
Solucionari ( Gabriel Bibiloni) Juliol 2013
Opció B Text de Bibiloni, Llengua estàndard i variació lingüística. 

1. Comprensió del text 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt: 0’5 pel tema, 0’5 per les
parts] 

Tema: Els diferents tipus d'intercomunicació necessiten un model estàndard 
La llengua estàndard com a model de referència

Estructura:

El  text  que anem a  analitzar  és  un fragment  extret  del  llibre  Llengua  estàndard  i

variació lingüística de Gabriel Bibiloni. 

Compta amb una estructura externa organitzada en 4 paràgrafs i 29 línies i d'una altra,

pel que fa a l'estructura interna diferenciem tres parts clares. 

A la introducció (l.1-7), l'autor planteja un problema de comunicació que es pot

donar si els parlants no pertanyen a la mateixa varietat geogràfica. (paràgraf 1). En

aquest cas no podem dir que el tema principal apareix exactament a la introducció, ja

que la qüestió cabdal es desenvolupa precisament al corpus central (2n i 3r paràgrafs)

i explica la segona part del tema proposat.

El desenvolupament (l.8-26) és el cos central del text, conforma la part més

extensa i bàsicament inclou dos conceptes o idees fonamentals, entre les quals hi ha

part del tema principal adès esmentat. Bibiloni considera que  la comunicació social

generalitzada només és possible si hi ha un model de llengua estàndard, i a més a

més, veu que gràcies als  mass media  aquest model estàndard ha transcendit de la

llengua escrita a l’oral.

Finalment  conclou  (l.27-29)  tot  afirmant  que  l’estàndard  és  el  model  de

referència  no  marcat,  és  a  dir,  aquell  que  serveix  per  a  tots  els  membres  d'una

comunitat lingüística. Aquesta és a més a més la tesi i per tant podem dir que es tracta

d'una estructura sintetitzant. 

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt]

El text es pot resumir de la següent manera: 

La intercomunicació no es pot produir si els parlants no pertanyen a la mateixa

varietat geogràfica. La creació d'una llengua estàndard, escrita i oralitzada, és el que

permet la comunicació social generalitzada, ja que és el model de referència no marcat

i que per tant serveix per a la comunicació fluida de tots els membres d'una comunitat

lingüística.



c) Identifica la tipologia textual i especifica almenys dos trets característics d’aquesta
tipologia presents al text. [0’5 punts: 0’25 per la identificació; 0’125 per tret] 

Aquest fragment extret del l'obra Llengua estàndard i variació lingüística escrit

per Gabriel Bibiloni, es centra en un tema del camp de la sociolingüística i per tant, el

seu àmbit  d'ús natural  és l'acadèmic.  Tot i  ser  un text  expositiu,  presenta algunes

característiques típiques de l'argumentatiu, com són algunes marques de modalització

i que comentarem en la qüestió següent.

Presenta una estructura de continguts pròpia d’aquesta tipologia: presentació

d’un possible problema (la possible falta de comprensió entre parlants), exposició de

com es pot  resoldre (creació  d’un model  estàndard i  relació oralitat/escriptura)  i  la

conclusió (model de referència per a tots els parlants). A més a més, els continguts

segueixen un ordre lògic d'exposició.

Destaquem també l'objectivitat típica dels textos expositius, en l'ús d'algunes marques

d'impersonalitat com: 

• Construccions impersonals d'infinitiu com a subjecte (l.27 ...dir..que una llengua

estàndard és...)

• Temps verbals en present i en 3a persona (té (l. 2), possibilita (l.8), s'ha vist=

se impersonal, s'ha creat).

• Una  sintaxi  senzilla  (molta  coordinació)  i  bona  cohesió  sense  usar  massa

connectors gramaticals, ja que no li calen. 

Destaquem d'altra banda alguns aspectes que indiquen ce5rt  nivell  de subjectivitat

com puga ser l'ús de perífrasis d'obligació com: cal no menystenir, caldria veure (l.18-

19 respectivament) o el lèxic valoratiu: eficaç o altament.

d) Indica i justifica cinc marques de modalització del text. [0’5 punts: 0’1 punt per
cada exemple]

Per bé que es tracta d’un text expositiu, l’actitud de l’autor sobre el tema i el
nivell  de subjectivitat  es deixa entreveure a través de les marques de modalització.
Aquest és el cas de: 

1. Ús  de  perífrasis  d’obligació  (caldre  +  infinitiu):  caldria  veure  (l.19),  cal  no
menystenir (l.18)

2. Ús de perífrasis o expressions de possibilitat (poder + infinitiu, soler + infinitiu) 
podríem anomenar (l.1), possibilita (l.8), pot ser possible (l.13).

3. Lèxic valoratiu: adjectius valoratius: eficaç, espectacular, 
adverbis de manera: especialment (l.8), altament (l.27)

4. l´Ús de connetors com: a bastament (l.3) o podem dir doncs (l.27)
5. Expressions ponderatives (no sempre (l.6), en principi (l.18))
6. Matisadors d'idees (dit en altres paraules (l.22))
7. Marques tipogràfiques: la cursiva i les cometes.


