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Esquema del llibre

Aquest llibre s’organitza en deu unitats: cinc unitats de Llengua i cinc de Literatura.  
Cada unitat consta de les seccions que es mostren a continuació.

Doble pàgina inicial

Presentació de la unitat i desenvolupament de la competència lectora.

Pàgines d’informació i activitats

Els continguts i la seva aplicació es desenvolupen conjuntament per aconseguir  
un saber més profund.
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CONTINGUT DE LA UNITAT

1  La comunicació

2  Les funcions del llenguatge

3  Tipus de signes

3.1 Indicis

3.2 Icones

3.3 Símbols

4  El signe lingüístic

4.1 La doble articulació del llenguatge

5  La variació lingüística

6  La lingüística del text

6.1 L’estudi tradicional de la llengua

6.2 La lingüística del text: un canvi de perspectiva

6.3 El text

6.4 Les propietats del text

7  Els àmbits d’ús lingüístic

8  Els tipus de text i els gèneres textuals

Saber fer. Elaborar un esquema 

Activitats de síntesi

Ben mirat, les llengües són unes criatures molt estranyes: fem uns sorolls curiosos 
amb la laringe, la llengua i els llavis i sembla que els qui ens envolten diuen que sí, 
que potser que ho deixem per a un altre dia, que no n’hi ha per a tant, que ens 
hauríem d’animar, que de cap de les maneres, només faltaria això. I, si és un altre 
qui fa els sorolls misteriosos, li direm que és veritat que fa calor, que tampoc és tan 
difícil això de viatjar a països llunyans, que és clar que ens trobarem aquesta tarda 
a les set, que sí que ens ve de gust passejar una estona.

En l’acord o en el desacord, les llengües tenen sentit, són mecanismes per a la 
significació i permeten salvar el buit que separa la gent: són el pont privilegiat que 
ens lliga i que resol definitivament l’aïllament dels individus, cadascun en una riba 
diferent, però salvats gràcies als signes.

Parlem, doncs, de la significació, dels seus problemes i entrebancs; i de com el 
llenguatge conté recursos generosos per unir les persones que, si hi ha bona vo-
luntat (és la qüestió ètica) i si posem en marxa totes les possibilitats expressives (és 
la qüestió tècnica), mai no restaran desvalgudes i desorientades en les terres igno-
tes de l’absència de sentit.

Jesús Tuson, ¿Com és que ens entenem? (si és que ens entenem)

PER COMENÇAR

1. Per què diu Tuson que les llengües són 
unes «criatures estranyes»?

2. Estàs d’acord amb la idea que les 
llengües resolen «l’aïllament dels 
individus»?

3. Creus que, amb bona voluntat, ens 
podem comunicar amb qualsevol 
persona del món? O potser creus que cal 

tenir unes mínimes nocions de la llengua 
de la persona amb qui volem parlar?

4. Imagina’t que aquest estiu te n’anessis 
de viatge a Indonèsia. Com et 
comunicaries amb la gent? Faries 
l’esforç d’aprendre’t alguna frase d’ús 
habitual i una llista mínima de 
vocabulari? 
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6 La lingüística del text

6.1  L’estudi tradicional de la llengua

Tradicionalment, l’estudi de la llengua ha seguit els criteris que aplicaren els antics 
gramàtics al llatí i al grec clàssics. La paraula gramàtica, del grec grammatiké, es 
referia a l’aprenentatge de les normes de correcció lingüística; per la seva banda, 
la retòrica s’ocupava d’elaborar un discurs amb eficàcia comunicativa. En la nos-
tra tradició acadèmica, la retòrica es redueix a l’estudi de les figures retòriques; 
ara bé, l’enfocament gramatical ha impregnat les classificacions de la morfologia 
i la sintaxi de les llengües modernes.

L’estructuralisme, a la primeria del segle xx, va definir la 
lingüística com a ciència independent i va abandonar el 
terme gramàtica. Lingüistes com ara Saussure, Bloomfield 
o Sapir se centraven en l’estudi del sistema lingüístic (espe-
cialment en el signe com a unitat composta de significat i 
significant), sense considerar tots els elements extralingü-
ístics, com ara el context o la intenció comunicativa. També 
van fer avançar els estudis sobre fonologia, la part de la 
lingüística que estudia el fonema, la unitat mínima de so.

El generativisme, en la segona meitat del segle xx, es pro-
posà estudiar els processos lingüístics mentals que generen 
el llenguatge. Segons Noam Chomsky, tenim interioritzada 
una gramàtica innata i universal («competència lingüística»), 
i mitjançant l’actuació, produïm i interpretem els missatges 
lingüístics. L’interès dels generativistes se centra, sobretot, 
en la sintaxi, és a dir, en la funció de les paraules (o agrupa-
cions de paraules) dins de l’oració.

6.2  La lingüística del text: un canvi de perspectiva

La lingüística del text és un enfocament que engloba una 
gran quantitat de perspectives i escoles que tenen en comú 
la superació del límit de l’oració en l’anàlisi del llenguatge, a 
diferència dels corrents anteriors, que se centraven en dife-
rents aspectes de la llengua, però sempre dins l’àmbit oraci-
onal. 

La lingüística del text proposa una aproximació interdiscipli-
nària, ja que està oberta a les aportacions d’altres disciplines 
com ara la psicologia, l’antropologia i la so cio logia, amb la 
intenció de donar una visió global del llenguatge, i es carac-
teritza sobretot per l’estudi del text com a unitat mínima co-
municativa.

Malgrat la novetat que suposa aquest enfocament, la lin-
güística del text no neix del no-res, sinó que rep la influèn-
cia de corrents anteriors. Així, per exemple, recupera al-

guns plantejaments de la retòrica clàssica, ja que s’interessa pels mecanismes 
de producció de textos segons les característiques del context, la intenció de 
l’emissor o els interessos dels receptors. També hi incorpora la teoria de les 
funcions del llenguatge, iniciada per alguns estructuralistes com Jakobson.

6.3  El text

Segons la lingüística textual, les persones no ens comuniquem a partir de paraules 
o oracions, sinó a partir de textos, i el concepte de text va més enllà d’un simple 
conjunt o suma d’oracions.

Així doncs, d’acord amb aquesta perspectiva, definirem el text com la unitat co-
municativa mínima que està formada per un conjunt d’enunciats relacionats entre 
ells i també amb el context en què es produeixen. La interrelació dels enunciats es 
defineix per processos intratextuals (entre les altres unitats del mateix text) i extra-
textuals (en funció del context). Per això, la construcció adient d’un text s’ha de 
valorar des de tres perspectives, que en constitueixen les propietats bàsiques: 
adequació, coherència i cohesió.

Un text pot ser oral o escrit, breu o extens. Són textos tant la salutació que s’inter-
canvien dos veïns quan coincideixen a l’ascensor com el discurs d’un polític en un 
míting. O, si fem referència a la modalitat escrita, són textos tant una nota que 
deixem a la nevera per avisar que tornarem tard com una tesi doctoral.

6.4  Les propietats del text

Per començar, podríem afirmar que això és un text?

*Corrent la mai esperava més la no ahir gat rata s’amagava.

És evident que no podem considerar text qualsevol seqüència de paraules. Els 
textos han de complir unes normes, ajustar-se a un seguit de criteris que han de 
tenir en compte tant l’expressió de l’emissor com la comprensió del receptor. 
Aquestes normes i criteris els agrupem en les ja dites propietats del text: l’adequa-
ció, la coherència i la cohesió.

• L’adequació pragmàtica

Els textos s’han d’adequar al context en què es produeixen. Així, la relació entre 
l’emissor i el receptor, el canal que s’utilitza, la intenció comunicativa, etc., són 
va riables que caracteritzen els textos orals o escrits. Per exemple, redactar una 
instància per demanar els apunts de classe a una companya seria un error 
d’adequació.

• La coherència semàntica

El significat dels textos s’expressa mitjançant un conjunt articulat d’idees que 
construeixen el significat global del text. Aquestes idees o unitats d’informació 
han d’expressar-se de forma coherent, és a dir, entenedora, organitzada, no 
pas contradictòria ni críptica. Un text que no segueixi un ordre lògic, en el 
qual es repeteixin dades o hi falti informació rellevant, serà un text mancat de 
coherència.

• La cohesió sintàctica

Les unitats d’informació estan enllaçades entre elles en la cadena lingüística 
amb una sintaxi determinada: els sintagmes formen les oracions; les oracions, 
els paràgrafs; etc. Els connectors i els recursos lingüístics restants asseguren 
i expliquen les relacions entre les parts d’un text, és a dir, funcionen com a ele-
ments de cohesió.

Context  1 
Adequació  
pragmàtica

Significat  1 
Coherència  
semàntica

Sintaxi  1 
Cohesió  

sintàctica

Ferdinand de Saussure.

Noam Chomsky.
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La funció fàtica: interaccionar i mantenir operatiu el canal

Explicita i reforça la interacció comunicativa entre l’emissor i el receptor mitjan-
çant expressions que faciliten l’inici d’una conversa (hola, bon dia, quin bon 
temps...) o busquen confirmar l’atenció del receptor (d’acord?, sí, molt bé, ahà...).

Conversa telefònica amb poca cobertura:

A: Ei! Hola!
B: Que em sents?

La funció poètica: elaborar textos amb valor estètic

Es manifesta en un text quan hi ha una finalitat estètica o lúdica, quan usem el 
llenguatge amb la intenció de crear un efecte determinat, fent servir recursos re-
tòrics, com ara la metàfora, la metonímia, l’al·literació… És pròpia de la llengua 
literària, tot i que també és molt present en l’àmbit publicitari i en alguns gèneres 
periodístics, com ara la columna d’opinió. A més, també es presenta en les conver-
ses col·loquials, sobretot mitjançant frases fetes i refranys.

Física

Com puc dir-ne fredor si m’ha encès tan sovint, 

si tants cops m’ha inundat de desig i de vida, 

si m’ha fos al seu foc –la raó feta instint–

i m’ha obert tot un món amb tan sols un bolígraf? 

DaviD Jou, Les escriptures de l’univers

La funció metalingüística: parlar de la llengua

Es posa en marxa quan fem servir la llengua per reflexionar sobre el funcionament 
de la llengua mateixa; és a dir, quan expliquem el significat d’una paraula, d’una 
expressió, etc. És present sobretot en gramàtiques i diccionaris. 

En la llengua quotidiana també fem un ús metalingüístic del llenguatge quan ex-
pliquem el significat del nostre discurs amb expressions com ara vull dir, és a dir, 
en altres paraules...

La paraula amistat és un substantiu abstracte, és a dir, designa una realitat 
que no podem veure ni tocar.

Cal tenir en compte, però, que la majoria de textos no responen a una única funció 
del llenguatge, sinó que hi convergeixen simultàniament diverses funcions. A 
més, aquestes funcions del llenguatge solen relacionar-se amb la finalitat del text 
i, en conseqüència, amb els tipus de text, que tractarem més endavant.

ACTIVITATS

1. Identifica els factors bàsics de la comunicació (emissor, 
receptor, missatge, codi, canal, context/situació)  
en aquestes situacions:

• Una classe de llengua.

• Un intercanvi de missatges de mòbil amb un amic.

• Tu veient una pel·lícula en una sala de cinema.

• Una conversa al carrer.

2. Digues quina és la funció predominant en aquests textos:

• Una novel·la històrica.

• Un somriure quan et trobes un amic.

• Unes paraules d’una conversa per comprovar  
la comunicació després d’una interferència.

• Un poema.

• Una definició al diccionari.

• Una ganyota quan et dirigeixes a algú.

• Una exclamació de sorpresa.

• Un crit d’alerta.

• Un pòster publicitari.

3. Indica en quines de les situacions següents es 
produeixen problemes comunicatius i explica quin 
element (emissor, receptor, canal...) falla en cada cas:

a) Un turista alemany pregunta en alemany a un policia de 
Salamanca (que només parla castellà) on és la catedral.

b) Dos veïns es veuen pel carrer i fan un gest amb la mà  
i el cap per saludar-se.

c) La Laia envia un missatge de WhatsApp a en Joan per 
saber a quina hora han quedat amb els altres amics,  
però en Joan té el mòbil apagat i no rep el missatge.

d) En Jaume explica als estudiants com cal fer el treball  
de Filosofia mentre els alumnes en prenen nota.

e) En Lluís envia un correu electrònic a la Mònica que diu 
«He vist l’Albert Peris a la festa», però la Mònica no sap  
qui és l’Albert Peris.

f) L’Eva i l’Anna xategen a través de l’ordinador, però un dels 
missatges no obté resposta perquè l’Eva se’n va a la cuina.

4. Llegeix els tres fragments següents i respon les 
preguntes del final:

Fragment 1

No sóc partidari de dir pissarreta 
als dispositius que, en anglès,  
es diuen tablets. Més aviat crec 
encertada la proposta del Termcat 
de dir-ne tauleta, sense cap 
animadversió a l’anglicisme 
directe tablet. Tauleta correspon  
al terme usat en la majoria de  
les llengües.
El blog de Gabriel Bibiloni (06/03/2012)  

http://bibiloni.cat/blog/?paged=2 
(adaptació)

Fragment 2

Un equip de futbol va ser el centre del món.
I quin n’és el secret? –es preguntava tothom.
La feina ben feta, qui no ho recorda?
Una cosa molt nostra, en els moments de més glòria.
Estimar el teu ofici, vigilar cada detall,
va cantar en un poema Joan Maragall.
I el que facin els altres, tant se val:
la feina ben feta no té fronteres ni té rival.

Anunci publicitari Estrella Damm (2010)

Fragment 3

Escola Ikea
10/09/13 02:00 – Xevi Sala

Si vols una aula, te la muntes; aquest és el nou concepte 
assajat a Girona. 

Les estretors pressupostàries en matèria 
d’ensenyament i la necessitat de reutilitzar fins i tot  
els barracons han servit perquè Girona assagi un 
concepte d’equipaments fins ara inèdit: l’escola Ikea. 
La imatge de pares i mestres amb trepants i tornavisos 
instal·lant contrarellotge prestatgeries a l’escola 

pública El Bosc de la Pabordia, ens assenyala ben 
gràficament cap on va el futur dels nostres centres:  
si vols una aula, te la muntes tu mateix. 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/ 
8-articles/676215-escola-ikea.html 

a) Tenen tots els fragments la mateixa finalitat? Descriu 
breument amb quina finalitat creus que els ha escrit  
cada emissor.

b) Indica la funció que predomina en cada un dels  
fragments anteriors i assenyala els trets lingüístics  
que la caracteritzen.

5. Respon les preguntes següents sobre la comunicació  
i els elements que hi intervenen:

a) Què significa la paraula comunicació?

b) Quins són els elements que intervenen en la comunicació?

c) Quina diferència trobes entre les converses següents? 
Explica-ho basant-te en els elements de la comunicació: 

• Una conversa cara a cara i una conversa per Skype.

• Una conversa cara a cara i un xat.

• Una conversa cara a cara i un correu electrònic.

6. Destria les situacions en què consideres adequat  
el predomini de la funció expressiva del llenguatge. 
Justifica la resposta.

a) Una conversa entre dos coneguts al carrer.

b) Una sentència judicial.

c) Un article d’opinió.

d) Una pel·lícula que explica la història d’una amistat.

e) Un article científic.

f) Un manual d’instruccions.

g) Un anunci publicitari.

h) El blog d’un polític.

