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HISTÒRIA DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURA: 

 

LES CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MODERNISME 
 
          El Modernisme fou un moviment cultural que es 

desenvolupà entre finals del s. XIX i principis del s. XX.  

Aquest moviment no es limità a la literatura sinó que 

abarcà totes les manifestacions artístiques i fins i tot 

l’àmbit polític i lingüístic. Tampoc no es desenvolupà de la 

mateixa manera al nostre domini lingüístic. Es va produir 

molt més intensament a Catalunya, i més concretament, a 

Barcelona. 
 

 Respon a la voluntat de modernitzar la nostra 

cultura, d’incorporar-la a l’avanguarda cultural del moment 

seguint els models de la resta d’Europa en què la 

“modernitat” és un fenomen general. Es considera que la 

societat  “viu del passat” i es pretén transformar la cultura 

tradicionalista i regional en una cultura moderna, nacional 

i progressista. 
 

 

 

  

 

      Mostres representatives d'aquestes noves 

actituds són la publicació de revistes com  

Joventut, Catalònia o la revista L’Avenç que 

atraurà escriptors, joves intel.lectuals, artistes... A 

més, aquesta revista promourà iniciatives 

innovadores en tots els àmbits (com la campanya 

de reforma lingüística, que pretén aconseguir que 

la llengua pròpia es convertisca en una llengua 

moderna que puga ser usada com a vehicle de 

comunicació normal en tots els àmbits de la 

societat). Altres mostres de la rellevància que va 

adquirint aquest moviment són les exposicions de 

Rusiñol i Ramon Casas, les festes modernistes de 

Sitges, els articles de premsa de Maragall i 

Ramon Casas, les innovacions arquitectòniques i 

decoratives... 
 

En general, el modernisme es caracteritza pel predomini de l‘individualisme, el 

subjectivisme i la contradicció: els modernistes estan en contra de les normes preestablertes 

perquè les consideren com una limitació per a l’artista. El que importava era la creativitat i la 

iniciativa personal. L’Art havia de tenir llibertat total, absoluta. 

            Hi ha un gran afany de modernització: tot el que era modern es considerava com a signe 

de progrés, era positiu i no els valors dominants de la burgesia que consideraven caducs i 

endarrerits.  

             Per altra banda, es produïx un conflicte entre l’artista i la societat: els artistes 

modernistes eren fills d’una burgesia (que adoptà actituds conservadores) i es rebel.len contra la 

mentalitat tancada de la seua pròpia classe. Aquesta rebel.lió converteix l'artista en un marginat; 

és a dir en bohemi. Aquest conflicte es veu reflectit en l’art i la literatura modernista, que planteja 

l’enfrontament entre: l’individu  enfront de la massa, l’artista   enfront de la societat, la 

mobilitat enfront de l’immobilisme, el progrés enfront de la rutina i la tradició, la 

sensibilitat  enfront de la indiferència. En literatura, és evident la influència de vitalisme de 

Nietzsche i d’Ibsen en personatges amb una gran força espiritual que els duu al lideratge, a la 

marginació, a la soledat i a la incomprensió. 



 

Tema 6  pàg. 3 

       S’havia de crear un art que trencara els límits entre 

els gèneres i entre les arts:l’Art total:  Es valora l’obra 

artística en la qual confluïxen diverses arts. Molts 

artistes modernistes són polifacètics, conreen diverses 

arts ( com Santiago Rusiñol que conrea pintura i 

escriptura).  En el camp de la literatura, és en teatre on 

s’evidencia més clarament la confluència de diverses 

arts en l’escenari: música, pintura, escultura i 

decoració. En altres camps, reben una atenció especial 

les anomenades arts menors (moblisme, cartellisme, 

orfebreria...) 

 

       En general, els modernistes defensen l’ús d’una 

llengua moderna depurada de vulgarismes i 

barbarismes. Els modernistes es preocuparen per la 

sistematització de la llengua (reforma gramatical...). 

Buscaren models lingüístics en el món rural, on la parla 

presentava un menor grau de castellanització.En la 

llengua literària, conrearen un estil culte amb un 

llenguatge suggerent i simbòlic (onomatopeies, 

repeticions, imatges, metàfores, neologismes, 

adjectivació acurada i rebuscada.  

 

 
 

 

 

 

En el modernisme es distingix: 

■ Una primera etapa (aproximadament l’última dècada del s.XIX) en què 

els modernistes es fan ressò de les novetats artístiques i literàries europees. La 

revista l'Avenç: traduïa obres d'autors estrangers; publicava obres d'autors 

catalans; introduïa formes artístiques europees d'avantguarda; va iniciar una 

campanya de reforma ortogràfica promoguda per Pompeu Fabra. En aquest 

moment  ja es manifesten els dos corrents del moviment: el regeneracionista i 

l’esteticista, encara que predomina la veu dels regeneracionistes. També en 

aquest període es publiquen dues revistes de caire esteticista, "Quatre Gats” i "Pèl 

& Ploma" i tenen lloc les festes modernistes organitzades per Santiago Rusiñol. 

 

 

 

 

■ Una segona etapa (de 1900 a 1911) correspon al Modernisme 

triomfant. Els escriptors són units a través de la revista "Joventut", en la qual 

apareixen els principals escriptors i tendències europees del moment. Les 

seues propostes artístiques i literàries tenen ja un gran èxit i alguns autors 

que pertanyien a la Renaixença s’adapten a la moda modernista. Per altra 

banda, la producció novel·lística esdevé molt important, sobretot amb 

l'aparició de l’anomenat ruralisme o novel·la rural modernista. El 1911 mor un 

dels representants més emblemàtics del modernisme: Joan Maragall. Des del 

1906, el modernisme coexisteix amb el Noucentisme en la tasca de 

modernitzar la cultura i la societat. 

Com ja s’ha avançat abans, existien dos corrents ben diferenciats dins 

del modernisme, segons la valoració del paper de l’art en la societat:  
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 El corrent regeneracionista: Els qui formaven part d’aquest grup creien que l’intel·lectual i 

l’artista havien de tenir una actitud activa i compromesa amb la societat i pretenien canviar-la a 

través de l’obra artística. Dominaren la primera etapa del modernisme i estigueren vinculats als 

primers anys de L’Avenç. 

