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 Tema 4  pàg. 2 

 

HISTÒRIA DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURA: 

 

EL SEGLE XV 

 

        El segle XV és un període de contrastos i de canvis polítics, culturals i econòmics. El final de l’Edat 

Mitjana està marcat per la crisi del feudalisme, la pèrdua de poder de l’església i la influència de 

l’Humanisme italià que desembocarà en el Renaixement. Les ciutats creixen i, amb elles, ho fa la 

burgesia, enriquida amb el comerç. Per altra banda, la llengua de cultura continua sent el llatí, però les 

noves obres literàries ja s'escriuen totalment en les llengües nacionals respectives. 

 

 

        La nostra cultura  tingué contactes amb l’Humanisme i el Renaixement, sobretot quan Alfons el 
Magnànim establí la seua Cort a Nàpols, però la seua repercussió en la nostra literatura va ser escassa. 

 

        En política, el conflicte causat per la mort sense descendència de Martí l’Humà en 1410 acabarà 
amb el compromís de Casp que resoldrà que el successor siga Ferran d’Antequera (de la dinastia 
castellana dels Trastàmara). Aquest fet serà un dels que marcarà l’inici d’un procés de castellanització 
que es veurà breument frenat durant el regnat d’Alfons el Magnànim. 

 

        Per altra banda, durant els segles XIV i XV, Barcelona va anar 
perdent l’hegemonia a causa duna gran crisi econòmica i social 
(epidèmies de pesta, revoltes antifeudals...) Aquest fet contrasta amb la 
resplendor que comença a viure la ciutat de València a causa de 
l’augment de la població, d’una economia puixant, de la construcció de 
grans edificis (Torres de Serrans i de Quart, Palau de la Generalitat, La 
Llotja, la Catedral...), etc. 

 
   
LA LITERATURA  A LA VALÈNCIA DEL SEGLE XV 
          

        Durant el segle XV es produeix un augment considerable d’escriptors i lectors. El canvi de 

mentalitat que es produeix, la influència de l’humanisme o l’evolució de la societat, la creixent difusió 

dels llibres gràcies a la impremta i la incorporació de nous lectors, seran factors que afavoriran nous 

gèneres, temes  i estils  dins  el nostre panorama literari.  

 

        Pel que fa a la nostra llengua, gràcies a la tasca de la Cancelleria Reial i a les obres dels escriptors 

del Segle d’Or, es consolida l’estàndard literari. 
 

         Mentre que a l’època anterior la literatura anava adreçada fonamentalment als clergues o nobles, 

en el segle XV hi ha un nou tipus de lector: la burgesia de l’època, amb uns interessos literaris també 

nous i que consideraran la literatura  un mitjà de divertiment. 

 

        Tot aquest període esplendorós que viu la nostra literatura és considerat el segle d’Or de les 

nostres lletres. 

 

         València serà un clar exemple de tot aquest panorama literari on destaquen les grans figures 

literàries valencianes: Ausiàs March, Joanot Martorell, Joan Roís de Corella, Jaume Roig, sor Isabel de 

Villena o Bernat Fenollar, entre d’altres.  

 

          Els principals factors que condicionen esta etapa literària són, per una banda, l’aparició d’una rica 

narrativa cavalleresca exemplificada en l’obra de Joanot Martorell “Tirant lo Blanc” i en l’anònim “Curial 

e Güelfa”. Per altra banda,  en la poesia  destaca la desoccitanització de la lírica trobadoresca amb 

Ausiàs March. També cal destacar la continuïtat i l’interés per la renovació humanística en mans 

d’autors com Joan Roís de Corella, o el desenvolupament d’una literatura burgesa, ja siga de caràcter 

profà (poesia satírica) o religiós (poesia de certamen). Finalment, cal destacar la utilització per part 

d’autors com Jaume Roig o sor Isabel de Villena, d’un llenguatge col·loquial i ple de col·loquialismes de 

la llengua popular. Aquest estil es contraposa a l’anomenat “estil de valenciana prosa”, emprat per 

autors més cultes i nobles com Roís de Corella. 
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LA POESIA LÍRICA I LA POESIA SATÍRICA 
 

        En  la situació de prosperitat econòmica que vivia la València del segle XV, es desenvolupà una 

gran activitat social i literària: se celebraren certàmens poètics sovint de temàtica religiosa i tertúlies 

literàries que reunien els escriptors que debatien temes literaris, presentaven les seues obres o creaven 

obres col.lectives. 

 

        Entre les tertúlies més rellevants podem citar, per una banda la dels aristòcrates i nobles que es 

reunia a casa de Berenguer Mercader, on acudia Roís de Corella. Eren amants del classicisme i d’un 

estil llatinitzant i artificiós (anomenat “valenciana prosa” i, es dedicaven a les hagiografies (vides de 

sants), novel.la sentimental,  poesia religiosa (per als certàmens) i la reflexió moralitzadora.  Tenien una 

actitud distanciada del món i entenien l’amor d’una manera seriosa i apassionada 

        Per altra banda, el sector burgés (notaris, juristes, metges, canonges...) que es reunien a casa de 

Bernat Fenollar, on acudia Jaume Roig. Igual que els aristòcrates, componien poesia religiosa per 

concórrer als certàmens, però la seua producció literària més important és una poesia realista i satírica 

amb un llenguatge col.loquial on descriuen els costums de la vida quotidiana de l’època entre els quals 

destaquen els temes  sexuals o el de la dona (sovint amb una perspectiva misògina). Moltes de les 

seues obres són col.lectives i tenen una finalitat lúdica molt acusada que s’observa en els jocs d’enginy, 

jocs de rimes o de paraules amb doble sentit. 

               

         Aquests dos blocs, tot i que no puguen considerar-se hermètics, ateses les relacions existents 

entre ells, representen, de fet, dues concepcions diferents de la literatura. 

 

 

JOAN ROÍS DE CORELLA 

        Va nàixer probablement a Gandia en una família de la 

petita noblesa que es degué relacionar amb les dels dos altres 

escriptors de l'època, també de Gandia, Ansiàs March i Joanot 

Martorell, i podem suposar que Roís de Corella coneixia l'obra 

d'aquests dos autors. La seua situació econòmica li va permetre 

dedicar-se a la literatura ja des de ben jove i freqüentar tertúlies 

literàries. A la maduresa es decantà per la carrera eclesiàstica, i 

va ser mestre en Teologia. La seua vida sentimental va ser molt 

intensa: tingué diverses aventures amoroses amb diferents 

dames, una de les quals fou Caldesa, dama no identificada a qui 

dedica una de les seues millors obres: Tragèdia de Caldesa. 
 
 

        La seua obra es pot considerar de transició entre la cultura medieval i el Renaixement. És 
extensa, variada i original, i anava adreçada a un públic aristocràtic que ja era sensible als nous 
gustos literaris. Fou un dels màxims representants del que a finals del segle xv s'anomenava 
«valenciana prosa». 

