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Esquema de la unitat
Els continguts es divideixen en nou unitats didàctiques, tres per trimestre. Les unitats corresponents al mateix trimestre
se centren en l’estudi de gèneres pertanyents al mateix àmbit: professional o laboral, acadèmic i periodístic.

Pàgina d’inici

La carta de presentació
La poesia de la Renaixença

2

Cada unitat presenta l’índex
de continguts de la unitat
i un text breu introductori
que pretén establir la
relació entre tots els
coneixements de la unitat
i acostar-los a la realitat
de l’alumne.

Llengua
SABER
La carta de presentació.
La composició.
El text (II): la coherència.
Les consonants oclusives a final
de síl·laba.
Les varietats diafàsiques:
els registres.
SABER FER
• Comentar un text.
• Escriure una carta de presentació.
• Fer una entrevista de treball.

Literatura
SABER
La poesia de la Renaixença.
SABER FER
• Analitzar la rima d’un poema.

Moltes vegades ens referim a un fet rellevant o una fita important en la carrera d’algú
com una bona carta de presentació. Encara que desconeguem el significat d’aquest
1 Tapa el texto que se
mot compost, més o menys el podríem recuperar a partir del significat de les parts
encuentra al lado e intenta
que l’integren. Però més enllà del significat d’aquest document que acompanyadescribir
el
un canario.
currículum, és evident que en el nostre inconscient subjau la idea de la importància
Debes explicar en qué se
que té per a construir la nostra imatge individual. En el segle XIX molts poetes parece y en qué se diferencia.
i intel·lectuals romàntics van voler construir una imatge d’ells mateixos i del seu
territori i van lluitar per convertir la seua llengua i la seua cultura en la millor2 carta
Explica que es para ti
de presentació del seu país i d’ells mateixos. I tu, com de romàntic o romànticauna
ets?buena descripción.

Saber fer: Comentar un text
Aquest apartat inicia els alumnes en el
comentari de textos. Són especialment
interessants les preguntes de forma en la
mesura que serveixen com a introducció
de l’apartat de Comunicació.

31
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COMuNICACIó

SABER FER

La segona pàgina proposa
la lectura d’un text que
tracta del gènere que
estudiarem en la unitat.

2

COMPETÈNCIA LECTORA

Comentar un text

Els mnemagogs
El doctor Morandi (que encara no s’havia habituat
a sentir-se dir doctor) havia baixat del cotxe de
línia amb la intenció de conservar l’anonimat
almenys durant dos dies, però de seguida va veure
que no seria possible.
Va anar al café per agafar la carta de presentació
que duia a la maleta, i va anar a casa de
Montesanto. Era un vell alt i corpulent, d’ulls
miops però vius i un rostre greu, cansat. Es movia
amb la seguretat silenciosa i pesant dels óssos.
Anava amb camisa, arrugada i de dubtosa netedat.
Tant a les escales com dalt, al despatx, hi feia
fresca i tot era quasi a fosques. Montesanto es va
asseure i va oferir una cadira particularment
incòmoda a Morandi. «Vint-i-dos anys ací dins»,
pensà esgarrifat mentre l’altre llegia sense pressa
la carta de presentació.
De sobte, Montesanto deixà caure la cadira
damunt de les quatre potes, i amb una veu forçada
va dir:
–Morandi, vosté és jove, molt jove. Sé que és un
bon metge, o que ho arribarà a ser. També crec
que vosté deu ser una bona persona. Només li
demane que no oblide que vosté serà el primer
a saber aquestes coses de mi. No vull adular-lo
dient-li que m’ha semblat digne de la meua
confiança. Li sóc sincer: vosté és la primera ocasió
que se’m presenta en molts anys i, probablement
també, serà l’última.

Jo, per pròpia naturalesa, no puc pensar sinó
amb horror en l’eventualitat que un sol dels meus
records desaparega i m’he servit de tots aquests
procediments. Però també n’he creat un de nou.

Montesanto mostra a Morandi l’armari on té flascons amb olors.
Montesanto confessa a Morandi un secret: ha inventat un sistema per a guardar
els records mitjançant les olors.
Morandi comprova els records que evoca Montesanto amb alguns dels flascons.
Morandi es dirigeix a casa de Montesanto per donar-li la carta de presentació.
Morandi se’n va de casa de Montesanto.
2 Resumeix breument el text.

Informació

–Per favor, trie’n un.

3 Completa la fitxa de cada personatges a partir de les dades de la lectura.

Morandi el mirava perplex. Va allargar la mà
vacil·lant i va triar un flascó.

A

B
Nom: . . . . . . . . . . . . .
Edat: . . . . . . . . . . . . .
Professió: . . . . . . . . .

–Òbriga’l i olore’l. Què sent?
–Aquesta em podria recordar l’olor d’un quarter
militar.

Nom: . . . . . . . . . . . . .
Descripció física: . . . .
Professió: . . . . . . . . .

Montesanto el va olorar:

Interpretació

–No exactament –va respondre– o, almenys,
no per a mi. És l’olor de l’aula de l’escola primària.
Comprenc que per a vosté signifique no res,
però per a mi és la meua infància.

4 Tria dos trets que definisquen la personalitat de cada personatge. Després,

justifica la tria amb informació del text.
Montesanto

Superat el malestar inicial, Morandi s’anava
interessant pel joc i va destapar a l’atzar un altre
flascó i el va donar a Montesanto:
–I aquest?

–Morandi, ha notat amb quina força algunes olors
evoquen certs records?

–Aquesta olor és una persona.

–Li ensenyaré una cosa inusual –va prosseguir
Montesanto–. Durant els anys d’ajudant de
farmacologia dediquí molt de temps a les
sensacions olfactives i les relacions
amb l’estructura molecular. Hui
estic en possessió d’una
cosa que no crec que
posseïsca ningú més
al món.

1 Ordena cronològicament els fets de la història.

Va obrir un armari. Hi havia una cinquantena
de flascons numerats.

–Diga’m –es va limitar a dir Morandi.

Era una eixida inesperada. No s’explicava aquell
canvi de tema. Va arribar a la conclusió que devia
tractar-se d’una «mania», com tenen tots els
metges quan arriben a una certa edat.

Comprensió

No, no es tracta d’un descobriment científic;
només he tret partit de la meua experiència de
farmacòleg i he reconstruït amb exactitud i amb
la possibilitat de conservació, un cert nombre de
sensacions que per a mi signifiquen alguna cosa.
D’aquest nou procediment, en dic el dels
mnemagogs: ‘suscitadors de la memòria’.
Vol vindre amb mi?

Morandi

Estrafolari

Sociable

Recelós de la intimitat

Impacient

Discret

Inexpert

Extravagant

5 Completa la informació sol·licitada sobre el títol de la lectura.

Títol: Els mnemagogs

Va tancar l’armari; havia parlat en un to concloent.
Morandi es va preparar mentalment algunes
frases que mostraren interés i admiració i es va
acomiadar del vell.

Significat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Element que designa: . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Explica amb paraules teues la reflexió del metge jove al final del text.

Al cap de cinc minuts era entre pins i, defugint
els senders, pujava pel pendent més inclinat.
Era molt bonic tindre vint-i-quatre anys.

Forma

Aquell, doncs, era Montesanto… No, no calia
fugir, ell no arribaria a aquella situació, ell no es
permetria acabar així. No en parlaria amb ningú.
No hauria estat generós per part seua.

7 Indica quina seqüència (narrativa, descriptiva o dialogada) predomina en cada cas.

• Paràgraf 2n

• Paràgrafs 5é, 6é i 7é

• Paràgrafs 22é i 23é

8 Respon.

Primo Levi,
Contes (Adaptació)

• Quin document dóna Morandi a Montesanto?
• Quina finalitat creus que té aquest document?
• En quins contextos penses que és habitual aquest tipus de text?

32
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moDEL

La carta de presentació

Carta de presentació per a treballar
en un gimnàs
En la lectura inicial, Morandi arriba a casa de Montesanto amb una carta de
presentació. Aquest gènere textual és habitual en el món laboral i, en concret,
s’utilitza, juntament amb el currículum, en el procés de cerca de treball.

COMUNICACIÓ: el tema
central

1

El fil conductor de la unitat
és el gènere textual. En una
pàgina resumim l’estructura
i les característiques que
presenta.

Borriana, 21 d’octubre de 2016

Destinatari

La carta de presentació d’autocandidatura, que no té com a punt de
partida un anunci i pretén mostrar l’interés d’un candidat per una empresa.
Fórmula de salutació

2

Estructura

La carta de presentació té una extensió màxima d’un full i presenta els trets
d’una carta formal. Així, quant a l’estructura, cal distingir-hi aquestes parts:

RECORDA

Cos: motius i document
adjunt (currículum)

Les dades personals del remitent, situades en la part superior esquerra.
La datació, alineada a la dreta, indica la localitat, el dia, el mes i l’any.

A l’hora de redactar el cos, pot
ser útil plantejar-se tres preguntes clau, la resposta de cada una
de les quals constituiran els tres
paràgrafs de què consta el cos:

Les dades del destinatari, alineades a l’esquerra, davall del remitent.
El cos, que sol estructurar-se en tres paràgrafs.
• Els motius de la carta i els documents que s’adjunten, com ara el currículum. Si es tracta d’una resposta a un anunci, cal referir-s’hi explícitament;
si és una autocandidatura, cal mostrar interés per l’empresa en qüestió.

• En el 2n paràgraf, la qüestió
central és Quines són les dades
més rellevants del meu currículum?
• El 3r paràgraf ha de respondre
a la pregunta Per què m’interessa treballar en aquesta empresa?

• Les qualitats personals en relació amb el lloc de treball.

La fórmula de comiat, amb el mateix grau de formalitat que la salutació.

Gimnàs Cos i Ment
A/a Rosa Bisbal
Gerent
C/ Entrenadors, núm. 2
12006 Castelló de la Plana

Model

Senyora Rosa Bisbal,
He tingut coneixement que el vostre gimnàs, Cos i Ment, encetarà un nou projecte el pròxim any per a ampliar l’oferta de cursos
esportius, fet que comportarà un procés de selecció de personal
del qual m’agradaria formar part. Per això, us tramet el meu currículum en un document adjunt.
Com podeu comprovar-hi, després d’haver obtingut el títol de
batxillerat a l’IES La Muntanya de Borriana, he iniciat el grau de
Fisioteràpia a la Universitat de València. L’interés per la fisioteràpia en l’àmbit de l’esport d’elit i l’afició per l’activitat física m’han
portat a cursar una gran quantitat de seminaris i tallers sobre la
medicina en l’esport i també els títols de monitor de ioga i pilates.
Actualment rep un curs de quiromassatge a l’Escola Quiroga.
Per tot el que he exposat, estic interessat a treballar en el vostre
centre esportiu, com a monitor o com a fisioterapeuta en pràctiques, i reste a la vostra disposició per proporcionar-vos qualsevol informació complementària que considereu oportuna.

En aquesta pàgina es
presenta un text del
gènere que s’explica en
la pàgina anterior. Se’n
marca l’estructura i les
característiques
principals perquè

Fórmula de salutació:
Senyora + nom i primer
cognom

Ús de 1a p. per a l’emissor

Tractament de vós per al
receptor

Atentament,
Fórmula de comiat

Fórmula de comiat: amb
coma perquè no té
estructura oracional.

La signatura, que s’acompanya del nom complet en la part inferior.
Signatura

Característiques lingüístiques

Els trets lingüístics més destacats de la carta de presentació són aquests.
Elements lingüístics

Martí Moliner Gomar

Exemple
Senyor Josep Vicent Berenguer, / Senyora Noèlia Cabanes,
Tot esperant notícies, us salude atentament.

Tractament de vós per a referir-se al receptor (o també de vosté).

Quede a la vostra disposició per ampliar tot el que considereu oportú.

Lèxic neutre que no denote una actitud ni massa devaluada
ni massa sobrevalorada.

Cal evitar expressions de llàstima (després de molt de temps sense
faena) o de certa superioritat (sóc un geni de la informàtica).

34

Cos: disposició a ampliar
la informació.

• La motivació a formar part de l’empresa i la disposició a ampliar la informació i a mantindre una entrevista.

Fórmula de salutació: Senyor / Senyora + nom i primer cognom,
Fórmula de comiat: Atentament, / Estructura oracional amb punt.

ES0000000036274 720439_TEMA_02_44439.indd 34-35

Cos: motivacions i qualitats
personals

La fórmula de salutació, que s’expressa en un grau de formalitat intermèdia.

• El 1r paràgraf respon a la pregunta A quin lloc aspire?

Martí Moliner Gomar
C/ Tallers, núm. 76, 1r
12530 Borriana
Tel.: 222 555 555
Marti_moliner_gomar@correu.com

Datació

La carta de presentació de resposta a un anunci, que parteix de la
publicació d’una oferta de treball concreta.

3

4

Remitent

Definició

La carta de presentació és un document que elabora la persona que busca
faena per aconseguir que els responsables de selecció de personal atenguen
la seua candidatura. Per això, s’envia en paper o per correu electrònic en companyia del currículum i té com a objectiu despertar l’interés del destinatari per
llegir el currículum. Segons la situació que motiva la carta, podem distingir-ne
dos tipus:

servisca de model.

35

28/1/16 12:12

SABER FER
Fer una entrevista de treball

PDF 108-109-110

L’entrevista és un moment clau per a aconseguir un treball. Per tant,
els candidats
han 2
1de tindre
COmuNiCACió
COmuNiCACió
BANC
DE TEXTOS
cura de tots els detalls: des de la forma d’expressar-se fins a l’actitud, passant pel vestuari,
el to de veu o els gestos. Tot és important i tot és analitzat per les persones encarregades
de fer la selecció.

BANC DE TEXTOS

BANC DE TEXTOS

Carta de presentació 1

Aquesta secció recull
dos o tres textos
corresponents al gènere
textual estudiat,
acompanyats d’activitats
pràctiques per a l’anàlisi.

ESCOLTA I ANALITZA

Bon dia, Anna Boss,

En resposta a l’anunci publicat el proppassat 25 de maig en el diari
NotíciaLocal, en què s’oferia un lloc de treball com a cambrer de
la gelateria Fred & Paolo, us adjunte el meu currículum per poder
participar en el procés de selecció de personal.

T’envie el meu currículum perquè el tingues en compte
si alguna volta necessites dependenta per a la teua botiga
Empresa:
de complements.

1 Justifica si és una carta de resposta

a un anunci o d’autocandidatura.
2 Assenyala les parts de què consta

Conec la teua botiga des que la vas inaugurar i, de camí
a l’institut, sempre m’hi pare per mirar l’aparador: tens
tanta imaginació per a col·locar-hi les coses! De veritat, et
queden sempre superguais. I sobretot m’encanta l’horari:
d’11 a 14 i de 16.30 a 20 h. És perfecte perquè no hauria
d’alçar-me massa prompte i, després de dinar, sempre
pots fer una becadeta.

Quines parts hi trobes a faltar?
Inventa-les i escriu-les en el
quadern tenint en compte la
distribució que tindrien en la carta.
3 Indica en quins paràgrafs es presenta

Quede a la vostra disposició per a una entrevista personal si ho
considereu oportú.

la informació següent.
• Qualitats personals

Lídia Mercader

• Disposició a ampliar la informació

Carles Bou

2 Explica si la carta és adequada o no pel que fa

Nom: Ramon Perelló Esteve
als aspectes següents. Aporta exemples que
Grau d’Educació Infantil (3r curs)
hoFormació:
demostren.
Valoració:
• Lèxic

• Tractament

• dels
Fórmules
deamb
salutació
o comiat
✗ Relació
estudis
el treball
✓ Persona activa

PREPARA I PARLA
1 Prepara una entrevista de treball amb un company o una companya a partir de les activitats següents.

De primer, repartiu-vos el rol d’entrevistador o d’entrevistat.

Carta de presentació 2

SABER FER

Benvolguts,

1 Ordena els continguts segons

com es presenten en la carta.

Ordeneu les parts en què es dividirà la introducció de l’entrevista.

Presentació com a persona.
Objectius amb la nova família.
Motius que justifiquen
l’escriptura de la carta.

aquest mateix tema en la vostra3.entrevista?
2. Usareu
REDACCió
TEST DE CORRECCió

1. PLANiFiCACió

i AuTOAVALuACió

1r Pensa quins són els trets
essencials de la situació
comunicativa plantejada.

seure

gerent

desenvolupar

iniciativa

perfil

rol
disponibilitat
La carta de presentació segueix
conformen
l’encapçalament
la resposta
corresponent,
que no ha de ser excessivament llarga.
l’estructura del text model?
de la carta: el remitent,
• Formació
• Experiència laboral
• Capacitats i habilitats
• Motivacions per al lloc de treball
SÍ
NO
la datació, el destinatari
coherentment el tractament
✎ Redacta el cos estructurant
la informació en un mínim
i les companyes per a millorar l’expressió oral.
NO
SÍ
de tres paràgrafs.

2n Selecciona les dades
més significatives del
currículum en relació
amb el lloc de treball.

5 TREBALL COOPERATIU. Representeu l’entrevista
de treball i aprofiteu els comentaris dels companys
de vós?

✎ Afig la fórmula de comiat
i la signatura per cloure
la carta.
38
3r Respon a les tres
preguntes que hi ha
en el quadre Recorda
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34.

Espere que m’ajudareu a aconseguir tots aquests propòsits des d’ara.
Helena Folch
ElEna RogER, http://www.solohijos.com/web/
carta-de-un-bebe-a-sus-padres-2/ (Adaptació)

Les fórmules de salutació i de
comiat i el tractament s’ajusten
al grau de formalitat?
NO

SÍ

Has evitat les expressions
de llàstima i de superioritat?
SÍ

28/1/16 12:12

NO
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Saber més
LÈxic

2

En aquest apartat
aportem curiositats i
informació addicional.
Procurem relacionar els
diferents continguts
gramaticals amb les tres
propietats textuals:
adequació, coherència
i cohesió.

