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HISTÒRIA DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURA: 
 
 

LITERATURA RELIGIOSA I MORALITZADORA 
 

La societat medieval és teocentrista, i, conseqüentment, l’activitat cultural i literària gira al voltant 
dels nuclis religiosos que són base de l’educació i per això hi ha més literatura religiosa que profana. 

 Al llarg de l’època medieval, s’esdevenen diversos fets històrics, socials i culturals pels quals es 

va intuint un canvi en la concepció de l’home i la natura: l’expansió mediterrània intensifica les relacions 

amb Itàlia i a poc a poc l’humanisme comença a influir en les nostres terres. 

 
 Per altra banda,  la burgesia, amb el desenvolupament del comerç, comença a adquirir 

importància front a la noblesa i el poder eclesiàstic i afavoreix el desenvolupament cultural. 

 
 En la interpretació dels valors cristians, per una banda,  hi ha la influència dels franciscans que 

prediquen l’austeritat del cristianisme primitiu i la renúncia a les possessions materials (posició crítica 

amb la riquesa que atresorava l’Església). Per altra banda, hi ha la influència dels dominicans que són 

partidaris d’una major influència de l’església en la societat i defensaven un model moral estricte en la 

conducta de les persones. 

           Aquestos ordes religiosos s’afinquen a les ciutats per tal d’influir en la societat burgesa on es 

desenvolupa una literatura religiosa en llengua romànica, tant oral com escrita. 

 Per tot açò, la prosa del segle XIV es caracteritza pel predomini de la temàtica religiosa i 
moralitzant: els temes literaris predominants són Déu i la religió  i la intenció de la literatura és donar 
pautes cíviques i religioses de conducta moral. Els gèneres més conreats van ser: la faula, l’exemple 
(conte amb una lliçó moral), el poema didàctic (poesia destinada a memoritzar preceptes) i el sermó 
(exposició oral sobre preceptes doctrinals i morals). 

Els autors més destacats són: Arnau de Vilanova, Ramon Llull, Francesc Eiximenis, Sant Vicent 
Ferrer, Anselm Turmeda i Isabel de Villena. Ara, ens centrarem en : 

Francesc Eiximenis  

 Va ser un frare franciscà amb 
una sòlida formació intel·lectual i va 
viure molt de temps a València. El seu 
propòsit, era didàctic i la seua obra va 
centrar-se en el propòsit d’ajudar els 
homes d’aquella època amb consells 
pràctics i realistes. Eiximenis es 
dirigeix especialment als burgesos, i el 
seu llibre més destacat és Lo crestià. 
Es tracta d’un recull de textos amb la 
intenció d’orientar la conducta dels 
cristians. És una exposició de la 
doctrina cristiana relacionada amb els 
problemes de l’home de l’edat mitjana, 
escrita amb una llengua clara i 
entenedora. 

 

 
     Miniatura d’un manuscrit del “Terç del crestià” de F. Eiximenis 

       En aquesta obra, alterna les explicacions amb exemples i faules, perquè la gent les 
entenguera i les recordara. 
 En una altra obra seua, El Llibre de les dones, parla sobre les virtuts, però sobretot, 
dels vicis femenins (dins la tradició misògina medieval) i sobre els beneficis de la vida 
religiosa per a les dones. 
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Sant Vicent Ferrer      
 

     Aquest frare dominicà va nàixer a 
València; prompte s’ordenà sacerdot i 
completà la seua formació a Lleida, 
Barcelona i Tolosa. Va ser mestre en 
teologia i un personatge molt influent 
tant a nivell polític com religiós. 
 

     A més, tingué molta fama com a 
predicador i taumaturg ( faedor de 
miracles). Portava una vida  nòmada 
dedicada a la predicació i moltes 
vegades es mostrava més preocupat  

 

 
per la moral que pel dogma. No escrivia els sermons prèviament però uns escrivents que 
l’acompanyaven prenien notes i, després de posar-les en comú, redactaven el text del 
sermó. Per això ens han arribat prop de 300 sermons. 
     L’auditori era la gent senzilla de pobles i ciutats. Sant Vicent tractava temes quotidians i 
pretenia  reformar uns costums socials considerats corruptes i fins i tot amenaçava amb 
l’infern i la fi del món per tal d’aconseguir que la gent assumira les ensenyances de 
l’església.  
 

     En els sermons usava contes, faules, exemples i comparacions per tal de captar 
l’atenció dels oients i de fer-los comprendre conceptes abstractes.  
 

     Sant Vicent  feia els sermons en valencià (limitava l’ús del llatí perquè el receptor era el 
poble menut) i es feia entendre allà on anava  encara que predicava en llocs on es 
parlaven idiomes diferents perquè utilitzava tècniques teatrals per escenificar els exemples 
i les seues paraules: cridava, allargava les vocals tòniques, usava  onomatopeies, 
canviava el to de veu per representar els diferents personatges dels diàlegs, gesticulava... 
També es dirigia als oients en 2ª persona. 
 

     La llengua que usava era sovint col.loquial i reflectia els valencianismes de l’època: 
frases fetes, refranys, ús de diminutius... 
 

 

LA CANCELLERIA REIAL 
 

  

 

       Recordem que Ramon Llull havia elaborat una llengua apta 

per a l’expressió de continguts literaris i cultes en general. Este 

model (que va ser imitat pels autors) explica l’extraordinària 

unitat i uniformitat de la llengua literària, que no presenta 

dialectalismes, contràriament al que passa en altres llengües, 

com la francesa o la castellana, medievals.  

     La tasca iniciada per l’escriptor mallorquí va ser continuada 

per una important institució: La Cancelleria Reial, organisme 

administratiu que fou creada al s. XIII. 

     Era una institució dirigida per un canceller, encarregada de copiar i tramitar tots els documents reials, 

de la noblesa o dels eclesiàstics. Els documents reials que emanaven de la Cancelleria arribaven fins als 

llocs més apartats del nostre domini lingüístic i eren considerats com a models de ben escriure. 

     Estava formada per notaris, secretaris, escrivans…que, amb el seu coneixement del llatí, van usar un 

model de llengua estàndard que la societat de l’època va prendre com a model i que contribuí a millorar i 

fixar la llengua literària.    

      Pere III el Cerimoniós va crear un cos de traductors i va reorganitzar la Cancelleria (l’any 1344 amb 

les Ordinacions Palatines) per tal de convertir-la en un òrgan de govern veritablement eficaç en l’àmbit 

polític, administratiu i cultural.    