  

        Va escriure obres en prosa i en vers, moltes vegades combinant aquestes dues formes. Podem 

distingir entre obres profanes (que són sobretot les amoroses), i obres religioses. Entre les primeres, 

cal destacar el Parlament en casa de Berenguer Mercader, en què recull diverses històries amoroses 

inspirades en la mitologia clàssica, i sobretot, la Tragèdia de Caldesa, considerada la seua obra més 

important. Es tracta d'una novel·la curta on l'autor explica un acte d'infidelitat amorosa protagonitzat 

per Caldesa, la dama de qui està enamorat. Pel que fa a les seues obres religioses, destaquen les 

poesies de tema marià (dedicades a la Verge Maria), la més famosa de les quals és la coneguda 

com L'oració . 
 
        L'obra poètica de Roís de Corella està formada per 36 poemes, 16 dels quals es troben 
intercalats en diversos escrits en prosa. De tots aquests poemes, un dels que s'ha fet més famós és 
la Balada de la garsa i I'esmerla 
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JAUME ROIG 

 

 

Va  nàixer a València a 
començaments del s. XV i va morir a 
Benimaclet el 1478. Procedia de l’estament 
burgés i va ser un metge afamat. 

L’única novel.la que se li atribuïx és  
L’espill o llibre de les dones. Es tracta 
d’una novel.la escrita en vers (versos 
apariats de quatre síl.labes) que va 
començar a escriure a Callosa d’en Sarrià, 
a casa d’un nebot seu on s’havia instal.lat  
fugint de la pesta que assolava la ciutat de 
València. 

 

Aquesta obra, representativa del corrent satíric valencià, va tindre un gran èxit al llarg del s.XVI: 
va ser impresa tres vegades i  traduïda al llatí i al castellà. 

 
L’espill es planteja com si fóra un sermó per tal de previndre els homes contra la malignitat de 

les dones.     L’obra s’estructura en: 

- Un prefaci,  en què l’autor expressa la seua intenció d’aconsellar i 
donar exemples als homes, i en concret al seu nebot, perquè 
desconfien de les dones. 

 
- El llibre primer: “De sa joventut” on el protagonista, En Grosser, 

conta en 1ª persona la seua infància i joventut: d’origen humil,després 
que sa mare el va fer fora de casa, va haver de guanyar-se la vida des 
de menut. Amb el temps aconsegueix una posició acomodada i torna a 
València per casar-se i viure com un burgés. 

 
- El llibre segon: “De quant font casat” en el qual explica els seus 

casaments amb dones diferents (fadrina, beata, vídua i novícia) i com 
resulten ser un desastre per la maldat de les dones. 

 
- El llibre tercer: “De la lliçó de Salomó” on conta que el rei Salomó 

se li apareix en somnis i el convenç que no es torne a casar, tot 
ennumerant-li els defectes de les dones. 

- El llibre quart: “D’enviudar” on el protagonista conta com es retira 
per fer una vida contemplativa dedicada a Déu. 

 

 

Aquesta novel.la representa l’ideal burgés, és a dir, des d’uns orígens humils, el protagonista 
acaba per aconseguir una posició acomodada i, a més, presenta evidents punts de contacte amb la 
novel.la picaresca castellana el lazarillo. 

El caràcter misogin  que presenta l’obra es relaciona amb la tradició medieval en què la 
misogínia es pot considerar com un tòpic.  En l’Espill, la crítica a les dones arriba a ser caricaturesca i 
només se’n salven la Mare de Déu i la dona de l’autor, Isabel Pellisser. Tanmateix, es pot interpretar 
aquesta obra com un fracàs del masclisme perquè mostraria la impotència de l’home burgés per a 
sotmetre la dona potser, fins i tot, amb la intenció de produir comicitat. 

 
Per altra banda, aquesta obra presenta una crítica de la societat de l’època i mostra els costums 

i la vida d’aquell temps sense ometre detalls desagradables. 

També té un gran interés lingüístic perquè reflecteix el llenguatge col.loquial de la València de 
l’època. 
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LA PROSA RELIGIOSA: SOR ISABEL DE VILLENA 
 
 
     Isabel de Villena va nàixer a València el 1430. 

Era filla bastarda del noble i escriptor Enric de 

Villena, es va educar a València en la cort de 

la reina Maria, esposa d´Alfons el Magnànim i 

cosina seua. 

 

    Ben jove, ingressà en el convent de la 

Trinitat de València, fundat per la mateixa reina 

Maria; més tard, va exercir el càrrec d´abadessa i 

morí en aquest mateix convent el 1490. Fou una 

dona molt culta i va tenir un cert prestigi entre els 

escriptors valencians de l´època, amb els quals 

mantingué bones relacions. 
 

 

 

     És autora d’una obra molt extensa, la Vita Christi,  
destinada a ser un manual de meditació per a les 
monges del seu convent, on tracta de la infantesa de la 
Verge i de Jesús i de la Passió fins a l´assumpció de 
Maria. 
 

     El llibre, en realitat, Maria, és la protagonista 

indiscutible de tot el text i sembla que tota l´obra està 

destinada a destacar el  paper  important de les dones. 

  

     Les fonts bàsiques del Vita Christi són els evangelis, tant els canònics com els apòcrifs, però al llarg 

del text trobem contínues amplificacions; així, passatges que als evangelis se´ns conten en uns pocs 

versicles, Isabel de Villena els transforma en un relat format per moltes pàgines. 
 
     Isabel de Villena tria sempre dels Evangelis els passatges en què les dones figuren com a 

protagonistes decisives amb la voluntat de presentar-les sempre en una vinculació directa i excepcional 

amb Jesucrist. Així, en el Vita Christi, les dones són lloades de manera sistemàtica per Jesús, per la 

seua amabilitat i la seua pietat, és a dir, per la seua superior caritat i humilitat. 

    Des d´aquest punt de vista, el Vita Christi  d´Isabel de Villena podria ser considerada una rèplica  a 

l´Espill de Jaume Roig.  

      

     Sabem que hi va haver una relació personal entre els dos escriptors ja que Jaume Roig tenia parents 

entre les monges que convivien amb Isabel de Villena i, a més, va ser administrador i metge del convent 

de la Trinitat. 

 

      A això cal afegir el fet que Jaume Roig va començar a escriure el seu llibre el 1459; mentre Isabel 

de Villena va escriure el seu cap al final de la seua vida, una mica abans del 1490 i, per tant, 

probablement ja coneixia en aquell moment el llibre de Roig. 

 

     Pel que fa a l´estil del llibre, destaca la senzillesa en l´expressió ja que les destinatàries més 

immediates del llibre eren les monges que estaven sota la seua autoritat en el convent de la Trinitat. 

Isabel de Villena usa un llenguatge pla i molt entenedor amb l’ús abundant de particularismes lèxics 

valencians i diminutius (com en els sermons de Sant Vicent). 
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AUSIÀS MARCH 
 

Va  nàixer probablement a Gandia en una família de cavallers i poetes pertanyent a la petita 
noblesa. Com a cavaller, va participar en campanyes militars junt amb Alfons el Magnànim i va ser 
anomenat falconer major del rei. Es casà amb Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell i, després 
de morir aquesta, es casà amb Joana Escorna. En cap matrimoni tingué fills, la qual cosa no vol dir que 
no els tinguera d’il.legítims. 