7. Classifica cada enunciat d’aquesta conversa telefònica 
segons les funcions que hi predominen: 

–Hola, Anna!
–Hola! Quina alegria! Tenia moltes ganes de parlar 
amb tu!
–Jo també! Quina sorpresa!
–Vaig sempre tan atrafegada que no tinc temps de 
res, però feia uns quants mesos que volia telefonar-te, 
perquè volia dir-te personalment que m’han donat  
el premi de narrativa que organitza el poble.
–Que bé! Com me n’alegro!
–La veritat és que és una satisfacció molt gran,  
perquè ja saps que la persona que va promoure 
aquests premis era mon pare, i crec que és un bon 
homenatge.
–Ahà!

8. Escriu textos breus en què predominin les funcions  
que s’indiquen a continuació: 

a) fàtica c) conativa

b) referencial d) metalingüística
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El text informatiu exposa 
els conceptes de forma 
clara i estructurada.

El text inicial serveix 
com a punt de partida  
per reflexionar sobre  
les qüestions que es 
tractaran a la unitat.

L’apartat Per començar 
conté preguntes que 
ajuden a comentar el  
text inicial i comprovar  
els coneixements previs 
dels alumnes.

Índex de continguts de 
la unitat (Saber i Saber fer).
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2 Les funcions del llenguatge

El lingüista rus Roman Jakobson va sistematitzar, pels volts de 1960, l’esquema 
bàsic de la comunicació, basant-se en el fet que en cada situació comunicativa 
predomina un dels elements comunicatius sobre els altres.

El predomini d’aquest element caracteritza el missatge que s’emet i en determina la 
finalitat. Les diferents finalitats o objectius amb què l’emissor usa la llengua (inter-
canviar informació, expressar emocions, donar ordres…) es coneixen amb el nom 
de funcions del llenguatge.

PER SABER-NE MÉS

Les emoticones que fem servir  
en els missatges de telèfon mòbil 
i els correus electrònics estan 
relacionades amb la funció 
expressiva del llenguatge:  
ajuden a explicitar els  
sentiments de l’emissor  
(tristesa, alegria…).  
Fixeu-vos en aquest  
exemple d’una conversa  
de WhatsApp:

Marta: Holaaaa! Estava  
cantat! Ja t’ho deia jo…
Ali: 
Marta: El missatge… Que  
no has rebut el missatge?
Ali: Ai, noia, no sé de què  
em parles… 
Marta: Ups!  Crec que  
m’he ficat de peus a la galleda.

La funció referencial o representativa: intercanviar informació

Apareix quan intentem transmetre informacions objectives sobre la realitat. Sol 
ser predominant en una notícia o en l’explicació d’un llibre de text, i també en la 
conversa quotidiana quan informem sobre persones o coses. Utilitza oracions de-
claratives i verbs en mode indicatiu.

La Universitat col·labora amb els ajuntaments afectats pels incendis.

La funció expressiva: expressar emocions

Es mostra en l’expressió de sentiments, emocions o estats d’ànim. Sol predominar 
en la conversa col·loquial, especialment en la modalitat oral. Es caracteritza per 
l’ús de la primera persona, d’interjeccions (oh, uf!, ecs!…) o d’expressions infor-
mals com ara quina llauna, quina mandra… A més, com que és predominant en la 
llengua oral, es pot identificar per una entonació més marcada i l’acompanyament 
de gestos i expressions de la cara.

Dues amigues es troben pel carrer.
A: Com estàs, princesa? (Amb to irònic i picant l’ullet) 
B: Uf! Que no em veus? Vaig acabar rebentada! (Traient la llengua)

La funció conativa: donar ordres i aconsellar

Es manifesta quan l’emissor reclama l’atenció del receptor per fer-lo actuar d’una ma-
nera determinada. Són exemples d’aquest tipus de llenguatge les ordres, els consells, 
els suggeriments… Es poden caracteritzar per l’ús d'un vocatiu i del mode imperatiu.

Lluís, compra dues barres de pa per sopar. Petons.
Vocatiu

Elements de la comunicació i funcions del llenguatge

Referent/Context  
(funció referencial)

Missatge  
(funció poètica)

Emissor  
(funció expressiva)

Receptor  
(funció conativa)

Canal  
(funció fàtica)

Codi  
(funció metalingüística)

vocatiu: Expressió amb què hom 
s’adreça directament a una 
persona o cosa personificada. 
Normalment, se separa de la 
resta de l’oració amb una coma.

9

El text informatiu va 
acompanyat de vocabulari 
definit, quan és necessari.

Els continguts teòrics 
s’acompanyen de gran 
quantitat d’activitats,  
en què l’element textual 
té un paper fonamental: 
els aspectes lingüístics  
i literaris es podran 
observar i analitzar  
a partir de textos.

En l’apartat Per saber-ne 
més s’inclouen continguts 
relacionats amb la 
matèria, per ampliar 
coneixements.

2
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ACTIVITATS DE SÍNTESI 

L’oració simple 4   

ACTIVITATS

1. Explica, amb les teves paraules, les impressions que té  
el protagonista en visitar la casa familiar de la seva amiga.  
En acabar, escriu-ne un text breu. 

2. Converteix l’oració del text «No sabia si em tractava amb 
camaraderia masculina» en noves oracions que expressin 
les diferents modalitats:

a) Oració afirmativa 

b) Oració interrogativa 

c) Oració exclamativa 

d) Oració imperativa 

e) Oració dubitativa 

f) Oració optativa

3. Identifica el tipus de les oracions següents, extretes  
del text, segons el punt de vista de la modalitat:

a) Em va convidar a visitar la seva família.

b) Sembla que tinguis pensat venir a viure amb nosaltres.

c) Era cervesa, el que li sentia a l’alè?

d) Fixa’t en l’elegant botiga tradicional de licors.

e) El noi ve per a un mes!

f) Devia tenir poc més de quaranta anys.

g) La mare de la Veronica no va fer cap cas de tota aquella 
comèdia.

4. Digues la modalitat gramatical d’aquestes oracions del text 
i identifica’n els complements verbals:

a) Vivien a Kent.

b) A l’estació, la Veronica em va presentar el seu pare.

c) Era corpulent, gras i de cara vermellosa.

d) Em va semblar vulgar.

e) Em vaig fixar en la marcada lluïssor del fosc mobiliari.

f) El pare de la Veronica em va agafar la maleta.

g) Vaig assentir.

h) Conduïa el seu Humber Super Snipe amb impaciència.

i) Jo seia al seient del darrere.

5. Busca en el text un SN subjecte per a cadascuna de les 
estructures següents:

a) Pronom 

b) Art + N (propi)

c) Art + N (comú)

d) Art + N + CN (SPrep)

6. Digues si les afirmacions següents són certes (C) o falses (F) 
i corregeix-ne les que siguin falses: 

a) La diferència entre frases i oracions és que les frases  
no tenen sentit complet i les oracions, sí.

b) L’adequació d’un text és la seva qualitat d’adaptació  
a la situació comunicativa en què s’emet.

c) Les oracions es poden classificar en les modalitats 
següents: declarativa, interrogativa, imperativa, 
exclamativa, negativa, afirmativa i desiderativa.

d) Les partícules res, gens, enlloc, cap i mai només es poden 
fer servir en sentit negatiu.

e) Les prohibicions es formulen en mode subjuntiu.

f) Les ordres es formulen en mode imperatiu.

g) És fàcil reconèixer una oració optativa en la fórmula tant  
de bo.

h) En Lluís és a la facultat és una oració copulativa.

i) Sembla que ve pluja és una oració copulativa.

j) Ell és metge a Reus és una oració copulativa.

k) En l’oració Parla deu idiomes hi ha un complement 
circumstancial de manera.

l) En l’oració Parla massa hi ha un complement directe.

m) En l’oració Parla de les seves coses hi ha un complement 
de règim verbal.

n) Mentre que en l’oració Els ànecs neden tranquils hi ha  
un complement predicatiu, en Els ànecs estan tranquils  
hi ha un atribut.

o) Les oracions En Joan s’afaita i Les dues germanes es van 
abraçar són reflexives.

–Pixa aquí a la nit, si te’n vénen ganes.

Vaig assentir com a resposta. No sabia si em tractava amb camaraderia masculina 
o com si jo fos púrria de classe baixa. 

Al germà de la Veronica, en Jack, se’l veia venir més fàcilment: un d’aquests joves 
saludables i esportistes que riuen pràcticament per qualsevol cosa i que fan la 
punyeta a la germana petita. Amb mi es comportava com si fos una curiositat i poc 
més, i de cap de les maneres la primera que sotmetien a la seva valoració. La mare 
de la Veronica no va fer cap cas de tota aquella comèdia, em va preguntar pels 
estudis i va desaparèixer dins la cuina bona part del temps. Em figuro que devia 
tenir poc més de quaranta anys, tot i que, naturalment, a mi em va semblar força 
granadeta, igual que el seu marit. No s’assemblava gaire a la Veronica: cara més 
rodona, cabells recollits amb una cinta deixant a la vista un front ample, pes lleu
gerament per damunt de la mitjana. Tenia un cert aire d’artista, per bé que jo, a la 
distància d’ara, no sabria precisar ben bé com l’exterioritzava (mocadors de co
lors, capteniment despreocupat, cantusseig d’àries d’òpera, o totes tres coses).

Julian Barnes, El sentit d’un final

El sentit d’un final

Un cap de setmana de les vacances, em va convidar a visitar la seva família. Vivien 
a Kent, a la línia d’Orpington, en un d’aquells barris residencials dels afores de 
Londres que havien deixat d’estendre ciment sobre la natura tot just feia quatre 
dies, i que, des d’aleshores, reivindicaven el seu estatus rural amb aires de sufi
ciència. A Charing Cross, en pujar al tren, em va amoïnar que la meva maleta 
(l’única que tenia) fos tan grossa que em fes semblar un lladre en potència. A l’es
tació, la Veronica em va presentar el seu pare, que va obrir el maleter del cotxe, em 
va prendre la maleta de la mà i va riure.

–Sembla que tinguis pensat venir a viure amb nosaltres, jove.

Era corpulent, gras i de cara vermellosa; em va semblar vulgar. Era cervesa, el que 
li sentia a l’alè? A aquelles hores? Com podia haver engendrat aquest home una 
filla tan exquisida?

Conduïa el seu Humber Super Snipe amb impaciència, sospirant per l’eixelebra
ment dels altres conductors. Jo seia al seient del darrere, tot sol. De tant en tant, 
l’home feia comentaris, segurament adreçantse a mi, tot i que jo no sabia dir si 
esperava alguna resposta. «Saint Michael, maó i pedra, millorat, i de bon tros, pels 
restauradors victorians.» «La nostra versió del Café Royal... voilà!» «Fixa’t en 
l’elegant botiga tradicional de licors amb un entramat parcial de bigues de fusta 
que tens a la dreta.» Vaig fitar el perfil de la Veronica buscant alguna pista, però no 
en vaig obtenir cap.

Vivien en una casa unifamiliar d’obra vista vermella i mosaic de teules, amb un 
camí de grava al davant. El senyor Ford va obrir la porta principal i va fer un crit 
sense adreçarse a ningú en concret:

–El noi ve per a un mes!

Em vaig fixar en la marcada lluïssor del fosc mobiliari i de les fulles de l’exuberant 
planta que hi havia en un test. El pare de la Veronica em va agafar la maleta com 
si respongués a les fredes lleis de l’hospitalitat i, exagerantne absurdament el pes, 
la va pujar a una habitació de les golfes i la va llançar al damunt del llit. Va asse
nyalar una petita pica.
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ACTIVITATS DE SÍNTESI 

ACTIVITATS

1. Resumeix el contingut del text i enuncia’n el tema.

2. Explica quina posició adopta Enric Sòria respecte de les 
cròniques. Justifica l’actitud dels cronistes?

3. Respon les preguntes següents:

a) Quins textos historiogràfics esmenta el text? 

b) Qui en són els autors? 

c) A quina classe social pertanyen, aquests autors?

4. Indica a quina tipologia i a quin gènere pertanyen els 
textos descrits i explica’n les característiques.

5. Explica amb quina intenció es van escriure aquests textos 
medievals.

• Són objectius o subjectius?

6. Busca un exemple de crònica periodística actual i explica 
les semblances i les diferències que presenta en 
comparació de les cròniques medievals.

7. Durant el regnat d’un altre autor de cròniques, Pere  
el Cerimoniós, s’intensifiquen els contactes amb Itàlia  
i Grècia i es renova l’interès pel classicisme grecollatí i  
per l’Humanisme. Redacta un text breu en què expliquis  
el significat d’aquests conceptes i els relacionis amb  
la figura de Bernat Metge.

8. Digues si aquestes afirmacions es refereixen a Ramon 
Llull, Francesc Eiximenis, Vicent Ferrer o Anselm Turmeda:

• Segueix l’ideal franciscà.

• Conseller de reis i papes.

• Gran orador, que va predicar arreu d’Europa.

• La seva extensa obra va gaudir de molta popularitat.

• Es va convertir a l’islam.

• Abandona la família i comença una vida religiosa.

• Autor de l’«Elogi dels diners».

• Té l’objectiu de fundar escoles per divulgar la fe cristiana.

• Autor de Lo Crestià.

• Frare dominicà.

• El Llibre de les dones mostra la misogínia medieval.

• Escriu en català, llatí i àrab.

• Fa servir un llenguatge viu, col·loquial.

• Critica l’estament clerical.

• Autor del Llibre de les bèsties i del Llibre d’Amic e Amat.

• Fa una important tasca de creació lèxica.

• No va escriure res.

 9. Destria les afirmacions referides a un dels autors i intenta 
escriure-les en una sola oració composta.  

10. Digues si les afirmacions següents són certes (C)  
o falses (F) i corregeix-ne les que siguin falses:

a) Durant el segle xiii les monarquies hispàniques van 
expandir-se des del sud cap al nord.

b) Els territoris conquerits als àrabs foren repoblats amb 
aragonesos i catalans.

c) La societat medieval europea del segle xiv era 
antropocèntrica.

d) Al segle xiii apareix la burgesia, classe social que viu  
a les ciutats.

e) La intenció de les obres de Ramon Llull és doctrinal  
i propagandística.

f) Ramon Llull és conegut, sobretot, pels seus textos legals.

g) Els estudis de sintaxi són la gran aportació de Ramon Llull.

h) Ramon Llull buscava una justificació racional de la fe 
religiosa.

i) Les religions cristiana, jueva i musulmana són monoteistes.

j) Les cròniques medievals, excepte la de Bernat Desclot,  
es narren de manera autobiogràfica.

k) Les cròniques pretenen justificar la política reial.

l) El sentiment religiós i el providencialisme són ben evidents 
en les cròniques medievals.

m) Les quatre grans cròniques medievals incorporen fets 
llegendaris extrets de la literatura.

n) Les cròniques es basen, exclusivament, en les llegendes 
transmeses oralment.

o) Al segle xiv ja no es conreava la poesia trobadoresca.

p) L’Humanisme és un corrent italià de la fi del segle xiv  
que van seguir tots els nostres escriptors.

q) L’estil de Vicent Ferrer era sintàcticament més elaborat 
que el de Bernat Metge.

r) Anselm Turmeda va defensar el cristianisme enfront dels  
atacs dels heretges.

s) El Sermó de Bernat Metge denuncia la hipocresia social.

t) La influència de l’Església catòlica no va ser important 
durant el segle xiv.

u) La Cancelleria Reial no pogué influir en l’estàndard literari.
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Una crònica única i subjectiva

El llibre dels feyts és un document extraordinari: l’autobiografia d’un rei de fa vuit segles. 
El fet té precedents en la literatura àrab –sense anar gaire lluny, hi ha les memòries del 
granadí Abd Al·là, al segle xi–, i s’ha especulat que el rei Jaume va agafar d’ací la idea. 
També va tenir excel·lents imitadors, com el seu descendent Pere el Cerimoniós (o el del 
punyalet, epítet que potser expressa millor el seu caràcter), la colpidora i per moments 
terrible crònica del qual no ha estat, incomprensiblement, prou valorada i resulta a ho-
res d’ara difícil de trobar. A Occident, en el grapat de segles que ocupa el que, per en-
tendre’ns, se’ns ha acudit denominar Edat Mitjana, no hi ha a penes més casos. Si volem 
captar el joc del poder de l’època, podem llegir entre línies El conde Lucanor, de don 
Juan Manuel, que és un manual polític abillat d’obra mestra narrativa, escrit per algú 
que sabia bé de què parlava, o podem anar a la font de l’autoritat i escoltar directament 
la veu d’un rei. El llibre dels feyts és un text capital de la història europea. [...]

