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Introducció del mòdul:
És la presentació del mòdul i s’hi explica en quin nivell es troba, si és comú o
opcional i en quines unitats es divideix (Unitat 1: El text periodístic, Unitat
2...). També hi trobaràs un quadre amb els continguts de cada unitat.
Punt de partida:
Situa i fa reflexionar sobre els aspectes que es treballaran en el mòdul. Serveix per preguntar-te què saps sobre el tema que es tractarà abans de començar les unitats.
Cada unitat didàctica està estructurada en:
Què treballaràs?:
Són els objectius que es treballaran en la unitat i que al final hauràs d’haver
assolit. Inclou també l’apartat Com ho trobaràs? on hi ha els continguts de la
unitat.

Bloc de continguts

ORGANITZACIÓ DELS MÒDULS I LES UNITATS

A l’inici del mòdul trobaràs sempre dos apartats:

1. PER APRENDRE: Continguts relacionats amb el tema central de la unitat.
2. LLENGUA I SOCIETAT: Continguts que relacionen el tema central de la
unitat amb continguts lingüístics i sociolingüístics.
3. GRÀMATICA: Aspectes relacionats amb l’ortografia, la morfologia i la sintaxi que són necessaris per treballar el tema central de la unitat.
Les explicacions que fan referència a la gramàtica i a l’ortografia castellana
s’han escrit en aquesta llengua i van precedides al començament pel símbol
▼ i finalitzen amb el símbol ▲.
4. LÈXIC: Continguts i estratègies per aplicar i millorar la comprensió i producció de les paraules i el seu significat.

Bloc de solucions
SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE: Són les respostes de
les activitats d’aprenentatge.
SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: Són les respostes de les activitats d’avaluació.

Comunicació

ACTIVITATS D’APRENENTATGE: Contenen activitats per practicar els continguts explicats en el bloc anterior. Les activitats d’aprenentatge estan separades pels mateixos apartats que hi ha en el bloc de continguts (Per aprendre, Llengua i societat, Gramàtica i Lèxic).
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: Són activitats que engloben tots els aspectes
que s’han treballat en la unitat i representen la consolidació dels objectius
plantejats al principi d’aquesta.

10. CINEFÒRUM

Bloc d’activitats

Comunicació

10. CINEFÒRUM

ORGANITZACIÓ DELS MÒDULS I LES UNITATS
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Què has treballat?:
És un mapa conceptual que resumeix els continguts que s’han estudiat en la
unitat, serveix per recordar breument tot el que s’ha après.
Com ho porto?:
És un quadre d’autoavaluació que indica si s’han assolit els objectius de la
unitat en relació amb les activitats.

El mòdul que tens a les mans es titula Cinefòrum i és el tercer mòdul del tercer nivell de l’àmbit de la comunicació del GES.
MÒDULS COMUNS
1. La premsa

Nivell 1

2. Comprensió oral
3. Textos escrits
4. Llegir per...
5. Temes i mites

Nivell 2

9

INTRODUCCIÓ AL MÒDUL

INTRODUCCIÓ AL MÒDUL

6. Lectura de la imatge
7. Comentari de textos no literaris
8. Teatre

Nivell 3

9. Club del llibre
10. Cinefòrum
Aquest mòdul està format per quatre unitats didàctiques:
Unitat 1 El setè art
Unitat 2 Cinc i acció!
Unitat 3 T’ha agradat la pel·li?

Quadre de continguts MÒDUL 10 CINEFÒRUM
Unitat 3

Per aprendre

El cinema com a art.

Tècniques
cinematogràfiques.

L’expressió de l’opìnió
pròpia.

Llengua
i societat

Les varietats
geogràfiques
del català.

Les varietats
geogràfiques
del castellà.

Conceptes bàsics de
sociolingüística.

Gramàtica

Oracions compostes:
- Juxtaposades
- Coordinades.

Oracions compostes:
- Subordinades
adjectives.
- Especificatives.
- Explicatives.

Oracions compostes:
- Subordinades:
- Substantives
- Adverbials

Lèxic

Lèxic del cinema.

El comentari lingüístic: El comentari lingüístic:
- Tipus de text.
- Exemples de
- Nivell fonològic.
comentari lingüístic.
- Nivell morfosintàctic.
- Nivell lexicosemàntic.

10. CINEFÒRUM

Unitat 2

Comunicació

Unitat 1
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PUNT DE PARTIDA

?
PUNT DE PARTIDA

Per començar el mòdul et presentem una bateria
de preguntes per introduir-te als continguts que hi
trobaràs. D'aquesta manera podràs veure què
saps sobre el tema.
Marca amb una creueta segons el que sàpigues.

Abans de començar el mòdul...

Em
Ho
sembla
sabria
Em sona que ho sé explicar

Sé què és un missatge audiovisual?
Sé quin és l’origen del cinema i com ha
anat evolucionant?
Sé analitzar el llenguatge cinematogràfic?
Sé quins gèneres cinematogràfics
existeixen?
Sé quines tècniques bàsiques s’utilitzen
per a fer cinema?

Sé que el català es parla a partir de
diferents dialectes?
Sé quins dialectes del català existeixen?
Sé quins dialectes del castellà existeixen?
Sé algunes nocions bàsiques sobre sociolingüística com diglòssia i bilingüisme?

Comunicació

Sé participar en un cinefòrum?

10. CINEFÒRUM

Sé expressar la meva opinió sobre una
pel·lícula oralment i per escrit?

PUNT DE PARTIDA
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Abans de començar el mòdul...
Sé identificar oracions compostes?
Sé distingir les oracions coordinades
i juxtaposades de les subordinades?
Sé quins tipus d’oracions subordinades
hi ha?
Sé quins tipus de subordinades adverbials
hi ha?
Sé utilitzar correctament les conjuncions,
els pronoms relatius i els adverbis en les
oracions compostes?
Sé vocabulari relacionat amb el món del
cinema?

Comunicació

10. CINEFÒRUM

Sé fer comentaris lingüístics de textos?

Em
Ho
sembla
sabria
Em sona que ho sé explicar

10. CINEFÒRUM

UNITAT 1

EL SETÈ ART

EL SETÈ ART

Comunicació

Unitat 1
13

UNITAT 1

QUÈ APRENDRÀS?
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QUÈ APRENDRÀS?
En aquesta unitat descobriràs el llenguatge del setè art: el cinema. Al final
de la unitat podràs:
• Comparar el llenguatge cinematogràfic i el llenguatge literari
• Identificar els diferents gèneres cinematogràfics
• Reconèixer els principals dialectes del català
• Identificar i analitzar oracions compostes coordinades i juxtaposades
• Conèixer el lèxic relacionat amb el món del cinema

COM HO TROBARÀS?
PER APRENDRE
• El llenguatge cinematogràfic
• Els gèneres del cinema

LLENGUA I SOCIETAT
• Els dialectes del català

— Bloc oriental
— Bloc occidental

GRAMÀTICA
• L’oració composta

— Coordinada
— Juxtaposada
— Subordinada

LÈXIC

Comunicació

10. CINEFÒRUM

• Lèxic del cinema
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1. PER APRENDRE

En el cinema es combinen diferents tècniques,
però, en general, explica històries, com les
novel·les o els contes. Per això podem parlar del cinema com si fos un gènere narratiu.
En els seus poc més de cent anys d’història el cinema ha evolucionat molt. Les primeres pel·lícules
© MC-CTM
que es van projectar van ser La sortida dels treballadors de la fàbrica i Arribada del tren a la Ciotat, dels germans Lumière,
l’any 1895. Però abans d’això l’ésser humà ja havia intentat reproduir imatges
en moviment. Les pintures de bisons amb sis potes de les coves d’Altamira o
les ombres xineses demostren l’interès mil·lenari de l’ésser humà per representar el moviment.

Zoòtrop

UNITAT 1

El cinema és l’art més recent i s’ha convertit en un
dels mitjans de comunicació més importants.

EL SETÈ ART

El cinema com a mitjà de comunicació

És a partir del segle XVII quan apareixen alguns invents que permeten reproduir imatges en moviment.
El primer d’aquests invents era un aparell que permetia projectar en una superfície blanca figures
pintades sobre tires de vidre que s’il·luminaven de
manera que les imatges apareixien ampliades a la
superfície. L’aparell podia moure’s endavant i endarrere, i això feia que el públic tingués la sensació que
les imatges s’apropaven o s’allunyaven. Aquest aparell s’anomenava llanterna màgica.