          S’identificaven amb les idees de l’escriptor noruec Ibsen (que considerava l’art com 

una revolta social) i amb el vitalisme proposat per Nietzsche (la creació d’una nova cultura per a 

una humanitat lliure dels valors del passat que ha d’imposar la seua voluntat als esdeveniments). 

Figures destacades d’aquesta tendència van ser Jaume Brossa i Joan Maragall. 

 El corrent esteticista: Els qui pertanyien a aquesta tendència, no tenien excessives 

preocupacions ideològiques i consideraven l’art com a evasió, com una manera de fugir d’una 

realitat  quotidiana, rutinària i desagradable que no es veien amb força de canviar. Es refugiaven 

en “l’art per l’art” i menyspreaven les classes populars i els aspectes més materialistes i 

interessats de la burgesia. Figura destacada va ser Santiago Rusiñol. 

 

LA POESIA, EL TEATRE I LA NARRATIVA MODERNISTES 
 

La poesia modernista:  

 

        Els poetes modernistes van proposar una profunda transformació de la poesia i 

reaccionaren contra la poesia jocfloralesca de la Renaixença bàsicament  pels temes repetitius, 

la falta de sinceritat  i el llenguatge arcaïtzant  propis d’aquesta poesia. Proposaven una poesia 

sincera amb un llenguatge actual però depurat i culte. Els poetes modernistes volien ser originals 

i van adaptar els diversos estils dels corrents poètics més importants  d’ Europa com: 

 

● El Parnasianisme: el poeta recrea un món de bellesa absoluta, com a refugi per sentir-se 

marginat, insatisfet o incomprés artísticament. Aquesta bellesa l’aconseguixen amb: 

-  una mètrica clàssica (reivindiquen el sonet, versos alexandrins...) 

-  una llengua retòrica i decorativa (adjectivació colorista, metàfores i comparacions  

      sensuals) 

-  la recreació d’ambients elegants, luxosos on l’autor busca l’harmonia. 
 

● El Simbolisme: es caracteritza per la  llibertat formal i l’ús de figures literàries subjectives  

            (símbols, metàfores...) 
 

● El Prerafaelisme: aquest corrent cerca la bellesa en un món més pur, no contaminat. Per això 

           tracta temes de l’època medieval, busquen la perfecció formal dels clàssics i el model de 

            dona és pura, innocent i virginal. 
 

Joan Maragall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Va ser un escriptor molt representatiu del modernisme. A través del 
periodisme i de la poesia, l’autor incidix en la societat burgesa de la 
qual procedix. Pertany al grup de poetes partidaris d’una expressió pura 
i sincera de les emocions de l’artista i per als quals les qüestions 
formals no són fonamentals i que prediquen i practiquen una poesia 
centrada en la Natura. 
       El seu pensament va estar molt influït per la filosofia de Nietzsche, 
que exalta la vida i l’energia de l’individu contra el determinisme.  

 

Va ser el primer autor de la península que formula la seua teoria 

poètica que està basada “la paraula viva” (“cal dir les coses tal com 

ragen”). Segons Maragall, calia escriure les paraules quan sorgien de 

 dins el poeta en els moments d’autèntica inspiració, i una vegada 

escrites, les paraules esdevenien sagrades, intocables.  
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        La poesia de Joan Maragall és un reflex de les inquietuds vitals del 

seu autor. Els seus temes són tòpics dels romàntics:natura, paisatge, 

tradicions, però amb un tractament diferent. El seu llibre Poesies de 

1895 n’és un exemple. El 1900 va publicar Visions i cants on tracta 

personatges històrics o llegendaris, com el Comte Arnau, amb els quals 

va voler configurar mites i on es veu el seu sentiment nacionalista. 

      

  Per altra banda, es mostrà crític i desapassionat davant la mediocritat de la seua classe social. 

En aquest sentit, destaca Oda a Barcelona (arran de la setmana tràgica) o Oda a Espanya (arran 

la desfeta colonial de 1898). Maragall també té una important obra assagística (periodisme, 

epistolari, discursos i pròlegs). Va gaudir d’un  gran prestigi intel·lectual i tothom el respectava. 

 

L’escola mallorquina 

Aquest concepte fa referència al conjunt d’autors  mallorquins i al conjunt de les seues 

aportacions a la nostra literatura des d’aproximadament finals del s.XIX fins ben entrat el 

segle XX. Presentava característiques pròpies i es manté a banda dels moviments que es 

donen a la península. Els autors de l'escola mallorquina reben influència d'autors europeus i 

clàssics i també en fan versions i traduccions i, a més de poesia, fan textos en prosa breus i 

textos assagístics o descriptius.   

Els trets generals d’aquesta escola són: 

- El retorn al classicisme 

- La  recerca de les arrels nacionals en la tradició grecollatina 

- El rigor formal i el  perfeccionament del vers 

- L’ús d’una llengua culta i depurada 

- La projecció d’un món rural i tranquil i sense tensions 

- El subjectivisme i intimisme 

- El desig d’aconseguir la serenor, l’harmonia i l’equilibri en l’expressió.  

Hi ha coincidències amb el modernisme i amb el noucentisme, però no es pot dir que es 

donen aquestos moviments a les Illes. Els grans mestres d’aquesta escola són Mossén Costa 

i Llobera i Joan Alcover. 

Entre els temes que són tractats per la poesia de l'escola Mallorquina destaquen: 

- La idealització del paisatge: la defensa de la vida rural, del camp, casolana 

- El mite de la naturalesa com un paradís perdut 

- Les tradicions: els costums, les llegendes, la religiositat i la devoció popular 

- L’amor com un galanteig  i no com a passió.  