      Aleshores, es va convertir en un focus cultural (com ho havien estat els monestirs en l’edat mitjana) i 

en centre de recepció de la cultura europea. Amb tot això, es creà un ambient literari que va contribuir a la 

difusió de l’esperit humanista. 
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L’HUMANISME 
Des de finals del segle XIV i fins al segle XV es produeixen a 

tota l'Europa occidental una sèrie de transformacions en l'àmbit polític, 

econòmic, ideològic i cultural que fan canviar les estructures 

medievals. 

Per una banda, apareix la burgesia com a nova classe social i 

es va deixant enrere el sistema feudal. La burgesia naix gràcies a les 

ciutats i al comerç. vol ser com l'aristocràcia ( sovint intenten entrar en 

aquest cercle a través del matrimoni o per vincles comercials) i intenta 

substituir aquest grup. Les corts dels nobles deixen de ser els centres 

culturals i passen a ser-ho les grans ciutats comercials com Barcelona 

i València, on governen els burgesos, ja que tenen el poder municipal. 

 

Per altra banda,  durant els segles XIII i XIV, Barcelona havia sigut el centre econòmic, polític 

i cultural de la Corona d'Aragó. Però ara, al segle XV, el  centre  serà  València  i  es  produirà  un  

dels períodes més brillants de la nostra literatura, el segle d'or. En aquest ambient, al segle XIV 

s’origina a Itàlia, des d’on s’estendrà a tota Europa un corrent ideològic, l’humanisme,  que donarà 

lloc, dos segles més tard, al Renaixement. 
 

Si la característica principal de la cultura medieval era el teocentrisme, ja des de l'inici del 

segle XIV, s’origina una nova actitud davant la vida i el món. Hi ha un canvi literari i de mentalitat 

basat en la valoració de la intel.ligència i de la bellesa i l’home és considerat el centre dels estudis i 

de la creació artística i literària, seguint els models clàssics grecollatins. 
 

Les característiques principals de la cultura humanística són l'interés pels clàssics antics 

grecollatins, que van a ser considerats com a models estètics encara que no com a autoritats morals, 

i un protagonisme més gran de l'home en el món. 
 

L’humanisme no es va desenvolupar amb la mateixa intensitat i de la mateixa manera en tots 

els llocs; a les nostres terres, no presenta tots els detalls de l’humanisme italià ni tingué tanta força. 

Els escrivans de la Cancelleria reial foren els primers a traduir a la nostra llengua obres clàssiques a 

partir de textos originals en llatí. Així, la Cancelleria es va convertir en un focus cultural de difusió de 

l'humanisme. Encara que només va tenir repercussió en la prosa ja que la poesia va seguir encara 

lligada, quant a la forma, a la tradició trobadoresca. 
 

Entre les figures més representatives del corrent humanista, podem 

destacar BERNAT METGE que va ser el màxim representant del corrent 

humanista en les nostres lletres. La seua actitud es manifesta amb 

característiques com el sentit crític, la ironia, l’escepticisme i l’exaltació de la 

bellesa. 
 

 El seu primer llibre va ser “El llibre de Fortuna e Prudència”; la seua 

primera obra humanística va ser “Walter e Griselda” i la seua obra cabdal va 

ser “Lo somni”, escrita amb la intenció de deixar clara la seua innocència en 

els fets pels quals fou processat després de la mort del rei Joan I. Bernat 

Metge volia aconseguir que el nou rei, Martí l'Humà, el restituïra en els càrrecs 

que havia ocupat a la Cancelleria. De fet, sembla que va aconseguir el seu 

propòsit, ja que el 1405 va ocupar el càrrec de secretari del nou rei.     
        

També podem destacar la figura del dominic valencià ANTONI CANALS. 

Va ser un frare dominicà que ocupà sempre càrrecs de responsabilitat, com el 

de confessor reial, el d’inquisidor general del Regne de València, i orientà la 

seua obra a la moralització dels cercles privilegiats. 
  

La major part de les seues obres són traduccions dels clàssics i 

d’humanistes, però cap d’elles entra en contradicció amb l’ortodòxia cristiana. 

La seua intenció, és evident: pretén traure arguments dels clàssics per a 

salvaguardar la religiositat medieval. 

      

       
 
                             

 



Tema 3  pàg. 5 
Activitats: 

1. Treballa el següent model d’examen: 
 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

      Ja hui no es té llei; tot ho volen tastar, si mores i jueves, bèsties, hòmens amb 

hòmens; no hi ha terme […] Si ja els infants menuts no saben jugar a altre i fan així: “Tu 

seràs el compare, i tu la comare”; i ella es fa la prenyada (es posa un capçalet davall la 

falda): Oh, jo estic prenyada! […] 

      Si ací hi havia dos camins, l’un sense perill i l’altre molt perillós, digues, bon home: 

si tu feies anar el fill pel camí perillós fent possible que el maten, no series traïdor? Ben 

cert que sí. Doncs, així actuen ara els pares i les mares amb els seus fills, per la mala 

vida que els ensenyen. Digues, bon home: tens algun fill? “Ara té sis anys o set, o 

dotze anys”. I què li dius ara? “Fill meu porta al costat aquest punyalet, i si algú et diu 

“bif”, tu digues-li “baf”, demostra-li que véns de ton pare; i , si et diuen una mala 

paraula, torna-la de seguida”. I vosaltres, dones, a les vostres filles , què els ensenyeu? 

Aah!  “Ara, mira, filla meua, T’has d’afaitar així; veus, pren així el mirall, i  estira aquest 

pelet així. Què no veus que no et queda bé? I filla meua, has de ballar així, de costadet, 

i així has de fer aquesta volta”.  La mare es converteix en alcavota de sa filla. 

 I aquest camí cap a on va?  A l’infern, vosaltres i els vostres fills! […] 

                                                                            Sant Vicent Ferrer (text adaptat) 

 

1. Comprensió del text. [3 punts] 

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

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

c) Valora la intenció de l’autor i relaciona-la amb la presència de les funcions lingüístiques i justifica-les. [0’5 punt ] 

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

 

2. Anàlisi lingüística del text. [2’5 punts] 

 
a) Transforma en pretèrit imperfet els presents del fragment subratllat.  [0’5 punt ] 

 

 

b) Determina el valor i la funció sintàctica dels pronoms subratllats: 

que el maten: 

que els ensenyen: 

què li dius: 

torna-la: 

què els ensenyeu?: 

c) Defineix o escriu un antònim d’aquests mots i expressions del text: 

“capçalet”(l. 3): 

“comare”(l. 3): 

“alcavota”(l. 14): 

“es convertix”(l. 14): 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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LINGÜÍSTICA I SOCIOLINGÜÍSTICA  
 
LA VARIACIÓ DIATÒPICA: LA VARIETAT ORIENTAL I LA VARIETAT OCCIDENTAL 
 

      Recordem que s’entén una llengua com un conjunt de dialectes i que estos són variacions en la 
forma d’usar una llengua. Els parlants d’una comunitat lingüística usen el seu codi de manera diferent 
per raó de l’edat del parlant, del seu origen geogràfic o social o depenent de la situació comunicativa. 
 

