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HISTÒRIA DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURA: 

 

LA LITERATURA DE L’EDAT MODERNA 

         

Entenem per Edat Moderna el període que va del segle XVI al XVIII i que engloba bàsicament 
tres moviments artístics i literaris: Renaixement, Barroc, Il.lustració i Neoclassicisme.  

Sovint s'ha usat el concepte de "Decadència" per etiquetar aquest període de crisi. Però la 
tendència actual de la historiografia literària prefereix usar el terme “Edat Moderna". 

 En aquests segles no es para la producció literària culta, però, encara que hi ha autors i 
obres destacables, no  van a ser tan brillants com els del segle d’or.  Pel que fa a  la literatura 
popular, en aquests segles gaudirà d’una gran vitalitat.  

Aquesta és una etapa de castellanització gradual de l’activitat literària dels autors cultes. És 
acceptable afirmar que en els segles XVI i XVII aquesta castellanització és voluntària o espontània, i 
que en el segle XVIII és imposada (amb els decrets de Nova Planta) 

No es pot entendre la situació de la nostra literatura durant l'Edat Moderna sense conéixer la 
conjuntura política i social en què es trobaven les nostres terres. Els factors que influiran  són 
diversos i apareixen alguns d'ells ja en el segle XV: 

- El Compromís de Casp (1412) -que donarà entrada a la dinastia castellana dels Trastàmara-, o 
la unió dinàstica amb Castella (1469) i el consegüent trasllat de la cort a terres castellanes,  
provocarà la castellanització de les capes més altes de la societat. 

- Al segle XVI, els nostres territoris viuen una situació de violència -provocada per diversos 
factors- que culminarà amb la guerra de les Germanies al País Valencià i a Mallorca (1516-
1556), i la guerra dels Segadors al Principat (1640-1659).  

- El Tractat dels Pirineus (1659), que suposarà la pèrdua de les 
comarques de la Catalunya Nord en benefici de França. 

-  Per altra banda, la derrota de la Corona d’Aragó, que defensava els 
drets dinàstics de l’arxiduc Carles d’Àustria front als de Felip d’Anjou de la 
dinastia dels Borbons  en la guerra de Successió (1702-1714), acaba amb 
els Decrets de Nova Planta (1716), que  suprimiren l’organització política 
i administrativa de la Corona i s’assimilava a la de Castella i es relegava 
l’ús de la llengua a l’àmbit privat.. A més, en fragmentar-se el territori en 
virregnats, comença a perdre's la consciència d'unitat cultural dels 
territoris. 

Tanmateix, la nostra llengua continuarà sent, durant aquests 
segles, l'única llengua d'ús oral i escrit entre les classes populars, cosa 
que quedarà ben palesa en la vitalitat de la literatura popular. 

 

Mitjançant el  Decret de Nova 
Planta, Felip V  després d’haver 
guanyat la batalla front a Carles 
d¡Austria va abolir els nostres 
Furs. 

El Renaixement: 

Durant el Renaixement (s.XVI), la producció literària en la nostra llengua fou escassa i encara 
de tradició medieval. Gran part dels nostres escriptors començaren a emprar el castellà com a 
llengua literària. A València, a la cort esplendorosa de la virreina Germana de Foix, molts escriptors 
usaven el castellà o escrivien obres bilingües. 

 Per altra banda, l’esperit imitador de la cultura clàssica fa que molts escriptors renaixentistes 
usaren el llatí en la seua obra. 

              Figures destacables en la prosa d’aquesta època són, per una banda, Joan Lluís 

Vives, que és un dels precursors de la pedagogia moderna. La seua obra és molt àmplia i 
sempre presidida per una intenció didàctica. Encara que va escriure la major part de la seua 
obra en llatí, usava la nostra llengua en la seua correspondència i postulava que calia usar-la 
en les lleis i en l’ensenyament.  va ser una figura rellevant de l’humanisme europeu i són 
importants els seus estudis sobre aspectes de pedagogia, filosofia i religió. 

 

Joan Lluís Vives 

            Per altra banda, en prosa historiogràfica destaquen: Pere Antoni Beuter amb La primera part 
de la  història de València  i Cristòfor Despuig amb Els col.loquis de la insigne ciutat de Tortosa. 
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          En poesia, podem distingir diferents tendències: poesia de tradició culta medieval, poesia 
popular i tradicional, poesia satírica i poesia lírica, que seguí  les innovacions italianes. 

         Destaquen, per una banda, Joan Timoneda que dóna un tractament culte a la poesia popular i 
tradicional. La seua obra Flor d’enamorats és un recull de 272 poemes, dels quals sols 54 estan en 
valencià. I, per altra banda, Pere Serafí que conreà diferents estils poètics influenciat per Ausiàs 
March i la poesia italiana. 

        En teatre, destaquen les obres El cortesano, de Lluís de Milà i La vesita, de Joan Ferrandis 
d’Herèdia, que reflecteix el canvi lingüístic que s’hi produïa en favor del castellà. 

El Barroc: 

          L’equilibri i l’harmonia renaixentistes  van ser substituïdes per un  llenguatge recarregat i 
complicat en els conceptes i es va introduir la sàtira mordaç. Els temes responen sovint a la sensació 
de frustració i desengany de la vida, el sentiment de la mort i la fugacitat del plaer. 

          L’objectiu del Barroc és la provocació per l’oposició, per la complexitat o pel contrast entre 
conceptes com vida/mort, realitat/il.lusió, clar/fosc, delicadesa/grolleria o bellesa/lletgesa. 

          

          El llenguatge cerca la provocació jugant amb les paraules i la sintaxi amb enginy tot creant un 
estil poc entenedor i elitista. utilitzant la caricatura cruel o bé recreant un món d’extrema bellesa.  

 Les actituds del Barroc són: 

-  El conceptisme: línia burlesca i satírica que de vegades 
s’acostava a la crueltat. El seu màxim representant fou 
Francesc Vicenç Garcia “Rector de Vallfogona” poeta i 
dramaturg controvertit, famós  per les seves sàtires de 
llenguatge groller.  

 

- El culteranisme: Cercava l'expressió de bellesa absoluta a 
partir de l’exageració de les formes emprades en el 
Renaixement. Representant important fou Francesc Fontanella 
(molt influït per Garcilaso) escrigué poemes de tema religiós i 
amorós i  obres de teatre com “Lo desengany”, teatre en vers 
de tema mitològic. 

La il.lustració i el neoclassicisme en el segle XVIII:    

 A meitat del segle XVIII, aparegué un corrent ideològic racionalista: La Il.lustració. Va ser 
protagonitzat per la burgesia, que cada vegada més aspirava al poder polític per transformar la 
societat. Aquest corrent ideològic es basa en la raó humana (el racionalisme de Descartes) i 
l’empirisme científic i afavorí el desenvolupament de la ciència, de la tècnica i la difusió dels 
coneixements. Per això, es creen acadèmies, tertúlies, institucions culturals... 

 Els nostres il·lustrats s’expressaren en castellà, utilitzant la llengua com a instrument de 
treball, i moltes vegades treballaren fora de Catalunya.  

En l’àmbit artístic s’imposa per un temps el neoclassicisme. S’abandonen les formes 
barroques i el món clàssic és el model a imitar: 

- Gust per l'ordre, l'harmonia, l'equilibri i les normes en la creació artística. 

- En literatura,  es fa una prosa moralista que reflexionava sobre la vida i els costums. 