El teatre modernista 

          El moviment modernista sent una especial predilecció pel teatre, ja que aquest es presenta 

com una plataforma de gran audiència per a comunicar les seues idees. És un gènere adequat 

per a incorporar les influències europees i un mitjà per posar en pràctica del seu concepte de l’art 

total perquè es podien incloure art diferents com la música, la poesia, la pintura... Es van 

interessar també per gèneres com les titelles, el mim, les ombres xineses...etc. 
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També en teatre trobem dos corrents: 

 

- El regeneracionista, que arreplegà la influència d’autors europeus com Ibsen, 

plantejava un teatre d’idees. S’escenificaven els conflictes entre l’artista i la societat, entre 

l’individu i el seu entorn . Quant als seus drames realistes i naturalistes, aquestos plantegen 

situacions socials conflictives i de revolta davant les injustícies. Cal destacar autors  teatrals 

com Ignasi Iglesias i Joan Puig i Ferreter. 

 

- L’esteticista,  que no plantejava conflictes socials, proposava  obres que 

evidenciaven el gust  de l’art per l’art.  Es caracteritza per la creació d’atmosferes poètiques i 

una ambientació màgica i fascinant. La influència del teatre simbolista europeu, sobretot del 

belga Maurice Maeterlink,  és evident en escriptors modernistes com Santiago Rusiñol i Adrià 

Gual. 

 

La narrativa 
 

La novel.la modernista encara manté alguns aspectes del naturalisme però s’allunyà de la 

seua visió determinista. Els modernistes incorporaren una idea típicament naturalista: la 

influència que el medi exerceix sobre els personatges, contra la qual lluiten els protagonistes. 

Però cal puntualitzar que el Modernisme no considerà les lleis de l’herència com a determinants 

en la conducta dels personatges. 
 

Com a característiques generals de la novel·la es poden destacar els següents aspectes: 
 

- El protagonista és un personatge rebel i inconformista que lluita contra el determinisme 

    ambiental i intenta dominar el seu destí.  
 

- La psicologia del protagonista té molta rellevància front a una societat  que  actua de forma 

    primària i per instint. 
 

- L’espai geogràfic i social en què se situa l’acció adquirix un valor simbòlic, ja que mostra el 

    conflicte entre l’individu i l’entorn (representa el conflicte entre artista i societat). 
 

- Les descripcions són detallades i busquen una caracterització simbòlica. 
 

- En aquestes obres apareix el determinisme (destí predeterminat), el sensualisme (elements 

sensuals que fan referència als sentits) i el misticisme (actitud religiosa), juntament amb la 

introducció de les realitats crues i decadents. 
 

Dins de la narrativa modernista podem trobar  tres tendències: 
 

La novel.la rural 

     En aquest tipus de novel.les el paisatge no és l’idíl.lic paratge 

romàntic sinó que apareix una natura salvatge i unes duríssimes 

condicions de vida que influeixen en el comportament dels personatges. 

Els  camperols són descrits com a homes brutals dominats pels instints 

més primitius. El protagonista apareix com un heroi que, o bé busca 

autorealitzar-se i ser ell mateix, o bé intenta redimir els altres de 

l’estupidesa perquè puguen millorar les seues condicions de vida. Però 

l’entorn ( ja siga la pròpia natura, la climatologia o el medi social 

conservador) apareix com a obstacle. 

     Així, la novel·la modernista de tema rural plantejà d’una forma 

aguda i tràgica les relacions conflictives entre un individu inquiet i revoltat 

i una massa social d’existència purament passiva que, com una força 

opressora, intentava d’asfixiar les pretensions renovadores d’aquell 

personatge.  
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         Per altra banda, cal dir que el llenguatge que es fa servir (l’anomenen llengua mascle ) 

reprodueix el llenguatge rural, ple de frases fetes, col.loquialismes. 

 Obres significatives són Els sots feréstecs”, de Raimon Casellas, Solitud, de Víctor Català 

(pseudònim de Caterina Albert) i La vida i la mort d’En Jordi Fraginals, de Josep Pous i Pagès. 

 

La novel.la costumista 

En aquest gènere no apareix el costumisme romàntic i idealista de la Renaixença. Els 

costums no són vistos com l’ànima del poble sinó com a obstacles de la realització de l’individu, 

de la llibertat individual i del progrés de la societat. Els modernistes reflecteixen la revolta contra 

la classe social de la qual provenen, contra les seues tradicions i normes que els impedix 

realitzar una vocació no imposada.  

Podem destacar L’auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol com a obra representativa. 

 

La novel.la decadentista 

 

En aquest tipus de novel.la s’analitzaven els conflictes interiors dels personatges en el seu 

desig d’autorealització. Combinaven l’ànsia existencial amb el tema de l’individu aïllat en un 

entorn hostil que el margina i el rebutja. L’erotisme i la sensualitat són temes freqüents i es 

recreen situacions morboses, sensuals i prohibides. Els autors d’aquestes novel.les pretenen 

escandalitzar el lector en barrejar temes com el sexe, la religió i la mort. Una mostra la tenim en 

l’obra Josafat de Prudenci Bertrana i altra obra destacable és Camí de llum de Miquel de Palol. 
 

 

 

EN AQUESTA DIRECCIÓ: http://www.slideshare.net/mjanesam/modernisme 

TROBAREU UN POWER POINT PROU INTERESSANT  

 

 

 

 

 

 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
 

LINGÜÍSTICA I SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
ACTIVITAT 
 
1. Busca informació a través d’Internet i elabora un text expositiu on es parle de la situació 
actual del Valencià . 
 

 

COMENTARI DE TEXT 
 
 

LA COHESIÓ SINTÀCTICA.ELS CONNECTORS 
 

Hi ha connectors que serveixen per estructurar les idees (afecten fragments més breus 
del text i connecten les idees a l'interior de l'oració. Són les conjuncions de la gramàtica 
tradicional).  

 

 

http://www.slideshare.net/mjanesam/modernisme
http://mutis2.upf.es/cr/catacd/coneid.htm
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 Els connectors de tipus lògic: ajuden a organitzar i interpretar les idees i poden assenyalar:  
 
Presentar arguments o idees oposats d'una banda, per un costat, de l'altra, per l'altre, d'altra 

banda, per una altra part, al contrari, en canvi, no 
obstant, tanmateix etc. 

 Addició o continuació i, a més, després, així mateix, tot seguit, d'altra banda, 
per altra part, etc. 

