
 

La intel·ligent no es casa 

Pilar Rahola 

 

BLOC 1 

 

a) Tema i parts bàsiques   

 

- Proposta 1: L'article d'opinió escrit per Pilar Rahola tracta sobre la dificultat de les dones 

intel·ligents de trobar parella i de casar-se respecte als homes. 

 

- Proposta 2: En aquest article, Pilar Rahola planteja que la intel·ligència de les dones és un obstacle a 

l’hora de trobar parella. 

 

El text compta amb una estructura externa que consta de 2 paràgrafs i 20 línies i una estructura 

interna que es pot organitzar en tres parts bàsiques que descrivim a continuació. 

 

 A la introducció (l.1-5 fins a "opcions") es planteja el tema a partir dels resultats d’alguns 

estudis que serveixen l'autora com a argument per a introduir l’eix temàtic adés plantejat. 

    El desenvolupament (l.5 "paral·lelament"-16, fins “sens dubte”), és la part més extensa i 

aquest cas bàsicament argumentativa on l’autora, a través d'arguments i de quantitat (l.5-6) o 

d'autoritat (l.10-12) explica, des de la seua perspectiva, la causa de la dificultat de les dones 

intel·ligents per a trobar parella, és a dir, els diferents interessos que demostren tenir homes i dones 

respecte el sexe contrari -les dones busquen homes intel·ligents mentre que  aquestos persegueixen 

ser admirats-.  A més a més,  s’extrau una conseqüència: la inseguretat que les dones intel·ligents 

creen en els homes. 

 I finalment, a la conclusió (l.16 a partir de “No obstant...” -20) Pilar Rahola planteja de 

manera explícita la seua tesi: a pesar de tot, cada vegada hi ha més homes que s’interessen per dones 

intel·ligent, tot deixant obert una escletxa a l'esperança per a les dones i les seues relacions 

interpersonals.   

Podem afirmar doncs, que es tracta d’un text expositiu argumentatiu i, com que la idea principal es 

troba al final, presenta una estructura sintetitzant. 

1b) Resum 

El text es pot resumir així: 

    Hi ha estudis que conclouen que com més alt és el coeficient intel·lectual de la dona, més baixen 

les seues possibilitats de casar-se. Mentre que les dones intel·ligents busquen companys que també 

ho siguen, els homes prefereixen dones semblants a la mare o que els admiren. Açò pot ser una 

mostra d’inseguretat de l’home però, malgrat això, cada vegada n’hi ha més que se senten atrets per 

dones intel·ligents. 

 

 

 

 

 

 



1c) Varietat dialectal  

Podeu optar per la solució que més us agrade o crear-ne una de pròpia que us acomode 

més.  

Opció 1  

 L'article d'opinió escrit per Rahola presenta un registre formal perquè és gramaticalment 

correcte. Podem observar que no és un text molt marcat dialectalment ja que fa servir la varietat 

estàndard, una modalitat pròpia dels textos escrits i que ha de ser pretesament (volgudament) 

neutra. No obstant però, cal remarcar l'ús d'expressions col·loquials com: “Brillantina cerebral” o 

“que perdin la xaveta”, així com el tecnicisme “libido” que ens remet a un registre culte.  

D'altra banda, els possessius de 3a persona femení “seva”, la desinència en -i dels verbs “assemblin” o 

“perdin” del present de subjuntiu o la terminació en -eix en “s'engrandeix”, ens ajuden a determinar 

l'ús de la varietat diatòpica oriental.   

 

Opció 2 

Com que el text pertany a l’àmbit periodístic, presenta un registre formal, concretament  la varietat 

estàndard, encara que observem alguns canvis de registre amb la presència d’alguna expressió 

col·loquial com “perdin la xaveta” (l.8), o “brillantina cerebral” (l.9),  al costat d’algun terme proper a 

la varietat culta com “libido” (l.18). 