 
Ausiàs March s’oposa obertament a la poesia trobadoresca no sols perquè no usa la llengua 

occitana sinó la nostra llengua i perquè fa una poesia més profunda i sincera.  

 

 

Tot i això, en la seua poesia fa ús d’alguns tòpics trobadorescos com 
el senyal  i també usa alguns occitanismes per raons mètriques. 

 
La seua consideració de la dona és diferent a la trobadoresca: 
March la considera un ésser humà amb virtuts, defectes, sentiments 
contradictoris i capaç de pecar i de fer pecar al poeta. A pesar d’això 
sembla distanciar-se de la dama ja que en els poemes amorosos s’hi 
dirigeix a l’estimada mitjançant un “vós”. Açò contrasta amb el fet 
que en el Cant espiritual March es dirigeix a Déu mitjançant un “Tu”. 

 
Els 128 poemes que ens arribat d’Ausiàs March, han estat organitzats segons la temàtica:  

 

       En els cants d’amor, l’autor teoritza sobre l’amor i tracta “l’amor foll” (l’amor sensual, desmesurat, 
passional...), “l’amor fi” (l’amor platònic, intel.lectual, espiritual) i “l’amor venal” (l’amor conjugal 
interessat) i expressa el conflicte que se li planteja entre l’amor que desitjaria sentir (fi) i el que realment 
sent (foll) 

 

 Estos cants es classifiquen segons el senyal que el poeta usa per amagar el nom de l’estimada: 
Plena de seny; Llir entre cards; Amor,amor; Oh folla amor i Mon darrer bé. 

 

 Els poemes en què March utilitza  Plena de seny  pertanyen a una primera etapa en què el poeta 
proposa a l’estimada una relació madura i vol superar els desitjos de la carn. Però, en no rebre 
resposta de l’estimada, se sent fracassat i expressa la seua tristesa i solitud. 

 

 En els poemes on apareix Llir entre cards, parla d’un amor total, espiritual i sensual que el fa diferent 
a la resta d’homes. Expressa  amb sinceritat dubtes i contradiccions. També apareixen reflexions 
morals i el tema de la mort. 

 

 

 En el cicle Amor,amor, desenganyat i vell, reconeix que el plaer intel·lectual no és suficient per assolir 
el plaer complet, l'amor pur. Un dels temes més freqüents és l'enyorança d'èpoques anteriors en les 
quals ell amava desesperadament i planteja la mort com a solució del seu conflicte amorós. 

 

 El cicle  Mon darrer bé comprén poesies adreçades, segons sembla, a una sola dama, de la qual 
s'enamorà quan l'autor ja era vell. Aquest nou amor fa oblidar els mals passats... 

 
 

  El cicle  Oh, foll amor està format per poemes on el poeta se sent pecador, deshonest i avergonyit 
d’haver sentit un amor “foll”. 

 

 

 

       En els cants de mort, l’autor plany la mort d’una dona i mostra angoixa pel destí de l’ànima de 
l’estimada. 

 

       En els cants morals, predomina un to sentenciós  i  planteja   el   conflicte  entre  els  sentiments   i  
la  ment. 

 

 

 

Al cant espiritual, el poeta invoca a Déu, al qual es dirigeix en segona persona, per demanar-li 
ajuda per a véncer la seua falta de religiositat perquè tem ser condemnat. 

Pel que fa a l’estil d’Ausiàs March  es caracteritza per les llargues comparacions, antítesis, 
interrogacions que es fa a ell mateix, metàfores, hipèrboles...    Quant a la mètrica, és prou regular: 
estrofes de vuit versos decasíl.labs amb cesura a la quarta síl.laba amb rimes creuades ABBA CDDC. 
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LA NOVEL.LA CAVALLERESCA: CURIAL E GÜELFA I TIRANT LO BLANCH  

 

Durant l’Edat Mitjana, la cavalleria representava 

els ideals de la noblesa i el món feudal. L’ideari de la 

cavalleria es pot resumir en: el vassallatge, la fidelitat 

al rei, la defensa de la religió, la protecció dels febles 

(la dama),el menyspreu per la mort i pel dolor i el desig 

d’obtenir honor i fama. 

 

La literatura prompte es va fer ressò d’aquesta institució i del seu ideari com en el cas de Ramon 

Llull (Llibre de l’orde de cavalleria) i del rei Pere el Cerimoniós(Tractat de cavalleria, traducció d’un text 

d’Alfons el Savi, amb una clara finalitat didàctica. 
 

Martí de Riquer fa una distinció entre els “llibres de cavalleria” i la “novel·la cavalleresca”.  Els 

primers són obres, sovint en vers, que en molts casos se presenten  com una successió d’episodis 

sense massa relació entre ells, l’acció de les quals se situa en temps remots i en llocs més o menys 

exòtics o imaginaris. Sovint inclouen personatges i fets meravellosos i els protagonistes tenen qualitats 

sobrehumanes 

 

 Les novel.les cavalleresques presenten un argument travat, l’acció es localitza en espais 

geogràfics reals i en temps propers a l’època de l’escriptura, i per últim, respecta les lleis de la realitat. 

Els protagonistes guanyen els combats per la seua força física o per la seua intel.ligència i, en general, 

els fets d’amor, d’armes, etc són versemblants, possibles, creïbles. 

 

Molts dels fets narrats en aquestes novel·les responen a costums autèntics que encara 

perduraven al segle XV, inclou així elements reals del seu temps com ara les “lletres de batalla” i fins i 

tot apareixen alguns personatges o fets històrics reals. Tot això contribueix a donar a la novel.la 

cavalleresca una nota de realitat.  
 

Amb les característiques de la novel.la cavalleresca, trobem en la nostra literatura del s. XV tres 

obres: la Història de Jacob Xalabín, Curial e Güelfa  i Tirant lo Blanc. 
 

La  Història de Jacob Xalabín és una novel.la anònima de principis del s. XV basada en uns 

personatges reals que compartix les característiques de la novel.la cavalleresca i de la novel.la 

sentimental. L’acció està ambientada en la cort turca de finals del segle XIV. 

 

El soldà de Turquia, Murat, té dos fills: un de legítim, Jacob Xalabín i un altre d’il.legítim 

que viu fora de la cort. 

 Morta la mare de Jacob, el soldà es torna a casar amb Issa Xalabina, una dona molt més 
jove que ell que s’enamora del seu fillastre Jacob Xalabín. Com que aquest no la vol correspondre, 

cau greument malalta. 

