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Esquema del llibre

Aquest llibre s’organitza en deu unitats: sis unitats de Llengua i quatre 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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PER COMENÇAR

1. Tu també creus que la conversa  
és «l’acció més dolça de la nostra  
vida»? Explica-ho. 

2. Comparteixes la tria de Montaigne  
o bé prefereixes la vista a l’oïda o la 
paraula? Per què?

3. Per què diu que l’estudi dels llibres  
«no escalfa», al contrari de la conversa?

4. Converses gaire amb els teus amics? 
Com t’hi comuniques amb més 
freqüència, mitjançant la veu o per 
missatges de text de mòbil?

CONTINGUT DE LA UNITAT

1  La producció del so

2  Els sons vocàlics

2.1 El sistema vocàlic i la neutralització

2.2 Les semivocals

2.3  Fenòmens de contacte vocàlic

3  Els sons consonàntics

3.1 Classificació

3.2 Correspondència entre so i grafia

3.3 Fenòmens de contacte consonàntic

4  La transcripció fonètica

Saber fer. Analitzar i redactar un article d’opinió

Activitats de síntesi

L’exercici més fructuós i natural del nostre esperit és, al meu parer, la conversa. 
Trobo que acostumar-s’hi és l’acció més dolça de la nostra vida; i és la raó per la 
qual, si se’m forçava a hores d’ara a triar, consentiria més prompte, així ho crec, 
a perdre la vista que l’oïda o la parla. [...] L’estudi dels llibres és un moviment 
lànguid i feble que no escalfa, mentre que la conversa ensenya i exercita alhora.

Michel de Montaigne, «De l’art de conversar», a Assaigs

Els sons de la llengua 1

Els sons de la llengua 1   

1 La producció del so

Els missatges lingüístics estan constituïts, en darrer terme, per una combinació de 
sons determinada. Produïm aquests sons per mitjà de l’aparell fonador, quan la 
columna d’aire que hem inspirat és expulsada i es veu modificada en les diverses 
cavitats interiors que el formen: les cavitats infraglòtiques, la cavitat glòtica i les 
cavitats supraglòtiques. Així doncs, la fonació consta de tres fases:

a) En la primera fase, localitzada a les cavitats in-
fraglòtiques, es genera la columna d’aire neces-
sària per articular els sons. El diafragma és el 
múscul que eleva i fa descendir els pulmons per 
facilitar la respiració i per bombar aire dels pul-
mons cap a la tràquea. 

b) La segona fase s’inicia quan, en l’itinerari ascen-
dent, la columna d’aire arriba al capdamunt de la 
tràquea, on troba la cavitat glòtica, anomenada 
també laringe, un òrgan extraordinàriament mò-
bil (podem comprovar com puja quan ingerim 
aliments i quan emetem sons aguts). Aquí es pro-
duirà la primera alteració de l’aire procedent dels 
pulmons.

 La laringe conté les anomenades cordes vocals, 
uns petits músculs protegits pel cartílag tiroide 
(conegut popularment com a nou del coll) que 
són molt elàstics i es poden relaxar, per deixar 
passar l’aire lliurement per la glotis (sons 
sords), o bé es poden contreure i vibrar, per dei-
xar passar una columna d’aire estreta (sons so-
nors).

c) La tercera fase se situa a les cavitats supraglòtiques, on l’aire pot sortir 
lliurement (sons vocàlics) o bé experimentar més alteracions en el camí fins 
a l’exterior (sons consonàntics). Aquestes alteracions són les següents:

• A la part posterior del vel del paladar hi ha l’úvula (anomenada popularment 
campaneta). Si està relaxada, l’aire avança cap a la cavitat nasal, que fa de 
ressonador, i obtenim els sons nasals. Si, pel contrari, es tensa i s’enganxa 
a la paret de la faringe, obstrueix el pas cap a la cavitat nasal i l’aire avança 
cap a la cavitat oral. Els sons obtinguts, doncs, seran orals.

• Si la massa d’aire va cap a la cavitat nasal, ja no es produirà cap més modifi-
cació, però si va cap a la boca trobarà diferents òrgans que en condicionaran 
el pas. Les dents, els alvèols i el paladar són passius, mentre que la llengua 
(que consta de l’àpex i el dors) i el vel del paladar intervenen activament en 
la modificació del pas de l’aire. Segons quin tipus de contacte es produeixi 
entre aquests òrgans, es produirà un tipus de so o un altre.

2 Els sons vocàlics

2.1  El sistema vocàlic i la neutralització

Els sons es combinen els uns amb els altres en la cadena fònica i formen síl·labes. 
Podem formar síl·labes sense consonants, però en totes les síl·labes hi ha d’haver 
com a mínim una vocal, que n’és el nucli: 

a - ï - llar

a - e - ro - nau

trans - port

La diferència principal entre vocals i consonants és que mentre les primeres s’ar-
ticulen mitjançant el pas lliure a la sortida de l’aire des dels pulmons fins a l’exte-
rior, en el cas de les segones, obstruïm el pas de l’aire posant en contacte dos òr-
gans fonadors. 

Fixa’t en els dos sons que componen la paraula té: el primer so, consonàntic, s’ar-
ticula tocant en un primer moment la part posterior de les dents superiors amb la 
punta de la llengua i deixant anar l’aire en una petita explosió; en canvi, el segon 
so, vocàlic, el podem pronunciar tota l’estona que vulguem només obrint la boca.

A més, totes les vocals es pronuncien amb vibració de les cordes vocals. És a dir, 
són sons sonors. 

Recorda que les vocals es classifiquen segons dos criteris:

a) Posició de la llengua.

b) Grau d’obertura de la boca.

En català oriental hi ha un sistema de vuit vocals:

Obertura  
de la boca

Posició de la llengua

Anteriors Centrals Posteriors

Tancades [i] [u]

Semitancades [e] [o]

Mitjana [ə]*

Semiobertes [ɛ] [ɔ]

Oberta [a]
 

*  En posició tònica només en balear.

Aquest sistema, però, té només tres sons en posició àtona; és a dir, que es pro-
dueix una neutralització de sons:

[i] [u]

[e] [o]

[a]

[ɛ] [ɔ]

[ə]

Per exemple, véns es pronuncia [béns], però venir es pronuncia [bəní]; igualment, 
fixa’t en la transcripció de bo i boníssim: [bɔ́] i [bunísim].

ACTIVITATS

1. Descriu amb paraules teves les tres fases de la fonació.

2. Explica la diferència que hi ha entre els sons sords  
i els sons sonors.

3. Escriu el nom amb què també es designen les parts 
següents: 

cavitat glòtica – cartílag tiroide – úvula

Esquema de l’aparell fonador.

cavitat  
nasal

cavitats  
infraglòtiques

cavitat bucal

faringe

esòfag

alvèol

llavis

dents

laringe

tràquea

bronquis

pulmons

diafragma

llengua

cavitats  
supraglòtiques

cavitat  
glòtica

PER SABER-NE MÉS

La fonètica és la disciplina  
que estudia els sons lingüístics, 
atenent a la manera de  
produir-los, a les seves 
propietats físiques i a la  
manera de percebre’ls 
mitjançant l’oïda.

PER SABER-NE MÉS

Els sons es representen per mitjà 
d’uns signes adoptats de manera 
convencional per a totes les 
llengües. El conjunt d’aquests 
signes és l’Alfabet Fonètic 
Internacional, i l’utilitzem per  
fer la transcripció fonètica de  
la llengua parlada. Els símbols 
fonètics es representen entre 
claudàtors: [ ].
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Morfologia verbal. Els verbs irregulars 2   

• En els infinitius acabats en consonant + -iar, la i és la síl·laba tònica en els pre-
sents d’indicatiu i de subjuntiu i l’imperatiu: estudio, estudia, estudiïs, estudiïn... 

• Tots els gerundis acaben en -ent (llevat del del verb escriure, que fa escrivint, 
i del de viure, que fa vivint). No hi ha cap forma de gerundi en -guent; per tant, 
són incorrectes les formes *capiguent, *sapiguent, etc. Tampoc no són correctes 
les formes de l’infinitiu i el participi *capiguer, *capigut; *sapiguer, *sapigut. Cal 
dir: cabent, caber; cabut; sabent, saber, sabut...

• Els verbs poder i voler canvien la o en u en totes les formes del present de sub-
juntiu i de l’imperatiu (pugui, vulguin, vulgues...).

• Els verbs fer, jeure o jaure, néixer o nàixer i treure o traure i derivats fan la vocal 
neutra de l’arrel en posició àtona amb a (faria, jauré, naixent, traiem, traguem, 
traguéssiu...).

• L’increment -eix- dels incoatius només el trobarem en les persones del singular 
i en la tercera del plural del present d’indicatiu, de subjuntiu i de l’imperatiu: ser-
veixo, serveixes, serveix, serveixen..., serveixi, serveixis, serveixi, serveixin..., 
serveix, serveixi, serveixin.

• Els verbs collir, cosir, sortir, tossir, escopir i derivats canvien la o per una u en les 
arrels tòniques del present d’indicatiu, de subjuntiu i de l’imperatiu: recullin, 
cullen, cuso, tussis, escupin (però, collim, cosia, tossiré, escopiu...).

• L’imperatiu només es fa servir en les oracions afirmatives, ja que per a les ora-
cions que expressen una ordre negativa es fa servir el present de subjuntiu: 

Ordre afirmativa (imperatiu): Enceneu el foc!

Ordre negativa (present de subjuntiu): No encengueu el foc!

• El gerundi s’usa per expressar una acció simultània, però no un fet que és con-
seqüència d’un altre, o que passa a continuació d’un altre:

Vam pujar la muntanya rient i cantant.

* Van anul·lar la reunió, convocant-la per a la setmana següent.

*La comissió va estudiar el reglament, aprovant-lo tot seguit.

 Aquestes últimes oracions s’han de construir d’una altra manera: 

Van anul·lar la reunió i la van convocar per a la setmana següent.

La comissió va estudiar el reglament, que va aprovar tot seguit.

ACTIVITATS

4. Llegeix el text i divideix les formes verbals subratllades 
en lexema i desinència: 

Quina diferència hi ha entre el cervell i la ment?

Un cervell humà necessita molta preparació per 
arribar a ser una ment. Necessita que s’hi posi molta 
informació i molts hàbits. Ha de tenir aquests hàbits 
instal·lats, i això és el que és la cultura. Si cries un 
nadó humà aïllat del llenguatge i de la cultura, en 
alguna mena d’illa deserta, estarà molt incapacitat,  
i de cap manera tindrà una ment humana. Només 
tindrà una ment animal.

Quina és la diferència entre les ments animals  
i les ments humanes?