Per descomptat, el rei En Jaume no ens conta tota la veritat del seu regnat, ni de bon 
tros. Cap llibre de memòries del món no ho ha fet, això, fins ara, ni cal esperar que ho 
faça en el futur. La seva versió dels feyts és, naturalment, una versió afavoridora, que 
s’esforça per deixar el protagonista davall de la millor llum possible, que per alguna 
cosa és qui parla i qui paga els copistes. Imaginar una altra cosa seria pueril. El rei En 
Jaume no s’hauria pres la molèstia de recordar tantes coses ni de dictar un llibre tan 
voluminós per quedar malament. Ni ell ni ningú. Les exigències del càrrec, probable-
ment, feien encara més peremptòria la necessitat de l’autopropaganda ací que en el 
cas d’unes memòries privades. El llibre dels feyts no podia ser de cap manera una acta 
objectiva de la seva vida i el seu regnat: n’és una apologia. [...]

Enric Sòria, En el curs del temps
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Saber fer

És una secció fonamental, en la mesura que permet aplicar els coneixements i alhora  
adquirir destreses per analitzar, elaborar i comentar textos literaris i no literaris.

Activitats de síntesi

Reflexió i aplicació final de tots els coneixements de la unitat a partir d’un text.

El llibre es completa amb un apèndix que inclou informació més detallada d’algunes 
qüestions treballades al llibre (tipus de text, taules de derivació i figures retòriques).

Cada unitat acaba amb un 
text que permet repassar 
tots els continguts a 
través de les activitats.
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Elaborar un esquema
Un dels mecanismes que millor 
funciona a l’hora d’estudiar és 
la memòria visual, que consis-
teix a processar imatges. En 
aquest sentit, l’esquema és una 
eina d’estudi especialment útil, 
ja que ens permet copsar d’un 
cop d’ull les idees principals 
i secundàries del text, i la mane-
ra com s’organitzen. 

L’esquema es pot fer servir 
amb dues finalitats ben dife-
renciades: com a eina d’estudi, 
per memoritzar les idees fona-
mentals d’un text, o com a eina 
per planificar la redacció d’un 
text propi.

Per elaborar un esquema a par-
tir d’un text, s’han de seguir els 
passos següents:

a) Lectura inicial. Cal llegir prèviament el text complet de manera atenta per 
comprendre’n bé el contingut. Si no l’entenem bé, no en podrem fer un bon 
esquema.

b) Subratllem el que és essencial. S’ha de subratllar el text per saber quines en 
són les idees principals mentre en fem la segona lectura. A més de subratllar, 
podem fer servir altres marques gràfiques: encerclar els conceptes clau, utilitzar 
símbols per marcar exemples, dates, etc., escriure anotacions al marge...

c) Esquema. Una vegada hem identificat les idees principals, és el moment de 
traslladar-les en un full. Les idees hi han de quedar representades de manera 
jeràrquica, a fi que es puguin distingir visualment les idees més generals de les 
més específiques o concretes.

Recomanacions per fer un bon esquema

L’esquema ha de recollir totes les idees importants del text, però aquestes han 
d’estar expressades de manera breu i concisa, amb una paraula o sintagma breu. 
S’ha de donar el màxim d’informació amb el mínim de paraules.

Les idees de l’esquema no han d’estar desenvolupades, sinó sintetitzades mitjan-
çant els conceptes clau. Un recurs molt útil és la nominalització, que ens per-
met condensar o reformular la informació i, així, reduir la llargada del text. Es 
tracta de substantius que en general deriven de verbs o adjectius, en els quals es 
condensa una gran quantitat d’informació. Fent ús de la nominalització, ens po-
drem estalviar de construir una oració completa. Per exemple, l’oració «Una de 
les funcions de l’aparell consisteix a reproduir cançons, melodies i qualsevol so» 
quedaria reproduïda en un esquema de la manera següent: «Funció: reproducció 
de sons».

Tinguem en compte, finalment, que en un esquema és important tenir una visió 
completa del contingut del text, i per això cal que ocupi només una pàgina.

Nominalització

sortir ▸ sortida

produir ▸ producció

concloure ▸ conclusió

fàcil ▸ facilitat

lent ▸ lentitud

ric ▸ riquesa

El mamífer herbívor més gros

[...] El cérvol es caracteritza per les grans banyes que tenen els mascles. Banyes que renoven cada any, 
ja que cap al març o l’abril els cauen i, tot seguit, els comencen a créixer les noves, que el juny o juliol ja 
han arribat a la seva màxima esplendor. Els mascles són més grans que les femelles, arriben a pesar fins 
a 140 quilos, mentre que les femelles no solen sobrepassar els 80 quilos.

Les millors hores per poder-los veure són a la matinada i al vespre. A excepció dels mascles vells, que 
solen viure aïllats a les parts altes de la muntanya, viuen en ramats, que varien amb la fase del cicle se xual. 
Durant l’època de zel, els ramats són formats per un mascle i diverses femelles, mentre que la resta de 
l’any són formats per les femelles i els cervatells.

Els cérvols són protagonistes d’un espectacle únic a la natura que val la pena de presenciar o, com a mí-
nim, d’escoltar. Es tracta de la brama. Es produeix des de mitjan setembre fins a mitjan octubre, moment 
en què els mascles, lluint les seves impressionants cornamentes, busquen les femelles en zel per fecun-
dar-les. Abans, però, fan uns brams espectaculars, que ressonen pels boscos i les valls, per delimitar el 
seu territori i es barallen sorollosament amb els altres mascles fent xocar les banyes entre ells.

Si ara només el podem trobar en l’àmbit del parc natural del Cadí-Moixeró i a Boumort, fa anys, molts, 
uns 80.000 anys, el cérvol era present per tota la nostra geografia i fins i tot pel Bages, com ho constaten 
les restes que s’han trobat a les coves del Toll i de les Toixoneres, a Moià.

Jordi Comellas, Revista (suplement de Regió 7), 29/11/2008
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Localització !!

Vegem-ne un exemple concret a partir del text següent:

Fixa’t que, a l’esquerra, hi tenim el concepte principal del qual deriva tota la resta.

Tots els altres conceptes es distribueixen en l’espai d’esquerra a dreta, de més 
generals a més concrets o específics.

ACTIVITATS

1. Llegeix amb atenció el text següent i resol les activitats:

Molts aprenents i aprenentes creuen que escriure 
consisteix simplement a fixar el pensament fugisser  
o la paraula sentida en un paper. Entenen l’escriptura 
només en una de les seves funcions: la de guardar 
informació. Quan han d’elaborar un text, apunten les 
idees a mesura que se’ls acuden i hi posen punt final 
quan s’acaba el full o s’asseca la seva imaginació.

Al contrari, les escriptores i els escriptors experimentats 
saben que la matèria bruta del pensament s’ha de 
treballar com les pedres precioses per aconseguir  
que brillin. Conceben l’escriptura com una eina per 
desenrotllar les idees. Escriure consisteix a aclarir  
i ordenar informació, a fer-la més entenedora per  

a la lectura, però també per a si mateixos. Les idees  
són com plantes que cal regar perquè creixin.

daniel Cassany, La cuina de l’escriptura

a) Subratlla o encercla les idees principals del text. 

b) Digues quin títol et sembla més adient per enunciar  
el tema del text de Cassany:

• Procediment d’elaboració d’un text.

• Actituds davant l’escriptura.

• Actituds adequades i actituds inadequades davant 
l’escriptura.

• Funcions de l’escriptura.

c) Elabora un petit esquema a partir del títol que has triat  
en l’activitat anterior.

banyes grans ➞ renovació anual

actualitat
Cadí-Moixeró

Bourmort

passat tot Catalunya

més grans que femelles

viuen en ramats

Característiques  
mascles

brama ➞ època de zel
Cérvol

Localització

24 25

L’apartat Saber fer de 
llengua pretén aportar als 
alumnes estratègies per  
a la realització de tasques 
acadèmiques: resums, 
esquemes, monografies, 
exposicions orals, etc.
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en l’última estrofa, que es relaciona amb aquesta 
voluntat de buscar la comprensió, l’admiració i, fins 
i tot, la compassió de l’auditori. Des del punt de vis-
ta de les funcions, podríem parlar de la funció poè-
tica, com correspon a aquest tipus de text, però 
també caldria parlar de les funcions referencial i 
expressiva, directament relacionades amb la doble 
intenció, informativa i commovedora, del jo líric.

Per manifestar el sentiment amorós, el trobador fa 
servir un text retòric, on s’inclou una gran quantitat 
de seqüències predictives a través de les quals el 
«jo poètic» intenta fer profecies sobre com serà el 
seu amor en el futur. Aquestes seqüències pres-
criptives es reconeixen gràcies a l’ús de temps ver-
bals de futur (gaudiré, partiré...). Tenint-ne en 
compte la finalitat, és lògic que recorri al gènere de 
la cançó, que és el més popular de la poesia troba-
doresca de tema amorós.

El «jo poètic» esdevé el centre del poema, fet que 
justifica la gran quantitat de marques personals de 
primera persona del singular, sobretot a partir de 
pronoms febles (m’, em) i formes verbals (vaig, sóc, 
estimo…). En canvi, el receptor hi és totalment ab-
sent, contràriament al que s’esdevé en moltes poe-
sies trobadoresques, en les quals l’amada és apel-
lada directament a través d’un pseudònim o mot 
clau que s’usava per a mantenir el secret d’amor.

El tema és la manifestació de l’amor del trobador 
envers la seva estimada. Utilitza un dels tòpics de 
l’amor que ha esdevingut més universal: l’«amor de 
lluny», és a dir, l’estimació d’algú que no es coneix. 
El «jo poè tic» hi expressa un amor desmesurat i es 
mostra nostàlgic per no poder ser al costat de la 
dama. El tema, de total actualitat (només cal pensar 
en els amors virtuals), adquireix encara més sentit 
en el context medieval. D’una banda, perquè du-
rant l’edat mitjana molts dels matrimonis eren el 
producte d’estratègies polítiques i econòmiques i, 
per tant, els contraents es casaven sense conèi-
xer-se. D’altra banda, perquè l’amor propi de 
l’amor cortès, almenys en un moment inicial, era 
com l’«amor de lluny», un sentiment quasi platònic 
i espiritual. 

Pel que fa a la llengua, el tema es reconeix en els 
camps semàntics predominants. D’una banda, hi 
ha el camp semàntic dels sentiments, amb una gran 
quantitat de paraules que descriuen estats d’ànim 
(dolç, tristors, anhels, estimo, amat, coratge, neguit, 
anhelós…). D’altra banda, també hi destaca el camp 

semàntic del viatge (lluny, camí, pelegrí, albergaré, 
acollit…), que es relaciona amb la distància a què es 
troba l’amada. 

Aquest tema amorós es va desenvolupant en les di-
ferents estrofes. Si les analitzem amb més detall, 
veurem que les dues primeres són fonamentalment 
informatives del sentiment amorós del trobador. 
En la primera, el trobador es mostra trist, malenco-
niós i anhelant de la seva estimada. En la segona, 
continua descrivint les virtuts d’aquest «amor de 
lluny» d’una manera pràcticament hiperbòlica, fins 
al punt que ja no li plau cap altre amor («car de mi-
llor enlloc no en sé»). A més, es refereix a un altre 
dels tòpics, la «captivitat de l’amor», a través d’una 
metàfora («que en jou no em dol pas ser junyit / si 
sóc per ella captivat»), en què l’enamorat s’identifi-
ca amb un animal que és subjectat a un jou per 
l’amo (en aquest cas ella, la dama).

En les tres estrofes següents (tercera, quarta i cin-
quena) s’insinuen les fases de què consta l’amor cor-
tès. En primer lloc, el trobador es mostra conscient 
de les dificultats per assolir aquest amor llunyà i uti-
litza una metàfora en què identifica el procés amorós 
amb un llarg camí ple d’obstacles i dificultats, al final 
del qual es troba la meta (la dama): «De ports i afraus 
tot és cafit / el llarg camí, i n’he neguit». En la quarta 
estrofa somia el moment de l’encontre i del «solaç», 
que suposa l’últim estadi de l’amor cortès, en el qual 
l’enamorat és correspost per la dama. En la cinque-

na estrofa continua recreant-se amb el moment de 
l’encontre, i hi crida l’atenció el protagonisme dels 
ulls, que són la porta d’entrada de l’amor («i pels 
seus bells ulls contemplat!»).

A partir de la sisena estrofa, canvia el to de la com-
posició: l’esperança de les estrofes anteriors es 
transforma en plany, en desesperació. En la sisena 
estrofa es fa palès el teocentrisme de l’època medie-
val, ja que la veu poètica s’adreça a Déu i li demana 
ajut per assolir el seu objectiu («Déu, que fa tot el 
que va i ve, […] doni’m poder –coratge n’he–»). 
D’altra banda, els últims versos d’aquesta estrofa 
ens remeten a l’ambient en què se sol desenvolu-
par l’amor cortès, els palaus («en cambra gran, jar-
dí exquisit, / que em sembli tot palau fadat»). El to 
llastimós s’intensifica en la setena estrofa, on la veu 
poètica torna a reprendre la nostàlgia inicial per 
expressar que no li plau altra cosa que ser al costat 
de l’estimada i ser correspost per ella (de moment 
encara no ho és: «m’ha fet amant, no amat»). I, en la 
tornada, maleeix el seu propi destí si no pot gaudir 
de l’amor. Així doncs, formalment, la cançó consta 
de set estrofes, de set versos cadascuna, i una tor-
nada, de tres versos. 

L’anàlisi de la rima no es pot fer a partir d’aquesta 
versió adaptada. Però podem destacar que l’esque-
ma rítmic té una importància cabdal en aquest ti-
pus de poesia, que es difonia de manera oral, a tra-
vés del cant. 