- El teatre s’inspira en les tragèdies clàssiques i s’adopta la regla de les tres unitats (temps, espai i 
acció). A les nostres terres tingué escassa influència encara que poden destacar Joan Ramis. 
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La literatura popular. El teatre de tradició medieval: El Misteri d’Elx 

 Als segles XVI, XVII i XVIII, hi ha quantioses mostres de literatura popular tradicional. Les 
classes populars desconeixien el castellà, produïen molta poesia i assistien freqüentment a 
espectacles teatrals. Aquesta és una literatura anònima i de transmissió oral de la qual no 
participaven les classes altes de la societat. 

Podem destacar els gèneres que pertanyen al Cançoner com: 

- Els Goigs, que eren cançons religioses per lloar algun sant o la 

Mare de Déu. 

- Les Nadales, cançons del tema el naixement de Crist o del temps 

de Nadal. 

- Les  Cançons de bandolers i lladres de camí real, que 

reflectixen el fenomen del bandolerisme. 

- Les Corrandes i cançons de pandero, que eren canons curtes 

de tema amorós, d’enyorança, de treball, de ronda, de bressol...  

També destaquen  els poemes que es recullen al Romancer, que eren cantats per les places 

públiques i contaven histories de personatges protagonistes de fets de molta anomenada 

 El teatre popular d’aquesta època continua la tradició dels temes i tècniques medievals. Les 

representacions més freqüents  es relacionen amb els cicles litúrgics, com la Passió (per Pasqua), 

L’adoració del Reis (per Nadal), el misteri de l’Assumpció... 

            Cal destacar el Misteri d’Elx, que encara es representa en l’actualitat cada 14 (la Vespra) i 

15 (la Festa) d’agost a la Basílica de Santa Maria d’Elx. Destaca per haver-se conservat la seua 

representació al llarg dels segles, pel seu caràcter musical i per la complicació en la tramoia escènica 

on destaquen dos plànols:  

    - En el plànol superior, en el sostre ( a molts metres d’alçada) se situen les Portes del Cel per on 

baixen i pugen uns aparells mòbils amb personatges. Són: la “Mangrana”, amb forma d’este fruit amb 

un àngel dins, amb uns mecanismes que obrin i tanquen la “mangrana; 

     

l’”Araceli”, que baixa i puja en dues ocasions (la primera amb uns àngels per emportar-se l’ànima de 

la Verge i ordenar als apòstols que enterren el seu cos i, la segona, l’àngel és substituït per la imatge 

de la Verge, que serà coronada per la Santíssima Trinitat a la meitat de l’ascensió al cel. El tercer 

aparell és la “Coronació” que baixa la Santíssima Trinitat perquè corone la Mare de Déu a meitat de 

l’ascensió. 
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- En el plànol inferior, hi ha l’”Andador”, corredor que comunica el “cadafal” amb la porta principal del 

temple i simbolitza el camí que comunica les coses terrenals amb les divines i el “Cadafal” que és una 

plataforma on té lloc gran part de la representació i on es troben i conviuen els personatges del cel i els 

terrenals. 

            La representació consta de dos actes: 

- En el primer acte: “Vespra”, La Verge Maria (interpretada per un xiquet ja que no es permetia a les 

dones fer teatre religiós) entra en el temple i manifesta el seu desig de morir per unir-se al seu fill. Tot 

seguit, s’obrin les portes del cel i apareix “La Mangrana”d’on ix un àngel que anuncia a la Verge que 

als tres dies de la seua mort serà proclamada reina dels àngels. La Verge li demana veure els 

apòstols abans de morir i l’àngel li ho concedix i se’n puja al cel. Aleshores, apareixen els apòstols i 

la Verge mor. De seguida s’obri el cel i baixa l’”Araceli” amb un cor d’àngels que prenen l’ànima de 

Maria i se l’emporten al cel. 
 

- En el segon acte: “Festa”, quan els apòstols  es disposen a soterrar el cos de la Verge, entren en 

escena un grup de jueus que pretenen apoderar-se del seu cos per impedir que, després es diguera 

que havia ressuscitat. Hi ha una lluita amb els apòstols i, els jueus, vençuts, es fan creients i són 

batejats per Sant Pere i tots junts sepulten la Verge. Aleshores, s’obri el cel, baixa l’”Araceli” amb 

l’ànima de la verge i entra en la sepultura per ressuscitar-la i pujar-la al cel. Després, baixa la 

Santíssima Trinitat que, prop del cel, corona Maria Reina del Cel i de la Terra. 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 

     ACTIVITATS 

1. Fes un esquema dels continguts de la literatura en l’edat moderna. 

2. Fes un esquema dels punts essencials del Misteri d’Elx. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

LES CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA RENAIXENÇA 

La Renaixença va ser un moviment que, al segle XIX va significar 
una recuperació de la nostra cultura i literatura i que va estar impregnat dels 
ideals del Romanticisme ( moviment que s’inicia a Europa  a mitjan del s. 
XVIII i arriba fins ben avançat el s XIX). 

      Les característiques del Romanticisme que connecten amb l’esperit de 
la Renaixença són:  

 
La capçalera de la revista La Renaixensa 
 conjuga l’escut de Catalunya amb l’ave Fénix 

- La defensa de la llibertat de l’individu i la dels pobles amb els seus senyals d’identitat. 

- La defensa de l’originalitat, de la llibertat creadora i la subjectivitat. 

- L’interés per la cultura popular i el passat històric medieval... 

La Renaixença abasta, aproximadament, els 60 anys compresos des de 1.833 (data de publicació 
de l'Oda a la pàtria d'Aribau) fins a l'aparició del Modernisme a finals del segle XIX (cobreix 
corrents literaris diversos: Romanticisme sobretot, però també Realisme i Naturalisme). Significa 
un intent de redescobriment de la pàtria i la consideració de la llengua com la seua màxima 
expressió. Així, Pàtria i Llengua seran els lemes de la Renaixença  que pretén enfortir la 
consciència diferenciada de la nostra cultura i literatura. 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/694928
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Per a assolir la total identificació entre llengua i pàtria calia:  
 

- Quant a la societat, recuperar el prestigi i la viabilitat a nivell social i cultural de la llengua pròpia i 
interessar la burgesia per la seua llengua i cultura. 

- Quant a la literatura, reprendre la producció literària, divulgar els clàssics medievals i conrear tots 
els gèneres literaris. A més, crear un model de llengua, una premsa i unes editorials. 

- Quant a la política, reconéixer la pròpia identitat com a poble amb el consegüent naixement del 
nacionalisme.  

 

Però, la Renaixença no va tindre la mateixa repercussió a tot el domini lingüístic: A Catalunya 
assolí major maduresa i plenitud en totes les dimensions, tant en literatura com en política i cultura  
gràcies a l’actuació d’una burgesia industrial enriquida. A Balears, disposaven d'un estat lingüístic 
incontaminat ique oferia condicions magnífiques (de fet molts poetes triomfaren als Jocs de 
Barcelona); però l'economia agrària retardà la concreció política del nacionalisme. A València, La 
Cançó de Villarroya (1841) és la fita iniciadora, i la influència del mallorquí Marià Aguiló, decisiva. 
Però els renaixencistes valencians representaven generalment la burgesia agrària, educada o 
radicada als nuclis urbans (més castellanitzats)  i prompte es desvincularen dels objectius de la 
Renaixença a Catalunya, encara que hi havia col.laboracions i contactes literaris. 

POESIA 
 La primera mostra de poesia de qualitat a la Renaixença va ser La Pàtria, una oda que va escriure 
Bonaventura Carles Aribau, que era redactor d’El Europeo i va propulsar la fundació d’una altra 
publicació: El Vapor. Es tracta de la primera composició poètica culta escrita en llengua catalana que 
reivindica la llengua i la nació, sempre des d’una posició clarament medievalitzant i conservadora. 
 