Bé, és tremenda. Habitualment ens equivoquem  
a l’hora d’imaginar la ment animal. Busquem la 

intel·ligència en els animals i pensem que és com la 
nostra. Suposem que una nena petita mira per la 
finestra i veu un ocell que fa un niu en una branca. 
Mira amb atenció i construeix una rèplica del niu ella 
sola. I quan acaba, els dos nius tenen exactament el 
mateix aspecte. El procés que ha tingut lloc al seu cap 
és molt més complex que el que ha tingut lloc al cap 
de l’ocell. Pel simple fet que tots dos hagin construït 
un niu que està molt ben dissenyat no vol dir que 
l’ocell sigui conscient de les mateixes coses que la 
nena. O que l’ocell entengui les coses que la nena 
entén. Tendim a pensar que l’ocell és un bon enginyer.

Qui mana al nostre cervell?

És un error dir que nosaltres dirigim el nostre cervell. 
No és que hi hagi res, una ànima o un mateix, que 

dirigeixi el cervell. És el programari que funciona al 
cervell el que fa la feina. Però no dirigeix el cervell, de 
la mateixa manera que el programari no dirigeix 
l’ordinador. Vull dir que si poses un programari a 
l’ordinador, dónes nous poders a l’ordinador, uns 
poders que no tenia, per això compres el programari, 
per afegir-hi poders. Els humans omplim el cap amb 
eines de pensar que són com el programari, tot i que 
no estan fetes de metall o carboni, ni de cap material, 
sinó que estan fetes d’informació, de normes.

Carles Capdevila, entrevista a Daniel Dennett.  
Ara, 10/V/2015

5. Digues el temps de les formes verbals subratllades  
en el text, seguint el model: 

Havent tancat ▸ gerundi compost

El primer que havent tancat un terreny gosà dir «Això 
és meu», i trobà gent prou beneita per creure’l, fou el 
veritable fundador de la societat civil. Quants crims, 
guerres, morts, quantes misèries i horrors hauria 
estalviat al gènere humà el qui arrencant les estaques 
o omplint el fossar, hagués cridat als seus semblants: 
«Guardeu-vos d’escoltar aquest impostor; esteu 
perduts si oblideu que els fruits són de tots i que la 
terra no és de ningú».

Mentre que els homes s’acontentaren amb llurs 
cabanes rústiques, mentre que es limitaren a cosir 
llurs vestits de pells amb espines o arestes... mentre 
que no s’aplicaren sinó a obres que podia fer un de sol 
i a arts que no necessitaven dels concurs d’algunes 
mans, visqueren lliures, sans, bons i feliços tant com 
podien ésser-ho per llur natura... però des de l’instant 
que un home hagué de menester l’ajuda d’un altre, 
des que hom s’adonà que era útil a un sol obtenir les 
provisions de dos, va desaparèixer la igualtat, es va 
introduir la propietat, el treball va esdevenir 
necessari.

Jean-JaCques rousseau, Discurs sobre l’origen  
i els fonaments de les desigualtats entre els homes

6. Tria un dels cinc verbs següents i combina un element 
de cada per construir deu formes verbals diferents: 
agafar, tenir, merèixer, perdre, servir. 

Persona Nombre Temps Mode

1a

3a

singular

plural

present

passat simple

perfet

imperfet

gerundi

indicatiu

subjuntiu

7. Copia i completa les oracions amb la forma adequada 
del verb entre parèntesis (en algun cas pots escriure 
més d’una forma):

a) Acabo d’arribar a Londres i ja (tossir) . 

b) Tot i així, no crec que demà (canviar)  gaire el 
temps. 

c) Estan (néixer)  un munt de núvols ben negres. 
Això durarà. 

d) Em sembla que les maletes es (recollir)  al final 
del passadís. Anem-hi.

e) Les agafarem i (sortir)  a fora a buscar l’autobús. 
En (sortir)  un cada deu minuts.

f) El vol ha anat molt bé. (venir)  d’aquí a una hora  
i mitja.

g) Nosaltres sempre (treure)  les plantes al balcó 
quan hem de passar uns dies fora.

h) Tant de bo que t’hi (caber)  tot a la maleta  
petita.

i) Em penso que (treure)  la roba dels estenedors 
abans que (caure)  un xàfec. 

j) No sabia que (fer)  mal temps a les Illes  
Canàries.

k) Si (saber)  que plouria tant hauria agafat un 
paraigua.

l) Vosaltres potser (voler)  sortir a sopar alguna 
cosa, oi? 

m) Us quedeu a casa? Com (voler) . Ja (sortir)  
demà. 

8. Converteix les ordres afirmatives en negatives 
(prohibicions) i les negatives en afirmatives, tot fent  
els canvis que calgui en tota l’oració:

a) Manteniu els vostres fills fins als trenta anys.

b) Beveu una mica més d’aigua.

c) Veniu abans que es faci fosc. 

d) Estudia una mica més.

e) No diguis cap mentida.

f) Digueu què penseu de les reformes.

g) No trepitgeu la gespa.

h) No tingueu compassió dels vostres enemics.

i) No vinguis tard.

j) Enceneu l’ordinador. 
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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).

L’oració composta 4   

f) Per aconseguir un estil més àgil i directe, com a norma general es recomanen 
les construccions amb els relatius simples:

Aquesta és la noia de qui et parlava. (millor que: Aquesta és la noia de la 
qual et parlava)

g) El relatiu possessiu català és una forma culta que fa la funció de CN i té una 
estructura complicada: (preposició) + article + nom + de + el qual... 

Aquest és el dibuixant els còmics del qual es publiquen en revistes.

 Com que es fa servir sobretot en el registre escrit culte, la llengua oral s’estima 
més altres construccions, algunes no acceptades per la normativa:

La casa d’Olesa, les finestres de la qual sempre són obertes, sembla habitada.

La casa d’Olesa, que té les finestres sempre obertes, sembla habitada.

*L’home que el seu pare és metge, ha desaparegut. (col·loquial)

L’home, el pare del qual és metge, ha desaparegut.

h) Hem de vigilar de no repetir el pronom relatiu amb un pronom feble: 

Aquest és un programa en què hi participen molts tertulians.

He trobat una web de la qual en pots treure molta informació.

La biblioteca del centre és un espai on us hi trobareu molt bé.

i) El relatiu on només es fa servir per a llocs reals, no temps o llocs figurats:

El cine on hem anat quedava a l’altre extrem del barri.

*L’època on feia por sortir al carrer ja ha passat.

*M’he fet d’un club on tothom va amb xandall vermell.

4.3  Subordinades adverbials

Tot i que les oracions adverbials reben aquesta denominació perquè fan les fun-
cions del sintagma adverbial, cal distingir entre les adverbials circumstancials, 
amb valor clarament local, temporal o modal, i les oracionals, que expressen una 
causa, una conseqüència, etc. Aquestes darreres funcionen no com a comple-
ments del verb sinó de tota la proposició principal.

Les estructures que presenten aquestes oracions són: 

Estructura Exemples

Adverbi on, quan, com + oració Quan vam haver estalviat prou vam fer un viatge.

Proposició d’infinitiu En sortir de la ciutat van fer via cap a la costa.

Proposició de participi Acabada la representació el teatre es va anar buidant.

Proposició de gerundi Treballant tant no et quedaran dies de festa. 

Conjunció + oració Està molt cansat perquè s’ha llevat d’hora.

Locució conjuntiva + oració Tot i que no ha parat en tot el dia encara té forces.

De lloc

Són aquelles que indiquen una circumstància de lloc referida al verb principal 
i s’introdueixen amb l’adverbi on, que pot anar precedit de preposicions o d’altres 
adverbis (on, d’on, per on, allí on, allà on, arreu on): 

 Ens trobarem allà on viuen els pares.

 Passa per on trobis menys obstacles.

PER SABER-NE MÉS

Per entendre millor el relatiu 
possessiu en català, s’ha de tenir 
en compte que aquesta forma  
de relatiu té formes paral·leles 
específiques en diverses 
llengües, amb la mateixa funció:

• En castellà, cuyo: Este es el 
dibujante cuyos cómics se 
publican en revistas.

• En francès, dont: Celui-ci c’est 
le dessinateur dont les bandes 
dessinées sont publiées aux 
magazines. 

• En anglès, whose: This is the 
draughtsman whose comic 
strips are published in 
magazines.
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En l’apartat Per saber-ne 
més s’inclouen continguts 
relacionats amb la matèria, 
per ampliar coneixements.

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.
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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 (sons i grafies, conjugació de verbs, figures retòriques...).

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. 

a) 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.

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

Les funcions sintàctiques i la substitució pronominal 3   

 SABER FER

Analitzar i escriure cròniques i reportatges
La crònica i el reportatge són els dos gèneres pe-
riodístics que presenten la informació de manera 
més extensa. 

Pel que fa al reportatge, acostuma a relatar fets 
d’actualitat o d’interès general, i el periodista que 
el signa hi pot incloure fotografies, il·lustracions  
i entrevistes, per proporcionar una panoràmica 
més àmplia de l’assumpte que es tracta.

Si el reportatge no és tan sols informatiu sinó 
també valoratiu (presenta algun fet polèmic, un 
tema que es pot interpretar des de diversos punts 
de vista, etc.), pot ser que inclogui aquestes qües-
tions: 

•  Exposició del fet principal.

•   Explicació dels antecedents o de les causes i del 
context.

•   Exposició de reaccions i d’interpretacions, mit-
jançant entrevistes o citacions de fonts.

•   Anàlisi valorativa i previsió d’expectatives  
o de conseqüències.

D’altra banda, la crònica consisteix en l’exposició d’esdeveniments o de situacions, 
barrejant-hi comentaris personals. El cronista informa i interpreta uns fets que 
solen ser d’actualitat, dels quals és testimoni. 

Tenint en compte que el seu objectiu és proporcionar el màxim d’informació pos-
sible al lector, el redactor té llibertat per mostrar els esdeveniments cronològica-
ment o bé en forma de piràmide invertida, per captar millor l’interès dels lectors:

Primer paràgraf o entradeta amb la resposta a les sis preguntes: 

Qui? Què? Quan? Com? On? Per què?

Informació complementària a l’entradeta

Paràgrafs de context

Informació  

secundària

Com que l’extensió dels fets coberts pot ser molt variable, es pot fer una crònica 
que s’estengui unes quantes hores (per exemple, d’un esdeveniment esportiu  
o musical), o que s’allargui diversos dies (com ara les eleccions generals d’un país), 
mesos o anys (una guerra, etc.). 

El corresponsal és un periodista especialitzat en cròniques sobre altres països 
o zones en conflicte, que observa els fets en directe i envia els seus textos a la 
premsa.

ACTIVITATS

1. Llegeix aquest breu reportatge i respon les preguntes que tens a continuació: 

a) Explica algun fet que desconeixies del bàsquet i que  
has sabut després de llegir el reportatge.

b) Quines dues tesis es confronten en el text?

c) Quines són les fonts consultades?

d) Explica quines característiques del reportatge es poden 
trobar en aquest text.