Llanterna màgica
© MC-CTM

A partir d’aquest moment ja existeix el cinema, però es tractava més d’un espectacle que sorprenia per la seva tècnica que no pas d’un nou art. Va ser George Méliès qui va convertir el cinema en art. Va ser el primer cineasta que el
va utilitzar per inventar-se històries i explicar ficcions. En les seves pel·lícules
Viatge a la Lluna o Viatge a través de l’impossible apareixen els primers trucatges i efectes especials. Havia nascut una nova manera d’explicar històries.

Comunicació

A finals del segle XIX i a partir de la fotografia Edison va inventar el kinetoscope, que permetia veure pel·lícules de forma individual. Però, oficialment, es
considera que el cinema va néixer quan els germans Lumière van fer públic el
cinematògraf.

10. CINEFÒRUM

Durant el segle XIX van aparèixer com a joguines el zoòtrop i el praxinoscopi,
que consistien en una caixa circular en la qual hi havia una sèrie de figures
pintades que, en moure la caixa, apareixien com una sola imatge en moviment. Alguns d’aquests invents van tenir molt èxit com a espectacles públics,
mentre que altres es van fer populars com a joguines.

UNITAT 1

EL SETÈ ART
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Avui en dia, acostumats als efectes especials espectaculars de pel·lícules com
Màtrix, aquests procediments ens poden semblar molt primitius, però pensa
què devia sentir la gent que ho veia per primera vegada!
El cinema es va convertir en el setè art, amb la possibilitat d’inventar històries i explicar-les mitjançant la imatge i, a partir dels anys trenta del segle XX,
introduint-hi el so. El cinema és un nou mitjà que, com qualsevol altre art, pretén transmetre emocions. Per fer-ho farà servir elements literaris, elements
visuals, elements dramàtics i elements musicals. És un art total que té un
llenguatge propi, el llenguatge cinematogràfic.
Tot i les diferències, s’estableix una relació entre el cinema i la literatura: tots
dos arts expliquen històries, però ho fan de maneres diferents. En el llenguatge literari tenim com a instrument bàsic i únic la paraula, mentre que el llenguatge cinematogràfic és més complex i combina l’ús d’imatges en moviment
amb elements auditius: diàlegs, música i sons. La lectura d’un text literari es
fa amb la ment i el lector s’ha de crear una imatge mental d’allò que s’explica.
Aquesta imatge és personal i única de cada lector. El missatge cinematogràfic
el percebem a través de la vista i l’oïda i els sons i les imatges ens vénen donats i organitzats pel director.
El text literari, a més, s’ha de llegir de manera lineal. El cinema presenta en un
mateix moment una acumulació d’imatges i sons com passa a la realitat. Tantes imatges poden fer que l’espectador passi per alt trets importants si el director no els remarca de manera especial amb els moviments de càmera o el
diàleg.
La manera de presentar la història varia en cinema i en literatura. En literatura sempre hi ha un narrador, ja sigui protagonista, personatge secundari o,
senzillament, narrador extern a la història. Per tant, el text narratiu, que explica fets i accions, es presenta normalment en primera o tercera persona.

Comunicació

10. CINEFÒRUM

En cinema això funciona de manera diferent. Moltes vegades no hi ha narrador, sinó que és la càmera la que va mostrant el que interessa perquè l’espectador pugui muntar-se la història. La narració objectiva pròpia del narrador
extern és molt fàcil de reproduir en cinema, ja que una càmera que enregistri
un pla general, per exemple, dóna una visió del que veuria l’espectador si es
trobés en el lloc de la càmera.
La narració subjectiva, en canvi, s’ha de presentar amb diverses tècniques
que dependran de l’enginy del director de la pel·lícula. Un recurs és el de la
càmera subjectiva, en el qual s’alterna un pla del personatge amb un pla amb
el que el personatge veu.
Un altre possible recurs és el de la veu en off, en la qual un personatge parla
sobre la imatge projectada sense intervenir directament en l’acció. Es pot fer
servir per presentar els pensaments d’algun personatge o per explicar alguna part de la història, com si fos un narrador en literatura.
En literatura és més fàcil expressar els sentiments interiors d’un personatge.

EL SETÈ ART

Un altre tipus de discurs que experimenta diferències entre cinema i literatura és la descripció. Quan en literatura es descriu un espai, l’escriptor ha de seleccionar allò que vol mostrar. L’escriptor, encara que faci una descripció molt
detallada, no pot explicar-ho tot. El cinema, en canvi, presenta imatges en
què apareixen diferents elements a la vegada, cosa que fa que l’espectador
vegi de cop la idea d’un espai o d’una persona sense haver de reconstruir un
text.
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Es pot fer, per exemple, mitjançant el monòleg interior o l’escriptura en forma
de dietari, en el qual se’ns presenten els pensaments del personatge en qüestió. En cinema, a part de la veu en off, és a partir dels moviments de la càmera i de la interpretació dels actors que se’ns expressa el conflicte intern d’un
personatge.

Un altre paral·lelisme entre el llenguatge literari i el cinematogràfic és l’alteració de l’ordre cronològic. El més habitual, tant en literatura com en cinema,
és el flash-back, un retrocés en el temps. En literatura es fa a partir dels records d’un personatge, mentre que en cinema es fa visualment a través del
muntatge, intercalant imatges corresponents al passat de la història.
Els salts temporals són importants en la narració i en la filmació, ja que existeix una diferència entre el temps real i el temps narratiu o fílmic. Sovint a les
pel·lícules marquen el pas del temps real amb certs recursos, ja que el temps
fílmic no pot ser tan extens com el temps real i, per tant, es produeixen moltes el·lipsis, com també passa sovint en literatura.
L’element que a primer cop d’ull pot emparentar més literatura i cinema és
el guió d’una pel·lícula. El guió literari és el text on hi ha escrits els diàlegs i
les situacions que els personatges hauran d’interpretar en la pantalla. És un
element fonamental, ja que sense un bon guió és difícil fer una bona pel·lícula.
A partir del guió literari s’elabora el guió tècnic en què el director afegeix informacions de caràcter tècnic, com veuràs en la unitat següent.

Els gèneres cinematogràfics
Com en el cas de la novel·la, en el cinema també s’han creat gèneres i subgèneres segons el tema que tracten les pel·lícules o la manera d’explicar la
història. Si existeixen novel·les d’aventures, de cavalleries, de misteri, d’amor, històriques, policíaques, etc., també hi ha una gran varietat de gèneres

Comunicació

Però cal tenir present que són dos mitjans expressius i artístics diferents i
que, per tant, moltes vegades el director haurà d’interpretar lliurement una
novel·la, i, a l’hora de valorar-la, haurem de tenir present que ens trobem davant de dos llenguatges diferents, tot i que estretament relacionats.

10. CINEFÒRUM

Tot i les diferències entre els dos llenguatges, la literatura ha influït fortament en el cinema i hi ha una gran quantitat de pel·lícules que s’han inspirat
en obres literàries com el Decameró, les Mil i una nits, Frankenstein o l’Odissea.

UNITAT 1
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cinematogràfics que, sovint, es poden comparar amb els literaris. El més habitual, però, és que els diferents gèneres es combinin en una pel·lícula. A
continuació tens una llista dels gèneres cinematogràfics més habituals. Vegem-los:
Aventures: Les pel·lícules d’aventures són aquelles en què s’explica la història
de personatges aventurers que no tenen por del risc i que sovint realitzen actes heroics. Moltes pel·lícules d’aquest gènere s’han inspirat en poemes èpics
i novel·les d’aventures, com l’Odissea d’Homer o 20.000 llegües de viatge
submarí, de Jules Verne.
Acció: Últimament està molt vigent el cinema d’acció, molt relacionat amb
l’anterior. En les pel·lícules d’acció, el protagonista ha de resoldre sempre un
conflicte, i ho fa de manera heroica i arriscant normalment la vida. És habitual en aquest tipus de cinema la utilització d’efectes especials (explosions,
persecucions espectaculars, etc).
Bèl·lic: Les pel·lícules ambientades en moments de guerra es coneixen amb el
nom de gènere bèl·lic. Són especialment habituals la recreació de la Segona
Guerra Mundial o la Guerra del Vietnam.
Ciència-ficció: Gènere cinematogràfic (encara que també el trobem en literatura) que conté elements relacionats amb un possible avanç de la ciència. Sovint se situa en el futur, però també hi ha viatges al passat o suposicions sobre un present imaginari. Són habituals les pel·lícules de ciència-ficció que
tracten sobre un futur espacial, com 2001, una Odissea de l’espai, o els que
combinen aquests elements amb els gèneres d’aventures, com La guerra de
les galàxies.

