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            Tema 2  pàg. 2 
 
HISTÒRIA DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURA: 
 
 LA HISTORIOGRAFIA:  LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES 
 

           S’entén per historiografia un conjunt d’obres i escrits sobre fets històrics relatius a un 

poble, país, grup social... Durant l’edat mitjana hi ha escriptors que pretenen deixar constància 

escrita dels fets  del seu passat i del seu present en unes obres anomenats cròniques, on es fa 

una interpretació subjectiva dels fets narrats. 

          A les nostres terres, cap al final del s.XII, es pot parlar de l’existència de cròniques escrites 

en llatí (més erudites) i de cròniques populars, en romanç de caràcter oral que es memoritzaven i 

es recitaven. 

 

Les quatre grans cròniques són textos en prosa i en la nostra llengua, que van ser escrits al 

llarg dels segles XIII i XIV, època que coincidix amb l’expansió territorial de la Corona 

catalanoaragonesa i en la qual s’incorporen les terres de València, Mallorca i altres territoris de la 

Mediterrània.  

 

Es pretén deixar en la  memoria els fets immediatament anteriors o contemporanis  a la 

redacció de la crónica i justificar les accions dels reis de la corona aragonesa al voltant dels 

segles XIII-XIV. 

 

 
Cronologia de la Corona d’Aragó 
 

 

 
 
       Expansió mediterrània de la corona catalanoaragonesa al 
llarg dels segles XIII, XIV i XV 
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 Característiques comunes 
 

 No tenen intenció literària. 

 Conten els esdeveniments d’aquella  època i de la immediata anterior. 

 Tenen intenció didàctica, moralitzadora i pretenen justificar les accions dels reis. 

 Destaca el fort sentiment religiós i el providencialisme ( la creença que les decisions 

dels reis són voluntat de Déu, que els fets ocorren per la seua voluntat i s’acudeix a ell 

davant qualsevol problema o enemic). 

 Estan impregnades d’un fort patriotisme (enaltiment de la nació i dels reis de la corona 

catalanoaragonesa). 

 A excepció de la crònica de Pere el Cerimoniós, es basen en cròniques anteriors i 

inclouen fragments basats en cançons de gesta o en fets llegendaris de la literatura 

cavalleresca. Aquest fet fa que en alguns passatges de les cròniques (a excepció de la 

de Pere el Cerimoniós) aparega un heroisme èpic propi de la literatura heroica anterior. 

 
 Els autors de les quatre grans cròniques són Bernat Desclot, Ramon Muntaner i els reis 
Jaume I i Pere III el Cerimoniós. 
 

 
El llibre dels feits de Jaume I. 
 

     
 

                 
          Aquesta obra presenta les característiques generals de les cròniques i està redactada sota 
la direcció de Jaume I en un to autobiogràfic . L’autor utilitza la 1ª persona plural (parla des del 
Nós majestàtic) per  referir-se a ell mateix perquè és rei.  
 La crònica comença contant el seu engendrament, la infantesa i joventut; continua amb les 
conquestes de Mallorca i València i altres fets del seu regnat (relacions amb els nobles, els pactes 
amb Castella...etc) i finalitza en els seus últims anys. L’autor expressa sentiments íntims i mostra 
els seus coneixements militars. 

 Utilitza un llenguatge senzill i sovintegen els diàlegs en estil directe. També apareixen 
intervencions de personatges que parlen en les seues pròpies llengües (aragonés, francés, 
provençal, mossàrab i castellà) 
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La crònica de Bernat Desclot(Llibre del rei en Pere e dels seus antecessors passats) 
 

 Aquesta crònica se centra en els regnats de Jaume I i, sobretot, de Pere II el Gran. Entre 

els grans fets que narra la Crònica, hi ha la conquesta de Sicília. 

 

 
No hi ha dades precises sobre l’autor però se suposa que Desclot era un funcionari de la 

cort perquè, a més de basar-se en narracions llegendàries, utilitza documents dels arxius com a 

font. El llenguatge és senzill i s’aprecien alguns trets propis del llenguatge  administratiu. 

El narrador se situa clarament fora del relat, utilitza la 3ª persona per la qual cosa dóna 

apariència d’objectivitat (encara que també hi ha la intenció de justificació dels fets reials...). 

 

La Crònica de Ramon Muntaner 

 

 L’autor fou un cavaller que participà en moltes campanyes militars al servei de diversos reis 

i estigué en contacte amb molts cavallers de l’època. 