 Aleshores, un metge jueu, Quir Mossè, que esbrina la veritat de la malaltia, enganya el 
soldà i li fa creure que l’única cosa que guarirà la malalta és fer matar Jacob Xalabin i donar-li de 

menjar el seu fetge a la malalta.. Tan enamorat con estava de la seua dona, ordena matar el seu fill 

però l’encarregat de fer-ho deixa fugir Jacob Xalabín i presenta el fetge d’un cérvol. Com que el 
creuen mort, la malalta recupera la salut.  

El protagonista i el seu amic Alí Baixà comencen un seguit d’aventures que els fan rics i 
famosos com a cavallers. Enamorats, decidixen tornar a Turquia amb les seues dones. Aleshores Issa 

Salabina ja havia mort i el soldà rep una gran alegria de trobar el fill que creia mort. Però el germà 

bastard, Beseit Bei, no se n’alegra tant perquè  creia  que seria el nou soldà. 

 

La novel.la no acaba bé. Els cristians (en aquesta història són els roïns) envaeixen les 

terres del soldà i tots entren en batalla per defensar-les. El soldà és ferit per un cristià i rematat pel 
seu fill il.legítim que, després matarà Jacob Xalabín i es proclamarà únic senyor de l’imperi turc. 

 

 
 

     

 Aquesta novel.la arreplega fets reals com ara el nom del soldà, els dos fills, el fet que es casà tres 

vegades i morí en la batalla de Kosovo (com en la novel.la) no se sap si rematat pel seu fill Bajazet que 

sí va estrangular el seu germà, també anomenat  Jacob, i va ser anomenat soldà de Turquia.  

     Es pot catalogar de novel.la amorosa i d’aventures i compartix moltes de les característiques de 

Tirant lo blanc  i de  Curial e Güelfa: versemblança de les localitzacions geogràfiques, ambientació...etc. 
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CURIAL  E GÜELFA  

És una novel.la anònima, escrita al voltant de la primera meitat del s. XV on predominen els tema 

amorós i cavalleresc. La cavalleria serà el mitjà d’ascens social del protagonista que mostra una 

psicologia complexa i que actua dins els límits humans. Abunden els tornejos i fets d’armes, les festes 

cortesanes i els episodis amorosos que reflecteixen la passió, l’odi, la gelosia, el perdó... 

Participa dels trets característics de la novel.la cavalleresca: l’acció transcorre al segle XIII, la 

geografia és coneguda, hi ha realitat en els personatges, en allò que fan, els ambients. Fins i tot 

apareixen personatges històrics reals (per exemple,  el rei Pere el Gran) i el llenguatge és planer i conté 

frases populars. Està formada per tres llibres: 

- El primer conta com Curial està al servei del marqués de Montferrat. 

La germana d’aquest, Güelfa que és vídua i viu amb el germà, 

s’enamora del jove Tirant i decideix convertir-lo en un gran cavaller 

però secretament (el seu administrador, Melchior de Pando 

s’encarregarà de proporcionar-li els diners que necessite). Curial 

viatja a Àustria on es armat cavaller i participa en un combat per 

defendre l’honor d’una dama. En agraïment per la seua ajuda, el pare 

de la dama li ofereix una altra filla seua, Laquesis. Però Curial vol ser 

fidel a Güelfa i torna a Montferrat i la troba tancada en un convent per 

sentir-se traïda per Curial. 

 

 

 

 

- En el llibre segon, Curial participa en el torneig de Melú a 

França, lluita junt amb el rei Pere el Gran i es converteix en 

el millor cavaller. A París viu alguns episodis amorosos, per 

la qual cosa Güelfa deixa de protegir-lo. Curial li demana 

perdó. 

- Al llibre tercer,  Curial viatja a Jerusalem i Grècia i, de 

retorn, naufraga al nord d’Àfrica i és fet presoner a 

Tunis. Coneix la donzella Camar que s’enamora d’ell 

però la rebutja per ser fidel a Güelfa. Camar acaba 

suïcidant-se i Curial torna a Montferrat per a recuperar 

l’amor de Güelfa, cosa que finalment aconsegueix 

després de lluitar contra els turcs. 
 

  Es tracta d’una novel.la on es reflecteix l’ideal burgés: l’heroi, d’origen humil, aconsegueix honor i fama 

com a cavaller. 

TIRANT LO BLANC  
 

 

   L’autor d’aquesta novel.la cavalleresca, Joanot Martorell, va 

nàixer a València a començaments del s.XV en un família noble. 

Fou un cavaller aficionat als conflictes cavallerescos.  

 

   Comença a escriure Tirant lo Blanc el 1460 però el 1468 mor i 

deixa el llibre sense acabar. Va ser Martí Joan de Galba qui va 

acabar d’ enllestir la novel.la i la fa imprimir el 1590. 

 

   L’obra conta les proeses de Tirant Lo Blanc, un cavaller que amb 

el seu valor arriba a ser capità general, véncer els turcs i casar-se 

amb la princesa filla de l’emperador de Constantinoble. 
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Està escrita en tercera persona i s’estructura en cinc parts: 

 

- A la 1ª part es conta l’estada del protagonista a Anglaterra: 

Comença amb les aventures de Guillem de Varoic que alliçonarà 

Tirant en les lleis de la cavalleria. A la cort d’Anglaterra és 

anomenat cavaller i participa en tornejos i fets d’armers, dels quals 

sempre eixirà vencedor. 

 

- La 2ª part conta el viatge de Tirant a Sicília i Rodes: acompanyat 

de l’infant  Felip, fill del rei de França, viatja a Sicília on aquest 

s’enamorarà de la princesa Ricomana. Tirant intervé en 

l’alliberament de Rodes i viatja a Terra Santa on rescata diversos 

cristians captius. 

 

 
 

 

 

- A la 3ª part Tirant viatja a Constantinoble reclamat per l’emperador per 

ajudar-lo contra els turcs que amenacen l’imperi bizantí. És anomenat 

Capità General de l’exèrcit i guanya totes les batalles per la seua valentia i 

enginy. Allí s’enamora de la princesa Carmesina i es narra el festeig ple de 

dificultats amb l’ajuda de la donzella Plaerdemavida i les intrigues de la 

Viuda Reposada.  

      Els fets es desenvolupen de tal manera que Tirant, acompanyat de 

Plaerdemavida, acaba naufragant a les costes del nord d’Àfrica. 
 

 

 

 

-  La 4ª part narra les aventures al nord d’Àfrica: el 

protagonista és empresonat i, posteriorment alliberat per a 

lluitar contra els turcs. Sempre vencedor, converteix al 

cristianisme diversos regnes del nord d’Àfrica i acaba tornant 

a Constantinoble amb Plaerdemavida. 

- A la 5ª part, Tirant torna a l’imperi grec, allibera 

Constantinoble de l’amenaça dels turcs, es casa amb 

Carmesina i l’emperador el fa hereu de l’imperi. 

- Però en la conquesta final, Tirant cau malalt i mor després de fer testament a favor d’Hipòlit, el seu 

escuder, que havia tingut relacions amb l’emperadriu. Carmesina mor de dolor per la mort del seu 

estimat. L’emperador mor també pel dolor que li causa la mort de la seua filla. Finalment, Hipòlit es 

casa amb l’emperadriu i és proclamat el nou emperador. 