La composició
SabER méS

La composició és un procediment de creació de paraules noves en què es
combinen dues o més unitats lèxiques, que poden existir de forma independent en la llengua (gira-sol, terratrèmol) o no (cronologia, quimioteràpia).
Segons la forma i el tipus de components, distingim tres tipus de compostos:
Compostos propis. Combinen dos mots existents en la nostra llengua
(malnom, trencaclosques). Presenten un alt grau de lexicalització, és a dir, de
fixació de l’expressió, de manera que es comporten com una paraula simple. De fet, la variació de nombre afecta només el lexema final (malnom/
malnoms)
una única forma per a singular i plural (trencaclosques).
de o
latenen
informació
1.3. L’organització
compostos
classificar-se
la relació
La informacióAquests
s’organitza
en dos solen
nivells:
a través de segons
l’estructura
pròpiaque
del s’estableix
els components:
gènere textualentre
i a través
de la progressió temàtica.

GramÀtica

El text (ii): la coherència
1

claus per a començar

La coherència

El tema del text

Les consonants oclusives a final de síl·laba
La coherència

La selecció de la informació

En el text inicial, Morandi lliura

L’organització de la informació

sentació.

Anomenem oclusives aquelles consonants per a la pronúncia de les quals

1.1. El tema del text
• Quin tema tracten les cartes
fem una oclusió amb la boca, és a dir, una breu interrupció del pas de l’aire,
de presentació?

Qualsevol text ha de desenvolupar un tema, que correspon a allò de què paramb els dos llavis (oclusives bilabials), o bé amb la llengua i les dents (oclusi-

• Com s’estructura la informació
la; es tracta de la síntesi màxima del contingut del text. Es pot deduir a partir
ves dentals) o amb la llengua i el vel del paladar (oclusives velars). A més,
en una carta de presentació?
d’unes paraules o expressions presents al llarg del text o a partir del títol.

segons que en pronunciar-les fem vibrar les cordes vocals o no, poden ser
El tema sol classificar-se en especialitzat, si es relaciona amb alguna àrea de
coneixement específica, o general, si és un tema accessible per a tothom. A
l’hora d’expressar
el tema
d’un text, cal que fem servir un sintagma nominal
Les consonants
oclusives
que en resumisca al màxim el contingut.

Claus per a començar

• Quines d’aquestes paraules
tenen el mateix so al final de
paraula: científic, exactitud, farmacòleg, possibilitat?
• Sonen de la mateixa manera les
dues g en la paraula mnemagogs?

Bilabials

Dentals

Velars

1.2. Lad:selecció
dit, rodar de la informació
g: gat, llogar

Sonores

b: bé, acabar

Sordes

En elaborar
unfort,
text
sobre unc/g:
tema
no podem explicar tot el que està
p/b: paret, llop, corb
t/d: nota,
verd
cos, concret,
porc, amarg

ta que selecciona l’emissor, el
que conté •salutació,
de la carta i comiat.Un
Endels
el quadre
següent
components
delrepascompost es comRelació cos
de complementació.
Així, per a indicar mida gran o gran
text pot contindre informació
sem l’estructura
pròpia
gèneres
més habituals.
porta
com ad’alguns
complement
de l’altre
(trencanous, mà-llarg).

quantitat fem servir hiper-, macro-,
mega-, super-, supra-, ultra-…,
• Els coneixements enciclocom en hipermercat, macrodisco,
pèdics: són tots aquells samegaguai, superoferta…
• Plantejament
(presentació
deforma
l’espai ide
delssintagma
personatges)
Compostos
sintagmàtics.
Tenen
o de grup de parau-bers de tipus
social, cultural,
I per a indicar mida menuda o poca
Conte
• Nus (introducció
de l’element
que desencadena
la trama)
les i els components
s’escriuen
sempre
separats. En
aquests casos, la variORTOGRAFIA 2 experiencial…, compartits
quantitat
utilitzem
ació de nombre
pot (resolució
afectar els
lexemes (porc senglar/porcs senglars) oentre emissor
i receptor,
que hipo-, micro-,
del dos
conflicte)
• Desenllaç
mini-…, com
en hipotens, microRegles més específiques
permeten entendre
i interprebé només•elIntroducció
primer (escola
bressol/escoles
bressol). usada
(presentació
del treball, la metodologia
bús, minibar…
tar
un
text.
que seguirà)
formats per components procedents del grec o
Compostosi l’estructura
cultes. Estan
ReglaTreball de classe
Excepcions
• Les pressuposicions, que fan
• Desenvolupament
(explicació
detallada
del contingut)
del llatí (filosofia,
cardiopatia),
que no
existeixen
separats en la nostra llen…en paraules començades per cap-: capçal, capficar…
gua. Sovint
també s’uneixen
grecs
clàssics a paraules exis-referència a informacions que
(síntesi cabdell…
delsprefixos
aspectesllatins
tractatsomés
destacats)
• Conclusió
cabdal,
Escrivim -p…
es
poden
deduir
del
que
es
diu
…davant de s, n, t: copsar, apnea,tents
captar…
en la• nostra
llengua,
com
macrofesta o infrahumà. En aquests caPresentació
del tema
i deara
la tesi
en el text però que no hi figusos se sol
parlar de compostos
híbrids.
…en les síl·labes ab-, ob-, sub-: absència,
obtindre,
Article d’opinió
• Desenvolupament
delsopció…
arguments que defensen la tesi
ren explícitament.
Escrivim -b…
apte, òptim,
subjecte…
• Conclusió (insistència en l’argument que defensa la tesi inicial)
…en el final dels gerundis i els participis: rient, jugat…
Escrivim -t…
Al marge
d’aquestes
…en els grups -tl- i -tz-:
atleta, vetlar,
dotze… estructures convencionals, qualsevol text disposa

• Quina informació creus que
sonores o sordes.
deu haver triat Morandi per a
incloure en la carta de presentació?
No, no es tracta d’un descobriment científic; només he tret partit de la meua experiència de
farmacòleg i he reconstruït amb
exactitud i amb la possibilitat de
conservació, un cert nombre de
sensacions que per a mi signifiquen alguna cosa. D’aquest nou
procediment, en dic el dels mnemagogs.

implícita.

• Relació d’especificació. El primer component especifica, normalment,

Gènerequantitativament, el segon (centpeus).
Estructura

AcTiViTATS

d’una organització jeràrquica aParaules
partir de paràgrafs, que són conjunts d’oracions relacionades
amb
un
dels
subtemes
que
es tracten en el text. Els
1 admetre,
2 paEscrivim -d… …en paraules començades
per ad-:
advers…
començades
Identifica
els
compostos
d’aquests
titulars
Relaciona elements dels dos quadres per formar
ràgrafs faciliten
molt el treball
permeten al lector situar-se
a
perde
atl-lectura:
i atz-.
compostos
cultes.
de premsa.
cada moment i llegir selectivament allò que li interessa.

Escrivim -c…

Les consonants oclusives a final de síl·laba

Apartaments per a estrenar amb garatge!
A l’hora de determinar quina grafia cal escriure en cada cas, convé fixar-se si
Es tracta
d’un
conjunt residencial
la consonant oclusiva va precedida
d’una
consonant
o una vocal,amb
i si aquesta
excel·lents
acabats
i ascensor,
que que cal
vocal és tònica o àtona. La taula
següent recull
les dues
regles generals
de presentem
zones enjardinades,
piscina
seguir i, a continuació, en unadisposa
altra taula
altres regles
específiques
que convé recordar també. comunitària i zona de jocs infantils.
Se situen a la platja de Moncofa, al sud
de la província de Castelló, i amb fàcil
Regles generals
accés a l’AP-7. Tots disposen de plaça de
garatge inclosa en el preu.
Excepcions (sobretot,
Exemples

cultismes(Adaptació)
i estrangerismes)
www.servihabitat.com

Darrere de vocal
tònica o de diftong
tònic s’escriu la
consonant sorda
corresponent.

40
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Darrere de vocal
àtona o de
consonant s’escriu,
en general, la
mateixa grafia que
porten els derivats
o les formes
femenines.

…en la terminació dels presents d’indicatiu: córrec, tinc… Davant de les
• L’Ajuntament ofereix minifaenes
Un
text ben
construït
sol constar
de paràgrafs
d’una extensió semblant
consonants
d, m.
…davant de qualsevol
consonant:
acte,
acceptar,
dacsa…
als residents
extracomunitaris

cub, Carib, club, adob…

transforma
el pobleinicial.
en una ciutat dormitori
amplien aquestai oració
temàtica

• El
caçatalents
comavaladescobrir
cantautor
esrevela
refereix
maneraelcom
combinem la infor-Busca el significat dels compostos resultants
temàtica
La progressió
mació coneguda
amb informació
nova. per
A l’hora
d’elaborar un text cal vigi-(www.termcat.cat) i, a partir d’aquest, esbrina
• Tanquen
una granja escola
no complir
lar que s’hi va afegint
informació nova, que es fa avançar el tema i no esel significat de cada component.
els requisits de seguretat
repeteix.

ACTIVITATS

els especialistes

característiques següents.

cassó està tan bru…
que fa fàsti… tocar-lo.

b. Joan es quedarà a dormir a casa de
(David / Dani / Timoteu).

fred, sud, David…

c. M’he comprat un (llibre / diari / caramel).

Paraules acabades en -etud
i -itud: quietud, solitud…

d. Han guanyat el (campionat / torneig / partit).

-c

foc, sac, estoc, amic…

mag, estrateg, pedagog…

serp, polp, etíop…

-t

mort, èxit, esvelt…

-d

verd, nítid, sord…

-c

banc, cíclic, clàssic…

-g

fang, amarg, psicòleg…

4 Escriu el masculí de cada paraula.

g. El meu germà Enri… se’n
va de via…ge al Cari…
el pròxim dissa…te.

• pedagoga

• difunta

• cabuda

• xopa

• opaca

• groga

• profunda

• esquerpa

• calba

• forta

• òptica

• a…juntar

• su…strat

41

h. L’espe…tacle d’aquest ma… és ma…nífi…

• lloba

28/1/16 12:14

7 Copia els verbs en què la primera persona del

present d’indicatiu acaba en c. Si hi tens dubtes,
pots buscar en https://salt.gva.es/saltdics/
córrer • obtindre • perdre • escriure

5 Escriu la lletra que falta en cada prefix.
ànec, préssec, fàstic, xàfec

28/1/16 12:13

amb «cinta mètrica».

(Adaptació)
f. El màne… d’aques…

a. Hem dinat (al bar / a l’alberg / al jardí ).

cap, rep, equip, esclop…

got, caut, cabut, nebot…

verb, corb, àrab…

• Compostos
corresponents. Justifica les grafies de les tres
últimes cultes amb dos formants clàssics.

oracions
regles corresponents.
• Compostos propis amb una relació de complementació.
• Una oclusiva sorda i una deactiVitatS
sonora.
Analitza cada compost
tenintrecordant
en compteles
la forma
Els ele…tors reclamen diàle… als parti…s• Compostos propis amb relació de coordinació.
i la relació entre els a.
components.
• Una oclusiva sonora a l’inici de paraula.
1 Escriu un títol per al fragment que reculla
2 Esbrina quin dels joves parla de coherència.
políti…s.
el tema.
• Dues oclusives sordes.
b. El meu veí geòle… ha troba… una mara…da.
• Una oclusiva sonora a l’inici i una de sorda al final.
a
Un text depén molt de les
A Europa,
primer passa… anàrem
39
c. elL’o…tubre
expectatives que l’emissor té
semàfor elèctric
va seri va fer un fre…
2 Escriu la paraula amb consonant oclusiva de què
a Madri…
del receptor, de la imatge que
instal·lat en terrible!
1924
deriva cada verb.
vol donar, del que pretén
a la Postdamer Platz
B
720439_TEMA_02_44439.indd
39
obtindre…
• regar
• ES0000000036274
acampar
• aràbic
d. El co…nom del meu ami…
de Berlín, on tramvies,
Davi… és mol… cur…: Pi.
• recordar
• emmarcar
• albergar
carruatges, automòbils
e. Heu
d’anali…zar aquesta
• fartar
• acovardir
• adobar
i autobusos
provocaven
oració
i trobar-ne
unes situacions
caòtiques.
Si en una conversa
3 Completa les oracions amb la paraula que continga
el su…je…te i l’o…je…te
una persona parla de «cols
Xavier Duran, Les històries
una única consonant oclusiva sorda.
dire…te.
de Brussel·les», no continuarà
que les paraules
amaguen

-t

-b

Activitats i
competències

3 Escriu tres compostos de cada un dels tipus especificat.
sobtada
preocupa
1 Escriu tres paraules per a cada una de les • L’increment de la6mort
Ompli
els buits
de les paraules amb les oclusives

-p

-p

ludo • eco • inter • pluri • pan • agro

(unes 6 línies), cada un dels quals consta d’una oració temàtica a l’inici, que

• cognom…
L’alcaldessa
segueix
el full
de ruta
previstoracions que glossen ofase • teca • dèmia • pecuari • lingüe • logia
anècdota,
tècnic…
Escrivim -g… …davant de d, m, n:resumeix
maragda, enigma,
el contingut
del paràgraf,
i unes
quantes

relacionat amb el tema, sinó que hem de fer una selecció de la informació
més rellevant, segons la intenció comunicativa i l’àmbit d’ús. Per exemple, si
En posició inicial de paraula,
entre
o davant
de consonant,
aquestes
volem
fer vocals
una carta
de presentació
per a buscar
treball com a cambrers, caldrà
consonants no presenten cap
confusió
i cada
una manté
el seu so.amb
Però
en
destacar
només
els aspectes
relacionats
aquesta
professió i descartar la
posició final de síl·laba o depart
paraula,
en canvi,poc
se sol
tendir a feramb
una pronúncia
de formació
relacionada
el sector serveis. Així mateix, en un
sorda sempre, fet que pot anunci,
originarper
confusió
a l’hora
de determinar
la grafia que té un determinat proexemple,
de totes
les característiques
correcta. En aquesta unitatducte,
ajudarem
a resoldre aquests
dubtes. que ajudaran millor a vendre’l als conse seleccionen
només aquelles
sumidors.

2

2

i del llatí.

En el text inicial, el metge classifica flascons en un intent d’ordenar la memòria. A l’hora d’escriure un text és fonamental ordenar i classificar les idees.
Anomenem coherència la propietat textual que permet determinar el significat global del text: de què parla, quina informació aporta i com s’organitza.
Així doncs, la coherència té a veure amb els conceptes següents: el tema del
text, la selecció de la informació i l’organització de la informació.

ORTOGRAFIA

GramÀtica

Hui en dia és molt habitual l’ús de
prefixos cultes per a expressar

grandària. Pensem que es tracta
coordinació
o de juxtaposició.
Dues
unitats,
de la mateixa
• Relació
L’estructura
remet ade
la forma
com s’organitza
el text, segons
uns
patrons
SABER MÉS
de paraules modernes; en canvi,
categoria gramatical,
amb
la conjunció
i (allioli)
es juxtaposen
formals i de contingut
determinatss’uneixen
pel gènere
a què
pertany el
text. Siovosón formants procedents del grec
lem escriure(agredolç).
una carta, haurem de seguir el patró propi d’aquest gènere,
A banda de la informació explíci-

1 una
carta
de preClaus per a començar a Montesanto
Les
consonants
oclusives

En aquesta secció es
reprén la lectura de la
unitat per analitzar
aspectes gramaticals
i ortogràfics amb unes
qüestions que exploren
els coneixements previs
dels alumnes.

avant

✎ Escriu
parts que
3 Formuleu
una les
pregunta
sobre cada un d’aquests temes i penseu també

la fórmula
deplantejarà
salutació. el candidat en
4 Penseu iquins
Haselusat
constantment
i
dubtes
tancament
de l’entrevista,
abans d’acomiadar-se.

2 Respon. Quin objectiu té l’autor

d’aquesta carta? A qui s’adreça
realment?

VOCABULARI

Aquest document s’elabora atenent les característiques
del lloc de treball
i lesintroductòria
dades del currículum delSalutació
candidat. Així, imagina
Presentació
Conversa
que qui redacta el currículum de la pàgina 11 busca
faenaQuin
en una
escoleta
infantil.
Com seria
carta deintroductòria?
presentació?
Responeu.
tema
s’utilitza
en l’audició
perlaaseua
la conversa

Estic amb vosaltres perquè ho heu decidit i amb això ja em sent content
i satisfet. Els meus objectius són ser una bona persona: ser generós
i solidari per a aportar alguna cosa al món, i valent i crític per no
deixar-me arrossegar pels altres. No em conforme amb la meua
felicitat, sinó que vull fer felices moltíssimes persones.

Desitjos de futur.

L’entrevista de treball que preparareu tindrà com a base la informació que proporciona el currículum
de la pàgina 11 i la carta de presentació que heu elaborat en el Saber fer de la pàgina 37.

Escriure una carta de presentació
2

Com anireu comprovant, quan plore és perquè necessite alguna cosa,
mai per molestar o per ser el centre d’atenció. Vull fer ressaltar que sóc
una persona diferent dels meus germans i diferent d’altres bebés del
món: és possible que el que els agrade a ells no m’agrade a mi. Encara
que sóc molt menut, sóc una persona i he de ser tractada com a tal.

ACTiViTATS

La part de coneixement
de la llengua consta de
tres apartats: Gramàtica,
Ortografia i Lèxic, els
continguts dels quals
solen relacionar-se amb
el gènere estudiat en la
unitat.

L’apartat Saber fer
consta de dues parts,
una dedicada a
l’expressió escrita
i l’altra dedicada
a l’expressió oral.

Es demana:
Edat:

✓ Flexibilitat
horària
✗ Treball
en equip
3 Respon.
Hi ha alguna informació
que pot
perjudicar la candidata en el procés de
selecció? Per què?