Comunicació

10. CINEFÒRUM

Comèdia: Aquest gènere pretén entretenir l’espectador i fer-lo riure, tot i que
a vegades conté, a més, actituds crítiques i satíriques. Ja des del principi del
cinema van tenir una gran importància les obres còmiques de Charles Chaplin (Charlot), Buster Keaton, Laurel & Hardy, etc. Posteriorment, els germans Marx o el francès Jaques Tati o, actualment, Roberto Benigni s’han dedicat a aquest tipus de cinema. Les comèdies es poden dividir en subgèneres
com la comèdia romàntica, sentimental, musical, etc. Moltes vegades les comèdies són paròdies d’altres gèneres cinematogràfics.
Dramàtic: El cinema dramàtic és aquell en què els personatges estan sotmesos a una passió i l’espectador viu en constant emoció per veure quin serà el
desenllaç de la història. Sovint la passió de què parlem és amorosa. Un exemple clàssic d’aquest gènere és Casablanca.
Històric: Narra la vida d’un personatge o d’un moment històric. Es caracteritza per una acurada posada en escena que reprodueix la vida del moment que
pretén reflectir, per exemple, l’època romana (els anomenats pèplums) o l’edat mitjana. Quo Vadis o Ben-Hur són exemples de cinema històric, en el qual
també hi ha elements d’aventures i d’acció.
Musical: Aquest gènere cinematogràfic es caracteritza perquè els diàlegs

Terror: El gènere de terror ja apareix als inicis del cinema i s’ha inspirat sovint
en la literatura gòtica i romàntica. Dràcula i Frankenstein en són dos exemples clars.

EL SETÈ ART

Policíac: La literatura policíaca ha tingut una gran tradició en la narrativa
nord-americana i ha influït molt en el cinema. Sempre hi ha elements de misteri que s’han de resoldre. N’existeixen diferents subgèneres: el policíac pur,
el thriller psicològic, el cinema de gàngsters o el de suspens, amb el director
Alfred Hitchcock com a gran mestre d’aquest últim subgènere. La majoria de
pel·lícules d’aquest gènere són adaptacions d’obres literàries.
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són, durant tota la pel·lícula o en molts trossos, cantats acompanyats de música. En són exemples West Side Story o Cantant sota la pluja.

El gènere ha anat evolucionant i s’han creat subgèneres amb monstres, dimonis o personatges pertorbats que cometen crims horrorosos. Com en altres casos, els efectes especials tenen una gran importància.
Western: Gènere clàssic que explica la conquesta del salvatge oest americà
durant la segona meitat del segle XIX. Hi ha elements del cinema d’aventures i
es basa, normalment, en una sèrie de personatges arquetípics (el xèrif, els
fora de la llei, el cowboy, els indis, etc). Ha produït subgèneres com l’spaguetti western, pel·lícules realitzades a Itàlia amb pressupostos molt baixos.
D’altra banda també hi ha l’anomenat cinema d’autor, en què el que pretén el
director és transmetre una visió particular del món a través d’una història,
moltes vegades defugint els gèneres o utilitzant-los de manera personal.
(Fes les activitats d’aprenentatge 1 i 2)

Obra literària
escrita per:

Versió cinematogràfica
dirigida per:

Gènere:

Hamlet

William Shakespeare
(1600)

Franco Zeffirelli (1990)

Drama

Les amistats
perilloses

Ch. Laclos (1782)

Stephen Frears (1988)

Drama

Emma

Jane Austen (1816)

Douglas McGrath (1996)

Romàntica

Cyrano de Bergerac Edmond Rostand
(1897)

J.P.Rappeneau (1990)

Tragicomèdia

Dr.Jeckyl i Mr.Hyde

David Wickes (1990)

Terror

R.L. Stevenson (1886)

Comunicació

Títol:

10. CINEFÒRUM

Hi ha moltes pel·lícules basades en obres literàries de tots els temps. A continuació, et proposem una llista d’adaptacions cinematogràfiques d’alguns
clàssics de la literatura universal i actual:

UNITAT 1

EL SETÈ ART
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Títol:

Obra literària:

Versió cinematogràfica
dirigida per:

Gènere:

Frankenstein

Mary Shelley (1818)

Kenneth Branagh (1994)

Fantàstica
/ Terror

Els raïms de la ira

John Steinbeck (1939)

John Ford (1940)

Drama

La llista
de Schindler

Tom Keneally (1982)

Steven Spielberg (1993)

Històrica

El senyor
dels anells

J.R.R. Tolkien (1955-56) Peter Jackson (2002)

Fantàstica

El nom de la Rosa

Umberto Eco (1983)
(1986)

Jean Jacques Annaud
històrica

Intriga i

Sodados
de Salamina

Javier Cercas (2001)

David Trueba (2002)

Històrica

La Plaça
del Diamant

Mercè Rodoreda (1962) Francesc Betriu (1978)

Drama
psicològic/
Històrica

El perquè
de tot plegat

Quim Monzó (1993)

Comèdia

Ventura Pons (1995)

Llegeix alguna d’aquestes obres, després mira’n l’adaptació cinematogràfica.
Elabora una llista de semblances i diferències que trobis entre totes dues. Finalment, escriu un text en què donis la teva opinió sobre la novel·la i la pel·lícula.

2. LLENGUA I SOCIETAT
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Les varietats geogràfiques del català: el bloc oriental
Totes les llengües tenen variants dialectals. Això vol dir que tot i ser una mateixa llengua trobem diferències en el lèxic, en la sintaxi i en la pronúncia segons les diferents zones del domini lingüístic. Un catalanoparlant de València
no parla com un barceloní, ni aquest com un lleidatà o un mallorquí. Això és
perquè cadascun parla el seu propi dialecte.
La variació dialectal del català no és tan extensa com la d’altres llengües,
però sí que hi ha diferències. La distinció principal es fa entre català oriental i
català occidental. El català oriental és el que es parla a la part est dels territoris de parla catalana, i el català occidental, el que es parla en les zones de
l’oest. La divisió entre un territori i un altre es fa a partir d’una línia imaginària que separa per un cantó les comarques de la Catalunya central, la Catalunya Nord i les Illes Balears i, per l’altre, les comarques del nord-oest de Catalunya, les Terres de l’Ebre i el País Valencià.

EL SETÈ ART
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UNITAT 1

La diferència principal entre els parlars
dels dos blocs és la
neutralització d’algunes vocals. La neutralització és un fenomen mitjançant el
qual dos sons diferents convergeixen
en un de sol. Fixemnos en el cas de la
vocal neutra. En el
català oriental, la a,
la e oberta i la e tancada es converteixen en una vocal
neutra [´] quan es
troben en posició
àtona, és a dir, en les
síl·labes que pronunciem amb menys força d’una paraula. En
canvi, en el català
occidental això no passa. Per això els parlants del català oriental pronunciaran par[´], mentre que els occidentals diran par[e].
També la o oberta i la o tancada en posició àtona es neutralitzen i sonen [u]
en el català oriental: p[u]sar (cat. or.) en lloc de p[o]sar (cat. occ.)

I dintre del bloc occidental trobem els següents dialectes:
— El nord-occidental: S’estén per tota la zona occidental del Principat de Catalunya i la Franja de Ponent (a l’Aragó). Consta de quatre subdialectes: el lleidatà, el pallarès, el ribagorçà i el tortosí.

