateix, encara que, malgrat que, tot i que.„ 

Contraargumentatius 
però, tanmateix, en canvi, per contra, no obstant això, ben lluny de..., 

contràriament a..., al contrari de... 

Ordenadors 
Discursius 

De reforç argumentatiu  en realitat, de fet, clar, és clar, naturalment, per descomptat... 

D'exemplificació així, per exemple, com ara, n'és un exemple, com a mostra, concretament... bé, bo... 

De formulació bé, bo... 

De control de contacte home/dona, mira, escolta, atén-me... 

Per a indicar temps  abans, adés, anteriorment, poc abans, al mateix temps, després, més endavant, més 
tard, llavors, aleshores, en el mateix moment, tot seguit... 

Per a indicar espai a dalt i a baix, més amunt i més avall, davant i darrere, damunt i davall, a sota, a la 
dreta/esquerra, a prop i lluny, de cara i d'esquena, al centre, endinsi enfora 

 

 

També contribueix a la cohesió, la disposició textual i tipogràfica: recursos ortotipogràfics (grandària, color o 
tipografia),  índex gràfics (xifres, símbols, lletres, guions...), signes de puntuació: punt i a part, punt i seguit, punt i 
coma, coma, dos punts, parèntesi..., col·locació dins de la pàgina o dins d'un índex: com més a la dreta més secundària 
és la informació. 

                                                
1

 En aquest enllaç podeu trobar totes les locucions conjuntives: https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/criteris/gramatica/conjuncions/index.html#1 
 

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/criteris/gramatica/conjuncions/index.html#1
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GRAMÀTICA: sintaxi i lèxic                                                             
 

 
SINTAXI: L'oració coordinada 
 
 La coordinació és una forma de composició on una oració s'afig a una altra al mateix nivell, es a dir, sense cap 
relació de dependència sintàctica, mitjançant una conjunció o una locució conjuntiva que farà la funció de NEXE.  
 

Proposició Nexe Proposició 
El nen jueu saltà la tanca del pati i Es va amagar pels camps 

 
 
 

 El subjecte de les proposicions pot ser el mateix, en l'exemple anterior (el nen jueu), o diferent com en aquest cas:  
 

                
            Aaron Appelfield parlava amb una veu suau  
               però  
                  jo l'escoltava amb una intensa emoció 
 

 

Les oracions coordinades poden trobar-se relacionades i enllaçades amb altres per juxtaposició o per subordinació. 
Aquest fenomen recursiu dóna cohesió als textos i permet, si no se n'abusa, expressar pensaments complexos sense 
dificultar la comprensió.  
 

Juxtaposició Coordinació Subordinació 
Ho entenia tot, 
                no era capaç de dir res, 

 
 
i  assegura 

 
 
 
que li va costar molt 
                    aprendre hebreu 

 

 
 

CLASSES D'ORACIONS COORDINADES 
 
 

El significat de les conjuncions o locucions conjuntives que enllacen proposicions en les oracions coordinades permeten 
classificar-les en diversos grups: copulatives, disjuntives, distributives, continuatives, explicatives i adversatives.  
 

Classe Nexes Significat Exemples 

Copulatives i, ni Expressen una suma d'accions El nen era fill únic d'una família burgesa i aprenia 
diverses llengües del seu entorn. 

Disjuntives o, o bé, o si no 
Expressen una relació d'exclusió 
entre dues opcions  

S'escapava d'aquell camp rodejat de filferros o també 
moriria. 

Distributives 
 

Ara...ara, ni...ni, no 
solament...sinó, mig...mig, 
així...com 

Expressen distribució o alternança 
sense exclusions. 

No solament aprengué hebreu, sinó que es va 
convertir en un gran escriptor.  

Continuatives o 
Il·latives 

Així mateix, ni tan solt, fins 
i tot, i encara, doncs, 
consegüentment 

Expressen continuïtat o successió 
d'accions 

Va haver de treballar de valent i encara hagué de 
suportar més brutalitats. 

Explicatives és a dir, o siga, això és  
Expressen un aclariment o una 
equivalència 

Aaron em causà una profunda emoció, és a dir, les 
seues paraules em van captivar.  

Adversatives 
Però, mentre que, sinó, així 
i tot, no obstant, tanmateix.. 

Expressen contrast, exclusió o 
oposició. 

El seu pare s'havia salvat mentre que la mare i 
l'avia havien mort. 
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USOS DE LES CONJUNCIONS DE COORDINACIÓ 
 

· Cal evitar el castellanisme *és dir. La forma correcta, és a dir, sempre va entre comes 
 

     Ex:  Escoltà els trets molt a prop de la casa, és a dir (*és dir), la guerra tocava la seua porta. 
 
 

· Hem de distingir la conjunció adversativa sinó, de si no (conjunció condicional + adverbi de negació) 
 

     Ex:  No acceptava aquella brutalitat, sinó que lluitava contra ella cada dia.  
            Hauria sucumbit a les calamitats viscudes si no haguera s'haguera mantingut ferm. 
 
 

· La  conjunció doncs NO té valor causal, NO equival MAI a perquè  ni  ja que 
 

     Ex:  Volia sobreviure, doncs ho va aconseguir. 
             Havia sobreviscut a tots els horrors doncs la seua força el mantenia viu. 
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SINTAXI: L'oració subordinada 

 La subordinació d'oracions és una forma de composició on una oració s'insereix en una altra. Hi haurà, a di-
ferencia de la coordinació, una dependència sintàctica entre elles, el subjecte o un complement de l'oració principal 
també serà una oració, que s'anomenarà subordinada. 

 

No sé quina de les dues notícies vaig donar al teu pare primer. 
 PROPOSICIÓ   NEXE  PROPOSICIÓ SUBORDINADA SUBSTANTIVA (CD) 

El subjecte d'ambdues oracions pot ser el mateix, com en el cas anterior (l'o), o diferent, com en aquest cas:  

 Nosaltres i molta altra gent créiem 
que 

   la dictadura era ja una etapa passada. 
 

Segons la funció que realitze l'oració subordinada dins de l'oració principal, tindrem tres classes d'oracions: substantives 
(fan de subjecte, co, cl, atribut, CRV, complement del nom o complement de l'adjectiu), adjectives (fan de 
complement del nom) i adverbials (fan de complement circumstancial). 
 

A) ORACIONS SUBORDINADES SUBTANTIVES 
 

· Les oracions subordinades substantives estan formades per dues proposicions sintàcticament dependents, una de 
les quals realitza la mateixa funció que el SN fa en les oracions simples. 
· Pot portar, o no, Preposició (P) 
· Una oració Subordinada substantiva serà, mentalment, equivalent a AIXÒ. 
· Pot adoptar 3 FORMES diferents: 1.- ORACIÓ D'INFINITIU (introduïda per un verb en infinitiu) 
    2.- ORACIÓ INTRODUÏDA AMB LA CONJUNCIÓ QUE     
 
 

FUNCIÓ SINTÀCTICA SN Oració Subordinada 

SUBJECTE Ens il·lusionava la nova situació. Ens il·lusionava que el dictador haguera mort. (la mort del dictador...) 

CD No coneixíem cap altre règim. No coneixíem com seria el futur.   

CI Donàvem abraçades a amics coneguts Donàvem abraçades a qui s'alegrava de la notícia 

ATRIBUT L'esperança era el nostre triomf.  El nostre triomf era guanyar l'esperança 

CRV Confiàvem en un canvi profund. Confiàvem que arribaria la democràcia al nostre país.  

CN Teníem por de les reaccions. Teníem por que els desitjos no es feren realitat. 

Compl. de l'Adjectiu Estàvem desitjosos de llibertat i de justícia Estàvem desitjosos de gaudir de la llibertat i la justícia.  
 

 
CLASSES DE SUBORDINADES SUBSTANTIVES 
 

1.- ORACIÓ D'INFINITIU (introduïda per un verb en infinitiu) 
  Algunes oracions subordinades substantives duen el verb en infinitiu, no duen cap nexe que enllace la 
proposició subordinada amb la principal i poden anar introduïdes per la preposició "de" quan fan de CD d'un verb que 
indique projecte o desig (Nosaltres desitjàvem [de] viure una nova etapa política). 
 

 Ex: Es penedeix d'eixir poc els dissabtes 
            Nosaltres desitjàvem viure una nova etapa política 
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2.- ORACIÓ INTRODUÏDA PER UN NEXE (Normalment QUE)  
 La resta d'oracions subordinades substantives van introduïdes per un nexe i tenen un verb en forma personal. 
Es poden distingir diverses classes, segons els nexes que les enllacen amb l'oració principal.  
 

CLASSES NEXES EXEMPLES 
Completives Que (conjunció) Sé que vaig aspirar profundament 

Interrogatives 
indirectes 

Totals Si (conjunció) Ens preguntàvem si la nostra filla viuria en una societat democràtica 

Parcials 

Qui, què (pronoms) Ens preguntàvem què estava passant en altres xones del nostre país. 
Quin, quant (adjectius o pronoms) Es preguntàvem quina notícia ens feia més feliços. 
Quan, com, on (adverbis) Es preguntàvem als nostres amics on celebraríem aquell matí tan 

especial. 
Oració de relatiu 

substantivada* 

Que, qui (pronoms relatius) Saludàvem els qui s'havien aplegat al voltant de les facultats. 
Recordarem durant tota la nostra existència el que va passar aquell dia. 

 

* En aquest cas no tenen cap correspondència amb un element anterior (antecedent). 
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ELS RELATIUS 
 
Les paraules que fan de nexe entre la proposició subordinada adjectiva i la proposició principal pertanyen a diverses 
categories gramaticals, presenten diferents característiques i realitzen diverses funcions en l'oració principat (subjecte, CD, CI, 
Atribut, CRV, CN o CC). 
 

Formes Característiques Exemples 

Àton Que 
 Substitueix persones o coses.  
 Fa la funció de subjecte, CD I CCT 

Donem suport a aquelles persones que van viures una situació dramàtica. 
Situàrem Bòsnia en el mapa que teníem a l'aula. 

Tònic 
Què 

 Va acompanyat de preposició àtona 
 Es refereix a coses,  Ara es troben en guerra els països de què tant havíem parlat 

Qui 
 Va acompanyat de preposició àtona. 
 Es refereix a persones. 

Un dirigent, a qui no coneixem de res, sembrava l'odi a Europa 

Compost 

El qual 
La qual 
Els quals 
Les quals 

 Pot substituir que en les explicatives. 

 Pot substituir què, qui, on en tots els casos. 
 S'usa obligatòriament darrere de preposicions tòniques  

i de locucions prepositives. 

Diversos motius originaren els conflictes de l'ex-Iugoslàvia, entre els quals  
destaquen fets històrics, polítics, econòmics i conjunturals. 

Neutre 
La qual cosa 
Cosa que 

 El seu antecedent és tota na oració. 
 La qual cosa pot anar precedit de preposició. 
 S'empra necessàriament en oracions explicatives.  

Sorgiren veus en contra de la guerra a tota Europa, la qual cosa no va 
aturar l'enfrontament armat. 

Possessiu 

Del qual 
De la qual 
Dels quals 
De les quals 

 Fan la funció de CN. 
 Van darrere del nom que complementen.  

Bòsnia i Herzegovina és un estat nou, els orígens del qual són ben antics.  

Adverbial On 
 Fan la funció de CC. 
 Pot aparéixer darrere de preposició.  

Hui podem visitar aquests territoris on fa pocs anys moria gent innocent.  

 
 
REMARQUES SOBRE L'ÚS DELS PRONOMS RELATIUS 
1. Les oracions explicatives poden repetir l'antecedent al costat de la forma de relatiu. 