Bé, això és tot, si necessites ajudanta… ja ho saps ;-)

• Motius de la carta

Atentament,

S’ofereix:
Places:

1 que
Justifica
el tipus
a què pertany
aquesta
dades són certes i corregeix les
estiguen
equivocades
respecte
a la carta.
informació de l’audició.

aquesta carta de presentació.

Des de jove sóc client habitual de Fred & Paolo i considere que el
meu perfil pot encaixar molt bé amb la filosofia del vostre negoci.
Sóc conscient del prestigi merescut que heu aconseguit, tant per
la qualitat dels vostres productes com per la professionalitat de
les persones que hi treballen.

1 Escolta atentament l’audició i reconstrueix l’anunci que motiva l’entrevista de treball.

Sóc estudiant de 1r de batxillerat, però estic pensant
Projecte:
Capacitats:
abandonar els estudis. Des de menuda he passat
Horari:
d’estudiar i sempre he somiat convertir-me en una bona
dependenta de botiga de roba, perquè tinc moltíssima
ACTiViTATS
gràcia per a crear estilismes i en la meua colla d’amics
2
tots reconeixen que tinc molt bon gust. El gerent de l’empresa ha completat aquesta fitxa sobre el candidat de l’entrevista. Comprova quines

ACTiViTATS

Com s’indica en el currículum, sóc estudiant de Psic0ologia, però
als estius sempre he treballat en el sector serveis, com a socorrista
de piscina o com a cambrer en diversos establiments de la
comarca, de manera que tinc experiència en el sector. A més,
sóc una persona amb moltes habilitats socials i molta paciència,
requisits fonamentals per a l’atenció al públic.

He pogut sentir que, des de fa nou mesos, m’esperàveu amb
moltíssima il·lusió. Fa una setmana que he nascut: no sé qui sóc, ni
on sóc ni què passarà amb mi. Fins fa poc jo era part d’un altre cos:
no havia de demanar menjar, ni tenia por perquè mai no em sentia
sol. Ara, en canvi, tinc fam, sent sorolls amenaçadors, plore i ningú
m’entén. Per això, m’he decidit a escriure-vos.

CONEIXEMENT DE LA
LLENGUA

Saber fer

Carta de presentació 3

Senyor Lluís Canet,

• pos…data

voler • creure • moure • riure
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Tots els apartats
s’acompanyen d’un
quadre d’activitats,
algunes de les quals
contenen una icona
de competències.

28/1/16 12:14

LLENGUA EN ÚS
LLENGUA EN ús

L’apartat de Llengua en
ús es dedica a revisar els
conceptes bàsics de la
variació lingüística i la
sociolingüística, parant
una atenció especial al
cas valencià. L’apartat
s’introdueix mitjançant
un text breu, a manera
d’anècdota, que farà
reflexionar els alumnes
sobre el tema tractat.

LLENGUA EN ús

Les varietats diafàsiques: els registres
Claus per a començar
• Segons el text, els missatges
s’expressen sempre de la mateix manera? Per què?
• Per què penses que faria riure
una nota amb el missatge que
indica l’autor en el segon paràgraf?
• Quina semblança trobes entre
la tria de la forma de vestir i la
tria del registre?

Ho recorde en mirar l’agenda: EXAMEN!!! Deixe una
nota al rebedor per avisar: Hui tinc examen i arribaré
tard! El justificant del professor diu: …certifique…
ha realitzat una comprovació de l’assignatura…
De nit ho apunte al meu diari: L’examen ha sigut
prou plom… I me’n vaig a dormir amb la faena feta.
T’imagines una nota al rebedor, amb aquest to:
Em plau informar-lo que, a conseqüència de la prova,
no em serà possible arribar a l’hora acostumada?
Quin fart de riure! O una sol·licitud per a la faena
que diga: Tinc examen! Deixeu-me marxar abans!?
No aconseguiria el permís i se’ns titllaria de mal
educats o barroers. Si no, què passa quan ens
presentem descamisats a una reunió d’etiqueta?
Daniel Cassany, La cuina de l’escriptura (Adaptació)

Tal com vam assenyalar en la unitat 1, les varietats diastràtiques, que també
es coneixen amb el nom de varietats funcionals o registres, són aquelles varietats lingüístiques que es defineixen a partir de la situació comunicativa. Així,
les característiques del context en què es produeix la comunicació porten el
parlant a triar un registre o un altre.

1

Els factors que defineixen la situació comunicativa

La situació comunicativa es defineix a partir de quatre elements, que alhora
també condicionen l’elecció del registre. Repassem breument el que hem tractat en la unitat 1 en relació amb l’adequació.
SABER méS

El camp o tema. Tot i la diversitat temàtica, podem diferenciar dos grans
grups: els temes generals, referits a la quotidianitat i a les qüestions comunes, i els temes especialitzats, que tracten qüestions tècniques. En el
primer cas, és freqüent el vocabulari imprecís (amb mots com cosa, fer…);
en canvi, en els temes especialitzats s’utilitza terminologia específica.
El mode o canal. El mitjà amb què es transmet el missatge determina el
grau d’improvisació o de preparació del discurs. Generalment, l’oral es
relaciona amb la improvisació i l’escrit, amb la preparació; però no sempre
és així: per exemple, una presentació oral requereix més elaboració que una
nota escrita de caràcter personal.

Precisament, el coneixement dels
registres d’una llengua i la tria
adequada d’aquests en funció de
la situació són elements que defineixen la competència lingüís
tica dels parlants. Dominar una
llengua comporta saber-la utilitzar
en diferents situacions, tant formals com informals.
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El tenor o intenció comunicativa. Cada situació comunicativa persegueix
un propòsit concret (narrar, explicar, persuadir…) i, en funció de la finalitat,
s’usen uns recursos lingüístics o altres. Per exemple, la primera persona és
més freqüent si la intenció de l’emissor és persuasiva que si és expositiva.
El to o relació entre els interlocutors. La interacció comunicativa entre
un emissor i un receptor està marcada per elements com la confiança, la
consideració social… entre ells. Així, per exemple, el tractament de tu es
vincula als cercles de confiança i proximitat social o generacional; mentre
que els tractaments de vós o vosté, impliquen una certa distància entre els
interlocutors.

2

2

Els tipus de registre

Els factors que hem tractat en l’apartat anterior determinen i caracteritzen
cada situació comunicativa i ens donen pistes per a la tria del registre, que, a
grans trets, es classifica entre registre formal i registre informal.
2.1. El registre formal
El registre formal és la varietat lingüística que correspon a una situació comunicativa definida pel tractament d’un tema especialitzat, un grau de preparació
elevat i una relació de distància entre l’emissor i el receptor. Per això, és propi
de comunicacions de l’àmbit acadèmic, administratiu o literari.
Des del punt de vista lingüístic, alguns trets significatius són els següents:
Vocabulari precís i abundància de terminologia pròpia de l’àrea temàtica.
Estructures sintàctiques complexes, amb oracions compostes i diversitat de
connectors per a relacionar les idees.
Recursos que potencien l’objectivitat discursiva, com ara les construccions
impersonals, el lèxic no valoratiu, etc.
2.2. El registre informal
El registre informal o col·loquial és la varietat lingüística relacionada amb una
situació comunicativa de tema general, marcada per la improvisació i la confiança entre els interlocutors. Correspon, doncs, als àmbits familiars i privats.
Lingüísticament, el registre informal destaca per elements com aquests:
Imprecisió lèxica, amb mots buits de significat com cosa o el verb fer.
Oracions simples i amb una presència limitada de connectors.
Més subjectivitat discursiva, amb elements com la primera persona del singular, el lèxic valoratiu, els recursos expressius (interjeccions i frases fetes,
per exemple), etc.

ACTIVITATs
1 Completa el text amb les paraules que hi falten.

La competència lingüística d’un parlant inclou la tria
d’un … adequat a la … Els registres (varietats … o …)
tenen dos tipus bàsics: el … i l’ … L’elecció de l’un o de
l’altre està condicionada pels factors que defineixen
la situació comunicativa: el …, el …, la … i la …
2 Explica els quatre factors que defineixen cada una

d’aquestes situacions comunicatives.
a. Dos amics comenten per xat què han fet el dia anterior.

4 Busca informació en http://cort.as/VZRo i afig un tret

lingüístic més a cada una de les fitxes anteriors.
5 Identifica el registre de cada text. Aporta trets lèxics,

sintàctics i discursius que justifiquen la resposta.
Text A
Ei, heu fet ja el treball de mates? Jo passe
d’entregar-lo tard i que el profe em pegue més la
vara amb el treballet. Hui faré les quatre coses
que em queden i demà li empaquete el regalet.

b. Un tribunal redacta la sentència d’un judici.
c. Una catedràtica de física imparteix una conferència.
3 Completa aquesta fitxa per a cada tipus de registre.

Situació comunicativa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Àmbits d’ús: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Característiques lingüístiques: . . . . . . . . . . . . . . . .

Text B
Tot i la millora del indicadors macroeconòmics,
des de l’administració es justifica la moderació
salarial. Entre els arguments adduïts es troba la
inflació, que ha augmentat la renda disponible.
Reescriu els fragments canviant-los de registre.
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Literatura

Literatura

LITERATURA
L’apartat estudia diferents
períodes de la història de la
literatura. Les explicacions
teòriques s’acompanyen
de tres textos que permeten
observar-ne les característiques.

1a etapa. A Catalunya, a partir de 1830 s’inicià la poesia romàntica en castellà o en català; és el cas de Carles Aribau, Joaquim Rubió i Ors o Manuel
Milà i Fontanals. A València, Tomàs Villarroya publicà en 1841 la «Cançó»
en el diari El Liceo.

La poesia de la renaixença
Claus per a començar

2a etapa. En 1859 es recuperaren a Barcelona els Jocs Florals, certamen
literari d’origen medieval. Entre els autors, cal destacar Víctor Balaguer,
Antoni Bofarull, Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà.

Entre els arbres de l’illa delitosa
l’enamorat Gentil està adormit;
són los flonjos coixins a on reposa
de farigola1 i xuclamel2 florit.

• Quin estat emocional provoca
l’amor en el poeta? Assenyala
les paraules amb què ho explica.

3a etapa. A partir de 1870, els Jocs Florals també es convocaren a València,
i l’any 1878 es creà Lo Rat Penat, societat de defensa de la llengua. Els principals autors vinculats a la Renaixença valenciana foren Teodor Llorente,
Vicent W. Querol i Constantí Llombart.

Verds gessamins de torcedisses branques
li fan de cortinatge i cobrecel,
donant amb sa estelada de flors blanques
flaire3 al zèfir4, a les abelles mel.

• Quins elements fantàstics incorpora l’autor en el poema?
• En quina època et fa pensar el
protagonista d’aquest poema?

2

Xuclamel: arbust amb flor en forma
de campaneta.

3

Flaire: olor.

4

Zèfir: vent de l’oest.

5

Obiren: veuen des de lluny.

6

Goges: fades.

1

Literatura

La situació de l’estàndard literari, privat d’un registre culte modern, i l’existència d’una llengua viva, farcida de castellanismes, dificultaven l’escriptura
de novel·les i d’obres de teatre culte, ja que aquests gèneres haurien necessitat
no només un estàndard normativitzat, sinó també una infraestructura cultural
i legal que no existia: no hi havia un públic alfabetitzat, ni canals comercials,
ni suport legal (els usos públics de la llengua seguien prohibits des del Decret
Literatura
de Nova Planta de 1714, dictat per Felip V després de la guerra de Successió).

La Renaixença

A l’inici del segle XIX, el procés de castellanització que s’havia iniciat al nostre
territori durant l’època moderna (segles XVI, XVII i XVIII) continua en augment.
Si en1836-1911)
els segles anteriors,
noblesa
erade
lajurisclasse que havia abandonat la nosTeodor Llorente Olivares (València,
pertanyia la
a una
família
tra llengua
del castellà,
serà l’altaalburgesia qui farà el canvi com
tes, estudià dret i filosofia i lletres;
s’iniciàenenfavor
la literatura
comara
a traductor
a signe
d’ascens
social
i de poder.Baudelaire…).
castellà d’autors europeus (Victor
Hugo,
Voltaire,
La Fontaine,

3

2

En general, els escriptors de la Renaixença empraren un estàndard literari
arcaïtzant, que prenia com a referent la llengua clàssica del segle XV, ja que la
Text 2
aCtiVitatS
voluntat de correcció els duia a evitar els barbarismes
moderns. Així, es revifarenBorbó
vellesfunest,
polèmiques sobre l’estàndard literari. Hi havia dos corrents:
Un Felip Quint enviant-nos,

Teodor Llorente

Així, els Jocs Florals van ser sobretot un aparador per als nous
poetes, però també un lloc de
debat sobre el model lingüístic
més adequat.

5 Resol les activitats següents.

cremà lliberticida1, pàtria, amor,
fe,
Els cultistes,
o poetes de guant, eren partidaris d’una llengua antiquada.
a. Tria. A quin fet creus que es refereix
i en Xàtiva acabaren les nostres
lleis!
Els populistes,
o poetes d’espardenya, partidarisel de
la llengua viva del
poema?
Valenciana senyera, passà aquell
poble, temps!
plena de vulgarismes i castellanismes.
– La guerra de Successió
Ditxós de qui et va vorer, i, ai de qui et veu!
– La conquesta de Xàtiva
Què feren per defendre’t los ballesters?
Nous saguntins2, deguera l’incendi aquell
b. Enuncia el tema del poema.
aCtiVitatS
haver-los servit d’hatxes, quan
cendra fets,
c. Compara el tema i el to del poema
3
dalt son trono de runes, los vera Asfeld ,
de Llombart
i el de Llorente. Quines
1 Tria les paraules adequades per a completar
2 Marca les característiques que són comunes per
mortallats de ses glòries ab lo trofeu.
semblances i quines diferències
la sap
definició
de la Renaixença.
al romanticisme, estudiat en la unitat anterior,
Per què aixina no ho feren? Qui
per què?
hi trobes?
i la Renaixença.
Maleït qui ab sa corona ardent,
d. Quins trets lingüístics et criden
Victor Hugo • literari • cultes • analitzar
dogal4 per a la pobra València féu!
a. Defensa de la llibertat individual i col·lectiva.
1

També fou periodista, fundador
i directorl’arribada
del diari Lasde
Provincias,
de
Tanmateix,
les ideesi exercí
romàntiques
europees cap a 1830 va
diputat i senador com a cap del
partit conservador
a València.
comportar
un canvi d’actitud:
es va despertar un sentiment reivindicatiu tant
la llibertat
individual
com de (1907).
la col·lectiva,
fet que provocà el sorgiment de
Publicà els primers poemes ende
castellà
en Versos
de Juventud
En 1857,
de recuperació
llengüesi minoritzades i de les senyes
impulsat pel mallorquí Mariàmoviments
Aguiló, Llorente
es vinculàd’algunes
a la Renaixença
d’identitat
cultural
pròpia,
especialment
entre les cultures desprotegides pels
escrigué en valencià, en «llengua
llemosina»,
poemes
històrics,
patriòtics,
nousen
estats
configurats
Europa
durant
religiosos i amorosos, inspirats
la temàtica
dels aJocs
Florals,
quel’edat
forenmoderna.
recollits en Llibret de versos (1885),
a del
Noutercer
llibretdecenni
de versos
A casa reeditat
nostra, acom
partir
del en
segle XIX, trobem textos literaris
1909, l’any de l’Exposició Regional,
quan foulacoronat
com
poeta de València.
que mostren
voluntat
de arecuperació
dels usos cultes o formals de la llengua. rural,
La publicació
en 1833populars
del poema
«Lai esPàtria», de Bonaventura Carles
També escrigué poemes de tema
amb ambients
idíl·lics
Aribau,
es pren dels
comAlgadins»
a inici de la
Renaixença,
tampes costumistes, com ara «Vora
el barranc
o «La
barraca».data que coincideix amb la traducció dels principals autors romàntics europeus: Chateaubriand, Byron,
Scott, Hugo, Dumas, Manzoni, Leopardi, etc.

4

La poesia de la Renaixença

La poesia fou el gènere més conreat durant la Renaixença. Cal tindre en
compte que els Jocs Florals estimularen la creació poètica, que desenvolupava la temàtica patriòtica, religiosa i amorosa (seguint el lema pàtria, fe i
amor). En la poesia de tema patriòtic, d’acord amb l’esperit romàntic, hi ha
una recuperació del passat medieval, de la història i dels personatges propis
com a senyes d’identitat, i també una presència important de descripcions de
paisatges propis.

Jacint Verdaguer, Canigó
Farigola: Espígol, planta aromàtica
amb flors de color lila.

2

Els Jocs Florals van ser un dels
motors de promoció de la llengua
i la cultura. Es tractava d’un certamen poètic d’origen medieval
que es tornà a instaurar a Barcelona en 1959. En aquests certàmens es reunien els poetes més
destacats del moment i s’hi concedien tres premis: englantina
d’Or (millor poema d’afecte a la
terra), Flor Natural (premi al millor poema amorós) i Viola d’Or
i argent (premi al millor poema
religiós). Els guardons indiquen
quins eren els eixos temàtics
d’aquesta poesia: pàtria, amor i
fe. Sovint la pàtria era el tema
central de tots els poemes i els
altres dos temes s’hi presentaven
de manera subjacent.

4a etapa. A les Illes Balears, la Renaixença s’introduí cap a la fi del segle XIX
i les primeries del XX, i els escriptors formaren l’anomenada Escola Mallorquina: Mossén Costa i Llobera, Joan Alcover, Tomàs Aguiló i Marià Aguiló.

Com les rosses abelles, quan l’obiren5
van a veure’l les goges6 a plaer,
lo voltegen, aguaiten i remiren,
com son més ric brillant un argenter.
1

2

SabER MéS

Menar:
conduir. Hi trobes castellanismes?
l’atenció?

Carles Aribau • cultural • Canigó
ConsTanTí LLombarT, La copa d’argent reivindicar • La Pàtria • populars

Constantí LlombartLa Renaixença, a més de reivindicar la llengua formal i la literatura culta, afa-

2

Aura: vent suau.