2. Tria un tema que t’interessi per fer-ne una crònica:  
un concert, algun esdeveniment que hagi tingut lloc  
a l’institut, etc.

3. Busca informació que et pugui ser útil per tractar el  
tema sobre el qual vols escriure, i parla amb altra gent 
que conegui els fets, per tenir-ne diferents visions.

4. Amb tota la informació que hagis recollit, i amb la teva 
pròpia visió dels fets, redacta la crònica, tot seguint 
l’ordre que et sembli més adequat per captar l’interès 
dels lectors.

5. Posa-hi un títol que en resumeixi el contingut.

Els orígens del bàsquet a Catalunya
Parlem d’una disciplina que va arribar a Catalunya des d’Amèrica el 1912 a través d’una escola de Terrassa

Daniel aguilà

L’esport rei a Catalunya té un nom, i el sap tothom. Ara bé, si 
baixem a les següents posicions del podi en trobarem un altre 
que enguany celebra el seu centenari a les nostres terres. Par-
lem del bàsquet, una disciplina que va arribar a Catalunya des 
d’Amèrica l’any 1912 a través de les aules de l’Escola Vallpara-
dís de Terrassa, el primer centre de l’Estat on es va llançar una 
pilota a cistella per anotar dos punts, ara fa cent anys.

Arrels incertes

De fet, no va ser fins a finals de 1986 que es va esbrinar que 
aquest era l’origen real de la introducció del bàsquet a Catalu-
nya, ja que fins llavors la teoria historiogràfica acceptada par-
lava d’un religiós com la figura clau de l’arribada de la cistella 
a les nostres terres. L’escolapi Eusebi Millán, nascut a Sòria 
però criat a Barcelona, va marxar l’any 1911 a l’illa de Cuba per 
ensenyar història i geografia als més petits. La seva estada 
al país caribeny es va prolongar fins al 1921, moment en què 
va tornar a la capital catalana amb algun aprenentatge més  
a banda de l’experiència personal. El pare Millán havia descobert 
una nova pràctica esportiva, de gran popularitat a Cuba, ano-
menada basket-ball. L’escolapi va aportar la idea al centre on 
havia estudiat, l’Escola Pia Sant Antoni, i, tot i l’obstinació dels 
alumnes, va acabar impulsant-ne la pràctica. A partir d’aquí 
sorgiria la creació del primer club de bàsquet de Catalunya, el 
Club Esportiu Laietà, fundat l’any 1922 per alumnes de l’Escola 
Pia entusiasmats amb la nova disciplina.

Aquesta, doncs, era la tesi acceptada per la comunitat bas-
quetbolística com el punt de partida de l’esport de la cistella  
a Catalunya. Ara bé, a finals de l’any 1986 una sèrie de desco-
briments van desencadenar un canvi en aquest relat. Els his-
toriadors Joaquim Verdaguer i Pere Figueras van trobar dues 

proves fonamentals que determinaven una variació no tan sols 
en el lloc, sinó també en la data de l’arribada de l’esport, i ho 
feien a l’Arxiu Tobella de Terrassa, ciutat que passaria a ser 
denominada «el bressol del bàsquet». La primera de les proves 
era un breu d’un diari local egarenc, el Crònica Social, del di-
marts 4 de març de 1913, que deia: «Basket-ball. Al camp Vall-
paradís, d’aquí poc, els petits alumnes de l’escola del mateix 
nom practicaran aquest nou esport desconegut fins avui per 
nosaltres». Aquest document canviava, doncs, el centre neu-
ràlgic de l’origen del bàsquet, desplaçant-lo fins a una singular 
escola de Terrassa de principis de segle. I no només aquesta, 
sinó que una altra publicació, el diari Mundo Deportivo, també 
assenyalava aquesta nova pràctica, en aquest cas nou dies 
més tard que el Crònica Social.

Sàpiens, www.sapiens.cat
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L’apartat Saber fer de 
llengua pretén aportar als 
alumnes estratègies per  
a l’anàlisi i l’elaboració de 
diferents tipus de textos 
periodístics, administratius 
i acadèmics.
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El modernisme 7   

Comentar un text modernista

Esquema del comentari de textos literaris 

1 El context 

•	 Autor	i	data	de	redacció.

•	 Fragment	dins	l’obra.

•	 Època	i	espai	geogràfic	en	què	hom	

escriu.

2 La intenció comunicativa

•	 Intenció	que	predomina:	informar,	

convèncer,	descriure,	crear	un	efecte	

estètic...	

•	 Funció	principal:	referencial,	

expressiva,	poètica...

•	 Modalitat	oracional	predominant:	

declarativa,	interrogativa,	expressiva...

3 El tipus de text i el gènere

•	 Tipus	de	text:	narratiu,	descriptiu,	

argumentatiu,	expositiu,	instructiu,	

conversacional,	retòric...

•	 Gènere:	oda,	elegia,	sàtira,	ègloga,	

cançó,	sirventès,	plany,	alba,	goig,	auca,	

epopeia,	cançó	de	gesta,	conte,	novel·la,	

tragèdia,	comèdia,	drama,	assaig...

•	 Teatre:	tipus	d’espectacle,	decorats,	

il·luminació,	música,	vestuari,	

maquillatge,	actors...

4 Les veus del discurs

•	 Autor	i	públic.	Locutor,	autor	model,	

públic	model.

•	 Narrador	extern	(omniscient...)	o	

intern	(protagonista...);	«jo	poètic»;	 

«jo	discursiu».

•	 Veus:	discurs	directe,	indirecte,	

indirecte	lliure	o	monòleg	interior.

•	 Teatre:	diàlegs,	monòlegs,	aparts	

i acotacions.

•	 Grau	de	formalitat	i	d’objectivitat	

o subjectivitat.

•	 Personatges:	principals,	secundaris	

o figurants;	rodons	o	plans;	realistes	

(típics	o	versemblants)	o	idealitzats	

(arquetípics	o	al·legòrics).

5 La variació lingüística

•	 Variació	diacrònica,	diatòpica,	diastràtica	

i diafàsica.

6 El tema, l’argument, els camps 

semàntics i les figures retòriques

•	 Tema:	en	un	enunciat.

•	 Argument:	breu,	en	dues	o	tres	línies.

•	 Temàtica:	tria	del	lèxic,	camps	

semàntics	predominants	i	tòpics	

literaris.

•	 Figures	retòriques	destacades	en	

relació	amb	el	tema	i	l’estructura.

7 L’espai i el temps de la narració

•	 Espai	o	marc.

•	 Temps	històric	o	època.

•	 Temps	narratiu	o	durada:	 

lineal-cronològic,	acronològic	

o retrospectiu.

8 L’estructura

•	 Estrofes.

•	 Escenes	i	actes.

•	 Plantejament,	nus	i	desenllaç.

9 La cohesió del text

•	 Anàlisi	mètrica:	nombre	d’estrofes,	

tipus	de	versos,	ritme,	rima.

•	 Estil	oracional:	oracions	simples	

o compostes,	coordinació,	

subordinació,	juxtaposició.

Capítol VII: Primavera

Els primers dies de maig foren una meravella; 
tota la muntanya, embaumada de flaires, res·
plendent de clarors, plena de cantòries d’au·
cells, havia perdut son aspecte feréstec de mil·
lenària i semblava retornar a sa jovenesa de 
muntanya, amb totes les dolçors de verge i to·
tes les alegries de promesa. Cada dia, al lle·
var·se, la Mila hi descobria un nou embelliment, 
no percebut el dia abans; i descobria encara 
més: descobria que aquells embelliments es re·
flexaven en ella i que ella també, al compàs de la 
muntanya, feia una gran transmutació regressi·
va. Sos ulls, nets i clarífics, mes plens de sere·
nors malincòniques, s’animaven amb sobtats 

llampegueigs, sos llavis s’envermellien amb una intensitat fins aleshores inco·
neguda, sos pits prenien turgències de pits de mare novella, i una lleugeresa 
gràcil i harmònica ritmava tots sos moviments. An aquests canvis externs res·
ponien, en lo interior, una plenitud exaltada de sentiments i una impressiona·
bilitat tan soma, que a ella mateixa la desconcertaven per lo insòlits, fent·li 
sentir com si son ésser es multipliqués i la fes una dona nova per a cada mo·
ment de la vida. Com a les altres muntanyes llunyeres del fons de la davallada, 
semblava que a ella també la tornassolés tota, cos i ànima, una misteriosa llum 
interior. I aqueix canvi que ella sentia en si, els altres també l’hi sentien. 

Un dia el pastor, abrigant·la de dalt a baix amb una mirada afectuosa, li havia 
advertit:

–Vaja, ermitana, digueu pas mal de sant Ponç, si seu dona de bé! Ha fet amb 
vós com una mena de miracle. Quan vàreu vindre ací, vos se figurava l’ànima 
contraclaror, i ara doneu goig de vore; seu la dona més fresca i regalada que 
haja atrapada en ma vida.

Un altre dia, un diumenge, l’Arnau de Sant Ponç havia pujat fins a l’ermita tot 
caçant i havia entrat per donar·los les bones tardes.

–A Maria! –cridà en la porta del pati, anunciant·se.

–Qui hi ha?... Pugeu!... –havia respost la Mila, de la cuina estant; i deixant els 
plats que fregava, eixí al passadís balconer i es torçà sobre la barana.

L’Arnau va aturar·se a mitja escala, i després d’un punt de suspensió, exclamà 
amb sorpresa:

–Ai, mare! Poc vos havia conegut... Sembleu una altra...

I durant l’estona que estigué allà, la Mila, tot trastejant i sense mirar·lo a dretes, 
notava com ell no li treia els ulls de sobre, seguint·la pertot amb un esguard ple 
d’admiracions. 

Encara un altre dia, una migdiada plena de xafogor en què semblaven covar·hi 
ja tots els afogaments estiuencs, ella, després de dinar i enllestir la feina de la 
casa, agafà la panereta de cosir, tirà cap a l’hort, s’assegué sota un ametller i va 
posar·se a arreglar una camisa dolenta d’En Matias.

Darrera seu, el repeu de la muntanya començava a estirar·se cap amunt; a la 
dreta i lluny, la Volva enclotava son gep en la blavor lluminosa; quatre passes a 
l’esquerra un tancat de malesa posava límit a la terra conreua, i damunt del cap 
l’ametller estenia amplament ses branques, doblegades i penjants de la gran 
faldada d’ametlles que els havia predit el pastor. Sota el dosser verd, que amb 
prou feines deixava clarejar el cel, hi passava una fresqueta dolça que contras·
tava amb la roentor de l’atmosfera ensopidora. A la Mila, que estava empere·
sida pel temps i per haver·se llevat de matí, aquella frescor li donà al cap d’una 
estoneta ganes de jaure, i bo i sense traure’s de la falda la roba que cosia, tirà 
el cos enrera, deixant·se anar d’esquena sobre la terra en decliu. Dins del pit hi 
sentia, com en l’atmosfera, l’escalfor d’un caliver de vida colgada, els ulls se li 
enlluernaven borratxament de verdors fortes i de clapes lumíniques, i un desig 
somort i las d’estirar els nirvis li havia fet apartar els braços del cos i ajaçar·los 
en l’herba, palmes enlaire i amb la sang aturada pesadament en les venes.