     Cal tindre en compte que en les diferents zones del domini lingüístic d’una llengua, aquesta es parla 
amb uns trets. No vol dir que estos trets diferenciadors tinguen la suficient importància com per a parlar 
de llengües diferents. 

      Aquestes xicotetes  diferències poden ser de caràcter  fonètic, morfosintàctic i  lèxic. Aleshores 
parlem de varietats diatòpiques, perquè marquen l’origen geogràfic dels parlants 

     La nostra llengua està formada per dos grans blocs: La varietat oriental i la varietat occidental. 
Aquestos blocs  estan formats per diferents dialectes i subdialectes. Observem el següent quadre:  

Bloc occidental 

a) Català nord-occidental 

   1. Ribagorçà 2. Pallarès  3. Lleidatà 

b)Valencià de transició o tortosí 

   1. Ebrenc  2. Matarranyenc  3. Valencià del Maestrat 

c) Valencià 

   1. Castellonenc  2. Apitxat 3. Meridional   4. Alacantí 

   5. Mallorquí; de Tàrbena i la Vall de Gallinera 

   6. Valencià murcià (desaparegut). Trets lèxics i 

gramaticals transferits al panotxo o murcià 

Bloc oriental 

a) Septentrional o rossellonès 

b) Central 

   1. Salat de la    Costa Brava  2. Barceloní 3. Tarragoní 

c) Baleàric 

   1. Mallorquí   2. Menorquí  3. Eivissenc 

d) Alguerès 

 

Dialecte de transició entre l'oriental i l'occidental 

a) Xipella 

       

             

Observem els principals trets diferenciadors: 
 

 
DIALECTE ORIENTAL DIALECTE OCCIDENTAL 

D
IF

ER
ÈN

C
IE

S 
 F

O
N

ÈT
IQ

U
ES

 

- Neutralització de la  A  i  E  àtones en [Ə]   Ex. Pare [pár Ə] 

- La O àtona es pronuncia [u]     Ex. comprar [kumprá] 

- IX es pronuncia com a dígraf [ʃ]   Ex. Caixa  [káʃ Ə] 

- No es pronuncia la – r final     Ex. Plorar [plurá] 

- No neutralització de A i E  àtones    Ex. Pare [pare] 

- La O àtona es pronuncia [o] Ex. comprar [komprár] 

- En IX  es pronuncia la i   Ex. Caixa  [káiʃ a] 

D
IF

ER
EN

C
IE

S 
  M

O
R

FO
LÒ

G
IQ

U
ES

 

 

- Els possessius femenins són: meva, teva, seva, 
 meves, teves, seves. 

- Desinències en –o (o Ø)per a la 1ªp. del present d’indicatiu 
    Ex. Canto, dormo, sento (cant) 
- Desinències en –i   per al present de subjuntiu 
   Ex. Canti, diguis, dormin... 
- Desinència en –eix, -eixes, -eixen per al present d’indicatiu 

dels verbs  incoatius 
- Desinència en –eixi, -eixis, -eixin per al present de subjuntiu 

dels verbs  incoatius 
- Es prefereix la desinència en –s de l’imperfet d’indicatiu 
  Ex. cantés, dormissis... 

- Els possessius femenins són: meua, teua, seua, meues, 
teues, seues. 

- Desinències en –e  o  Ø per a la 1ªp. del present 
d’indicatiu.        Ex. Cante, dorm, sent  

- Desinències en –e  per al present de subjuntiu.   
Ex. Cante, digues, dormen... 

- Desinència en–ix, -ixes, -ixen per al present d’indicatiu 
dels verbs  incoatius 

- - Desinència en –isca, -isques, -isquen per al present de 
subjuntiu dels verbs  incoatius 

- Es prefereix la desinència en –r de l’imperfet 
d’indicatiu.      Ex. cantara, dormires... 

D
IF

ER
ÈN

C
IE

S 

 L
ÈX

IQ
U

ES
 

 
- mirall 
-  llombrígol 
-  escombra 
-  mitges 
-  tarda 
-  noi, nen, nin.. 

 

- espill 

- melic 

- granera 

- calces  

- vesprada 

- xic... 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_occidental
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_nord-occidental
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_ribagor%C3%A7%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_pallar%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Catal%C3%A0_lleidat%C3%A0&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valenci%C3%A0_septentrional
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valenci%C3%A0_de_transici%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Catal%C3%A0_del_Matarranya&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Valenci%C3%A0_del_Maestrat&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valenci%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valenci%C3%A0_castellonenc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valenci%C3%A0_apitxat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valenci%C3%A0_meridional
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valenci%C3%A0_alacant%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_salat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Valenci%C3%A0_murci%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Panotxo
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_oriental
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_septentrional
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_central
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_salat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_barcelon%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_tarragon%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_balear
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mallorqu%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Menorqu%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eivissenc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alguer%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xipella
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Mapa_dialectal_del_catal%C3%A0.png
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LA VARIACIÓ FUNCIONAL O DIAFÀSICA: ELS REGISTRES (adequació) 

 
Per últim, cal parlar de  la variació funcional o diafàsica : un parlant d’una llengua s’expressa de forma diferent, segons la situació comunicativa. 
 

Els registres lingüístics són les diferents varietats de la llengua que el parlant tria en funció de l'ús que fa de la llengua en contextos o situacions diferents. L’ús 
adequat dels diferents registres demostra el domini de la llengua  per part de l’usuari.  

 

 L’elecció d'un registre o d'un altre depén del tema (general o especialitzat), el canal (oral o escrit), la intenció (informar, convèncer, fer entendre, fer reflexionar, divertir, 
produir plaer estètic...o del grau de formalitat (menys formal o menys formal) (cal tindre en compte que de vegades es produixen canvis de registre en un mateix text):  

 

 
 
 
 
 
REGISTRE FORMAL: gramaticalment 
i socialment correcte. 
 