3

Blond -a: ros, rossa.

b. Introducció de temes nous, com ara personatges
marginats.

c. Gust pels temes històrics, sobretot medievals.
1
La Renaixença és un moviment … que va sorgir
arran
Lliberticida:
que mata o destrueix
de la publicació del poema «…» de … L’objectiu
la llibertat.
d. Conreu de diversos gèneres, especialment
2
d’aquest moviment és … la llengua i la literatura
…
Saguntins:
el poble de Sagunt,
sota domini
la poesia
i el teatre.

vorí el sentiment
senyes(València,
d’identitat col·lectiva, així la classe burde Carmel patriòtic
Navarro ii les
Llombart
Constantí Llombart és el pseudònim
gesa evolucionà
enversabandonà
posicionsels
nacionalistes.
1848-1893). Pertanyia a una família
humil i prompte
estudis per El moviment de la Renaixença
desenvolupà de manera uniforme en tots els territoris, sinó que s’estentreballar d’enquadernador en no
unaeseditorial.
gué a poc a poc durant més de setanta anys, en quatre etapes:
Publicà poesia des de ben jove. Fou un valencianista militant i activista republicà, i en 1878 fundà, juntament amb Teodor Llorente, Lo Rat Penat. Llombart
48
escrigué i edità una gran varietat d’escrits; reedità el Diccionari valencià-castellà d’Escrig i diversos autors clàssics, i escrigué Los fills de la morta viva, on
ressenyà les aportacions d’altres poetes de la Renaixença valenciana. També
dirigí publicacions
ES0000000036274 720439_TEMA_02_44439.indd
48-49 periòdiques culturals i satíriques.

romà, intervingué de manera valenta contra
Anníbal, que volia Sagunt cartaginesa.

3

Asfeld: general francés de les tropes
borbòniques que incendià Xàtiva.

4

Dogal: llaç amb què s’estreny el cos d’una
persona.
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SaBer Fer
aCtiVitatS

Salut, ciutats volgudes! València! Barcelona!
Com llavi humil vos besa los peus la mateixa ona,
portant-vos les memòries de temps bells i llunyans.
Jo a vostres fronts gloriosos done també iguals paumes1:
los fills enyoradissos dels Berenguers i els Jaumes
serem sempre germans.
Un mateix cau tinguérem en la mateixa soca2;
els uns, en separar-nos, buscàreu l’aspra roca,
i els altres acampàrem en lo flairós jardí;
mes, sempre que els cors junta de nostres mans l’estreta,
los pensaments s’envolen, com au que al niu va dreta,
al vell tronc llemosí. […]
vingau los uns i els altres, i oixcau lo que vos diga
de les comunes glòries i la grandor antiga
lo Trobador, que encara guarda l’antic parlar;
i demprés, junts armant-vos en la més santa guerra, […]
solqueu la immensa mar. […]

a cada enunciat.
a. El primer comte de Barcelona
és Ramon Berenguer I.
b. València i Barcelona estan
banyades pel mar
Mediterrani.
c. Els valencians són
descendents de Jaume I.
d. València i Barcelona tenen
la mateixa llengua.
4 Justifica si el poema s’ajusta

a algun dels tòpics dels Jocs
Florals.

1

Paumes: aplaudiments.

2

Soca: tronc de l’arbre.

És una proposta pràctica
que permet aplicar els
coneixements de la
literatura a la vida diària
de l’estudiant: a l’anàlisi

La rima és la identitat fonètica entre dos o més versos contigus o alterns a partir de l’última síl·laba tònica.
És assonant si només es repeteixen les vocals, i consonant si es repeteixen vocals i consonants. A més,
la rima pot ser aguda (oxítona), plana (paroxítona) o esdrúixola (proparoxítona), segons que els versos acaben
en paraula aguda, plana o esdrúixola. D’acord amb la distribució de la rima, aquesta pot ser: monorima (aaaa…),
apariada (aabbcc…), encadenada (abab) o creuada (abba).
Per a analitzar la rima d’un poema, cal seguir els passos següents:
1r Assenyala les últimes síl·labes de cada vers a partir de la darrera vocal
tònica (llunyans / paumes).
2n Comprova quines síl·labes es repeteixen al llarg del poema des
de l’última vocal tònica de cada vers, per distingir si la rima és
assonant o consonant.
3r Distingeix si la rima és oxítona, paroxítona o proparoxítona.
4t Diferencia entre rima monorima, apariada, encadenada o creuada.
1 Revisa els poemes seleccionats en aquesta unitat i fes-ne una anàlisi de la rima, tot seguint els passos

anteriors.

Teodor LLorenTe, Antologia poètica mínima

50

literària o d’obres d’art…
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BANC D’ACTIVITATS
NIVELL I

NIVELL II

COMUNICACIÓ

BANC D’ACTIVITATS

ORTOGRAFIA

1 Assenyala la finalitat de la carta de presentació.

COMUNICACIÓ

6 Copia les paraules que presenten una consonant

Captar l’atenció per a la valoració d’un currículum .

Fórmula de salutació: Distingit senyor, • Benvolguda
senyora, • Senyora,
Fórmula de comiat: Atentament, • Una abraçada,
• Us salude amb respecte .
Tractament: De tu • De vós • De vosté

Respon . Quina altra grafia oclusiva pot presentar-se al
ACTIVITATS
final de mot? Posa una paraula com a exemple .

D’AVALUACIÓ

a . tocadiscos, llevataps, llavadora, rentaplats .

a . època, tema, registre .

d . automòbil, guardacotxes, camioneta, motocicleta .

• Si vols viure amb quietu…, mira, escolta i fes el mu… .

6 Analitza els factors que defineixen la situació comunicativa.

si la necessitem
de veritat i no
Com preguntar-se
podreu comprovar
en el currículum
adjunt, sóc llicenciat en Dret i
Atentament,
Filosofia
i Lletres
a per
la Universitat
de València
(1858), però la meua vocació
deixar-se
influir
modes o publicitats
agressives,
és escriure.
De moment,
la poesia
encés el
laque
meua ànima. A mésOficina
de Municipal d’Urbanisme
buscar productes
de segona
mà i ha
reutilitzar
traduir
els millors
segle
(Voltaire,
Goethe…), he escrit
tinguem
a casa.poetes
A més, d’aquest
sempre que
puguem,
és més
unes ecològic
quantesusar
composicions,
gràcies
a laainspiració
del bibliotecari,
lletrat Quin registre correspon a la situació anterior?
Contesta .
el transport públic
o anar
peu.
eruditíssim, gran poeta i millor amic,
Marià01/01/2015
Aguiló.
Consumer,
Aporta trets lingüístics que justifiquen el registre del text .

c . formació acadèmica, intenció comunicativa, context .
d . relació dels interlocutors, espai, àmbit d’ús .
9 Indica si pertanyen al registre formal (F) o informal (I).

compost sintagmàtic

compost culte

• biodiversitat:

compost propi

compost híbrid

a . No es preveu cap increment en la prima de risc .

• llevataps:

compost culte

compost propi

b . Ha comprat tot açò per poca pasta .

El meu esperit inquiet i l’ànsia d’enaltir la Pàtria valenciana, recordant
ses glòries
i restablint
el conreu
literari
dede
lacompost .
seua llengua, m’han portat
Classifica
els mots copiats
segons
el tipus
LITERATURA
a restaurar els Jocs Florals, en els quals he estat nomenat Mestre
en Gai

c . Em pot facilitar les seues dades personals?

3
PosaDarrere
un exemple
del tipus
de compost
indicat.
Saber.
de tota
aquesta
activitat
cultural, hi ha un esperit
polític,
7 Llig el text i respon a les preguntes següents.

que• m’impulsa
cap al
la poesia
de la societat moderna.
Propi amb relació
deperiodisme,
complementació
entre components .

d . Ei, Gerard, quina passada de concert!

5 Llig el fragment i resol les activitats.

Cap a l’1 de novembre, Cocentaina esdevé una
gran fira a l’aire lliure. Fundada en 1346, la Fira
de Tots Sants acull milers de visitants que hi
poden trobar el mercat medieval i l’àrab, la fira
d’animals, l’exposició de maquinària agrícola,
la mostra d’artesania, les actuacions al carrer…
Una gran festa plena d’història i cultura pròpies.
www.turismococentaina.com (Adaptació)

• Justifica el tipus de progressió temàtica .
De tema constant

De temes derivats

• Tria la isotopia i aporta exemples que ho demostren .
Espectacles

Activitats econòmiques

Des• de
jove
sóc
lector
La Opinión;
compartisc
absolutament l’ideari
Propi
amb
relació
dede
coordinació
entre
components .
Quin dany els haurà fet? Gent descastada.
ideològic conservador i, per tant, crec que podria fer un bon paperFills
com
hi ha rebordonits d’esta ciutat,
a redactor del vostre diari. Aquesta publicació històrica podria ser la

Inventa i escriu una situació comunicativa adequada
per a cada un dels enunciats anteriors .

que sens raó ni llei que ho justifique,
GRAMÀTICA
plataforma per a aconseguir despertar la societat valenciana, refer les
odi tenen de mort al Rat Penat.

LITERATURA

cròniques de València i posar-se al capdavant de la croada de la Renaixença.
Greu és lo delit seu! Ha pres per lema
Així, mon deute amb el periodisme i amb la nostra història quedaria
satisfet.
los sagrats mots de Pàtria, Fe i Amor,

4 Analitza el tema, la progressió temàtica i la isotopia.

10 Tria els poetes que pertanyen a la Renaixença.

Reste a l’espera d’una entrevista, en què podré aclarir aspectes del
i a l’entusiasta crit de Renaixença,
El primer pas per a fer pa és la formació
currículum, concretar el meu ideari i mostrar les meues obres. sembra d’un bell pervindrer la llavor.

Vicent Andrés Estellés • Constantí Llombart
Teodor Llorente • Carles Aribau • Victor Hugo

d’una massa. Es barreja farina, aigua i rent,

Atentament,
junt amb un poc de sal. La farina és una

Fugint de les fogueres de l’incendi
atordit,
mes no mort, lo pobre aucell
elaborat
a partirsobretot
d’una carta
personal del poeta a Marià
Aguiló
substànciaText
complexa,
formada
per midó,
s’ocultà
i ha viscut entre les pedres
(13 d’abril
de 1885)
amb quantitats menors de proteïnes. Entre altres, en
del derrocat palau o del castell.
la farina de forment es troben les proteïnes glutenina

11 Marca els trets propis de la poesia de la Renaixença.

a . Descripció idíl·lica del paisatge .

• Escriu el tema del text .

ACTIVITATS

b . Temàtica patriòtica .
c . Ús del castellà en alguns versos .
d . Ús d’un estàndard literari
arcaïtzant .

La unitat es tanca amb
un text seguit d’unes
quantes activitats, a
partir de les quals es
repassaran tots els
continguts de la unitat.

Senyor Rovira,

oportú, pot passar per les oficines i consultar-la.

• paraules clau:

GRAMÀTICA

ACTIVITATS
D’AVALUACIÓ

Tractament:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

M’he assabentat que el diari La Opinión, del qual sou propietari i director,
Ens posem en contacte amb vosté per comunicar-li
buscaCom
personal
en l’escriptura i la política que puga formar part
evitarinteressat
el malbaratament
que ja pot disposar de la informació sol·licitada en
de l’equip
de el
redactors.
Per això m’he decidit a trametre-vos aquesta carta,
i cuidar
medi ambient
relació amb l’expedient A552/16. Quan considere
juntament
el meualguna
currículum.
Abansamb
de comprar
cosa, cal

b . origen geogràfic, professió, canal .

c . ambulància, tramvia, vagó llit, televisió .

4 Tria a quin tipus de composició correspon cada paraula.

• L’aigua i el fo… només juguen a un jo… .

Fórmules de salutació i de comiat:  .  .  .  .  .

Sr. Copia
José Campo
Pérez,
2
les quatre
paraules compostes del text.

8 Copia en cada sèrie un factor que defineix qualsevol

b . parallamps, paraigua, ennuvolada, arc iris .

• En temps de fre…, val més capa que barre… .

Objectiu:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tipus:  .  .  .  .  .  .  .

Busque faena de periodista
LÈXIC

• Darrere de vocal tònica s’escriu …, com …

situació comunicativa. Després, explica’l breument.

La carta de presentació

LLENGUA EN ÚS

7 Completa les normes i posa’n un exemple en cada cas.

LLENGUA EN ÚS

3 Ratlla la paraula de cada sèrie que no siga composta.

corresponents i justifica la tria.
• Cel rogen… pluja o ven… .

cap • mnemagog • poal • espill • Roc

• Darrere de vocal àtona o consonant s’escriu …, com …

LÈXIC

5 Completa els refranys amb les oclusives finals

la carta de presentació.

empatx • esforç • ocupat • Madrid • arròs

Exposar amb detall la trajectòria acadèmica i professional .

ORTOGRAFIA

1 Completa la fitxa amb les dades principals sobre

oclusiva al final de mot.

Publicar una oferta de treball .

2 Copia l’opció que correspon a la carta de presentació.

La unitat es completa amb dos
bancs d’activitats, un de nivell
bàsic (Nivell I) i un altre de nivell
avançat (Nivell II), classificades
segons l’apartat a què es
refereixen.

Saber fer

analitzar la rima d’un poema

Text 1

3 Copia el vers que correspon

i gliadina. Quan es treballa la barreja per formar
la massa, aquestes proteïnes interaccionen entre si i

• Qui creus que és l’autor, Llorente o Llombart? Justifica-ho .

1 Ordena els continguts següents segons elformen
3 Analitza
una xarxa elàstica
en la qual
embeguts
paràgraf
la queden
progressió
temàtica del text. De quin tipus és?

en què se situen.

• Quina és la temàtica del poema?
els grànuls de midó, el rent i bombolles d’aire.
4 Identifica en el text paraules que puguen exemplificar
• Què és la Renaixença? Explica-ho i fes servir versos per
Fernando Sapiña, Mètode, núm. 85 (Adaptació)
a exemplificar i enriquir l’explicació .
les normes següents.

Relació dels aspectes més detallats del currículum.

e . To humorístic i irònic .

Sol·licitud d’una entrevista.
Objectius i motius que justifiquen la cerca de faena

52

en l’àmbit periodístic.
Motiu que l’impulsa a escriure una carta de presentació.
Relació del candidat amb l’empresa.

ES0000000036274 720439_TEMA_02_44439.indd 52-53

Respon. La carta de presentació s’ajusta a l’estructura
prototípica?
Explica per què hi ha més paràgrafs dels habituals.
2 Busca dues paraules compostes en l’antepenúltim

paràgraf del text i respon.
• Quin tipus de compost és cada paraula?
• Quina relació s’estableix entre els components?

• Darrere de vocal tònica al final de mot s’escriu
consonant oclusiva sorda.

53

• Darrere de vocal àtona al final de mot s’escriu
la consonant oclusiva que s’usa en els derivats.
28/1/16 12:15

5 Analitza la carta de presentació tenint en compte

els factors de la situació comunicativa.
Indica el registre que utilitza l’autor de la carta. Posa’n
exemples extrets del text que ho exemplifiquen.
6 Justifica qui és l’autor de la carta de presentació

indicant els aspectes que t’ho fan pensar.
7 Indica la informació de la carta que et fa pensar

que l’autor pertany a la Renaixença.

54

ES0000000036274 720439_TEMA_02_44439.indd 54

ACTIVITATS ESPECIALS
• T
 REBALL COOPERATIU. Aquesta activitat, proposada al final de l’apartat
SABER FER d’expressió oral, pretén que cada alumne aporte al grup les
seues habilitats i els seus coneixements per reforçar el seu propi
aprenentatge i alhora fer millorar els companys.
• DOSSIER

D’APRENENTATGE.            Proposem als alumnes que
preparen una carpeta (digital o física) per a arxivar-hi les activitats
marcades amb aquesta icona. No és únicament una tasca
d’emmagatzematge, sinó que es tracta que reflexionen sobre el seu

6

28/1/16 12:16

aprenentatge. Per això, convé acompanyar el text d’una rúbrica que
acordeu al començament de text o d’una reflexió breu que responga
a preguntes com les següents:
− He respectat l’estructura del text requerit? Quina part ha faltat
o ha sobrat?
− He utilitzat mecanismes per a lligar les idees i evitar la repetició
de paraules?
− He fet servir les característiques lingüístiques pròpies del tipus de text?
− He comés moltes errades ortogràfiques i gramaticals? Quines? Quins
aspectes he de repassar?

1

El currículum
La literatura del segle XIX:
moviments i tendències

Llengua
SABER
El currículum.
El lèxic procedent del llatí.
El text (I): l’adequació
Les síl·labes, l’accentuació
i la dièresi.
La variació lingüística i l’estàndard.
SABER FER
• Comentar un text.
• Escriure un currículum.
• Concertar una entrevista de treball.

Literatura
SABER
La literatura del segle XIX:
moviments i tendències.
SABER FER
• D
 istingir la pintura realista de
la impressionista.

Comencem un curs nou, una etapa més del ‘curs de la vida’, precisament aquest és
el significat original de la paraula llatina curriculum vitae, que hem introduït amb
total naturalitat en la nostra llengua, juntament amb molts altres llatinismes. Així,
mot a mot hem anat construint la nostra llengua. De la mateixa manera, pedra a
pedra, coneixement a coneixement, anem configurant el nostre currículum, un
document que va començar a utilitzar-se amb aquest sentit en el segle XIX, arran de
la revolució industrial. Cues de gent trista, obrers cansats per un treball d’explotació
constituïen la realitat que envoltava els artistes de l’època, que afronten de maneres
diferents: fugint-ne, amb els somnis i la reivindicació del passat, com els romàntics,
o comprometent-s’hi retratant i denunciant els aspectes més lletjos de la societat.
A quin grup de treball pertanys tu?