 

     Quant a l’estil, aquesta novel.la presenta per una banda, un estil culte i retòric, molt acostat a 

l’anomenat “Valenciana prosa” i, per una altra, un estil més directe, col.loquial, ple d’exclamacions, jocs 

de paraules i refranys. 

 

   A l’obra de Martorell apareix l’aspecte cavalleresc i militar (abunden els tornejos, els fets d’armes, les 

accions militars), l’aspecte històric (apareixen personatges i fets històrics reals, encara que modificats), 

l’aspecte real (descripció dels costums i la realitat quotidiana del s. XV. Tot açò descrit amb realitat 

 

    Són  importants les escenes de batalles però també les de festes cortesanes, les d’escenes de la 

vida diària. Destaca també el sensualisme de les escenes eròtiques i la presència  dels ideals burgesos 

(plaer, raó, humor) propis del renaixement.  

 

    Els protagonistes es mostren tal i com són realment, despullats de tot artifici i evolucionen 

psicològicament al llarg de l’acció.  En els seus fets hi ha realitat i versemblança (Tirant resulta vencedor 

per la seua força, valentia i astúcia i no per tindre qualitats sobrehumanes).  

 

     Mario Vargas Llosa l’ha qualificada de novel.la total:  és una novel.la cavalleresca, militar, històrica, 

costumista, eròtica i psicològica.  Es tracta ja d’una novel.la que es pot qualificar de moderna perquè 

deixa enrere els ideals medievals (religió i cavalleria). 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
 Activitats: models d’examen fotocopiats 



 
LINGÜÍSTICA I SOCIOLINGÜÍSTICA       Tema 4  pàg. 10 

 

LA VARIACIÓ DIASTRÀTICA 
 

  Recordem parlem de  varietat diastràtica (argot o sociolecte) quan ens centrem en l’ús de la llengua 
que  fan els parlants segons el seu nivell social o cultural. També es un factor a tindre en compte l’edat 
dels parlants. 
  Cal observar com encara que están dins l’àmbit del comerç,  un economista no usa de la mateixa 
manera la llengua que  un venedor ambulant.  

    Algunes d'aquestes variants socials són els anomenats argots o parlars especials. Naixen en grups 

tancats  depenent de l’activitat social, de la professió, de l’ambient en què es mouen els parlants. D’esta 

manera es parla de l’argot de la delinqüència, dels periodistas, dels metges, dels estudiants…. 
♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 

ACTIVITATS 

 

1. Cita algunes expressions que conegues com a exemples de variació diastràtica. 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

COMENTARI DE TEXT 

EL TEXT PERIODÍSTIC D’OPINIÓ 

 

       Recordem que 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 d’opinió.  

 

    Els periodistes, a més d’informar, poden també donar la seua opinió sobre temes diversos d’actualitat 

o reflexionar sobre un tema d’interés general. A més els hi ha especialitzats en temes diversos 

(economia, política internacional, esports, cinema, música...). Estos articles van signats a excepció de 

l’article editorial. 

 

   Al tema anterior vam revisar els diferents gèneres periodístics d’opinió. Ara, ens centrarem en la 

tipologia, l’estructura, les característiques d’alguns articles  i les marques lingüístiques d’estos textos. 
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TIPOLOGIA TEXTUAL expositiva (tesi, afirmacions generals...) i argumentativa (s’aporten arguments que 

defensen la tesi) 
ESTRUCTURA  

Títol: sol ser sugeridor i, normalment s’intenta captar l’atenció o l’interés del receptor 
Introducció: es planteja el tema  a partir d’alguna afirmació general, estadístiques, anècdotes… 

                        També es pot plantejar la tesi.  

Desenvolupament: es presenten arguments , reflexions.. que defensaran la tesi  

Conclusió: es tracta d’un comentari final en què es planteja o confirma la tesi o idea principal . 
MARQUES 

LINGÜÍSTIQUES 
Com que són textos subjectius, solen presentar abundants trets de modalització: elements 

díctics de 1ª persona, lèxic valoratiu, perífrasis modals d’obligació o de probabilitat, 

modalitat oracional desiderativa o dubitativa, comparacions, metàfores, hipèrboles, ironia... 
CARACTERÍSTIQUES 

D’ALGUNS ARTICLES 
L’article editorial Mostra el punt de vista del diari o publicació sobre un fet d’actualitat. 

No va signat perquè l’empresa es fa responsable. 

L’article d’opinió Argumentació, reflexió sobre un tema. L’autor pot ser un especialista 

reconegut en alguna professió, un periodista especialitzat en algun 

tema... És més extens que una columna i pot ser de col.laboració 

ocasional o freqUent.  

La columna Són articles fixos en un periòdic que pot escriure un periodista o un 

especialista en un tema. Pot ser “d’autor”, si l’escriu sempre el mateix 

professional, o “de tema”, si l’escriuen diversos autors però al voltant 

del mateix tema (política, salut, esports, educació...) 

La ressenya En aquest article se sol informar sobre un llibre, espectacle... i se’n fa 

una valoració 

La crítica L’escriu un especialista en el tema i s’opina sobre temes diversos 

(cuina, música, espectacles...) 
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MARQUES LINGÜÍSTIQUES DE MODALITZACIÓ I LA IMPERSONALITAT 

     A més dels elements díctics de 1ª persona, altres marques lingüístiques que assenyalen que un text 
és subjectiu o està modalitzat són les següents: 
         

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) 

   

 Per altra banda, 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) 

 
Revisem les construccions impersonals: 

 
- 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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ACTIVITATS: models d’examen fotocopiats 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

MORFOLOGIA, SINTAXI, LÈXIC 

LES PERÍFRASIS VERBALS 
Són construccions que expressen una sola idea verbal (obligació, probabilitat, acció durativa, imminència...)  i 

funcionen com un sol nucli del Predicat. Estan integrades per: 

 
 

VERB AUXILIAR                           + 

 

(que perd la seua significació habitual per a assenyalar en la 

perífrasis el temps, el mode i la persona verbals) 

   Nexe  / ᴓ 

 

(pot haver nexe o no) 

+   Infinitiu 

+   Gerundi 

+   Participi 

(del verb que aporta la significació 

global de la perífrasi) 

 

▪Les perífrasis MODALS d’obligació 

 

 

 

 

 

 

OBLIGACIÓ 

PERSONAL  

(subjecte conegut) 

 

Haver de + infinitiu   Ex. Hem de treballar molt si volem 

aconseguir l’èxit 

Caldre + que + subjuntiu 

Ser necessari + que + subjuntiu      

Ex. Caldrà que treballem molt... 

És necessari que treballem molt... 

 

IMPERSONAL  

 

(subjecte  no 

determinat) 

Caldre + infinitiu    

Ser necessari + infinitiu    

Ex. Caldrà treballar molt si es vol 

aconseguir l’èxit 

Serà necessari treballar molt… 

Haver-se + de + infinitiu     Ex. S’haurà de treballar molt... 