És el registre utilitzat en els textos 
escrits y més elaborats 

LA VARIETAT CULTA 
 
La utilitzen les persones d'alt grau cultural en 
ambients científics, jurídics,artístics,  literaris, 
professionals,... 

 Utilitza els temps verbals amb precisió i varietat de formes. 

 Construccions sintàctiques clares i correctes amb gran quantitat de nexes. 

 Gran riquesa lèxica amb abundants termes abstractes i tecnicismes. 

 Evita l'ús de falques (paraula o frase que es repeteix innecessàriament) i de paraules comodí. 

LA VARIETAT ESTÀNDARD 
 
. L’estàndard representa un nivell mitjà. 
. És una modalitat neutra, és a dir, no hauria de 
reflectir particularitats geogràfiques, socials o 
generacionals.  
. Se la coneix com a varietat comuna perquè serveix 
per igual a tots els parlants d’una llengua. 
.Usada en l’ensenyament i en els mitjans de 
comunicació 

 

 

REGISTRE INFORMAL: pot contindre 
incorreccions des del punt de vista 
gramatical o social, per la  falta de 
planificació, per l’ús d’estructures 
simples i l’expressivitat del parlant. 
 
És el registre utilitzat en els textos 
orals i poc elaborats  en situacions 
de comunicació interpersonal 
espontània. 
*Dins dels registres informals, a més del 
registre col·loquial o familiar, també hem de 
considerar l’argot, que és una varietat de la 
llengua pròpia d’un grup reduït de parlants, 
que comparteixen característiques comunes 
com la professió, els gustos musicals, la 
procedència social, l’edat, etc. Això fa que 
usen un vocabulari propi que, de vegades, 
arriba a fer-se comú i és acceptat per la resta 
de parlants. Un exemple seria paraules que 
procedeixen de l’argot de la delinqüència, com 
“pasta” per anomenar els diners. 

LA VARIETAT COL.LOQUIAL 
 
. Presenta les característiques dels textos orals 
perquè el canal és bàsicament oral 
. Es coneixen les normes però se’n relaxa la seua 
aplicació. 
. S'utilitza en un ambient familiar o entre amics, en la 
vida quotidiana. 
 

 Ús abundant de díctics per a situar els elements dels quals es parla (allí, aquell...). 

 Omissió d'elements lingüístics per comoditat.            Ex. "Ah !, doncs bé... d'acord." 

 S'utilitzen construccions impersonals. 

 Sintaxi senzilla. Ús reduït d'oracions subordinades. 

 Es fa ús de diminutius i augmentatius per expressar  afecte, menyspreu, ironia... 

 S’usen apòcopes (paraules a les quals hi ha supressió d'algunes lletres) com "tele", "profe","cole"... 

 Lèxic imprecís i amb paraules jòquer: "cosa", “fer"... 

 Utilització de dites, proverbis i frases fetes. 

LA VARIETAT VULGAR 
 
. Es cometen incorreccions perquè es desconeix la 
norma lingüística o simplement per descuit 
(vulgarismes). S’usa en contextos no formals i entre 
interlocutors de baix nivell cultural. 

 Desplaçaments accentuals. 

 Alteracions de les vocals. 

 Reducció de diftongs a una vocal i formació de diftongs amb vocals que formen un hiat. 

 Supressió i addició de sons. 

 Confusió i desplaçament de consonants. 

 Incorreccions en l'ús de les formes verbals. 

 Alteració de l'ordre dels pronoms (me s'ha caigut, te s'ha caigut). 

 Dequeisme ("pense de que aniré al parc"). 

 Ús incorrecte de preposicions i conjuncions. 

 Tendència a fondre paraules ("vine p'aca ací"). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8xic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comod%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B2cope
http://ca.wikipedia.org/wiki/Proverbi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Norma_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Vulgarisme&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Dequeisme&action=edit&redlink=1
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- COMENTARI DE TEXT 
EL TEXT PERIODÍSTIC INFORMATIU 
 

       Els textos periodístics tracten temes d’actualitat o d’interés general,  es produeixen en els àmbits dels mitjans de comunicació i es poden classificar en: informatius i 

d’opinió. En aquesta unitat ens centrarem en les característiques i en els gèneres dels textos periodístics informatius. Recordem primer els principals gèneres periodístics: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÈNERES PERIODÍSTICS 

INFORMATIUS 
(presenten una tipologia 
textual narrativa i 
descriptiva) 

HÍBRIDS 
D’OPINIÓ 
(presenten una tipologia 
textual expositiva i 
argumentativa) 

 

Aporten 
informació 

Aporten 
opinió 

 

Característica: 
objectivitat 

Característica: 
subjectivitat 

 

NOTÍCIA 
REPORTATGE 
INFORMATIU 
 

CRÒNICA 
REPORTATGE 
INTERPRETATIU CRÍTICA EDITORIAL 

ARTICLE  
DE FONS 

COMENTARI  
D’ACTUALITAT COLUMNA 

CARTES  
AL DIRECTOR 

més menys 

Profunda  i    extensa 

 Relació de fets 
en ordre 
cronològic 

Fruit d’un 
treball 
d’investigació Temes 

especialitzats 

del periòdic 
de l’autor o 
col.laborador 

del periodista, 
especialista en un 
tema 

de l’autor 
del ciutadà  
lector  

ENTREVISTA 
INFORMATIVA 

 

ENTREVISTA 
INTERPRETATIVA 
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   Recordem les característiques de la notícia: 

 

 

 

       Vegem un exemple: 
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LA COHESIÓ GRAMATICAL: LA DIXI, L’ANÀFORA, EIX TEMPORAL 
 

Recordem els mecanismes de cohesió gramatical: 
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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, ... 
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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 
havien arribat: dones, nens i ancians’ 
 
 

▫ Pron.Febles de 3ªpers 
▫ Demostratius 
▫ Possessius de 3ª pers. 
▫ Els pronoms relatius 
▫ alguns indefinits 
▫alguns adverbis (que 

remeten a continguts del 
discurs) 

▫ l’article reconeixedor 
del discurs 

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

EL
.L

IP
SI

 

L’EL.LIPSI  O ANÀFORA ZERO, consisteix 
a suprimir un element redundant.  Ex. 

‘Pere ja hi és.   va arribar anit’. 
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 En els textos, se seleccionen els temps verbals en relació al temps present, des del qual es parla (temps verbals díctics), o en 

relació a un punt de referència del propi text (temps anafòrics). Vegem uns quants temps verbals i el valor que poden tindre. 