7

SABER FER

COMPETÈNCIA LECTORA

Els currículums
Hui en dia, per a trobar faena és imprescindible
saber informàtica. La primera vegada que el meu
amic Fajardo va fer un currículum va escriure:
«Coneixements d’informàtica nivell de sauri1».
Li dic: «Deus voler dir usuari!». Diu: «No, no, és
que tinc un ordinador que és de l’era quaternària».
En lloc de ratolí, va amb diplodocus i pedals.
Molt xulo!
Un dels apartats més valorats per les empreses
és el de l’Experiència professional. De vegades,
massa i tot. L’altre dia vaig llegir: «Es necessita
cap de personal menor de 25 anys amb 30 anys
d’experiència». És a dir, vaig deduir jo, que ets
un espermatozou i ja has de tindre experiència
com a cap de personal. […]

Currículum. Del llatí «curri» i «culum». Vol dir
‘anar de cul buscant curro’. Això ja ho feien els
llatins: «Quo vadis!», es deien els llatins quan
es trobaven. «Curriculum!». Ah, buf! Molts ja
comencen a anar de cul quan el redacten, que
és un moment tens. Has de resumir la teua vida,
t’has d’explicar. Com sóc jo? Hi ha molta gent que
ni ho sap: com ho han d’explicar? No tenen clares
ni les dades personals. Un amic meu va posar:
«Nom: Joan Cortina. Estat civil: solter. Sexe:
escrit i parlat». I no deia cap mentida perquè
en parlava molt.
L’apartat de Formació acadèmica no sempre és
fàcil d’omplir. A banda de l’ESO i el curset CCC
d’acordió «y regalo de guitarra española», de
vegades no saps què posar-hi. Jo en conec un
que s’ho inventava. Diu: «Total, no m’agafaran
igualment!». Si arribava tard a casa i els pares
el renyaven, afegia al currículum: «Oient al cicle
de conferències Crim i càstig: temes adjacents».
I és que en els currículums es menteix molt.
Sobretot amb els idiomes. Jo tenia un amic que es
va presentar a una faena que deia: «Imprescindible
francés». I ell només sabia dir «cafeolé» i
«croissant». I va dir: «Mira si sé francés!». I ara
treballa en un restaurant a París. Quina sort que
ha tingut. Això sí, li demanes una vichyssoise i et
porta aigua de Vichy i una Schweppes. Com que
els francesos són més tolerants, el toleren.

8

El problema de no tindre experiència és que
no saps què posar en el currículum. Jo he arribat
a veure escrit: «Gener de 2014: Cangur de la
meua cosineta un dia que els meus oncles van
anar al teatre». L’altra opció és exagerar-ho una
miqueta. Com un amic meu, que va posar «Cap
de departament lingüístic». Dic: «Què feies?
Traduccions?». Diu: «No, llepava segells».
Efectivament, era la llengua més ràpida de
l’oficina. […]
Hi ha gent que opta pels currículums originals.
Sempre hi ha qui diu: «Ja ho veuràs, ara jo ací
trencaré esquemes», i hi inclou foto de la família,
els escriu com si foren anònims, amb lletres
retallades… Pensen: «Així es fixaran en mi». I és
cert: es fixen en ell a l’hora de descartar personal.
El graciós, fora! Jo en conec un que va fer un
currículum com aquells llibres infantils amb
encunyacions2. Hi va pencar molt: quan l’obries,
sonava música i, quan passaves pàgina, es
desplegava la seua cara en tres dimensions,
les empreses on havia treballat, una grangeta
amb les vaquetes… El va titular Teo busca «curro».
Recorde que li va arribar una carta que deia: «Teo
continuarà a l’atur per burro». I el pobre em deia:
«La gent no té sentiments». Doncs no en té.
Andreu Buenafuente,
Allò que dèiem (Adaptació)
1

Sauri: pertanyent als saures, classe de rèptils.

2

Encunyacions: tècnica de retallada que aporta sensació
de tridimensionalitat.

COMUNICACIÓ

1

Comentar un text
Comprensió
1 Respon.

• A quin document fa referència el text? Per a què s’utilitza?
• Segons l’autor, és un document fàcil d’elaborar? Per què?
• Quines actituds adopta la gent a l’hora de redactar-ne el contingut? Cita’n almenys tres.
2 Identifica el tema del text.

 Una visió humorística sobre la creativitat en la presentació de currículums.
Una visió humorística sobre el procés d’elaboració d’un currículum.
Una visió humorística sobre les persones que busquen faena.

Informació
3 Relaciona cada idea que exposa l’autor amb l’anècdota que aporta per

exemplificar-la.
IDEES

ANÈCDOTES

1. No es té clara la informació.

A. Anècdota de l’amic dels segells

2. No es diu la veritat.

B. Anècdota de Joan Cortina

3. És imprescindible la informàtica.

C. Anècdota del cambrer de París

4. Es tendeix a l’exageració.

D. Anècdota de Fajardo

Interpretació
4 Indica si el to humorístic dels enunciats s’aconsegueix mitjançant

un joc de paraules (JP) o una exageració (E). Afig un altre exemple
de cada tipus que s’incloga en el text.
a. Currículum. Del llatí «curri» i «culum». Vol dir ‘anar de cul buscant curro’.
b. Això sí, li demanes una vichyssoise i et porta aigua de Vichy i una Schweppes.
c. Ets un espermatozou i ja has de tindre experiència com a cap de personal.

Forma
5 Respon.

• Com introdueix el narrador les veus del discurs, en estil directe o indirecte?
• Quin efecte provoca en el lector l’ús d’aquest estil?
• Quin signe s’utilitza per a introduir les veus del discurs? Copia’n un exemple.
6 Tria les parts de què consta el currículum. Quina informació conté cada part?

idiomes • aficions • gustos musicals • experiència professional
informàtica • llocs on s’ha viscut • formació acadèmica • dades personals

9

COMUNICACIÓ

El currículum
Tot i el to humorístic, la lectura inicial planteja aspectes destacats en l’elaboració del currículum: la dificultat de seleccionar informació, la importància d’estructurar-la en apartats… A continuació aprendrem a fer un currículum.

SABER MÉS

1

Durant el primer trimestre estudiarem textos de diferents tipus
i amb finalitats diferents pertanyents a l’àmbit professional
o laboral.

El currículum és un gènere que sintetitza de forma esquemàtica les dades
personals, formatives i professionals, amb l’objectiu de participar en un procés de selecció laboral (per a un lloc de treball), acadèmica (per a una beca o
un premi), etc. Com que és un document personal, cada candidat pot introduir-hi elements diferenciadors, però hi ha convencions que tots els currículums
han de respectar.

2

• El currículum és un text predominantment descriptiu.

• La carta de presentació barreja seqüències descriptives i
argumentatives.

Definició

Estructura

Perquè un currículum siga eficaç, cal que la informació s’agrupe en apartats
clarament diferenciats. Així, la persona que fa la selecció pot localitzar-hi dades
concretes amb facilitat. Generalment, els apartats d’un currículum són aquests.

• La sol·licitud combina les se-

 Les dades personals. Inclouen el nom i els cognoms, la data de naixement,
el número del document d’identitat, l’adreça, el telèfon, el correu de contacte, etc. També s’acompanyen d’una fotografia.

qüències expositives i argumentatives.

 Les dades acadèmiques. Recullen, en ordre cronològic, els títols aconseguits o que es cursen actualment, el centre on s’han obtingut i la data de
finalització.
 La formació. Fa referència tant als títols acadèmics complementaris (idiomes,
certificats d’especialització…) com a les activitats formatives en què s’ha participat (cursos, jornades, congressos, etc.). En aquest segon cas s’indica l’entitat organitzadora, les dates i el lloc de realització, i les hores d’assistència.
 Les dades professionals. Detallen cronològicament els llocs de treball
ocupats fins a l’actualitat. En cada cas s’especifica el nom de l’empresa, la
tasca desenvolupada i la data d’inici i de finalització del contracte.
 Els idiomes. S’hi sol especificar el domini en cada habilitat lingüística.
 Altres dades. Dóna marge al candidat per a afegir-hi dades que considere
rellevants per al treball: coneixements informàtics, habilitats socials, permisos de conducció, etc.

3

Característiques lingüístiques

En el currículum resulten significatius els elements lingüístics següents.
Elements lingüístics

Exemple

Utilització de tipografia neutra, amb opcions com Palatino o Times
New Roman, i ús de la negreta per a delimitar els apartats.

Formació acadèmica

Encapçalament de totes les dades amb la mateixa categoria
gramatical, el substantiu.

Títol de graduat en educació secundària obligatòria

Ús de guions i pics per a estructurar la informació dins dels
apartats.

– Curs d’estiu…

• Curs d’estiu…

– Jornades…

• Jornades…

10

• Títol de batxiller
Coneixements informàtics a nivell d’usuari

COMUNICACIÓ

1

MODEL

Currículum d’un mestre
Nom i cognoms: Àlex Vilà Calabuig
Dades personals

Data de naixement: 10 de juny de 1990
DNI: 33.333.333-A
Domicili: C/ Rosa Sensat, núm. 15, 4t-8a
12192 Vilafamés (la Plana Alta, Castelló)
Tel.: 222 000 222
Adreça electrònica: alex_vila_cal@correu.com
Adreça electrònica formal,
sense la inclusió de
malnoms

Formació acadèmica
Dades acadèmiques

2009-2013 Grau en Mestre d’Educació Infantil. Universitat Jaume I de Castelló. Nota mitjana: 9
Altres títols de formació

Formació

2013 Diploma de Mestre en Valencià. Universitat de València.
2012	Nivell GESE 11 (equivalent al C1). Trinity College London.
2007	Valencià N3 (nivell mitjà). Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Ordenació cronològica de
les dades: de més recent a
més antic

Cursos acadèmics
Formació

2012

 eminari «Primeros auxilios en educación infantil y priS
maria» (30 hores). Universitat Catòlica de València.
Seminari «Alimentación y nutrición en la escuela» (380
hores). Asoenfermería.

2013

Encapçalament de les
dades amb un substantiu

Curs «Pedagogia terapèutica en les alteracions del comportament» (380 hores). Universitat Oberta de Catalunya.

Experiència professional
Dades professionals

2014	Mestre d’Educació Infantil (aula de 4 anys) al centre concertat El Pinar de Castelló de la Plana (d’octubre a abril
per cobrir una baixa).
2013	Educador del menjador del Col·legi Públic La Rosa de
Vilafamés.
Idiomes

Idiomes

Castellà
Valencià
Anglés
Francés

Parlar

Escoltar

Llegir

Escriure

Molt bé
Molt bé
Regular
Regular

Molt bé
Molt bé
Bé
Regular

Molt bé
Molt bé
Bé
Regular

Molt bé
Molt bé
Bé
Regular

Altres dades
Altres dades: capacitats,
habilitats i interessos

• Capacitat per a treballar en grup.
• Habilitat creativa per a proposar noves dinàmiques d’aula.

Pics: estructuren les dades
de l’apartat.

• Interés per continuar formant-se en noves metodologies de treball.
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BANC DE TEXTOS
Currículum per a plaça de socorrista
Nom i cognoms: Carla Morató Carbonell

ACTIVITATS
1 Escriu un nom equivalent per al

Tel.: 555 555 555

títol dels tres apartats centrals
del currículum tenint en compte
l’estructura que s’explica en la
pàgina 10.

Adreça electrònica: Carla_Morato@correu.com
Formació acadèmica
• 2015	Estudiant de 1r curs del Grau de Farmàcia a la Universitat
d’Alacant.
• 2014 Títol de batxiller. Nota mitjana: 9,5

Nota de la PAU: 13

Cursos i títols oficials
• 2013	Títols de Salvament i Socorrisme Aquàtic, de Primers Auxilis i Suport Vital Bàsic. Federació de Salvament i Socorrisme.
• 2013	Valencià N3 (grau mitjà). Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
• 2012 Anglés (nivell B2). Escola Oficial d’Idiomes.

2 Indica la informació que falta

en l’apartat de dades personals.
3 Explica si la indicació de les

notes acadèmiques és una
informació rellevant o
secundària. En quins casos
s’ha d’indicar?
4 Marca la informació que pot

deduir el personal de selecció a
partir de la informació de «Cursos
i títols oficials». Justifica-ho.

• 2012 Francés (nivell B1). Escola Oficial d’Idiomes.

 Saber quines aficions té i quins
són els seus gustos.

Experiència laboral

 Saber si és una persona
constant i en formació
permanent.

• 2015 	 Classes particulars de Matemàtiques de tots els nivells.
• 2014 	 Monitora ajudant a l’Escola d’Estiu de Dénia.

5 Justifica si l’aspirant

Idiomes
Parlar

Escoltar

Llegir

Escriure

Castellà

Molt bé

Molt bé

Molt bé

Molt bé

Valencià

Molt bé

Molt bé

Molt bé

Molt bé

Anglés

Bé

Regular

Bé

Bé

Francés

Regular

Regular

Regular

Regular

a la plaça de socorrista
té un perfil adequat o no.
6 Reescriu

l’apartat «Altres dades»
esquematitzant la informació
que s’hi proporciona.
No oblides seguir els trets
lingüístics estudiats.

Altres dades
Dispose de permís de conduir i tinc moltes habilitats per a les
relacions socials i per al tracte amb xiquets. A més, he assistit
durant molts anys a cursets de natació al Poliesportiu Municipal de
Xàbia, de manera que podria impartir cursets de natació d’iniciació.

DIBUIX D’UNA PISCINA AMB XIQUETS DE 7 ANYS AMB SUROS O
XURROS D’AQUESTS QUE S’ESTILEN ARA. A LA VORA HI HA LA
SOCORRISTA AMB BANYADOR I XACLETES MOVENT ELS BRAÇOS
PER DONAR-LOS INDICACIONS. DARRERE DE LA SOCORRISTA HI
HA UN FLOTADOR D’AQUESTS PROPIS DEL SALVAMENT.
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BANC
DE TEXTOS 1

Currículum de Homer Simpson
Nom i cognoms: Homer Simpson

Idiomes

Estat civil: casat

• Anglés (llengua materna)

Edat: 60 anys

Tel.: 0404 28428

• A
 lemany (Avançat. Actualment estudiant
de l’acadèmia local Güten Morgen)

A/e: Homer_elmillor@correu.com

Altres coneixements
Formació acadèmica

• Adobe Photoshop (Avançat)

• Postgrau en Dones, 1982

• Llenguatge corporal, microexpressions (Intermedi)

• Escola Secundària de Springfield, 1970. Nota: 5,01

ACTIVITATS

Experiència laboral

1 Fixa’t en les dates que s’inclouen en «Formació

• Assegurador de bebés, des de 1984

acadèmica» i «Experiència laboral», i respon.

• Actor de veu en el programa Spoochie (2007-2009)

• S’exposen sempre seguint el mateix criteri?

• Ensinistrador de gossos (2010)

• Segueixen sempre un ordre cronològic descendent?

• I nspector de seguretat de la Planta Nuclear de
Springfield (des de 1990 fins a l’actualitat)

 Reescriu els apartats seguint un criteri coherent.
2 Respon. Quina dada personal no s’expressa de

Habilitats

manera adequada?

• Control nuclear

3 Canvia el format de l’apartat «Idiomes» seguint

• Programació

el model del currículum de la pàgina 11.

SABER FER
Escriure un currículum
Després d’haver analitzat diversos currículums, és el moment de redactar-ne un. Aquesta activitat et permetrà aplicar
els aspectes treballats en l’apartat i, el que és més important, et prepararà per redactar el teu quan siga necessari.

1. PLANIFICACIÓ
1r Selecciona les dades i
agrupa-les en apartats.
• Anna Ros Gisbert (Elx, 1992)
• Curs de la UNED «Assessoria
financera» (150 hores) 2014
• Graduada en Economia
(Universitat d’Alacant, 2015)
• Sé treballar en grup i assumir
responsabilitats.
• Domini oral i escrit d’anglés.
• Taller de la UOC «Models de
banca» (100 hores) 2015
• 2015: classes particulars

2. REDACCIÓ

✎ Escriu (o inventa si cal)
les dades personals
i estableix un espai
per a la fotografia.

✎ Elabora els apartats
de Dades acadèmiques
i de Formació. En cas
d’haver-hi més d’una
referència, ordena-les
cronològicament.

✎ Redacta l’apartat
d’Experiència laboral.

✎ Presenta la informació
d’Idiomes i Altres dades
amb el format del text model.

3. TEST DE CORRECCIÓ
I AUTOAVALUACIÓ
El currículum presenta tots
els apartats estudiats?
SÍ

NO

Les dades estan ordenades
i es reconeixen amb facilitat
els apartats?
SÍ

NO

Has utilitzat la mateixa categoria
gramatical per a encapçalar totes
les referències?
SÍ

NO

Hi ha pics o guions que
estructuren la informació?
SÍ

NO
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SABER FER
Concertar una entrevista de treball
El procés de selecció per a un lloc de treball comença amb la valoració del currículum dels candidats i continua
normalment amb una entrevista personal amb alguns d’ells. Per concertar l’entrevista, els responsables
de l’empresa es posen en contacte amb els candidats, que han de tindre cura a l’hora d’expressar-se
perquè la impressió que trasmeten en aquesta conversa breu influeix també en la decisió final.

ESCOLTA I ANALITZA
1 Observa aquesta targeta de presentació i fes-ne una amb les dades del personatge de l’audició.

Begonya Ferre Beneito
Directora general de Futurenergètic
Edifici principal - Despatx 1
C/ València, 44
46210 Picanya (València)

					

2 Marca. Quines franges horàries ja estan cobertes per les entrevistes i no pot triar Enric Boira?

De 9.00 a 9.30 h

De 9.45 a 10.15 h

De 10.30 a 11.00 h

D’11.15 a 11.45 h

De 12.00 a 12.30 h

De 12.45 a 13.15 h

De 13.30 a 14.00 h

De 14.15 a 14.45 h

3 De la conversa, es desprén que el candidat s’ha documentat prèviament sobre l’empresa en què vol

treballar. Copia les informacions que ha consultat i explica quines dades de l’audició ho mostren.
• Els productes fabricats

• L’estructura dels òrgans directius

• La localització

• Les perspectives de creixement

• La posició que ocupa en el mercat

• El nombre de treballadors

PREPARA I PARLA
1 Tria un company o una companya i prepareu la conversa. De primer, inventeu el perfil dels personatges.