Víctor català, Solitud

ACTIVITATS

1. Fes el comentari de text literari d’aquest fragment, seguint l’esquema que vas treballar a primer de Batxillerat. 

Fotograma	de	l’adaptació	
cinematogràfica	de	Solitud,	 
dirigida	per	Romà	Guardiet	(1991).
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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.

ACTIVITATS DE SÍNTESI 

La diversitat lingüística 6   

¿Per què si aneu al pakis sempre parleu castellà?

Són les 11 del matí i l’edifici històric de la Universitat de 
Barcelona és un formiguer d’estudiants que surten de 
classe o s’asseuen en cercle sota l’immens ficus del pati 
de Lletres. En aquest entorn es mou des de fa dos anys en 
Saïm, un estudiant de lingüística nascut a Brisbane (Aus·
tràlia) de mare sèrbia i pare pakistanès, que demana que 
se li faci l’entrevista en català.

–De quina classe surt?

–D’introducció a l’eusquera.

–Vaja, no en tenia prou amb el català?

–El català no l’estudio a nivell acadèmic. La meva visió 
d’una llengua és més activa. Si vull aprendre una llengua 
escolto música, veig sèries i parlo amb la gent.

–I amb quines sèries i grups ha aconseguit parlar 
tan bé català en tan poc temps?

–Veia Plats Bruts i Polònia i escoltava Aspencat, Adversaris 
i Txarango. I suposo que també hi influeix que el meu com·
pany de pis sigui de Banyoles.

–Ja li notava jo un lleu accent de Girona... Pompeu 
Fabra es trauria el barret.

–[Riu] És curiós, com que tinc la pell i els cabells més fos·
cos, a Austràlia sempre em prenien per estranger, en canvi 
aquí em senten parlar i donen per descomptat que sóc 
català. Fins i tot em pregunten de quin poble sóc!

–En quantes llengües podria respondre aquesta en-
trevista?

–En anglès, en serbocroat (que és la meva llengua mater·
na), en català i en castellà. Tinc un nivell intermedi de pan·
jabi –que és l’origen ètnic del meu pare–, holandès i portu·
guès, i faig classes d’occità, hebreu i polonès.

–Segur que no es deixa cap llengua?

–Bé, un amic del Marroc m’està ensenyant la variant col·
loquial de l’àrab marroquí i també estic aprenent ucraïnès 
amb unes amigues.

–No diuen que amb l’anglès n’hi ha prou per anar  
a tot arreu?

–Penso que l’anglès s’ha estès massa i s’ha instrumenta·
litzat per crear divisions de classe, destruir la diversitat cul·
tural i homogeneïtzar el pensament. A mi m’interessa la 
sociolingüística, que és la relació entre la llengua i la so·
cietat, i em sento més pròxim a les llengües minoritzades: 
el català i l’eusquera davant del castellà, el panjabi en·
front de l’urdú, l’ucraïnès enfront del rus...

–Què l’ha sorprès de Catalunya?

–Sabia que aquí hi havia dues llengües però em pensava 
que el català es parlava més. La gent no s’adona que la 
llengua només se salvarà si la parla. Conec molts catalano·
parlants superreivindicatius que a la universitat canvien al 
castellà encara que l’altra persona entengui el català. I per 
què si aneu a un supermercat pakis (com en dieu vosal·
tres) sempre parleu directament en castellà?

–Això passa sobretot a Barcelona.

–Doncs no ho entenc. Em sembla poc respectuós. És com 
dir·los: «Vosaltres sou de fora i sempre sereu de fora».

–Diria que ho fem més aviat per complex, però en 
prenc nota.

–Entenc que aquí hi ha hagut un procés històric, però 
¿com voleu que aprenguin català els immigrants si els ma·
teixos catalanoparlants no els parlen en català? A Irlanda 
hi ha molta gent que aprèn irlandès però que després no 
en parla mai. No vull dir que Catalunya vagi en aquesta 
direcció, però podria acabar així si no hi fem res.

–El català es podria arribar a extingir?

–Sí, per això cal esforçar·se més. Però no només en el co·
neixement del català a nivell institucional i escolar, sinó en 
l’ús normal i quotidià de la llengua. S’ha de canviar d’acti·
tud si es vol salvar el català.

El Periódico de Catalunya, 22/X/2014

ACTIVITATS

1. A quin gènere pertany el text que acabes de llegir?  
Quina és la seva intenció principal?

2. Per què el mot pakis està escrit en cursiva?

3. Què vol dir l’expressió «Pompeu Fabra es trauria el barret»?

4. Explica en què consisteix l’actitud anomenada lleialtat 
lingüística amb una citació del text.

5. Fes la llista de les llengües que apareixen en el text i digues 
a quina família pertanyen.

6. Explica el significat d’aquests conceptes: llengua, accent 
(«un lleu accent de Girona»), variant, sociolingüística, llengües 
minoritzades.

7. Per què el jove a qui s’entrevista en el text se sent «pròxim 
a les llengües minoritzades»?

8. Escriu un text en què expressis el teu punt de vista sobre la 
millor manera d’aprendre una llengua.

9. Analitza aquests cartells de dues campanyes per al foment 
de la llengua, del Departament de Política Lingüística,  
i digues si et sembla que poden funcionar o no i per què: 

10. Assenyala les afirmacions correctes i corregeix les 
errònies: 

a) En les llengües flexives, com el llatí, les paraules estan 
formades per un seguit d’unitats que aporten un significat 
gramatical.

b) El basc és una llengua aïllada.

c) Amèrica és el continent amb més llengües.

d) Indonèsia és un dels països amb un nombre més gran  
de llengües.

e) A l’Àfrica hi ha força llengües amb pocs parlants, en perill 
d’extinció.

f) L’occità, el sard i el gallec són llengües romàniques.

g) L’anglès i l’irlandès són llengües cèltiques.

h) El suec i l’alemany són llengües germàniques.

i) Les llengües romàniques van néixer cap al segle x.

j) Entre els segles xii i xiv la Corona d’Aragó es va estendre  
al sud i a l’est.

k) Durant la Renaixença el català va desaparèixer de l’àmbit 
literari.

l) El primer Diccionari general de la llengua catalana es va 
publicar el 1832.

m) Durant el franquisme es van recuperar els àmbits d’ús 
perduts per al català.

n) Actualment, el català és una de les llengües més presents  
a la xarxa.

o) En una situació diglòssica, una llengua A es fa servir en 
àmbits públics i una altra llengua B s’utilitza, a més dels 
públics, en els privats.

p) Un idiolecte és una llengua d’una ideologia.

q) Els principals dialectes del català són el central, el rossellonès, 
l’alguerès, el balear, el nord·occidental i el valencià.

r) Els dialectes balears tenen desinència Ø a la primera 
persona del present d’indicatiu.

s) El valencià té un sistema de cinc vocals tòniques. 

t) En nord·occidental es fan servir els articles lo, la, los, les.

aquesta foto ve un pel diferent...

ara sobraria un pel de blanc per 
sota... com ho fem?

FES-TE VOLUNTARI!
FES-TE VOLUNTÀRIA!

TENS 10 HORES 
PER CONVERSAR-HI?

HI HA 
PERSONES
QUE VOLEN
PARLAR CATALÀ

www.vxl.cat
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ACTIVITATS DE SÍNTESI 

El noucentisme i les avantguardes 8   

ACTIVITATS

1. Llegeix el text amb atenció i explica el significat del vers  
de J. V. Foix «M’exalta el nou i m’enamora el vell».

2. En el text Carme Arnau compara J. V. Foix amb els 
noucentistes. Explica les diferències entre la poesia 
avantguardista i la noucentista.

3. Si Foix s’interessa per Ramon Llull, Ausiàs March i els 
trobadors, en quina tradició s’emmirallen els autors 
noucentistes?

4. Explica el significat de les paraules següents,  
extretes del text:

• humanisme

• trobadors 

• futuristes 

• tiratge

• surrealistes

• artifici

• afaiçonar

• especulador

5. Has escrit alguna poesia? Quin valor creus que té 
escriure’n? Què opines de les afirmacions que la poesia  
és «una realitat objectiva, separada del poeta», un «artifici 
verbal...», i que el poeta és un «especulador del mot»? 

6. Explica els valors estètics del noucentisme, definits  
per Eugeni d’Ors al Glosari. 

7. Relaciona els noms de la primera columna amb els 
moviments culturals de la segona:

Tristan Tzara

Paul Éluard

Salvador Dalí

André Breton

René Magritte

Max Ernst

Joan Miró

J. V. Foix

Joan Salvat-Papasseit

Tommaso Marinetti

Guillaume Apollinaire

Pablo Picasso

8. Assenyala les afirmacions correctes i corregeix les  
errònies:

a) Com els modernistes, els noucentistes volen transformar  
la societat.

b) El principal pensador del noucentisme és Josep Carner,  
i Eugeni d’Ors, el principal poeta.

c) Les normes ortogràfiques de l’IEC van ser redactades  
per Pompeu Fabra.

d) L’espontaneïtat modernista contrasta amb el classicisme 
noucentista.

e) Baudelaire i Mallarmé són dos poetes simbolistes francesos 
que influeixen en la literatura noucentista.

f) La novel·la i la poesia són els dos gèneres més conreats 
entre els noucentistes.

g) En mans dels noucentistes la llengua catalana accentua  
la seva decadència.

h) Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat,  
és una de les personalitats principals de principis  
de segle xx a Catalunya.

i) La poesia de Carner s’inicia en el modernisme i evoluciona 
cap a l’ortodòxia noucentista, tot i que sempre manté  
el toc irònic.

j) Jaume Bofill i Mates va escriure força poemes sobre  
el paisatge del Montseny.

k) Josep Maria de Sagarra té un estil molt ric i conreà tota 
mena de gèneres.

l) Les avantguardes experimenten la seva màxima esplendor 
en el període d’entreguerres.

m) Els moviments d’avantguarda volen trencar amb els models 
artístics tradicionals.

n) El psicòleg Sigmund Freud és una de les influències  
més importants que rep el moviment surrealista.