La sintaxi també s’hauria de valorar tenint en 
compte l’original, però podem veure que sembla 
que hi ha un predomini d’oracions compostes su-
bordinades («Prou sé que Déu m’escolta bé», «quan 
veja aquest amor de lluny»…). També hi són prou 
recurrents les oracions condicionals («si ella vol, 
m’albergaré», «si l’amor m’escau»..., que estan re-
lacionades amb les seqüències predictives del text, 
en les quals el trobador intenta fer hipòtesis del fu-
tur, de com serà el moment en què es trobarà amb 
la seva estimada. A més, com en tots els textos po-
ètics, hi són habituals les alteracions de l’ordre lò-
gic de les oracions («Sóc de tristos anhels colpit»; 
«Marrit i alegre partiré»…). Aquesta sintaxi, més 
elaborada, situa Jaufré Rudel dins l’estil del «trobar 
ric».

Pel que fa a la cohesió, l’aspecte més destacat és la 
cohesió lèxica, a través de la repetició (interdit, em-
bruix, anhel) i, sobretot, l’antonímia, que serveix al 
trobador per contrastar el seu estat d’ànim en el mo-
ment de la composició (tristor, anhel) amb l’estat 
d’ànim que tindria en cas de trobar-se amb l’estima-
da (goig, solaç).

En conclusió, ens trobem davant d’una cançó tro-
badoresca que inclou una gran quantitat de tòpics 
amorosos que han perdurat fins als nostres dies, 
com ara l’«amor de lluny» o la «captivitat de l’amor». 
Des del punt de vista lingüístic, constitueix una 
bona mostra del «trobar ric».

ACTIVITATS

1. Llegeix aquest poema i elabora’n l’esquema i el comentari de text literari:

A la fontana del verger

A la fontana del verger,  
on l’herba té un verd rialler  
a l’ombra d’un arbre fruiter,  
amb blanques flors d’adorn joiós  
i ocells sonant llur cant primer,  
sola i marrida, trobada he  
la qui refusa el meu deport.

És noia noble d’un castell,  
té el cos galà, blanca la pell;  
i quan creguí que tant d’ocell,  
la primavera i les verdors,  
i si li deia cap mot bell,  
li donaria goig novell,  
de sobte muda en desconhort.

Els plors que vessa amargants són,  
mentre sospira amb dol pregon.  
«Jesús», diu ella, «rei del món,  
per vós em fiblen els dolors,  
car befa us fan que a mi em confon.  
Els millors us toldran l’afront,  
que a vós us plau aital conhort.

Amb vós se’n va, tot enardit,  
el meu amic, noble i garrit;  
i ací em roman el cor ferit,  
desigs sovint, i les tristors.  
Sigui per sempre maleït  
el rei Lluís que l’ha escollit  
i així m’enfonsa un clau al cor!»

Quan vaig sentir aquest lamentar,  
hi vaig fer cap vora el riu clar.  
«Bella», vaig dir-li, «tant plorar  
malmet la cara i les colors.  
No us heu pas de desesperar  
que aquell qui fa els boscos brostar  
prou pot donar-vos millor sort».

«Senyor», féu ella, «ho crec així.  
Déu tindrà pietat de mi  
a l’altre món, sense finir,  
com de tants altres pecadors;  
però ara em pren qui em fa gaudir,  
que no me’n resta ni un bocí  
car m’és tan lluny com si fos mort.»

Marcabrú
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Pel maig, que el jorn és tan llarguer

Pel maig, que el jorn és tan llarguer,  
m’és dolç el cant d’ocells de lluny,  
i quan me’n vaig del meu recer,  
recordo aquell amor de lluny.  
Sóc de tristors i anhels colpit,  
tant, que ni el cant ni l’arç florit  
estimo com l’hivern gelat.

Mai més d’amor no gaudiré  
sofrint aquest amor de lluny,  
car de millor enlloc no en sé,  
cap més gentil, ni prop ni lluny.  
Cert que és tan ver i tan polit  
que en jou no em dol pas ser junyit  
si sóc per ella captivat.

Marrit i alegre partiré  
quan vegi aquest amor de lluny,  
però no sé quan el veuré,  
car nostres terres són molt lluny.  
De ports i afraus tot és cafit  
el llarg camí, i n’he neguit.  
Faci’s de Déu la voluntat.

Em vindrà el goig quan cridaré  
per Jesús Déu, l’amor de lluny;  
i si ella vol, m’albergaré  
prop d’ella, bé que sóc lluny.  
Llavors vindrà el parlar abellit  
i el bon solaç del mot ben dit...  
Amant llunyà, m’hi hauré apropat.

Prou sé que Déu m’escolta bé  
per qui veuré l’amor de lluny;  
Mes si l’amor m’escau, potser,  
dos mals em fa, car m’és tan lluny....  
Ah, si allà fos ben acollit,  
de pelegrí amorós vestit  
i pels seus bells ulls contemplat!

Déu, que fa tot el que va i ve,  
i aferma aquest amor de lluny,  
doni’m poder –coratge n’he–  
per veure el meu amor de lluny  
en avinent lloc expandit,  
en cambra gran, jardí exquisit,  
que em sembli tot palau fadat.

Qui em diu sedec, no és mentider.  
Sóc anhelós d’amor de lluny.  
Cap altre envit no em fa plaer  
com de gaudir l’amor de lluny.  
Mes mon padrí m’ho ha interdit,  
que d’un embruix sóc posseït;  
m’ha fet amant, no pas amat.

Mes si el que vull m’és interdit,  
sigui per sempre maleït  
qui em féu l’embruix de no ser amat! 

abellit: Agradable.

afraus: Congost, vall estreta entre  

muntanyes.

cafit: Ple.

car: Perquè.

envit: Oferiment.

fadat: Encantat.

interdit: Prohibit.

jou: Peça de fusta amb què dos animals  

són units pels caps o bescolls.

junyit: Unit pel jou.

llarguer: Molt llarg.

marrit: Abatut per la tristesa i la malenconia.

recer: Lloc on hom és a cobert del vent i les 

inclemències del temps.

sedec: Que desitja molt alguna cosa.

solaç: Entreteniment agradable.

Comentar un poema medieval
En la unitat 6 hem vist com podem redactar un comentari de text literari. Ara toca pas-
sar a la pràctica! Tot seguit en veurem un exemple: l’anàlisi d’un text de Jaufré Rudel.

Començarem completant l’esquema per a la redacció del comentari de text:

1 El context 

•	 Autor i data de redacció: Jaufré 

Rudel, trobador enamorat d’una 

dama de Trípoli.

•	 Fragment dins l’obra: relació amb 

la seva biografia.

•	 Època o espai geogràfic d’escrip-
tura: edat mitjana (s. xii). Poesia tro-

badoresca.

2 La intenció comunicativa

•	 Intenció que predomina: informar 

l’auditori, commoure’l i cercar-ne la 

seva comprensió, creant un efecte 

estètic.

•	 Funció principal: referencial, ex-

pressiva i poètica.

•	 Modalitat oracional predomi-
nant: declarativa, amb una oració 

exclamativa.

3 El tipus textual i el gènere

•	 Tipus textual: retòric amb seqüèn-

cies predictives (verbs en futur).

•	 Gènere: cançó trobadoresca amo-

rosa.

4 Les veus del discurs

•	 Autor i públic: el «jo poètic» s’adre-

ça a un receptor ideal, segurament 

plural; no hi ha senyal trobadoresc.

•	 Grau de formalitat i d’objectivi-
tat o subjectivitat: molt formal; 

grau alt de subjectivitat.

•	 Personatges: «jo poètic» tot sol.

5 La variació lingüística

•	 Variació: text en català adaptat, ori-

ginalment en occità, escrit en una 

varietat culta («trobar ric»).

6  El tema, l’argument, els camps 
semàntics i les figures retòriques

•	 Tema: manifestació de l’amor del 

trobador envers la seva estimada;  

tòpic de l’amor cortès; tema religiós.

•	 Argument: el poeta, trist, anhela la 

seva estimada, que és lluny. Recor-

dant-la, alhora que es lamenta, des-

criu les fases de l’amor cortès, i aca-

ba maleint el seu propi destí.

•	 Tria del lèxic: joc d’antònims gene-

ralitzat (tristor/goig; anhelós/marrit i 

alegre). El present es relaciona amb 

la tristesa; el futur, amb l’alegria, ja 

que el trobador es reunirà amb la 

dama.

•	 Camps semàntics: sentiments 

(dolç, tristors, anhels, estimo, amat, 

coratge, neguit, anhelós…), viatges 

(lluny, camí, pelegrí, albergaré, aco-

llit…)...

•	 Tòpics literaris: l’«amor de lluny»; 

la «captivitat de l’amor»; el consol 

religiós; «l’entrada de l’amor pels 

ulls».

•	 Figures retòriques: comparació 

amb l’hivern (1a estrofa), hipèrbole 

(en diverses estrofes), metàfora (2a 

i 3a estrofes)...

7 L’espai i el temps de la narració

•	 Espai o marc: «nostres terres són 

molt lluny».

•	 Temps històric o època: contem-

porani a l’època de l’autor.

•	 Temps narratiu o durada: lineal-

cronològic o retrospectiu.

8 L’estructura

•	 Estrofes: 

1a: mostra tristor i anhel per l’estima-

da.

2a: fa una descripció hiperbòlica de 

l’amor de lluny.

3a, 4a i 5a: descriu les fases de l’amor 

cortès (camí d’obstacles fins a l’en-

contre).

6a i 7a: es lamenta, to llastimós, nos-

tàlgic.

Tornada: maleeix el seu destí.

9 La cohesió del text

•	 Anàlisi mètrica: set estrofes (de set 

versos octosíl·labs) i una tornada (de 

tres versos).

•	 L’estil oracional: predomini de les 

oracions compostes («trobar ric»).

•	 Cohesió lèxica: repetició (interdit, 

embruix, anhel...) i antonímia (tristor, 

anhel, goig, solaç).

A partir d’aquest esquema, redactarem el comentari:

La composició «Pel maig, que el jorn és tan llarguer» 
és obra de Jaufré Rudel, un dels primers trobadors 
(segle xii), reconegut sobretot pel conreu del gènere 
de tema amorós per excel·lència, la cançó. 

L’obra de Jaufré Rudel pertany a la poesia trobado-
resca, una tradició poètica medieval que va néixer 
a Occitània, però es desenvolupà també a les nos-
tres terres, on els trobadors, a diferència dels poe-

tes (que escrivien en llatí), utilitzaven l’occità per 
elaborar les seves composicions, cantades per ells 
mateixos o per joglars en ambients cortesans. 

En aquest cas concret el jo poètic pretén informar el 
receptor de l’amor tan gran que professa, per així 
commoure’l. Per aquesta raó, hi ha un predomini de 
les oracions declaratives, típiques dels textos infor-
matius; però destaca també una oració exclamativa 

130 131

El Saber fer de literatura 
proposa el comentari d’un 
text literari (del període 
històric corresponent al 
contingut de la unitat) a 
partir d’un esquema de 
continguts i d’una sèrie de 
qüestions preparatòries 
que serveixen per 
planificar-lo i faciliten  
als alumnes la tasca 
d’anàlisi.

El primer comentari literari és un 
comentari resolt: un model 
redactat, que serà molt útil a l’alumne 
a l’hora d’elaborar els següents.
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La comunicació i els textos 1

Ben mirat, les llengües són unes criatures molt estranyes: fem uns sorolls curiosos 
amb la laringe, la llengua i els llavis i sembla que els qui ens envolten diuen que sí, 
que potser que ho deixem per a un altre dia, que no n’hi ha per a tant, que ens 
hauríem d’animar, que de cap de les maneres, només faltaria això. I, si és un altre 
qui fa els sorolls misteriosos, li direm que és veritat que fa calor, que tampoc és tan 
difícil això de viatjar a països llunyans, que és clar que ens trobarem aquesta tarda 
a les set, que sí que ens ve de gust passejar una estona.

En l’acord o en el desacord, les llengües tenen sentit, són mecanismes per a la 
significació i permeten salvar el buit que separa la gent: són el pont privilegiat que 
ens lliga i que resol definitivament l’aïllament dels individus, cadascun en una riba 
diferent, però salvats gràcies als signes.

Parlem, doncs, de la significació, dels seus problemes i entrebancs; i de com el 
llenguatge conté recursos generosos per unir les persones que, si hi ha bona vo-
luntat (és la qüestió ètica) i si posem en marxa totes les possibilitats expressives (és 
la qüestió tècnica), mai no restaran desvalgudes i desorientades en les terres igno-
tes de l’absència de sentit.

Jesús Tuson, ¿Com és que ens entenem? (si és que ens entenem)
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Activitats de síntesi

PER COMENÇAR

1. Per què diu Tuson que les llengües són 
unes «criatures estranyes»?

2. Estàs d’acord amb la idea que les 
llengües resolen «l’aïllament dels 
individus»?

3. Creus que, amb bona voluntat, ens 
podem comunicar amb qualsevol 
persona del món? O potser creus que cal 

tenir unes mínimes nocions de la llengua 
de la persona amb qui volem parlar?

4. Imagina’t que aquest estiu te n’anessis 
de viatge a Indonèsia. Com et 
comunicaries amb la gent? Faries 
l’esforç d’aprendre’t alguna frase d’ús 
habitual i una llista mínima de 
vocabulari? 
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1 La comunicació

La comunicació (paraula derivada del llatí communicatio, que significa ‘intercanvi, 
participació’) és el fenomen que ens permet relacionar-nos els uns amb els altres 
i amb el medi. Tot i que la capacitat de comunicació és compartida per tots els 
éssers vius, els tipus de codis o sistemes de signes utilitzats per cada grup són ben 
diferents. 

Així, mentre que els animals fan servir codis basats en sons o moviments, el que 
singularitza la comunicació humana és l’ús de les diferents llengües. Aquests sis-
temes lingüístics o codis són compartits per tots els membres d’una comunitat 
lingüística i reflecteixen una determinada manera d’entendre el món. En el text 
inicial, Jesús Tuson presenta el llenguatge com un mitjà que permet als humans 
relacionar-nos i establir vincles els uns amb els altres. És a dir, ser humans plena-
ment.

A més a més, les llengües, a diferència d’altres codis no lingüístics, permeten la 
comunicació oral i escrita. El primer canal utilitzat pels humans fou l’oral. 
L’aparició de l’escriptura, un llarg procés que evolucionà des del dibuix dels 
conceptes fins a la representació dels sons articulats, significà un gran avenç per 
a la humanitat. 

Malgrat l’aparició de noves formes de comunicació com les xarxes socials i els 
xats, els elements que hi intervenen continuen sent els mateixos que en els pri-
mers intercanvis comunicatius orals: emissor, receptor, missatge, canal, codi, re-
ferent i context, definits en el quadre de l’esquerra.

Cal tenir en compte que, al llarg d’una conversa, els papers de l’emissor i del re-
ceptor van intercanviant-se. Així, el primer emissor fa servir un codi per emetre 
un missatge (codificació), i el missatge emès per l’emissor és seguit de la resposta 
del receptor, el qual després d’haver escoltat i entès el missatge (descodificació), 
elabora un missatge nou relacionat amb l’anterior i es converteix en emissor. 
Aquest procés es coneix amb el nom de retroalimentació o feedback.