RESPONSABLE DE L’EMPRESA

Nom, càrrec, oferta de treball i dies previstos per a les entrevistes

CANDIDAT AL LLOC DE TREBALL

Nom, perfil, interessos en el lloc de treball i disponibilitat per a l’entrevista

2 Penseu les fórmules de salutació i de presentació per a introduir la conversa.
3 Elaboreu el guió de la part central de la conversa a partir d’aquestes preguntes.

• Per què telefona el responsable de l’empresa al candidat?
• De quina manera mostra el candidat el seu interés per l’empresa i la faena?
• Quin dia i a quina hora concerteu l’entrevista?

VOCABULARI
cap

recursos humans

cobrir

aconseguir

telefonar

molt de gust

d’acord

per descomptat

4 Planifiqueu el tancament de la conversa seguint els passos següents.

1r Recordatori de la cita concertada

2n Agraïment del candidat per l’atenció

3r Comiat

5 TREBALL COOPERATIU. Escenifiqueu la conversa i demaneu a la resta de la classe que valore tant

els aspectes positius com aquells que caldria millorar.
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LÈXIC

1

El lèxic procedent del llatí
La majoria de les paraules que formen el lèxic de la nostra llengua són el resultat de l’evolució de les paraules llatines, ja que l’imperi romà s’estengué
arreu de la zona mediterrània i el llatí hi esdevingué la llengua dominant durant segles. En aquesta herència lèxica del llatí, distingim entre paraules patrimonials i cultismes.

SABER MÉS

 
Les paraules patrimonials o populars són mots d’origen llatí que han
perviscut a través dels segles, modificats per l’acció del temps i pels contactes amb altres llengües.
Es tracta de paraules pertanyents al vocabulari general, lligat a les experiències de la vida humana: de matrem es va crear mare; de filium, fill…
 
Els cultismes són paraules preses del llatí, que no han experimentat tants
canvis formals com les patrimonials. Moltes d’aquestes paraules es van incorporar a la nostra llengua en determinats moments històrics en què el
desenvolupament cultural i científic exigia noves paraules per a designar
nous conceptes.
Per exemple, del llatí oculum es va crear la paraula patrimonial ull i el cultisme oculista, que respecta l’arrel llatina.
En la nostra llengua també hi ha paraules preses directament del llatí, sense
cap canvi formal o amb un canvi molt lleu, que anomenem llatinismes. Cal
distingir dos tipus de llatinismes:
 
Els que s’han incorporat a la nostra llengua com qualsevol altre manlleu i,
per tant, s’inclouen en el diccionari i segueixen les nostres normes de flexió
i, fins i tot, ortogràfiques pròpies. Per exemple, pòdium → pòdiums.
 
Els que s’han de considerar estrangerismes, ja que no formen part del nostre
sistema lingüístic, no s’inclouen en el diccionari, s’han d’escriure en cursiva i
mantenen la flexió pròpia del llatí. És el cas del mot insula; en plural, insulae.

Alguns dels canvis més significatius que hi ha hagut en les paraules patrimonials són els que segueixen:
• P
 alatalització de la l al començament de mot: lunam → lluna.
• S
 onorització de les oclusives
entre vocals o dels grups pr, cr,
tr, pl, cl, tl: acutum → agut.
• Canvi

de la i breu tònica per e:
pilum → pèl.
• Caiguda

de la vocal posttònica:
litteram → lletra.
• E
 ls grups llatins -gn- i -nn- es
converteixen en ny: canna →
canya.

ACTIVITATS
1 Tria i respon. Quin tipus de paraula és currículum?

• llatinisme (manlleu)

• paraula patrimonial

• llatinisme (estrangerisme)

• cultisme

3 Reconeix en cada sèrie de paraules l’ètim llatí, la

paraula patrimonial, el cultisme i el llatinisme. Ratlla
la paraula que no forme part de la sèrie.
a. espèculum, espill, espècie, SPECULUM, especular.

  Justifica la resposta i investiga com s’ha incorporat
aquesta paraula a altres llengües pròximes, com el
castellà. Fes servir el Cercaterm: www.termcat.cat
2 A partir de l’ètim llatí i de la imatge, esbrina la paraula

patrimonial corresponent i un cultisme.

b. pòdium, puig, podar, podòleg, PODIUM.
c. medi, mèdium, mèdic, MEDIUM, mig.
  Quina regla de canvi pots deduir a partir
de la terminació llatina -dium?
4 Indica quina regla segueix cada una de les paraules

patrimonials següents.

PUGNUM

LOCUM

STRICTUM

PETRAM

pedra

LINGUAM

llengua

ANGULUM

angle

SECUNDUM

segon

  Escriu cultismes corresponents als mots patrimonials
anteriors. Pots usar el diccionari: dlc.iec.cat
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GRAMÀTICA

El text (I): l’adequació
Claus per a començar

1

El text i les propietats textuals

Durant molts anys, l’estudi de la gramàtica s’ha reduït a l’estudi de les paraules
o de les oracions més o menys breus. Cap a l’any 1970 sorgeix una nova perspectiva per a estudiar les llengües, la lingüística textual, que se centrarà en l’estudi del text, a partir del qual es podran observar i treballar unitats més menudes.

La lectura inicial de la unitat és
un monòleg humorístic de Buenafuente, emés en televisió i
transcrit posteriorment.

Segons el nou enfocament, el text és la unitat màxima de comunicació, formada per un conjunt d’enunciats relacionats entre si i relacionats amb el context
en què es produeixen. Cal tindre en compte, però, que amb la paraula text no
ens referim només a produccions escrites (poden ser escrites o orals), ni tampoc a un conjunt llarg de paraules: un text pot ser una paraula, una oració o
fins i tot un llibre sencer.
En un text, les unitats inferiors (oracions i sintagmes) no es combinen aleatòriament, sinó que ho fan d’una manera ordenada atenent tres propietats bàsiques: l’adequació, la coherència i la cohesió.

• C
 reus que un monòleg oral
podria considerar-se un text?
Per què?
• Q
 uina finalitat té la lectura?
Què busca l’autor?

Les propietats textuals
adequació

coherència

cohesió

 ’adequació és la propietat que s’encarrega que el text s’adapte correctaL
ment al context en què té lloc.
 a coherència és la propietat referida a la selecció i l’organització de la
L
informació: és a dir, el tema i l’estructura del text.
 a cohesió és la propietat que permet relacionar entre si les diverses uniL
tats que componen el text (oracions i paràgrafs).
En aquest primer tema tractarem l’adequació i, en els temes següents, estudiarem les altres propietats textuals, la coherència i la cohesió.

ACTIVITATS
1 Llig les definicions següents i fes les activitats que hi

ha a continuació.
Un text és una unitat comunicativa feta per un
o més emissors, per a un o més receptors, tenint
en compte un o més contextos. (Julio Calvo)

• D
 e les definicions que has copiat,
subratlla de roig la que fa referència a l’adequació
i de blau, la que fa referència a la coherència i cohesió.

Un text és un pícnic en què l’autor posa les
paraules i el lector, el sentit. (Jean Baudrillard)

• S
 i diem que fer un text és com fer un menú, a quina
propietat correspondria cada aspecte?

Un text és un conjunt de paraules que ocupa
uns quants fulls. (Jaume Peris)
Un text és un teixit en què les paraules se
situen com els fils d’una trama i es van lligant
les unes amb les altres. (Ángel López)
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• Q
 uines dues definicions responen al significat
de text segons la lingüística textual?
Copia-les en el quadern.

a. Ordre dels plats (aperitiu, 1r plat, 2n plat, postres).
b. Tria dels plats segons el comensal i l’estació de l’any.
c. Elaboració dels plats combinant ingredients.
2 Fes un esquema que incloga les propietats i l’element

que correspon a cada una: context, tema, enllaços.

GRAMÀTICA

2

1

L’adequació

Acabem de veure que l’adequació és la propietat que permet relacionar el
text amb el context en què té lloc. Per a aconseguir que un text siga adequat,
cal tindre en compte dos aspectes:
Els factors de la situació comunicativa, que determinaran el registre.
 
La intenció comunicativa del text, que determinarà la funció del llenguatge
predominant i també la tria del tipus de text.
2.1. Els factors de la situació comunicativa
Perquè un text siga adequat, s’ha d’ajustar als factors que defineixen tota situació de comunicació: el camp, el mode i el to.

 l camp, també anomenat tema, fa referència al grau d’especialització del
E
missatge. Per exemple, si parlem d’un tema quotidià utilitzarem un llenguatge diferent del que faríem servir si parlàrem d’un tema científic.
 l mode té a veure amb el canal (oral o escrit) i amb el grau de preparació
E
del text (planificat o espontani).
 l to remet a la relació que mantenen els interlocutors entre ells, que determiE
narà el grau de formalitat del text (formal o informal).
La combinació d’aquests factors configurarà l’àmbit d’ús del text, que determinarà el registre adequat: vulgar, col·loquial, estàndard i culte.
Àmbit d’ús
Registre

Acadèmic Literari Administratiu Periodístic Publicitari
Culte

Estàndard

Privat
Col·loquial

Vulgar

Tot i el contingut d’aquesta taula, cal tindre en compte que la llengua no són
compartiments estancs i, per tant, en un mateix àmbit d’ús pot haver-hi combinació de registres diferents. Per exemple, en un text literari pot haver-hi
presència de registre col·loquial, que reflectisca la parla dels personatges.
2.2. La intenció comunicativa
La intenció comunicativa fa referència a la finalitat del text, és a dir, què vol aconseguir l’emissor. També s’anomena tenor i sovint sol considerar-se com un dels
factors que caracteritza la situació comunicativa.
Segons el propòsit amb què produïm un text (contar un fet, demanar una cosa…),
utilitzarem una funció del llenguatge. Aquestes funcions determinaran, a més, la
tria del tipus de text (narratiu, descriptiu, argumentatiu…) i el gènere (notícia,
guia de viatges…). Les funcions del llenguatge són les que segueixen:

 a funció referencial, relacionada amb l’intercanvi d’informació. PredomiL
na en les notícies, els llibres de text, l’exposició oral d’anècdotes…
 a funció expressiva, que serveix per a expressar emocions i que s’utilitza,
L
sobretot, en les converses orals.
La funció conativa, per la qual es transmeten ordres o suggeriments.
 a funció fàtica, relacionada amb l’inici, el manteniment o la finalització
L
d’una situació de comunicació. Es reflecteix en expressions com ara com
va?, d’acord?, això mateix, ja ho veig…
 a funció poètica, que té una finalitat estètica i és la pròpia de la llengua literàL
ria, ja que es relaciona amb les figures estilístiques i els jocs de paraules.
 a funció metalingüística, que serveix per a parlar de la llengua mateixa
L
(gramàtiques, diccionaris…) i per a fer més clar el missatge.

INTENCIÓ =  TIPUS
DE TEXT

RECORDA
Segons la intenció amb què s’escriuen, distingim els tipus de
text següents:
• N
 arratiu: per a contar fets,
accions o històries.
• Descriptiu: per a explicar qualitats d’objectes, de persones
o de llocs.
• Argumentatiu: per a defensar
una idea amb proves i arguments.
• E
 xpositiu: per a explicar un
tema i aportar-ne informació.
• I nstructiu: per a transmetre
ordres, normes o procediments.
• Conversacional: per a reflectir la interacció comunicativa
entre dues o més persones.
• R
 etòric: per a dotar el llenguatge d’efectes estètics.
• Predictiu: per a avançar esdeveniments que encara no han
tingut lloc.
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3

Marques lingüístiques
de l’adequació

Les marques lingüístiques de l’adequació

Per a determinar que un text està elaborat amb adequació pragmàtica, cal
analitzar unes marques lingüístiques determinades: la dixi personal, el grau de
formalitat del lèxic i la correcció normativa.
3.1. La dixi

La dixi

El grau de
formalitat
del lèxic

La correcció
normativa

Anomenem dixi el mecanisme que permet fer presents en un text els elements
del context: l’emissor i el receptor d’una situació de comunicació, l’espai i el
temps. Les marques lingüístiques díctiques només es poden interpretar si els
dos interlocutors comparteixen el context. Segons l’element del context a què
es refereix, distingim tres tipus de dixi: personal, espacial i temporal.
 a dixi personal, que fa referència a l’emissor i al receptor que participen
L
en una situació de comunicació. Les marques lingüístiques de la dixi personal són, bàsicament, de tres tipus: els pronoms personals, els morfemes
verbals i els possessius, en els tres casos de primera i segona persona (la
tercera persona no és díctica, ja que no és present explícitament en la comunicació). Observem-ho amb un exemple:
Nosaltres preferim anar a l’excursió amb el nostre cotxe.
En aquest cas, el pronom personal nosaltres, el morfema verbal im i el possessiu el nostre indiquen qui és l’emissor del missatge.
Dins de la dixi personal, n’hi ha un subtipus que informa del grau de formalitat que s’estableix entre l’emissor i el receptor: es tracta de la dixi social, que es reflecteix en la tria dels pronoms tu, vosté o vós, o en la presència de diverses fórmules apel·latives: estimat, benvolgut, distingit, etc.
 a dixi espacial reflecteix la proximitat o la distància de l’element assenyaL
lat respecte a l’emissor: els adverbis de lloc, els demostratius i els pronoms
neutres.
 a dixi temporal comprén tots aquells elements que informen del moment
L
en què es desenvolupa la situació de comunicació: els adverbis de temps i
els morfemes verbals de present, passat i futur.
3.2. El grau de formalitat del lèxic
Una altra de les marques lingüístiques de l’adequació en un text és el grau de
formalitat del lèxic:

 n els registres informals s’utilitza un lèxic menys variat i poc precís (en
E
què predominen paraules vagues i imprecises com cosa, dir…), amb repeticions i ús de mots genèrics.
 n els registres formals, per contra, el lèxic és precís (per exemple, s’usa
E
afirmar, asseverar… en comptes de dir) i hi són molt abundants els termes
especialitzats (paraules tècniques relacionades amb un tema concret).
3.3. La correcció normativa
A l’hora de produir un text adequat, a més d’ajustar el grau de formalitat del
lèxic que utilitzem, també triarem formes fonètiques, morfosintàctiques i semàntiques que s’ajusten a les normes de la correcció normativa: un text
amb errades ortogràfiques i gramaticals, poc respectuós amb la llengua normativa, no s’adapta al context i, per tant, no és adequat.
Amb tot, cal tindre en compte també el grau de formalitat del text: en contextos més formals, la correcció normativa ha de ser absoluta; en canvi, en contextos més informals, s’accepta una certa relaxació.
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1

ACTIVITATS
3 Escriu vertader (V) o fals (F) al costat de cada

enunciat i corregeix els enunciats falsos.
a. L’adequació depén dels factors de la situació
comunicativa i del tema del text.

9 Llig el text fixant-te en les paraules o expressions

subratllades i copia en el quadern les que siguen
díctiques.

 b. Els factors de la situació comunicativa són camp,
mode, tenor i to.

Enric: Bona vesprada.

 c. Les funcions del llenguatge es relacionen amb
el canal del text.

Enric: M’han dit que
l’entrevista és ací…
Vosté és de
l’empresa?

 d. Els pronoms personals de primera, segona
i tercera persona són díctics personals.
 e. Els registres formals es caracteritzen per l’ús
de termes especialitzats.
4 Uneix cada terme amb el significat corresponent i fes

Ferran: Bona vesprada.

Ferran: No, sóc
un candidat
Enric: Ah, jo també. Encantat.
Ferran: Igualment.

un esquema dels factors de la situació comunicativa.

Enric: T’han explicat alguna cosa?

tema

•

• to

Ferran: No, no res. És poc convencional açò.

canal

•

• camp

relació entre interlocutors •

• tenor

•

• mode

Enric: No ho sé… Jo he hagut de contractar gent
i, al final, el que em fa decidir són els petits
detalls. La manera de vestir, com m’han
donat la mà… I el cotxe. Un cotxe diu molt
del seu propietari.

finalitat comunicativa

5 Escriu una oració per exemplificar cada una

de les funcions del llenguatge següents.

MERCÈ. Ei, s’ha obert això.

• Funció fàtica

• Funció expressiva

CARLES. Doncs, mira a veure què hi ha.

• Funció conativa

• Funció metalingüística

MERCÈ. Un sobre i un cronòmetre. (Llegint.)
«Seguint el protocol establert per la nostra
central a Suècia, aquesta vesprada encetem
la darrera fase del procés de selecció per
a accedir al càrrec de director comercial.»

6 Tria un tret de cada parell per caracteritzar cada un

dels tipus de text.
oral espontani / oral planificat

Jordi Galcerán, El mètode Grönholm (Adaptació)

escrit espontani / escrit planificat
• Un míting d’un polític.
• Una conversa telefònica.

10 Analitza els factors que defineixen la situació

comunicativa d’aquest text. Després, respon.

• Un missatge de WhatsApp.
conino2000@correu.com

• Una autobiografia.

Laia.Morera@ies.com

• Un telenotícies.

09-09-2015 a les 23.00 h
dubte

• Una conversa entre amics a l’eixida de classe.
Ei, profa,

7 Descriu el to dels textos anteriors i el registre que

s’hi sol fer servir.