  Ex: Fa poc celebràrem l'aniversari de la guerra, aniversari que evoca un passat dolorós. 
 

2. Els grups el que, la que, els que, les que són incorrectes quan equivalen a el qual  (i les seues variants 
flexives) què o qui.  
 

*Les competicions esportives, en les que excel·lia Iugoslàvia, no reflectien la realitat social i política.  
  Les competicions esportives, en què excel·lia Iugoslàvia, no reflectien la realitat social i política.  
  Les competicions esportives, en les quals excel·lia Iugoslàvia, no reflectien la realitat social i política. 
   
Són correctes les oracions on l'article davant de que  té un cert valor pronominal i equival a un demostratiu.  
  Defensem els valors de la convivència i els que respecten la diferència. 
  Defensem els valors de la convivència i aquells que respecten la diferència. 
 

 3. En els registres formals no podem usar un relatiu més un pronom feble per a representar el mateix    
antecedent. 

    *És una situació que no la controle. --> És una situació que no controle. 
*És un polític a qui no li importa la gent. —> És un polític a qui no importa la gent. 

 
4. El relatiu que no pot substituir on, qui, el qual  i les seues variants, en contextos formals. 

*Visitàrem un país que viatjava molta gent. --> Visitàrem un país on viatjava molta gent. 
*Era un esportista que no l'afectà la confrontació. --> Era un esportista a qui no afectà la confrontació. 
*Teníem uns amics que els seus pares eren d'origen bosnià. —> Teníem uns amics els pares dels quals eren d'origen bosnià. 
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B)  ORACIONS SUBORDINADES ADJECTIVA  o  de RELATIU 

 Les oracions subordinades adjectives estan formades per dues proposicions, una de les quals fa les 
funcions pròpies d'un adjectiu qualificatiu o d'un sintagma adjectival dins l'oració principal, és a dir, actua com un 
complement del nom (CN) i depén sintàcticament de l'altra. 

 
   
   Jean-Marc, que s'havia fet fonedís, ja era al piano. 
                                PROPOSICIÓ  SUBORDINADA ADJECTIVA (CN) 

 

   La casa                   té molt balcons   
                                            SNS   SVP 
 

   La casa, (que és molt gran)  té molts balcons 
                                                               SUBORDINADA ADJECTIVA (CN) 
 

                     La casa, (reformada en 1812)  té molts balcons 

        SUBORDINADA ADJECTIVA DE PARTICIPI (CN) 
 

 La proposició subordinada adjectiva enllaça, generalment, amb la principal mitjançant un relatiu, paraules 
com els pronoms què, qui, que, l'adjectiu qual o l'adverbi on que en aquestes oracions actuen com a nexes. Si 
l'antecedent és tota una oració, fem servir la qual cosa o cosa que.  

En l'exemple anterior hem usat el pronom relatiu que com a nexe. Així, substituïm el nom de l'oració principal, evitem 
repetir-lo i inserim proposició subordinada dins de la principal, on que fa la funció de subjecte. 
   PROP. PRINCIPAL   PROP. SUBORD. ADJECTIVA  PROP. PRINCIPAL 
       Jean-Marc ,    que s'havia fet fonedís,     ja era al piano. 
        ANTECEDENT     NEXE/SUBJECTE 

 

CLASSES DE SUBORDINADES ADJECTIVES 
 

 

CLASSES CARACTERÍSTIQUES EXEMPLES 

De relatiu 
 

Explicatives 

 Afigen una explicació o amplien la 
informació sobre l`antecedent. 
 

 Van SEMPRE entre comes 

- Després,  apareixia en el camp de visió una dona, 
que podria ser la mare.  

- Jean-Marc , que s'havia fet fonedís, ja era al 
piano. 
 

Especificatives 

 Restringeixen o delimiten el significat de 
l'antecedent, l'especifiquen. 

   Van sempre sense comes. 
 

- La majoria de fronteres que separen 
els Estats europeus no es corresponen amb 
fronteres lingüístiques definides.  
- Les causes que originaren aquesta guerra són 
molt complexes. 
 

De participi 
 No van introduïdes per un pronom relatiu, 
sinó per un verb en participi. 

A l'ex-Iugoslàvia hi hagué una guerra, provocada 
per un trencament traumàtic de l'estat. 
 

 
 
 

gran 
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C)  ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS 

 Les oracions subordinades adverbials estan formades per dues proposicions dependents entre si, una de les 
quals desenvolupa les funcions pròpies del sintagma adverbial i, solen actuar de manera semblant a com ho fa un 
complement circumstancial en una oració simple (CC). 

 
Quan em vaig obrir al món, em va néixer la passió per la lectura. 
PROP.  SUB. ADVERBIAL de TEMPS 
 
En aquell moment em va néixer la passió per la lectura. 
COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL de TEMPS 

 

Dit això, no podem generalitzar aquesta afirmació, ja que en una bona part de les oracions subordinades adverbials,    
una de les proposicions no equival a un complement circumstancial, sinó que entre les dues proposicions s'estableix una 
relació lògica (causa, finalitat, conseqüència, condició, concessió). 

 
Si falta l'oxigen en un avió, has de posar-te primer la teva careta. 
PROP.  SUB. ADVERBIAL CONDICIONAL 
 

Tenint en compte aquesta diferència, distingirem entre subordinades adverbials circumstancials, també conegudes com 
a pròpies, i subordinades adverbials no circumstancials, altrament dites impròpies. 
 
 
CLASSES DE SUBORDINADES ADVERBIALS 

ADVERBIALS CIRCUMSTANCIALS  o  PRÒPIES 
 

Classes Nexes Característiques Exemples 

De Temps 

 
quan, mentre, 
abans que, després 
que, des que, 
 fins que... 

 

· Estableixen relacions genèriques de  
temps amb la proposició principal. 
 

·  Estableixen relacions concretes d'anterioritat, 
simultaneïtat i posterioritat 

 

- Quan em vaig obrir al món, em va néixer la 
passió per la lectura. 
- Abans que comencen les teues classes has de 
preparar-te adequadament. 
- Mentre tu els vols ensenyar, ells volen fer-te 
fora del món. 

De Lloc 

 
on (amb les 
preposicions a, de, 
des de, fins, per, 
per a) 

 

· Estableixen relacions espacials amb la 
proposició principal. 
· No duen mai un antecedent, com ocorre amb 
les oracions adjectives. 

 

- Ens situàrem on no ens podien veure la resta de 
companys. 

  - Alguns estudiants s'aproparen fins on dialogàvem 
ella i       jo. 

De Manera 

 
com, com si, tal 
com, sense que, 
segons com, 
segons que... 

 

· Estableixen relacions genèriques de manera 
amb la proposició principal. 

- Augmentava el seu nerviosisme tal com jo 11 explicava 
certs secrets del nostre treball. 

- Te'n sortiràs com podràs! 

De quantitat 
o 

comparatives 

 
tant...com, 
més...que, 
millor...que, 
menys...que, 
pitjor...que,  
com més...més, 
com més...menys,  
com menys...més 

 
· Estableixen una comparació amb proposició 
 

· La relació amb la proposició principal pot 
ser d'igualtat, desigualtat (superioritat o 
inferioritat) o de proporcionalitat. 

 

· La subordinada es troba sovint en 
correlació amb un quantitatiu. 
· Pot elidir-se el verb en la proposició inserida 

 

- Estimava els seus alumnes tant com els odiava. 

- Al cap dels anys desenvolupes més antenes que una   
emissora de ràdio.  

- Rebràs menys ajuda que no t'esperes. 

- Com més te'ls aprecies més et deceben 
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Les oracions subordinades adverbials circumstancials també s'introdueixen amb les formes no personals del verb 
(infinitiu, gerundi i participi), que poden tindre diversos valors: 

 Temporal: 
 

 L'infinitiu precedit d'una preposició expressa posterioritat: En acabar la conversa marxàrem cap a les aules. 
              CCT 

 El gerundi indica simultaneïtat o anterioritat: Conversàrem esmorzant a la cafeteria. / Havent esmorzat, demanàrem 
un café.                                                                                  CCT    CCT 
 

    IMPORTANT: En valencià el gerundi mai no pot expressar posterioritat:  
     * Es presentà a l'examen, aprovant amb un excel·lent. —> Es presentà a l'examen i  aprovà amb un excel·lent. 
 

 El participi expressa posterioritat a l'acció del verb principal: Arribat el moment, actua bé. 
                   CCT 

 Modal /manera: 
 Usem l'infinitiu amb una preposició: Treballàvem sense adonar-nos de la nostra responsabilitat. 

CCM 
 

 En gerundi: Estava allí asseguda tremolant de por. 
CCM 

 
 

ADVERBIALS NO CIRCUMSTANCIALS o  IMPRÒPIES 

En aquestes oracions les proposicions estableixen una relació d'interdependència que, en certa manera, les 
singularitzen. Alguns gramàtics les consideren un tipus interrnedi entre les oracions coordinades, amb independència de 
les dues proposicions, i les subordinades, on hi ha una total dependència de la proposició subordinada a la principal. 

Classes Nexes Característiques Exemples 

Causals 

 
perquè, ja que, 
com que, vist que, 
per tal com, atés 
que... 

 
 Indiquen la causa o el motiu d'allò 

expressat en la proposició principal. 
 
 Duen el verb en indicatiu. 

 
- Llegim també  perquè volem 
comprendre el nostre temps.  
 
- Vaig aprendre a valorar els llibres, ja que la 
meua casa n'estava plena.  
 

Finals 

 
perquè,  a fi que/de,   
per tal que/de,  per,  
per a... 

 Indiquen la finalitat o la intenció 
d'allò  
expressat en la proposició principal. 

 Duen el verb en subjuntiu. 
 

 
- M'ho explicava perquè m'assabentara 
dels secrets de la nostra professió.  

Consecutives 

 
així que, 
de manera que, 
tan...que, tant...que, 
tal...que 

 
 Expressen la conseqüència d'allò 

afirmat en la proposició principal. 
 

 Impliquen una correlació entre les dues 
proposicions. 

 
- El desig de conéixer era tan gran que 
devorava qualsevol llibre.  
 
- Parlava de manera que havies 
d'escoltar els seus consells. 
 

Condicionals 

 
si, posat que, 
a condició que, 
mentre que,  
sempre que... 

 
 Introdueixen una condició que s'ha de 

complir perquè puga realitzar-se allà 
expressat en la proposició principal. 

 

 
- Si continues, aprens els trucs.  
 
- Els companys m'ajudarien  en cas que 
tinguera dificultats en les classes.  
 

Concessives 

 
encara que, a 
pesar que, 
malgrat que,  
ni que, per bé 
que, si bé... 

 
 Indiquen un impediment o un 

obstacle  
per al que s'enuncia en l'oració        
principal, que no impedeix la seua 
realització. 

 

 
- Has de posar-te primer la teva careta,  
encara que el teu instint siga salvar 
la criatura. 
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Les oracions subordinades adverbials no circumstancials també s'introdueixen amb les formes no personals del verb, amb 
diversos valors: 
 
 Causal: 
 

 En gerundi: No havent treballat abans, escoltava atentament els seus consells. 
 

 En participi: Avesat a la lectura vaig iniciar el camí de l'escriptura. 
 
 Final: 
 
 

 Usem l'infinitiu precedit d'una preposició o d'una locució prepositiva: Llegia a tothora per passar-m'ho bé. 
 

 Condicional:  
 

 En participi: Conduït per un guia assaboreixes millor aquelles terres. 
 

 En gerundi: Esforçant-me dia a dia em convertiria en una bona professora. 
 

 Concessiu: 
 

 

 Emprem l'infinitiu precedit per algunes locucions (tot i, a pesar de):  A pesar d'acumular lectures i més 
lectures, mai no en tinc prou. 