NO USAREM MAI  EXPRESSIONS COM: Tenim que treballar molt, Hi ha que treballlar molt, És precís treballar molt… 
 

NO USAREM MAI EXPRESSIONS COM: 

Perífrasi MODAL de probabilitat: 
Perífrasi MODAL de possibilitat: 
Perífrasi MODAL d’aproximació: 
Perífrasi MODAL d’intenció: 

Deure + infinitiu         Ex. Deuen ser les nou /   Devien ser ells ... 
Poder + infinitiu           Ex. No puc anar a les nou 

Venir + a + infinitiu      Ex. Parlà molt i vingué a dir que no era cert 

Voler + infinitiu           Ex. Volem assimilar massa coses. 

 
 

 

Deuen de ser  les nou 
Seran les nou 
Serien ells 

 

PERÍFRASIS ASPECTUALS 
 

D’IMMINÈNCIA 

(pot tindre valor de 
passat però no té 
valor de futur) 

Anar + a+ infinitiu  Ex. Anava a eixir quan arribà el meu nebot 
                          Ara vaig a començar l’explicació 
NO: Demà vaig a comprar-me un cotxe(Demà em compraré un cotxe) 
Començar + a+ infinitiu  Ex. Començava a divertir-me la pel.lícula  
Arrancar + a+ infinitiu  Ex. Arrancà a córrer i desaparegué de seguida 

VALOR DURATIU Estar + gerundi  Ex. Està estudiant una carrera molt complicada 
Anar + gerundi  Ex. Va complint els seus compromisos 
Continuar + gerundi  Ex. Continua eixint amb el mateix xic 

VALOR 
REITERATIU 

Tornar + a + infinitiu  Ex.Ha tornat a començar el llibre 

VALOR 
HABITUAL 

Soler + infinitiu  Ex.La meua germana sol vindre per ací 

 
VALOR 
PERFECTIU 

Arribar + a + infinitiu  Ex.Arribàrem a penedir-nos de fer-li cas 
Acabar + de + infinitiu  Ex.Acabe de dir una ximpleria 
Tindre + participi  Ex. Tinc acabada la feina 
Deixar + participi  Ex. Em deixà parada el seu comportament 
Quedar + participi  Ex.El treball quedà enllestit ahir 

COMPTE AMB L’ÚS DEL GERUNDI 
No és correcte usar el gerundi amb valor de posterioritat respecte al verb principal del qual depén. 
Ex. Va llançar la pilota encertant i va encertar en la finestra de la meua àvia. 
El gerundi s’usa quan l’acció que expressa és simultània o, de vegades, anterior a l’acció principal 



Ex. Passejant per la plaça, vaig trobar uns amics (mentre passejava) 
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ACTIVITATS 

1. 1. Ompliu els buits amb les formes de les perífrasis d’obligació o 

de probabilitat convenients: 

1) No sé què he fet avui! Ja són les tres i encara _________ (anar) al mercat. 

2) Sempre _________ (fixar-nos) a posar en pràctica les coses que aprenem. 

3) No ho veig clar, ______________ (ser) que porte brutes les ulleres. 

4) Sempre ____________ (comportar-nos) d’acord amb les circumstàncies. 

5) Crec que en Raül ja ______________ (arribar) a Tarragona. 

6) No ______________ (preocupar-se), tot anirà bé. 

7) Joan ______________ (explicar) el que va passar ahir a la nit. 

8) Vosaltres______________ (dir) què espereu de mi. 

 9)  meu germà, ______________ (portar) el gos a passejar. 

10) El pollastre ja ______________ (estar) llest, trau-lo del forn. 

11) En classe ______________ (aprofitar) per aprendre el 

màxim. 

2. Corregiu les frases que continguen un gerundi incorrecte: 

1) Vaig veure en Carles quedant per trobar-nos al teatre. 

2) L’heroi va arribar al seu poble essent rebut per tots els veïns. 

3) El president va cloure la reunió, marxant tothom cap a casa. 

4) Vam estar estalviant molts anys aconseguint, per fi, comprar-nos el pis. 

5) Ens vam establir a Santa Perpètua posant-hi un bar al cap de dos anys i mig. 

6) L'Ernest va començar la tesi el 1986 acabant-la al cap de quatre anys. 

7) Baixava les escales rient i saltant. 

8) El veren menjant-se una poma. 

9) Li escrivírem, contestant-nos de seguida. 

10) Vam divertir-nos d’allò més ballant i cantant. 

11) Es van conéixer treballant a l’escola. 

12) Ens vam casar el 1998 tenint el primer fill l'any següent. 

13) Es va cremar les dues mans tractant d'apagar un foc. 

14) Caigué de l’autobús trencant-se les dues cames. 

3. Assenyala les perífrasis verbals d’aquestes frases i indica de quin tipus són: 

1) Has d’eixir menys els caps de setmana. 

2) Es posà a riure. 

3) Heu de saludar a tots. 

4) Teníeu concedit un bon crèdit. 

5) Cal ser més puntuals. 

6) Precisament estàvem parlant de tu. 

7) Ahir vaig comprar el diari a primera hora del matí. 

8) A les sis deixàrem acabat el treball. 

9) Antoni deu ser ja a sa casa. 

10) De sobte arrancà a córrer cap a la platja. 

11) El dinar ja està fet. 

12) Portem corregits només seixanta exàmens. 

13) Segueix plovent a bots i barrals. 

14) Tinc assenyalades en el mapa les rutes d’interés. 

15) Aquest músic sol acabar els concerts amb un solo de guitarra. 

4. Corregeix les perífrasis incorrectes 

1)  Tens que treballar de valent si vols que et tornen a contractar.  

2)  Deuen de tenir molta pressa, perquè semblen molt atrafegats.  

3)  Deu estalviar molt, perquè no es compra mai res.  

4)  Ara vaig a fer-te un bon sopar i veuràs com et quedes nova.  

5)  No deus de viure molt de temps en aquest barri.  

6)  Hi ha que estudiar tots els pros i els contres i triar la resposta més 

encertada.  

7)  Hi ha que fer aquest informe urgentment.  

8)  Tens que anar a comprar sal perquè no en queda gens.  

9)  Pel pis que té, deu de guanyar molts diners.  

10) Aniran a l’oficina ara mateix.  

11) Han tocat a la porta; seran els teus amics.  

12) Ahir probablement estava massa intranquil·la.  

13) Quan va morir tindria uns vuitanta anys.  

14) Ha de ser molt llesta, perquè ho aprova tot.  

15) Tenen que portar la fitxa si volen que es porte un control.  

16) És precís que vages tan prompte com pugues.  

17) Deus d’estalviar molt si vols comprar-te una casa.  

18) Cal que t’ho prengues amb més tranquil·litat si no vols caure malalt.  

19) Si ve Pere, digues-li que devia haver vingut abans de les tres.  

20) No cal que treballes tant, si no acabaràs malalt.  