      Oda  LA PÀTRIA de Bonaventura Carles Aribau 
    
Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau,  
oh serres desiguals, que allí, en la pàtria mia,  
dels núvols e del cel de lluny vos distingia,  
per lo repòs etern, per lo color més blau. 
Adéu, tu, vell Montseny, que des ton alt palau, 
com guarda vigilant, cobert de boira e neu,  
guaites per un forat la tomba del Jueu, 
e al mig del mar immens la mallorquina nau.[...] 

 

Plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis 
que ompliren l'univers de llurs costums e lleis, 
la llengua d'aquells forts que acataren los reis, 
defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. 
Muira, muira l'ingrat que, al sonar en sos llavis 
per estranya regió l'accent natiu, no plora, 
que, al pensar en sos llars, no es consum ni s'enyora, 
ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis! 
 

Jacint Verdaguer 
    
          Va  ser un poeta amb molt de prestigi en la nostra literatura. Coneixia els 
clàssics i era un estudiós de la llengua i de la poesia popular. Tant la seua 
poesia com la prosa es caracteritza per l’ús d’una varietat lingüística culta. En 
prosa escrigué llibres de viatges i articles de premsa. 
          Va ser sacerdot  i va exercir com a capellà de transatlàntics, cosa que va 
influir en la seua obra, sobretot en L’Atlàntida (1877), poema èpic que narra 
l’enfonsament del continent dels atlants i la premonició de Cristòfor Colom de 
la descoberta d’Amèrica. 

 

           L’interés per la temàtica històrica i religiosa el va portar a redactar Canigó (1886), l’altre gran 
poema èpic de l’autor, que consta de dotze cants i un epíleg i que indaga i enalteix l’origen de la 
nació catalana. La història és protagonitzada pel jove cavaller Gentil que s’enamora de Flor de Neu, 
la reina de les fades del Canigó. 
 

Teodor Llorente 
 

           A més de traductor i poeta , va ser periodista, fundador i director del 
diari Las provincias. Influït per Marià Aguiló, Llorente s’uní a la Renaixença. La 
seua concepció de la literatura tingué una gran influència en la societat 
valenciana de l’època. 
         Tenia una visió idealitzada del passat i del present i el seu estil es 
basava en tòpics tradicionals, tot ignorant les noves tendències poètiques.  
         Per al poeta, la natura encarna les virtuts essencials de la terra i, a les 
seues poesies s’observa la plaença pel cant del paisatge que, de vegades, li 
servix per a expressar sentiments. Llorente oferix una imatge idíl.lica del món 
rural valencià, idealitza el paisatge, els costums i la gent humil, allò que  Joan 
Fuster anomenà “paisatgisme sentimental. 
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Durant la Renaixença, tingueren gran rellevància els Jocs Florals  (fundats seguint el model del 
Consistori de la Gaia Ciència, del segle XIV) que eren uns certàmens poètics on s’evidenciava el gust 
pel passat medieval i tenien com a temes: enaltir la pàtria, elogiar la bellesa femenina, i cantar al 
paisatge  i a la fe. 

Seguint el lema “Pàtria, FIDES (Fe) i Amor”, en els Jocs Florals s’atorgaven tres premis ordinaris: 
l’englantina d’or, a la millor poesia de tema patriòtic; la viola d’or i argent, al poema que cantara millor 
la fe, i la flor natural, a la millor poesia que cantara l’amor.  
        Els Jocs Florals van aconseguir algunes de les fites bàsiques de normalització cultural:  

-  Van crear un públic assidu al fet literari.  

-  Al voltant dels Jocs Florals va aparèixer la primera infraestructura editorial en la nostra 

       llengua.  

-  Van donar un prestigi social a la llengua. 

-  Potenciaren l’aparició de noves generacions de poetes i prosistes.  

     Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà hi van guanyar premis de poesia el 1877 i Narcís Oller, de 

prosa el 1879.  

A València, aquests certàmens determinaren que els nostres poetes conrearen una poesia 
nostàlgica i paisatgística, sense cap intenció reivindicativa que pretenguera canviar la situació social 
o lingüística de la societat valenciana del s. XIX. 
 

Un fet destacat fou la fundació de Lo Rat Penat (1878) per Constantí Llombart, que pretenia 
reunir els dos grups de poetes valencians: 

 
- Els anomenats  poetes de guant, liderats per Teodor Llorente, eren poetes moderats i cultes, 

partidaris d’usar una llengua arcaïtzant (que anomenen llemosí) i que únicament utilitzaren la 
nostra llengua en poesia. 

- Els anomenats poetes d’espardenya, dirigits per Constantí Llombart, procedien de les classes 
mitjanes i defensaven l’ús d’una llengua col.loquial, “el valencià que ara es parla”, sense depurar 
castellanismes, vulgarismes ni grafies del castellà. La seua poesia sol ser satírica i molt popular 
perquè retracten una realitat castellanitzada i diglòssica. Esta poesia apareixia en publicacions de 
l’època com: 

                                             
 

TEATRE. Els sainets 
 
      Des de mitjans del XIX, l'afició al teatre i el públic anaven en augment i es pot parlar del teatre 

com d'un gènere de gran influència social. Pel que fa a les tendències, el teatre del XIX estarà 
marcat per dues línies temàtiques i estilístiques: 

 
- Una línia culta (amb figures com Víctor Balaguer i Àngel Guimerà) que intenta una teatre 

digne basat en trets romàntics i es caracteritza per l’ús d’un llenguatge arcaic i la recreació 
d’ambients de la corona catalano-aragonesa. 

 
- Una línia popular (amb figures com Eduard Escalante, Josep Bernat i Baldoví i Serafí 

Pitarra, pseudònim de Frederic Soler) que defensava l’ús de la llengua “tal com es parla”, és a dir, 
el nivell col.loquial ple de vulgarismes i castellanismes. 

 
 

http://www.uoc.edu/lletra/premis/jocsflorals/index.html
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Àngel Guimerà 
 
Col·laborà al periòdic La jove Catalunya i fou cofundador del periòdic La 

Renaixença. En un principi conreà la poesia (i va ser premiat en els jocs 
florals l'any 1877).  

      Com a dramaturg, Àngel Guimerà, primer va conrear la tragèdia 
romàntica, amb obres en vers, de tema històric i ambients medievals i 
llegendaris. D’aquesta etapa, destaca l’obra  Mar i cel . 

      Després va conrear el drama realista en prosa, amb obres centrades 
en la història contemporània que tingueren molt d’èxit. D’aquesta etapa 
destaquen obres com:Maria Rosa, Terra Baixa i  La filla del mar. 

     A partir de 1900, Àngel Guimerà fa un intent per incorporar al seu 
teatre les innovacions modernistes però no aconseguirà tindre èxit. Més 
tard, intentarà fer obres del mateix estil de les seues primeres etapes que 
tant d’èxit li havien donat però el teatre i el públic havien canviat i ja no 
aconseguirà reeixir com abans. 

 
 

 

 

Eduard Escalante 
 

  Va ser  autodidacta, pertanyia a una família de la petita burgesia valenciana 
del Cabanyal, per la qual cosa coneixia les preocupacions, els costums i els 
conflictes de les classes mitjanes d’on extrau el material per a escriure els seus 
sainets. 

 La seua producció comprén 47 sainets, finalment reunits en els tres volums 
d'Obras dramáticas (1922-24). S'hi destaquen peces com Bufar en caldo gelat 
(1869), L'escaleta del dimoni (1874), Les xiques de l'entresuelo (1877), etc.  