Comunicació

— El rossellonès o septentrional: És el dialecte parlat a les comarques de la
Catalunya Nord. Una de les seves característiques principals és la terminació en —i de la primera persona del present d’indicatiu: jo canti per jo canto.
Té, a més, particularitats lèxiques i una gran influència del francès, llengua
que ha substituït el català en molts usos.
— El central: És un dels dialectes que té més parlants del domini lingüístic i el
que ha influït més en la llengua literària. Es parla a les àrees de Barcelona,
Girona, i en àrees de Tarragona.
— L’insular o baleàric: És el dialecte parlat a les Illes Balears. La seva característica principal és l’ús de l’article salat: es llibre per el llibre o sa taula per la
taula. Es divideix en els subdialectes mallorquí, menorquí i eivissenc.
— L’alguerès: Es parla a la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. Utilitza molts
arcaismes i rep la influència del sard i de l’italià.

10. CINEFÒRUM

Dintre del bloc oriental trobem els següents dialectes:

UNITAT 1
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— El valencià: Es parla en tres quartes parts del País Valencià, a les zones més
orientals. La vitalitat de la llengua varia segons el territori. Consta de tres
subdialectes: el valencià septentrional, parlat al nord del país, el valencià
apitxat i el valencià meridional.
(Fes les activitats d’aprenentatge 3 i 4)

3. GRAMÀTICA
Oració simple i composta
Com ja hem explicat en unitats anteriors, l’oració és una unitat mínima amb
sentit complet que conté una sèrie d’elements que s’agrupen al voltant d’un
verb:

El professor us donarà avui els resultats de les proves.
Ara llegeixo una novel·la policíaca.
L’autobús ha sortit de la parada.
Fixa’t que aquestes oracions contenen un verb conjugat en forma personal. A
vegades, però, ens trobem unitats més grans que contenen dos verbs conjugats o més i que expressen pensaments més complexos, són oracions compostes:

El professor us donarà avui els resultats de les proves. A nosaltres, ens els
donaran demà.
Ara llegeixo una novel·la policíaca, però en prefereixo una d’aventures.
L’autobús que ha sortit de la parada, farà un trajecte molt llarg.

Classificació de les oracions compostes
Les oracions compostes es classifiquen en funció de la relació que mantenen
entre si dues oracions simples o més i segons les partícules a través de les
quals s’uneixen. En distingim tres tipus: juxtaposades, coordinades i subordinades. Fixa’t en aquest esquema:

{ {

Comunicació

10. CINEFÒRUM

simples

Tipus d’oració

compostes

coordinades
juxtaposades
subordinades

Les oracions coordinades i subordinades s’anomenen també oracions complexes. Aquestes estructures permeten millorar l’expressió i la precisió lingüística, perquè eviten l’ús de repeticions i redundàncies. En aquesta unitat
ens ocuparem de les juxtaposades i de les coordinades.

Té molta pressa, fa tard.
He vist els teus quadres. M’han agradat molt.
Aquest estiu no pararem: travessarem el país de punta a punta.
Com pots observar, totes tres frases simples es troben unides per un punt i
seguit i per una coma, són independents entre si, però configuren un pensament complex.

Les oracions coordinades

UNITAT 1

Ja saps que juxtaposar vol dir posar un element al costat d’un altre. L’oració
juxtaposada es forma a partir de dues oracions simples i independents o més,
que s’uneixen per l’entonació i pels signes de puntuació:
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Les oracions juxtaposades

Són dues oracions independents o més, unides per un lligam lògic i per unes
partícules coordinants, que mantenen una relació d’interdependència. Van
unides per conjuncions: i, o, però, etc.

Comprarem una taula i la posarem al jardí.
De fa dies ni menja ni beu.
L’espectacle era interessant, però es va allargar massa
Les dues proposicions que formen l’oració coordinada han de tenir el mateix
nivell gramatical, han de fer la mateixa funció sintàctica i ser compatibles entre elles. La frase següent és un exemple del que no s’ha de fer:

La Carme celebrarà el seu aniversari i la policia va perseguir el lladre.
L’element principal d’enllaç entre dues clàusules coordinades és la conjunció
i. Encara que n’hi ha moltes altres: o, però, ni, doncs... Tal com pots observar
en l’esquema, les oracions coordinades es classifiquen en:

Compostes

coordinades

{
{

juxtaposades

substantives

subordinades

adjectives
adverbials

{

especificatives
explicatives

10. CINEFÒRUM

Tipus
d’oració

copulatives
distributives
disjuntives
adversatives
consecutives

Comunicació
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Coordinades copulatives. La conjunció fa només de lligam entre les frases, no
afegeix cap matís semàntic especial: i, ni, ni... ni.

EL SETÈ ART

El seu marit és molt distret i no s’adona mai de les coses.
Coordinades distributives. Manifesten una distribució o alternativa del contingut: ara...ara, adés...adés, tan...com, mig...mig, no solament...sinó, no
sol...sinó que, l’un...l’altre, entre...i, o...o, ni... ni, no...ni...

UNITAT 1

Tan aviat li agrada la idea, tan aviat la troba forassenyada.
Coordinades disjuntives. Presenten una alternativa entre dues possibilitats:
o, o bé, o sinó, o sia, és a dir...

Digues-li tu mateix o fes-li-ho dir al metge.
Coordinades adversatives. Plantegen l’oposició total o parcial de dos termes:
però, sinó (que), encara que, més aviat, malgrat això, a pesar d’això, així i tot,
amb tot,...

Va llegir-se tot el programa del viatge, però no va mirar
quines excursions feien.
Eren parents encara que no tenien cap mena de relació.
Coordinades consecutives o il·latives. Estableixen un cert lligam en el discurs,
de forma que la segona és conseqüència de la primera: doncs, per tant, en
conseqüència, així que, de manera que...

Els termes del contracte han estat abastament debatuts.
No veiem res de nou... doncs podem passar a un altre assumpte.
Recorda que doncs no pot ser mai sinònim de perquè.
(Fes les activitats d’aprenentatge 5, 6 i 7)

Comunicació
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▼ Las oraciones coordinadas

▲

Coordinadas copulativas:
unidas por las conjunciones y, e, ni.
Coordinadas disyuntivas:
unidas por las conjunciones
o, u, o bien.
Coordinadas adversativas:
unidas por las conjunciones
pero, mas, sin embargo.
Coordinadas distributivas:
unidas por las palabras unas veces...
otras; ya... ya; bien... bien.
Coordinadas explicativas:
unidas por las locuciones
es decir, esto es.
(Fes l’activitat d’aprenentatge 8)

Juan llegó y ellos se fueron.
¿Vendrá o se quedará?

Le gustaba esa camisa,
sin embargo no la compró.
Unas veces se queda un rato,
otras se va enseguida..

Compra muchos libros, es decir,
le gusta leer.