          

Muntaner comença narrant el naixement i el regnat de Jaume I  perquè és el primer rei que 

va conéixer personalment. 

 Quan narra esdeveniments que no ha viscut, es basa en textos historiogràfics anteriors i 

en prosificacions d’epopeies, la qual cosa fa que aquesta part de la crònica estiga plena d’accions 

heroiques. Però, quan narra els fets que ha viscut, es basa en les seues experiències al servei 

dels reis i la crònica es converteix en un llibre de memòries. 

En aquesta crònica destaca un fort sentiment patriòtic perquè constantment exalta els reis 

de la corona catalanoaragonesa i es referix a la unitat de la nostra llengua que ell anomena “el 

més bell catalanesc del món”. 

Aquesta obra està pensada per ser llegida en veu alta i l’autor es dirigix als seus oients, a 

qui anomena “senyors”,  amb un llenguatge senzill i col.loquial i amb procediments joglarescos 

com la famosa interrogació retòrica Què us diré?. 

L’autor es mostra subjectiu ja que sovint fa comentaris o dóna la seua opinió sobre els fets 

que relata.  

http://www.xtec.cat/recursos/catala/croniques/cronicamuntaner.htm
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La Crònica de Pere III el Cerimoniós 

 

 Aquesta crònica té l’objectiu de justificar la política de Pere III i està basada en documents i 
en records del propi rei i dels seus col.laboradors (és l´única crònica en què l’autor  no recorre a 
les cançons de gesta). 

 Narra el regnat de son pare, Alfons III el Benigne, i el seu propi en un to autobiogràfic ( per 
tant, com en el cas de la crònica de Jaume I, s’utilitza el “Nós” majestàtic). 

 El llenguatge que utilitza és elegant i madur i es veu la influència de l’humanisme. 

 

Podeu consultar per repassar: http://www.slideshare.net/carme40/crniques-lidia-rut-presentation 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

ACTIVITATS 
 
1. Treballa el següent model d'examen: 
 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

“[...]  quan vam passar el riu de Millars, venia un ballester corrent, i venia a cavall, i amb vestimenta 

militar, i amb el seu capell de ferro al cap i la seua ballesta parada. I va dir P.Palazí: 

-Es veu un home a cavall que ve corrent. 

I nós i don Pere Cornell vam voler eixir cap a ell, i va dir P. Palazí: 

-Jo hi eixiré, que no és per a vós. 

I detenint-nos, va eixir cap a ell: 

-Com véns així corrent amb la ballesta parada com si volgueres tirar a nós? 

I ell va dir: 

-Senyor, sóc mort. 

I li va preguntar què passava, i va dir que Aben Llop havia atacat el Comanador d’Orpesa al pinar 

d’ací del grau, i que havia fet pres el Comanador. I li vam dir: 

- Estaves tu amb el Comanador? 

Ell va dir: 

-Sí, senyor. 

-I tu, com t’atrevixes a venir ací si el teu senyor està pres i véns amb la ballesta parada cap a nós? 

Més valdria que tirasses als sarraïns que a nós. 

I li vam dir: 

-Vilà pudent, com pots desemparar el teu senyor, quan si tu haguesses estat a la presó, ja n’hagueres 

eixit, per cent cinquanta sous o per dos-cents, i l’has desemparat al camp: per Crist, no faces mai tan 

mala cosa: descavalca del cavall. 

I ell va dir: 

-Senyor, per què he de descavalcar? 

I nós li vam dir: 

-Per això que has fet. 

I li vam confiscar el cavall, el vestit militar, el capell de ferro i la ballesta: i no li vam deixar cap peça 

del vestit, i se’n va venir a peu darrer de nós.  [...]” 

                                                                             Jaume I, “El llibre dels fets” 

 

 

 
1. Comprensió del text 

a) Determina el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt ] 

b) Resumeix en un màxim de deu línies el contingut del text. [1 punt ] 

c) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text. [0’5 punt ] 

d) Valoració crítica del text (màxim 5 línies)  [0’5 punt ] 

 

 

http://www.slideshare.net/carme40/crniques-lidia-rut-presentation
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2. Anàlisi lingüística del text. 
 

a) Cita dos elements díctics i tres anafòrics presents en el text:[0’5 punt ] 

 

 

 

 

 

 

b) Determina la funció sintàctica dels següents segments: [1 punt ] 

 venia a cavall …(l. 1) 

 I li va preguntar què passava (l.10) 

 com t’atrevixes a venir ací (l.15) 

 com pots desemparar el teu senyor (l.18) 

 
 
c) Defineix o escriu un sinònim d’aquests mots extrets del text: [1 punt ] 
 
ballester (l.1): 
 
 
 
parada (l. 2) 
 
 
 
sarraïns (l.16) 
 
 
 
 
desemparat (l. 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  
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LINGÜÍSTICA I SOCIOLINGÜÍSTICA  
 
LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA. TIPUS DE VARIETATS.   
 