He estat mirant-me coses que van per a l’examen de demà i no
entenc algunes coses. Aclareix-me-les abans que siga massa tard.
Que és això de diglòssia? No és lo mateix que bilingüisme? Quin

8 Escriu una oració per a cada una de les descripcions

següents.
• Oració amb un díctic personal i un díctic temporal.
• O
 ració amb un díctic temporal
i un díctic espacial.
• O
 ració amb dos díctics temporals,
un díctic espacial i un de personal.

embolic!
Bona nit,

• Creus que el resultat és adequat a la situació
comunicativa?
• Quin registre s’hi ha utilitzat? Posa’n exemples.
11 Reescriu el text anterior utilitzant el registre contrari.
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Les síl·labes, l’accentuació i la dièresi
Claus per a començar

1

La separació sil·làbica

Les síl·labes són unitats de pronúncia que emetem quan parlem i que tenen,
com a mínim, una vocal. Per exemple:
te-lè-fon		ba-lla-rí

gim-nàs-ti-ca		pi-lo-ta

A l’hora de separar les síl·labes d’una paraula, com ara a final de ratlla, cal
tindre en compte les consideracions següents:
Es parteixen sempre

La primera vegada que el meu
amic Fajardo va fer un currículum va escriure: «Coneixements
d’informàtica nivell de sauri».
Li dic: «Deus voler dir usuari!».
Diu: «No, no, és que tinc un ordinador que és de l’era quaternària». En lloc de ratolí, va amb diplodocus i pedals. Molt xulo!
• Q
 uantes paraules de tres síl·
labes hi ha en el text? Quina
trisíl·laba conté diftong?
• Quines paraules són planes?
• P
 er què quaternària no porta
dièresi sobre la u?

No es parteixen mai

Les vocals que
formen un hiat

a-vi-ó, far-mà-ci-a, Els diftongs
su-or, ti-a-ra
i els triftongs

pa-lau, cin-quan-ta,
cui-ras-sa, a-guai-tar

Els dígrafs rr, ss, ix,
tj, tg, tx, tz, l·l

car-rer, pas-sar,
cai-xa, plat-ja,
jut-ge, met-xa,
dot-ze, vil-la

gui-a, qui-lo, co-lla, ri-nya,
ma-reig

Els elements d’una
paraula composta

in-hu-mà, al-ho-ra, Les vocals i/u
nos-al-tres
consonàntiques

2

Els dígrafs gu, qu, ll,
ny, ig

io-gurt, hie-na, fe-ies,
ia-ios, mo-uen

L’accentuació

En cada paraula hi ha una síl·laba tònica, que és aquella que es pronuncia
amb més força, i unes síl·labes àtones (les restants).
Segons quina siga la síl·laba tònica, classifiquem les paraules en agudes, planes i esdrúixoles, cada una de les quals presenten unes regles d’accentuació
característiques.
Les vocals i, u porten sempre accent tancat (´), mentre que la vocal a sempre
el porta obert (`). Les vocals e, o, d’altra banda, porten accent obert o tancat
segons que la vocal siga oberta o tancada.

RECORDA
Els diftongs són grups de dues
vocals que formen part de la
mateixa síl·laba; poden ser crei·
xents o decreixents:
• Creixents: gua (llegua), güe
(següent), güi (pingüí), guo (llenguota), qua (quatre), qüe (pasqüer), qüi (terraqüi), quo (quota), ia inicial de síl·laba (iaia), io
inicial de síl·laba (iogurt), ie ini·
cial de síl·laba (veiem).
• Decreixents: ai (afaitar), au
(pauta), ei (reina), eu (seure),
iu (piular), oi (boira), ou (coure), ui (cuina).
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L’accentuació de les paraules agudes
Les paraules agudes són aquelles la síl·laba tònica de les quals és l’última:
fus-ter. Porten accent en els casos següents:
Quan acaben en vocal que no forma part d’un diftong: camí, valencià.
Quan acaben en vocal seguida de -s: compàs, espés, arròs.
Quan acaben en -en, -in: comprén, Berlín.
L’accentuació de les paraules planes
Les paraules planes són aquelles la síl·laba tònica de les quals és la penúltima:
ca-di-ra. Porten accent en els casos següents:
Quan acaben en consonant, excepte vocal seguida de -s o -en, -in: túnel, òptic.
Quan acaben en diftong: anàveu.
L’accentuació de les paraules esdrúixoles
Les paraules esdrúixoles són aquelles la síl·laba tònica de les quals és l’antepenúltima. Porten accent sempre: fàbrica, història, espècie.

ORTOGRAFIA

3

1

La dièresi

La dièresi (¨) és un signe gràfic que escrivim sobre la u o la i en dos casos:
Per a indicar que la u sona en els diftongs güe, qüe, güi, qüi:
qüestionari

paraigüer

pingüí		

terraqüi

Per a indicar que les vocals i o u no formen diftong amb la vocal anterior:
pro-du-ït

ba-ül		

a-mo-ï-nar

pe-üc

Estalvi de la dièresi
En alguns casos, però, no hem d’usar dièresi per a desfer un diftong:
Quan, segons les regles d’accentuació, podem escriure accent: juí.
En els gerundis i els infinitius: conduint, traduir.
En els verbs en futur o en condicional: obstruirà, lluiria.

 n els compostos formats per un prefix acabat en vocal seguit de i, u: coinE
cidir, contraindicació, preinscripció, reutilitzar.
 n els sufixos -isme, -ista i en les terminacions -um, -us: europeisme, egoE
ista, pòdium, Màrius.

ACTIVITATS
1 Separa les síl·labes d’aquestes paraules.

• estudiar

• dibuix

• horitzontal

• canyella

• assassinat

• paral·lel

• Paraguai

• piragüista

• coalició

• desitjàveu

• quocient

• vosaltres

2 Classifica aquestes paraules segons que continguen

un diftong o un hiat.
• llengüeta

• iarda

• evacuar

• cuinera

• història

• quadre

• valuós

• fruita

5 Posa accent o dièresi en totes les paraules que calga.

a. Raul s’unta la ferida amb un unguent que
li han donat a la farmacia.
b. En l’ultim paragraf d’aquesta enciclopedia
hi ha un missatge ocult.
c. Quan vosaltres els contaveu aquell acudit
tan gracios, els xiquets sempre reien.
d. Ahir localitzarem en un globus terraqui alguns
paisos: Peru, Suissa, Australia i Pakistan.
e. La meua cosina bilbaina ha vingut a Valencia
a passar uns quants dies amb la familia.

• miolar

6 Completa cada paradigma verbal.

Contenen diftong

• Jo cantava; Tu …; Ell/-a …; Nos. …; Vos. …; Ells/-es …

Contenen hiat

• Jo conduïa; Tu …; Ell/-a …; Nos. …; Vos. …; Ells/-es …

3 Escriu accent o dièresi, si cal, en les paraules

• Jo parlaria; Tu …; Ell/-a …; Nos. …; Vos. …; Ells/-es …

següents. Justifica l’ortografia en cada cas.

• Jo traduiré; Tu …; Ell/-a …; Nos. …; Vos. …; Ells/-es …

• distribuir

• Lluis

• ateisme

• raim

• Gloria

• paraigua

• cafeina

• serie

• Ramon

4 Encercla la paraula ben escrita de cada parell.

• conduir / conduïr

• ensaimada / ensaïmada

• païs / país

• ruïnes / ruines

• lluia / lluïa

• anaveu / anàveu

• quallada / qüallada

• traduïria / traduiria

7 Posa els accents i les dièresis que hi falten.

L’entrevista és una de les passes més importants
en el cami cap a una ocupacio. Per a superar-la
amb exit, cal coneixer les caracteristiques que
ofereix. L’objectiu és que sobreisques
de la resta de candidats i que demostres
l’adequacio i la idoneitat del teu perfil per a la
plaça, destacant les teues experiencies previes.
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La variació lingüística i l’estàndard
Claus per a començar
• Quina impressió et causa un
text amb faltes d’ortografia?
Comparteixes l’opinió de l’autor en aquest sentit?
• Creus que un text amb incorreccions pot arribar a dificultar
la comprensió entre els parlants?
• Com s’aprenen els usos correctes d’una llengua?

Dies enrere, una amiga que ha passat anys rebent currículums
de persones que busquen faena m’explicava que la majoria
li arriben amb faltes d’ortografia. ¿És lògic que, ara,
algú que busca faena presente un currículum que
demostre desinterés per l’ortografia? Si una cosa
tan simple ja se li’n refot, ¿com deu comportar-se
amb la resta de coses? Però passa que hui dia
n’hi ha molts que consideren que escriure bé
és refistolat i que el que mola és escriure amb
faltes, perquè així demostren per una banda
la seua llibertat creativa i, per l’altra, que
no són corderets que es deixen dur per
les vulgars normes d’una gramàtica.
Quim Monzó, La Vanguardia, 20/05/2013 (Adaptació)

1

La variació: una propietat general de les llengües

La nostra llengua, com qualsevol altre idioma, té una sèrie de trets fonètics,
gramaticals i lèxics que són compartits per tots els parlants i que permeten
diferenciar-la d’altres sistemes lingüístics. Malgrat aquesta unitat, les llengües
també mostren una tendència a la diversitat interna; és a dir, a l’existència de
xicotetes diferències pel que fa a l’ús. Precisament, el concepte de variació
lingüística dóna compte de la propietat general segons la qual els parlants
d’una mateixa llengua no la fan servir de forma absolutament idèntica.
1.1. Els tipus de variació lingüística
La variació lingüística està condicionada per factors concrets. Depenent del
factor que origina la variació, distingim les varietats lingüístiques que presentem tot seguit i que estudiarem detalladament al llarg de les pròximes unitats.

 es varietats diafàsiques (també anomenades registres) estan motivades
L
per les característiques de la situació comunicativa. Així, per exemple, preguntar T’ha molat la pel·li? resulta adequat en un context informal però no
en una situació més formal, en què caldria emprar T’ha agradat la pel·lícula?.
Les varietats diatòpiques (o dialectes) responen a la procedència geogràfica del parlant. En cada zona, la llengua es parla d’una manera; per això,
mentre que un habitant de Vinaròs diria Jo no estave massa cansat, un d’Ontinyent afirmaria Jo no estava massa cansat.
Les varietats diastràtiques (conegudes també com a sociolectes) estan
condicionades pel grup social o professional del parlant. D’aquesta manera,
per exemple, mots com guai, ratllar o flipar s’associen a un parlant jove.
Les varietats diacròniques s’expliquen a partir de l’evolució de la llengua
al llarg del temps. Per exemple, si comparem la versió original (segle XV) i
l’actualitzada de Tirant lo Blanc, observarem diferències: Cavaller –dix Tirant–
no ignore la tua gentilea / Cavaller –digué Tirant– no ignore la teua gentilesa.
El conjunt de varietats lingüístiques que usa un parlant constitueix el seu idiolecte. Però cal tindre en compte que les semblances entre idiolectes són molt
superiors a les diferències, ja que es tracta de varietats d’una mateixa llengua.
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2

1

L’estàndard: una varietat neutra i comuna

Les necessitats comunicatives dels parlants requereixen l’existència d’una varietat que supere els idiolectes i facilite la comprensió entre els parlants d’una
llengua, amb independència de la seua procedència, el seu estrat social, etc.
Aquesta és la funció de l’estàndard, que es defineix com la varietat lingüística neutra que supera o atenua la diversitat interna d’un idioma.
L’estàndard és comú als membres d’una comunitat lingüística i resulta imprescindible en aquells àmbits d’ús en què es relacionen parlants heterogenis
des del punt de vista geogràfic, socioprofessional, temporal, etc. És el cas de
l’àmbit acadèmic, l’administratiu o el dels mitjans de comunicació. Així, per
exemple, en una exposició oral de classe o en una instància adreçada a un
organisme, no és adequat utilitzar la forma verbal *vullc, que cal substituir per
la variant estàndard vull.
2.1. La varietat estàndard i els mitjans de comunicació
La televisió, la ràdio i la premsa es consideren mitjans de comunicació de massa, ja que s’adrecen a un públic ampli i divers. La varietat lingüística que fan
servir és l’estàndard, perquè aspiren a ser compresos per un sector molt ampli
de la població. D’aquesta manera, si pensem en un mitjà de comunicació adreçat a la societat valenciana, l’ús de l’estàndard es concreta, per exemple, en una
varietat supradialectal que supera les varietats diatòpiques dels habitants de
Castelló, Torrent, Xixona, etc.
Altrament, els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en la difusió i el coneixement de l’estàndard per part dels parlants. A diferència de l’idiolecte, que el parlant aprén de forma espontània, la varietat estàndard requereix un aprenentatge conscient. En aquest sentit, resulta fonamental tant el
paper del sistema educatiu com dels mitjans de comunicació, que en faciliten
l’adquisició.

ACTIVITATS
1 Indica si els enunciats següents són vertaders (V)

o falsos (F), i corregeix els falsos.
a. La variació explica les diferències internes d’una
llengua.
b. Idiomes com el castellà o l’anglés no tenen variació.
c. L’idiolecte és la varietat lingüística motivada
per la procedència geogràfica del parlant.
d. Tots els parlants comparteixen l’estàndard.
2 Elabora un mapa conceptual amb aquests conceptes.

origen geogràfic • diacròniques • diatòpiques
varietats lingüístiques • època • grup social
diafàsiques • diastràtiques • situació comunicativa

c.	E per tal, acostà’s a ells e saludà-los.
d.	Has pencat en mates?; jo carabassa assegurada!
4 Copia les situacions en què cal utilitzar l’estàndard.

• Publicació d’un llibre		

• Anotació personal

• Debat radiofònic		

• Xat d’uns amics

 Respon. Què comparteixen les situacions copiades?
5 Llig el fragment i, després, contesta a les preguntes.

La llengua dels professionals de l’ensenyament,
dels locutors dels mitjans de comunicació i dels
parlamentaris hauria de ser un model a seguir,
i la funció de prestigi i el foment del bon ús en
general haurien de restar assegurats.
Joan Miralles, Discursos per la llengua (Adaptació)

3 Justifica la varietat que exemplifica cada enunciat.

a.	No crec que els tios conduïsquen millor que les ties.

• Quina varietat s’associa als usuaris citats?

b.	Espero que les teves cosines vinguin avui.

• Per què creus que és una varietat «de prestigi»?
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La literatura del segle XIX: moviments
i tendències
Claus per a començar

Jean Valjean era fill d’una família pobra
de camperols de la Brie. Quedà orfe
i a càrrec d’una germana que enviudà,
de manera que hagué d’exercir des
de ben jove de cap de família.
Podava arbres.

• A quina classe social pertany
Jean Valjean?
• C
 reus que el narrador és objectiu? Trobes que considera
Valjean culpable o innocent?

Va arribar un hivern molt cru
i Jean no tenia faena. La família
no tenia pa. Sense pa! Tal com sona!
I set criatures. Va trencar
d’una punyada el vidre del forn.
Va ser perseguit i culpat per
«robatori amb fractura». Cinc
anys al presidi de Toló. Després,
tornaren a capturar-lo. Dènou anys
en total! Jean Valjean havia estat
en presidi tremolant i plorant; eixia
d’allí impassible. Hi entrà desesperat;
en va eixir trist, melangiós.

• Quin recurs utilitza el narrador
per a apel·lar a la consciència
del lector?
• A què es dediquen els personatges de la ciutat? Amb quin
esdeveniment històric es pot
relacionar?

Què havia passat a la seua ànima?
Cal que la societat es fixe en aquestes
coses, perquè és ella qui les provoca.
[…] A la fi de 1815 un home, un desconegut, s’establí a la ciutat per
muntar una gran indústria de fabricació d’atzabeja1, substituint la goma
laca per l’escuma. Aquest xicotet canvi havia produït una revolució. Com
que el preu de la matèria s’havia reduït, s’elevà el preu de la mà d’obra.
[…] En efecte, havia beneficiat tota la ciutat. Donava treball a tothom
amb una condició: ser home honrat i dona honrada. Tothom a la ciutat
l’estimava, excepte l’inspector Javert, un policia autoritari.
Victor Hugo, Los miserables (Adaptació)
1

Atzabeja: carbó de pedra negre i lluent, que se sol polir.

1

El context europeu

El segle XIX fou un temps de canvis econòmics, polítics, científics i filosòfics.
La Revolució Francesa de 1789 havia defensat el lema «llibertat, igualtat i
fraternitat» i el procés d’industrialització europea, conegut com a revolució
industrial, creà el clima social que afavorí aquests canvis. En general, les
idees liberals burgeses s’obriren pas i augmentaren les llibertats i els drets
dels ciutadans. La burgesia substituí la noblesa com a classe social dominant,
alhora que la societat feudal tradicional es transformava en una nova societat
de classes, en què el poble, els antics vassalls, esdevenia proletariat, classe
treballadora que emigrava de les zones rurals a les ciutats industrialitzades.
Diversos corrents ideològics, filosòfics i estètics se succeïren al llarg del segle
XIX, corrents que s’expressaren en la literatura i en la resta de les arts.
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2

1

El romanticisme

El romanticisme fou un moviment artístic i cultural, nascut a Alemanya i la
Gran Bretanya, que s’estengué arreu d’Europa a la fi del segle XVIII i durant la
primera meitat del XIX. Els romàntics creien en la bondat natural de les persones i defensaven tant la llibertat individual com la col·lectiva, que es va
traduir en una exaltació del sentiment patriòtic. A més, afirmaven la importància de les forces irracionals de la vida, la fantasia i els sentiments, i
foren crítics amb les idees de la Il·lustració (s. XVIII), basades en la ciència i el
predomini de la raó. Algunes d’aquestes idees es reflecteixen en la literatura
amb els trets següents:
 
Conreu de diferents gèneres (novel·la, poesia i teatre) i defensa de la creativitat, l’originalitat i la diversitat de les formes poètiques.
 
Experimentació de temàtiques noves: el que és lleig o grotesc, el personatge marginat o la víctima. També hi ha un interés pels temes històrics, sobretot
de l’edat mitjana i èpoques glorioses, a fi de cercar les arrels del present.
 
Narració de les històries des d’un punt de vista subjectiu, molt interessat
per explorar la realitat interior de l’individu, de manera que és freqüent trobar-hi somnis i visions. L’entorn també pren un protagonisme especial, ja que
els romàntics creuen que el paisatge és fonamental per a elevar l’ànima.