TEMPS VERBALS 

Temps Valor / Significació Exemples 

 

Temps 

díctics 

Present Simultaneïtat amb el moment de la comunicació 

Validesa general de les afirmacions 

Escric unes línies 

El dia té 24 hores 

Pret.Perf. 

Compost 

Acció passada i acabada propera al temps present Avui hem desdejunat molt bé 

P.Perfet Sim. o 

Perifràstic 

Acció passada i acabada no propera al temps present Ahir desdejunàrem molt bé 

Futur simple Posterioritat al moment de la comunicació Demà anirem al cinema 

 

Temps 

anafòrics 

Pret 

Imperfet 

Anterioritat al moment present 

Simultaneïtat amb una acció en el passat 

Abans reies i ara plores? 

Telefonà mentre sopàvem 

Pret.Plusq. Anterioritat a un moment en el passat Quan arribà, ja havíem sopat 

Condicional En un moment passat, posterioritat a eix moment passat Jo sí ho hauria comprés 
 

 * 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. 
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ACTIVITATS 
 

1. Llig atentament el text i distingeix els mecanismes díctics i anafòrics: 

NOTA SOBRE LA LLIBERTAT 

     No feu cas de les lleis. Bé: feu-ne cas, per evitar mals majors. Però tingueu present que les lleis, sota 
qualsevol règim, sempre han estat dictades per “prohibir”. I si en trobeu alguna que sembla facilitar 
les “llibertats”, fixeu-vos-hi, perquè només ho sembla. Les “declaracions” són una cosa: són 
declaracions de “principis”. I parlen de “drets”: els de l’home i del ciutadà, per exemple. Us auguren i 
prometen tants “drets”, que, si fos de veres, això seria la glòria celestial. Però no: hi ha les lleis. Fins i 
tot -com en la vigent Constitució espanyola- parlen de “llibertats”, però de seguida hi trobareu una 
clàusula precautòria en la qual ja us adverteixen que aquestes “llibertats” seran “regulades” després, 
d’una o d’altra manera. Amb la “regulació” corresponent advertireu de seguida que tot són 
“prohibicions” que la gent que té el poder aplicarà com li plaurà. Convé no oblidar-ho. En la mesura 
que vivim –si hi vivim- en “llibertat”, només és la mesura de “llibertat”, tan estimada, és una fal·làcia. 
Tot s’ha de dir: kantianament, les llibertats no poden ser llibertats si no són respectuoses amb les 
altres “llibertats”. D’acord. Però entre això i les lleis habituals hi ha una distància abismal. Cada llei que 
- cada dia- emana del poder, retalla una llibertat. Rarament la llibertat dels amos, però sempre la dels 
subalterns: la de les “classes subalternes”. I que s’autoenganye qui vulga enganyar-se. I per això les 
lleis sempre han fet por. I per això, en el Codi Civil espanyol, hi ha una ratlla definitiva que diu: “la 
ignorància de la ley no excusa de su cumplimiento”... ¡Apa, a “cumplir la ley”! La llibertat, podem 
“llegir-la” en un poema de Paul Éluard...        
                    

Joan Fuster, Sagitari. 1985 

2. Llig atentament el text i comenta el registre, la varietat diatòpica i els aspectes de cohesió 
treballats en aquest tema. 

EL CODONYAT 
 

     Fa unes setmanes, abans de Nadal, algú va anomenar a taula el codonyat. Aquesta confitura de 

codony, tan popular fa alguns anys, sembla que ha desaparegut del mapa gastronòmic. Quina criatura 

d’ara berena pa amb codonyat? És el cas que ens va venir de gana de tornar a tastar aquella carn 

vegetal ensucrada que tantes vegades, alternant amb la barreta de xocolate, ens va acompanyar a 

l’hora de berenar els anys de la infantesa. Sabia que no seria gens fàcil trobar-ne. Les botiguetes de 

queviures de prop de casa han anat  tancant  en  els  últims  anys  i  vaig  pensar  d’anar  a  buscar  el  

codonyat  al supermercat més pròxim, que és al carrer de Quart de Fora. On buscar, en un gran 

supermercat d’avui, el tradicional producte que m’interessava? A l’aparador dels dolços 

no n’hi havia ni rastre. Vaig preguntar a un treballador que col·locava pastisseria industrial a les 

prestatgeries. «No sé –em va dir–, pregunte en charcutería.» 

     Em va estranyar d’allò més, però vaig ser obedient i em vaig atansar a la secció indicada. Tenia tres 

dones davant meu. Totes parlaven castellà. A poc en vingué una altra, de certa edat. Quan m’arribà el 

torn vaig preguntar tot innocent: «Teniu codonyat?». La cara d’esglai de la jove dependenta em va 

sobtar: «Codo…què?». Per un moment, la culpa era meua. «Codonyat, vull co-do-nyat…»,  vaig  repetir 

 sil·labejant. Aquella xicota seguia mirant-me com si tinguera al davant un boig que per moments 

esdevenia perillós. La dona que tenia al meu costat em va fulminar irritada i digué: «Quiere 

membrillo».  «¡Ah!,membrillo, sí tengo.» 

       De bell nou, a la meua ciutat, al meu país, em vaig sentir estranger. No és una anècdota, aïllada 

més. Fa poc, una nit, vaig agafar un taxi  i vaig enfilar una xarrada amb el taxista. En arribar a la meua 

destinació, l’home es va adonar que no havia posat en marxa el taxímetre. «És que com que m’ha 

parlat  valencià…», es justificava. Era el primer client que li’l parlava! Em vaig aborronar. I encara hi ha 

qui, a la ciutat de València, es passa el dia denunciant el «catalanismo  invasor». Tindran barra!  
 