    La variació és una propietat inherent de totes les llengües vives, és un fet universal. No hi ha cap llengua 
monolítica o uniforme.  
 
   Entenem una llengua com un conjunt de dialectes. Els dialectes són variacions en la forma d’usar una 
llengua. Els parlants d’una comunitat lingüística no usen el seu codi de manera homogènia: hi ha 
diferències per raó de l’edat del parlant, del seu origen geogràfic o social ... i fins i tot, un mateix parlant fa 
un ús diferent del codi depenent de la situació comunicativa. 
 
    Els factors que determinen la variació lingüística són, bàsicament, el temps, l’espai, els grups socials i 
les situacions en què es produeix l’intercanvi lingüístic.  

Observem: 

FACTORS TIPUS DE VARIACIÓ EXPLICACIÓ EXEMPLES 

Temps DIACRÒNICA L'ús d'una mateixa llengua varia 
segons l'època o les generacions. 
Es parla de varietats o dialectes 
històrics, generacionals...  

Qualsevol llengua en el segle 
XV o a principis del segle XX o 
en l'actualitat 

Espai DIATÒPICA Una mateixa llengua s'usa de 
manera diferent en diferents regions 
del mateix domini lingüístic. 
Aleshores parlem de varietats o 
dialectes geogràfics 

No usen igual el castellà a 
Castella que a Extremadura 

Grup social DIASTRÀTICA Les persones que pertanyen a 
grups socials diferents, usen la 
mateixa llengua de manera distinta. 
En estos casos parlem de varietats 
socials o diastàtiques 

No usa igual la mateixa llengua 
un sacerdot que un delinqüent 

Situació 
comunicativa 

 
DIAFÀSICA 

Un parlant fa un ús diferent de la 
llengua depenent de la situació 
comunicativa. Aleshores parlem de 
varietats funcionals de la llengua, 
registres... 

Un jove no usa de la mateixa 
manera la llengua quan es 
dirigeix al metge que si està de 
festa amb els amics 

 
Estes presentacions són interessants per tal de reforçar estos i altres continguts que veurem en els temes 
següents: 

 http://es.slideshare.net/manules/diversitat-i-variaci-lingstica-45512300?related=2 
 
http://es.slideshare.net/guest6be99a/la-variaci-lingstica?related=3 

http://es.slideshare.net/guest6be99a/la-variaci-lingstica?related=3
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- COMENTARI DE TEXT 
 

EL TEXT NARRATIU 

Relata uns fets que els ha ocorregut a uns personatges en un lloc i en un temps 

ELEMENTS DELS TEXTOS NARRATIUS 

NARRADOR PERSONATGES FETS TEMPS  LLOC ESTRUCTURA 

Pot ser: Poden ser: Poden ser: Pot ser: Pot ser: En un relat complet, 
els continguts 
s’organitzen en: 
→SITUACIÓ INICIAL 
→NUS 
→DESENLLAÇ 

→ INTERN: 
1ª persona 
(sol ser un personatge) 
Pot ser: 
Protagonista, secundari  o 
testimoni (narra fets que ha 
presenciat però no hi ha 
participat) 

→PROTAGONISTES o principals  i 
→SECUNDARIS 
 

REALS o IMAGINARIS →PRESENT 
→PASSAT 
→FUTUR 
 
 
GENERALMENT, 
sol ser en  
PASSAT 

→REAL 
→IMAGINARI 

→EXTERN: 
3ª persona 
(està “fora” de la historia, no és 
un personatge) 
Pot ser: 
Omniscient  (demostra conéixer 
com pensen i senten els 
personatges) o  no omniscient 

També es pot distingir : 
Antagonista (personatge que actua en 
contra del protagonista) i Ajudant o  
aliat(personatge que col.labora amb el 
protagonista) 