Foix, semblantment a Riba i els noucentistes, vol instaurar la tradició de l’huma-
nisme català i alhora relacionar-se amb els corrents literaris més nous, que adapta 
amb originalitat singular, actitud que resumeix el seu vers tan citat: «M’exalta el 
nou i m’enamora el vell». Pel que fa al «vell» es remunta fins a Llull, Ausiàs March 
i, gràcies a aquest darrer, als trobadors; del «nou» l’interessen especialment els 
futuristes i els surrealistes de l’Escola de París, amb els quals manté relacions per-
sonals. Foix mateix s’ha definit com «un investigador en poesia», en considerar la 
poesia com una realitat objectiva, separada del poeta, però susceptible de ser ex-
plorada per ell [...]. Al mateix temps és conscient que la poesia és essencialment un 
artifici verbal, i pensa que el poeta és «mag, especulador del mot...». Malgrat la 
publicació d’aquest recull, Foix es donà a conèixer tardanament com a poeta 
i Gabriel Ferrater ha pogut parlar al pròleg d’Els lloms transparents de les «tècni-
ques» de què s’ha valgut Foix «per retardar brillantment l’esclat de la seva fama». 
La publicació del llibre suscità escàs interès, a causa del tiratge limitat i l’aparent 
dificultat de lectura. De fet, fins als anys 50-60 no s’inicia la difusió de Foix, amb 
una influència sobre les noves generacions que no ha fet més que augmentar. 
Malgrat això, Pere Gimferrer considera Sol, i de dol «un dels grans llibres de la 
poesia catalana moderna, i sens dubte el títol que, del Cant espiritual d’Ausiàs 
March ençà, ha sabut afaiçonar més superbament la parla poètica a l’exposició 
d’un sistema de pensament».

Carme arnau, pròleg a J. V. Foix, Antologia poètica

Josep Vicenç Foix acompanyat d’altres escriptors i artistes (1927).

La trahision des 
images (‘La 

traïció de les 
imatges’), de 

René Magritte.

Hirondelle Amour (‘Oreneta Amor’), de Joan Miró.

dadaisme

surrealisme

cubisme

futurisme

178 179

Cada unitat acaba amb un 
text que permet repassar 
tots els continguts a 
través de les activitats.
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6

L’exercici més fructuós i natural del nostre esperit és, al meu parer, la conversa. 
Trobo que acostumar-s’hi és l’acció més dolça de la nostra vida; i és la raó per la 
qual, si se’m forçava a hores d’ara a triar, consentiria més prompte, així ho crec, 
a perdre la vista que l’oïda o la parla. [...] L’estudi dels llibres és un moviment 
lànguid i feble que no escalfa, mentre que la conversa ensenya i exercita alhora.

Michel de Montaigne, «De l’art de conversar», a Assaigs

Els sons de la llengua 1
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PER COMENÇAR

1. Tu també creus que la conversa  
és «l’acció més dolça de la nostra  
vida»? Explica-ho. 

2. Comparteixes la tria de Montaigne  
o bé prefereixes la vista a l’oïda o la 
paraula? Per què?

3. Per què diu que l’estudi dels llibres  
«no escalfa», al contrari de la conversa?

4. Converses gaire amb els teus amics? 
Com t’hi comuniques amb més 
freqüència, mitjançant la veu o per 
missatges de text de mòbil?

CONTINGUT DE LA UNITAT

1  La producció del so

2  Els sons vocàlics

2.1 El sistema vocàlic i la neutralització

2.2 Les semivocals

2.3  Fenòmens de contacte vocàlic

3  Els sons consonàntics

3.1 Classificació

3.2 Correspondència entre so i grafia

3.3 Fenòmens de contacte consonàntic

4  La transcripció fonètica

Saber fer. Analitzar i redactar un article d’opinió

Activitats de síntesi



1 La producció del so

Els missatges lingüístics estan constituïts, en darrer terme, per una combinació de 
sons determinada. Produïm aquests sons per mitjà de l’aparell fonador, quan la 
columna d’aire que hem inspirat és expulsada i es veu modificada en les diverses 
cavitats interiors que el formen: les cavitats infraglòtiques, la cavitat glòtica i les 
cavitats supraglòtiques. Així doncs, la fonació consta de tres fases:

a) En la primera fase, localitzada a les cavitats in-
fraglòtiques, es genera la columna d’aire neces-
sària per articular els sons. El diafragma és el 
múscul que eleva i fa descendir els pulmons per 
facilitar la respiració i per bombar aire dels pul-
mons cap a la tràquea. 

b) La segona fase s’inicia quan, en l’itinerari ascen-
dent, la columna d’aire arriba al capdamunt de la 
tràquea, on troba la cavitat glòtica, anomenada 
també laringe, un òrgan extraordinàriament mò-
bil (podem comprovar com puja quan ingerim 
aliments i quan emetem sons aguts). Aquí es pro-
duirà la primera alteració de l’aire procedent dels 
pulmons.

 La laringe conté les anomenades cordes vocals, 
uns petits músculs protegits pel cartílag tiroide 
(conegut popularment com a nou del coll) que 
són molt elàstics i es poden relaxar, per deixar 
passar l’aire lliurement per la glotis (sons 
sords), o bé es poden contreure i vibrar, per dei-
xar passar una columna d’aire estreta (sons so-
nors).

c) La tercera fase se situa a les cavitats supraglòtiques, on l’aire pot sortir 
lliurement (sons vocàlics) o bé experimentar més alteracions en el camí fins 
a l’exterior (sons consonàntics). Aquestes alteracions són les següents:

• A la part posterior del vel del paladar hi ha l’úvula (anomenada popularment 
campaneta). Si està relaxada, l’aire avança cap a la cavitat nasal, que fa de 
ressonador, i obtenim els sons nasals. Si, pel contrari, es tensa i s’enganxa 
a la paret de la faringe, obstrueix el pas cap a la cavitat nasal i l’aire avança 
cap a la cavitat oral. Els sons obtinguts, doncs, seran orals.

• Si la massa d’aire va cap a la cavitat nasal, ja no es produirà cap més modifi-
cació, però si va cap a la boca trobarà diferents òrgans que en condicionaran 
el pas. Les dents, els alvèols i el paladar són passius, mentre que la llengua 
(que consta de l’àpex i el dors) i el vel del paladar intervenen activament en 
la modificació del pas de l’aire. Segons quin tipus de contacte es produeixi 
entre aquests òrgans, es produirà un tipus de so o un altre.

ACTIVITATS

1. Descriu amb paraules teves les tres fases de la fonació.

2. Explica la diferència que hi ha entre els sons sords  
i els sons sonors.

3. Escriu el nom amb què també es designen les parts 
següents: 

cavitat glòtica – cartílag tiroide – úvula

Esquema de l’aparell fonador.

cavitat  
nasal

cavitats  
infraglòtiques

cavitat bucal

faringe

esòfag

alvèol

llavis

dents

laringe

tràquea

bronquis

pulmons

diafragma

llengua

cavitats  
supraglòtiques

cavitat  
glòtica

PER SABER-NE MÉS

La fonètica és la disciplina  
que estudia els sons lingüístics, 
atenent a la manera de  
produir-los, a les seves 
propietats físiques i a la  
manera de percebre’ls 
mitjançant l’oïda.
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2 Els sons vocàlics

2.1  El sistema vocàlic i la neutralització

Els sons es combinen els uns amb els altres en la cadena fònica i formen síl·labes. 
Podem formar síl·labes sense consonants, però en totes les síl·labes hi ha d’haver 
com a mínim una vocal, que n’és el nucli: 

a - ï - llar

a - e - ro - nau

trans - port

La diferència principal entre vocals i consonants és que mentre les primeres s’ar-
ticulen mitjançant el pas lliure a la sortida de l’aire des dels pulmons fins a l’exte-
rior, en el cas de les segones, obstruïm el pas de l’aire posant en contacte dos òr-
gans fonadors. 

Fixa’t en els dos sons que componen la paraula té: el primer so, consonàntic, s’ar-
ticula tocant en un primer moment la part posterior de les dents superiors amb la 
punta de la llengua i deixant anar l’aire en una petita explosió; en canvi, el segon 
so, vocàlic, el podem pronunciar tota l’estona que vulguem només obrint la boca.

A més, totes les vocals es pronuncien amb vibració de les cordes vocals. És a dir, 
són sons sonors. 

Recorda que les vocals es classifiquen segons dos criteris:

a) Posició de la llengua.

b) Grau d’obertura de la boca.

En català oriental hi ha un sistema de vuit vocals:

Obertura  
de la boca

Posició de la llengua

Anteriors Centrals Posteriors

Tancades [i] [u]

Semitancades [e] [o]

Mitjana [ə]*

Semiobertes [ɛ] [ɔ]

Oberta [a]
 

*  En posició tònica només en balear.

Aquest sistema, però, té només tres sons en posició àtona; és a dir, que es pro-
dueix una neutralització de sons:

[i] [u]

[e] [o]

[a]

[ɛ] [ɔ]

[ə]

Per exemple, véns es pronuncia [béns], però venir es pronuncia [bəní]; igualment, 
fixa’t en la transcripció de bo i boníssim: [bɔ́] i [bunísim].

PER SABER-NE MÉS

Els sons es representen per mitjà 
d’uns signes adoptats de manera 
convencional per a totes les 
llengües. El conjunt d’aquests 
signes és l’Alfabet Fonètic 
Internacional, i l’utilitzem per  
fer la transcripció fonètica de  
la llengua parlada. Els símbols 
fonètics es representen entre 
claudàtors: [ ].



La reducció del sistema vocàlic àton no és tan acusada en els dialectes occiden-
tals, que mantenen cinc vocals en posició àtona: [a], [e], [i], [o] i [u]. Per exemple, 
venir i boníssim es pronuncien [bení] i [bonísim].

En alguns casos, però, no es produeix neutralització: 

La e àtona es pronuncia [e] (i no pas [ə], vocal neutra) en els contextos següents:

• [eá] real, teatre, crear, oceà, oceànic, ideal, idear...

• [eə] àrea, realisme, teatral, reacció, reaparició, idealisme, cineasta, rehabilitar...

• [əe] aeroport, aeròdrom, israelià, engraellat, paellera...

• [eɔ́] teòric, eòlic, arqueòleg, espeleòleg, meteor, camaleònic...

• [eó] orfeó, camaleó, neó, panteó, Napoleó...

La o àtona es pot pronunciar [o], i la e àtona, [e] en els contextos següents:

• [ɛ́ol] alvèol, nuclèol, aurèola...

• [uo] fastuositat, virtuosisme, duodè...; habitualment: fluorur, duodecimal...

• [eo], [oe] neollatí, neoclàssic... ; habitualment: vídeo, estèreo, àloe...