Text en escriptura 
cuneïforme del  

segle vi aC (palau de 
Darios I, Persèpolis).

Emissor: persona que emet  
un missatge.

Receptor: persona que rep  
el missatge.

Missatge: informació que  
es comunica o transmet.

Canal: mitjà pel qual es 
transmet la informació.

Codi: sistema de signes 
lingüístics i no lingüístics que 
permet emetre i interpretar  
un missatge.

Referent: realitat a què fa 
referència el missatge i que 
comparteixen emissor  
i receptor.

Context: espai i temps en  
què es produeix l’intercanvi.

8
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La comunicació i els textos 1   

2 Les funcions del llenguatge

El lingüista rus Roman Jakobson va sistematitzar, pels volts de 1960, l’esquema 
bàsic de la comunicació, basant-se en el fet que en cada situació comunicativa 
predomina un dels elements comunicatius sobre els altres.

El predomini d’aquest element caracteritza el missatge que s’emet i en determina la 
finalitat. Les diferents finalitats o objectius amb què l’emissor usa la llengua (inter-
canviar informació, expressar emocions, donar ordres…) es coneixen amb el nom 
de funcions del llenguatge.

PER SABER-NE MÉS

Les emoticones que fem servir  
en els missatges de telèfon mòbil 
i els correus electrònics estan 
relacionades amb la funció 
expressiva del llenguatge:  
ajuden a explicitar els  
sentiments de l’emissor  
(tristesa, alegria…).  
Fixeu-vos en aquest  
exemple d’una conversa  
de WhatsApp:

Marta: Holaaaa! Estava  
cantat! Ja t’ho deia jo…
Ali: 
Marta: El missatge… Que  
no has rebut el missatge?
Ali: Ai, noia, no sé de què  
em parles… 
Marta: Ups!  Crec que  
m’he ficat de peus a la galleda.

La funció referencial o representativa: intercanviar informació

Apareix quan intentem transmetre informacions objectives sobre la realitat. Sol 
ser predominant en una notícia o en l’explicació d’un llibre de text, i també en la 
conversa quotidiana quan informem sobre persones o coses. Utilitza oracions de-
claratives i verbs en mode indicatiu.

La Universitat col·labora amb els ajuntaments afectats pels incendis.

La funció expressiva: expressar emocions

Es mostra en l’expressió de sentiments, emocions o estats d’ànim. Sol predominar 
en la conversa col·loquial, especialment en la modalitat oral. Es caracteritza per 
l’ús de la primera persona, d’interjeccions (oh, uf!, ecs!…) o d’expressions infor-
mals com ara quina llauna, quina mandra… A més, com que és predominant en la 
llengua oral, es pot identificar per una entonació més marcada i l’acompanyament 
de gestos i expressions de la cara.

Dues amigues es troben pel carrer.
A: Com estàs, princesa? (Amb to irònic i picant l’ullet) 
B: Uf! Que no em veus? Vaig acabar rebentada! (Traient la llengua)

La funció conativa: donar ordres i aconsellar

Es manifesta quan l’emissor reclama l’atenció del receptor per fer-lo actuar d’una ma-
nera determinada. Són exemples d’aquest tipus de llenguatge les ordres, els consells, 
els suggeriments… Es poden caracteritzar per l’ús d'un vocatiu i del mode imperatiu.

Lluís, compra dues barres de pa per sopar. Petons.
Vocatiu

Elements de la comunicació i funcions del llenguatge

Referent/Context  
(funció referencial)

Missatge  
(funció poètica)

Emissor  
(funció expressiva)

Receptor  
(funció conativa)

Canal  
(funció fàtica)

Codi  
(funció metalingüística)

vocatiu: Expressió amb què hom 
s’adreça directament a una 
persona o cosa personificada. 
Normalment, se separa de la 
resta de l’oració amb una coma.

9

ES0000000003933 413143Lle1Btx_U01_44822.indd   9 01/04/2016   12:40:36



La funció fàtica: interaccionar i mantenir operatiu el canal

Explicita i reforça la interacció comunicativa entre l’emissor i el receptor mitjan-
çant expressions que faciliten l’inici d’una conversa (hola, bon dia, quin bon 
temps...) o busquen confirmar l’atenció del receptor (d’acord?, sí, molt bé, ahà...).

Conversa telefònica amb poca cobertura:

A: Ei! Hola!
B: Que em sents?

La funció poètica: elaborar textos amb valor estètic

Es manifesta en un text quan hi ha una finalitat estètica o lúdica, quan usem el 
llenguatge amb la intenció de crear un efecte determinat, fent servir recursos re-
tòrics, com ara la metàfora, la metonímia, l’al·literació… És pròpia de la llengua 
literària, tot i que també és molt present en l’àmbit publicitari i en alguns gèneres 
periodístics, com ara la columna d’opinió. A més, també es presenta en les conver-
ses col·loquials, sobretot mitjançant frases fetes i refranys.

Física

Com puc dir-ne fredor si m’ha encès tan sovint, 

si tants cops m’ha inundat de desig i de vida, 

si m’ha fos al seu foc –la raó feta instint–

i m’ha obert tot un món amb tan sols un bolígraf? 

DaviD Jou, Les escriptures de l’univers

La funció metalingüística: parlar de la llengua

Es posa en marxa quan fem servir la llengua per reflexionar sobre el funcionament 
de la llengua mateixa; és a dir, quan expliquem el significat d’una paraula, d’una 
expressió, etc. És present sobretot en gramàtiques i diccionaris. 

En la llengua quotidiana també fem un ús metalingüístic del llenguatge quan ex-
pliquem el significat del nostre discurs amb expressions com ara vull dir, és a dir, 
en altres paraules...

La paraula amistat és un substantiu abstracte, és a dir, designa una realitat 
que no podem veure ni tocar.

Cal tenir en compte, però, que la majoria de textos no responen a una única funció 
del llenguatge, sinó que hi convergeixen simultàniament diverses funcions. A 
més, aquestes funcions del llenguatge solen relacionar-se amb la finalitat del text 
i, en conseqüència, amb els tipus de text, que tractarem més endavant.

ACTIVITATS

1. Identifica els factors bàsics de la comunicació (emissor, 
receptor, missatge, codi, canal, context/situació)  
en aquestes situacions:

• Una classe de llengua.

• Un intercanvi de missatges de mòbil amb un amic.

• Tu veient una pel·lícula en una sala de cinema.

• Una conversa al carrer.

2. Digues quina és la funció predominant en aquests textos:

• Una novel·la històrica.

• Un somriure quan et trobes un amic.

• Unes paraules d’una conversa per comprovar  
la comunicació després d’una interferència.

• Un poema.

• Una definició al diccionari.

• Una ganyota quan et dirigeixes a algú.

• Una exclamació de sorpresa.

• Un crit d’alerta.

• Un pòster publicitari.
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La comunicació i els textos 1   

3. Indica en quines de les situacions següents es 
produeixen problemes comunicatius i explica quin 
element (emissor, receptor, canal...) falla en cada cas:

a) Un turista alemany pregunta en alemany a un policia de 
Salamanca (que només parla castellà) on és la catedral.

b) Dos veïns es veuen pel carrer i fan un gest amb la mà  
i el cap per saludar-se.

c) La Laia envia un missatge de WhatsApp a en Joan per 
saber a quina hora han quedat amb els altres amics,  
però en Joan té el mòbil apagat i no rep el missatge.

d) En Jaume explica als estudiants com cal fer el treball  
de Filosofia mentre els alumnes en prenen nota.

e) En Lluís envia un correu electrònic a la Mònica que diu 
«He vist l’Albert Peris a la festa», però la Mònica no sap  
qui és l’Albert Peris.

f) L’Eva i l’Anna xategen a través de l’ordinador, però un dels 
missatges no obté resposta perquè l’Eva se’n va a la cuina.

4. Llegeix els tres fragments següents i respon les 
preguntes del final:

Fragment 1

No sóc partidari de dir pissarreta 
als dispositius que, en anglès,  
es diuen tablets. Més aviat crec 
encertada la proposta del Termcat 
de dir-ne tauleta, sense cap 
animadversió a l’anglicisme 
directe tablet. Tauleta correspon  
al terme usat en la majoria de  
les llengües.
El blog de Gabriel Bibiloni (06/03/2012)  

http://bibiloni.cat/blog/?paged=2 
(adaptació)

Fragment 2

Un equip de futbol va ser el centre del món.
I quin n’és el secret? –es preguntava tothom.
La feina ben feta, qui no ho recorda?
Una cosa molt nostra, en els moments de més glòria.
Estimar el teu ofici, vigilar cada detall,
va cantar en un poema Joan Maragall.
I el que facin els altres, tant se val:
la feina ben feta no té fronteres ni té rival.

Anunci publicitari Estrella Damm (2010)

Fragment 3

Escola Ikea
10/09/13 02:00 – Xevi Sala

Si vols una aula, te la muntes; aquest és el nou concepte 
assajat a Girona. 

Les estretors pressupostàries en matèria 
d’ensenyament i la necessitat de reutilitzar fins i tot  
els barracons han servit perquè Girona assagi un 
concepte d’equipaments fins ara inèdit: l’escola Ikea. 
La imatge de pares i mestres amb trepants i tornavisos 
instal·lant contrarellotge prestatgeries a l’escola 

pública El Bosc de la Pabordia, ens assenyala ben 
gràficament cap on va el futur dels nostres centres:  
si vols una aula, te la muntes tu mateix. 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/ 
8-articles/676215-escola-ikea.html 

a) Tenen tots els fragments la mateixa finalitat? Descriu 
breument amb quina finalitat creus que els ha escrit  
cada emissor.

b) Indica la funció que predomina en cada un dels  
fragments anteriors i assenyala els trets lingüístics  
que la caracteritzen.

5. Respon les preguntes següents sobre la comunicació  
i els elements que hi intervenen:

a) Què significa la paraula comunicació?

b) Quins són els elements que intervenen en la comunicació?

c) Quina diferència trobes entre les converses següents? 
Explica-ho basant-te en els elements de la comunicació: 

• Una conversa cara a cara i una conversa per Skype.

• Una conversa cara a cara i un xat.

• Una conversa cara a cara i un correu electrònic.

6. Destria les situacions en què consideres adequat  
el predomini de la funció expressiva del llenguatge. 
Justifica la resposta.

a) Una conversa entre dos coneguts al carrer.

b) Una sentència judicial.

c) Un article d’opinió.

d) Una pel·lícula que explica la història d’una amistat.

e) Un article científic.

f) Un manual d’instruccions.

g) Un anunci publicitari.

h) El blog d’un polític.

7. Classifica cada enunciat d’aquesta conversa telefònica 
segons les funcions que hi predominen: 

–Hola, Anna!
–Hola! Quina alegria! Tenia moltes ganes de parlar 
amb tu!
–Jo també! Quina sorpresa!
–Vaig sempre tan atrafegada que no tinc temps de 
res, però feia uns quants mesos que volia telefonar-te, 
perquè volia dir-te personalment que m’han donat  
el premi de narrativa que organitza el poble.
–Que bé! Com me n’alegro!
–La veritat és que és una satisfacció molt gran,  
perquè ja saps que la persona que va promoure 
aquests premis era mon pare, i crec que és un bon 
homenatge.
–Ahà!

8. Escriu textos breus en què predominin les funcions  
que s’indiquen a continuació: 

a) fàtica c) conativa

b) referencial d) metalingüística

11
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3 Tipus de signes

Com hem vist, la comunicació es produeix quan un emissor fa servir un sistema 
de signes per construir un missatge i el tramet a un receptor que comparteix 
aquest mateix sistema de signes i l’entén. 

Hi ha tres tipus de signes, segons la relació que tenen amb el seu significat: indicis 
(índexs o senyals), icones (o imatges) i símbols.

3.1  Indicis

De vegades, aquesta transmissió d’informació no és voluntària. Així, podem inter-
pretar que un camí ple de fulles és un senyal que ja som a la tardor o que els nú-
vols negres de l’horitzó anuncien una tempesta, i en aquest cas no s’ha fet servir 
cap sistema de signes complicat per expressar una idea, sinó que hi ha una corres-
pondència directa entre el senyal i el seu significat, hi ha una relació de causa-
efecte entre l’un i l’altre. No hi intervé la voluntat humana i no es poden conside-
rar elements de comunicació. Diem, doncs, que el núvol negre i les fulles a terra 
són signes anomenats indicis generals, que qualsevol humà pot entendre a partir 
de l’experiència, independentment de la cultura a la qual pertanyi.

Alguns indicis, però, només els podran interpretar persones que en tinguin conei-
xement específic: els metges interpreten els senyals del cos humà com a indicis de 
malalties. Podem, doncs, considerar que bona part de les capacitats professionals 
de cada persona (l’aprenentatge d’un ofici, la carrera universitària, etc.) no són res 
més que l’adquisició d’hàbits especials per a la interpretació d’indicis especials.

3.2  Icones

Una icona (que en grec vol dir ‘imatge’) és un tipus de signe que manté una rela-
ció de similitud amb allò real que representa: així, el retrat a l’oli d’una persona 
s’assembla a la persona que coneixem; un quadre realista mostra també un paisat-
ge real amb més o menys exactitud; i en el cas de la fotografia la semblança és més 
gran encara, perquè parlem de reproducció: la instantània que pengem en una 
xarxa social, si no s’ha retocat digitalment, ens reflecteix tal com som (encara que 
alguns no «s’agradin»).

En el llenguatge verbal també podem advertir aquesta relació de semblança entre 
el signe i la realitat: així, les onomatopeies són icones acústiques perquè amb els 
sons de la llengua es reprodueix el so característic d’un fenomen natural, un ani-
mal, un objecte... (catacrac, mèu, tic-tac...)

Diem que en les icones hi ha una relació qualitativa entre el signe i l’objecte que 
representa, és a dir, estan directament concebuts l’un com a vehicle de represen-
tació de l’altre. Ara bé, la potència informativa de les icones sovint és ambigua, 
perquè el valor que tenen com a signes depèn de la semblança amb la realitat, que 
pot ser més fidel o menys: de vegades la representació icònica de la realitat es fa 
més esquemàtica (com en els indicadors de lavabos públics) o abstracta (les icones 
de certes marques de productes comercials), per la qual cosa l’augment del valor 
artístic d’una representació icònica pot repercutir negativament en la comprensió 
del missatge, fer perdre potència informativa a la icona, provocar diversitat d’in-
terpretacions... És el que es produeix, per exemple, en l’anomenada música des-
criptiva (la música de cinema, els poemes simfònics impressionistes, els «noc-
turns» de Chopin) i sobretot en l’art modern. És el punt en què la icona és a un pas 
del símbol.
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3.3  Símbols

Amb els símbols avancem un pas més en l’abstracció fins a perdre el lligam entre 
el vehicle que representa i l’objecte representat. Aquí la relació entre l’un i l’altre 
no és directa (com en els indicis) ni hi ha semblança (com en les icones), sinó que 
és una relació convencional, apresa, acordada pel grup social o cultural on es fa 
servir i on s’entén.

A diferència dels indicis, els símbols no són fruit d’un procés natural. Un objecte, 
un color, una paraula adquireix un significat concret en una cultura determinada, 
però en pot adquirir un altre de completament diferent en una altra cultura. 