Poden relatar-se 
CRONOLÒGICAMENT 
 o poden haver salts 
temporals 

  A més,  
CONTÉ FRAGMENTS 
de tipologia 
descriptiva i 
conversacional 

 Personatge pla: no varia el seu 
comportament al llarg de la historia 
Personatge redó: va evolucionant 
conforme avança la narració 

    

 

Aquesta presentació és interessant per repassar:  www.slideshare.net/SlviaMontals/narraci-28411416 

 

 

http://www.slideshare.net/SlviaMontals/narraci-28411416
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    Encara que no serà necessari en els textos que treballem, podríem especificar més 
l’estructura del text narratiu: 

 

LES VEUS DEL DISCURS 
 

    L’emissor i el receptor poden participar en el text de manera diversa en els textos pertanyents a 

l’àmbit literari i altres àmbits. Aquesta diversitat de veus rep el nom de polifonia. 

    Podem distingir  la realitat externa, que comprén l’autor real i el lector real, però també es pot 

parlar de l’autor model ( imatge que cada lector es fa de l’autor) i del lector model (tipus de lector 

ideal a qui va destinat el text). 

   Des del punt de vista de la realitat discursiva, podem parlar del locutor o narrador (la veu que 

conta els fets, les idees...),  de l’al.locutari (a qui es dirigix el text) i, de vegades, hi ha també 

l’enunciador (per exemple, els personatges en una narració o en una obra de teatre... 

 

NIVELL EXTRATEXTUAL 

Autor      

        Autor         NIVELL TEXTUAL   Lector   Lector 

real  model    locutor enunciador al.locutari model  real 

 

 

  Revisem un per un aquestos conceptes: 

  Autor real/lector real: qui escriu el text (emissor) i qui ho llegeix. No és rellevant en un comentari 

de text, ja que només afecta a un moment puntual de la comunicació. 

  Autor model/lector model: este segon és la imatge mental sobre el lector que es fa l’autor del 

text, a qui va dirigit (tipus de lector: jove/vell, posició ideològica, etc...), ve a ser una mena de 

destinatari. L’autor model serà, llavors, la representació mental, encertada o no que el lector real 

fa a partir del text. 
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  Narrador/locutor: qui parla, subjecte discursiu de l’enunciat (narrador en els textos narratius, 

locutor en els expositius). [veure unitat 5 per tipus] 

 Al.locutari: destinatari implícit en el text (2ª persona: tu o vós). S'hi dóna bastant en els textos 

argumentatius. 

  Enunciador: és una altra veu que parla en discurs directe o reportat, és qui ha emés la cita en el 

text comentat. 

 El locutor:  En els textos narratius, és el narrador; en poesia, es parla del “jo poètic”; i en altres 

textos del “jo discursiu”.  

     El locutor es manifesta al text mitjançant els díctics de primera persona del singular o del plural. 

En l’examen, haurem d’explicar si es tracta d’un text amb una presència important de díctics de 

primera persona del singular, la qual cosa li conferirà un caràcter subjectiu (si, pel contrari, es tracta 

d’un text caracteritzat per l’absència d’aquests díctics, podrem afirmar que es tracta d’un text objectiu, 

o d’un narrador objectiu o aparentment objectiu. També caldrà comentar la presència de díctics de 

primera persona del plural i el valor que tenen en el text.  

   El locutor en 1ª persona del plural pot tindre diversos valors: 

o Plural majestàtic: (= jo +  ø) (plural fals) Reservat per a reis o papes: "Nós, en Pere, per la gràcia 

de Déu rei d’Aragó…" 

o Plural de modèstia (nosaltres = jo + ø) (plural fals) Típic de textos expositius de l’àmbit 

acadèmic.  

o Nosaltres inclusiu (= jo + tu + tu...) (=locutor + al.locutari) Implica el lector en les afirmacions del 

locutor.  

o Nosaltres exclusiu (= jo + ell + ell...) exclou el receptor. 

o Nosaltres global o universal (= jo + tu... + ell...) amb valor col.lectiu. 

El locutor en 3ª persona del singular és propi de textos aparentment objectius.  
 Al.locutari: la persona a qui s’adreça el locutor en el text, el tu discursiu. Pot aparéixer o no. Un 

nosaltres inclusiu implica al receptor o al·locutari. 