 
 
 

 El gerundi també pot anar precedit cle les locucions anteriors: Sabent que la ciència és força interessant, em 
vaig decantar per les humanitats. 
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FONÈTICA i FONOSINTAXI                                                      
 
SISTEMA CONSONÀNTIC 
 

Els sons consonàntics es classifiquen a partir de tres trets distintius: el punt d’articulació, el mode d’articulació i el grau 
de sonoritat. 
 

Segons el punt d’articulació en què es produeix l’obstrucció o la constricció de l’aire expirat, classifiquem les 
consonants en: 

a) Bilabials: el contacte es produeix entre els dos llavis. 
b) Labiodentals: el contacte es produeix entre el llavi inferior i les dents superiors. 
c) Dentals: l’àpex de la llengua es posa en contacte amb les dents. 
d) Alveolars: l’àpex de la llengua es posa en contacte o s’acosta als alvèols. 
e) Palatals: la llengua es posa en contacte amb el paladar dur o s’hi aproxima. 
f) Velars: el vel del paladar o paladar moll tanca l’eixida de l’aire. 

 
Segons el mode d’articulació o tipus d’obstacles que modifiquen el pas de l’aire expirat, classifiquem les consonants 
en: 

a) Oclusives: es produeix un tancament total de l’eixida de l’aire seguit d’una explosió. 
b) Fricatives: hi ha un estrenyiment del conducte pel qual es produeix un fregament de l’aire. 
c) Africades: hi ha un tancament seguit d’un estrenyiment del conducte, és a dir, un primer moment oclusiu 

seguit d’un segon moment fricatiu. 
d) Ròtiques: la llengua produeix una vibració (bategant [r]) o diverses vibracions (vibrant [rr]) entre l’àpex de la 

llengua i els alvèols. 
e) Nasals: una part de l’aire és expulsada pel nas. 
f) Laterals: l’obstacle impedeix el pas de l’aire per la zona central de la boca i este passa pels dos canals laterals. 

 
Finalment, les consonants poden ser sordes si no es produeix vibració de les cordes vocals o sonores si, en pronunciar-
les, les cordes vocals vibren. 
 

Segons el mode d'articulació 
Segons Punt d’articulació 

bilabial labiodental dental alveolar palatal Velar 
Sord sonor Sord sonor sord sonor sord sonor sord sonor sord Sonor 

Oclusiu (bilabial, dentals, velars) [p] [b]   [t] [d]     [k] [g] 
Fricatiu (labiodental, alveolar i palatals)   [f] [v]   [s] [z] [∫] [ʒ]   
Africat (alveolar i palatals)       [ts] [dz] [t∫] [dʒ]   

Ròtic 
Bategant [r] 

       
[r]  

    
Vibrant  [rr] [rr] 

Nasal (bilabial, alveolar i palatal)  [m]      [n]  [η]   
Lateral (alveolar i palatal)        [l]  [λ]   
 
[p]: pare, capa, tap,  
[b]: bis, saba, dubte, cub 
[t]: tos, pasta, dent 
[d]: dent, nadar, indi, càlid 
[k]: cadira, suc, que, quota, kiwi 
[g]: gos, regar, guitarra, pingüí, pròleg 
[f]: fàcil, cafè, serf 
[v]: vals, servir, wagnerià 
[s]: saber, passar, festa, nas, cirera, ací, caça, feliç 

[z]: zebra, colze, casa 
[ts]: potser, tse-tse, gots 
[dz]: tretze, atzucac 
[∫]: Xàtiva, caixa, guix 
[t∫]: xec, cotxe, despatx, lleig 
[dʒ]: natja, fetge, jardí, gel, roja, rugir 
[r]: turó, cara, anar 
[rr]: rosa, parra, Enric 
[m]: manta, camí, fam 

[n]: nit, pena, son 
[η]: canya, puny 
[l]: literatura, calma, sol 
[λ]: llit, palla, pell 

 

Observació: la j i la g s’articulen [dʒ] en valencià i 
tortosí, però en altres parlars catalans es pronuncia 
[ʒ]. El so [ʒ] sols apareix com a variant 
sonoritzada de [∫]. 
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LES CONSONANTS SIBILANTS ALVEOLARS FRICATIVES  
 
Les SIBILANTS són les consonants fricatives o africades amb un punt d’articulació alveolar o palatal.  

[s] [z] [∫] [ʒ] 
[ts] [dz] [t∫] [dʒ] 

 

Nosaltres anem a estudiar la sonoritat de la S. Segons el mode d’articulació, les consonants sibilants alveolars 
fricatives poden ser sordes [s] o sonores [z]. 

Hi ha dos sons diferents de la essa: la essa sorda i la essa sonora. Quan pronunciem la essa sorda, les 
cordes vocals no vibren; en canvi, quan pronunciem una essa sonora, sí que vibren. Per comprovar aquest fet 
el que pots fer és col·locar els dits damunt de la nou del coll i pronunciar la essa de rosa. Si la pronuncies bé 

notaràs la vibració de les cordes vocals. En canvi, si pronuncies sopa, la essa és sorda perquè les cordes vocals no 
vibren. Caldrà distingir els dos sons per escriure amb l'ortografia correcta les paraules que els contenen. 
 

La essa sorda [s]  es pot representar amb les grafies s, ss, c, ç.  
 

La essa sonora [z] es pot representar amb les grafies s i z. 

S SORDA (s, ss, c, ç) 
 -ss- entre vocals: assaig, disseny, interessar, passió, missió. 

 ss en els prefixos trans- i sots- seguits d’un mot començat per s-: sotssecretari, transsònic. 
 

 S inicial: sentiment 
 S final: repàs 
 S+consonant: festa 
 Consonant+S: pensar 

 

Excepcions:  
excepte en el prefix tra  ns- i en els derivats de fons i de dins-: transitar, 
enfonsar, endinsar 
 
 

 S en mots que comencen per s als quals se’ls afig un prefix: asíndeton, antesala, bisexual, 
ecosistema, contrasenya, dinosaure, polisíl·lab, sobresalt. 

 C davant de e, i: cera, cinema, cacera, ací, secció, solvència, abundància. 

 Ç davant de a, o, u i en posició final: força, eriçó, forçut, esperança, capaç. 

 El grup TS a principi de mot: tsar, tsarevitx. Cal tenir en compte que en registres molt formals es 
pronunciarien africades [ts]. 

 El grup SC davant de e, i: piscina, ascensor. 

 

S SONORA (s, z) 

 -S- entre vocals: cosí, casar-se, pesar. 

 S en el prefix trans- i en els derivats de fons i de dins: trànsit, transitar, enfonsar, endinsar. 
 
 Z en qualsevol posició: pinzell, zulu, amazona, nazi, ozó. 
 
 El grup TZ del sufix –itzar: analitzar, localitzador, normalitzar, organització. La pronúncia africada 
és pròpia dels registres més formals. 
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LES CONSONANTS SIBILANTS PALATALS 
 
Les consonants sibilants palatals poden ser sordes [∫], [t∫]=(X)  
                sonores [dʒ], [ʒ]= (G,J,TG,TJ). 
 
Remarques: 

- En el valencià general i tortosí, la X a principi de paraula com xal, xampany, xicot, xiular... es pronuncia africada 
[t∫]= SORDA. Tot i això, la pronúncia és fricativa [∫] en alguns mots, la majoria d’origen àrab: xarop, xarxa, 
Xàbia, Xàtiva, Xeresa, Xeraco, xeringa, però continuen sent SORDES 

 
- En el valencià general, la J i la G de mots com joc, germà, pluja o regidor es pronuncien com la TJ i la TG de 

viatjar i fetge, és a dir, africades [dʒ]= SONORES:[dʒermá], [plúdʒa]. [rredʒidór]. En la major part de la resta 
del domini lingüístic es pronuncia fricativa [ʒ]= SONORES TAMBÉ.  

 
IMPORTANT: J del pronom personal jo i l’adverbi ja es pronuncia com una i semiconsonant i no com una sibilant: 
[‘jo], [‘ja]. 
 

2.4. Els sons de la x 

A més dels sons que ja hem vist de la X ([∫] i [t∫]), cal remarcar que aquesta consonant té altres realitzacions; les 
que SONEN COM taxi [táksi] o explicar [eksplikár] i per una banda, les que trobem en mots com examen [egzámen] i 
exhibir [egzibír]. 
 

Casos on la X sona [ks]: SORDA 

- Entre vocals: fixar, luxe, màxim, òxid, oxigen, sexe, taxa... 
- Mots començats per ex+cons: excepció, excel·lent, excrement, excursió... 
- A final de mot: annex, complex, crucifix, fix, índex, prefix, sufix... 

 

Casos on la X sona [gz]: SONORA 

- Mots començats per ex+vocal: exagerar, exemple, exercici, exèrcit, existir... 
- Mots començats per ex+h+vocal: exhalar, exhaurir, exhaust, exhibició... 

 

 
FONÈTICA SINTÀCTICA 
 

Aquest és un fenomen que es produeix quan una consonant a final de paraula entra en contacte amb una altra 
consonant o vocal. Es poden donar 4 fenòmens diferents: sonorització, ensordiment, geminació o emmudiment. 
Nosaltres només estudiarem els 2 primers   
 
LES CONSONANTS OCLUSIVES 
 

A) Les oclusives /B,D,G/ que són SONORES, sonen com /P,T,C/ que són SORDES en els següents casos: 
 
1.  En posició final de paraula, davant de pausa.   
     Ex: tub, àrab, club, verd, actitud, fred, Ricard, diàleg, càstig... 
           Veu en un got de tub  

         
         2. Davant de paraula que comença per vocal.  Ex: Sap àrab escrit          
 

       3. Davant de paraula que comença per consonant sorda. Ex: Club caríssim        
 

B) Les oclusives /P,T,C/  que són SORDES, sonen com /B,D,G/ que són SONORES en el  
següent cas: 
 

1. Davant de paraula començada per consonant sonora 
    Ex: gat blanc, dit menut, cuc de terra, blat bord, sac blanc, ruc jove, pic màgic 

RECORDA 
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LES CONSONANTS FRICATIVES i AFRICADES 
 
A) Les FRICATIVES i AFRICADES sonen SORDES quan:    
 
1. En posició final  
 
 
2. En posició final + paraula començada per una consonant sorda 
 
    Ex: guix trencat,  no pots fumar 
 
 
 
B) Les FRICATIVES i AFRICADES sonen SONORES quan: 
 
1. En posició final + vocal 
                    + consonant 
 
Ex: golf estret   gos de presa  vaig de pressa 
      braç esquerre  veloç i potent  estoig obert 
      pots acompanyar-me  roig i negre 
 
 
 

RECORDA 
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NORMATIVA i ESTIL                                                                                    
 

LES MAJÚSCULES i LES MINÚSCULES 
 

Les lletres majúscules són un recurs gràfic convencional 
que serveix per a remarcar certes paraules. Igual que les 
lletres minúscules, poden portar accent o dièresi (BÈLGIDA, 
AIGÜES), en els dígrafs només posem en majúscula la primera 
lletra (Ramon Llull) i en les paraules compostes només va 
amb majúscula el primer mot (Vila-real). 
Tenen dues funcions: 
 

1. Demarcativa, per a destacar les paraules que 
comencen una frase o oració al principi del text, després del 
punt, dels signes d'interrogació o exclamació i dels punts 
suspensius: 
 

- Vaig passar la infància i la primera adolescència en un lloc... 
- Què passaria? Com seria l'avenir? 
- Les sensacions es barrejaven: goig, esperança, neguit, 
expectació... Recorde que d'aquells bocins de terra ens venia la 
sentor de la terra humida. 
  De manera extraordinària, escriurem majúscula després 
de  coma o dels dos punts en les salutacions de les cartes:  
 

          Estimats companys, 
         Us escric aquesta carta... 
 