 

Els sainets ón obres rimades i humorístiques en un acte, ambientades en els 
barris menestrals de València cosa que provoca la identificació entre els 
espectadors i alguns dels personatges. Per aconseguir-ho recorre al retrat 
d’escenes quotidianes i d’alguns personatges de la menestralia (artesans i petit 
comerciants). La trama és molt simple: amors contrariats per problemes de classe 
(reals o ficticis). La força còmica se centra en el retrat humorístic i satíric de 
personatges, situacions costums i ambients de la petita burgesia. 

També va caricaturitzar aquells personatges que pretenien manifestar la seua 
superioritat o marcar el seu progrés econòmic parlant castellà (un castellà 
incorrecte, ple de valencianismes, que els feia caure en el ridícul). Així, els sainets 
reproduïxen la situació d’una societat diglòssica. 

 Escalante creà escola, i una gran part del teatre valencià posterior s'inspira en 
les seues obres.  

 

 
 

 
 

 

NARRATIVA 

La novel.la costumista 

Sobretot a partir dels anys 60, a través de la seua publicació en la premsa satírica i humorística, 
apareix la prosa costumista (articles o quadres de costums). A poc a poc, el quadre de costums 
periodístic evolucionarà a la novel.la costumista, que propiciarà l’aparició de la novel.la realista. 

El costumisme reflectia diversos aspectes de la història passada o contemporània i els costums    
autòctons. Aquest gènere descrivia detalladament els costums urbans, sobretot de la menestralia. 

   Els temes típics són les escenes: balls, tertúlies, romeries, etc. i els tipus: botiguer, sereno, fuster, 
etc.   En el costumisme s'observen dues tendències ben marcades: 

 

- El costumisme rural, molt idealista i conservador i més directament lligat al romanticisme. 
- El costumisme urbà, més progressista que l'anterior i que permet una considerable dosi 

d'ironia. Tracta especialment sobre la menestralia i els seus costums que es van perdent. 
 

Autors més destacats van ser Emili Vilanova i el valencià Salvador Guinot. 
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La novel.la realista 

      El realisme sorgeix cap a 1850 a França, estretament lligat a la revolució industrial i l'auge de 
la burgesia i a l'interés pel coneixement del món de la nova societat il·lustrada. 

     La literatura realista aspira a representar amb rigor i objectivitat la societat de la seua època en 
tots els seus aspectes -polític, econòmic, social. Aquesta objectivitat que proposa implica la 
descripció no sols dels aspectes positius, sinó també dels negatius de la societat (per tant, hi ha 
una crítica social).  

    En la nostra literatura, la novel.la realista s’inicia amb La papallona, de Narcís Oller on es 
barregen elements de la novel.la realista i la naturalista.   

    Per altra banda, altres autors, com Josep Pin i Soler, se centren en la narració dels canvis de 
costums i de les relacions socials provocats per l’ascensió de la burgesia 

La novel.la naturalista 

      Va ser el resultat de l’observació i de l’anàlisi del comportament humà, preferentment dels 
ambients degradats (lladres, captaires, prostitutes...). Estos ambients són adequats per plantejar el 
determinisme present en estes obres que tracten les situacions d’uns personatges condicionats per 
l’herència i l’ambient ( així, qui naix bo, sempre ho serà i qui naix roín tampoc no podrà canviar). 

    En aquest gènere destacarà Narcís Oller, encara que a les seues novel.les també apareixen 
trets realistes i costumistes. 

La novel.la històrica 

    Apareix com a producte del romanticisme, s’ambienta en general en l’Edat Mitjana amb temes 
d’acció i amorosos. Quant als personatges, són o totalment bons o totalment roïns i tenen una 
estructura narrativa simple. Autor destacat fou Antoni de Bofarull. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

ACTIVITATS 

1. Tria un dels sainets d’Escalante i  descriu personatges i argument. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

LINGÜÍSTICA I SOCIOLINGÜÍSTICA: 

LLENGÜES EN CONTACTE: BILINGÜISME, DIGLÒSSIA. CONFLICTE LINGÜÍSTIC 

          La sociolingüística s’ocupa d’estudiar les relacions entre la llengua i la societat. Entre altres 

aspectes, analitza la variació lingüística, identifica les comunitats lingüístiques, estudia les actituds 

dels parlants envers la pròpia llengua i les altres llengües, els fenòmens produïts pel contacte entre 

llengües...  

          Les llengües, depenent del nombre de parlants, es diuen llengües majoritàries (són les 

parlades per molts milions de persones) i llengües minoritàries (són les parlades per un nombre 

menor de persones).  

          Com que les fronteres lingüístiques i les polítiques no solen coincidir (a causa de diversos 

factors històrics i polítics, en molts territoris conviuen comunitats lingüístiques diferents), 

habitualment, es dóna el que s’anomena llengües en contacte.  

             S'entén per bilingüisme individual la possibilitat d'un individu d'emprar dues o més llengües 

a un mateix nivell lingüístic. N’hi ha de diversos tipus:  

  -  Bilingüisme passiu i bilingüisme actiu: el parlant coneix dues llengües però una no l’empra 

(passiu); o coneix i empra dues llengües (actiu)  
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     -  Bilingüisme simètric, si el parlant domina per igual les dues llengües en tots els àmbits d’ús o 

asimètric, si no les domina en tots els àmbits.  

  -  Bilingüisme instrumental, si s’aprén una llengua per motius laborals o econòmics.  

  -  Bilingüisme integratiu, si s’aprén una llengua per integrar-se en un grup (els immigrants). 

                  Els sociolingüistes distingeixen entre diferents tipus de bilingüisme en relació a la política 

lingüística que es dóna en un territori on hi ha llengües en contacte: bilingüisme individual, social, 

territorial...  

            -  Bilingüisme social: es tracta de situacions on el bilingüisme individual afecta col·lectius 

sencers d’una societat. Si bé és normal que en un mateix estat hi haja més d’una llengua, no ho 

és tant que dins d’una mateixa comunitat lingüística hi haja bilingüisme. Aquest s’ha ocasionat 

com a conseqüència de guerres, ocupacions colonials... situacions en què un poble en domina un 

altre. En aquest cas, els parlants d’una llengua es veuen obligats a conéixer una segona llengua.  

              -  Bilingüisme territorial: es dóna quan en un país trobem geogràficament ben delimitades 

les diferents comunitats lingüístiques. Cadascuna d’elles disposa d’una sola llengua pròpia. És del 

cas de Bèlgica: el nord parla holandès i el sud francès, la capital és bilingüe, i a més hi ha unes 

petites regions de parla alemanya. A Valencià ha existit un bilingüisme territorial històric: la zona 

de l’interior fou repoblada principalment per aragonesos i sempre ha estat de llengua castellana. 

També a Suïssa n'hi ha: cada cantó té una llengua pròpia (alemany, francès, italià i romanx o 

retoromànic, aquest en una situació d’inferioritat oficial).  

        En conclusió, el concepte de bilingüisme només es pot aplicar amb correcció si ens referim a 

persones concretes. Si ens referim al conjunt d’una societat, és més adequat parlar de conflicte 

lingüístic o diglòssia que no de bilingüisme social.  

              En general es parla de diglòssia quan hi ha diferent ús de les llengües en una mateixa 

comunitat lingüística. Una llengua és emprada per a funcions formals i estàndard; aquesta és la 

llengua de prestigi anomenada llengua A (alta). L’altra llengua, la pròpia, s’empra en situacions 

informals i s’anomena llengua B (baixa), per tant és una llengua minoritzada.  