 L’enunciador:  en sentit ampli, són les veus, diferents a la del locutor, que apareixen al text i que parlen 

en primera persona. Poden aparéixer o no. Hi ha tres procediments bàsics per introduir la veu d’un 

enunciador, és a dir, quan l’autor incorpora enunciats d’una altra persona ( açò s’anomena discurs 

reportat): 

o Discurs directe. Diàlegs o citacions textuals marcades per mitjans gràfics i sintàctics: verbs de 

dicció, guions, cometes o cursiva...(La va mirar i li va preguntar: “on aniré sense tu?”) 

o Discurs indirecte. Verb de dicció + conjunció que (La va mirar i li va preguntar que on aniria 

sense ella). Hi ha una pèrdua informativa que pot ser rellevant. A més, és imposibleposar 

elements del discurs directe com: onomatopeies, interjeccions, vocatius, exclamacions, 

enunciats inacabats...Pot ser una marca de subjectivitat perquè el locutor no reflecteix 

literalment allò que diu un altre. 

o Discurs indirecte lliure. Un enunciat en 3ª persona no introduït per verbs de dicció i sense 

marques gràfiques ni sintàctiques (La va mirar. On aniria sense ella?).  
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Els personatges són enunciadors en el text i en l’examen caldrà parlar-ne dels més importants. Es 

poden dir moltes coses depenent de com es mostren en el fragment objecte d’anàlisi. Caldrà recordar 

alguns aspectes que es poden comentar com el tipus de personatge, o el paper que fa o com és. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
 

MORFOLOGIA, SINTAXI, LÈXIC 

 

ELS PRONOMS FEBLES 
 
Observem el següent quadre explicatiu: 
 

 
 

COMBINACIONS BINÀRIES DE PRONOMS FEBLES: 

Orde dels pronoms: (SE) + CI + CD + CC + (HI) 
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Observeu alguns exemples de l’ús dels pronoms 
 
 

  
 
 

LA MODALITAT  ORACIONAL 
 
 
 

 
 

 
Ací, trobareu una senzilla presentación en què es relacionen les funcions del llenguatge i la modalitat 
oracional: 

 
http://es.slideshare.net/guest6be99a/funcions-del-llenguatge-i-modalitats-oracionals 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.slideshare.net/guest6be99a/funcions-del-llenguatge-i-modalitats-oracionals
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LA IMPRECISIÓ LÈXICA. ELS MOTS JÒQUER 

     La llengua oral està caracteritzada per una gran quantitat de recursos no verbals ( gestos, 

mirades, entonació...) que serveixen per aclarir, donar matisos, canviar el significat del que hom 

explica.  

     Però, quan usem la llengua escrita, necessitem ser més precisos a l’hora d’expressar les 

idees. Cal elaborar oracions completes i ordenades que eviten ambigüitats i usar un lèxic precís. 

Això no vol dir que compliquem l’expressió. El que cal és expressar-se amb claredat, brevetat, i 

precisió. 

     Precisió significa emprar la paraula exacta i adequada al tema i registre del text que s’elabora.  

     Hem d’evitar:  

-    Els mots jòquer com: cosa, fet, tema, problema, persona, fer, tindre... 

              -  Els tics lingüístics (perquè, realment, no aporten significat) com :vull dir, a nivell 

                    de, és evident, aleshores, personalment, sembla que... 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 

ACTIVITATS 
 

1. Assenyala els complements directe i indirecte de les oracions següents i substitueix-los pels pronoms febles 

convenients: 

 
1) Deixarem això a la veïna. ___________________________________________  

2) Demanaran els diners als cosins. ___________________________________________  

3) Explicarem el que vulgues als avis ___________________________________________ 

4) Donarà les notes als alumnes. ___________________________________________  

5) Donaré propina al taxista. ___________________________________________ 

6) Enviaré postals a l’avi. ___________________________________________ 

7) Perdonareu el deute al vostre soci? ___________________________________________ 

8) Reformaran les habitacions als nens. ___________________________________________ 

9) Farem llegir els poemes als pares. ___________________________________________  

10) Llogarà el pis als oncles. ___________________________________________  

 

2. Corregeix, quan calga, l’ús dels pronoms febles a les oracions següents.  

 
1) Pel que fa als restaurants recomanats, ara no hi ha tants.  

2) Presenten una sèrie d’obres de les quals el visitant pot triar una.  

3) Li ha fet saber a la seua germana que no tornarà.  

4) Els ordinadors evolucionen constantment i apareixen d’altres amb noves prestacions.  