2.2  Les semivocals

En els diftongs, és a dir, en les síl·labes amb més d’una vocal, aquelles vocals 
que no són tòniques o nucli de síl·laba s’anomenen semivocals. Són els sons [j] i [w], 
i s’anomenen així perquè tenen l’aparença dels vocàlics (i i u) però es compor-
ten més aviat com a consonants, perquè la llengua frega el paladar i hi ha obs-
trucció al pas de l’aire. Pronuncieu atentament i separadament aquestes tres 
paraules i noteu la diferència entre els sons que corresponen a les tres grafies 
destacades: 

ahir       rei       vell

El primer so és vocalic [i], el tercer és consonàntic [λ], i el segon, un so pronunciat 
a mig camí entre vocal i consonant [j]; és una semivocal. Com que es produeix 
contacte entre la llengua i el paladar, tècnicament aquests sons són consonants; 
com les vocals, tots dos són orals i sonors, però mentre que [j] és palatal (el dors 
de la llengua toca el paladar dur), [w] és velar (la part posterior de la llengua toca 
el vel del paladar). 

Considerarem dos tipus de diftong segons la situació de la semivocal respecte de 
la vocal: 

a)  Si es troba al darrere del so vocàlic el diftong és decreixent, perquè l’articula-
ció «decreix», és a dir, va de més obert a més tancat. Aquest tipus de diftong pot 
aparèixer en qualsevol context: caiguda, aigua, mai,...

b)  Si es troba davant del so vocàlic, aleshores el diftong és creixent (va de més 
tancat a més obert). Aquest tipus de diftong només pot aparèixer en tres con-
textos: 

• A principi absolut de mot, amb h o sense: iogurt, hiena...

• En els casos gu + vocal, qu + vocal: aigua, qüestió...

• Si el so està envoltat de dues vocals i forma síl·laba amb la darrera: noia, 
deuen...

Cal tenir en compte que en la resta de casos de dues vocals contigües, en català es 
tracta d’un hiat, per la qual cosa paraules com qüestionar, teatre, cueta, afició, dia 
o ionització es dividiran en síl·labes de la manera següent: qües-ti-o-nar, te-a-tre, 
cu-e-ta, a-fi-ci-ó, di-a, i-o-nit-za-ci-ó.
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2.3  Fenòmens de contacte vocàlic

En les converses de la vida real les paraules no es pronuncien de manera aïllada 
l’una de l’altra, sinó que la cadena fònica consisteix en tot un seguit de sons sen-
se pauses entre els mots. Així, una seqüència com Què hi ha per sopar? Peix? 
segurament la pronuncieu només amb dues pauses, una després de cada signe 
d’interrogació. Fixa’t també que la segona paraula i la tercera s’ajunten en una 
de sola i la [i] passa a pronunciar-se com a semivocal perquè s’ha creat un dif-
tong: 

...hi ha... ▸ [i] [á] ▸ [já]

Els fenòmens de contacte vocàlic són dos: 

a) Elisió. El contacte entre la vocal final d’un mot i la inicial del següent es resol 
en l’articulació d’un sol so. Si totes dues són vocal neutra, només en pronun-
ciem una; si el contacte és entre vocal neutra i una altra vocal, acostuma  
a desaparèixer la vocal neutra: 

És a sota el pont. [ə]

La Mercè agafa el mòbil. [ɛ́]

b) Sinalefa. Es forma un diftong amb totes dues vocals: 

Té un gra al nas. [éw]

Ja hi som! [áj]

Un noi llest i agradable. [jə]

Tots dos fenòmens són molt habituals en la llengua oral, i recordem que cal te-
nir-los en compte també en la mètrica de la poesia. Hi haurà alguns casos, però, 
en què tant podem fer elisió com sinalefa (Porta un barret curiós. [əw] / [u]), i en 
altres, sobretot quan les dues vocals són tòniques, no es podrà fer ni una cosa ni 
l’altra (Farà hípica. [áí]).

ACTIVITATS

4. Transcriu fonèticament les lletres en negreta: veí, veïna, 
veïnat, rei, hiena, ahir, dia, dies, diada.

5. Digues si els casos en negreta són diftongs o hiats: dies, 
motiu, deure, raïm, peu, peüc, déu, eina, veïnat, beina, 
veïna, veïnatge, evacuació, evacuïs.

6. Divideix les paraules quota i cuota en síl·labes  
i comenta els diftongs o hiats que hi trobis.

7. Transcriu les vocals d’aquests formes verbals: deia, 
deies, deu, deuen, devíem, devíeu.

PER SABER-NE MÉS

La fonètica sintàctica estudia  
les alteracions a què es veuen 
sotmesos els sons que estan  
en contacte però que pertanyen 
a paraules diferents.
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3 Els sons consonàntics

3.1  Classificació

Ja hem dit que els sons consonàntics són aquells que s’articulen amb una inter-
rupció de la columna d’aire procedent dels pulmons. Això vol dir que l’aire no surt 
lliurement a l’exterior com passa en el cas de les vocals, sinó que se li barra el pas 
mitjançant el contacte o l’aproximació de dos òrgans. 

Classifiquem les consonants segons el punt d’articulació (lloc on es produeix el 
contacte o l’aproximació dels òrgans articulatoris) i segons el mode d’articulació 
(tipus d’impediment que troba l’aire per sortir a l’exterior).

ACTIVITATS

8. Transcriu les lletres en negreta: 

a) En tinc una. 

b) Tinc una amiga. 

c) Una idea.

d) Tinc una idea. 

e) Tinc una... idea.

f) Té, un llibre!

g) Ella té un llibre.

h) La Mercè agafa un llibre.

i) La Mercè ara llegeix un llibre.

9. Transcriu les vocals consecutives marcades en negreta 
en aquest text: 

Bellesa no sempre és seducció

Quan jo anava al cine –perquè fa molt de temps que 
no hi vaig, però això és un altre tema– vaig veure la 
majoria de les pel·lícules que aleshores eren famoses. 
I, naturalment, els actors i les actrius coneguts amb el 
nom d’estrelles. És curiós que la qualificació estrelles 
no s’hagi aplicat pràcticament mai a les grans figures 
del teatre, de la literatura o de la pintura. Sofia Loren 
era una estrella, Picasso no ho era. Ni els Beatles van 
rebre aquesta definició.

Naturalment, vaig veure alguna pel·lícula 
protagonitzada per Elizabeth Taylor, que ha mort  
fa poc i de la qual s’ha parlat, i encara es parla 
abundosament. Pàgines i pàgines a tots els diaris  
i totes les revistes. I a tot arreu s’elogia la bellesa 
d’aquesta actriu. La més bella, han dit. No ho 
discutiré pas, perquè la bellesa d’un home, d’una 
dona, d’un nen, d’un paisatge, d’un edifici, d’un 
automòbil és opinable. No existeix un criteri objectiu 
sobre la bellesa, encara que és cert que s’han difós 
uns cànons, unes normes, que permeten que tothom 
estigui d’acord que una rosa és bella.

Elizabeth Taylor no era el meu model de bellesa. 
Intento explicar-m’ho i la veritat és que no estic  
segur del perquè. ¿Potser li trobava un punt  
de fredor? No he sabut, ara, si escriure fredor  
o perfecció, que a vegades són la mateixa cosa.  
En qualsevol cas, no tinc cap interès a passar per 
excèntric, i l’opinió general em mereix molt respecte. 
Potser el que passa és que, per a mi, la bellesa no  
ha d’anar forçosament vinculada a la seducció, que  
és una altra valoració personal. Hi ha escultures  
que no són perfectes però que em sedueixen,  
i unes altres que tenen totes les característiques  
de la perfecció que no em fan sentir res.

Josep Maria espinàs.  
El Periódico de Catalunya, 31/III/2011

10. Recorda la regla ortogràfica corresponent i classifica 
aquestes paraules segons si l’article que les precedeix 
s’apostrofa o no s’apostrofa. Escriu-les amb l’article 
corresponent: unitat, himne, humà, interès, interessat, 
interessada, imatge, immoralitat, immensitat, immens, 
ordre, orde, ordenació, univers, universitari, universitària.
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Els sons de la llengua 1   

Segons el punt d’articulació, les consonants són: 

• Bilabials: els dos llavis es toquen, com al primer so de petó.

• Labiodentals: el llavi inferior toca les dents superiors, com al primer so de 
fresca.

• Dentals: l’àpex de la llengua toca les dents superiors, com al primer so de diu-
menge.

• Alveolars: l’àpex de la llengua toca els alvèols dentals superiors, com al primer 
so de cirera.

• Palatals: el dors de la llengua toca el paladar dur, com passa amb el primer so 
de llimones.

• Velars: la part posterior de la llengua toca el vel del paladar, com passa amb el 
primer so de gatets.

Segons el mode d’articulació, les consonants poden ser: 

• Oclusives: hi ha una interrupció del pas de l’aire, que es deixa anar de cop en 
una petita explosió. Exemple: el so inicial de carbassa.

• Aproximants: l’articulació es fa d’una manera intermèdia entre l’oclusió i el 
fregament; si són sons procedents de vocals s’anomenaran semivocals o gra-
duals (com la i de dèiem) i si procedeixen de consonants oclusives s’anomena-
ran espirants (la g de seguretat). 

• Fricatives: l’aire es deixa passar per un pas estret, fregant les parets de la cavi-
tat bucal. Exemple: el so inicial de xocolata.

• Africades: en l’articulació d’aquests sons hi ha una primera fase de tancament 
del pas de l’aire (oclusiva) i una segona de sortida amb fregament (fricativa), 
i per això es representen amb un símbol fonètic compost. Exemple: el so final 
de puig o despatx, que són el mateix.

• Laterals: la llengua tanca la part central de la cavitat bucal i l’aire ha de passar 
pels costats. Exemple: el so inicial de llibertat.

• Ròtiques: si l’àpex de la llengua vibra múltiples vegades en contacte amb els 
alvèols, serà vibrant. Exemple: el primer so de ratolí. I si l’àpex de la llengua fa 
una oclusió ràpida en contacte amb els alvèols, serà bategant. Exemple: el so 
central d’ara.

• Nasals: aquests sons, que s’articulen fent servir la cavitat nasal com a òrgan de 
ressonància (perquè s’interromp el pas de l’aire per la cavitat bucal), es diferen-
cien de tots els anteriors, que són orals. Exemple: el primer so de mona.

La combinació entre punt i mode d’articulació dóna lloc, en català, al sistema de 
sons següents:

Bilabials Labiodentals Dentals Alveolars Palatals Velars

Orals

Oclusives [p] [b] [t] [d] [k] [g]

Aproximants
Espirants [β] [δ] [ɣ]

Semivocals [j] [w]

Fricatives [f] [v] [s] [z] [ʃ] [ʒ]

Africades [ts] [dz] [tʃ] [dʒ]

Laterals [l̯] [l] [ʎ[ [ɫ]

Ròtiques
Bategant [ɾ]

Vibrant [r]

Nasals [m] [ɱ] [n̯] [n] [ɲ] [ŋ]
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3.2  Correspondència entre so i grafia

A l’hora d’escriure, en català no hi ha una correspondència exacta entre el so i la 
grafia. Molts sons de la nostra llengua es poden correspondre amb diverses gra-
fies, com ara el so [k]: corb, kiwi, aquell, amarg. 