Toni MESTRE. Levante. 21-01-98 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 



Tema 3  pàg. 12 

MORFOLOGIA, SINTAXI, LÈXIC 

 

EL  VERB 
Recordem les desinències dels verbs regulars en els temps simples: 
 

PRESENT D'INDICATIU 
cant-ar perd-re/bat-re serv-ir dorm-ir 
 cant-e perd-Ø bat- Ø serv-isc   dorm- Ø 
 cant-es perd-s bat-s serv-ixes -eixes  dorm-s 
 cant-a perd-Ø... servix -eix  dorm- Ø 
 cant-em  perd-em servim  dorm-im 
 cant-eu   perd-eu serviu  dorm-iu 
 cant-en perd-en serv-ixen -eixen  dorm-en 

 

PRETÈRIT PERFET COMPOST  D’INDICATIU 
he     

 
 
cantat      

 
 
 
perdut 
batut 

 
 
 
servit 

 

dormit 

has     
 ha       
hem/havem      
heu/haveu      
han      

 
PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET  D’INDICATIU 

havia         
 
 
cantat        

 
 
 
perdut 
batut  

 
 
 
servit 

 

dormit 

havies      
 havia       
havíem      
havíeu      
havien      

 
PRETÈRIT ANTERIOR  D’INDICATIU 

haguí       
 
 
cantat      

 
 
 
perdut 
batut  

 
 
 
servit 

 

dormit 

hagueres      
 hagué     
haguérem      
haguéreu      
hagueren      

 
PRETÈRIT ANTERIOR PERIFRÀSTIC D’INDICATIU 

vaig    haver     
 
 
cantat      

 
 
 
perdut 
batut  

 
 
 
servit 

 

dormit 

Vas/vares  haver    
 va    haver   
Vam/vàrem haver     
Vau/vàreu    haver  
Van/varen  haver    

 
FUTUR COMPOST  D’INDICATIU 

hauré         
 
 
cantat        

 
 
 
perdut 
batut  

 
 
 
servit 

 

dormit 

hauràs      
 haurà     
haurem      
haureu      
hauran      

 

CONDICIONAL  COMPOST  D’INDICATIU 
hauria     

 
 
cantat           

 
 
 
perdut 
batut  

 
 
 
servit 

 

dormit 

hauries      
 hauria      
hauríem      
hauríeu      
haurien      

 

 

PRETÈRIT PERFET  DE SUBJUNTIU 
haja         

 
 
cantat     

 
 
 
perdut 
batut 

 
 
 
servit 

 
 
dormit 

hages      
 haja     
hàgem      
hàgeu      
hagen      

 

 

 

PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET  DE SUBJUNTIU 
haguera/hagués         

 
 
cantat      

 
 
 
perdut 
batut  

 
 
 
servit 

 
 
 
dormit 

 hagueres/haguesses   
 haguera/hagués       
 haguérem/ haguéssem 
haguéreu/ haguésseu  
hagueren/haguessen      

 
INFINITIU cant- ar         perd- re      bat- re                   serv- ir             dorm- ir 
GERUNDI cant- ant                 perd- ent   bat- ent                          serv- int            dorm- int 
PARTICIPI cant- at                        perd- ut    bat- ut                          serv- it            dorm- it 

 

 

PRETÈRIT IMPERFET D'INDICATIU 
cant-ava       perd-ia          serv-ia               dorm-ia 
cant-aves      perd-ies         serv-ies              dorm-ies         
 cant-ava       perd-ia          serv-ia               dorm-ia 
cant-àvem      perd-íem         serv-íem              dorm-íem 
cant-àveu      perd-íeu         serv-íeu              dorm-íeu 
cant-aven      perd-ien         serv-ien              dorm-ien 

 

PRETÈRIT PERFET SIMPLE D'INDICATIU 
cant-í       perd-í          serv-í               dorm-í 
cant-ares      perd-eres         serv-ires              dorm-ires         
 cant-à       perd-é          serv-í               dorm-í 
cant-àrem      perd-érem         serv-írem              dorm-írem 
cant-àreu      perd-éreu         serv-íreu              dorm-íreu 
cant-aren      perd-eren         serv-iren              dorm-iren 

 

PRETÈRIT PERFET PERIFRÀSTIC D’INDICATIU 
vaig         

 
cantar      

 
 
perdre 
batre  

 
 
servir 

 
dormir 

Vas/vares      
 va       
Vam/vàrem      
Vau/vàreu      
Van/varen      

 

FUTUR  SIMPLE  D'INDICATIU 
cantar- é    perdr- é          servir- é             dormir- é 
cantar-às      perdr- às         servir- às             dormir- às         
 cantar-à       perdr- à        servir- à             dormir- à 
cantar-em      perdr-em         servir-em              dormir-em 
cantar-eu      perdr-eu         servir-eu              dormir-eu 
cantar-an      perdr-an         servir-an              dormir-an 

 

CONDICIONAL  SIMPLE  D'INDICATIU 
cantar- ia    perdr- ia         servir- ia             dormir- ia 
cantar-ies      perdr- iess         servir- ies             dormir- ies         
 cantar-ia       perdr-ia        servir- ia            dormir- ia 
cantar-íem      perdr-íem         servir-íem              dormir-íem 
cantar-íeu      perdr-íeu         servir-íeu              dormir-íeu 
cantar-ien      perdr-ien         servir-ien              dormir-ien 

 
PRESENT DE SUBJUNTIU 

cant-ar perd-re   bat-re serv-ir dorm-ir 
cant-e perd-a serv-isca   dorm-a  
cant-es perd-es serv-isques   dorm-es 
cant-e perd-a serv-isca  dorm- a 
 cant-em  perd-em serv-im  dorm-im 
cant-eu   perd-eu serv-iu  dorm-iu 
 cant-en perd-en serv-isquen  dorm-en 

 
PRETÈRIT IMPERFET DE SUBJUNTIU 

cant-ara/às    perd-era/-és           serv -ira/-ís                        dorm-ira/-ís                        
cant-ares/ 
        -asses 

perd- eres/ 
        -esses    

serv - ires/ 
        -isses            

dorm- ires/ 
        -isses            

cant-ara/-às perd-era/-és               serv -ira/-ís                                  dorm-ira/-ís                                  
cant-àrem/ 
        -àssem      

perd-érem/ 
        -éssem           

serv-írem/ 
        -íssem                   

dorm-írem/ 
        -íssem                   

cant-àreu/ 
       -àsseu      

perd-éreu/ 
        -ésseu            

serv -íreu/ 
        -ísseu                    

dorm-íreu/ 
        -ísseu                    

cant-aren/ 
       -assen      

perd-eren/ 
       -essen          

serv -iren/ 
       -issen                

dorm-iren/ 
       -issen                
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REMARQUES SOBRE MORFOLOGIA VERBAL 

 

 

CAL PARAR ATENCIÓ A LES FORMES DE FUTUR 

dels verbs de la 2a conjugació acabats en -RE: 

 

 

perdré, admetràs, combatran, rebran, etc 

 

CAL EVITAR LA CONFUSIÓ DE VERBS QUE ACABEN 

EN –RE  i són de la 2ª conjugació (i NO de la 3ª, en –ir) 

(no s’ha de confondre amb els verbs castellans de la 3ª 

conjugació, molts acabats en –correr, -currir, -batir, -cluir, 

-fundir, -mitir, -rumpir) 

 

combatre, debatre, rebatre... (compostos de batre) 

concloure, excloure, incloure... (compostos de cloure) 

concórrer, incórrer, recórrer, transcórrer... (compostos de córrer) 

confondre, difondre, infondre... (compostos de fondre)  

interrompre, irrompre... (compostos de rompre) 

emetre, permetre, remetre 

concebre, percebre… 

REVISEU COM ES CONJUGUEN ESTOS VERBS 

 
ATENCIÓ ALS VERBS VELARITZATS 
 (la 1ª pers. sing. del present d’indicatiu d’aquestos verbs 
acaba en –c, la resta de persones del present no duu ni –

c ni -g) 
  Són irregulars de la 2ª conjugació. 
 