4. LÈXIC
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Acció!: Veu del director que indica als actors que han de començar a actuar
Actor/actriu: Persones que donen vida als personatges d’una obra.
— Protagonista: Actor que representa el personatge principal de la història.
— Secundari o de repartiment: Actor que representa un personatge de la
pel·lícula que no és protagonista.
Adaptació: Guió que no és original, sinó adaptat d’una obra literària.
Antagonista: Personatge que s’oposa al protagonista de la pel·lícula.
Argument: Història general que s’explica en una pel·lícula.
Banda sonora: Banda magnètica o òptica, situada en un extrem de la pel·lícula, al costat oposat de les perforacions, en la qual hi ha el so enregistrat.
Càmera: Aparell que es fa servir per enregistrar les imatges.
Caracterització: Efecte que consisteix a adaptar un actor a les característiques del personatge (maquillatge, vestuari...).
Censura: Regulació cinematogràfica existent en alguns països mitjançant la
qual es pot impedir la filmació o la projecció d’una pel·lícula.
Cineasta: Director o productor de cinema.
Claqueta: Pissarra que inclou les dades de cada presa i que facilita als muntadors l’ordenació dels plans en el premuntatge. Aquesta claqueta es filma al
principi de cada presa seguida de l’escena interpretada pels actors.
Clímax: Moment crucial que crea una situació tensa i on s’acumulen un gran
nombre d’efectes expressius i conceptuals, a partir d’aquest moment es comença a desvetllar la resolució de la trama de l’obra.
Col·laboració especial: Aparició d’un actor o actriu de fama en una pel·lícula
per fer un paper curt.
Comèdia: Gènere cinematogràfic caracteritzat per presentar una visió humorística de la realitat i per tenir un final feliç.
Crèdits: Llista de les persones que han participat en la producció de la pel·lícula, sol aparèixer al final de la projecció.
Crítica: Anàlisi i avaluació d’una pel·lícula.
Desenllaç: Acte final de la pel·lícula on es veu la resolució dels conflictes.
Director: Persona que dirigeix la pel·lícula. Hi ha també director artístic, director de diàlegs, director de fotografia, director de localitzacions, director
de repartiment...
Distribuïdora: Empresa que s’encarrega de la distribució de la pel·lícula per a
la seva exhibició en sales comercials.
Doblatge: Reemplaçament del so original per un altre de millor qualitat o en
una altra llengua.
Doble: Persona que substitueix un actor o una actriu en escenes especials
(perilloses, de sexe...).
Documental: Pel·lícula que no és de ficció i que es proposa presentar la realitat a l’espectador. N’hi ha de socials, d’entreteniment, de natura...
Drama: Gènere cinematogràfic que planteja un problema de forma realista i
que es caracteritza per tenir un desenllaç trist per als personatges.
Estrena: Primera representació i exhibició d’una pel·lícula davant el públic,
normalment a l’estrena hi assisteixen els participants de la pel·lícula.
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Exhibició: Representació de la pel·lícula davant el públic.
Exteriors: Lloc a l’aire lliure on es roden escenes de la pel·lícula.
Extra: Persona que apareix a la pel·lícula com un individu en trànsit i sense tenir cap paper dramàtic.
Fosa: Recurs tècnic que consisteix a fer desaparèixer i aparèixer gradualment
les imatges, tancant o obrint la pantalla en negre.
Fotograma: Nom de cadascuna de les imatges fixes que formen la imatge en
moviment.
Gag: Escena que provoca el riure del públic.
Guió: Obra escrita sobre la qual es construeix una pel·lícula.
Guió tècnic: Argument d’una producció audiovisual en el qual s’inclouen indicacions tècniques (temps previst de rodatge, indicacions d’efectes especials...) per a la seva realització.
Llargmetratge: Pel·lícula de més d’una hora de durada.
Curtmetratge: Pel·lícula de menys d’una hora de durada.
Localització: Lloc diferent de l’estudi on es roden algunes escenes.
Muntatge: Procés que consisteix a ordenar, unir i tallar el material filmat per
crear la pel·lícula.
Pla: Unitat bàsica cinematogràfica. Part de la pel·lícula que va des que la càmera comença a rodar una presa fins que para.
Presa: Fragment de pel·lícula rodat ininterrompudament per la càmera.
Producció: Període de rodatge d’una pel·lícula.
Realització: Conjunt de tasques fetes durant el rodatge de la pel·lícula per
aconseguir el producte desitjat.
Rodatge: Filmació de la pel·lícula.
Seqüència: Sèrie de plans en els quals es desenvolupen unes accions concretes dins el mateix temps i espai.
Tràiler: Muntatge efectuat amb algunes escenes intenses de la pel·lícula i que
té per finalitat captar l’interès dels espectadors.
Versió original (VO): Pel·lícula que es passa en la versió en què s’ha rodat.
— VOSC: Versió original subtitulada en català.
— VOSE: Versió original subtitulada en espanyol.

Comunicació
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(Fes les activitats d’aprenentatge 9, 10 i 11)

PER APRENDRE
Activitat 1
En què s’assemblen el cinema i la literatura?

UNITAT 1

Activitat 2
Quan fa que existeix el cinema? Explica’n resumidament la història.
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

LLENGUA I SOCIETAT
Activitat 3
Quina és la divisió principal entre els dialectes del català?

Activitat 4
Digues si els següents dialectes són occidentals o orientals: baleàric, alguerès, valencià, central, rossellonès, nord-occidental.
dialectes orientals

dialectes occidentals

de, en, amb ...els, en, a, en ...del, en ...de, en ...del, a ...del, a
Ex. Hi havia tapissos en totes les sales.
Viatjarem ....... països llunyans.
Això succeeix ....... alguns indrets ....... planeta.
El llibre parlava ....... la mitologia grega.

Comunicació

Activitat 5
Omple els buits d’aquestes oracions simples amb alguna de les preposicions del quadre:
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GRAMÀTICA

UNITAT 1

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

28

Hi ha molt d’humor ....... els seus articles.
Es produeixen molts avenços ....... el camp ....... la ciència.
....... l’acte de presentació del llibre van parlar l’autor i l’editor.
Cal demostrar ....... tothom la força del nostre partit.
Aquest diputat no es presentarà ....... les properes eleccions.
Treballo ....... col·laboració ....... els meus col·legues.
Activitat 6
Cada parell d’oracions simples que trobaràs a continuació, transforma-les
en juxtaposades mitjançant els signes de puntuació (: , ;. ):
Ex. Us vaig molestar, us demano perdó.
Pregunta-li el seu nom i cognom/ fes-ho tot seguit.

Plovia/ nosaltres ja veníem cap aquí.

Explica-ho a l’àvia/ la faràs feliç.

M’agrada aquest paisatge/ és d’una varietat impressionant.

Jo ja hi havia estat abans/ coneixia bé l’indret.

He vingut a excusar-me/ em falten paraules.

Sentia una passió irrefrenable/ era pura química.

Volia prolongar la felicitat del moment/ No renunciava a res.

10. CINEFÒRUM

Activitat 7
Transforma cada parell d’oracions simples que trobaràs a continuació, en
coordinades copulatives (i, ni) o adversatives (però, sinó, ...):

Comunicació

Vaig decidir desaparèixer després del té/ no resistia cap més promesa.

La porta continuava tancada/i no vaig poder entrar-hi.

Ex. Vaig restar en silenci, però havia tingut temps de veure-hi
una figura humana.

L’aire era pur/ els primers raigs de sol anunciaven el dia.

Van tornar enrere/ no van aconseguir atrapar-los.

Es va llevar/ es va afaitar en silenci.

La casa restava oculta darrere una tofa de verdor/ jo sabia perfectament
on era.

De sobte es féu un immens silenci/ les seves paraules ressorgiren de les
profunditats de la pedra.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

No em feien nosa/ em molestava que hi fossin.
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No necessitava llàstima/ sinó comprensió.

Tenia la cara grisa del cansament/ no s’aguantava dret.

Activitat 8
Subraya las conjunciones de coordinación y indica de qué tipo son:
¿Quieres sopa o prefieres verdura?
Sabe alemán pero nunca quiere hablar en esta lengua.
No ha venido a casa ni me ha llamado.
Unas veces está muy contento, otras está triste.
Miguel es estomatólogo, es decir, se ocupa de las enfermedades de la
boca.

Estrena, selecció d’actors, caracterització, doblatge, distribució,
producció, elaboració del guió.
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

Comunicació

Activitat 9
Ordena aquests termes seguint les fases de preparació d’una pel·lícula.
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Activitat 10
Respon les següents preguntes:
— Quines diferències hi ha entre una comèdia i un drama?

— Quina diferència hi ha entre un extra i un doble?

Activitat 11
Digues el nom de tres actors i de tres actrius protagonistes de pel·lícules
que t’agradin:

Activitat 2
A partir del títol de les pel·lícules següents, digues en quin gènere cinematogràfic les inclouries:

Salvar al soldado Ryan
2001, una odissea de l’espai
L’home que va disparar Liberty Valance
Frankenstein
Ben-Hur
Indiana Jones a la recerca de l’arca perduda
Cantant sota la pluja

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 1
Com s’expressa la descripció amb el llenguatge cinematogràfic? I en el literari?
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

(Woody Allen. Manhattan. Ed. Tusquets.)

Comunicació

(Exterior: Rampa del Puente George Washington. Atardecer.
Yale conduce un descapotable. Emily está sentada a su lado.)
YALE: Vaya, hoy tus padres estaban de buen humor. No me lo he pasado
mal. (Ríe)
Yale sale del puente y toma una curva. Un letrero indica CENTRO SUR.
EMILY (ríe): ¿A quién llamaste después de cenar?
YALE: Ah, oh, oh, a Da... David Cohen. Quiere que haga la reseña del nuevo
libro sobre Virgina Woolf. Ya ha escrito otro. ¿No te parece increíble?
EMILY: ¿Te encuentras bien?
YALE: Sí, perfectamente. ¿Por qué lo dices?
EMILY: Bueno, pareces algo nervioso.
YALE: ...si te pasaba algo. Estabas un poco rara durante la cena.
EMILY: Ya, sólo... pensaba en lo de tener un niño.
YALE: Oh, vamos. Le dije a Cohen que pasaría un momento para recoger el
libro. ¿Te importa?
EMILY: No.