Així mateix, hi ha sons que es representen ortogràficament amb dues grafies, com 
el so [ɲ] (banya). 

D’altra banda, una grafia es pot correspondre amb diversos sons: escrivim la lletra 
d per representar els sons [d] (com a dona), [t] (com a verd) o [δ] (com a fada). 

En l’apèndix final d’aquest llibre, trobaràs una taula amb cadascun dels sons con-
sonàntics i les varietats ortogràfiques que els representen. Llegeix-la amb atenció 
i fixa’t en les peculiaritats d’aparició.

3.3  Fenòmens de contacte consonàntic

Si en comptes d’estudiar els sons consonàntics de la llengua aïllats els considerem 
en la cadena parlada, tal com els percebem en la vida real, ens adonarem que el 
contacte entre els sons inicials i finals de síl·laba o de paraula provoca el canvi 
d’algun dels trets d’aquests sons: sonoritat, punt d’articulació o mode d’articula-
ció. Aquests són els canvis que es poden produir: 

a) Ensordiment:

• Els sons oclusius, fricatius i africats a final de mot i seguits de pausa esdeve-
nen sords: fre[t], ma[k].

• Els sons oclusius a final de mot i seguits de so vocàlic esdevenen sords: fre[t] 
hivernal.

• Els sons oclusius, fricatius i africats a final de mot o de síl·laba esdevenen 
sords si es troben abans d’un so sord: fre[t] furiós, tre[s] peus.

b) Sonorització:

• Un so sord, a final de síl·laba o de mot esdevé sonor quan va seguit, en la 
cadena fònica, d’una consonant sonora: fre[d] d’hivern.

• Els sons fricatius i africats sords a final de mot se sonoritzen si van seguits 
d’una vocal: el[z] avis, bo[dʒ] i perillós.

c) Assimilació. Es produeix quan un so consonàntic adopta el punt d’articulació 
del so que el segueix:

• Labialització: ca[m]vi, i[ɱ]fant, ells só[m] vius, u[ɱ] foc.

• Dentalització : ca[n̯]tar, ere[n̯] tres, fa[l̯]ta, ca[l̯] treure la pols.

• Palatalització: e[ɲ]ginyer, e[ɲ] Jordi, e[λ] llapis

• Velarització: ta[ɳ]cat, u[ɳ] gat. 

d) Geminació. És la pronunciació duplicada d’un so consonàntic, que de vegades 
s’indica per l’escriptura (connectar [nn]) però d’altres, no (poble [bb]). Alguns 
dels casos en què l’escriptura no ho indica són en els grups -bl-, -gl-, -pl- inter-
vocàlics (regle, triple...) i en el grups -tll-, -tl-, -tm-, -bm-, -cn-, -dm-, -tn- (ratlla, 
atlàntic, ètnic...).

e) Elisió. En gran part del domini lingüístic català, alguns sons consonàntics no 
es pronuncien en els casos següents:

• La consonant final en els grups formats per una nasal i una oclusiva (-mp, 
-mb, -nt, -nd, -nc, -ng) o una lateral i una oclusiva (-lt, -ld): camp [kám], vent 
[bén], alt [ál], vinc [bíɲ]...

PER SABER-NE MÉS

El cas de la lletra x és peculiar, 
ja que es pot pronunciar de 
quatre maneres diferents: 

• Amb el so [ ʃ ]: xiclet.

•  Amb el so [ks] (cas més 
general): màxim, luxe.

•  Amb el so [gz] (en mots 
començats per ex i seguits de 
vocal o h): examen, exercici.

•  Amb el so [k] (davant ce, ci, s): 
excel·lent, excitar, exsudació.
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• La -p- en els grups -mpt-, -mpc-: com(p)te, exem(p)ció; etc.

• La -r final dels infinitius (en català central): canta(r).

• La -r final dels mots acabats amb els sufixos de derivació -ar, -er, -or: bestia(r), 
fuste(r), llavo(r).

• La -r final en mots que tenen derivats en què la r sí que es pronuncia: po(r), 
cla(r).

• La -r final d’alguns sufixos: fuste(r)

• La -t final dels gerundis: sortin(t).

• La -t final dels mots acabats en -lt, -nt: al(t), pon(t), sentin(t).

• La s dels mots aquest, aquests: aque(s)t, aque(s)ts.

f) Sensibilització. Fenomen segons el qual es recupera la pronunciació d’un so 
que en un altre context s’havia elidit, i el detectem en:

• La -r dels infinitius, la -t dels gerundis, normalment elidides però audibles si 
van seguides de pronom feble: anan[t]-hi, estima[r]-la.

• La s dels mots aquesta, aquestes.

• La b de la preposició amb davant mot començat amb vocal: am[b] avió.

• La -t de quant, cent, vint, sant, seguides de mot començat en vocal: San[t] 
Antoni.

4 La transcripció fonètica 

Per transcriure correctament un so o una seqüència dins la cadena fònica cal se-
guir els passos següents:

a) Pronunciar tota la seqüència seguida i identificar les vocals tòniques, és a dir, 
els accents fonètics. 

 Per fer-ho bé, hem de recordar que en català central totes les paraules polisil-
làbiques tenen accent fonètic, encara que no totes tinguin accent gràfic. Tots els 
monosíl·labs també són tònics, llevat de: 

• La conjunció que.

• Les preposicions a, de, en, per, amb.

• Els pronoms febles: em, me, et, te, es, se, li, ens, nos, us, vos, els, los.

 Les paraules compostes tenen dos accents fonètics: anticonstitucional, per 
exemple, té dues a tòniques i cap vocal neutra.

b) Identificar els diftongs, si n’hi ha, i transcriure les semivocals.

c) Identificar els contactes consonàntics i transcriure les consonants.

d) Revisar la seqüència sencera per detectar possibles errors.

Fixa’t en aquest exemple. Transcriurem la seqüència els amics:

a) Només hi ha un accent, la i. L’article és àton.

b) No hi ha diftongs.

c) Hi un contacte consonàntic: la s de l’article se sonoritza en contacte amb la 
vocal inicial següent.

d) No hi ha cap altra peculiaritat. 

Podem transcriure la seqüència així: [əlzəmíks].
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ACTIVITATS

11. Digues quins són els quatre trets distintius següents 
dels sons que corresponen a les grafies en negreta: 
pluja, fulla, molt, fins, que, sola, gota, carreró, tenir, 
tristor, vaig, motiu, així.

a) So vocàlic o consonàntic

b) So sord o sonor

c) Mode d’articulació

d) Punt d’articulació

12. Transcriu fonèticament les lletres en negreta: tendra, 
cara, car, inflar, vinclar, vegada, gairebé, bullir, orgull, 
indefinit, diferent, atractiu, aleshores, quants, parlar-te’n, 
enlloc, aquest, coses, vulguis, entén, rancúnia, tornava, 
vegetal, sentir, amargor.

13. Ara transcriu les següents: fluix, platja, afluixar, 
taxímetre, guix, goig, metge, xocolata, Jordi.

14. Transcriu les lletres s que estan en negreta: dos,  
dos homes, dos amics, dos nois, dos veïns, tres cases, 
tres dies, tres vegades, tres torres.

15. Transcriu les paraules en negreta tenint en compte  
el context en què es troben:

Era un home callat. Vagarejava tot el dia per la cala  
o les roques, armat d’un llarga vista de llautó. Al 
vespre, romania assegut en un racó de la sala, prop 
del foc, i bevia rom i aigua. Gairebé mai no responia 
quan li parlaven; sobtadament llançava una mirada 
furiosa, bufava pels narius com a través d’un corn 
d’alarma en dies de boira; de manera que tant 
nosaltres, els de la casa, com els hostes, ens 
acostumàrem a deixar-lo estar. Cada dia, en retornar 
de la passejada, demanava si pel camí havíem vist 
passar mariners. De primer crèiem que ens feia 
aquella pregunta perquè potser enyorava velles 
companyies; però més tard ens adonàrem que el 
que volia era evitar-les. Quan algun mariner, de  
pas vers Bristol –cosa que ocorria de tant en tant–,  
es detenia a la sala de l’Almirall Benbow, el capità 
l’examinava ben bé des de darrere la cortina  
de la porta, abans que l’home entrés, i després  
procurava callar com un mort. Al capdavall,  
però, per a mi no existí cap secret; i és que un dia, 
portant-me a part, em prometé una moneda de plata 
el dia primer de cada mes, a condició que l’avisés 
immediatament si arribava a veure la presència  
d’un mariner amb una cama de pal. Sovint, això  
no obstant, quan arribava el primer de mes i jo li 
reclamava el meu salari, em responia només amb  
un esbufec i mirades despectives. Tot amb tot,  
abans no era passada una setmana, ja s’ho havia 
repensat, i em portava la moneda de plata, tot 
renovant l’ordre «d’estar alerta amb el mariner  
de la cama de pal».

RobeRt Louis stevenson, L’illa del tresor

16. Digues quin fenomen de contacte es produeix entre  
els dos mots en negreta:

El recordo encara com si fos ahir. Aparegué 
pesadament al llindar de l’entrada, i rere seu un 
carretó, carregat amb el seu cofre mariner: un 
home gegantí, fort i bronzejat; la cua dels cabells, 
embreada, li queia fins a l’esquena, sobre el tabard 
d’un blau brut. Tenia les mans clivellades, plenes  
de cicatrius, amb les ungles irregulars i negres.  
A la galta, el cop de sabre li havia deixat un  
xiribec blanquinós, repugnant. Recordo que,  
tot mirant la cala, xiulava baixet; i després es  
posà a entonar la vella cançó marinera que tan 
sovint li havia de sentir: 

–Quinze són que volen el cofre del mort, quinze són, 
oh, oh, i una ampolla de rom!

La veu li ressonava tan ronca que semblava el 
cruixir gemegós de les barres d’un cabrestant. 
Després trucà a la porta amb una mena de perpal 
que duia. En aparèixer el meu pare, li demanà a 
crits un got de rom. Begué a poc a poc, com ho fan 
els tastavins, assaborint el líquid amb els llavis, 
sense deixar de mirar els penya-segats de la costa  
i la mostra de la posada.

RobeRt Louis stevenson, L’illa del tresor
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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. 

a) 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.

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

 SABER FER

Analitzar i redactar un article d’opinió

Els gèneres periodístics

Els gèneres periodístics s’anomenen així perquè es publiquen en mitjans d’apari-
ció periòdica (diària, setmanal, mensual...). 