2. Distintiva, per a singularitzar termes i expressions 
enfront d'altres. No podem preveure tots els casos 
possibles, però basant-nos en la normativa i les 
convencions establertes, escriurem amb majúscula inicial: 
 
· Els noms propis de persona (llinatges, dinasties, mal-
noms, renoms, sobrenoms o pseudònims) o animal, i de 
divinitats: donya Josefina, la família de don Marcelino Alamar, 
Pere el Cerimoniós, Pep Gimeno 'Botifarra', el gos Idèfix, el Cavall de 
Troia, Zeus 
 
· Els topònims o noms de lloc: Llocnou de la Corona, la 
Mola, el Puig, Bonrepòs i Mirambell, la Ribera, el Palància, l'Orient 
Mitjà, Sud-àfrica, el Caire, les Filipines. 

 
  * Escriurem en minúscula els articles, les preposicions i les 
conjuncions que formen part dels topònims valencians o 
valencianitzats, però els que no ho són duen l'article en 
majúscula: Las Palmas, Le Mans, 0 Rosal, La Valletta, Los Angeles. 

 
· Els noms d'institucions, organismes, entitats, 
empreses, establiments i òrgans de gestió: Conselleria 
d'Educació, el Parlament Europeu, l'Acadèmia Valenciana de !a 
Llengua, Tàndem Edicions, la Direcció General de Política Lingüística. 

 
· Les marques i objectes singularitzats: unes Camper, el 
Titànic, el Nautilus. 

 

· Els fets històrics singulars, les festivitats i celebracions 
populars i els moviments artístics i culturals que desig-
nen períodes temporals més o menys delimitats:  lala Guerra 
Civil, la Revolució Francesa la Il·lustració, les Fogueres, Acció 
de Gràcies, el Nou d'octubre, el Renaixement.  
*S'escriuen en minúscula els moviments artístics i 
culturals que s'empren com a denominacions d'estils i 
corrents però no delimiten un període: el cubisme, 
l'impressionisme, el modernisme, el romanticisme. 

 
· Les obres de creació (llibres, pel·lícules, cançons, publi-
cacions, obres plàstiques...): Berenàveu a les fosques, El nom 
de la rosa, La guerra de les galàxies, El Temps, Les Menines, Les 
noces de Fígaro, El llac dels cignes. 

 
· Els plans d'estudis, assignatures i titulacions acadèmi-
ques oficials: l'Ensenyança Secundària Obligatòria, la classe de 
Valencià, la diplomatura en Traducció i interpretació, el doctorat en 
Biotecnologia. 
 
· Les formes protocol·làries de tractament,  els Reis i 
altres disposicions legals, així com les entitats 
abstractes instituïdes oficialment i els noms de 
congressos, seminaris o certàmens: l'Excel·lentíssima 
Alcaldessa, la Llei contra la Violència de Gènere, el Codi Civil 
espanyol, el Parc Natural del Penyal d'Ifac. 

  
En canvi, escriurem amb minúscula: 

 
· Els dies, els mesos, les estacions de l'any i els punts 
cardinals: gener, dimarts, tardor, sud. 
 

· Les denominacions genèriques que acompanyen els 
noms geogràfics (el barri de la Torre, el riu Palància, el monestir 
de Benifassà, la plaça de l'Almoina, la serra d'Irta, l'estret de 
Gibraltar) excepte si formen part del mateix topònim (la Vall 
de Gallinera, de França, la Cova Tallada, Central Park). 
 
·  Els períodes històrics: l'edat antiga, l'edat mitjana, l'edat 
moderna. 

* S'escriuen en majúscula els temps geològics o 
paleontològics i les edats prehistòriques: Neolític, Paleolític, 
Juràssic...  
 

· La designació de càrrecs i les formes de tractament 
no abreviats: el president de les Corts, el rector de la Universitat 
de València. 
 
· Alguns noms propis ja lexicalitzats: una casa nova, un 
judes, la marató de València 
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EL GUIÓ, EL PARÈNTESI I EL CLAUDÀTOR 
 
· El guió (-) marca l'inici del parlament d'un personatge en un diàleg o el canvi d'interlocutor.  
   També delimita un incís amb comentaris sobre el que es diu. Es col·loca immediatament davant de la primera paraula 
de l'incís i darrere de l'última.  
  Ex:  La guerra assegura que els pobres continuen sent pobres -o una mica més pobres- si cap.  
 
 

· Els parèntesis () inclouen un aclariment, una informació complementària, una observació o una dada secundària. 
 

· Els claudàtors [ ] tenen una funció semblant a la dels parèntesis i solen reservar-se per als elements que no formen 
part del text original inclosos per qui fa la transcripció: una referència, una variant, una correcció, etc. 
 
 
 

LINGÜÍSTICA i SOCIOLINGÜÍSTICA                                                                                                                
 
LLENGÜES MINORITÀRIES i LLENGÜES MINORITZADES 
 
 Al món es parlen uns quants milers de llengües, però la majoria les usen un pocs milers de persones. El cas 
més cridaner és Papua Guinea, un país d'Oceania on es parlen vora mil llengües i viuen un set milions de 
persones.  
  En canvi, només hi ha un grup reduït de llengües (al voltant de 200) que les parlen  milions de 
persones. D'aquestes, tan sols unes 15 superen els 50 milions d'usuaris, com ara el xinés mandarí, l'anglés, 
el castellà, l'àrab, el portugués, el bengalí, l'indi, l'indonesi o el rus. En alguns casos són llengües que s'han 
extés més enllà dels seus dominis originaris com a conseqüència de l'expansió colonial, política o religiosa 
(és el que va passar amb l'anglés, els castellà, el portugués i el francés a Amèrica, o amb l'àrab per Àfrica). 
També hi ha llengües amb un gran nombre de parlants que es limiten a una sola àrea geogràfica, com 
l'alemany o el japonés.  
 

  La diversitat lingüística  mundial sol suposar que en un mateix estat es parlen unes quantes llengües 
i que, en conseqüència, es produïsquen situacions més o menys conflictives. Això afecta tant l'estructura de 
les llengües (préstecs, etc)com, sobretot, el seu ús social (diglòssia, substitució, etc.). Els estats on només es 
parla una llengua, com Portugal, Islàndia o Japó, són una excepció (i fins i tot pot haver-hi comunitats molt 
minoritàries que parlen alguna altra).  
 

 Podem classificar les llengües a partir dels criteris següents:  
 

Criteri quantitatiu (nombre absolut de 
parlants al món) 

Llengües majoritàries Les parlen molts milions de persones 

Llengües minoritàries 
Les parlen pocs milions de persones, centenars de milers de persones o, 
fins i tot, una quants milers 

Criteri qualitatiu (situació sociolingüística 
en cada lloc on la parlen) 

Llengües normalitzades Ocupen tots els àmbits de la societat. 

Llengües minoritzades 
Es troben només en una part dels àmbits d'ús d'una societat, ja que la 
resta són ocupats per a una llengua, que sol ser dominant i sol ser 
considerada de  major prestigi social 

 

 La combinació dels dos criteris ens permet constatar que no hi ha una correspondència perfecta entre 
llengües minoritàries i llengües minoritzades, ans al contrari. A Dinamarca, per exemple, el danés ocupa tots 
els àmbits d'ús, encara que en termes absoluts el parlen 5 milions i mig de persones. Per tant, es tracta 
d'una llengua minoritària NO minoritzada.  En canvi, l'occità, parlat al sud de França per una quants 
centenars de milers de persones, és a hores d'ara una llengua minoritària i minoritzada, ja que només ocupa 
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els àmbits d'ús familiar i folklòrics i té molt poca presència en la resta d'àmbits.  
Hi ha llengües no minoritàries, com ara l'alemany, que experimenten processos de minorització  en 
determinades zones com el Tirol del Sud a Itàlia o el Banat a Romania.  
   
De totes les llengües europees que no són oficials en el conjunt d'un estat (com l'occità o el basc, per 
exemple), el valencià és la més parlada a Europa, amb vora 7 milions d'usuaris. Es tracta, per tant, d'una 
llengua minoritària que s'acosta a una situació de normalitat en alguns dels seus territoris, especialment a 
Catalunya, mentre que en altres casos, com al Rosselló, experimenta una situació de minorització extrema 
que amenaça la seua supervivència.  
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LITERATURA                                                                             
 
Ací teniu les 16 qüestions de literatura. Només les 8 primeres seran objecte d'examen. No obstant, recordeu 
que les heu d'estudiar totes.  
 
La literatura la podem organitzar de la següent manera  

 
 
1. EXPLICA EN QUINA MESURA EL  CONTEXT SOCIOPOLÍTIC DELS ANYS POSTERIORS A LA 
GUERRA CIVIL FINS ELS ANYS 70 CONDICIONA LA PRODUCCIÓ NARRATIVA DE L'ÈPOCA 
 
 Després de la Guerra Civil l'abolició de la democràcia ens portà a una situació de misèria intel·lectual total. 
L'objectiu bàsic del cabdill era la unificació lingüística i això suposà la prohibició de l’ús públic del valencià en qualsevol 
àmbit; ni revistes, ni diaris, ni editorials... res de res. 
 
Molts escriptors sofriren depuracions professionals, deportacions o penes de presó. Alguns es van veure abocats a 
l'incert camí de l'exili; l'exterior (Europa i Amèrica) on s'organitzaren i van crear revistes i pogueren publicar novel·les o 
l'exili interior que els obligà a viure en absoluta clandestinitat per la forta repressió i la censura de la dictadura. 
 Als anys 50 serà quan podran tornar a publicar autors de pre-guerra i afortunadament sorgiren nous escriptors 
que van fer, novel·la realista (Valor), fantàstica (Calders) i psicològica (Rodoreda). Naix El club dels novel·listes, 
editorial amb la intenció de mantenir la literatura catalana viva. 
 Durant els anys 60, la dècada de l'obertura, apareixeran les primeres traduccions d'obres estrangeres i hi haurà 
un major contacte amb la narrativa Europea. A finals de la dècada, van començar a destacar i a publicar autors nascuts 
en postguerra.  
Mentrestant al País Valencià no serà fins els 70 que es publicaran obres narratives de manera sòlida i continuada.  
 Podem concloure que, tot i que la Guerra Civil i la immediata postguerra suposaren un tall en la producció 
narrativa, s’aconseguí -amb el pas del temps- una continuïtat literària digna. 
 
 
 
 

Gènere Literatura de postguerra fins els anys 70 Literatura dels anys 70 fins a l'actualitat 

CONTEXT 1. Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l’època. 

NARRATIVA 

2. Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric 
Valor. 

 
3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia 

dels personatges. Estàs d’acord amb esta asseveració? Explica per 
què. 

4. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, 
sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context 
sociocultural. 
 
5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la so-
cietat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa. 

POESIA 

 
6. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va 

des de la postguerra fins a finals dels anys 70. 
 
7. Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic. 
 
8. Explica les característiques més importants de la producció poètica de 

Salvador Espriu. 
 

9. Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual. 
 
10. La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-

ho i raona-ho. 
 

TEATRE 

11. Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra 
fins als anys 70.  

 
12. Descriu els aspectes més importants de l’obra teatral de Manuel de 

Pedrolo. 

13. Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual. 
 
14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el 

món audiovisual. 

ASSAIG 15. Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de 
l’època. 