 Quant a la varietat diatòpica, al text s’utilitza l’estàndard oriental, com mostra l’ús de la desinència 

en –i per al present de subjuntiu en “s’assemblin” o “perdin” (l.8), el reforç en -eix     del verb 

incoatiu “s’engrandeix” (l.18) i l’ús del possessiu femení “la seva” (l. 4, 8 i 18). 

 

1d) Ús de la cursiva i les cometes 

L’autora fa servir la cursiva per citar la publicació “The Sunday Times” (l.2) i l’entitat “Australian Twin 

Registry” (l.9-10) on es respecta l’anglés original. 

Pel que fa a les cometes, les fa servir per citar els resultats d’un estudi (l.7-8 i 11-12) i també per citar 

el títol d’un dels capítols d’un llibre seu (l.14) 

1e) Tipologia textual  

(Com ja s’ha dit abans,) el text pertany a l’àmbit periodístic i, com que es tracta d’un text d’opinió, 

presenta un tipus d’elocució expositiu i argumentatiu. 

La part expositiva correspon bàsicament al plantejament del tema i les idees principals. Aquestos 

fragments es caracteritzen per l’ús del mode indicatiu, la modalitat oracional enunciativa, etc. Però, 

bàsicament, el text li serveix a l’autora per expressar una opinió subjectiva sobre un tema  i que 

justifica amb arguments (conclusions de l’informe, causa...).  

La part argumentativa presenta les marques lingüístiques pròpies de la subjectivitat com ara, el lèxic 

valoratiu i expressions col·loquials de caràcter metafòric com “brillantina cerebral”, “perdin la 

xaveta” o “el poder femení arruga el penis”. 

 

 

 



1f) Modalització 

Com que es tracta d’un article d’opinió, l’autora mostra la seua subjectivitat no solament amb 

elements díctics de 1ª persona singular: el pronom personal“em”(l.13), el possessiu “meu” (l.14) o el 

verb “crec”(l.17), sinó també amb altres elements modalitzadors com el lèxic valoratiu. Així, podem 

observar substantius com “impertinència”  o “inseguretat” (l.16), “atractiu” (l.15) y  adjectius com 

“brillants” o  “interessants” (l.19) , a més de verbs com “suporta” (l.10), “s’espanta” o “s’engrandeix” 

(l.18), etc. 

    També es poden destacar les expressions col·loquials de caràcter metafòric com ara, “perdin la 

xaveta” (l.8), “brillantina cerebral” (l.9) o “arruga el penis” (l.14). 

  Podem afirmar, doncs, que pels trets de subjectivitats que presenta, es tracta d’un text modalitzat. 

 

2a) 

    Aquestes són: sorda 

    La dona: oberta 

    Per això no el perden: elisió 

    El penis:oberta 

    Els homes: sonora 

 

2b)  

 a. Perdre la xaveta:  tornar-se boig 

        b. brillantina cerebral:  intel·ligència 

     c. libido: desig de plaer sexual 

           d. donar crèdit:  creure  

 

2c)  

-  "[...] crec que cada dia hi ha més homes seduïts per l’èxit femení”:  

               O.Sub. Substantiva amb la funció de C.Directe 

 

- “Avui hi ha homes que estimen dones brillants” 

                                 O. Sub. Adjectiva amb la funció de C. Del nom (“homes”) 

 

 

2d) 

 -  “si ho han fet les universitats d’Edimburg, Aberdeen, Bristol i Glasgow i ho ha publicat The Sunday 

Times, se li ha de donar crèdit” 

Es tracta d’una O. Subordinada causal:  “Com que ho han fet....” 

 

- “la seva libido no només no s’espanta sinó que s’engrandeix” 

És una oració coordinada adversativa: “No solament  no s’espanta, sinó que 

s’engrandeix”/ “No s’espanta, més aviat s’engrandeix” 

 

2e)  

- “És a dir, la dona accepta la competència intel·lectual en la convivència, i l’home no la suporta” 

    Es tracta d’un connector de reformulació 

 

- “No obstant això, crec que cada dia hi ha més homes seduïts per l’èxit femení” 

    És un connector amb valor adversatiu amb valor de contrast o oposició. 

 