  Començament d’un tema nou respecte a, pel que fa a, un altre punt és, quant a, 
sobre, el punt següent tracta de, en relació a, etc. 

  Reformulació (per a tornar a dir, però amb unes 
altres paraules, el que s’ha  dit anteriorment) 

és a dir, dit d’una altra manera, en altres paraules... 

  Exemplificació per exemple, com ara, posem per cas...  

  Causa perquè (+ v. ind.), vist que, a causa de,   a causa que, 
per raó de, ja que, gràcies a, gràcies que, per culpa de, 
com que, a força de, atès que, considerant que, etc. 

  Conseqüència en conseqüència, a conseqüència de, per consegüent, 
per tant, així és que, cosa que, de manera que, per 
aquest fet, per això, doncs, etc.  

  Condició a condició de, a condició que, en cas de,  en cas que, 
amb que, si, només que, posat de, posat que, etc. 

  Finalitat perquè (+ s. subj.), per tal de, per tal que, a fi de, a fi 
que, la finalitat del qual, amb l'objectiu de, amb 
l'objectiu que, etc. 

  Obstacle, objecció encara que, mal que, malgrat de, malgrat que, per bé 
que, tot i que, etc. 

 

També hi ha connectors que servixen per ordenar i estructurar un text (afecten un 

fragment relativament extens de text  i estableixen ordre i relacions significatives entre els 

continguts). Estos marcadors textuals servixen per a: 

 
Introduir el tema del text Pel que fa a, quant a, en relació a... 

Per distingir D’una banda... ,de l’altra..., d’altra banda...., 
per un costat...per l’altre..., per una altra part..., 
al contrari... ,en canvi... 

Per continuar o insistir en el mateix aspecte A més, a més a més, així mateix, també... 

Per introduir una explicació o una 
reformulació 

És a dir, en altres paraules, això és... 

Per donar un exemple Com, com ara, per exemple, així, en particular... 

Per posar èmfasi Val la pena dir, cal insistir, el més important, la idea central és, convé 
destacar, s’ha de tenir en compte, en efecte... 

Per  indicar aparença / realitat A primera vista, aparentment, d’entrada, en principi, en teoria, en 
realitat, de fet, realment, al cap i a la fi, al capdavall... 

Per resumir / acabar (poden introduir una 
conclusió) 

En resum, resumint, recapitulant, en pocs mots, en conjunt, en 
conclusió, per concloure, per acabar, finalment, en definitiva, així 
doncs, per tant, en suma... 

Per indicar temps (marquen la progressió 
temporal) 

Abans, anteriorment, poc abans, ara, al mateix temps, 
simultàniament, aleshores, després, més tard, més endavant, tot 
seguit, a continuació... 

Per indicar espai A dalt, a bai, a la dreta, a l’esquerra, al mig, al centre, a prop, a 
lluny, al costat, ... 

Per  marcar ordre En primer lloc (primerament), en segon lloc, en tercer lloc... 
Després, per continuar, a continuació... 
Per començar, d’entrada; finalment, per acabar, en darrer lloc... 
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ACTIVITATS 

 

1. Identifica els connectors que apareixen als següents textos, digues de quin tipus són i 
substitueix-los per uns altres d’equivalents: 
1. Encara que el segle IV va ser de relativa pau, les ciutats entraren en un procés de    decadència. 

2. També sabem que tenien una religió molt desenvolupada, i coneixem una sèrie de santuaris a l’aire 
lliure, especialment el de la Serreta d’Alcoi, que conté estatuetes de fang cuit, possiblement de culte a la 
Deessa Mare, és a dir, a la deessa de la fertilitat i de la terra. 

3. La llum visible normal viatja fàcilment en un cel net de núvols. Ara bé, els núvols i els 

corrents d’aire poden enterbolir la visibilitat. 

4. En una nit sense núvols i fosca podeu arribar a veure fins a tres mil estels. Tot i que ens poden semblar 
puntets guspirejants, això és una mera il·lusió òptica. 

 

2. Relaciona els connectors de l’esquerra amb el seu sinònim: 

 el propòsit d’aquest text •    • si 
respecte a •      • el motiu d’aquest text 
en primer lloc •      • pel que fa a  
ja que •      • per acabar  
a fi de •      • en poques paraules  
després •      • de cap manera  
o siga •      • per un costat  
d’una banda •      • dit d’una altra manera  
en cap cas •      • tot seguit  
en resum •     • amb l’objectiu de 
per últim •      • atés que  
a condició que •     • d’entrada 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

MORFOLOGIA, SINTAXI, LÈXIC 
ELS ADVERBIS 
 

 Els adverbis són paraules invariables, que constitueixen el nucli d’un sintagma adverbial que 
pot fer les següenta funcions sintàctiques: 

- Complementar el verb indicant circumstància: Ex. Caminava lentament; desdejunava allí, ... 

Modificar un adjetiu:  Ex. És poc simpàtic 

- Modificar un altre adverbi: Ex. Viu molt lluny  

- Modalitzar una oració: Ex. Lamentablement, arribàrem tard. 

 Quan una expressió de dues o més paraules té el valor de un adverbi, parlem de 
locucions adverbials.  

Ex. Camina a poc a poc; El coneixen pertot arreu.  

 Tradicionalment, els adverbis i les locucions adverbials s'han classificat de la forma següent:  

 

de lloc  

 

on,ací, aquí, allà, allí, pertot, arreu, enlloc, dins, endins, fora, enfora,  
davant, darrere, endavant, endarrere, damunt, amunt, avall, dalt, baix, sota, 
daltabaix, enlaire, prop, lluny... 

Locucions adverbials: 
pertot arreu (també admès per tot arreu), (a) dins o (a) dintre / (a) fora, 
al davant, al darrere, a la dreta / a l'esquerra, al damunt, a sobre, a sota, 
cap amunt, cap avall, a dalt, a baix, de dalt a baix, al capdamunt, al 
capdavall 
(a) prop, de prop, de lluny, a la vora, al voltant, als afores... 

http://esadir.cat/lexic/entrades/Entry.2004-07-13.1256
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de temps  

 

abans, alhora, ara, aviat, quan, després, demà, ahir, avui, sovint, ja, llavors, 
aleshores, mai, sempre, tard, enguany... 