21) És necessari que ens ajudes per poder acabar les tasques programades.  

22) Serien les vuit de la vesprada quan arribàrem a l’hotel.  

23) Anava a obrir la caixa quan em cridares.  

24) Vaig a obrir la caixa en el moment que arribes 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

L’ORACIÓ COMPOSTA: LA SUBORDINACIÓ SUBSTANTIVA 

Recordem: 

  En una oració composta, si observem alguna proposició que no 

pot funcionar de manera independent, és perquè es tracta d’una 

oració subordinada i serà equivalent a un substantiu, un adjectiu o 

un adverbi (o circumstància) 

Per a repassar, podeu consultar: 

http://www.slideshare.net/Manelic/oracions-compostes  

 

http://www.slideshare.net/Manelic/oracions-compostes


Tema 4  pàg. 14 

Vegem quines passes hem de seguir en una anàlisi sintàctica:  

1 

 

Si només trobem un verb, és una oració simple. Aleshores, per tal de distingir clarament el subjecte, podem fer una pregunta al verb: 

. Si el verb és predicatiu, la pregunta és “qui o què fa l’acció...(forma verbal de l’oració)..? 

Ex. Van arribar molts avions alhora  (“qui o què fa l’acció “van arribar”?= “molts avions” subjecte (la resta, sintagma verbal predicat) 

. Si el verb és copulatiu, la pregunta és “de qui o de que es diu que...(verb copulatiu i l’atribut que sol anar darrere)...? 

Ex.En aquell carrer, les voreres són estretes (“de qui o de què es diu que “són estretes”?=“les voreres” subjecte(la resta,predicat nominal) 

2 Si hi ha més d’un verb, és una oració composta. Aleshores, haurem de distingir els verbs (cada nucli verbal serà el predicat 
d’una proposició). 

3 

 

Ara,  caldrà reconèixer si poden funcionar de manera independent (oració/proposició principal) o no (oració/proposició sub). 

Ex. M’agrada    (que tingues tant d’interés en l’assignatura)→O. Sub. perquè no pot funcionar de manera independent 

4 

Després, partint de l’anàlisi de l’oració principal, hem de reconèixer el paper que fa l’oració subordinada (el d’un substant iu, 

el d’un adjectiu o el d’un adverbi/circumstància) 

5 

Distingim les SUBORDINADES SUBSTANTIVES perquè equivalen a un pronom (això, ell, ella...) i, per tant a un substantiu 

(i farà la mateixa funció sintàctica) 

Ex. M’agrada    (que tingues tant d’interés en l’assignatura) = M’agrada  “AIXÒ” 

(Vegem: “qui o què fa l’acció “agrada”?= “això” →→Per tant, ORACIÓ SUBORDINADA SUBSTANTIVA amb la 

funció de SUBJECTE 

6 

Distingim les SUBORDINADES ADJECTIVES perquè van introduïdes per un pronom relatiu, o perquè el verb de la 

subordinada és un participi) 

7 

Distingim les SUBORDINADES ADERBIALS perquè equivalen a un adverbi o expressen causa, conseqüència, finalitat, 

condició ... 

 

Ara ens centrarem en les oracions SUBORDINADES SUBSTANTIVES. Vegem, en primer lloc, quina forma poden 

presentar i quines funcions poden realitzar: 

FORMA FUNCIONS  

Introduïdes per la conjunció “QUE”    

Ex. Que parles tant em molesta molt;  Voldria que féreu els 

exercicis 

 

Totes les que puga fer un nom (amb o sense preposició) 

(reviseu les funcions del SN) per exemple: 

 

Etc… 

El verb està en INFINITIU               Ex. Veure la tele m’avorrix                                                             

És una oració interrogativa (amb un pronom interrogatiu o la 

partícula “si”) 

Ex. Em preguntà: “Què fas amb el martell?” ; Ja sé quan vindrà 

     Este matí no sabia si vindríeu a l’oficina 

És una oració de relatiu substantivada  

(és a dir, el substantiu antecedent del pronom relatiu no està i 

l’oració adjectiva se substantiva) 

Ex. No entregaran les medalles a qui no acudisca al pavelló 

ACTIVITATS:     Fes el següent exercici: 

1. Localitza les oracions subordinades substantives I digues quina 
funció sintàctica fan: 
 
1) Demà us recomanaré que porteu el llibre de lectura 

2) Solament pensa a eixir de festa amb els amics 

3) Que pregunteu dubtes és essencial en esta matèria 

4) No sé si vindran amb nosaltres al cinema 

5) Dóna cada regal a qui corresponga 

6) Deien que tenien una bona excusa 

7) Treballar així és molt complicat per a tots 

8) Pregunta’ls demà quan arribaran a l’aeroport de València 

9)  Ha destacat que tenia molt d’interés en este tema 

10) Què pensa en classe és molt difícil d’endevinar  

11) La por de caure pel desnivell no el deixa avançar per la senda 

12) Aquell esportista ha aconseguit superar el rècord de  

13) S’han acostumat que li facen la neteja cada dia 

14) la idea que sempre el vigilen no se li’n va del cap 

15) Han concedit els premis als que han guanyat la cursa 

16) Els que vinguen amb mi tindran la sort de viatjar en primera 

17) No s’esforça mai a tindre la feina acabada a temps 

18) No sé què pensa de nosaltres 

19) Els professors insisteixen que cal treballar cada dia 

20) El seu veí volia saber quins eren els seus motius 

21) Tenia moltes ganes d’anar al cinema amb els seus cosins 

22) Que no estudies disgusta molt als teus pares 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 



 Tema 4  pàg. 15 

ELS MECANISMES DE CREACIÓ LÈXICA: LA DERIVACIÓ 
 

       Un dels mecanismes de formació de noves paraules és la derivació, que consisteix a afegir un morfema 

derivatiu (afix) a un lexema o arrel d’una paraula (anomenada primitiva) per tal de crear-ne una nova. 

   Els morfemes derivatius són: 

  

- Prefixos: se situen abans del lexema (desamor) 

- Infixos: se situen entre el lexema i el sufix (realitzar) 

- Sufixos: se situen darrere del lexema (arbeda) 
 

- Si formem una paraula amb un prefix, no canvia la seua categoria gramatical. 

      Per exemple: útil/inútil, són adjectius. 

- Però si afegim un sufix, podem crear una altra classe de paraula  

      Per exemple: útil/ utilitzar  , hem format un verb a partir d’un adjectiu. 