Com que el símbol és la representació d’una idea de manera que pugui ser perce-
buda per algun dels sentits, els símbols poden ser de molts tipus: materials (la 
creu, el pa i el vi, símbols del cristianisme); visuals (el color vermell, símbol de 
l’esquerra política, la passió amorosa, la ràbia...; els colors de les banderes), ver-
bals (totes les paraules de la llengua, llevat de les onomatopeies), numèrics (el 7 
és el número de la sort; el 13, tot el contrari), sonors (les simfonies en tons majors 
expressen optimisme mentre que les de tons menors són més greus)... La semiò-
tica és la disciplina que estudia els símbols.

De vegades hi ha casos de símbols que transcendeixen l’àmbit local o cultural on 
han estat creats i adquireixen valor universal a causa del seu ús, com és el cas de 
certs senyals de trànsit (el senyal de direcció prohibida, per exemple) i, sobretot, de 
la llarguíssima llista de signes arbitraris (químics, matemàtics, lògics, etc.) que per-
meten a les ciències gaudir d’un grau molt alt de precisió en els seus raonaments.

Pel que fa al llenguatge escrit, podem afirmar que la majoria de les lletres, tot i 
procedir de representacions icòniques de la realitat, són meres convencions. Cal-
dria fer un estudi a fons de l’evolució que han experimentat al llarg del temps per 
saber què volien representar originàriament. Fixeu-vos en l’evolució de la repre-
sentació del nostre alfabet des dels primers testimonis escrits:

A

B

G

E

K

En algunes llengües orientals, com el xinès, es veu més clarament la representació 
icònica de la realitat. Fixeu-vos en l’evolució d’aquests ideogrames (representaci-
ons simbòliques de la realitat):

A

B

G

E

K

Egipci Protosinaític Fenici Grec arcaic Grec clàssic Llatí
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ACTIVITATS

9. Analitza cadascun d’aquests senyals. Són icones, 
símbols o bé una combinació de tots dos? Raona-ho.

10. Coneixes el significat d’aquests símbols? Indica’l.

11. A quina creença religiosa correspon cada símbol? 
Busca les que no coneguis en un diccionari o una 
enciclopèdia.

Religions: cristianisme, judaisme, islam, sikhisme, 
hinduisme, paganisme, xintoisme, budisme, taoisme.

12. Fixa’t en el símbol que té aquesta imatge al pit  
i investiga quin significat ha tingut al llarg del temps:

13. Què volen dir aquests símbols que potser trobaràs  
a l’etiqueta de la samarreta que duus?

14. Què són les emoticones? Són icones o símbols? 

15. Els colors tenen molts significats diferents, i en català 
apareixen en moltes expressions i frases fetes.  
Completa aquestes amb un color i explica’n el 
significat (algun cas admet més d’un color):

a) Quedar-se en...

b) Ser l’ovella...

c) Tenir un dia...

d) Mercat...

e) Màgia...

f) Posar ... algú:

g) Veure-ho tot... 

h) Estar molt... 

i) Estar en números...

j) Novel·la...

k) Ser de sang...

l) Passar la nit en...

m) Un príncep...

16. Escriu dos exemples de cada tipus de símbol diferents 
dels que han aparegut fins ara:

a) Material.

b) Visual.

c) Verbal.

d) Numèric.

e) Sonor.
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4 El signe lingüístic

D’entre tots els signes que intervenen en la comunicació, el signe lingüístic és el més 
característic i distintiu de la raça humana. El signe lingüístic és la unitat mínima de 
comunicació, i es compon de significat (imatge mental, idea o concepte de l’objec-
te o de la situació de què es parla) i significant (realitat acústica, allò que sentim, els 
sons o lletres que formen el vehicle del signe lingüístic) en relació amb un referent 
(objecte o situació real que prenem com a referència).

Significat Significant Referent

Mamífer carnívor de la família dels cànids,  
tingut en domesticitat des dels temps prehistòrics; 
animal molt intel·ligent i fidel als humans, les 
varietats del qual difereixen granment entre elles 
per la grandària, la forma, el pelatge, el color, etc.

En llengua oral, conjunt de sons o realitat 
acústica percebuda per l’oïda; en llengua 
escrita, les lletres que formen el mot «gos»: 

[gós]
g + o + s

Com passa amb els símbols, la relació entre el significant i el significat no és natu-
ral sinó que és arbitrària; és producte d’una convenció, d’un pacte en una deter-
minada comunitat lingüística. Per això en el món hi ha tantes maneres de refe-
rir-se als mateixos objectes, és a dir, per això cada comunitat té la seva llengua i les 
seves varietats lingüístiques.

Qualsevol discurs oral o escrit és el resultat de la combinació ordenada de diversos 
signes lingüístics en una unitat lingüística superior més complexa que anomenem 
de moltes maneres, segons la seva extensió. Un text llarg, com ara un discurs en un 
míting polític o una novel·la fantàstica, està format per unitats relacionades entre si 
(capítols, parts, etc.), que al mateix temps poden estar dividides en unitats més 
petites (paràgrafs) fins arribar als enunciats o fragments del text que separem amb 
els signes de puntuació. 

4.1  La doble articulació del llenguatge

Encara podem anar, però, una mica més enllà: en qualsevol missatge, el morfema 
és la unitat mínima amb significació, i pot coincidir amb la unitat «paraula» o no 
coincidir-hi; per exemple, el mot mare té un significat i un referent clar, però si 
diem marassa, entenem que hem afegit a la paraula anterior el sufix -assa, que li 
ha aportat un matís de bondat, tendresa. En el cas de mare, morfema i paraula 
coincideixen, mentre que marassa és una paraula composta de dos morfemes: 
mare i -assa.

Aquest, però, no és el darrer graó en la descomposició del discurs en les seves 
parts més petites. En general, el llenguatge es caracteritza per tenir una doble 
articulació, és a dir, es pot dividir en parts que tenen significat independent 
i també en parts que per si soles no signifiquen res. 

Els morfemes, com a unitats significatives mínimes, constitueixen la primera ar-
ticulació del llenguatge. 

Quan dividim un d’aquests morfemes en parts més petites, aquestes parts perden 
el significat, com passa, per exemple, amb les síl·labes. I si dividim aquestes síl-
labes en fragments més petits, que són els sons que les formen, tindrem unitats 
mínimes i abstractes de llenguatge sense significat independent, anomenades 
fonemes, i estarem parlant de la segona articulació del llenguatge. 

Doble articulació  
del llenguatge

Morfemes Fonemes

15
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Vegem ara els morfemes i els fonemes que formen el mot marasses: 

MORFEMES

Lexema mare

Morfemes 
gramaticals

Afix assa

Desinència s

FONEMES /m erás es/

Els sons afecten el significat quan, en intercanviar-se amb d’altres en la cadena 
fònica, provoquen canvis en les unitats immediatament superiors, els morfemes i 
les paraules. Ho podem comprovar en l’exemple anterior, ja que si hi canviem, per 
exemple, el cinquè so, obtenim una paraula nova:

[mərásəs] (marasses) ▸ [mərákəs] (maraques)
 Cadena fònica Cadena fònica

Els sons de la llengua –que estudia la fonètica i que es transcriuen entre claudà-
tors ([ ])– adquireixen la categoria de fonemes –que estudia la fonologia i que es 
transcriuen entre barres (/ /)– justament quan creen canvis de significat en els 
monemes. Vegem-ho: 

marasses maraques
 [s] ▸ /s/ [k] ▸ /k/

ACTIVITATS

17. Juga a reduir textos a una sola paraula esborrant les 
altres d’una en una o bé eliminant-ne dues de seguides 
(però no tres!). Cada vegada que n’eliminis una, has  
de llegir el text restant en veu alta per comprovar  
que és acceptable, que s’entén, encara que potser  
va canviant de significat. És una activitat excel·lent  
per comprovar que tenim interioritzades força regles 
sintagmàtiques que ens permeten veure el major o 
menor grau de cohesió entre les paraules d’una oració. 

Fixa’t en l’exemple: 

Tenia els cabells foscos

Tenia cabells foscos

Tenia cabells

Cabells 

(Observa que primer de tot hem tret l’article els,  
una de les categories més dèbils; després, l’adjectiu, 
que sovint és prescindible, i ens hem quedat amb 
només dos mots: el verb i el nom. Finalment, hem 
eliminat el verb perquè si trèiem el nom ens quedava 
un sol verb transitiu, cosa que en aquest cas no és 
acceptable. Així doncs, ens queda el nom cabells.) 

Ara prova-ho tu amb aquesta mateixa oració una mica 
més llarga i els textos següents (tingues en compte que 
els signes de puntuació compten com si fossin paraules).

Tenia els cabells foscos, era esprimatxat i caminava 
amb un pas deseixit que el feia semblar camallarg. 

James salTer, Això és tot

La bruixeria és un tema desconegut o mal conegut, 
ignorat però no oblidat. 

Joan soler i rosa Pubill,  
Les bruixes es pentinen

La primera cosa que us 
puc dir és que vivíem al 
sisè pis a peu i que per a  
la senyora Rosa, amb tots 
els quilos que duia a sobre 
i amb només dues cames, 
allò era una autèntica font 
de vida quotidiana, amb 
tots els neguits i les penes. 

romain Gary,  
La vida al davant

Sense una circumstància casual, el gest d’en Frank 
Friedmaier, aquella nit, només hauria tingut una 
importància relativa. En Frank, naturalment, no 
havia previst que el seu veí Gerhardt Holst passaria 
pel carrer. Però el fet que en Holst hagués passat 
i l’hagués reconegut ho canviava tot. 

GeorGes simenon,  
La neu era bruta

18. Redacta un text breu a partir d’aquesta cadena de 
conceptes:

so ▸ morfema ▸ paraula ▸ sintagma ▸ oració ▸ paràgraf ▸ text

16
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La comunicació i els textos 1   

5 La variació lingüística

Com, on i quan vam aprendre a parlar? Què significa «aprendre a parlar»? Parlem 
de la mateixa manera en totes les situacions en què ens trobem? Hi ha diferències 
en la parla de les persones que tenen una mateixa llengua però que viuen en ciu-
tats, països o continents allunyats? Si responem aquestes preguntes, ens aproxi-
marem al concepte de la variació lingüística. Aprenem a parlar en una època, en 
un context familiar, en una ciutat i en un país; aprenem a compartir el mateix codi, 
el mateix sistema de signes de la comunitat lingüística a què pertanyem.

Les persones d’una mateixa comunitat lingüística no fan servir el seu codi de ma-
nera homogènia: observem diferències entre les expressions habituals dels avis, 
els pares i els néts; entre la pronúncia d’algú de Girona i algú altre de Lleida, entre 
algú de Londres i algú de Nova York; entre la llengua que fan servir els metges, els 
jutges o els futbolistes… I tots canviem de manera de parlar quan ens adrecem a 
algú en funció de la seva edat i el grau de confiança que hi tinguem; fem servir 
models de llengua diferents amb els amics, en un examen oral o escrit o quan es-
crivim un poema o una redacció.

Els factors que determinen la variació d’una llengua són, d’una banda, la situació 
comunicativa (varietats funcionals o registres), i de l’altra, les característiques 
de l’emissor (varietats històriques, geogràfiques i socials): 

• Les varietats funcionals o diafàsiques (registres) són aquelles que depenen 
de les característiques de la situació comunicativa. Per exemple, quan escrivim 
un missatge de correu electrònic, ens expressem de manera diferent si ens adre-
cem a un amic o si ens adrecem a un professor. Així, podem utilitzar un registre 
col·loquial (en àmbits informals i en situacions conversacionals), formal (en 
l’àmbit acadèmic, jurídic, administratiu...), literari, etc.

• Les varietats històriques o diacròniques són les que depenen de l’època en 
què viuen els parlants. Una persona que parlava català al segle xv no ho feia de 
la mateixa manera com ho fem avui dia, per exemple.

• Les varietats geogràfiques o diatòpiques depenen de la procedència geogrà-
fica dels parlants, i configuren els diversos dialectes d’una llengua.

• Les varietats socials o diastràtiques depenen del grup sociocultural o de la pro-
fessió dels parlants, i es perceben en la tria lèxica i les expressions típiques dels 
diferents grups: la llengua d’una classe social determinada, els argots, etc. 

La llengua estàndard és la varietat comuna de la llengua, creada per ser compar-
tida per tota la comunitat lingüística. Té la funció d’aproximar els parlants de va-
rietats geogràfiques o socials allunyades, i tendeix a eludir localismes i arcaismes. 
L’estàndard és una varietat dinàmica, en formació constant, que s’enriqueix amb 
l’ús de la llengua en els diferents àmbits de la societat. És la varietat que s’utilitza, 
per exemple, en els mitjans de comunicació, en l’administració i en l’ensenyament.

LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA
identifica

La situació comunicativa Les característiques de l’emissor

•  Varietats funcionals  
o diafàsiques (registres)

•  Varietats històriques o diacròniques: segons el moment 
històric.

•  Varietats geogràfiques o diatòpiques: segons el lloc geogràfic.

•  Varietats socials o diastràtiques: segons l’àmbit sociocultural.

17
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6 La lingüística del text

6.1  L’estudi tradicional de la llengua

Tradicionalment, l’estudi de la llengua ha seguit els criteris que aplicaren els antics 
gramàtics al llatí i al grec clàssics. La paraula gramàtica, del grec grammatiké, es 
referia a l’aprenentatge de les normes de correcció lingüística; per la seva banda, 
la retòrica s’ocupava d’elaborar un discurs amb eficàcia comunicativa. En la nos-
tra tradició acadèmica, la retòrica es redueix a l’estudi de les figures retòriques; 
ara bé, l’enfocament gramatical ha impregnat les classificacions de la morfologia 
i la sintaxi de les llengües modernes.

L’estructuralisme, a la primeria del segle xx, va definir la 
lingüística com a ciència independent i va abandonar el 
terme gramàtica. Lingüistes com ara Saussure, Bloomfield 
o Sapir se centraven en l’estudi del sistema lingüístic (espe-
cialment en el signe com a unitat composta de significat i 
significant), sense considerar tots els elements extralingü-
ístics, com ara el context o la intenció comunicativa. També 
van fer avançar els estudis sobre fonologia, la part de la 
lingüística que estudia el fonema, la unitat mínima de so.

El generativisme, en la segona meitat del segle xx, es pro-
posà estudiar els processos lingüístics mentals que generen 
el llenguatge. Segons Noam Chomsky, tenim interioritzada 
una gramàtica innata i universal («competència lingüística»), 
i mitjançant l’actuació, produïm i interpretem els missatges 
lingüístics. L’interès dels generativistes se centra, sobretot, 
en la sintaxi, és a dir, en la funció de les paraules (o agrupa-
cions de paraules) dins de l’oració.

6.2  La lingüística del text: un canvi de perspectiva

La lingüística del text és un enfocament que engloba una 
gran quantitat de perspectives i escoles que tenen en comú 
la superació del límit de l’oració en l’anàlisi del llenguatge, a 
diferència dels corrents anteriors, que se centraven en dife-
rents aspectes de la llengua, però sempre dins l’àmbit oraci-
onal. 

La lingüística del text proposa una aproximació interdiscipli-
nària, ja que està oberta a les aportacions d’altres disciplines 
com ara la psicologia, l’antropologia i la so cio logia, amb la 
intenció de donar una visió global del llenguatge, i es carac-
teritza sobretot per l’estudi del text com a unitat mínima co-
municativa.