Locucions adverbials: 
Per indicar les parts del dia: a la matinada, al matí, a mig matí, al migdia, al 
vespre, de sol a sol... 

Per indicar el dia de la setmana: abans-d’ahir, despús-demà, demà passat, 
l’endemà...  

Altres: a hores d’ara, a deshora, a mitjan, ara mateix, d’ara endavant, 
d’hora, de cop i volta, de sobte, de seguida, tot seguit, de tant en tant, a/de 
vegades, tard o d’hora, tot seguit... 

 

de quantitat  

 

massa,molt, força, tan, tant,bastant, prou, gaire, poc, gens... 

Locucions adverbials: gens ni mica, ben bé, d'allò més, fora mida, més o 
menys, una mica, un poc...  

 

 
de sentit 
(d'afirmació, 
de dubte i de 
negació) 
 

 
AFIRMACIÓ: sí, àdhuc, cert, certament, efectivament , evidentment , 
igualment, indubtablement, justament... 
Locucions adverbials: així mateix, això sí, ben segur, de debò, de veres, de 
veritat , en efecte, i tant , no cal dir-ho , per descomptat , sens dubte...  
 DUBTE: potser, probablement, segurament... 
Locucions adverbials: a la millor, per ventura, potser no, potser sí, si de 
cas, si molt convé, tal vegada, tal volta...  
NEGACIÓ: no, tampoc...  
Locucions adverbials: de cap manera, i ara!, no pas, no ... pas... 

 
de manera  
 

com, bé/ben, així, corrents, malament, mal, millor, pitjor...  
Formats per adjectiu en femení + -ment : ràpidament, sàviament, 
difícilment, lliurement, dolçament... 
Locucions adverbials: a poc a poc, de mica en mica, a corre-cuita, a la 
babalà,  de debò (en veritat), de pressa (ràpidament), etc. 

ATENCIÓ: 
 Molts d'adjectius poden convertir-se en adverbis (la majoria de manera)  
     si afegim la terminació -ment a la forma del femení: Ex. correctament, fàcilment, 
tranquil·lament... 

  Quan es junten dos o més adverbis en –ment, el més recomanable és mantenir-los tots 
sencers, però s'admet la supressió del sufix del segon i dels següents: Ex. Vam viure bojament i 
intensament; ha actuat confiadament i sincera. 

  Alguns adjectius, en la forma del masculí singular, fan funció d'adverbi: Ex. Parla més fluix; 
volava alt; no veig clar; ha pegat molt fort...  
 

ACTIVITATS 
 

1. Posa l’adverbi que hi vaja bé als espais en blanc: 

a) Vam arribar ___________ a Santa Pola. 
b) Les ferramentes estan dins d’una caixa que hi ha ___________. 
c) El parc? Doncs, haurà de seguir __________ per aquesta costera; en arribar al cantó, gire ___________ 
i, ___________, el podrà veure. 
d) ____________ anirem a visitar el nostre amic Pere. 
e) Eva _________ ha pogut arribar més __________ perquè l’autobús ha eixit __________. 
f) Tinc set: em poses __________ aigua? 
g) Jaume va afirmar que no sabia qui era aquell home, que __________ l’havia vist. 
h) _____________ l’any que ve estudiaré ____________ que ____________ 
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2. Forma l’adverbi corresponent a partir dels següents adjectius: 

còmode: __________ necessari: ____________ arbitrari: ___________ 
trist: _____________ efectiu: ______________ mutu: _____________ 
grat: _____________ net: _________________ indefugible: __________ 
just: _____________ obert: ________________ comú: _______________ 
 

3. Escriu el contrari d’aquests adverbis: 

bé: ____________ millor:____________ abans:____________ 
sempre:_________ aviat: ____________ fora: _____________ 
davant:__________ lluny:_____________ dalt: _____________ 
amunt:__________ poc: ______________ gens:_____________ 
 

4. Completeu els buits amb la forma adequada de les que us proposem entre parèntesis: 

a) Es comporta molt _____________ (mal/malament) amb tu. 

b) Ho faré ___________ (ràpida/ràpidament) i eficaçment. 

c) La barca anava ___________ (dret/de dret) a l’escullera. 

d) Les peres no eren ___________ (bastant/prou) madures. 

e) No té ____________ (gens/res) de paciència amb els xiquets. 

f) Anava ___________ (només/ no més) en roba interior. 

g) Hem d’anar camí ____________ (amunt/dalt). 

h) L’assumpte, _________ (baix/davall) exposat, és fonamental. 

i) Posa en marxa el cotxe, __________ (mentre/mentrestant) telefonaré a l’hotel. 

j) Potser __________ (vinga/vindrà) despús-demà. 

       

 
LES CONJUNCIONS 
 
       Les conjuncions són mots invariables que unixen (o separen) diversos elements de la frase 

(noms, adjectius, adverbis, pronoms o verbs). La seua funció és de nexe. Són les paraules que 

trobarem quan en una oració trobem més d’un verb (oració composta). En aquest cas parlarem 

de nexes coordinants i de nexes subordinants.  

 Les conjuncions coordinants unixen oracions que poden funcionar independentment i 
marquen diverses relacions ( addició, contrast...) 

Copulatives i [mai e], ni. 

Disjuntives o [mai u], o bé, o si no. 

Adversatives 
però, ara, ara bé, tanmateix, sinó, sinó que, amb tot, no obstant això, això no 
obstant, en canvi, ans, mes. 

Distributives 
ara... ara, adés... adés, ara... adés, sia... sia, sia... o, no solament... sinó també, 
que... que, ni... ni, o... o, mig... mig.  

Il·latives doncs, per tant, per consegüent, així (és que).  

Continuatives 
doncs, (i) encara, a més, encara més, d'altra banda, així mateix, ...i tot, 
altrament.  
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Les conjuncions subordinants unixen oracions que mantenen una relació de dependència de 
l’oració subordinada respecte a la principal 

Completives que, si, com...  

Temporals 
quan, abans que, després que, mentre (que), que, sempre que, fins que (no), 
tan bon punt, tota vegada que, des que, d'ençà que... 