SABER MÉS
El romanticisme evolucionà al
llarg dels anys i es fragmentà en
diversos estils: el parnassianisme, el simbolisme, el decadentisme o el prerafaelitisme.
El simbolisme és un dels moviments més representatius, que
parteix dels postulats més radicals del romanticisme. Els simbolistes conrearen especialment la
poesia i la plantegen com una
manera de suplantar el món. Alguns dels autors més destacats
són Baudelaire, Mallarmé o Verlaine.

 
Protagonisme d’un heroi romàntic, que sent insatisfacció davant la realitat i pretén transformar-la amb un idealisme poètic i estètic, amb enyorança, malenconia o dolor.
Alguns dels escriptors més rellevants són Victor Hugo, Walter Scott, Mary
Shelley; i en les nostres lletres destaquen Àngel Guimerà i Jacint Verdaguer.

ACTIVITATS
1 Indica els trets propis

del romanticisme que
pots identificar en el
text inicial de la pàgina
anterior. Exemplifica’ls.
2 Respon a les

preguntes sobre
el text 1.
a. Qui és el
protagonista del
poema? Quines
característiques té?
b. Com és l’entorn
que s’hi descriu?
c. Creus que és un
poema romàntic?
Justifica-ho.

Text 1
Home lliure, per sempre t’estimaràs la mar!
Espill de la teua ànima, la hi veus emmirallada
en l’infinit vaivé d’onada rere onada,
i tu ja ets un abisme més amargant encar.
Et plau de submergir-te dins de la teua imatge;
l’estrenys1 amb ulls i braços, però el cor es distrau
d’escoltar adés i ara la seua pròpia veu
en el brum2 d’aquest plany indomable i salvatge.
Tots dos sou tenebrosos i tots dos sou discrets:
home, als teus gorgs3 immensos no arribà mai cap sonda,
oh mar, és insabuda ta riquesa més fonda,
tan gelosos com sou de preservar els secrets!
I tanmateix, després de segles innombrables,
heu seguit barallant-vos, cruels, a dret i a tort,
de tant com estimeu el carnatge i la mort,
oh lluitadors eterns, oh germans implacables!
Charles Baudelaire, Les flors del mal (Adaptació)

1

Estrenys: exerceixes una pressió.       2 Brum: remor sorda.      3 Gorgs: clots profunds en el llit d’un corrent d’aigua.
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LITERATURA

3

El costumisme

El corrent literari costumista s’interpreta com una afirmació de les tradicions, una reacció enfront dels canvis que introduïa la industrialització en els
costums socials. Ara bé, trobem diferències entre el costumisme rural, vinculat a la vida i les tradicions del camp, més conservador; i el costumisme urbà,
en contacte amb els canvis socials, de caràcter més crític i liberal.
El costumisme aspirava a descriure la realitat contemporània, contràriament a la tendència historicista del romanticisme, i no només es desenvolupà
en la prosa periodística, sinó que afectà també la poesia, el teatre i la narrativa,
en la qual els elements de ficció perden pes en favor de la informació. Tot i
això, el gènere més genuí del costumisme és l’article o quadre de costums,
desenvolupat en els periòdics populars.

4
Quadre realista

El realisme

El realisme es desenvolupà des de mitjan segle XIX, amb una posició crítica
enfront de l’idealisme i del subjectivisme dels romàntics, atés que volia reflectir la realitat amb objectivitat, descriure tant la bondat com la maldat, tant la
bellesa com la lletjor. Abandonà la perspectiva històrica i s’interessà per la
societat contemporània; rebutjà la fantasia, el somni i els símbols; els individus
ja no estaven dominats per forces inconscients, sinó marcats per un temps, un
espai i un ambient concrets.
Els realistes volien descriure la realitat total, tant els aspectes individuals
com els socials, polítics i econòmics; així, la crítica social sol estar present en
les obres realistes. El gènere més conreat fou la novel·la, desenvolupada arreu
d’Europa durant la segona meitat del segle XIX, a partir de les obres de Balzac, Stendhal i Flaubert. És característic d’aquests autors l’observació minuciosa, la documentació prèvia, la descripció fidel de la realitat i la tècnica del
narrador omniscient. En la nostra literatura, el realisme s’aproxima al costumisme i, a partir de 1880, Narcís Oller introdueix aspectes del naturalisme.

5

El naturalisme

El naturalisme és un corrent literari que sorgí a França com a evolució del
realisme, molt influït per l’esperit científic i positivista de l’època; afirmava el
determinisme biològic i social, és a dir, que el comportament humà estava
determinat per lleis basades en la condició social i en l’herència biològica dels
individus. Així, són característics els ambients degradats i els personatges sotmesos a pressions.
El naturalista més representatiu fou el francés Émile Zola (París, 1840-1902),
novel·lista, publicista i periodista. Era admirador de Balzac i de Flaubert, i
defensor de l’aplicació dels nous principis científics a la literatura i a l’anàlisi
dels diversos aspectes de la realitat. A casa nostra, l’obra de Zola influí en algunes novel·les de Narcís Oller i en l’obra, en castellà, del valencià Vicent
Blasco Ibáñez.

ACTIVITATS
3 Fes un esquema que reculla tots els moviments

literaris del segle XIX. En cada moviment fes constar
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els punts següents: característiques del moviment,
gènere predominant, autors.

LITERATURA

Text 2

1

ACTIVITATS

A Jean-Bart feia una hora que Catherine maldava1
empenyent2 les vagonetes fins a la parada del relleix3,
i estava tan suada que es va aturar un instant per
eixugar‑se la cara.

4 Llig el text 2 i respon.

a. On se situa la narració?
b. A quina classe social pertanyen
els personatges?

Eren a set-cents huit metres, al nord, a la primera
galeria de la veta Desirée, a una distància de tres
quilòmetres del lloc on enganxaven els cavalls a les
berlines. Quan parlaven d’aquella regió de la mina,
els carboners del país empal·lidien i abaixaven la
veu, com si parlaren de l’infern. […]
A mesura que les galeries s’enfonsaven cap al
nord s’apropaven al Tartaret i penetraven a
l’incendi interior, que en aquell lloc calcinava
les roques. Al punt on eren, les talles tenien
per terme mitjà una temperatura de quaranta-cinc
graus. Es trobaven en plena ciutat maleïda,
enmig de les flames que els vianants de la plana
veien per les esquerdes4 vomitant sofre i vapor
abominables.
Émile Zola, Germinal

c. A quin corrent estètic creus
que correspon el text?
d. Quins altres trets típics d’aquest
corrent hi ha presents?
e. Quines diferències trobes
entre el narrador de Germinal
i el d’Els miserables?
1

Menar: conduir.

2

Aura: vent suau.

3

1
Blond
-a: ros,s’esforçava
rossa.
Maldava:
per a
aconseguir una cosa.
2

Empenyent: fent força contra
una persona o cosa.

3

Relleix: replanell que sobreïx
en un mur o penya-segat.

4

Esquerdes: obertures longitudinals
que s’obrin a la terra.

SABER FER
Distingir la pintura realista de la impressionista
A mitjan segle XIX, sorgia el realisme en pintura per anomenar
un estil que rebutjava els valors romàntics, defensava l’objectivitat
en la representació de la realitat i feia més atenció als problemes
socials, especialment als de les classes mitjanes i baixes, als temes
de la vida quotidiana, sense idealitzacions i sense argument narratiu
en les escenes.
Al darrer quart de segle es desenvolupà l’impressionisme, estil que
pretenia captar les impressions fugisseres, els canvis i els matisos de
la realitat d’acord amb els efectes de la llum, del color o del moment
concret en l’atmosfera o en l’aigua, sense definir amb precisió les
formes i els conceptes representats. Per distingir els dos moviments
pictòrics, segueix aquests passos:
1r Fixa’t en el tema del quadre. Què s’hi representa?
2n Analitza, a partir de les activitats que desenvolupen i la roba
que porten, la classe social a què pertanyen els personatges.
3r Analitza els efectes de llum i color. En quina pintura són
predominants?
1 Observa les pintures, seguint les instruccions, i esbrina quina és la realista i quina és la impressionista.
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BANC D’ACTIVITATS
NIVELL I
COMUNICACIÓ

5 Explica què és la dixi a partir dels exemples subratllats.

1 Llig aquest fragment d’un currículum i justifica si pertany

a l’apartat de Dades acadèmiques o de Formació.
• C
 urs «Noves polítiques d’igualtat» (100 hores).
Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Segons el que t’interesse remarcar, pots escriure
un currículum cronològic o funcional. En aquesta
pàgina web t’oferim accés a models d’exemple
i a recomanacions per a elaborar-lo. Entra-hi ara.
http://jovecat.gencat.cat (Adaptació)

• C
 urs «Educar en igualtat entre dones i homes»
(50 hores). Universitat Jaume I de Castelló.
• T
 aller «Prevenció de violència de gènere en
adolescents» (15 hores). Universitat de València.

ORTOGRAFIA
6 Separa síl·labicament les paraules següents i posa

 
Respon. A més dels apartats citats anteriorment, quins
altres apartats s’inclouen en un currículum?

accent o dièresi a les que corresponga.
• col·leccio          • aiguera                 • bilbaina
• antiquari           • consequencia      • fenomens
• emocions         • traduiem               • metgessa

LÈXIC
2 Classifica les paraules de cada sèrie segons que siguen

ètims llatins, paraules patrimonials o cultismes. Fes una
taula com la que et proposem.

LLENGUA EN ÚS
7 Copia cada concepte al costat de la definició corresponent.

a. digital, digitum, dit.
b.

varietat diafàsica • varietat diatòpica • estàndard
varietat diastràtica • varietat diacrònica

auriculam, auricular, orella.

c.	mirall, miraculós, miraculum.
Ètim llatí

Paraula patrimonial

Cultisme

3 Tria la definició correcta i posa’n un exemple.

a. Els llatinismes són paraules que han experimentat una
evolució des del llatí i han canviat bastant la forma.
b. Els llatinismes són estrangerismes introduïts des del
llatí, alguns dels quals s’han adaptat mínimament a la
nostra ortografia.
c. Els llatinismes són paraules que s’utilitzaven en llatí
clàssic i que s’han perdut en les llengües romàniques.

b. Varietat lingüística que respon a
la procedència geogràfica del parlant.
c. Varietat lingüística que s’explica per
l’evolució de la llengua al llarg del temps.
d. Varietat lingüística que està condicionada
pel grup social o professional del parlant.
e. Varietat lingüística motivada per la situació comunicativa.

LITERATURA
8 Tria l’opció correcta de cada parell.

GRAMÀTICA
4 Escriu el concepte que engloba els tipus de cada sèrie.

acadèmic, literari, periodístic, privat…
culte, estàndard, col·loquial, vulgar
 
expressiva, conativa, fàtica, poètica…

Amb quina propietat textual es relacionen els conceptes?
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a. Varietat lingüística neutra que supera
la diversitat interna d’un idioma.

• E
 ls dos fets històrics més rellevants del segle XIX van ser la
revolució industrial i la (Revolució Francesa / Guerra Civil).
• E
 l romanticisme es caracteritza per la defensa de (l’amor
/ la llibertat individual) i l’exaltació del sentiment (envers
la dona / patriòtic).
• E
 l naturalisme és una evolució del (romanticisme /
realisme) molt influït per l’esperit (reivindicatiu / científic).
• Zola és un representant del (naturalisme / costumisme).

1

NIVELL II
COMUNICACIÓ

ORTOGRAFIA

1 Indica l’apartat del currículum que inclouria cada dada.

• Coneixements avançats d’anglés

6 Corregeix les errades ortogràfiques d’aquestes oracions.

• Adreça electrònica: m.moliner@moliner.com

• L ’avaría es va produïr per un tall en
el subministrament elèctric.

• S
 eminari «El patrimoni cultural com a recurs de
desenvolupament local» (30 hores). Universitat d’Alacant

• L a fi de curs i els examens em conduiren
a un estat d’estrés del qual no m’he recuperat.

• Graduat en Geografia i Història (Universitat d’Alacant)

• P
 er a renovar-nos el permís de conduïr, calia
que sol·licitarem cita previa.

lmagina que has de fer la selecció de personal d’una
empresa de serveis turístics. Justifica si el perfil anterior
és adequat per a treballar com a guia turístic.

LLENGUA EN ÚS
7 Llig el text i respon a les preguntes.

LÈXIC
2 Escriu la paraula patrimonial que deriva de cada

ètim llatí i explica algunes evolucions
que s’hi han produït.
• canna

•

lupum

• capellum

•

pannum

 Escriu un cultisme de la paraula capellum.
3 Identifica els llatinismes i digues de quin tipus són.

a. En l’assemblea de hui no hi ha hagut quòrum
i més d’un alterat ha alçat massa el to de veu.
b. Aquesta paraula no s’ha d’entendre stricto sensu:
no has de ser tan literal.
c. El politòleg va acabar el discurs in extremis,
abans que s’esdevinguera la catàstrofe a l’auditori.

GRAMÀTICA

Es tracta d’un model de referència que serveix a
tots els membres d’una comunitat lingüística per
a comunicar-se en els àmbits formals. Per això, ha
d’intentar incorporar els aspectes comuns de les
diferents varietats de la llengua i excloure’n els
diferencials. S’aconsegueix, així, facilitar la
comunicació entre els parlants de diferents zones
geogràfiques.
M. Josep Cuenca, El valencià és una llengua diferent?
(Adaptació)

• A quina varietat lingüística es refereix el fragment?
• E
 n quins «àmbits formals» resulta adequat utilitzar
aquesta varietat?
• Q
 uin nom reben les varietats associades a les «diferents
zones geogràfiques»?
• Q
 uines altres «varietats de la llengua» hi ha a més de les
anteriors? Explica-les breument.

4 Selecciona els aspectes que tracta la propietat de

l’adequació i explica breument a què fan referència.
connexió • àmbit d’ús • registre • dixi • estructura

LITERATURA
8 Llig les dues estrofes i respon.

funcions del llenguatge • cohesió • tema
5 Copia els enunciats amb l’opció que continga un díctic

i justifica la tria de cada parell.
• (Estudia / Estudies) a la Universitat de Barcelona?
• No (li / m’) agrada el gelat de xocolate.

La lluna blanca
brillar es veu;
de cada branca
ix una veu
sots l’enramada…
Oh dolça amada!

Reflecteix neta
l’estany pregon
la silueta
d’un salze on
la brisa plora…
Del somni és l’hora.

• Quin dia té disponibilitat (ella / vosté)?
• L’escola està en (aquell carrer / una zona pròxima).
• Martí ve de París (demà / el 7 de juny).

• A quin moviment creus que pertany el text,
romanticisme o naturalisme? Raona la resposta.
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
«Sí, la nostra generació ha sigut
imbuïda de romanticisme fins al coll
i imbuïts hem quedat malgrat tot i a
pesar que hem volgut desfer-nos-en,
prendre banys de crua realitat, la taca
continua i totes les bugaderies del
món no aconseguirien eliminar
aquesta olor.»

De professió, escriptor
Nom i cognoms: Émile Zola
Lloc i data de naixement: París, 2 d’abril
FORMACIÓ ACADÈMICA
• Educació bàsica a l’escola d’Ais de Provença.
• 1
859. Presentació a l’examen de batxillerat a l’institut
de París.
EXPERIÈNCIA LABORAL
• 1862 - 1898. Dependent de la llibreria Hachette, a París.
ALGUNES OBRES ESCRITES
• 1880. Nana

L’obra és una crítica a la societat del segon imperi francés protagonitzada
per un personatge femení, Nana, marcada des del naixement per alguns problemes
que s’expliquen pel determinisme genètic. Aquesta actriu de cabaret es mostra
com una dona freda que utilitza els homes per a aconseguir diners.
• 1883. El paradís de les dames
Aquesta novel·la retrata la revolució del gran comerç enfront del petit comerç. Així mateix, contraposa dues realitats socials: la burgesia emergent, inquieta, hàbil i lluitadora, representada en el
propietari d’uns grans magatzems de moda a París; i la burgesia tradicional, que prefereix viure una
vida còmoda. L’obra també denuncia les condicions laborals dels treballadors dels grans magatzems.
• 1890. La bèstia humana
La novel·la planteja el tema de la criminalitat com a conseqüència de la societat capitalista
i la consegüent massificació de les ciutats i l’empobriment de les condicions de vida. L’obra narra
una sèrie d’homicidis i les investigacions judicials que es porten a terme per aclarir-los. La veu
narrativa conta els fets tal com van esdevindre i intenta explicar les causes des del rigor científic, seguint el mètode experimental. La veu del narrador contrasta amb la veu dels personatges
de l’àmbit judicial, que es deixen portar pels indicis no provats.

ACTIVITATS
1 Indica quins apartats trobes a faltar en el currículum.

4 Explica la funció de la dièresi en les paraules del text.

2 Fes una llista dels trets lingüístics propis del currículum

5 Analitza el text des del punt de vista dels factors de la

i posa’n exemples extrets del text.
3 Emparella les paraules dels dos quadres que tinguen

la mateixa arrel llatina.

situació comunicativa i la intenció. Després, indica quina
funció del llenguatge hi predomina.
6 Localitza en el text una paraula que responga a cada una

de les característiques següents.
A. laboral • judicial • civilització • vital

• Paraula esdrúixola amb hiat.
• Paraula plana amb hiat.

B. vida • ciutats • llaurar • jutge
 Respon. Quin tipus de paraules es recullen en
el quadre A? I en el quadre B?
 Explica alguns dels canvis que hi ha hagut en vida
i llaurar respecte a l’ètim llatí.
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• Paraula amb diftong decreixent.
7 Indica quina varietat diafàsica s’utilitza en el currículum.

Quines característiques té aquesta varietat?
8 Esbrina a quin autor correspon el currículum. A quin

moviment pertany cada obra? Justifica-ho.