Malgrat la novetat que suposa aquest enfocament, la lin-
güística del text no neix del no-res, sinó que rep la influèn-
cia de corrents anteriors. Així, per exemple, recupera al-

guns plantejaments de la retòrica clàssica, ja que s’interessa pels mecanismes 
de producció de textos segons les característiques del context, la intenció de 
l’emissor o els interessos dels receptors. També hi incorpora la teoria de les 
funcions del llenguatge, iniciada per alguns estructuralistes com Jakobson.

Ferdinand de Saussure.

Noam Chomsky.
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6.3  El text

Segons la lingüística textual, les persones no ens comuniquem a partir de paraules 
o oracions, sinó a partir de textos, i el concepte de text va més enllà d’un simple 
conjunt o suma d’oracions.

Així doncs, d’acord amb aquesta perspectiva, definirem el text com la unitat co-
municativa mínima que està formada per un conjunt d’enunciats relacionats entre 
ells i també amb el context en què es produeixen. La interrelació dels enunciats es 
defineix per processos intratextuals (entre les altres unitats del mateix text) i extra-
textuals (en funció del context). Per això, la construcció adient d’un text s’ha de 
valorar des de tres perspectives, que en constitueixen les propietats bàsiques: 
adequació, coherència i cohesió.

Un text pot ser oral o escrit, breu o extens. Són textos tant la salutació que s’inter-
canvien dos veïns quan coincideixen a l’ascensor com el discurs d’un polític en un 
míting. O, si fem referència a la modalitat escrita, són textos tant una nota que 
deixem a la nevera per avisar que tornarem tard com una tesi doctoral.

6.4  Les propietats del text

Per començar, podríem afirmar que això és un text?

*Corrent la mai esperava més la no ahir gat rata s’amagava.

És evident que no podem considerar text qualsevol seqüència de paraules. Els 
textos han de complir unes normes, ajustar-se a un seguit de criteris que han de 
tenir en compte tant l’expressió de l’emissor com la comprensió del receptor. 
Aquestes normes i criteris els agrupem en les ja dites propietats del text: l’adequa-
ció, la coherència i la cohesió.

• L’adequació pragmàtica

Els textos s’han d’adequar al context en què es produeixen. Així, la relació entre 
l’emissor i el receptor, el canal que s’utilitza, la intenció comunicativa, etc., són 
va riables que caracteritzen els textos orals o escrits. Per exemple, redactar una 
instància per demanar els apunts de classe a una companya seria un error 
d’adequació.

• La coherència semàntica

El significat dels textos s’expressa mitjançant un conjunt articulat d’idees que 
construeixen el significat global del text. Aquestes idees o unitats d’informació 
han d’expressar-se de forma coherent, és a dir, entenedora, organitzada, no 
pas contradictòria ni críptica. Un text que no segueixi un ordre lògic, en el 
qual es repeteixin dades o hi falti informació rellevant, serà un text mancat de 
coherència.

• La cohesió sintàctica

Les unitats d’informació estan enllaçades entre elles en la cadena lingüística 
amb una sintaxi determinada: els sintagmes formen les oracions; les oracions, 
els paràgrafs; etc. Els connectors i els recursos lingüístics restants asseguren 
i expliquen les relacions entre les parts d’un text, és a dir, funcionen com a ele-
ments de cohesió.

Context  1 
Adequació  
pragmàtica

Significat  1 
Coherència  
semàntica

Sintaxi  1 
Cohesió  

sintàctica
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7 Els àmbits d’ús lingüístic

Els àmbits d’ús són els diversos contextos en què ens comuniquem d’acord amb 
l’activitat, l’estil de vida o els interessos que tenim. L’anàlisi de diferents situacions 
comunicatives ens permet distingir alguns factors que condicionen els trets carac-
terístics dels textos orals o escrits que es produeixen en els diversos àmbits d’ús:

• Context comunicatiu i cultural. Tant la situació comunicativa concreta (a classe, 
a casa, de festa, llegint una novel·la…), com el context cultural (país, coneixe-
ments sobre el món, sistema polític, creences religioses…) influeixen en els sig-
nificats i en les formes que adopta la comunicació.

• Tema. El contingut, els conceptes que tracten els textos orals o escrits, també 
condicionen el tipus de text que fem servir en cada cas.

• Relació entre l’emissor i el receptor. La proximitat o la distància, la confiança 
o el desconeixement, les relacions jeràrquiques entre l’emissor i el receptor 
afecten, sobretot, el grau de formalitat i les fórmules de cortesia.

• Intenció o finalitat comunicativa. Els textos responen a les diferents intencions 
de l’emissor: informar, convèncer o entretenir el receptor, regular-ne la conduc-
ta o crear formes artístiques.

• Grau de formalitat. Els aspectes anteriors inciten l’emissor a l’ús d’una variant 
diafàsica o registre lingüístic concret: oral o escrit, col·loquial o formal. 

Així doncs, recordem quins són els principals àmbits d’ús lingüístic, de caràcter 
públic o privat:

Acadèmic
Els textos transmeten informació en el context de les institucions 
educatives (escola, institut, universitat...).

Literari
Hi ha un acte creatiu amb les formes del llenguatge a partir  
de la realitat o de la ficció.

Administratiu
Es desenvolupa a l’Administració, que gestiona els interessos 
col·lectius.

Periodístic
Inclou notícies d’actualitat i opinions d’especialistes en diferents 
temes d’interès general.

Publicitari
Pretén convèncer el receptor (consumidor) de la qualitat d’un 
producte determinat.

Privat o interpersonal
Fa referència a les relacions interpersonals en què els missatges 
que intercanvien l’emissor i el receptor no tenen un interès  
o un abast públic, sinó més aviat particular o privat.

8 Els tipus de text i els gèneres textuals

Els textos es poden classificar tenint en compte diferents criteris, com ara la fun-
ció o finalitat del missatge (narrar, descriure, predir…) i l’àmbit en què es pro-
dueixen (administratiu, periodístic…). 

La classificació textual més coneguda és la d’Adam (1985), basada en les funcions 
lingüístiques de Jakobson, que hem estudiat abans. D’acord amb la tipologia 
d’Adam, els textos s’agrupen segons la finalitat que persegueixen: 
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• narrar • donar instruccions
• descriure • establir una conversa
• opinar • crear un efecte estètic
• explicar • predir el futur

A més, cada tipus de text ha desenvolupat també històricament un seguit de  
gèneres, que són models socioculturals i expressius que segueixen uns mateixos 
patrons formals i temàtics, amb una mateixa modalitat textual: narrativa (novel·la, 
conte, crònica), argumentativa (discurs, anunci, article d’opinió), instructiva (llei, 
reglament, ordre), retòrica (sonet, cal·ligrama), etc.

Parlarem de gèneres textuals per referir-nos a aquests models socioculturals de 
textos, que pertanyen a qualsevol àmbit d’ús, amb una intenció determinada. Els 
gèneres textuals inclouran, doncs, els gèneres literaris.

Tipus de textos Finalitat Gèneres

Narratiu Relaten fets, accions, històries. Novel·la, conte, notícia...

Descriptiu Expliquen qualitats d’objectes, persones o escenaris. Retrat, fullet turístic, inventari...

Argumentatiu Defensen una idea mitjançant proves i arguments. Article d’opinió, columna, debat, judici...

Expositiu Expliquen un tema i n’aporten informació. Conferència, article científic, exposició oral...

Instructiu Transmeten ordres, normes o procediments. Reglament, recepta de cuina, manual d’instruccions...

Conversacional
Són propis de la interacció comunicativa entre dues  
o més persones.

Conversa, xat, entrevista...

Retòric Busquen efectes estètics en l’ús del llenguatge. Poesia, anunci publicitari...

Predictiu Avancen esdeveniments que encara no s’han produït. Predicció meteorològica, profecia, horòscop...

Malgrat la utilitat de la teoria d’Adam, en la vida quotidiana difícilment trobem tex-
tos que s’adscriguin clarament a un tipus o un altre. De fet, en la majoria de textos, 
hi ha una combinació de diferents tipus. Per això, els lingüistes prefereixen parlar 
de seqüències textuals més que no pas de tipus textuals. Una seqüència seria un 
fragment de text que presenta unitat de significat i respon a una finalitat comuni-
cativa específica.

Per exemple, una novel·la és un text narratiu, en la mesura que explica uns fets en 
un eix temporal. Però, a més dels fragments narratius, n’hi ha d’altres que són 
conversacionals –reprodueixen els diàlegs entre els personatges– o bé descriptius 
–que expliquen com és un personatge o un paisatge.

ACTIVITATS

19. Defineix les paraules següents tot posant-les en relació 
amb els continguts d’aquesta unitat: varietat, registre, 
adequació, coherència, cohesió, gènere.

20. Imagina la situació següent: 

Has anat a un concert d’un dels teus grups musicals 
favorits amb els amics, però has hagut d’acceptar la 
companyia de la teva germana de 13 anys. A l’hora de 
tornar a casa no l’has trobada i has hagut de demanar 
ajut a la policia municipal i als organitzadors del concert. 

Redacta, de manera adequada a cada emissor i a cada 
receptor, els textos dialogats següents:

a) Els pares et «convencen» perquè la teva germana surti 
amb tu. Què hi contestes?

b) Expliques el pla dels pares als amics. Com hi 
reaccionen? Què hi diuen?

c) Expliques a un policia que la teva germana s’ha perdut. 
Què et contesta?

d) Missatge emès per megafonia en què s’anuncia el nom  
i les característiques de la teva germana.

21. En l’activitat anterior, quina varietat diafàsica o registre 
has fet servir en cada cas? Assenyala’n els trets 
característics.
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22. Fixa’t en el fragment de Llull i en l’adaptació  
a la llengua actual que n’hem fet. Després, resol  
les activitats següents.

Reconta’s que una rata estava ab sa filla en un forat; 
e aprés d’aquell forat estava un gató petit qui jugava 
ab una ploma. E adoncs la rata dix a sa mare que 
ella volia jugar ab aquell gató qui discreció no havia, 
car si discreció hagués no jugara ab aquella ploma;  
e car no havia discreció no coneixeria la natural 
contrarietat qui és entre los gats e les rates; e encara 
que seria bo que si·s poria metre ab ell en amistat, 
car per l’amistat poria ésser que·l gató, con seria 
gran, no li feés mal e que li lleixàs menjar del blat, 
que gat no menuga.

Conten que una rata estava amb sa filla en un forat;  
i prop d’aquell forat hi havia un gat petit que jugava 
amb una ploma. I aleshores la rata digué a sa mare 
que ella volia jugar amb aquell gat petit que no tenia 
seny, perquè si tingués seny no jugaria amb aquella 
ploma; i com que no tenia seny, no devia conèixer 
l’enemistat natural que hi ha entre els gats i les 
rates; i també que seria bo fer amistat amb ell, 
perquè per raó de l’amistat podria ser que el gat, 
quan fos gran, no li fes mal i li deixés menjar blat,  
ja que el gat no en menja.

a) Anota els canvis que han sofert les paraules següents 
durant els set-cents anys que han transcorregut entre 
els dos models de llengua anteriors: 

dix contrarietat

car que·l

los e

poria adons

feés havia

ab si·s poria metre en amistat amb ell

gató menuga

b) Classifica els canvis anteriors en: morfològics, 
sintàctics, semàntics, lèxics, ortogràfics.

c) Ara, assenyala les paraules que no han canviat  
i classifica-les en una taula segons la classe:  
nom, verb, adjectiu, article, pronom, preposició,  
adverbi, conjunció i interjecció.

d) Mira d’extreure’n una conclusió. Quines n’han canviat 
més i quines menys?

23. Redacta un diàleg breu entre dos amics i després 
explica els canvis que s’hi produirien si n’alteréssim  
el context, el tema, la relació emissor-receptor,  
la intenció o el grau de formalitat dels textos.

24. Quins àmbits són d’interès públic i quins d’interès privat?

25. Coneixes algun cas en què es barregin els àmbits 
públics i els privats?

26. Fixa’t en els textos que hi ha a continuació i fes les 
activitats que s’indiquen tot seguit: 

Descobreixen un altre quadre de Van Gogh
10/09/13

El Museu Van Gogh d’Amsterdam va anunciar ahir, 
després de dos anys d’investigació, el descobriment 
del quadre Posta de sol a Montmajour, pintat  
el 1888 per Van Gogh i que fins ara pertanyia  
a una col·lecció privada. El director del museu, Axel 
Rüger, assegura que «un descobriment d’aquesta 
magnitud no havia passat mai en la història del 
museu, és una veritable raresa». L’obra estarà 
exposada a partir del 24 de setembre a la seu del 
centre neerlandès. L’obra correspon a l’època en 
què Vincent van Gogh (1853-1890) va viure  
a Arles i va pintar diversos quadres amb temes 
florals, com ara Els gira-sols, La casa groga i 
L’habitació, punt de referència de la seva obra. 
Louis van Tilborgh i Teio Meedendorp són els  
dos experts que han analitzat l’estil, la tècnica  
i el suport abans d’autentificar la peça.

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/ 
676236-descobreixen-un-altre-quadre-de-van-gogh.html

Amb mesuradors ambientals i instruments de 
bioelectrònica, els tècnics en auditories 
domèstiques revisen i mesuren diferents 
paràmetres que poden causar alteracions  
en la salut ambiental de casa nostra. Cal controlar 
la radioactivitat emesa pel material propi de la natura 
–per exemple, segons el tipus de roca l’entorn 
emetrà més o menys radioactivitat– i l’emesa per 
materials de construcció de l’edifici –en funció de 
l’origen del material–. El comptador G. permet 
mesurar la radioactivitat i detectar qualsevol petit 
increment tant en la radioactivitat que prové de 
l’escorça terrestre com la procedent del cosmos.

G. aGuilera,  
«Casa nostra està malalta?» 

Joan: Hola, sóc estudiant de periodisme i estic fent 
un treball sobre la marginació. Nivell cultural del 
marginat, evolució, formació, desenvolupament del 
medi urbà, en el medi rural. Fa una estona que 
t’observo, que t’he vist, que t’he mirat i que m’he 
dit... M’he dit... Fes-li una entrevista. N’he de fer 
vint per al setembre.
manoli: Vols una cocleta? 
Joan: Què?
manoli: Una cocleta.
Joan, que escriu: Co-cle-ta. No, gràcies.
manoli: Pilla’n una, si en tinc catorze!
Joan: Gràcies... Puc fer-te l’entrevista?
manoli: Bueno, vale, va... Sí!
Joan: N’he de fer vint per al setembre, saps? 
Començo. Primera pregunta, que n’hi ha dinou.
manoli: Hòstia, ara em poso nerviosa. No nerviosa 
nerviosa, allò que et poses nerviosa. Allò no. Però 
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com quan vas a un examen i no has estudiat una 
merda... Pues aixins, lo mateix.
Joan: Què penses de l’OLP?
manoli: El què?
Joan: Segona pregunta, que n’hi ha divuit. En què 
treballes? 
manoli: Pues venc gamuzas als semàforos.