Locatives allà on, on...  

Modals 
com, com si, així com, tal com, segons (que), sense que, en quant, a mesura 
que...  

Comparatives 
tan… com, tant... com, més... que (no pas), com menys... menys, com menys... 
més, com més... menys, com més... més.  

Concessives 
encara que, malgrat que, per bé que, per més que, si bé, tot i que, amb tot (i) 
que, mal que... 

Consecutives per tant, tan... que, talment... que, de (tal) manera que, fins al punt que... 

Condicionals 
si, posat que, només que, mentre (que), sempre que, en cas que, si per cas, 
llevat que, fora que, tret que, si doncs no, que... 

Causals 
perquè, ja que, com que, atès que, vist que, puix, puix que, per tal com, com 
sigui que, a causa que, per raó que, car... 

Finals perquè, a fi que, per tal que, que... 

 

ATENCIÓ: 
 

 La conjunció doncs és il·lativa o continuativa; no té mai valor causal i, per tant, no s'ha de 
confondre amb perquè, puix (que) o ja que. 

Ex. Suposem, doncs, que tothom qui s'ha inscrit al curs té uns coneixements mínims.  

(Norma pràctica: sempre que doncs es pot substituir per perquè o ja que, aquest ÉS 
INCORRECTE)  

 Les conjuncions causal (perquè = ja que) i final (perquè= a fi que) coincidixen en la seua 
forma. 

 Ex. He vingut perquè no entenia un problema (= ja que) → indica el motiu de l’acció del verb 
principal 

       He vingut perquè m’expliques el problema (= a fi que) → indica la finalitat de l’acció del verb 
principal 

És incorrecte usar per a què en estos casos ja que són formes de relatiu o interrogatiu. 

 Recordeu que estes conjuncions, a nivell sintàctic són nexes i que a nivell textual, 
actuen com a connectors. Els hem de reconéixer i citar el seu valor quan comentem els 
aspectes de cohesió d’un text. 

       
 

ACTIVITATS 
 

1. Ompli els buits amb la conjunció subordinant adequada i digues quina és la funció sintàctica de 

l'oració subordinada. Després substitueix les oracions subordinades per un pronom feble: 

1. M'hauries de dir _____ te n'ha sobrat alguna. 
2. Em confessà _____ havia rebut una injecció de 

coratge. 
3. No et penses _____ la cosa siga tan fàcil. 
4. Es queixen _____ hi assisteix molt poca gent. 
5. Tenia l'obsessió _____ havia de ser veterinari. 

6. No sé_____ podré atrapar-lo. 
7. Tem _____ no madurarà bé. 
8.  Ens exposem _____ faça un ruixat i ens deixe ben molls. 
9. No es recordava _____ havia d'ingressar els diners. 

Té interés _____ el seu fill estudie música. 
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2. Enllaça aquestes oracions amb una conjunció coordinant. En cada cas, digues quin tipus de relació 
s'hi estableix: 

1. • El tren eixirà a les cinc de Barcelona _____ arribarà a les deu a Saragossa. 
2. • Es va aturar davant mateix de la casa _____ no va gosar entrar-hi. 
3. • De vegades somniava un canvi de fortuna _____ no feia res per aconseguir-lo. 
4. • No cal que escures _____ que neteges. 
5. • Podeu llegir una novel·la _____ una antologia de contes, el que vulgueu. 
6. • No era de vidre, _____ de plàstic. 
7. • De cap manera no el podia perjudicar, _____ allò va donar-li més popularitat de la que tenia. 
8. • Ja porteu tres partits perduts, _____ heu d'entrenar més. 

3. Observa aquestes conjuncions: 
Conjuncions finals: perquè, a fi que, per tal que  
Conjuncions conc e ssives: encara que, malgrat que, per molt que  
Conjuncions causals: perquè, ja que, com que, que. 
 

Ompli els buits amb alguna de les conjuncions que acabem de veure i digues, en cada cas, si es tracta 
d'una conjunció final, d'una concessiva o d'una causal: 

1. • _________hages anat a París, no pots conéixer com són els francesos. 
2. • No se n'anava al llit _________ no tenia son. 
3. • M'esforçaré tan com puga _________ guanyes les eleccions. 
4. • _________ens ha tocat la rifa, podríem celebrar-lo. 
5. • Et deixe això ací _________ t'ho emportes a casa. 
6. • _________no hi va anar tothom, la sala era plena de gom a gom. 

4. Comprova en quines frases està mal usada la conjunció  doncs i esmena l'oració com calga: 

1. No vaig anar a treballar doncs no em trobava bé. 
2. Vols venir al cine? Doncs afanya't. 
3. No vam fer l'excursió doncs estava plovent. 
4. No hem fet la travessia doncs teníem por de perdre'ns. 
5. No tens fam? Doncs, no sopes. 
6. No vages al quiosc massa d'hora, doncs el trobaràs tancat. 
7. Convé que li demanes explicacions, doncs el seu comportament no és normal. 
8. Estàs cansada, doncs seu i descansa. 

       

 
L’ORACIÓ COMPOSTA: LA SUBORDINACIÓ ADVERBIAL I D’IMPLICACIÓ LÒGICA 
 
Vegem, en primer lloc, quina forma poden presentar i quines funcions poden realitzar: 

FORMA FUNCIONS de l’oració 

subordinada  

 INTRODUÏDES PER CONJUNCIONS O LOCUCIONS CONJUNTIVES: 

Ex. Quan arribe a casa, faré els deures (Sub. Adv. de Temps) 

       Va suspendre a persar que havia estudiat prou ( Sub. Concessiva) 

 
C Circumstancial del verb 

principal 

  EN + INFINITIU 

Ex. En acabar la classe, eixirem al pati  (Sub. Adv. de Temps) 

 

 VERB EN GERUNDI  (*COMPTE!!!: L’ACCIÓ DEL VERB EN GERUNDI HA DE 

SER SIMULTÀNIA O IMMEDIATAMENT ANTERIOR A L’ACCIÓ DEL SEU VERB 

PRINCIPAL, si no, ÉS INCORRECTE) 

Ex. Passejant per la platja, vaig trobar un anell (Sub. Adv. de Temps) 

 VERB EN PARTICIPI AMB SENTIT TEMPORAL 

 Ex. Acabada la reunió, tots tornaren al seu despatx (Sub. Adv. de Temps) 
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LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS 

TIPUS INDIQUEN CONNECTORS EXEMPLES 

 

 

PRÒPIES 

(admeten la 
commutació per 
un adverbi) 

Sub. Adv.  
de TEMPS 

quan, mentre, 
abans que, després 
que, des que, fins 
que, d’ençà que...  