Ex. Comprenc (comprens, comprén, 

comprenem compreneu comprenen), tinc, escric, vinc, 

atenc, prenc... 

 

 

- En el Pretèrit Perfet simple d’Indicatiu 

- En el Present de Subjuntiu  

- En l’Imperfet de Subjuntiu, 

La “c” (que apareix en la 1ª p. del present es convertix en “g” o “gu” 

en afegir les desinències d’aquestos temps. 

Ex. Prenguí, prengueres, prengué, prenguérem, … 

       Comprenga, comprengues, comprenga, comprenguem, …  

       Vinguera/vingués, vingueres/vinguesses, vinguera/vingués, …  

 

NO S’HA DE CONFONDRE el verb PERDRE 
(regular)   amb el verb PRENDRE (irregular 
velaritzat) 
 

 

Ex. Jo perd, tu perds,… perdí, perderes… (PERDRE) 

       Jo prenc, tu prens… prenguí, prengueres… (PRENDRE) 

  

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

LES PREPOSICIONS 
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ÀTONES a, amb, de, en, per 

TÒNIQUES 
cap, contra, des, durant, entre, fins, llevat, malgrat, mitjançant, 
segons, sense, sobre, sota,... 

COMPOSTES per a, fins a, cap a, contra de, sobre de, sota de, des de,... 
LOCUCIONS 
PREPOSITIVES 

a causa de, a favor de, en contra de, en lloc de, en comptes de, a partir 
de, per culpa de... 
 

 
REMARQUES SOBRE L’ÚS D’ALGUNES PREPOSICIONS 
 

 
A 

- NO S’USA DAVANT EL CD DE PERSONA 

(únicament si el CD és “tots, tothom, algú, ningú, qui...” 
o un pronom fort ”mi, tu, ell, nosaltres, ells...”) 
- Indica direcció 

- Si indica lloc és preferible (en comptes de la prep. 

EN) si va seguida d’un article definit 

- SEMPRE DAVANT ELS NOMS PROPIS DELS LLOCS 

(TOPÒNIMS) 

- CAU DAVANT LA CONJUNCIÓ QUE 

Heu vist els vostres amics 
Hem convidat els teus pares 
Observaren a tots amb interés 

Acudirem a ta casa demà de matí 

Viu  a la casa del costat 
 
 
Visqué molts anys a Alacant 

No estic acostumat que m’ignoren 
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 ÚS EXEMPLES 
 
DE 

- No forma part de la perífrasi modal de probabilitat 
- CAU DAVANT LA CONJUNCIÓ QUE 

Deuen ser ja les tres 
No se’n recordà que havia d’arreplegar els 
documents 

 
EN 

- SOLS POT ANAR DAVANT UN INFINITIU SI TÉ 
VALOR TEMPORAL (EQUIVALENT A LA 
CONSTRUCCIÓ CASTELLANA “AL+ INFINITIU” 

- ES CANVIA PER A / DE  DAVANT UN INFINITIU 

- CAU DAVANT LA CONJUNCIÓ QUE 

En eixir del treball compraré aixó 
Ens vérem en acabar les classes 
 

No puc pensar de tornar amb ell 

No insistí que sopàrem a sa casa 

AMB - Indica companyia, instrument... 

 
- Indica els mitjans de transport 

- Es canvia per A / DE  davant un infinitiu 

- Cau davant la conjunció QUE 

Soparem amb els amics  
Pintarem amb els nostres pinzells 
 He vingut amb l’autobús 
No es conformà de rebre una excusa 
 
Estigué d’acord que vinguérem tots 

PER - Normalment indica causa 

- Davant un infinitiu indica: 

- Finalitat (amb verbs d’acció voluntària) 

- Acció esperada i no realitzada 

ho herportat per això 
Has suspés per no estudiar bé 
 
He pres una pastilla per dormir (perquè 
volia dormir) 
 
Hi ha problemes per resoldre 

PER A - Introdueix el CI 

- Normalment indica finalitat 

He portat flors per a ta mare 
He pres una pastilla per a dormir (les 
pastilles servixen per a eixa finalitat) 

FINS  - Davant alguns adverbis, els demostratius, la conjunció 
que 

Arribarem fins aquell carrer 
No el veuré fins que torne 

FINS A - Davant articles,noms numerals, infinitius Aniran fins al final del pont 
No pararà fins a aprovar-ho tot 

 

Activitats (extretes de diverses fonts) 
1. Escriviu  per /per a: 
1. El cambrer va venir i vaig aprofitar-ho ____ pagar-li les 

begudes.  
2. Els donaren una habitació amb dos llits individuals, 

dues tauletes de nit i una taula _____ escriure.  
3. La infermera agafa el canell _____ prendre-li el pols.  
4. Només falta una setmana _____ les vacances.  
5. Es passa la mà ____ la cara.  
6. No tingué cap problema ____ recordar-la.  

2. Completeu les frases següents amb una de les 
preposicions a, en, amb:  

a. Ho vam fer ____ un moment.  
b. Estic ___ relació ____ una persona que et podrà 

resoldre el problema.  
c. Aneu ___ compte  
d. Jo sempre treballe ____ col·laboració _____ algun altre 

lingüista.  
e. Els mots aguts acabats ____ vocal s'accentuen.  
f. Dóna el llibre ____ la professora.  
g. Cada dia vénen ____ taxi.  
h. No em veig ___ cor de d'explicar-li-ho.  

 

  
1. Corregiu les errades: 

1. Només pensen en fer diners. 
2. Tarden molt en resoldre aquest afer. 
3. El secret consisteix en vigilar els petits detalls. 
4. Tenia molt d'interès en sortir amb elles. 
5. Col·laboreu en embellir la nostra vila. 
6. Està acostumat a que li ho facen tot. 
7.  Insistien en sol·licitar un petit descompte. 
8.  Al acabar de dinar, anirem a jugar. 
9. És un fet que s'observa al començar el film. 
10. Al sortir de l'aigua, posa't tot d'una la tovallola. 
 