N’hi ha de moltes menes i per classificar-los acostumem a fer servir el criteri del 
grau d’objectivitat. Així, distingim entre dos subgèneres: 

a) Informatius. Textos que volen ser objectius  
i descriuen fets d’actualitat de manera fidel, 
sense interpretar-los (notícia, article), per la 
qual cosa el text sol ser narratiu i es fa servir la 
tercera persona o les formes impersonals.

b) Interpretatius i d’opinió. Es tracta de textos 
subjectius signats per un periodista que 
s’identifica. Mentre que els interpretatius ex-
pliquen els fets en relació amb el context, amb 
un cert grau de subjectivitat, ja que hi intervé 
la perspectiva del periodista (entrevista, repor-
tatge, crònica), en els gèneres d’opinió, l’autor 
o autora jutja els fets des d’un punt de vista 
estrictament personal, compartit o no pel des-
tinatari, amb la intenció d’orientar l’opinió o la 
conducta (article d’opinió, crítica, editorial, co-
lumna, carta al director). Per això són molt 
propers a la creació literària, a l’assaig.

L’article d’opinió

En aquest tipus de text, l’autor o autora dóna via lliure al punt de vista que té sobre 
una qüestió d’interès general o sobre un espectacle, una pel·lícula... Els tipus més 
coneguts d’article d’opinió són: 

• Editorial. El director o editor d’un diari jutja un fet d’actualitat d’especial inte-
rès i alhora defineix la tendència política de la publicació; aquest text s’acostuma 
a localitzar a les pàgines inicials del diari i no va signat.

• Columna. Expressa l’opinió d’un periodista de prestigi sobre un tema d’actua-
litat en l’àmbit polític, econòmic, social, etc. Es maqueta en forma de tira o co-
lumna al marge d’una pàgina del diari.

• Carta al director. Un lector opina de manera lliure i breu sobre un assumpte 
general o sobre una qüestió molt particular; molt sovint reconeix o critica l’acció 
d’una persona o d’un col·lectiu.

• Crítica. Aquest tipus de text té un ampli reconeixement en tots els mitjans de 
comunicació i sempre està signat, en ocasions per autors de prestigi que també 
es poden dedicar a altres gèneres literaris; cada tipus de crítica té unes caracte-
rístiques especials, però totes coincideixen en el fet que donen informació sobre 
l’espectacle, el llibre, la pel·lícula... de què parlen i també expliquen raonada-
ment el perquè de l’opinió que expressen.

• Debat. Gènere oral en què intervenen diverses persones que són especialistes 
sobre el tema que es tracta, conduïdes per un moderador que distribueix els 
torns de paraula i formula les preguntes.
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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.

Tots els articles d’opinió són textos argumentatius, perquè contenen una tesi i la 
justifiquen mitjançant arguments; és a dir, demostren amb raons alguna opinió. 

Tot seguit et presentem dos exemples d’un dels articles d’opinió més popular  
i conegut: la crítica de cinema. En la crítica d’Agost, cada paràgraf està dedicat  
a una qüestió diferent; en el cas de Locke, l’articulista, en canvi, no en dóna l’opinió 
fins al final, en els dos últims paràgrafs, i en diu ben poca cosa. Això mostra que 
en les crítiques hi ha ben poques regles estructurals. Com que es tracta de comen-
taris personals sobre un mitjà de comunicació tan popular en el nostre temps, 
sovint hi ha molta informació que ja es dóna per entesa perquè la publicitat s’ha 
encarregat de divulgar-la entre el públic.
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Els sons de la llengua 1   

ACTIVITATS

1. Torna a llegir la crítica d’Agost i digues quin és el tema  
de cadascun dels paràgrafs.

2. Fes el resum en dues o tres línies de l’argument de dues 
o tres pel·lícules que hagis vist recentment. Reuneix uns 
quants resums argumentals més dels teus companys  
i intenteu endevinar-ne el títol.

3. De les pel·lícules anteriors, tria’n una i explica per què 
t’ha agradat, o no. Intenta aportar-hi arguments que 
puguin convèncer una altra persona.

4. Amb el resum de l’argument i la teva opinió 
argumentada, prova de redactar una crítica semblant  
a les dues que has llegit més amunt. Acaba-la amb una 
frase de conclusió. Si vols, pots afegir-hi una fitxa com  
la següent:

Títol de la pel·lícula: 

Nacionalitat i any de l’estrena:

Director:

Guió:

Intèrprets:

5. Llegeix aquesta carta al director d’un diari escrita per  
una alumna de 2n de Batxillerat com tu i escriu-ne una 
altra sobre alguna qüestió que t’amoïni o que t’agradaria 
comentar amb la gent.

Llibertat

Crec que tots estarem d’acord que vivim en una societat 
teòricament lliure i democràtica. Tenim llibertat  
de moviment, de premsa, d’expressió... Però, en  
la meva opinió, ens falta la més important: la llibertat  
de pensament. Podem pensar que els mitjans de 
comunicació i les xarxes socials, les facilitats actuals  
per comunicar-nos i expressar opinions ens fan més 
coneixedors de la realitat i, per tant, més lliures. Jo no  
ho crec, però. La televisió, per exemple, ens bombardeja 
constantment amb anuncis, amb programes manipulats 
i amb notícies del que passa al món, però només les que 
ells volen que veiem. I no, no sé qui són ells, ja es deuen 
ocupar de guardar-se les espatlles. Però el que sí que sé 
és que tot el que veiem ens afecta d’alguna manera i això 
pot fer disminuir, o potser fins i tot anul·lar, la nostra 
llibertat de pensament. I dit això, llanço una idea, una 
proposta: en la mesura que us sigui possible sortiu, 
moveu-vos, viatgeu! No deixeu que us expliquin les 
coses, viviu-les! Perquè, de què ens serveix tenir llibertat 
d’expressió si no tenim llibertat de pensament?

Kènia CresenCio. El Periódico de Catalunya, V/2015

«La diferència entre mai i una  
vegada és la diferència entre el que  

està bé i el que està malament»
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ACTIVITATS DE SÍNTESI 

Fins que no tens fills no ets 

conscient que estem en

voltats de males influèn

cies. De petit m’agradava el 

Mazinger Z i tenia joguines 

bèl·liques, però això no em 

va convertir en un monstre. 

No va ser fruit de l’atzar, sinó 

que els meus pares es van 

esforçar perquè fos una per

sona educada, pacífica i dia

logant. Els meus fills no els 

vull protegir en excés, però 

sí que, amb la meva dona, 

els allunyem de tot allò que 

no els pertoca per l’edat. No 

tenim pressa perquè reme

nin mòbils, ni videoconsoles. 

Intento que no estiguin ex

posats a la violència gratuïta 

que poden trobar fàcilment 

a la televisió. En molts dels 

dibuixos que innocentment 

poden veure es disfressa la 

violència amb humor i heroï

citat. Després veus com ho 

imiten, i per a ells és només 

un joc divertit.

Les pel·lícules d’acció en 

realitat amaguen una vene

ració per la destrucció. Al

gunes són una orgia salvat

ge d’explosions i morts que 

em resulten, fins i tot a mi, 

desagradables. Molts dels 

meus alumnes consumei

xen aquest tipus de cinema, 

en paral·lel als videojocs  

o als programes de televi

sió que dinamiten el bon 

gust i el respecte als altres.  

El perill és la suma de tot, 

i l’exposició constant a la 

barbàrie, a qualsevol hora, 

sense que els pares hi po

sin límit. Això els ha d’afec

tar d’alguna manera, i no 

pas positiva. Són tendres  

i molts no saben distingir 

joc de realitat.

Com sempre, als docents 

se’ns demana l’esforç titànic 

d’oferir l’altra cara del mirall, 

fer creure que el món és un 

lloc bonic, on tot són bones 

intencions i la gent s’escolta 

i es respecta. Els professors 

ens estem moltes hores amb 

ells, però acaben la jornada 

adormintse davant la tele 

o l’ordinador de l’habitació, 

sols. No demano la prohibi

ció de res, però sí plantejar 

que tot el que els professors 

intentem inculcarlos sobre 

el respecte i la cultura de la 

pau, així que travessen la 

porta de l’institut, es perd. 

Fora es troben una realitat on 

guanya el que colpeja primer. 

Als docents ens és esgota

dor i frustrant competir amb 

el món de l’entreteniment 

i la diversió. I a més resulta 

que ha de ser a l’institut on 

han d’aprendre que la violèn

cia no és divertida i que va 

acompanyada de dolor. Pot

ser per això, quan aquests 

dies volíem reflexionar amb 

ells sobre l’assassinat del 

professor a mans d’un jove, 

uns pocs xiuxiuejaven amb 

un tímid somriure que alguns 

es mereixien morir.

Ara.cat, 2/V/2015
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ACTIVITATS

1. Explica amb altres paraules el mateix que s’expressa  
en la primera oració del text.

2. Explica el significat o escriu un sinònim d’aquests verbs: 
pertoca, remenin, dinamiten, inculcar.

3. Transcriu els contactes consonàntics i vocàlics següents 
(tots són en el primer paràgraf del text): 

a) fins que

b) conscient que

c) envoltats de

d) que estem

e) m’agradava el

f) no em

g) es van esforçar

h) En molts

i) un joc

4. Busca també en el primer paràgraf del text cinc exemples  
de hiat.

5. Relaciona aquestes seqüències amb el fenomen fonètic  
que representen:

• Realitat, conscient, innocentment, els meus, tens fills, 
distingir, veure, inculcar-los, són bones, que em, sobre  
el respecte i.

• Diftong, sinalefa, ensordiment, hiat, velarització, 
palatalització, elisió, neutralització, elisió, bilabialització, 
sonorització.

6. Busca en la primera línia del darrer paràgraf cinc exemples 
de sons fricatius alveolars.

7. Fes la llista de les idees que s’exposen en aquest text  
i tria quina creus que representa la tesi o idea central.  
Hi estàs d’acord?

8. Explica per què el text que has llegit és d’opinió i no es 
tracta d’un text informatiu.

9. Escriu un article d’opinió per exposar a la teva manera  
el tema de què tracta el text que has llegit.

10. Assenyala les afirmacions correctes i corregeix  
les errònies: 

a) La faringe conté les cordes vocals.

b) L’acció de l’úvula distingeix entre sons orals i nasals.

c) Els alvèols, la llengua i el vel del paladar intervenen 
activament en la modificació de la columna de l’aire  
que generen els pulmons.

d) Les vocals es classifiquen segons l’obertura de la boca  
i la posició de la llengua.

e) Només hi ha una vocal oberta i central.

f) Una semivocal sembla una vocal però es comporta  
com una consonant.

g) Tant en l’elisió com en la sinalefa es perd un so.

h) Un so aproximant és aquell en què l’aire passa per un pas 
estret, com el so inicial de xoc.

i) Mig acaba en so africat.

j) A mig entrepà hi ha una sonorització.

k) Els sons dentals inclouen els labiodentals.

l) La paraula món comença amb un so bilabial.

m) El darrer so de toc és velar oclusiu.

n) El primer so de nas és vibrant.

o) Peix té tres sons.

p) Infermera conté dos sons bilabials.

q) Infermer acaba en elisió en alguns dialectes.

r) Engany conté una velarització.

s) Sortir té un so elidit que se sensibilitza a sortiré.
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