10. CINEFÒRUM

Activitat 3
A continuació tens un fragment del guió de la pel·lícula Manhattan, de Woody Allen. Saps explicar què és el guió d’una pel·lícula?

Activitat 4
Situa en aquest mapa els dialectes del català que coneguis.
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Activitat 5
Quina és la diferència principal entre el català oriental i l’occidental?

Activitat 6
Omple els buits d’aquestes oracions simples amb alguna de les preposicions del quadre:
en, en ...a, en, per al, per al, a... per a, d’... de, amb, per, en
Ex. Ens veurem per Setmana Santa.
Porteu-vos els entrepans ...... ...... viatge.
La secretària escriu una carta ...... ...... director.

Ex. Em vaig apartar a poc a poc i vaig anar a buscar en Josep...
«L’endemà a mitja tarda el senyoret Francesc em va venir a veure i em va
dir que venia a demanar-me una favor. El jardí del senyor Bellom havia
quedat molt malmès i necessitaven mans per posar-hi ordre...
Me n’hi vaig anar de seguida i va ser el primer dia que vaig veure l’Eugeni de
prop. Alt i magre, amb el ventre llis, amb les cames molt llargues i una mica
corbat, com si fos un corbat de vergonya de ser tan alt. A la Maribel no li faltava gaire per ser tan alta com ell. M’hi vaig acostar, els vaig donar el bon
dia i em vaig presentar. Ell va estar amable, però ella... Encara és l’hora que
li he de sentir la veu. Es van tirar a la piscina gairebé sense deixar-me acabar d’enraonar. Nedaven com granotes, i ella duia els cabells deixats anar i
els tenia tots dintre de l’aigua com herbes de mar. Em vaig apartar a poc a
poc i vaig anar a buscar en Josep per començar a estudiar la feina. Hi havia
plantes ajagudes i no s’havia de ser de l’ofici per veure que algunes mai no
s’aixecarien. Al cap d’una bona estona va venir el senyor Bellom.»

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 7
Llegeix aquest fragment i destria les oracions coordinades copulatives
que hi ha:
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Aquest autor ha escrit sempre ...... prosa.
Aquella estada ...... la muntanya fou molt bona ...... ...... la meva salut.
Posem aquesta noia ...... relació ...... el cap de personal.
El meu fill s’ha llicenciat ...... medicina ...... la Universitat de Barcelona.
Sempre parlen ...... veu baixa.
Actualment es parla ...... una crisi ...... govern.
El viatge és més agradable ...... tren.

(Mercè Rodoreda. Jardí vora el mar. Club Editor Barcelona.)
Activitat 8
Completa les frases amb si no (valor condicional) o sinó (valor adversatiu).
Abans, però, observa la diferència:

Comunicació

Mirava les faccions, com ............. fossin humanes.
No toca el piano ............. la guitarra.
No vol comprar carn, ............. peix.
............. sabem el numero no podrem telefonar— li.
Caminaven com ............. estiguessin cansats.
No tinc pessetes, ............. euros.
Vine’m a veure ............. saps què fer.
No solament ho trobo il·lògic, ............. absurd.
Per què vens ............. t’ho he demanat?
No solament xerra, ............. que a més crida.

10. CINEFÒRUM

Ex. Si no t’acabes tot el menjar, no et donarem les postres.
No ho va explicar al metge, sinó al seu marit.

UNITAT 1

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
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Activitat 9
Construye una oración coordinada del tipo indicado entre paréntesis a
partir de las parejas de frases simples:
Iremos al cine. Saldremos a cenar. (disyuntiva)

No se encontraba bien. Fue a trabajar. (adversativa)

El ordenador funciona bien. Es muy lento. (distributiva)

El actor habló sobre su película. Respondió a las preguntas de los periodistas. (copulativa)

Juan se dedica al doblaje de películas. Tiene dotes interpretativas. (explicativa)

Activitat 10
Digues el terme que correspon a aquestes definicions:

Comunicació

10. CINEFÒRUM

— Persona que dirigeix una pel·lícula:.....................................................................
— Persona que interpreta un personatge: .............................................................
— Personatge principal de la història:.....................................................................
— Personatge oposat al principal:............................................................................
— Llista de persones que participen en la pel·lícula: ...........................................
— Procés d’adaptació d’un actor a un personatge: ..............................................
— Història que s’explica en una pel·lícula: ..............................................................

PER APRENDRE
Activitat 1
El cinema explica històries, com les novel·les i els contes, per això se’n pot
parlar com d’un gènere narratiu, com ho és la literatura (la narrativa).
Activitat 2
El cinema és l’art més recent. Té poc més de cent anys. Es considera que
va néixer l’any 1895 quan els germans Lumière van presentar el seu cinematògraf. Tot i això, ja anteriorment s’havien intentat reproduir imatges
en moviment amb les ombres xineses o els dibuixos de bisons de les coves
d’Altamira. A partir del segle XVII van aparèixer invents que permetien reproduir imatges en moviment com la llanterna màgica o el zoòtrop. Al
principi el cinema era més un espectacle que sorprenia per la seva tècnica
i no era tractat com un art. Va ser George Méliès qui va començar a utilitzar el cinema per explicar ficcions i històries.
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SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitat 3
La divisió principal dels dialectes del català es fa en dos grups: el català
oriental i el català occidental.

UNITAT 1

LLENGUA I SOCIETAT

Activitat 4
Orientals: baleàric, alguerès, central i rossellonès. Occidentals: valencià i
nord-occidental.

Activitat 6
Us vaig molestar, us demano perdó.
Pregunta-li el seu nom i cognom: fes-ho tot seguit!
Plovia, nosaltres ja veníem cap aquí.
Explica-ho a l’àvia; la faràs feliç.
M’agrada aquest paisatge: és d’una varietat impressionant.

Comunicació

Activitat 5
Hi havia tapissos en totes les sales.
Viatjarem a països llunyans
Això succeeix en alguns indrets del planeta.
El llibre parlava de la mitologia grega.
Hi ha molt d’humor en els seus articles.
Es produeixen molts avenços en el camp de la ciència.
En l’acte de presentació del llibre van parlar l’autor i l’editor.
Cal demostrar a tothom la força del nostre partit.
Aquest diputat no es presentarà a les properes eleccions.
Treballo en col·laboració amb els meus col·legues.

10. CINEFÒRUM

GRAMÀTICA

UNITAT 1

SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGE
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Jo ja hi havia estat abans; coneixia bé l’indret.
He vingut a excusar-me, em falten paraules.
Sentia una passió irrefrenable; era pura química.
Volia prolongar la felicitat del moment. No renunciava a res.
Vaig decidir desaparèixer després del té: no resistia cap més promesa.
Activitat 7
Vaig restar en silenci, però havia tingut temps de veure-hi una figura humana.
La porta continuava tancada i no vaig poder entrar-hi.
No necessitava llàstima, sinó comprensió.
No em feien nosa ni em molestava que hi fossin.
L’aire era pur i els primers raigs de sol anunciaven el dia.
Van tornar enrere, però no van aconseguir atrapar-los.
Es va llevar i es va afaitar en silenci.
La casa restava oculta darrere una tofa de verdor, però jo sabia perfectament on era.
De sobte es féu un immens silenci i les seves paraules ressorgiren de les
profunditats de la pedra.
Tenia la cara grisa del cansament i no s’aguantava dret.
Activitat 8
¿Quieres sopa o prefieres verdura? Disyuntiva.
Sabe alemán pero nunca quiere hablar en esta lengua. Adversativa.
No ha venido a casa ni me ha llamado. Copulativa.
Unas veces está muy contento, otras se deprime con facilidad. Distributiva.
Miguel es estomatólogo, es decir, se ocupa de las enfermedades de la
boca. Explicativa.