 16. Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra 
realitat contemporània. Explica-ho. 
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2. EXPLICA LES CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS DE L'OBRA LITERÀRIA D'ENRIC 
VALOR 
 
Enric Valor (Castalla en 1911- València 2000). Va ser reconegut per la seua incansable tasca com a defensor de l’ús i la 
recuperació de la nostra llengua. Com a lingüista va destacar per difondre la gramàtica normativa, entre les quals 
publicà: una gramàtica, la flexió verbal, etc. Com a narrador omplí un buit que en un moment normal hauria estat cobert 
per uns sis o set escriptors i no només un.   
De les tècniques que va utilitzar destaquem l’ús del narrador omniscient i subjectiu, una escriptura amb precisió, domini 
de la llengua, recursos de llenguatge oral (tradició popular) i model de llengua literària equilibrat.  
 
Enric Valor esdevé un referent com a narrador i diferenciem dos estils:   
 
 El Valor rondallista es va dedicar a recollir esquemes narratius orals i simples d'històries populars que després 
els convertí en narracions dotades d'un llenguatge de caràcter literari. Segons la temàtica classifiquem les rondalles en: 
meravelloses, costumistes i d’animals personificats. Va aconseguir publicar un total de 36 rondalles entre 1950 i 1958. 
 
 El novel·lista escriu amb les mateixes tècniques estilístiques i lingüístiques de les rondalles. Pretén fer la crònica 
del període històric que va viure, plasmant-hi totes les seues observacions sobre el paisatge i la geografia, la toponímia, 
la fauna i la botànica del sud del País Valencià. 
 
l’Ambició d’Aleix, la seua primera novel·la, i La idea de l’emigrant se centren en un heroi individual on s’analitzen 
els conflictes individuals del protagonista. D’altra banda, hi ha novel·les amb un protagonista col∙lectiu com El cicle de 
Cassana. En totes elles es va mantenir fidel a un model tradicional de la narrativa realista.  
 
En conclusió podem destacar la narrativa de Valor per crear un riquíssim registre literari i connectar la tradició lingüística 
i narrativa d’abans i de després de la guerra. 
 
 
 
3. LA PRODUCCIÓ LITERÀRIA DE MERCÉ RODOREDA INCIDEIX SOBRE LA PSICOLOGIA 
DELS PERSONATGES. ESTÀS D'ACORD AMB AQUESTA ASSEVERACIÓ? EXPLICA PER QUÈ. 
 
 Durant la Guerra Civil el valencià es va prohibir i amb aquesta la seua literatura i qualsevol tipus d'ús. Per això al 
1939 Mercè Rodoreda es veié abocada a emprendre el camí de l'exili primer cap a París, i més tard a Ginebra (Suïssa). 
A l’exili va començar a escriure novel·la psicològica. Aquest tipus de novel·la es caracteritza per la descripció dels 
pensaments dels personatges, l’estil indirecte lliure i el monòleg interior, el qual es basa en la introspecció en la 
psicologia del protagonista.  
A les seues novel·les les protagonistes són tot dones amb gran profunditat psicològica, solitàries i introvertides. Són 
personatges amb relacions afectives d'insatisfacció, fins al punt de portar-les a la desesperació, però sempre amb un 
final que deixa una finestra oberta a l’esperança. 
 
Les seues obres es caracteritzen per comparar el món de la infantesa,la qual reflecteix la felicitat, amb el món adult, que 
representa el patiment. L'ús d'elements simbòlics és una altra característica fonamental (el colom, l'embut, la natura) i 
també la reflexió sobre el pas del temps. 
 Així doncs, podem concloure que efectivament, la producció de Mercè Rodoreda incideix sobretot en la 
psicologia dels personatges. 
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4. QUÈ DESTACARIES DE LA NARRATIVA DEL ANYS 70? REFLEXIONA SOBRETOT, 
ENTORN DE LES NOVETATS EN LA TÈCNICA LITERÀRIA I DEL CONTEXT SOCIOCULTURAL 
 
1975, mor Franco, comença 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.  
 
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.  
 
 
 
5. EXPLICA EN QUINA MESURA LA NARRATIVA DE QUIM MONZÓ REFLECTEIX LA 
SOCIETAT CONTEMPORÀNIA I AMB QUINS RECURSOS LITERARIS HO FA. 
 
 Quim Monzó va ser una persona molt polifacètica ja que ha dedicat la seua vida a diverses feines. Com a narrador 
destaca per una narrativa curta i algunes de les novel·les més significatives són: El perquè de tot plegat o Mil Cretins. 
 

Les seues obres es caracteritzen per fer un retrat, sense afany moralitzador, d’una societat contemporània marcada per la 
soledat, la incomunicació... 
Pel que fa als temes, tracta la solitud de les parelles, la hipocresia, la falta de valors, les manies i paranoies urbanes, així com 
la tirania de les màquines. A més, les seues obres s’ambienten en un espai urbà on s’hi desenvolupa l’acció. 
Respecte als personatges, es caracteritzen per ser esquemàtics, simbòlics o prototípics. Normalment els noms d’aquestos no 
solen tenir sentit. 
  

 En quant als recursos literaris, es fa servir de l'escriptura automàtica (sense planificació), no empra una escriptura 
clàssica i es produeix una successió de fets amb un final sorprenent i humorístic, per últim cal tindre en compte l'ús d'una 
llengua viva. 
 

Per tot açò, afirmem que Monzó fa una literatura moderna que presenta situacions de la vida quotidiana amb una mirada 
original, crítica i deformada de manera humorística. 
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6. DESCRIU LES TENDÈNCIES MÉS RELLEVANTS DE LA POESIA EN EL PERÍODE QUE VA 
DES DE LA POSTGUERRA FINS ALS FINALS DEL ANYS 70 
 
La postguerra estigué caracteritzada per la pèrdua de les llibertats democràtiques, la repressió de la nostra cultura i 
inevitablement, l’exili. Enmig d'aquest ambient la poesia aconsegueix sobreviure i esdevindre símbol de la resistència 
cultural i lingüística. 
Coincidiran en el temps tant els autors del moment (Joan Brossa o Xavier Casp), com els ja consagrats (Riba, Foix, 
Carner) i els que van publicar en els anys 30 com Joan Vinyoli o Pere Quart. 
 
Podem diferenciar quatre tendències: 
 
 A la dècada dels 50 coexistiren la poesia simbolista i l'avantguardista. La primera suggeria una realitat simbòlica 
caracteritzada per la perfecció formal, l’allunyament de la realitat a través del símbol i la metàfora. 
AL seu torn, els avantguardistes van ser un moviment inconformista, filosòfic i literari amb temes com la relació persona 
amb realitat i l’angoixa de viure en un món absurd. Destacaríem autors com Josep Carner com a simbolista i a Joan 
Brossa com a avantguardista. 
 
 Als 60, en contraposició, van optar per una poesia més directa, dirigida al poble i que parla de persones 
normals i ambients quotidians. És l'anomenat realisme històric. Destaquen autors com Pere Quart amb Vacances 
pagades o Vicent Estellés amb Llibre de meravelles. 
 
 Els 70 són els de la Nova Cançó, els cantautors escrivien cançons i poemes amb el compromís de recuperar la 
nostra llengua de manera pública i burlant la censura franquista del moment. La Nova Cançó es convertí en un fenomen 
de masses i podem destacar cantautors com: Raimón o Lluís Llach o Mª del Mar Bonet. 
 
 Influïts pel simbolisme i el surrealisme, autors com Miquel Desclot o Joan Navarro canviaran a una poesia 
individual. Podem dir que és com una mena de retorn al passat. 
 
 
 
7. EXPLICA LES APORTACIONS DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS AL GÈNERE POÈTIC.  
 
 Vicent Andrés Estellés, poeta de postguerra. Encara que va escriure moltes obres poètiques no en va poder 
publicar cap fins que va acabar la postguerra. Alguns títols El llibre de Meravelles o Mural del País Valencià.  
La seua poesia  està classificades dins del realisme històric i tracta temes com l’amor, el qual pot anar des del desig fins 
al sexe, la fam, la quotidianitat, la mort  i, per últim, la Pàtria.   
  
 Podem afirmar que Estellés, encara que de vegades utilitza col·loquialismes, fa una poesia culta. Així ho 
demostra fent ús de la doble adjectivació, de comparacions o de repeticions de sintagmes. A més, escriu diferents tipus 
de poemes com l’ègloga, els  sonet o poemes amb vers lliure. Per altra part, podem distingir dos poemes diferents: el 
poema confessió, en el qual apareix la veu d'un «jo poètic» que representa la veu del Poble i un poema diàleg on es 
dirigeix a un «tu» que, de vegades, en realitat és l’autor mateix.   
  
 Com a conclusió podem dir que Vicent Andrés Estellés és considerat com l’Ausiàs March de l’època 
contemporània ja que va tindre una gran difusió a partir dels anys 70 a causa del seu compromís social.  
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8. EXPLICA LES CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS DE LA PRODUCCIÓ POÈTICA DE 
SALVADOR ESPRIU 

 Salvador Espriu i Castelló (Santa Coloma de Farners, Girona, 1913-Barcelona 1985) va ser un poeta, 
dramaturg i novel·lista català amb un gran bagatge cultural (llicenciat en Dret i Història Antiga, va ser un gran 
coneixedor de les cultures clàssiques i de la mitologia, cosa que s’aprecia en les diverses referències en les seues obres). 
Abans de la Guerra Civil escriu novel·la i teatre i, a la postguerra, duu una vida retirada i tranquil·la i es dedica quasi 
exclusivament a la poesia. 

Conrea una poesia d’estètica clarament simbolista fins a la dècada dels seixanta: 
Cementiri de Sinera (1946) 
Les cançons d’Ariadna (1949) 
Les hores i  Mrs.Death (1952) 
El caminant i el mur (1954) 
Final del laberint (1955).  

El conjunt d’aquestes obres constitueix el que s’anomena cicle líric i es caracteritza per l’ús d’un llenguatge ric , per 
un estil variat i per la creació de símbols i mites com: Sepharad (l’Espanya perduda dels sefardites, símbol de 
l’Espanya de la postguerra), Sinera (el nom és la inversió d’Arenys, poble molt significatiu en la vida del 
poeta; per extensió, Sinera representa la seua pàtria Catalunya), el laberint (la vida). En aquestes obres, 
Espriu tracta de manera obsessiva el tema de la mort, de vegades amb un to melangiós i elegíac i d’altres 
satíricament, sarcàsticament. Hi abunden les meditacions i els interrogants sense resposta possible: la vida de l’ésser 
humà (el laberint) acaba amb una fi grotesca, la mort, el no-res; l’única vida veritable és la de les 
persones sobre la terra.  

Amb la publicació de La pell de brau (1960) inicia una nova etapa creativa: elabora una poesia cívica (dins el 
que s’anomena Realisme social), una poesia compromesa a favor de la dignitat i la llibertat dels pobles i a través de 
la qual llança un missatge en to didàctic i d’esperança al  poble. 

La pell de brau, que presenta la tragèdia de Sepharad* (Espanya, en hebreu), és una obra de caire social  i  
de compromís polític. Tracta el tema de la mort però també analitza la Guerra civil: el que representa la lluita entre 
germans i les conseqüències que se’n deriven, denuncia les injustícies de la postguerra i defensa la concòrdia entre tots 
amb propostes de convivència pacífica.  

En altres obres posteriors, Llibre de Sinera (1963), persisteix el to de poesia civil, però ara centrada en la pàtria 
catalana;  Aquestes obres apareixen en uns moments en què es propugnava el compromís social de 
l’escriptor; per això, la poesia cívica d’Espriu va adquirir un gran ressò. 