5) No negue que aquesta proposta siga viable, però no m’adherisc.  

6) Ha fet un relat molt interessant. Des del punt de vista literari es poden distingir dues parts ben diferents. 
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3. Substitueix el mot “cosa” de les oracions següents, per un mot més precís (sempre diferent).  

1) La direcció s’està ocupant de coses econòmiques.  

2) Un constipat no és una cosa de poca importància. 

3) Tenim totes les coses necessàries per fer un bon pastís de marisc. 

4) Corregir exàmens és, potser, la cosa més desagradable.  

5) He de fer-li saber una cosa que no li agradarà gens.  

6) No tinc les coses precises per arreglar la bicicleta.  

7) Van aconseguir totes les coses que s’havien proposat.  

8) Va desmuntar la torradora i, en voler-la tornar a muntar, es va adonar que li sobraven moltes peces.  

 

4. Substitueix el mot “fer” de les oracions següents, per un mot més precís (sempre diferent).  

1) Ja hi està feta, a la calor.  

2) Aquesta gallina sempre fa ous de dos rovells.  

3) S’ha fet un atracament al supermercat del barri.  

4) La Marta ha fet un llibre sobre l’art romànic. 

5) Aquesta empresa fa peces de recanvi per a cotxes.  

6) Els ajuntaments estan fent una nova normativa municipal.  

7) Chopin va fer aquesta peça musical ja de gran.  

8) Li van fer cinc operacions, però mai no es va acabar de trobar bé.  

9) Avui es fa la inauguració de la Festa Major.  

10) Hauran de fer els últims quilòmetres a peu.  

 

5. Completa el fragment següents amb els pronoms febles corresponents. 

 

     Nosaltres no tenim gos. Ni gat. De vegades la Mari Carme, que viu a dalt del meu pis, _______ deixa el seu 

gos, que es diu Mofi, i és un setter d’aquells que cal estar raspallant tot el dia, però quan _______ deixa ha de 

ser a casa seua, perquè el meu germanet Pau_______ té por i ,per tant, no _______ podem tenir a casa. A mi, 

el Mofi _______ coneix, i com que _______ agrada el formatge amb bogeria, jo _______ guarde i, sempre que 

puc, puge i pregunte  si _______ és i de seguida sent que borda; quan ve, porta la llengua penjant i _______ 

posa amb les potes a les espatlles i _______ llepa la cara amb una llengua rasposa i humida com si fos el 

fregall de rentar els plats, però molt més divertit. La mare diu que els veïns de dalt _______ deuen tenir avorrit, 

i que sóc un pesat.  

                                        Isabel-Clara Simó. La meua família dins Angelets (text adaptat) 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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FONÈTICA I ORTOGRAFIA 

L’ACCENTUACIÓ 

 
ACCENTUACIÓ GRÀFICA 

 Recordem que: 

-  Les paraules tenen una sola síl.laba tònica, la resta són àtones.  

- Si una paraula consta d’una sola síl.laba, evidentment, no cal assenyalar quina 

és la síl.laba tònica.  

- Cal saber reconéixer molt bé els casos de diftongs, hiats i els casos en què 

podem trobar I, U consonàntiques, 

Recordem les normes d’accentuació: 
PARAULES S’accentuen   Exemples  El cas de la E i la O 
 
AGUDES 
(la síl.laba tònica és 
l’última) 

 
Quan acaben en: 
- VOCAL  
- VOCAL+S 
- EN, IN 

 
Valencià, marxà, anà, 
enuncià, aniran, repàs, 
abans, podran, mitjans... 
País, matí, precís, matins, 
servei... 
Algú, barnús, ningú, alguns, 
aneu, eixiu... 

Les agudes solen portar accent agut o 
tancat en E, O 
Comprén, nasqué, aniré, entés, 
després,... 
Comprens, sencer, xofer, complet... 
Missió, terminació, nerviós, seriós... 
Ramon, rector, controls... 
COMPTE: perquè, açò, això, allò, però, 
repòs, talòs, ressò... 

 
PLANES 

 
Quan NO ACABEN en: 
 - vocal, 
- vocal-s, 
 -en, -in 

 
Cànter, anàrem, ànim, 
Pronunciàreu, ... 
Anares, compraren... 
Títol, físic, sentíreu... 
Sentiren, pronuncien, 
pronuncia, llunyania,... 
Útil, únic, últim, dúiem, 
públic... 
Actua, actues, actuen, cues, 
... 