          Alguns estudiosos neguen l’existència de societats bilingües i parlen de bilingüisme (com a fet 

individual) i de diglòssia (quan el bilingüisme afecta tota una comunitat lingüística). Hi ha quatre 

tipus de situació:  

- Diglòssia i bilingüisme: en una societat, els membres saben expressar-se en dues llengües i les 

empren en funcions diferents. Per exemple a Paraguai: la llengua A és el castellà i la B el guaraní. 

 - Diglòssia sense bilingüisme: dins d’una societat una classe social introdueix una llengua que 

només coneixen els individus d’aquest grup. Per exemple, a Rússia abans de la 1a guerra 

mundial: l’aristocràcia parlava francès, però la resta del poble només rus. 

 - Bilingüisme sense diglòssia: quan en una societat els individus aprenen una segona llengua per 

pròpia voluntat. No incideix en els usos lingüístics de la llengua pròpia.  

- Ni bilingüisme ni diglòssia: seria la situació de comunitats monolingües (els castellans de les regions 

castellanoparlants, els islandesos, els portuguesos...).  

          Es parla de conflicte lingüístic en una situació de llengües en contacte, quan es produeix la 

invasió dels àmbits d'una llengua per una altra, i així pot  començar un procés que pot conduir a la 

substitució de la llengua minoritzada o a la seua normalització ( això implica: una normativització, 

la fidelitat dels parlants a la pròpia llengua i una política lingüística que afavorisca l’ús de la llengua 

minoritzada en tots els àmbits d’ús).  

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣   
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COMENTARI DE TEXT 
 

ELS TEXTOS EXPOSITIUS I ARGUMENTATIUS  ACADÈMICS I HUMANÍSTICS 
 

      El text expositiu és fonamental en l’àmbit acadèmic. Té una funció primordialment didàctica, 

ja que la finalitat principal és informar, explicar, difondre de manera clara i objectiva el 

contingut d’un tema. 

      El discurs acadèmic es diversifica en funció de la matèria o tema que tractem. Encara que 

presenten molts trets comuns, podem distingir-hi dos grans blocs: el de les disciplines 

humanístiques i el de les disciplines cientificotècniques. Tots dos presenten moltes afinitats, 

tant en les formes d’expressió com en el mètode d’anàlisi i en la presentació dels gèneres. 

       La seua funció didàctica exigeix una organització lògica i jeràrquica dels continguts. 

L’estructura clàssica de l’exposició és: 

 • Introducció Presentació del tema o tesi. Pot incloure l’estat de la qüestió, el propòsit, l’interés... 

 • Desenvolupament o cos. Desenvolupament del tema, començant per la presentació dels fets, la 

constatació de les dades, el contrast amb les lleis, els plantejaments o posicions, les objeccions 

possibles i la justificació raonada del tema de la idea o tesi defensada. 

 • Conclusió. Recapitulació i síntesi de les idees més importants per tal de modificar; canviar, 

confirmar i refermar el tema o la tesi exposada. 

      Podem distingir diversos models d’estructura del discurs acadèmic expositiu: 

          . Problema /solució  
          . Causa/conseqüència  
          . Comparació (analogia, semblances, diferències) 
          . Descripció  
          . Seqüència ... 
      Cal tindre present que quan es diu que un text té una determinada forma organitzativa s’està 

parlant de la seua organització més general, ja que es poden observar diverses organitzacions dins 

d’una estructura global predominant. 

   Es tracta d’un text on s’utilitza la varietat estàndard (també poden observar-se la presència de 

tecnicismes propis de la matèria que es tracta), on predomina la funció referencial i on s’exposen 

informacions objectives que procedeixen majoritàriament d’altres textos (manuals, explicacions del 

professor, etc.).  Per això, els trets lingüístics són els propis dels textos expositius, entre els quals 

podem destacar: 

– El predomini de la tercera persona.  

– L’ús de procediments d’impersonalitat que reforcen la validesa universal de les afirmacions:   

          construccions impersonals amb la partícula “es”, plural de modèstia, passiva...  

– L’ús del nosaltres inclusiu.  

– L’ús del present atemporal 

– El predomini de la modalitat oracional enunciativa, etc. 

     Gèneres que responen a este tipus de text en l’àmbit acadèmic són, per exemple: catàlegs 

diccionaris, enciclopèdies,  llibres de text, manuals, esquemes, resums, exàmens, treballs 

monogràfics, exposicions orals, articles de divulgació científica, article científic, etc.  
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       Actualment, sota la denominació de disciplines humanístiques o ciències humanes i socials 

tenen com a matèria d’estudi l’ésser humà.. Són, per exemple, la Filosofia (que organitza i estudia 

l’evolució del pensament humà), la Literatura (que tracta de l’art de l’escriptura),  la Història (que 

ordena i analitza els esdeveniments del passat),  la Psicologia  (que estudia la ment i el 

comportament humans), la Filologia (que s’ocupa de tot allò relacionat amb les llengües), la 

Sociologia (que estudia el comportament de l’home en societat), l’Ètica, l’Estètica, el Dret, la Política, 

etc. 

        En resum, els textos humanístics tracten la realitat no física de les persones, tant en el pla 

individual com social.  Estes ciències, en conjunt, s'oposen a les ciències experimentals perquè tenen 

un caràcter més especulatiu o doctrinal. 

       Pel que fa al llenguatge, es busca una expressió clara i precisa, com la dels textos científics. A 

diferència d'aquests, però, els textos humanístics es caracteritzen per: 

  

      -     Utilitzen un registre estàndard o culte. 
- Són més elaborats pel que fa a la forma d'expressió, amb una intencionalitat literària i una 

voluntat de crear un estil propi.  
- Presenten una terminologia menys fixada. 
- Contenen un gran nombre de termes abstractes.  
- La sintaxi es caracteritza per la gran riquesa de construccions, sovint complexes. 
- Predominen les oracions enunciatives, però amb presència d'altres tipus.  
- Quant al tipus de text s'usa el text expositiu i l'argumentatiu.  

- Pel que fa als gèneres textuals, en totes les ciències s'escriuen articles de divulgació o 

especialitzats (Si la intenció és transmetre informació sobre algun tema, predomina la funció 

referencial o representativa del llenguatge). Però el gènere més característic de les ciències 

socials és l'assaig. 

       L'assaig és un gènere en prosa, no narrativa, on es reflexiona de forma no exhaustiva 

i no especialitzada sobre un tema filosòfic, històric, polític, literari, etc., amb voluntat de creació 

literària i amb la intenció d'aprofundir en el coneixement de l'home. 

       L’assaig és bàsicament argumentatiu, cosa que implica subjectivitat, parcialitat i manca 

d’exhaustivitat. La seua intenció és fomentar la reflexió aportant punts de vista nous a partir 

d'associacions intuïtives i suggerents. No interessa tractar un tema per arribar a unes conclusions 

definitives sinó les possibles relacions que pot oferir. Hi ha, a més a més, una voluntat de fer 

literatura; per això, se’n diu “prosa d’idees”. Molt sovint, l’assaig curt s’ha publicat en la premsa, al 

costat d’articles d’opinió i altres textos periodístics. En aquests casos la frontera entre text periodístic 

i text humanístic sembla diluir-se. Però l’assaig mostra llavors una evident voluntat d’estil i una 

elaboració més intensa. 

     L'assaig no té una estructura rígida perquè el tipus de raonament que presenta no respon a 

un pla preconcebut ni organitzat a priori. Sovint, l'assagista estableix un autodiàleg amb el lector; per 

això l'obra té un caràcter conversacional i apareixen un seguit de marques d'oralitat (intepel·lacions, 

aclariments, interrogacions, etc.).  
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LA COHESIÓ LÈXICOSEMÀNTICA 
 

RELACIONS REFERENCIALS: són relacions entre termes que es referixen a un mateix  significat o mot relacionat 
 

- Repetició es repeteix un mot al llarg del text, normalment 
relacionat directament amb el tema. 