LÈXIC

Comunicació

10. CINEFÒRUM

Activitat 9
1a Elaboració del guió, 2a selecció d’actors, 3a caracterització, 4a producció, 5a doblatge, 6a distribució, 7a estrena.
Activitat 10
— La comèdia presenta una visió humorística i té un final feliç. El drama és
una visió seriosa i té un final trist.
— L’extra és una persona que surt a la pel·lícula per simular l’ambient, no té
cap paper dramàtic important. El doble és la persona que substitueix un
actor o actriu en unes escenes perilloses o especials.
Activitat 11
La resposta és oberta. Alguns actors: Harrison Ford, Antonio Banderas,
Juanjo Puigcorbé, Sergi López... Algunes actrius: Júlia Roberts, Penélope
Cruz, Rosa Maria Sardà...

Activitat 2
Salvar al soldado Ryan, bèl·lic; 2001, una odissea de l’espai, ciència-ficció;
L’home que va disparar Liberty Valance, western; Frankenstein, terror;
Ben-Hur, històrica; Indiana Jones a la recerca de l’arca perduda, aventures; Cantant sota la pluja, musical.
Activitat 3
El guió literari d’una pel·lícula és el text on hi ha escrits els diàlegs i les situacions que els personatges hauran d’interpretar a la pantalla. És un element fonamental, ja que sense un bon guió és difícil fer una bona pel·lícula.
Activitat 4
Observa el mapa de la unitat.

SOLUCIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 1
El cinema presenta imatges en què apareixen diferents elements a la vegada, cosa que fa que l’espectador vegi de cop les característiques d’un espai o d’una persona. La literatura, en canvi, quan descriu un espai o un personatge l’escriptor ha de seleccionar allò que vol mostrar. Pot fer una
descripció molt detallada, però no pot explicar-ho tot. És el lector qui, un
cop ha reconstruït el text, imagina la descripció en la seva ment.
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Activitat 5
La principal diferència entre els dos grans blocs dialectals és la neutralització de la a, e obertes i e tancada en posició àtona a [a] (vocal neutra). I
també de la o i u en posició àtona a [u].

Activitat 7
Les oracions coordinades copulatives estan en color:

10. CINEFÒRUM

«L’endemà a mitja tarda el senyoret Francesc em va venir a veure i em va
dir que venia a demanar-me una favor. El jardí del senyor Bellom havia
quedat molt malmès i necessitaven mans per posar-hi ordre...
Me n’hi vaig anar de seguida i va ser el primer dia que vaig veure l’Eugeni

Comunicació

Activitat 6
Porteu-vos els entrepans per al viatge.
La secretaria escriu una carta per al director.
Aquest autor ha escrit sempre en prosa.
Aquella estada a la muntanya fou molt bona per a la meva salut.
Posem aquesta noia en relació amb el cap de personal.
El meu fill s’ha llicenciat en medicina a la Universitat de Barcelona.
Sempre parlen en veu baixa.
Actualment es parla d’una crisi de govern.
El viatge és més agradable amb tren.

UNITAT 1

SOLUCIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
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de prop. Alt i magre, amb el ventre llis, amb les cames molt llargues i una
mica corbat, com si fos un corbat de vergonya de ser tan alt. A la Maribel
no li faltava gaire per ser tan alta com ell. M’hi vaig acostar, els vaig donar
el bon dia i em vaig presentar. Ell va estar amable, però ella... Encara és l’hora que li he de sentir la veu. Es van tirar a la piscina gairebé sense deixar-me acabar d’enraonar. Nedaven com granotes, i ella duia els cabells
deixats anar i els tenia tots dintre de l’aigua com herbes de mar. Em vaig
apartar a poc a poc i vaig anar a buscar en Josep per començar a estudiar
la feina. Hi havia plantes ajagudes i no s’havia de ser de l’ofici per veure
que algunes mai no s’aixecarien. Al cap d’una bona estona va venir el senyor Bellom.»
Activitat 8
Mirava les faccions, com si no fossin humanes.
No toca el piano sinó la guitarra.
No vol comprar carn, sinó peix.
Si no sabem el numero no li podrem telefonar.
Caminaven com si no estiguessin cansats.
No tinc pessetes, sinó euros.
Vine’m a veure si no saps què fer.
No solament ho trobo il·lògic, sinó absurd.
Per què vens si no t’ho he demanat?
No solament xerra, sinó que a més crida.

Comunicació
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Activitat 9
Iremos al cine o/o bien saldremos a cenar.
No se encontraba bien pero/más/sin embargo fue a trabajar
Unas veces el ordenador funciona bien, otras es muy lento.
El actor habló sobre su película y respondió a las preguntas de los periodistasJuan se dedica al doblaje de películas, es decir/esto es, tiene dotes interpretativas. (explicativa)
Activitat 10
— Persona que dirigeix una pel·lícula:
— Persona que interpreta un personatge:
— Personatge principal de la història:
— Personatge oposat al principal:
— Llista de persones que participen a la pel·lícula:
— Procés d’adaptació d’un actor a un personatge:
— Història que s’explica en una pel·lícula:

director
actor o actriu
protagonista
antagonista
crèdits
caracterització
argument

Comunicació

10. CINEFÒRUM

UNITAT 1

QUÈ HAS TREBALLAT

QUÈ HAS TREBALLAT?
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UNITAT 1

COM HO PORTO?
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com
ho porto?

Què he après i què em falta?
Ara que ja has arribat al final de la unitat només et queda comprovar què
has après i adonar-te, si és el cas, d’allò que et queda per aprendre.
Omple la graella següent amb Sí / No / A mitges:
Quadre d’autoavaluació
He après a...

Comunicació

10. CINEFÒRUM

Comparar el llenguatge
cinematogràfic
i el llenguatge literari.

Activitats
Activitats Si/No/
d’aprenentatge d’avaluació A mitges

1, 2

1, 3

Identificar els diferents gèneres
cinematogràfics.

2

Reconèixer els principals dialectes
del català.
3, 4

4, 5

Identificar i analitzar oracions
compostes coordinades
i juxtaposades.

5, 6, 7, 8

6, 7, 8, 9

Conèixer el lèxic relacionat
amb el món del cinema.

9, 10, 11

10

10. CINEFÒRUM

UNITAT 2

CINC I ACCIÓ!

CINC I ACCIÓ!

Comunicació

Unitat 2
41

UNITAT 2

QUÈ APRENDRÀS?
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QUÈ APRENDRÀS?
En aquesta unitat coneixeràs algunes tècniques cinematogràfiques. Al final de la unitat podràs:
• Reconèixer els diferents tipus de plans que s’utilitzen en cinema.
• Tenir unes nocions bàsiques sobre l’angulació, els moviments de càmera i

el llenguatge del cinema.
• Conèixer la realitat dialectal del castellà i del castellà d’Amèrica.
• Identificar i analitzar les oracions subordinades adjectives.
• Usar

correctament els pronoms relatius en oracions subordinades adjectives.

• Conèixer les pautes per fer un bon comentari lingüístic.

COM HO TROBARÀS?
PER APRENDRE
• Tècniques cinematogràfiques
• L’ull és la càmera
• Procés de creació d’una pel·lícula

LLENGUA I SOCIETAT
• Els dialectes del castellà

— El castellà d’Amèrica

GRAMÀTICA
• L’oració subordinada

Comunicació

10. CINEFÒRUM

— Les subordinades adjectives
• Especificatives
• Explicatives

LÈXIC
• El comentari lingüístic

— Tipus de text
— Nivell fònic
— Nivell morfosintàctic
— Nivell lexicosemàntic

1. PER APRENDRE
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De ben segur que ets un/a gran consumidor/a de cinema: la televisió, el vídeo,
el DVD i la projecció a les sales fa que hi hagi una gran quantitat de pel·lícules
al teu abast.

UNITAT 2

L’home pot representar la realitat de moltes maneres: fent una explicació
oral, escrivint un text o utilitzant una imatge. El cinema és un mitjà de comunicació visual que permet expressar idees i transmetre missatges molt diversos. La seva funció és variada: des del mer entreteniment fins a la crítica més
profunda, del cinema com a espectacle de masses al cinema com a objecte
cultural que transmet les inquietuds i els pensaments d’un director o una directora.

CINC I ACCIÓ!