11. S'entossudia en que tots molestaven. 
12. Confiava en que vindries passat festes. 
13. Estam acostumats en tenir dos i gastar tres. 
14. No vacil·leu en ser els primers en acudir a la casa. 
15. Hem fet tard perquè ens hem entretingut en matar el temps, 

entrenant-nos en fer vaixells de paper amb una sola mà. 
16. Els felicitarem abans de que comence l'acte. 
17. No t'escoltaré fins a que tornis a posar el disc de Madonna. 
18. L'amenaçava amb que l'expulsaria del col·legi. 
19. S'ha entestat en llegir tots els llibres de la col·lecció.  
20. Ara no vol pensar en totes les coses bones que podia haver fet. 
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  L’ORACIÓ COMPOSTA: LA COORDINACIÓ 
 
          Les oracions compostes estan formades per més d’un nucli verbal. Per tal de veure la relació que es pot 

     establir entre les diverses proposicions  que formen una oració composta, observem el següent quadre: 

 

  
Podríem afegir al quadre :               g) continuatives        

                  

TIPUS D’ORACIONS COORDINADES  

Oracions Valor que expressen Nexes Exemples 

COPULATIVES Suma, adició i, ni Pep ni canta ni balla 

DISYUNTIVES Alternativa, disjuntiva 
(amb exclusió), 
equivalència 

o, o bé Véns amb nosaltres o et 
quedes a casa? 

ADVERSATIVES Contrast, oposició però, en canvi, sinó, 
tanmateix, no obstant 
això, altrament, sinó 
que, això no obstant… 

Ha aprovat totes les 
assignatures però 
encara pot esforçar-se 
més 

DISTRIBUTIVES Distribució, alternança 
(sense exclusió) 

ara…ara, l’un…l’altre, 
no solament…sinó, 
siga…siga, … 

Ara diuen una cosa, ara 
diuen una altra 

EXPLICATIVES Aclariment, explicació, 
reformulació 

és a dir, això és, en 
altres paraules, o siga, 
… 

Els trobadors canten la 
bellesa de la dama, és a 
dir, la idealitzen 

IL.LATIVES La segona oració 
expressa 
conseqüència o 
conclusió del que 
s’expressa en l’anterior 

Doncs, per tant, en 
conseqüència, … 

Has acabat? Doncs pots 
anar-te’n 

CONTINUATIVES Continuïtat entre les 
oracions 

A més, a més d’això, 
fins i tot, encara més, 
així mateix, … 

Han portat l’esmorzar 
per a tots, a més han dut 
refrescos. 
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Activitats (extretes de diverses fonts) 

1. Digues de quin tipus són les oracions coordinades següents: 
 
 a) No camina ni fa cap esforç. 

 b) No només ha aprovat el curs sinó que ha tret molt bona 

nota. 

 c) Jo corria i ell botava. 

 d) O aniré de compres o aniré al cinema.  

e) Abriga’t bé o tindràs fred.  

f) Ha comprat cireres a 8€ el quilo, és a dir, ha gastat massa 

diners. 

 g) No va dinar ni va sopar. 

h) No va anar a l’escola, sinó que va anar al metge.    

i) Avui dia, la gent parla massa i no fa res. 

 j) No va dir-me que fos intel·ligent, sinó que no era estúpid.  

 k) Estudies o treballes?  

 l) No solament estudia anglés, sinó que també estudia 
alemany.  

 m) No tenia diners; a més, havia perdut les propietats.  

 n) Ara es queixava ara l’afalagava.  

 f) Has fet la compra? No? Doncs, així, no tenim res per 
dinar. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

FONÈTICA I ORTOGRAFIA 

LES GRAFIES B / V 

Vegem l’apartat corresponent a estes grafies en la Gramàtica Normativa de l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua: 

 

“Si bé una part dels parlants valencians diferencien el so bilabial oclusiu sonor [b] del labiodental fricatiu sonor 

[v], per a evitar la confusió en l’ús de les grafies b i v cal tindre en compte que: 

-  s’escriu b en els casos següents:  

a) Davant de l i r: bleda, bromera.  

b) Darrere de m: embotit, tomba.  

c) En aquells casos en què alterna amb p en paraules de la mateixa família: cabut (↔ cap), saber (↔ sap).  

OBSERVACIÓ: En alguns casos, per diferència de tractament culte o patrimonial, paraules de la mateixa 

família poden alternar l’ús de b i v: avortar / abortiu; calb / calvície, cervell / cerebral. 

 

- I s’escriu v en els casos següents: 

 a) Darrere de n: canviar, invent.  

b) En aquells casos en què alterna amb u en paraules de la mateixa família: blava (↔ blau), escriviu (↔ 

escriure). 

 c) En les desinències de l’imperfet d’indicatiu de la primera conjugació -ava, -aves, -àvem, -àveu, -aven: 

cantava, cantaves, cantàvem, cantàveu, cantaven. 

Activitats (extretes de diverses fonts) 

 

1. Ompli els espais buits del text amb b o amb v 
segons calga: 

 a) Cada …egada que passa…a  pel carrer nou, es 

      para…a  a  obser…ar  els ar… res que hi ha…ia  al 

      parc: el pi, l'a…et, l'es…elt xiprer que puja…a  als 

     nú…ols.  

b) Sempre arri... a…a  tard a les reunions.  

c) M’he deixat el mò …il i la ga…ardina  en el. …ar.  

d) L’advocat de la família tre…alla en un cas de 

     di…orci. 

2. Fes el mateix que l'exercici anterior:  

Sa…er, plo…ia, escri…ia, en…iar, in…itar, en…ellir, 

con…icció, in…ent, …rasa, o…ligar, bla…a, om…ra, 

escla…a, atracti…a, en…eja, re…entar, en…ernissar, 

…ellesa, in…alidesa, tra…via, circum…alació, ad…er…i, 

can…i, nú...ol, co...ard, ca...all, a...orrit, pro...a, 

re...entar, can...i, go...ern, ...ena, cor...a, sa...i, tro...ar, 

arri...ar, ro...ell, ...olcar. a...orriment, ennu...olat, 

intercan...i, ca...alleria, desapro...ar, re...entada, 

re...olcada, go...enador, em...enar, aco...ardir-se, 

encaor...ar, ro...ellat, arri...ada, tro...ada. 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 