 

-Hiperonímia-
hiponímia 

Es tracta de les relacions existents entre significats 
més generals (hiperònims) i més específics (hipònims) 
Els hipònims d’un mateix hiperònim són, entre ells, 
cohipònims. 

Ex. ‘músic’ és un hiperònim 
respecte a ‘pianista’ i ‘guitarrista’, 
els quals són hipònims respecte a 
‘músic’. I la relació entre ‘pianista’ 
i ‘guitarrista’ és de cohiponímia. 

- Sinonímia: Dos o 
més mots remeten 
al mateix referent. 
Poden ser: 
 

▫ sinònims conceptuals: sinònims perfectes (poc 
usuals) 

Ex. estàtua-escultura 

▫sinònims referencials: dos mots diferents per al 
mateix referent 

EX. sol- astre rei, el director-Sr. 
Mas 

▫ sinònims contextuals: sinònims en un context i en 
altres,  no 

Ex. cigrons pesats/indigestos; 
treball pesat/indigest /esgotador. 

- Mots generals o 
substituts lèxics 

Termes com cosa, fet, succés, acció, esdeveniment, 
individu, empresa, fer... són mots mancats de 
precisió, però que solen  substituir qualsevol 
contingut 

Ex. Cuina molt bé però ho fa 
(cuinar) amb massa oli. 

RELACIONS DE SENTIT: són relacions respecte al significat, per exemple, el significat contrari: 
 

- Antonímia complementària: implica que un terme pertany 
necessàriament a un o a l’altre. 

Ex. viu-mort, present-absent… 
 

 gradual: els termes presenten diferents graus d’una 
mateixa característica (hi ha termes entre els dos 
extrems) 

Ex. gros-prim, alt-baix, fred-
calent... 

 relativa: un terme requerix l’existència de l’altre Ex. pare-fill, marit-muller, 
comprar-vendre… 

ALTRES RELACIONS LEXICOSEMÀNTIQUES  
 

- Camps lèxics Paraules relacionades pel mateix lexema Ex. setmana-setmanal-setmanari... 

- Camps semàntics Paraules relacionades per la significació Ex. porta, bany, sala, rebedor, 
finestra... (parts d’una casa) 
 

-Relacions 
pragmàtiques 

Paraules que no compartixen lexema ni un concepte 
comú però que relacionem per la nostra experiència i 
el nostre coneixement del món 

Ex. Lleó, circ, gàbia, domador... 

 

ACTIVITATS 

 

1. Assenyala els mecanismes de cohesió lexicosemàntica del text següent: 
 

     Ahir per la nit, va fugir un lleó d’un circ en la nostra ciutat. El lleó va ser vist per allí dues hores després però 

fins ara no ha estat possible capturar-lo i no se l’ha vist des d’aleshores. En conseqüència, forces de la Guàrdia 

Civil patrullen en estos moments en la seua busca. Van amb armes i utilitzen gossos especialment ensinistrats. 

Estos han sigut prèviament introduïts en la gàbia abandonada per l’animal per poder rastrejar la seua olor. Les 

Forces de l’Ordre consideren que l’èxit de l’empresa és imminent. Per això, ningú no ha d’alarmar-se. 

Tanmateix, es aconsellable que la gent romanga en les seues cases mentre es localitze la fera. No és prudent, 

en efecte, córrer riscos innecessaris. Continuarem informant en els pròxims butlletins informatius. Romanguen 

atents a les notícies i recomanen als seus amics i familiars que facen el mateix. 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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MORFOLOGIA, SINTAXI, LÈXIC 
ELS PRONOMS RELATIUS 
 

         Els pronoms relatius tenen valor anafòric perquè sempre fan referència a un substantiu que ha aparegut 
abans en el discurs (és l’anomenat  antecedent). 
  
          Per altra banda, cal tindre en compte que introdueixen proposicions subordinades adjectives que fan 
la funció de C. del nom (del substantiu antecedent). 
         Com que són pronoms amb valor anafòric,  representen el substantiu antecedent dins la proposició 
subordinada i exerceixen una funció sintàctica en esta proposició. 
 

Repassem el següent quadre explicatiu: 
 

PRONOMS RELATIUS INVARIABLES 

que  Es refereix tant a persones com a coses 
  

Els alumnes (que vénen a classe) aproven  

què  Es refereix a coses i sempre s’utilitza precedit de les preposicions a, en, amb, de i per  
 

No m’agrada el cotxe (amb què vas)  

qui  Es refereix a persones i s’utilitza precedit de preposició excepte en les oracions en què qui no 

té antecedent  
 

El amic (de qui et vaig parlar) ja ha arribat  
 

Qui no vulga pols que no vaja a l’era (oració de relatiu substantivada) 

on Indica lloc i, normalment, equival a en què  
 

El lloc (on vam queda) era molt bonic  

cosa que 
la qual cosa 
 
prep+la qual 
cosa 

S’usa quan l’antecedent és una oració (en castellà: lo cual) 
 

No ha avisat, la qual cosa (cosa que) no és estranya en ell. 
He suspés matemàtiques, de la qual cosa em penedisc. 
No porte diners, per la qual cosa no puc quedar-me a sopar. 

PRONOMS RELATIUS VARIABLES 

 
 
 
el qual  
la qual 
els quals 
les quals 

Les formes del relatiu variable substitueixen el relatiu que en les oracions explicatives 

(aquelles en les quals que va entre comes  
 

Els alumnes, (els quals vénen a classe), aproven sempre (que=els quals)  

Substitueixen el relatiu què  precedit de preposició  
 

No m’agrada la gent (amb la qual vas) (què=la qual)  

Substitueix el relatiu qui precedit de preposició 
 

El amic (del qual et vaig parlar) ja ha arribat (qui=el qual) 

També substitueix el relatiu on 

 

El lloc en el qual vam quedar era molt bonic  

del qual  
de la qual 
dels quals 
de les quals 

És el relatiu possessiu (en castellà: “cuyo”, “cuya”, “cuyos”, “cuyas”. En castellà funciona com 
a determinant) 
Per a construir frases que en castellà es fan amb cuyo, en valencià utilitzem la fórmula: 
 article + nom que completem + de + relatiu . (en valencià, “del qual”... funcionen com a CN 
Estem al poble a la plaça del qual hi ha una font  
Els alumnes, els pares dels quals han vingut a la reunió,  no necessiten aquesta circular 

            

 

       Molta atenció a: 
 
 
 
La combinació 
preposició + article determinat + que 

 

És correcta quan equival a preposició + 
aquell/aquella/aquells/aquelles + que 
 

No parle d’aquest mapa, sinó del que vam consultar ahir (“d’aquell 
que”: correcte)  

És incorrecta  quan equival a preposició + el qual/la qual/els 
quals/les quals 
 

*El mapa amb el que ens guiàvem estava obsolet (incorrecte)  
El mapa amb el qual/amb què ens guiàvem estava obsolet 
(correcte)  
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ACTIVITATS 

1.Ompli els espais amb un pronom relatiu adequat, acompanyat, si cal d’altres elements: 

1. Aquest rellotge i _______ jo he comprat són de la mateixa marca. 

2. Vam passar pel poble ________residia el seu pare. 

3. Vaig trobar un amic ________ havia fet el servei. 

4. Dóna’m les eines ________ ho has fet. 

5. M’ha deixat una enciclopèdia ________ tinc molt bones referències. 

6. L’obra ________ parlàveu és de Carles Riba. 

7. Era una causa ________ havien lluitat sempre. 

8. L’actriu ________ et parlava no ha tingut èxit. 

9. Aquesta és la casa pairal ________ va néixer el meu pare. 

2. Ompli els buits de les frases següents amb alguna de les formes: que, qui, què, on, el/la/els/les + qual/s i 

altres elements necessaris: 

1. És una població ________ han passat molts viatgers. 