Finalment, podem afirmar que l’evolució en la poesia d’Espriu és un reflex de l’evolució de la poesia del 
seu temps,  va conciliar una problemàtica espiritual, quasi metafísica, amb la problemàtica del seu poble, sotmés a la 
repressió política i al silenci. La seua actitud compromesa i de denúncia, a més del fet que molts dels seus poemes foren 
musicats i interpretats per Raimon, va contribuir a la popularització de la seua obra. 

NOTA: *és el nom que en llengua hebrea es dóna a Espanya i que en la tradició jueva, almenys des d'època medieval, s'aplica a 
la península Ibèrica. De Sepharad prenen el seu nom els sefardites, descendents dels jueus originaris d'Espanya i Portugal. 
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9. DESCRIU LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA POESIA ACTUAL (70 A 
L'ACTUALITAT).  
 
A partir dels anys setanta, al context sociopolític està caracteritzat pels canvis que es produeixen com a 
conseqüència de la mort de Franco, la transició, la democràcia, les noves lleis que contribuiran a la normalització 
lingüística. 
 En la dècada dels 70, els poetes més veterans van continuar fent una poesia realista i compromesa 
(com Martí i Pol). En aquests anys també es recupera l’obra de J.V. Foix i es publiquen dos obres cabdals: Miralls de 
Pere Gimferrer, i Poesia rasa de Joan Brossa, que faran que la poesia s’incline cap al simbolisme i 
l’experimentalisme.  
 
En aquest panorama, es pot parlar de diverses tendències:  
  
   ·  Per una banda, alguns autors més joves com Lluís Alpera o Marta Pessarrodona (entre altres) continuen la tradició 
realista, però es fa una poesia més intensa -intimisme, erotisme, imaginació i onirisme-. Es pretén que el lector imagine 
i experimente emocions i sensacions. 
   
   · Per altra banda, es fa una poesia que tendeix al retoricisme: el poeta se centra més en la forma que en el 
missatge (la poesia deixa de ser utilitzada per a narrar o denunciar i passa a suggerir, evocar i és considerada com 
una eina d’investigació de la subjectivitat del poeta; per tot això, la poesia es fa hermètica). En aquesta línia, es mouen 
poetes com els catalans Narcís Comadira, Maria Mercè Marçal o Pere Gimferrer; els valencians Jaume Pérez Muntaner, 
Vicent Salvador,Fina Cardona, Josep Piera o Marc Granell i Miquel Àngel Riera, a les Illes Balears. 
 
Durant els anys 80, la poesia continua en la mateixa línia. Els poetes elaboraren una visió de la realitat des del “jo”, 
a través de la suma de vivències personals, i conceben la poesia com a expressió de la pròpia intimitat i com a 
formulació d’experiències personals. Definitivament s'acceptà el mestratge de tots els grans poetes del s. XX: Foix, 
Brossa, Ferrater, Carner, Espriu, Estellés, Pere Quart. 
 
Als 90, s’abandona la idea d’actuar com a memòria col·lectiva i es tendeix a la intimitat i sovint apareix l’escepticisme 
i es persegueix l’obra ben feta. 

 
Als últims anys, els nous poetes ja provenen de la transició política i no d’una oposició al franquisme; han sorgit en un 
període d’aprenentatge oficial de la nostra llengua a les escoles, instituts i universitats. Tanmateix, han heretat la pèrdua 
del paper hegemònic de la poesia com a gènere literari, reduïda a un àmbit minoritari. La seua poesia té una certa 
claredat expressiva i se centra majoritàriament en l’espai quotidià urbà immediat i en un món global regit pel 
consum. Enfront d’uns societat homogeneïtzadora, apareix l’individu de cada dia amb les seues petites i 
irrenunciables vivències, reflectides en versos que pretenen enriquir i transmetre les emocions de l’ésser humà.  
Poetes rellevants a hores d’ara són Anna Montero, Josep Ballester, Vicent Nàcher, Josep Porcar, Maria Josep Escrivà 
etc. 
Finalment, cal destacar la labor de les nostres editorials i la convocatòria de premis literaris que han col·laborat a 
promocionar, difondre l’obra dels nostres poetes. 
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10. LA POESIA DE MIQUEL MARTÍ i POL HA ACONSEGUIT UN GRAN RESSÒ SOCIAL. 
EXPLICA-HO I RAONA-HO. 
 
Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929-2003), naix al si d’una família treballadora. Cal explicar alguns trets de la seua 
biografia (diversos fets de la seua vida i l ́experiència d ́una malaltia degenerativa) ja que són essencials per a entendre 
la seua obra i el ressò social que ha assolit.  A més, el lligam amb el seu poble on visqué sempre i la fàbrica tèxtil on 
treballà des de molt jove el fan un poeta compromés amb la seua classe i la seua terra. 
Entén la poesia com “l’expressió de l’experiència viscuda”; per això, en ella queden reflectides totes les 
etapes vitals del poeta: la reflexió metafísica, la poesia realista i compromesa, la malaltia i la seua superació, el 
compromís nacional, el pas del temps i el balanç de vida. A més, utilitza un llenguatge directe, col·loquial i 
narratiu. 
 Poeta consolidat ja el 1955, expressa un gran interés pels problemes socials i quotidians de la gent, 
participa en actes de denúncia social i organitza accions reivindicatives contra el règim dictatorial. En aquestos anys, 
forma la seua família i porta una intensa activitat pública: dirigeix cinefòrums, col·labora en algunes revistes, fa 
conferències, posa música als seus poemes i en canta en escenaris al costat d'altres integrants del moviment de la Nova 
Cançó. A finals dels seixanta, inicia activitats polítiques en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).  
 És a la dècada dels 1960, entra de ple en el corrent imperant de l'època pel que fa a poesia, el realisme 
històric, especialment en els títols El poble (1966) i La fàbrica (1972) on reflecteix amb realisme el món quotidià dels 
obrers, de les dones que treballen a casa, dels jubilats... que apareixen com vertaders herois de la pròpia existència 
quotidiana. Tracta els personatges amb gran tendresa i sovint els personalitza amb noms i cognoms concrets.  
 A partir del 1970, l'esclerosi múltiple, malaltia degenerativa que patirà tota la vida, comença a fer-se 
evident. Aleshores, hi ha un canvi en la seua poesia que tendirà a la interiorització: expressió del patiment, la 
solitud, i la reflexió sobre la mort... La pèrdua de la seua primera dona marca també una crisi personal en obres com 
Vint-i-set poemes en tres temps (1972), Cinc esgrafiats a la mateixa paret (1975), Quadern de vacances (1976), 
Estimada Marta (1978)... 
 A partir dels anys 80 comença una relació d ́amistat i d ́estreta col·laboració amb el cantautor Lluís Llach. 
Els discos Un pont de mar blava (tema del mestissatge mediterrani, i de la germanor entre les cultures catalana, grega i 
àrab) o I amb el somriure, la revolta contenen cançons escrites pel poeta o conjuntament i poemes musicats per Llach. 
A partir d'ací, l'aparició de Martí i Pol en concerts multitudinaris d ́aquest cantant i la seua presència en mitjans de 
comunicació (entrevistes a la ràdio o la tv, diaris o revistes) contribuïren a fer-ne un personatge mediàtic i conegut. 
També han col·laborat a popularitzar Martí i Pol altres cantants com ara Paco Muñoz , el grup “Rauxa” o Ramon 
Muntaner, amb versions de poemes seus.   
 Ja als anys 90, a la seua poesia, torna a aparéixer el desencís i la inseguretat, no sols de caire personal, 
sinó provocats per la reflexió sobre fets socials o polítics sobre els quals adreça una mirada crítica. 
 En conjunt, la poesia de Martí i Pol esdevé una reflexió sobre les limitacions humanes, sempre a partir de 
grans temes com la por, la mort, la solitud, el dolor i el destí. A més, també fa poesia amorosa i nacionalista 
amb constants referències a la situació social i nacional amb un estil que el feia accessible a tots els públics. 
Tot això, la seua intensa activitat cultural i social, i el fet que els seus poemes hagen estat musicats per grans 
cantautors són els motius que la seua poesia haja tingut un gran ressò social, (sobretot, a partir dels 90, va 
rebre multitud d’homenatges i distincions honorífiques i la seua assistència sempre acompanyat per Montserrat Sans, la 
seva segona esposa, va ser aclamada en multitud d'actes). 
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11. DESCRIU LA RENOVACIÓ TEATRAL DEL PERÍODE QUE VA DES DE LA POSTGUERRA 
FINS ALS ANYS 70 
 
Després de la Guerra Civil, el règim franquista va prohibir qualsevol manifestació cultural pública en la nostra llengua 
(moment de misèria intel·lectual total). Aquest fet tingué greus repercussions en el nostre teatre ja que només es 
permetien representacions en castellà. A més, la forta censura i la prohibició de les traduccions van 
desconnectar-lo dels nous corrents europeus. 
 Després de la Segona guerra Mundial*, hi hagué una certa permissivitat i es representaren algunes 
obres d'autors del s.XIX com Àngel Guimerà, Frederic Soler o altres autors d'abans de la guerra que passaven el 
control de la censura.  
El 1955 es funda l’Agrupació Dramàtica de Barcelona , que comença a programar autors clàssics, com Shakespeare 
i Txèkhov, a editar traduccions de grans autors europeus contemporanis com Ionesco o Brecht, i a posar en escena 
autors propis com Espriu, Brossa o Pedrolo. Gràcies a tot això, el teatre català du a terme una profunda renovació dels 
temes i dels llenguatges escènics i s’acosta als nous corrents europeus.  
S’hi poden identificar tres grans tendències: per una banda, les comèdies de crítica mordaç de la burgesia, en 
què destaca Joan Oliver; per altra banda, el teatre avanguardista, que adopta formes surrealistes i trenca tant 
els ritmes narratius com els espais escènics, i experimenta amb noves formes d’expressió (música, poesia, 
dansa, etc). Ací l’obra de Joan Brossa és central; també destaca el teatre de l’absurd, que planteja conflictes de 
caire existèncial –la llibertat de l’ésser humà, el sentit de la vida, la relació amb els altres, etc. Les obres de 
Pedrolo són el millor exponent d’aquest corrent. 
 
Al País Valencià es van permetre les representacions religioses (miracles de Sant Vicent) i els sainets, que 
aconseguiren un gran èxit popular. Però, a meitat dels anys 50, el públic perd interés pel teatre autòcton. Això i 
l'èxit del cinema va ser la causa que molts teatres desaparegueren o es convertiren en sales de cine. És en 
estos anys que hi ha alguns autors com Martí Domínguez, Francesc de Paula Burguera o Joan Alfons Gil 
Albors, que intenten renovar el teatre valencià. 
A les dècades dels 60 i 70, apareixen alguns grups que realitzen obres de creació col·lectiva on introduïren 
noves tècniques teatrals. Al País Valencià podem citar: Carnestoltes, El Rogle, Teatre 49, Pluja o La Cassola i a 
Catalunya: Els joglars, Els Comediants, Dagoll Dagom, Tricicle o La Fura dels Baus. En resum, malgrat un 
context de falta de llibertat i de censura política i cultural, el nostre teatre va aconseguir una recuperació 
progressiva a partir dels anys 50 i aconseguí crear en les dècades 60 i 70 obres de qualitat que l'acostaren 
a les tendències europees del moment. 
 