Escolta la ràdio mentre fa els deures 
Mentre desdejunava, llegia el periòdic 

Sub. Adv.  
de LLOC 

On Hem trobat el llibre on te’l vas deixar  
Ja hem arribat on volíem 

Sub. Adv.  
de MODE 

com, com si, tal 
com, sense que, 
segons com, 
segons que… 

 
Fes l’anàlisi de text com t’han recomanat 
Han acabat la feina com han pogut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPRÒPIES O 
D’IMPLICACIÓ 
LÒGICA 
(no admeten la 
commutació per 
un adverbi) 

Sub. CAUSAL 
(expressen la causa 
de l’acció del verb 
principal) 

perquè, com que, 
ja que, car, puix 
que, atès que… 

Com que estic lesionat no puc córrer més 
Va acabar la conversa perquè tenia pressa 

Sub. FINAL 
(expressen la finalitat 
o l’objectiu de l’acció 
del verb principal) 

perquè, a fi que, 
per tal que… 

Li telefonaré a fi que porte ell els documents 
Ha declarat perquè no l’acusen de ser còmplice 

Sub. CONCESSIVA 
(expressen un 
obstacle que no 
impedix l’acció del 
verb principal) 

encara que, 
malgrat que, a 
pesar que, per més 
que, tot i que, si 
bé, per bé que, mal 
que… 

Encara que havia estudiat molt, va suspendre la prova 
No em vol parlar a pesar que m’he disculpat 

Sub. CONSECUTIVA 
(expressen la 
conseqüència de 
l’acció del verb 
principal) 

tan... que, tant... 
que, de manera 
que, fins al punt 
que, de forma 
que... 

Era tan impertinent que molestava a tots els companys 
Demà és festa, de manera que les botigues tancaran 

Sub. CONDICIONAL 
(expressen la 
condició necessària 
perquè es complisca 
l’acció del verb 
principal) 

si, només que, 
posat que, en (el) 
cas que, tret que 

Si no agafeu un taxi, arrobareu tard a l’estació 
Posat que es presente a l’examen final, serà avaluat 
Si demà no plou, anirem a berenar al  zoo 

Sub. COMPARATIVA 
(expressen una 
comparació amb 
l’acció del verb 
principal) 

tant o tan ... com, : 
més... que, millor... 
que, menys... que, 
pitjor... que, com 
més... menys/que, 
com menys... 
més/menys… 

Joan és tan intel.ligent com el seu germà 
Com més treballa, més satisfet està 
Has fet un examen pitjor que l’anterior 

 

       

ACTIVITATS 
 

1. Digues si aquestes oracions contenen una subordinada de temps, de lloc, o de manera i de quin verb fan de CC : 
 1.          Els responsables van comunicar els resultats quan va arribar el president. 
 2.          En Carles corre com si el perseguiren. 
 3.          Passarem les vacances on vosaltres decidiu. 
 4.          Sempre que tingues dubtes, fes-me les preguntes que vulgues. 
 5.          Fins que no vam marxar, no vas arribar tu. 
 6.          Mentre fas el sopar, acabaré l'informe que m'han demanat. 
 7.          Han portat els  aliments on eren més necessaris. 
 8.          Hem elaborat el projecte tal com vam preveure la setmana passada. 
 9.          Ens trobarem dissabte on vulgues tu. 
10.         Després d'arribar de l'Índia, es va posar malalt. 
11.         Abans que marxes, has d'endreçar l'habitació. 
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2. Subratlla les oracions subordinades i digues de quin tipus són: 

1. Malgrat que li ho recomano, no em fa cas. 
2. Conduïa escoltant música. 
3. M’ho diu perquè l’ajude. 
4. aniré fins on faça falta. 
5. No us en puc dir res, perquè és un assumpte confidencial. 
6. En arribar a la platja va començar a ploure. 
7. Perquè l’aire còrrega cal obrir les finestres. 
8. En Martí estudia perquè no li agrada treballar. 
9. Me l’estimo perquè és molt noble. 
10. No pots entrar a la sala llevat que no tinguis invitació. 
11. Suposat que surtis elegit, pots comptar amb nosaltres. 
12. Ho ha fet tan malament que ningú no l’ha aplaudit. 
13. Allà on vagjapensaré en tu. 
14. S’havia fet càrrec de tantes obligacions que va acabar malalta. 
15. Ara que tinc tres milions d’euros em compraré un Miró. 

 

16. Els teus veïns compren més del que necessiten. 
17. Jo vindré, sempre que no acabem gaire tard. 
18. Prenia el cafè llegint el diari. 
19. Arribats a Calella, agafeu l’autopista. 
20. Si ens portéssim més bé, el clima de l’aula seria millor. 
21. Plou massa, per tant no sortiré. 
22. Ens ho passarem tan bé com puguem. 
23. Anirem de vacances on hi hagi molta gresca. 
24. Praga és una ciutat tan bonica que m’hi quedaria aviure. 
25. Com més gran més ganàpia. 
26. Per més que s’entrenava sempre quedava últim. 
27. En Pere ho ha fet tan bé com m’esperava. 
28. És tan agradable que té molts amics. 
29. Juga com si li anés la vida. 
30. Xerrant per telèfon em vaig oblidar que tenia la cassola al foc. 

 

 
       

FONÈTICA I ORTOGRAFIA 

ELS FONEMES OCLUSIUS. GRAFIES 

 
GRAMÀTICA: L’ortografia de les consonants oclusives i la h  

Els fonemes oclusius sords /P/, /T/, /K/ i els sonors /B/, /D/, /G/ si encapçalen paraula o síl.laba, no 
oferixen problemes quant a les grafies que els representen.  