2. La pilota ________ juguen els nois és meva. 

3. L’estudiant ________ han donat el premi, és aquell que seu al costat de l’Anna. 

4. És l’única cosa el preu de ________ no ha pujat. 

5. La carta ________ parlàveu no s’havia rebut. 

6. La marca de tabac ________ et parlava s’ha exhaurit. 

7. Els criteris ________ actuava la comissió són discutibles. 

8. El futur ________ tenim posada la nostra esperança ha de ser de tots. 

9. El líder, ________ tots admiraven, es va retirar del debat. 
 

3. Corregeix les errades: 
 

1.  No conec el motiu pel que ha dimitit. 

2. Volia recuperar els privilegis als que havia renunciat. 

3. Aquests són els segells pels que s'interessen tants col·leccionistes. 

4. Dugueren una llitera amb la que pogueren transportar-lo còmodament. 

5. No pensava en el perill al que s'exposava.  

6. És justament la persona que el seu fill cometé el delicte. 

7. L'ordenança que li vaig donar la carta era a la porta de les oficines. 

8. Aquests versos són d'un poeta que el seu nom ningú no se'n recorda. 

9. El concert que hi vam assistir nosaltres va resultar un fracàs. 

4. Subratlleu els pronoms relatius del text següent i digueu quin és el seu antecedent i la funció que fan en la 

subordinada adjectiva: 

Alcoi, 6 de setembre de 2004 

Estimada amiga, 

   De tornada de les vacances he rebut la teua carta en què m’anuncies la teua visita a Alcoi, ciutat de la qual 

estic tan orgullós. Sé que t’agrada la muntanya, per això passe a explicar-te algun dels recorreguts que podem 

fer: 

   La Mariola brinda un extens ventall d’atraccions als qui desitgen gaudir de la vida a l’aire lliure. El 

Montcabrer, Sant Jaume o el Portí són cims sobre els quals es divisen esplèndides vistes panoràmiques. El 

traçat del ferrocarril, el sender GR-7, que creua la zona, facilita les excursions a peu, a cavall o amb bicicleta. I 

per a refer-nos de la caminada a les del Clariano i del Vinalopó trobarem frondosos indrets on descansar. No 

tinc cap problema a rebre’t en les dates a què et refereixes en la carta, per la qual cosa t’espere amb  il·lusió. 

    Besades 
            Jordi       
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L’ORACIÓ COMPOSTA: LA SUBORDINACIÓ ADJECTIVA 
 
Vegem, en primer lloc, quina forma poden presentar i quines funcions poden realitzar: 

FORMA FUNCIONS de l’oració 

subordinada  

Introduïdes pels PRONOMS RELATIUS: 

Ex. Els veïns que estaven d’acord amb el president signaren el document 

 
CN dins un sintagma 

nominal de l’oració 

principal 

 

El verb està en PARTICIPI:             

 Ex. Les mares  preocupades pels seus fills,  van arreplegar-los a la porta 

del col.legi 

 
Recordem que estes proposicions subordinades funcionen com un adjectiu i que també poden ser: 
  
ESPECIFICATIVES: 
 
          Ex. Els veïns que estaven d’acord amb el president signaren el document 
                               (especifica que només aquells que estaven d’acord signaren el document) 
 
o EXPLICATIVES (entre comes, com qualsevol altre segment explicatiu) 
 
          Ex. Els veïns, que estaven d’acord amb el president, signaren el document 
                              (explicativa: per tant, innecessària: “tots els veïns” signaren el document) 

 
RECORDEM que, de la mateixa manera que se substantiva un adjectiu, les subordinades adjectives 

també es poden substantivar (és com si es fera desaparèixer els substantiu antecedent) 
          Ex. Els (veïns) que estaven d’acord amb el president signaren el document 
                              (ara, l’article convertix  la subordinada adjectiva de relatiu en substantivada) 
                Donarem pa a qui tinga fam 
                              (a “aquell” que tinga fam) 
 

ACTIVITATS 
 

1. Localitza les oracions subordinades adjectives i digues quina funció sintàctica fan els pronoms relatius: 

1. El llibre que has portat no ens interessa gens. 

2. Els amics, que volien festa, acudiren a la discoteca. 

3. El metge a qui portà la recepta li canvià la medicació. 

4. La parella, amb qui compartix el pis, treballa de cambrer. 

5. Dóna cada regal a qui corresponga. 

6. El poble on vius està molt poblat. 

7. Els alumnes que han suspès han de fer una recuperació. 

8. He vist un company el nom del qual no puc recordar. 

9. Ha comés una falta per la qual ha estat castigat una setmana. 

10. És un xic de qui tot el món diu coses agradables. 

11. No ha explicat els motius pels quals va fer això. 

12. No sé res dels temes de què parlen. 
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ELS MECANISMES DE CREACIÓ LÈXICA: LA COMPOSICIÓ I LA PARASÍNTESI 

 

LA COMPOSICIÓ 
 

   Es tracta d’unir lexemes ja existents per a crear una paraula nova. El resultat, la paraula composta té 

un significat  propi i no serà necessàriament la suma dels significats de les paraules  independents que la 

formen: per exemple, “tastaolletes” no significa “persona que taste olletes” , sinó  “persona inconstant” 
 

Segons la categoria de la paraula creada podem parlar de: 

Composició Nominal 

a) lexema nominal + lexema nominal =  nom: paper moneda 

b) lexema nominal + lexema adjectival =  adjectiu: pellroja 

c) lexema nominal + lexema verbal = non: paracaigudes, gratacel 
 

Composició adjectival 

a) lexema nominal + lexema adjectival = adjectiu: panxa-content 

b) lexema adjectival  + lexema adjectiva = nom: civicopolític 
 

Composició verbal 

a) lexema nominal + lexema verbal = verb:corprendre 

b) lexema adjectival + lexema verbal = verb: primfilar 
 

PARASÍNTESI 
 

Diem que són parasintètiques les paraules 

1.- formades per composició i derivació alhora: radio+comunica+ció). 

2.- les  paraules formades amb un prefix i un sufix, amb la particularitat que llevant el prefix o el 

sufix, la paraula no existeix:  malalt> emmalaltir ( no existeix ni emmalalt, ni malaltir) 
 

ACTIVITATS 
 

1.Unix les paraules i después escriu el nom compost corresponent 

Primer component Segon component Nom compost Classe de paraula 

Agre 

Renta 

Penya 

Mil 

Para 

Cap 

Guarda 

Ferro 

Despús 

Sud 

Eixuga 

Tot 

Escura 

Guarda 

bosc 

brisa 

demà 

dolç 

butxaques 

carril 

roba 

mans 

plats 

poderós 

oest 

segat 

homes 

gros 

  

2. Completa les paraules parasintètiques:  

_TRAF_ _ _ _  
_ _ RECER_ _-SE  
_QUIET_ _  
_ _ QUITR _ _ _ _  
_ _CANT_ _ _ _ _  
_ _LLAÇ _ _  
_ _ PANTA _ _ _ _  
_ TEMO _ _ _  
_ _ BOT_ _  