*II Guerra Mundial (1939-1945 en la qual Espanya no va participar perquè acabava d'eixir de la Guerra Civil i no estava 
en condicions, afortunadament no hi vam participar) 
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12.- DESCRIU ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE L’OBRA TEATRAL DE MANUEL DE 
PEDROLO 
 
Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina (l'Aranyó, 1 d'abril de 1918 - Barcelona,26 de juny de 1990). La seua és una de 
les més extenses i variades de la literatura catalana contemporània. Amb més d'un centenar de títols publicats, Pedrolo 
ha cultivat pràcticament tots els gèneres literaris (bàsicament la novel·la, però també llibres de versos, obres de 
teatre, contes i articles) i ha treballat amb una gran multiplicitat de temes i tècniques. 
Manuel de Pedrolo va escriure entre el 1958 i el 1963 un total de tretze obres teatrals centrades en temes com: la 
mort, la comunicació entre els homes i, sobretot la llibertat, analitzada des de diferents angles. Estes obres 
presenten característiques tècniques, formals i estilístiques que les relacionen amb l’anomenat teatre de 
l’absurd, encara que Pedrolo l'anomenava teatre de l'abstracte. Entre aquestes podeu citar alguna: En Cruma (1957), 
Pedrolo va plantejar el tema de l’autenticitat de l’home: com més autèntic és l’home, més incapaç es mostra de 
comunicar- se amb el món exterior. En Homes i No (1957) va tractar la rebel·lió d’una parella jove contra el 
conformisme heretat, i en peces com Situació bis (1958), Darrera versió per ara (1958) o L’ús de la matèria (1958) 
va reflexionar sobre la llibertat des d’una òptica més genuïnament política i social. Textos com Tècnica de 
cambra (1959) i Algú a l’altre cap de peça (1962) se centren sobre aspectes filosòfics del coneixement del món 
 
En les seues obres teatrals, Pedrolo planteja situacions claustrofòbiques i angoixants, que representen una situació 
col·lectiva de repressió, que no situa en cap espai o temps concret. Per tal de burlar la censura franquista, evita 
qualsevol referència que permeta localitzar-ne l’acció; per això, les seues peces no tenen ni geografia ni història i els 
personatges viuen en un món tancat que els separa del món exterior. Representen símbols o encarnen actituds que 
l’autor enfronta a situacions límit, des d’un plantejament que el connecta amb el corrent existencialista europeu. 
En realitat, davall la tècnica del teatre de l’absurd, hi ha una reflexió filosòfica sobre la condició de l’ésser humà i 
sobre la llibertat. És més, tècnica i temàtica existencial naixen del compromís social i polític de Pedrolo: 
responen a una acció de denúncia contra la injustícia, contra l’intent de genocidi cultural i polític. Així, el 
seu teatre es correspon perfectament amb la seua obra narrativa, cosa que mostra la coherència interna de l’escriptor. 
 
En conclusió, podem reconéixer en l’obra teatral de Manuel de Pedrolo, un escriptor profundament compromés 
en la defensa de la seua cultura; la influència d’alguns dels corrents teatrals més importants del teatre 
europeu de postguerra, especialment del teatre de l’absurd, i la influència del corrent de pensament 
existencialista pel que fa a la reflexió sobre la llibertat i la condició de l’ésser humà. La seua important tasca 
cultural va ser reconeguda l’any 1979 quan se li va concedir el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 
 
 
13. DESCRIU LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’ESCRIPTURA TEATRAL ACTUAL. 
 
A partir dels anys setanta, el text teatral experimentarà una profunda transformació. Les companyies d’actors 
joves no entenen el teatre com la posada en escena d’un text escrit per un autor. Apareixen grups com Els Joglars, 
Els Comediants, Dagoll Dagom, La Cubana o La Fura dels Baus, que creen el text teatral de manera col·lectiva. Es 
considera el text escrit com un element més al costat de molts altres que formaran part de la representació. Es donarà 
especial rellevància a l’expressió corporal i també l’ús de les noves tecnologies. Tot serà vàlid en 
l’expressió teatral. Així, les noves tecnologies penetren també en el món teatral, que barreja tècniques 
antigues com el mim (Tricicle) i el circ (Els Comediants) amb la projecció cinematogràfica de l’obra sobre 
una pantalla amb actors que de sobte la travessen (La Cubana) i, fins i tot el públic passa a tindre un cert 
protagonisme. 
Cap a finals dels anys vuitanta, s’estrenen obres d’autors com Benet i Jornet o Rodolf Sirera i comencen a 
aparéixer nous dramaturgs com Sergi Belbel, Lluïsa Cunillé, Lluís-Anton Baulenas. El text es recupera com a 
element essencial de la representació seguint la influència d’autors europeus com Samuel Becket. Però 
aquestos nous autors s’impliquen plenament en el procés de creació de l’espectacle teatral i hi intervenen 
com a directors, com és el cas de Sergi Belbel o Juli Leal. De vegades són autors, directors i actors, com és 
el cas de Lluís-Anton Baulenas o Carles Alberola (creador, junt amb Toni Benavent de la companyia Albena 
Produccions, amb obres d’èxit com Besos o Spot).  
Pel que fa al teatre d’autor, a més de la rellevància de Benet i Jornet Una vella coneguda olor i Rodolf Sirera El 
brunzir de les abelles, cal destacar Jordi Teixidor El retaule del flautista o Manuel Molins Dansa del vetlatori, com a 
autors que fan un teatre diferent, de qualitat, de denúncia social i vàlid comercialment. 
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El nostre panorama teatral, amb el temps, s’ha enriquit amb grups i autors que s’han consolidat i que 
representen tendències diferents: Per una banda, hi ha una dramatúrgia que analitza la realitat i que 
combina l’experimentació formal i la ironia i l’humor (Sergi Belbel); per altra banda, trobem obres centrades 
en problemes individuals amb personatges anònims (Lluïsa Cunillé). També hi ha un teatre que tracta de 
manera reflexiva problemes del nostre temps (Manel Dueso) o un teatre més comercial amb comèdies 
lleugeres i ben construïdes amb influència de les telesèries (Carles Alberola). No podem oblidar el “teatre de 
la irritació”, que consisteix a increpar el públic i incomodar-lo per tal de crear alguna reacció (Roger Bernat). 
Podem concloure afirmant la gran embranzida del gènere dramàtic en la nostra llengua en tot el nostre 
territori durant les darreres dècades del segle XX i les actuals, tant pel que fa al teatre d’autor com pel que fa a 
la innovació introduïda pels grups de teatre. Aquesta interessant i espectacular renovació del panorama teatral ha estat 
reforçada per la creació d’institucions teatrals de caràcter públic que han millorat i consolidat les 
infraestructures del nostre teatre. També la televisió ha contribuït a fomentar el teatre, sobretot amb l’emissió de 
sèries interpretades en la nostra llengua i de les quals són guionistes alguns dels nostres dramaturgs més consagrats. 
 
 
14. EXPLICA L’OBRA TEATRAL DE JOSEP MARIA BENET I JORNET i LA SEUA RELACIÓ 
AMB EL MÓN AUDIOVISUAL 
 
Josep Mª Benet i Jornet (1940) es va formar durant els anys 60 amb lectures de tot tipus, serials radiofònics i, més 
tard amb els seus estudis de Filosofia i lletres i, com a alumne en l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual on entrà en contacte 
amb els autors més importants del moment. 
A les primeres obres de base realista, tractava la problemàtica d’aquella generació que va viure la postguerra. 
Després, evoluciona cap a una dramatúrgia més personal d’experimentació permanent, encara que manté un punt 
comú: la reflexió sobre l'individu i la societat que l'envolta. 
L’any 1963 va guanyà el Premi Josep Maria de Sagarra amb Una vella, coneguda olor (on presenta una visió dels anys 
60 amb uns protagonistes incapaços de plantar cara a la realitat hostil i opressora del franquisme. En aquesta dècada 
dels 60, inicia un teatre d’experimentació formal, la trilogia sobre el mite de Drudània, en què fa una reflexió 
sobre la supervivència de la cultura catalana i el compromís de l’individu amb la seua societat. 
Aquesta experimentació culmina amb Berenàveu a les fosques (1971), on incideix en la intimitat d’uns personatges de 
postguerra. En esta dècada dels 70, Benet i Jornet continua amb el teatre experimental i imaginatiu en La 
desaparició de Wendy (1973). També va conrear obres infantils com Supertot (1973) o El somni de Bagdad (1977). 
Amb Revolta de bruixes (1977) agafa un to simbòlic. 
A mitjan dels setanta inicia la seua col·laboració amb la televisió, que li permet acostar-se a un públic més 
popular. Per a televisió escriu Dins la catedral (1976), Elisabet i Maria (1979) i Història del virtuós cavaller Tirant lo Blanc 
(1987)(adaptacions de Prudenci Bertrana, F. Schiller i Joanot Martorell respectivament) i produeix també guions, sèries i 
espais dramàtics.  
En el últims anys del s. XX, continua amb el teatre infantil i conrea també un teatre més personal en obres com 
Testament (1996), que planteja el treball intel·lectual o artístic com a justificació al fet de viure. Obres ja del nou segle 
són L'habitació del nen (2003) o Salamandra (2005), on projecta la seua preocupació per la preservació de la llengua.  
Però si avui dia és conegut és per ser el creador dels serials televisius de creació pròpia de gran audiència com 
: Poble Nou, Rosa, Nissaga de Poder, Laberint d'ombres o El cor de la ciutat. 
Poble Nou fou la primera telenovel·la en català i tot un fenomen social on planteja dos temes clàssics: el canvi de 
fortuna d'una família i la contraposició entre el vell i el nou. L'argument girava al voltant d'una família tradicional, la vida 
dels quals canvia quan a la mare li toca la loteria. També apareixien altres històries amb divorcis, adulteris, paternitats 
no reconegudes, homosexuals i problemes socials com ara la sida. S’intentava transmetre valors tolerants i va ser 
un vehicle clau per a la normalització lingüística.  
La col·laboració amb d’altres autors com el valencià, Rodolf Sirera, ha donat fruit en la sèrie Amar en tiempos 
revueltos que emeté RTVE més de cinc temporades en el primer canal de televisió i que s'emet actualment en A3 amb 
el nom d'Amar es para siempre.  
A més dels nombrosos premis concedits a obres concretes, la seva obra ha estat traduïda a diverses llengües. Tot 
açò fa de Benet i Jornet l’autor teatral més prolífic, guardonat i reconegut del teatre contemporani i un 
dels artífex de l’èxit televisiu d’un model de relat audiovisual que, reflectint la diversitat, complexitat i normalitat 
de la societat catalana actual, ha contribuït a la normalització i estandarització de la llengua catalana en els 
mitjans de comunicació. 
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15. VALORA LA REPERCUSSIÓ DE L’ASSAIG DE JOAN FUSTER EN EL CONTEXT DE 
L’ÈPOCA.  
 
Joan Fuster (Sueca 1922-1992) és, sens dubte, l’assagista peninsular més important de les generacions sorgides després 
de la Guerra Civil. La seua obra, deixant de banda una dedicació inicial a la poesia, es pot classificar en tres blocs:  
 
 a) Obres de temàtica humanística i general, com L’home, mesura de totes les coses, Diccionari per a 
ociosos o el Diari 1952-1960. En aquests llibres Fuster tracta temes que van de la història a la política, passant pels 
aspectes més diversos de la vida cultural i quotidiana. 
 b) Obres destinades a reflexionar i investigar sobre la identitat col·lectiva dels valencians, com 
Nosaltres, els valencians i Viatge pel País Valencià, llibres bàsics per al coneixement de la història, la cultura i els 
problemes d’identitat nacional del País Valencià.  
 c) Obres de crítica i d’història literàries: en aquest apartat destaquen els estudis dedicats als clàssics 
medievals valencians com Ausiàs March, sant Vicent Ferrer o Roís de Corella, i també els dedicats a autors 
contemporanis com Pla, Espriu o Estellés.  
 