Podeu revisar estes presentacions per tal de repassar la derivació: 

http://es.slideshare.net/monicaherruz/lestudi-del-lxic 

http://es.slideshare.net/ngt1776/derivaciola-derivaci?related=1 
 

ACTIVITAT: 1. Escriu derivats d’estes paraules i assenyala els afixos que has afegit 
 

groc  terra  

real  esperar  

classe  temor  

cap   migrar  

feliç  legal  

terror  norma  

prendre  greu  

córrer  passar  

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

FONÈTICA I ORTOGRAFIA 

LES GRAFIES DELS SONS ALVEOLARS 
 
Els sons fricatius alveolars poden ser sords i sonors. La essa sorda  [s] i la essa sonora  [z] es 
representen  per les grafies : s, ss, c, ç i z.  
         Para atenció al següent quadre explicatiu: 
 

La essa sonora  [z]: grafies -s- i  z La essa sorda  [s]: grafies: s, -ss-, c, ç 

z- a principi de paraula.  
Ex.  Zero, zebra... 

s- a principi de paraula.Ex. sac, 
solitud... 

c + e, i  Sempre.  
Ex. centre, citar, ací, recepta, 
concili, concepte... 

-z- entre vocals. 
 Ex. Amazona, esquizofrènic, ozó, nazi ... 

cons + s   
s + cons   
Ex. consistori, potser, cansat... 

-ç+ a, o u Sempre.  

Ex. avançar, açò, forçut... 

z+cons  
Ex. Colze, pinzell, senzill...

 En unes poques paraules –z. Ex. brunz 
(brunzir) 

-s  a final de paraula. Ex. cas, doncs, 
pols, abans... 

-ç A final de paraula.  

Ex. dolç, esforç, avanç... 

-s- Sempre entre vocals. 

 Ex. tesi, casos, posició, marquesa, 
princesa, anàlisi, mesos, nerviosa...

En els compostos i derivats de fons, dins, 
trans. Ex. enfonsar, endinsar, transitar... 

-ss- entre vocals.  
Ex. emissor, passar, alcaldessa, 
progressió, impressió, duquessa... 

 

 En paraules formades amb un prefix acabat en vocal  i una paraula 

començada per s- LA  S  SONARÀ SORDA (com la de la paraula simple) Ex. 

antesala, asimetria, parasíntesi... 

http://es.slideshare.net/monicaherruz/lestudi-del-lxic
http://es.slideshare.net/ngt1776/derivaciola-derivaci?related=1
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RECORDA 

 S’escriuen amb -s- els substantius abstractes en -ESA  
  Ex. peresa, invalidesa, naturalesa... 

 S’escriuen amb -SS- els femenins de càrrecs, dignitats, professions ... 
                  Ex. metgessa, poetessa, abadessa.... (excepte: marquesa i princesa) 

 S’escriuen amb -SS- els substantius acabats en –pressió, missió i gressió i derivats 
                  Ex.  impressió, impressionat; progressió, progressar, emissió, emissor, emissora... 

 Els mots acabats en -as quan deriven solen escriure -s- 
                  Ex. nas, nassos  
(excepcions: as-asos, cas-casos, gas-gasos, mas-masover,ocàs, gimnàs, aiguarràs...) 

 Els mots que acaben en els sufixos -es , -os deriven en -s- 
                         Ex.  nervi-nerviós-nerviosa, cort-cortés-cortesos, aragonés-aragonesa... 

 Els mots que acaben en –es i –os no sufixos deriven en -ss-  
         Ex. interés-interessant, gos-gossa-gosset...  

(excepcions: bes-besos, mes-mesos, pes-pesar, clos-closos, dos-dosos...) 

 Els mots que acaben en els sufixos -is, -us deriven en -ss-  
                  Ex. malalt-malaltús-malaltussa, passar-passadís-passadissos...  

 Els mots acabats en –is, -us deriven en –s-  
                         Ex. gris-grisa-grisenc, autobus-autobusos... (excepte: rus-russa, suís,-suïssa...) 

 Compte amb els prefixos: a- (negatiu)  Ex  asimetria, asèpal...  i  
                                as- (no negatiu) Ex.assenyalar, assecar, assabentar-se... 

 

ATENCIÓ: La –s final de paraula es fa sorda però en contacte amb consonant sonora o si la següent 
paraula comença per vocal o per consonant sonora (b, d, g, j) aquesta –s es pronuncia sonora.       
Ex. esdevenir, més aigua, més diners... 
 

ACTIVITATS 
1. Ompli amb s, ss, c, ç, z: 

___endrer 

___incer 

can___at 

pen___ar 

llan___ar 

a___ignatura 

aparen___a 

ma___a (adv.) 

adhe___ió 

pol__e 

sal___a 

roman___os 

cal___es 

in___istir 

mel___a 

anàli___i 

donc___ 

compre___os 

___el 

noble___a 

coneixen___a 

descal___ 

inèr___ia 

tinen__a 

sen___er 

gro___a 

sen___e 

inclo___os 

agre___or 

sorollo___a 

comen___ament 

recan___es 

a___olir 

repa___ar 

emi___or 

tro___ejar 

de___ig 

capa___itat 

parènte___i 

autobu___os 

mu___icar 

anti___èptic 

pre___enta 

contra___entit 

ante___ala 

go___os 

a___enyalat 

sen___illament 

impre___ora 

exclu___ió 

2. Ompli els espais amb la grafia convenient: 
 

El con___epte d’argot, que esmenta l’autor en el text, ens serveix de ba___e. Segons Jesús Tuson, l’argot és una varietat de l’idiona que 

actua com a cohe___ionador d’un grup. La primera a___epció del terme va ser aplicada al món de la delinqüèn___ia i dels lladres, i que es 

pot a___eptar també com la terminologia i manera d’entendre’s de qual___evol col.lectiu profe___ional o grup de treball del tipus i categoria 

que siga. Podem esmentar moltes varietats de la llengua, com la diatòpica (o geogràfica), la diastràtica (varietat so___ial) i la diafà___ica (la 

dels registres).  

La que més ens intere___a pel tema de què tractem és aquesta darrera,  que es caracteritza perquè es pot estudiar per diversos nivells: 

La idea principal del text de Je___ús Tu___on és que la llengua no és el principal factor cohe___ionador d’un grup o comunitat, però n’es un 

element molt important de tots els que incideixen en la integra___ió so___ial. 

El nivell vulgar, el més baix, ple de barbarismes i d’elements e___tranys a la llengua concreta que s’u___e, normalment se sol  u___ar de 

forma oral i l’escriptura del nivell vulgar   apareix, de vegades, en textos literaris per reflectir-lo mimèticament. 

El nivell col.loquial és el parlat en la conver___a normal   entre amics, familiars o coneguts, encara que entra la gesticulació i paraules comodí 

(molt repetides, com el verb fer, els demostratius neutres això, a___ò, allò, etc)  ja no entren tantes incorre___ions   i és una mica més 

correcte i acostat a la norma que l’anterior.           

El nivell e___tàndard és el que supera totes les varia___ions de qual___evol mena i és entés per tots    els parlants. S’u___a als mitjans de 

comunica___ió (ràdio, prem___a, televi___ió). 

El nivell culte és el més elevat i és parlar per la gent que s’esfor___a a expre___ar-se acuradament en situa___ions concretes. L’u___en  els 

estudio__os de qual___evol   cièn___ia, en les manifestacions literàries... i de vegades és impre___indible  en treballs   espe___ialitzats... 
 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

http://estrellasnaps.googlepages.com/monigote.png