Ocupat en diverses tasques o de manera intensa en un treball.  
Posar-se a recer, protegir-se d’alguna cosa. 
Calmar, infondre repòs. 
Untar o impregnar amb quitrà.  
Trencar el cantell d’un objecte.  
Establir un enllaç entre dues coses. Casar-se.  
Obstaculitzar el curs d’un assumpte, una empresa...  
Causar por, temor.  
Producte carni consistent en un budell farcit de carn capolada.  
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FONÈTICA I ORTOGRAFIA 

LES GRAFIES DELS SONS PALATALS 
 

Primer de tot, recordem els trets dels fonemes de la nostra llengua. Observeu el quadre: 
 

 Mode d’articulació 

Punt 
d’articulació 

Oclusius Fricatius Africats Vibrants Laterals Nasals 

 Sords Sonors Sords Sonors Sords Sonors    

Bilabials /p/ /b/       /m/ 
Labiodentals   /f/ /v/      
Dentals /t/ /d/        
Alveolars   /s/ /z/   /r/ /ř/ /l/ /n/ 
Palatals   /ʃ/ /ʒ/ /t ʃ/ /dʒ/  /λ/ / ŋ/ 
Velars /k/ /g/        
 
 El següent quadre mostra les grafies que corresponen als fonemes palatals:  
 

FONEMA 
PALATAL 

GRAFIES POSICIÓ EXEMPLES 

 

 

FRICATIU SORD 

/ʃ/ 

 

X 

Inicial de paraula Xarop, xeringa, xifra... 

Darrere i Clixé, guix... 

Darrere au Xauxa, disbauxa... 

IX 

(en valencià 
no sona com a 

dígraf) 

Darrere a, e, o, u Baix, peix, coix, fluix, caixa, eixos, 
moixa, maduixa, calaixos... 

 

AFRICAT SORD 

/t ʃ/ 

X Inicial de paraula Xocar, xic,  

Darrere consonant Conxa, perxa, punxa, marxa... 

-IG, -G Final de paraula 
després de vocal 

Maig, lleig, mig, roig, enuig... 

 

TX 

Entre vocals Cotxe, fitxa, butxaca... 

Final de paraula Despatx, escabetx, cartutx 

Principi de paraula Txèquia, Txad. txetxé... 

 

NOTA: La grafia X, a més pot sonar: 

 /ks/ en paraules com: fixar, màxim, excel.lent, índex, esfinx.... i 

 /gz/ en paraules començades per ex-  i inex-  (seguit de vocal o consonant sonora) com: examen, 

inexhaurible, exercici, exjugador... 
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FONEMA 
PALATAL 

GRAFIES POSICIÓ EXEMPLES 

 

FRICATIU  
SONOR 

/ʒ/ 

G +  E, I 

J + A, O, U 

Inicial de paraula Gent, girafa, jardí, joia, justícia... 

Entre vocals Roja, roges, major...  

Darrere consonant Monja, monges, distingi , conjunt... 

AFRICAT  
SONOR 

/dʒ/ 

TG + E, I 

TJ + A, O, U 

Sols entre vocals Platja, platges, enlletgir, pitjor... 

 

 

NOTA: Excepcionalment escrivim J+ E: 

→ en els grups  -ECC, ECT (projecte, injecció, injectar...) i 

→ en unes poques paraules d’origen grec o hebreu (Jesús, Jeroni, Jeremies, jeroglífic, jersei, 
majestat, jerarquia i els seus derivats) 

 
 A més d’aquestes normes bàsiques, CAL NO OBLIDAR: 
 

 

- En una família lèxica sols s’alternen o bé J/G  (neteja, neteges, netegí, netejares... ; pujar, 

puges, pujaràs...; roja, roges, rojos, rogenc, rojor...) 

     O bé TJ/TG (jutge, jutjar, jutjaves, jutgí, jutjaràs...;desitjar, desitges, desitgí, desitjares...; mitja, 

mitges, mitjana, mitjançant, mitjos...; lletja, lletjor, enlletgir...) 

- Els mots acabats en –ATGE/ -ETGE s’escriuen amb el dígraf TG i, per tant, els seus derivats 

s’escriuran amb TG/TJ depenent de la vocal que vaja darrere (coratge, coratjós, encoratjar... ; 

fetge, fetjot, fetget... viatge, viatjar, viatgí, viatjava...) 

- També els acabats en –otge i –utge (rellotge, jutge, ferotge...) 

- És convenient recordar un grapat de verbs que s’escriuen amb el dígraf i, per tant, els seus 

derivats també: assetjar, desitjar, enutjar, jutjar, petjar, rebutjar, trepitjar... 

- Per altra banda, els verbs acabats en –EJAR  alternaran J/G (netejar, neteges, netejaves...; 

estiuejar, estiuegí, estiuejaves, estiueges... ; batejar, bateges, batejaren...) 

- Cal recordar que les paraules derivades dels acabats en –ig s’escriuran amb TJ/TG o  amb 

J/G ( enuig - enutjar, assaig – assajar, passeig – passejar...)  

- Les paraules acabades en –TX mantindran aquesta grafia en tots els seus derivats (escabetx 

– escabetxar; despatx – despatxos – despatxar, cartutx – cartutxera...) 
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ACTIVITATS 
 

1. Ompli els espais amb les grafies palatals convenients: 

e____emple 

me____icà 

____imnàs  

in____ecció 

e___torsió 

e____ercici 

plu_____a 

è____ode  

 ____avier 

bate____ar         

te____t   

____arop 

 ____irafa 

____ueu 

e____èrcit 

que____a 

____àtiva 

reconé____er    

e ____ili 

pro____ecte 

daltaba____  

  ____ocolate 

nete____a  

e____haurir  

e____cedir 

be____amel 

 ____arxa 

 du_____a 

fi____ 

esfin____ 

 

2. Fes el mateix en estes oracions: 

– Tots desi___em que ve___en clar que es tracta d’un capri___ impropi de ___ent   intel·li___ent. 

– El ploma___e de la fo___a comuna és totalment negre; les fo___es banyudes es distin___ixen de les 

    anteriors perquè presenten dues banyes ro___es al front. 

– L’any passat va pu___ar la mi___ana d’edat dels passa___ers dels autobusos de la ___ar___a urbana. 

– Durant el període d’estiue___, via___en a les pla___es turistes d’orí___ens diversos. 

– Ha empi___orat la ima___e de la ciutat perquè no nete___en el mar___e del riu ni les zones  

    en___ardinades  de la fran___a litoral. 

 

3.  Ompli els espais amb les grafies palatals convenients 

Jo  feste____e amb una ____ica  que viu a l’estran____ er i treballa en l’emba____ada   ____eca. 

Els mi____ans  de  comunicació han destacat els mèrits del  persona____e   homena____at   a la universitat.. 

Han posat en  mar____a un pro____ecte per a la conservació del paisa____e  ____enuí de la zona. 

Sempre  estiue____en     al   mate____  lloc i  no via____en     mai   amb co____e, prefere____en      el tren. 

No  ima____inava  que pen____aries  el quadre al costat de la presta____eria de la va____ella. 

____esús sempre   a____uda  el seu ____ermà a nete____ar   la ____emeneia   en  el  mes de ma____. 

Com que no lle____ix abans les fi____es  dels  apunts, els e____ercicis no li ixen massa bé. 

L’ob____ectiu  d’aquest pro____ecte  és  saber la mi____ana d’edat de la ____ent que ve al ____imnàs. 

Esbrinar què desi____a   una persona bo____a    és com resoldre un ____eroglífic. 

Si volem fer el via____e durant el mes de ____ener,  cal que comencem a preparar el  tra____ecte  ja. 

Quan el meu ____ermà  ma____or  s’enu____a  per alguna cosa és  pi____or  que un salva____e. 

 

       

 

 

 