A més d’aquesta varietat temàtica, l’assaig fusterià presenta moltes formes: l’article i el diccionari filosòfic, el diari, 
l’aforisme i la monografia. De tota manera, els assaigs de Fuster responen sempre a una mateixa actitud: la voluntat 
de comprendre un fet, un problema, d’establir a partir d’aquest un examen de consciència. Es tracta 
d’examinar, de tornar a pensar tot el que sabem —o creiem saber— sobre qualsevol tema per tal d’aconseguir-ne una 
comprensió renovada i aprofundida. Ara bé, aquest examen no es tradueix en una confessió de caràcter personal o en 
una manera de fer literatura més o menys íntima, sinó en una literatura d’idees que es marca com a propòsit el 
desemmascarament de fal·làcies i mistificacions, de la falsa consciència que ens fem de les coses i de nosaltres 
mateixos.  
 El conjunt de la producció literària de Fuster es constituí aviat en una referència estimulant de normalitat 
cultural per a la societat valenciana. I això, com ha escrit Josep Ibor  ra, en un triple sentit: «En primer lloc, la massa de 
papers que en pocs anys va fabricar, corregia la fatalitat d’una literatura tradicionalment servida per “escriptors de 
diumenge”. En segon lloc, s’encarava amb una altra limitació, tradicional: la que feia gravitar la nostra literatura, 
bàsicament, sobre la poesia. Fuster, amb els seus assaigs, donava, entre nosaltres, carta de naturalesa a la prosa 
d’idees. Finalment, Fuster se servia d’una llengua que constituïa una altra pauta normalitzadora: va fugir d’un llenguatge 
artificiós, arcaic, i utilitzà una prosa clara, natural. I amb una llengua literària comuna a tot l’àmbit del català». En 
Nosaltres, els valencians l’examen de consciència característic de l’assaig fusterià es va convertir en una interrogació 
radical sobre els valencians com a col·lectivitat. El resultat d’aquest examen constatava un país provincià i 
despersonalitzat, que no té consciència de ser-ho i que prefereix viure del tòpic en comptes de plantejar-se la seua 
realitat. L’examen es prolonga en una investigació dels factors històrics i socials que hi ha darrere d’aquest estat de 
coses i, també, en una crítica de les insuficiències de la Renaixença valenciana. 
Al mateix temps, Fuster utilitza la història com un mitjà de transformació de la seua societat i marca en aquest llibre les 
premisses a partir de les quals els valencians s’havien de plantejar el destí del seu país. Aquesta proposta es pot resumir 
com una voluntat d’enfocar la realitat valenciana d’una manera integral i radical. Integral, perquè plantejava la necessitat 
de la connexió amb els altres pobles de llengua catalana com una condició imprescindible per a aconseguir la 
normalització lingüística i cultural. Radical, perquè enfocava aquesta realitat com un fet nacional, no com una peculiaritat 
regional o folklòrica.  
 La influència de Nosaltres, els valencians, des que es va publicar el 1962, ha estat profunda en la societat 
valenciana. El llibre de Fuster va actuar com un catalitzador sobre un grup de joves, generalment universitaris, i va obrir 
pas a una acció cada vegada més decidida per a fer desaparéixer el provincianisme i construir una cultura nacional i 
moderna al País Valencià. L’objectiu de crear una infraestructura cultural va ser assumit d’una manera conscient per un 
grup d’intel·lectuals i de promotors ben nombrós. Van aparéixer llibreries especialitzades en el llibre en català, com 
Concret Llibres, i editorials noves, com Tres i Quatre.  
El moviment nacionalista i cívic es va posar en marxa paral·lelament al cultural. A dinamitzar-lo i potenciar-lo va 
contribuir l’arribada a la Universitat de València de molts joves que venien dels pobles i que no havien perdut la llengua 
pròpia. També hi van arribar professors, com Reglà, Giralt, Tarradell o Dolç, que van influir i dirigir el treball intel·lectual 
dels joves amb més vocació. A partir de la dècada dels setanta l’editorial Tres i Quatre va començar a convocar els 
Premis Octubre, que representaran la imatge d’un circuit literari plenament integrat amb Catalunya i les Balears.  
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16. JOAN FRANCESC MIRA HA REFLEXIONAT EN ELS SEUS ASSAJOS SOBRE LA NOSTRA 
REALITAT CONTEMPORÀNIA. EXPLICA-HO. 
 
 Joan Francesc Mira, traductor i novel·lista, és autor també d’una producció assagística abundant, constituïda 
bàsicament per articles publicats en diaris i publicacions periòdiques, que després han aparegut recollits parcialment en 
volum. Es tracta d’articles que solen partir d’una anècdota de la vida quotidiana, adreçats al lector comú i redactats amb 
un llenguatge no especialitzat o acadèmic, però literari. Els seus articles són un producte del columnisme d’opinió, que 
Mira ha practicat amb una gran regularitat. En els seus articles hi ha —com ha assenyalat Josep Iborra— «un gust pel 
joc, per la ironia, per posar en evidència que es mira els bous des de la barrera, més o menys divertit o indignat, però 
sempre disposat a organitzar una petita reflexió —vull dir sense grans pretensions— sobre el que veu directament o 
indirectament. I de fer-ho conversant amb el seu lector al qual vol implicar en la seua operació. En general fer-li veure 
que la nostra civilització s’acaba i que en comença una altra de nova».  
 
Temes com el nacionalisme, la relació entre la cultura i el poder, la creació i l’evolució de les identitats i dels símbols que 
les formen, la importància de les llengües per a crear «consciència col·lectiva», i la possibilitat de manipular tots aquests 
elements en benefici d’interessos molt concrets, ocupen una part considerable dels treballs de Mira. L’eix genèric 
d’aquestes reflexions és la complicada qüestió de la identitat i totes les conseqüències que se’n deriven, especialment 
l’ús polític que se’n fa. Mira s’hi ha dedicat no des d’una postura asèptica, sinó des del compromís amb el seu país i la 
seua cultura. Com ha remarcat Jordi Sebastià, la majoria de les reflexions de Mira sobre la importància dels símbols en la 
creació de les identitats nacionals o sobre el paper de la llengua en el terreny del nacionalisme són vàlides per a 
qualsevol societat occidental. Com ell mateix ens recorda, tots vivim i ens identifiquem des d’una nació, i els mecanismes 
de funcionament i els elements de conflicte que afecten les nacions —totes— són molt semblants.  
 
Una de les grans virtuts de Mira és demostrar, sempre amb un punt d’escepticisme, que la problemàtica tan peculiar que 
valencians i catalans tenim al voltant de la nostra condició nacional no és tan diferent de la que pateixen molts altres 
pobles del món, fins i tot aquells que s’autoproclamen «normals» i que gaudeixen de tots els elements —banderes, 
fronteres, reconeixement internacional…— que en principi els haurien d’assegurar una existència menys conflictiva. 



Col·legi Nuestra Señora del Socorro                         Nit i boira                               

VALENCIÀ, LLENGUA I LITERATURA 

2n BATXILLERAT 

 37 

ESTRUCTURA DE L’EXAMEN 
 

1. Comprensió del text 
 

Avaluarà la capacitat de l’alumnat de comprendre un text. Es demanarà a l’alumnat que responga 
quatre preguntes sobre un text de 25 a 30 línies de caràcter literari o no literari: 
  

1. a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text  (estructura)..  [1 punt]  
1. b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt] 
1. c) 
1. d)       Aquestes dues qüestions tindran un valor de 0’5 punt  cadascuna i seran del tipus: 

 

-  Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text. 
- Identificar el registre (formal/informal i la varietat estàndard,culta, col·loquial) i/o la varietat 

geogràfica especificant els trets corresponents que apareixen al text.  
- Identificar recursos expressius de caràcter literari (metàfora, ironia, metonímia, hipèrbole...) o 

tipogràfics (explicar la funció que fan al text les cometes, els guions, els parèntesis, la cursiva 
etc.) presents al text. 

- Identificar les veus del discurs (autor real, autor model, lector real, lector model, locutor, al·locutari,  
    enunciador 
-  Identificar i justificar les marques de modalització del text. 
 

2. Anàlisi lingüística del text 
 

Avaluarà la competència lingüística i el coneixement reflexiu del model lingüístic de referència. Es 
demanarà a l’alumnat que responga tres preguntes sobre qüestions de pronúncia, gramaticals, lèxiques i 
fraseològiques relacionades amb el text, com ara les següents:  

 
1. Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals obertes i tancades (o/e), 

entre consonants sibilants sordes i sonores, entre consonants palatals sordes i sonores, enllaços 
fonètics (fonosintaxi: “les ales”, “una hora”). 

2. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment 
(ex.: de present a passat, de passat a present). 

3. Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions sintàctiques, tipus d’oracions 
compostes, mecanismes gramaticals de referència (pronominalització –febles, relatius–, connectors i dixi).  

4. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un 
antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un sinònim 
o d’una definició) el significat d’unitats fraseològica extretes del text o generar una frase en què es 
faça servir correctament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text. 

 
3. Expressió i reflexió crítica 
 

S’avaluarà la capacitat de l’estudiant d’elaborar textos en un registre formal i de valorar críticament 
un text. S’hi plantejaran dues qüestions. Cada qüestió demanarà la producció d’un escrit d’unes 150 
paraules) i s’avaluaran sobre 2 punts cadascuna. 

3. a) Se centrarà en la literatura i podrà tenir un dels enunciats següents: 
    3. b) Aquesta qüestió serà oberta, tot i que vinculada amb el text de l’opció triada. En general, servirà perquè 
l’estudiant produïsca un text (al voltant de 150 paraules) que pot respondre a diferents tipologies (narratiu, expositiu 
argumentatiu...) en què mostrarà la seua competència comunicativa i, segons els casos, la seua capacitat per a donar 
una opinió raonada, per a reelaborar informació pròpia i la que puga fornir-li el text, per a connectar el contingut del text 
amb lectures i amb experiències pròpies, etc.  

Si el text de l’opció triada és literari, esta pregunta podrà consistir en un comentari expositiu i argumentatiu 
sobre algun aspecte que vincule la literatura amb la societat i amb l’experiència personal: reflexió sobre l’adaptació 
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d’alguna obra literària al cinema; reflexió sobre la creació literària personal; reflexió sobre els propis hàbits lectors 
(literatura, premsa, còmics, etc.); ressenya crítica sobre una lectura; redacció d’un text narratiu connectat amb el 
contingut del text de l’opció triada i basat en experiències pròpies, etc. 

Si el text de l’opció triada no és literari, esta pregunta podrà consistir a elaborar un text de característiques i de 
tema semblants però basat en informació pròpia; valorar el contingut o les opinions del text de l’opció triada; redactar 
una crònica sobre una pel·lícula de temàtica connectada amb el text de l’opció triada; etc. 

 

Criteris generals d’avaluació 
 

 
1. Comprensió del text: Puntuació: 3 punts 
 

a) Descriure el tema i les parts bàsiques (estructura) del text. (1 punt) 
b) Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. (1 punt) 
c) (0’5 punts) 
d) (0’5 punts) 

 
2. Anàlisi lingüística del text: Puntuació: 3 punts 

a) Fonosintaxi (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació, cal deixar-la en blanc, 
ja que, si la resposta és incorrecta, descompta el valor corresponent. 

b) (1 punt) 
c) (1 punt) 

 
3. Expressió i reflexió crítica: Puntuació: 4 punts 

a) (2 punts) 
b) (2 punts) 

 
Criteris de valoració de l’expressió escrita 

En els apartats de Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament si 
responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades 
(paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.  

Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es 
comptaran (p.e.: del home/del home o Castello/Castello, 1 falta; però, del hort/del home o Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte 
es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0. 
 
 
 