Jordi sánchez, Mareig (adaptació) 

mà [pl. mans] f. Part terminal del braç, que comprèn 
el carp, el metacarp i els dits, quan, com en l’home  
i en els simis, el dit gros es pot oposar als altres quatre 
dits; esp. aquest òrgan amb exclusió del carp o puny. 
La mà dreta. La mà esquerra. El palmell de la mà. […]

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans

a) A quin àmbit d’ús pertany cada text?

b) Quina funció del llenguatge predomina en cada cas?

c) Quins referents culturals hi trobes?

d) Analitza, per a cada text, el context comunicatiu, el 
tipus de tema, la relació entre l’emissor i el receptor, la 
intenció comunicativa i el grau de formalitat.

27. A quin tipus de text pertany la informació que conté 
l’apartat La comunicació d’aquesta unitat? A quin gènere?

28. Llegeix les dues propostes següents i digues si totes 
dues poden considerar-se textos. Justifica-ho.

Senyor,

Jordi Piles Aguado, alcalde de Bellavista, es 
complau a convidar-vos a la inauguració de 
l’exposició fotogràfica Cultura viva, de l’artista  
local Rafael Forés, Premi Nacional de Fotografia. 

L’acte tindrà lloc el pròxim 15 d’octubre a la sala 
d’exposicions de la Casa de la Cultura.

Bellavista, setembre de 2013

El professor. Director: Tony Kaye. Gènere: drama. 

Intèrprets: James Caan, Adrien Brody, Lucy Liu.

Henry Bathes és un professor substitut que té 
l’habilitat de connectar amb els alumnes, com un 
antic professor que tenia a l’institut. A la fi, arriba  
a ser considerat pels alumnes i professors com un 
exemple que cal seguir. 

29. Identifica les afirmacions correctes i, a continuació, 
elabora una definició de text des de la perspectiva  
de la lingüística textual que inclogui les afirmacions 
que has triat:

a) Constitueix una unitat comunicativa màxima.

b) Sempre està format per un conjunt d’oracions.

c) És producte de l’activitat lingüística i té caràcter social.

d) S’estructura d’acord amb regles oracionals i textuals.

e) Es construeix a partir de normes ortogràfiques.

f) És el resultat de relacionar l’expressió lingüística amb  
el context, és a dir, la situació en què es produeix. 

30. Explica la finalitat de cada un dels textos següents,  
i indica el tipus i el gènere a què pertanyen:

Les cèl·lules van ésser observades per primer cop 
pel polifacètic científic anglès Robert Hooke. El 
1665 va publicar el llibre Micrographia, en el qual 
exposava les seves observacions en un microscopi 
de la seva invenció. Entre d’altres coses que havia 
vist, parlava d’uns petitíssims compartiments que 
havia trobat en una fina làmina de suro i que li 
recordaven les petites cel·les que construeixen les 
abelles en un rusc. Per això les va anomenar cèl·lules. 
Avui en dia sabem que el que Hooke va veure eren 
les parets cel·lulars del que havien estat cèl·lules 
vives quan formaven part de l’escorça de l’arbre. 

La persona que més popularitat va donar al 
microscopi va ésser l’holandès Antonie van 
Leeuwenhoek, un conserge que en les seves estones 
lliures es dedicava a polir lents i a muntar-les en 
suports. Amb el seu microscopi, el 1673 va observar 
els glòbuls de la sang i el 1674 va ser el primer a 
descobrir els primers éssers unicel·lulars, els protozous 
d’una bassa. Nou anys més tard va ser el primer a 
veure bacteris, en concret els de la seva boca.

http://www.xtec.cat/~jgurrera/hist.htm

El mirall de l’ànima

No ens havíem vist mai, enlloc, en cap ocasió, però 
s’assemblava tant a un veí meu que em va saludar 
cordialment: ell també s’havia confós.

Pere calders, «El mirall de l’ànima»

El Periódico, 9/IX/2013

Tirallonga de monosíl·labs

Déu

I tu, què vols?

Jo

Doncs jo sols vull
–ei, si pot ser–:

Un poc de fam
i un xic de pa.
Un poc de fred
i un poc de foc.
Un xic de son
i un poc de llit.

Un xic de set
i un poc de vi
i un poc de llet.

I un poc de pau.

Un poc de pas,
un poc de pes
i un poc de pis.

I un xic de niu.
Pere QuarT  

(fragment)
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 SABER FER

Elaborar un esquema
Un dels mecanismes que millor 
funciona a l’hora d’estudiar és 
la memòria visual, que consis-
teix a processar imatges. En 
aquest sentit, l’esquema és una 
eina d’estudi especialment útil, 
ja que ens permet copsar d’un 
cop d’ull les idees principals 
i secundàries del text, i la mane-
ra com s’organitzen. 

L’esquema es pot fer servir 
amb dues finalitats ben dife-
renciades: com a eina d’estudi, 
per memoritzar les idees fona-
mentals d’un text, o com a eina 
per planificar la redacció d’un 
text propi.

Per elaborar un esquema a par-
tir d’un text, s’han de seguir els 
passos següents:

a) Lectura inicial. Cal llegir prèviament el text complet de manera atenta per 
comprendre’n bé el contingut. Si no l’entenem bé, no en podrem fer un bon 
esquema.

b) Subratllem el que és essencial. S’ha de subratllar el text per saber quines en 
són les idees principals mentre en fem la segona lectura. A més de subratllar, 
podem fer servir altres marques gràfiques: encerclar els conceptes clau, utilitzar 
símbols per marcar exemples, dates, etc., escriure anotacions al marge...

c) Esquema. Una vegada hem identificat les idees principals, és el moment de 
traslladar-les en un full. Les idees hi han de quedar representades de manera 
jeràrquica, a fi que es puguin distingir visualment les idees més generals de les 
més específiques o concretes.

Recomanacions per fer un bon esquema

L’esquema ha de recollir totes les idees importants del text, però aquestes han 
d’estar expressades de manera breu i concisa, amb una paraula o sintagma breu. 
S’ha de donar el màxim d’informació amb el mínim de paraules.

Les idees de l’esquema no han d’estar desenvolupades, sinó sintetitzades mitjan-
çant els conceptes clau. Un recurs molt útil és la nominalització, que ens per-
met condensar o reformular la informació i, així, reduir la llargada del text. Es 
tracta de substantius que en general deriven de verbs o adjectius, en els quals es 
condensa una gran quantitat d’informació. Fent ús de la nominalització, ens po-
drem estalviar de construir una oració completa. Per exemple, l’oració «Una de 
les funcions de l’aparell consisteix a reproduir cançons, melodies i qualsevol so» 
quedaria reproduïda en un esquema de la manera següent: «Funció: reproducció 
de sons».

Tinguem en compte, finalment, que en un esquema és important tenir una visió 
completa del contingut del text, i per això cal que ocupi només una pàgina.

Nominalització

sortir ▸ sortida

produir ▸ producció

concloure ▸ conclusió

fàcil ▸ facilitat

lent ▸ lentitud

ric ▸ riquesa
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El mamífer herbívor més gros

[...] El cérvol es caracteritza per les grans banyes que tenen els mascles. Banyes que renoven cada any, 
ja que cap al març o l’abril els cauen i, tot seguit, els comencen a créixer les noves, que el juny o juliol ja 
han arribat a la seva màxima esplendor. Els mascles són més grans que les femelles, arriben a pesar fins 
a 140 quilos, mentre que les femelles no solen sobrepassar els 80 quilos.

Les millors hores per poder-los veure són a la matinada i al vespre. A excepció dels mascles vells, que 
solen viure aïllats a les parts altes de la muntanya, viuen en ramats, que varien amb la fase del cicle se xual. 
Durant l’època de zel, els ramats són formats per un mascle i diverses femelles, mentre que la resta de 
l’any són formats per les femelles i els cervatells.

Els cérvols són protagonistes d’un espectacle únic a la natura que val la pena de presenciar o, com a mí-
nim, d’escoltar. Es tracta de la brama. Es produeix des de mitjan setembre fins a mitjan octubre, moment 
en què els mascles, lluint les seves impressionants cornamentes, busquen les femelles en zel per fecun-
dar-les. Abans, però, fan uns brams espectaculars, que ressonen pels boscos i les valls, per delimitar el 
seu territori i es barallen sorollosament amb els altres mascles fent xocar les banyes entre ells.

Si ara només el podem trobar en l’àmbit del parc natural del Cadí-Moixeró i a Boumort, fa anys, molts, 
uns 80.000 anys, el cérvol era present per tota la nostra geografia i fins i tot pel Bages, com ho constaten 
les restes que s’han trobat a les coves del Toll i de les Toixoneres, a Moià.

Jordi comellas, Revista (suplement de Regió 7), 29/11/2008

període  
renovació  
banyes

C
ar
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te

rís
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1

2

3

4

Localització !!

Vegem-ne un exemple concret a partir del text següent:

Fixa’t que, a l’esquerra, hi tenim el concepte principal del qual deriva tota la resta.

Tots els altres conceptes es distribueixen en l’espai d’esquerra a dreta, de més 
generals a més concrets o específics.

ACTIVITATS

1. Llegeix amb atenció el text següent i resol les activitats:

Molts aprenents i aprenentes creuen que escriure 
consisteix simplement a fixar el pensament fugisser  
o la paraula sentida en un paper. Entenen l’escriptura 
només en una de les seves funcions: la de guardar 
informació. Quan han d’elaborar un text, apunten les 
idees a mesura que se’ls acuden i hi posen punt final 
quan s’acaba el full o s’asseca la seva imaginació.

Al contrari, les escriptores i els escriptors experimentats 
saben que la matèria bruta del pensament s’ha de 
treballar com les pedres precioses per aconseguir  
que brillin. Conceben l’escriptura com una eina per 
desenrotllar les idees. Escriure consisteix a aclarir  
i ordenar informació, a fer-la més entenedora per  

a la lectura, però també per a si mateixos. Les idees  
són com plantes que cal regar perquè creixin.

daniel cassany, La cuina de l’escriptura

a) Subratlla o encercla les idees principals del text. 

b) Digues quin títol et sembla més adient per enunciar  
el tema del text de Cassany:

• Procediment d’elaboració d’un text.

• Actituds davant l’escriptura.

• Actituds adequades i actituds inadequades davant 
l’escriptura.

• Funcions de l’escriptura.

c) Elabora un petit esquema a partir del títol que has triat  
en l’activitat anterior.

banyes grans ➞ renovació anual

actualitat
Cadí-Moixeró

Bourmort

passat tot Catalunya

més grans que femelles

viuen en ramats

Característiques  
mascles

brama ➞ època de zel
Cérvol

Localització
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ACTIVITATS DE SÍNTESI 

Què fem amb les paraules?

Mostro la meva admiració davant la curiosa situació laboral dels futbolistes. 

En primer lloc, n’hi ha molts que cobren simplement per fitxar per una empresa 
esportiva. La gent normal, quan firma un contracte de treball, només comença a 
cobrar després del primer mes de feina feta. Però encara em sembla més extraor-
dinari que hagin aconseguit cobrar un sobresou pel fet de treballar bé. Això són 
les anomenades primes. 

Imaginem-nos un comptable que, a més del sou, rebés una prima per cada intro-
ducció reeixida de dades a l’ordinador.

Un altre privilegi és el rodatge. Els crítics són benvolents: «en aquests primers 
partits de la temporada no es pot exigir que en Farigola o en Romaní es trobin en 
plenes facultats...». Home, seria fantàstic que un comptable li digués al gerent que 
necessita unes quantes setmanes d’adaptació per calcular impecablement l’IVA de 
cada factura.

Però el que em meravella més dels futbolistes és la necessitat que tenen de suport 
psicològic. Si no hi ha un «bon ambient» al vestidor... Si en Max i en Mix no tenen 
unes relacions gaire bones... ¿Justificarà un oficinista els seus errors d’arxiu amb 
el fet que un altre empleat no li tingui simpatia? La moral dels treballadors del 
futbol és molt fràgil. Exigeixen al públic que ompli el camp i que els «animi» a fer-
ho bé.

La meva obligació –i el meu gust– és escriure un article cada dia. Però penso de-
manar al director d’aquest diari que cada matí enviï al meu carrer un grup de 
persones que, mirant cap a la meva finestra, es posin a cridar: «Ànim, Espinàs, 
cinc ratlles més, encara, tu pots fer-ho, oé, oé, oé...».

JoseP maria esPinàs, Una vida articulada
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ACTIVITATS

 1. Destria les idees fonamentals d’aquest text.

 2. Fes un esquema a partir del que has destriat.

 3. Investiga i redacta un text expositiu breu (d’unes  
200 paraules) en què expliquis qui és Josep Maria  
Espinàs i quina és la seva obra.

Josep Maria Espinàs.

 4. Explica el significat de l’última frase del text: 

«Ànim, Espinàs, cinc ratlles més, encara, 
tu pots fer-ho, oé, oé, oé...».

 5. Podem dir que la ironia impregna tot el text? Raona  
la teva resposta.

 6. Escriu un sinònim d’aquestes paraules o bé explica’n  
el significat:

• primes

• privilegi

• benvolents

• gerent

• facultats

• justifica

• moral

 7. Analitza els elements de la situació comunicativa que 
s’estableix en llegir aquest text.

 8. Respon les preguntes següents. Raona cadascuna  
de les respostes:

a) A quin tipus de text pertany aquest fragment?

b) Quina és la funció del llenguatge que hi predomina?

c) A quin gènere es pot adscriure?

 9. El text està escrit en la varietat estàndard del català,  
que se sol utilitzar en els mitjans de comunicació.  
Explica què és l’estàndard d’una llengua i quines 
característiques té.

10. Exposeu en 4 o 5 línies la vostra opinió sobre quines són, 
en general, les funcions lingüístiques que predominen  
en els textos periodístics. A continuació, obriu un debat 
per contrastar les vostres opinions, raonar-les i treure'n 
conclusions de manera col·lectiva.

11. Redacta un text breu en què expliquis l’evolució  
que han experimentat els estudis lingüístics en els  
últims segles.

12. Digues si les afirmacions següents són certes (C) o falses (F) 
i corregeix les que siguin falses:

a) En la comunicació humana emprem signes lingüístics  
i no lingüístics.

b) El referent no és compartit necessàriament per l’emissor  
i el receptor.

c) El receptor codifica, i l’emissor descodifica.

d) Les funcions del llenguatge tenen a veure amb les 
finalitats dels missatges.

e) La funció fàtica assegura que la comunicació sigui de 
qualitat.

f) Quan aclarim el significat d’un concepte estem fent  
servir la funció metalingüística.

g) La relació entre el significat i el significant no és  
natural.

h) El significant és allò que sentim i que té un significat.

i) Els morfemes consten de lexemes i morfemes 
gramaticals.

j) Els fonemes són sons que provoquen diferències  
de significat en els monemes. 

k) Les varietats diacròniques es refereixen al lloc  
geogràfic.

l) Les varietats diafàsiques es refereixen a la situació 
lingüística.

m) El canal és un dels factors que determinen l’adequació  
d’un text.

n) Un text coherent és aquell que té la informació ben 
enllaçada.

o) Un text cohesionat conté les idees organitzades, sense 
contradiccions.

p) Els factors que condicionen les característiques dels 
textos són: el context, el tema i la intenció.

q) L’àmbit d’ús administratiu pretén convèncer el receptor  
del contingut del missatge.

La comunicació i els textos 1   
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