Les planes solen portar accent greu o 
obert en E, O 
Crèdit, mèrit, rèptil, tèxtil, èxit, 
esplèndid... 
Reia, homogenis, premi... 
Tròpic, sòlid, lògic,... 
Moble, corre, codi... 
COMPTE: préstec, térbol, furóncol, 
cérvol, estómac... 
Verbs: érem, créixer, teméreu, 
meréixer, 
córrer,fórem,fóreu... 

 
ESDRÚIXOLES 

 
SEMPRE 

 
Ànima, abundància, física, 
anímica, Índia, única, 
brúixola, núvia...  

Les esdrúixoles solen portar accent 
greu o obert en E, O 
Freqüència, diferència, homogènies, 
història, fòbia, còpia, òmpliga, òbriga... 
COMPTE: església, térbola, sémola, 
tébia, séquia, tómbola, fórmula, 
pólvora, tórtora... i en els verbs: 
óbriga, córrega... 

 

   Compte amb paraules paregudes al castellà però que tenen la tonicitat en distinta síl.laba: 

Són aguts mots com: avar, celtiber, elit, eriçó, esperit, iber, oceà, però, xofer... 

Són plans mots com: Acne, aeròlit, estèrnum, rèptil, tèxtil, vertigen.... 

Són esdrúixols mots com: diòptria, olimpíada, període, pneumònia, quàdriceps, rubèola... 
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L’accentuació diacrítica: 

 

Si teniu dubtes, consulteu la llista de paraules amb accent diacrític. En principi, sols 

les paraules d’aquesta llista són les que en duran. 

 

SENSE ACCENT AMB ACCENT 
be: nom de la lletra b; xai, anyell, corder bé (plural béns): possessions; adverbi; conjunció 
bota: calçat; verb botar bóta: recipient 
coc: cuiner; carbó; bacteri cóc: coca 
cos: conjunt d'un organisme; corporació cós: cursa 

deu, deus: font; numeral; formes del verb deure Déu o déu (plural déus): divinitat 

dona, dones: ésser humà de gènere femení; muller dóna, dónes: formes del verb donar 
es: pronom reflexiu és: forma del verb ser 
feu: domini, senyoria; present de fer féu: passat de fer 
fora: adverbi fóra: verb ser 
joc, jocs: acció de jugar, entreteniment jóc, jócs: indret on van a dormir els ocells 

ma: (plural mes): possessiu femení mà (però mans): part final del braç 
mes: part de l’any; possessiu; però; participi de metre més: quantitatiu 
meu: possessiu mèu: miol del gat 
molt, molta: quantitatiu mòlt, mòlta: participi de moldre 
mon (plural mos): possessiu món (però mons): univers 
mora: (plural mores): dona magribina móra: (plural móres): fruita 
net (neta, nets, netes): adjectiu nét (néta, néts, nétes): parentiu familiar 
nos: pronom personal feble nós: plural majestàtic 
os, ossos: part de l'esquelet; ossa, osses: esquelet ós, óssos, óssa, ósses: animal 
pel, pels: contracció de per + el, per + els pèl (plural pèls): vellositat 
que: relatiu -sense preposició-, exclamatiu què: relatiu tònic, interrogatiu 
res: pronom; pl. de re (nota musical) rés: pregària 
se: pronom reflexiu sé: forma del verb saber 
sec: eixut; forma del verb seure séc: plec de la roba, la pell o alguna cosa flexible 
seu: catedral; pronom possessiu; forma del verb seure sèu: greix 
si: nota musical; cavitat; pronom reflexiu; conjunció sí: adverbi (afirmació) 
soc: calçat; tros de fusta; mercat sóc: verb ser 
sol, sols: astre; nota; sense companyia; verb soler sòl (plural sòls): terra 
son: acte de dormir; unitat física són: verb ser 
te: planta i infusió; nom de la lletra t; pronom té: verb tenir 
us: pronom personal feble ús: acció d'usar; substantiu 
vens, venen: formes del verb vendre véns, vénen: formes del verb venir 
ves: reducció de veges vés: verb anar 
veu: so de les cordes vocals; present de veure véu: passat de veure 
vos: pronom personal feble vós: pronom personal fort 
 
 

Cal tindre en compte que l’accent diacrític es conserva en els compostos amb: 
 
· déu: adéu, pregadéu...       · féu: desféu, reféu...       · món: rodamón... 
· nét: besnét, renét...          · pèl: contrapèl, repèl...    · sòl: subsòl, entresòl... 
 