Però cal tenir present que a final de mot o a final de síl.laba , com que sempre van a sonar sordes, 
poden oferir alguna dificultat a l’hora d’escriure la grafia correcta.  

Estudiem el següent quadre explicatiu.  

FINAL 
DE MOT  

DARRERE VOCAL TÒNICA: ESCRIVIM P, T, C 
(encara que als derivats sonoritzen en b, d, 
g)  

EXEMPLES:  EXCEPCIONS  

llop, cansat, amic, sap, 
pot, antic...  

aljub, club, cub, tub... fluid,  

fred, sud, David... mag, 
pedagog, estrateg...  

- Els femenins acabats en -etud 
i –etud. 

Ex. solitud, inquietud...  

DARRERE VOCAL ÀTONA O DE 
CONSONANT:  ESCRIVIM LA MATEIXA 
GRAFIA QUE ALS SEUS DERIVATS  

corb, cast, sort, tard, 
sord, amarg, àrab, ràpid, 
químic, càstig, pròdig, 
pròleg, fang...  

mànec, espàrrec, feréstec, 
préssec, ànec, càrrec, 
rònec,fàstic, aràbic, etc...  

FINAL 
DE 
SÍL.LABA  

S’escriuen amb B els mots començats per: 
AB-, OB-, SUB-  

absolut, absència... 
obstacle, obtindre... 
submarí, subjecte...  

apte, optar, òptim, òptic... 

S’escriu P, T, C si la síl.laba següent comença 
per T, C, N, S  

rapte, rapsòdia, copsar, 
anorèctic, acte, acció, 
accent, actiu,  acceptar, 
acne, delicte, escriptor... 

dissabte, dubte, sobte... regnar, 
agnòstic, digne, pugna, ignició, 
cognom, signar......  

 
S’escriuen amb P els mots començats per 
CAP-  

capçal, capgirar...  cabdell, cabdill, cabdal  

S’escriuen amb D les paraules començades 
per AD-  

adverbi, adjectiu, adjunt, 
admirar...  

Els mots que porten els dígrafs: 
TL, TM, TZ  com atleta, atlas, 
atlàntic, atmosfera, atzar...  
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ATENCIÓ A  

Escriurem g en:  
  -  GD en: amígdala...  
  -  GG en: suggerir, suggestió...  
  -  GM en: augment, dogma...  
  -  DD en: addició, addicte, addicció, additiu, adduir...  
  -  MPT en: compte, assumpte, prompte, símptoma, atemptat, simptuós, pressumpte, 

exempt...  

 
QUAN es refereix al temps - QUANT es refereix a quantitat TAN davant adjectiu o adverbi - TANT la 
resta de casos  

 

ACTIVITATS 
 

1. Ompli amb les grafies convenients i escriu un derivat:  

llo__:  

vàli___ : 

ràpi___ :  

fre___ :  

àra__:  

 covar___ :  

jus___ : 

ver___ :  

tris___ :  

mio__:  

dra__:  

tu__:  

flui___ :  

estúpi___: 

sor___: 

2. Ompli amb les grafies convenients 

Au___menta la fra___mentació d'O___cident. L'arquite___te mateix va su___erir el pa___te. La seua 
a___ció pot ser gairebé un deli___te. És una anè___dota digna del re___tor. L'astròle___ va arribar 
d'incò___nit enmig del tràfe___. Es vol a___celerar la si___natura del tra___tat.  

       
LA GRAFIA H 
 

Ortografia de la h  

      La grafia h és muda. S'escriu, per raons etimològiques, en una sèrie de mots com ara harmonia, haver, 
hi, herba, hivern, hort; home, hora, hospital, adherent, ahir, alhora, filharmònic, inhalar, subhasta, 
subtrahend, prohibir, vehicle, tothom...  
      També apareix en interjeccions (de vegades amb so aspirat): ah!, ehem!, ha! hum!, oh Vegem la 
normativa més important:  
    a) Totes les formes del verb HAVER, incloses les impersonals, han de dur H: HE / HAVIA / HAJA / 
HAURÉ / HI HAVIA/ HI HA  
    b) Hem de posar una atenció especial a les formes següents:  

A: preposició HA: verb haver        AH: interjecció         

EM: pronom HEM: verb haver EH: interjecció  

O: conjunció HO: pronom   OH: interjecció       

I: conjunció HI: pronom   

OSTATGE: segrestat HOSTATGE: allotjat  ETC. 
        

 CASOS 
QUE HEM DE 
RECORDAR  
 

MOTS BÀSICS: ahir, habitar, hàbil, ham, haver, hereu, herba, història, hivern, 
home, honor, hora, horror, hort, hospital, hotel, humanitat, humil, humor, vehicle.  
MOTS CULTES, TÈCNICS O CIENTÍFICS: adherir, anihilar, conhort, cohesió, 
exhalar, exhaurir, inherent, harmonia, hecatombe, hectòme-  tre, hegemonia, 
hel·lènic, hemicicle, hemorràgia, hendecasíl·lab,  hèrnia, hexàgon, heterodox, 
hidrogen, higiene, hipèrbole, hipòtesi, hissar, homogeni, homicida, honest, hulla, 
menhir 

 S’ESCRIUEN SENSE H: avui, orxata, orfe, coet, benaurat, malaurat...  
 

ACTIVITATS 
 

1. Posa h on calga  
Em viscut en armonia tot l’___ivern. Sub___astaran els ___instruments de l’___orquestra fil___armònica Guardava 
l’___am a l’___ivernacle. L’___orfe menjava ___ous i caca___uets. ___ Emili li agrada molt l’___orxata. Un 
testament ___ològraf. Dibuixa un pentàgon i un ___exàgon. Té una forma heptagonal. S’___a ex___aurit la teua 
novel·la. No ___eretarà la ___isenda perquè és massa bo___emi . ___a sofrit una ___emorràgia pel colp amb el 
ve___icle. Escriu amb co___erència, co___esió i ___omogeneïtat. Ex___alà un sospir ve___ement  

       

       