 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/B
http://ca.wikipedia.org/wiki/Deu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Déu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Feu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mà
http://ca.wikipedia.org/wiki/Móra_(infructescència)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fruita
http://ca.wikipedia.org/wiki/Plural_majestàtic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pronom_reflexiu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Soc
http://ca.wikipedia.org/wiki/T
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LA DIÈRESI 
 
 

 
        
 
ACTIVITATS 
 
1. Escriu els accents i les dièresis que calga. Para atenció en els accents diacrítics.  

1) Ramon  agraia el gest d’en Raul a l’hora d’ajudar-lo a vigilar els nets. 

2) Ningu no  s’explicava el fenomen succeit i, conseguentment, no en podien preveure les consequencies. 

3) Em questione  per  que   Lluisa  em  feia  aquelles mirades de reull.  

4) Si vens a Eivissa, ves amb compte amb els austriacs.  

5) Aquell medicament contra la pneumonia te moltes contraindicacions; per a mi, les mes importants son 

l’aparicio d’eczemes i el mal d’ossos.  

6) L’Anna sempre havia treballat al mon del textil, pero com que es molt habil ara mateix es dedica al 

marqueting.  

7) Que vols que et diga? No ho se. Fora millor que t’ho diga en Raimon... 

 

2. Fes el mateix en aquest fragment de Quim Monzó: 

    “L’us abusiu de «patetic» va començar fa cosa de cinc o sis anys. Influenciats per les males traduccions de 

l’angles, molts guionistes de televisio van descobrir l’adjectiu just aleshores i el van trobar brillant: «patetic» es 

una paraula sonora, te força, i convenientment utilitzada afegia una pinzellada d’exageracio que feia mes 

impactant el text que escrivien. De la televisio es va escampar a la premsa i, com passa sovint, han acabat fent-

lo servir per tot i, doncs, matant-lo. Ara, no hi ha un dia que no el sentis tres o quatre cops. Fins al punt que 

qualsevol periodista o guionista amb un minim bon gust ha de repassar un parell de vegades allo que ha escrit 

per veure si per inercia hi ha deixat caure cap «patetic», i aleshores treure’l.[…] 
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ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ 

 

 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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ACTIVITATS          ! "( )ˏ  ?  .  ;  -    :   

 

1. Escriu els signes de puntuació que falten en aquestes oracions:  
 
 - Vàrem anar al restaurant jo vaig menjar arròs ella no deia que n’estava farta de menjar-ne 

- Aquella casa tenia tres grans espais exteriors el pati que era ple d’arbres i flors la terrassa on hi 

     prenien el sol a l’estiu i el balcó que servia per mirar el carrer  

- El meu avi sempre deia si no vols pols, no vages a l’era 

- Sempre pots afegir-hi algun detall per exemple unes flors un quadre una caixa de bombons 

- Li regalen una bicicleta i a més a més li compren un casc nou 

- La Mireia no m’ha dit res per tant no crec que ens trobem aquesta vesprada  

 

2. Escriu frases coherents. Utilitza els signes de puntuació corresponents.  

- Tenia molta son     si  no    val més que no et queixes 

- Anirem a la botiga si està oberta  per tant   no volia anar al llit 

- No està de bon humor   fins i tot   els programes infantils 

- Mira molt la televisió    però     anirem al supermercat 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Escriu els signes de puntuació que falten: 

 

   El text presenta els trets lingüístics propis dels textos argumentatius perquè l’autor es mostra 

subjectiu així podem observar la presencia de lèxic valoratiu adjectius com amable agradable o 

impressionant substantius com desanim desgast o discriminacio també observem l’ús de perífrasis 

d’obligació com havia de tindre o cal assabentar-se.... 

 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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TÈCNIQUES D’ESTUDI I TREBALL 
 
 ELABORACIÓ D’UN ESQUEMA 

 
   Un esquema és un recull de les idees principals d’un text posades de forma ordenada i 
estructurada. L’esquema d’un text, igual com l’estructura d’un edifici, és una representació gràfica i 
ordenada de les principals idees del text. Un esquema permet veure les relaciones entre les diferents 
parts amb un cop d’ull. A partir de l’esquema es podrà, amb les pròpies paraules, reconstruir el més 
important de tot el text. 
 
TIPUS D’ESQUEMES  

 
 

 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 