Tècniques cinematogràfiques

El cinema és un mitjà d’expressió força complex que incorpora imatge i so.
L’objectiu d’aquesta unitat és donar-te les eines per llegir i entendre millor
les imatges cinematogràfiques.
L’ull de la càmera
El director o la directora de cinema veu la realitat a través d’un ull que és la
càmera. La fotografia és un fragment de la realitat i nosaltres li donem significat. Abans de començar el rodatge d’una pel·lícula s’elabora el guió tècnic
que transcriu com han de ser les imatges i els sons (què es veu, com es veu, el
que se sent i com se sent). La pel·lícula es desglossa en plans, un conjunt de
plans forma una escena i una sèrie d’escenes és una seqüència.
Els tipus de plans com a forma d’expressió
El pla és el grau d’apropament de la càmera a la realitat. La càmera es pot enquadrar de maneres diverses i els diferents enquadraments o plans transmeten informacions i sensacions diferents.
El director o directora de cinema selecciona les parts de la realitat que vol
mostrar, segons el valor descriptiu, narratiu, dramàtic o simbòlic que tingui.

Comunicació

— Gran pla general: Mostra l’espai total on es desenvolupa l’acció, pot ser un
gran paisatge o una multitud. Té un sentit descriptiu, té més importància el
lloc que la persona, que no hi és o bé que es veu llunyana o petita.
— Pla general: Mostra un escenari o paisatge ample, la figura humana hi apareix sencera amb un grup, encara no és la protagonista absoluta.
— Pla de conjunt o sencer: El personatge apareix de cap a peus, inserit en els
límits superior i inferior de la pantalla. Pot copsar un grup de persones en
un ambient determinat. En aquest tipus de pla interessa l’acció, té un valor
principalment narratiu.

10. CINEFÒRUM

Farem a continuació una classificació dels plans agafant com a referència el
cos d’una persona i el grau d’allunyament o apropament a ella.

UNITAT 2

CINC I ACCIÓ!
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— Pla americà o tres quarts: Es veu la figura humana des del cap fins als genolls. El personatge evoluciona en un espai limitat. L’origen d’aquest pla es
troba als western o pel·lícules de l’oest americà, en què es volia mostrar el
rostre de l’actor i el revòlver.
— Pla mitjà: Ofereix la persona de cintura en amunt. Pretén mostrar la reacció
del personatge davant d’una realitat, mou els braços i les mans segons l’acció que representen.
— Primer pla: Presenta el cap o el rostre de la persona. Els primers plans i en
general els plans propers tenen molt valor expressiu, interessa l’exploració
de la interioritat i els sentiments del personatge.
— Pla de detall o primeríssim pla: Mostra molt de prop un objecte, un detall o
una part concreta del rostre del personatge. Té una finalitat dramàtica o vol
mostrar una cosa essencial en la narració. El pla de detall pretén cridar l’atenció de l’espectador.

Gran pla general

Comunicació

10. CINEFÒRUM

Pla americà o tres quarts

Pla general

Pla de conjunt o sencer

Pla mitjà

Primer pla

La planificació és una manera de seleccionar les
parts de la realitat. Fixa’t en aquests dibuixos que
representen els tipus de plans. Fes aquest exercici:
si en els pròxims dies veus una pel·lícula, agafa
aquesta plana i prova de donar nom als diferents tipus de plans que apareguin en una determinada
seqüència. Comprovaràs que cada pla té un significat i ajuda a fer progressar l’acció.

Pla de detall o primeríssim pla

CINC I ACCIÓ!

— Normal: El nivell coincideix amb la mirada del personatge o amb el centre
de l’objecte.
— Picat: Veiem les imatges des de dalt, és a dir, la càmera se situa per sobre de
l’objecte o els personatges. Serveix per disminuir el subjecte, fer-lo petit i
expressar inferioritat.
— Contrapicat: Veiem les imatges des de baix, és a dir, la càmera se situa per
sota de l’objecte o els personatges. Aquest tipus de pla potencia i engrandeix el subjecte.
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L’angulació
Segons l’angle de visió de la càmera, és a dir, la posició en què aquesta es
col·loca respecte de l’objecte o el personatge que s’hagi de gravar, els plans
poden ser:

Prova de fer aquest exercici: Mira una pel·lícula qualsevol i intenta identificar els
tres tipus d’angles (normal, picat i contrapicat) i un moviment de tràveling.

Què es fa un cop s’han rodat totes les imatges d’una pel·lícula? Doncs, igual
que la persona que redacta un text compon frases separades per signes de
puntuació i les organitza en paràgrafs, el muntatge serveix per donar coherència a tots els plans i ordenar tot el material de manera que les imatges tinguin una progressió narrativa.

Comunicació

— Panoràmica: La càmera gira sobre si mateixa, sense moure el suport.
— Tràveling: La càmera fa un recorregut sobre un peu mòbil, com si es tractés
d’un ferrocarril.
—El tràveling dóna sensació de rapidesa i, a més, potencia la sensació de relleu de la imatge.
— Zoom: Moviment de l’objectiu de la càmera que dóna la sensació d’apropar
o allunyar l’objecte o la persona.

10. CINEFÒRUM

Els moviments de càmera
La càmera és un instrument mòbil; segons el moviment que efectua parlem
de:

UNITAT 2

CINC I ACCIÓ!
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Procés de creació d’una pel·lícula
Rodar una pel·lícula, com ja s’ha dit, és narrar una història amb imatges i so.
Abans de començar el rodatge cal saber l’acció que succeirà, els personatges
protagonistes i secundaris que hi intervindran, el lloc i el temps on es desenvoluparan els fets. Es poden seguir les fases següents:
— La idea: Cal partir d’una idea, no excessivament complexa, formulada en
una sola frase.
— L’esbós: És un breu resum de la història en què es presenten els personatges, el conflicte que els afecta, com es complica i com es resol finalment.
— La sinopsi: És un resum de la pel·lícula en què s’afegeixen detalls com llocs,
idees o accions rellevants.
— El guió literari: Explica la història en forma dialogada (com si es tractés d’una obra de teatre), afegint-hi tota la informació necessària sobre els personatges, els diàlegs, etc.
— El guió tècnic: Tradueix en termes cinematogràfics el guió literari i matisa
tots els detalls que s’han de tenir en compte a l’hora del rodatge (moviments, sons, etc.).
— El rodatge: La filmació és una feina d’equip, hi treballen el director o la directora, els tècnics o els intèrprets. L’ordre en què es roden les escenes no
coincideix amb la progressió de la història com apareix al guió o com la
veiem al cinema.
— El muntatge: S’ordenen i s’acoblen les imatges filmades segons l’ordre i les
indicacions que apareixen en el guió tècnic. S’hi afegeixen els crèdits (títol,
nom dels actors, del productor, del director, etc.) i la banda sonora. La banda sonora pot exaltar les emocions del receptor, reforçant o apaivagant la
intensitat de les imatges.
(Fes les activitats d’aprenentatge 1, 2 i 3)

2. LLENGUA I SOCIETAT

Comunicació
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Los dialectos del castellano
La gran expansión de la lengua castellana provoca la existencia de grandes
variantes lingüísticas. Esto puede llevar a la fragmentación, como ocurrió
hace siglos con el latín. Para evitarlo, existen las distintas academias de la
lengua que trabajan conjuntamente para preservar la unidad del idioma. Pese
a esto, existen una gran variedad de dialectos del castellano, aunque no dificultan la mutua comprensión entre hablantes.
Como ya sabes, el castellano nació en el norte de España, y desde allí fue extendiéndose por el sur peninsular cogiendo influencias del árabe. Esto ha
provocado la existencia de dos grandes dialectos peninsulares.
Por un lado, existe el dialecto castellano, que además de dar nombre a la lengua es el dialecto hablado en toda la zona de Castilla. Por otro lado, el dialec-

Sesear significa pronunciar la z o la c ante e, i, como si fuera una s. Además
de en Andalucía se hace también en Canarias y en el castellano de América.
De hecho, existen más zonas de habla castellana que sesean que zonas que
no lo hacen. Ejemplo: dulse por dulce, calsetín por calcetín, sena por cena...

CINC I ACCIÓ!

Cuando se reconquistó la zona de Andalucía, se repobló con gente de distinta
procedencia: gente de Castilla, de Valencia, de Cataluña, de Galicia, de Asturias, etc., se estableció en el territorio. Si a eso sumamos la influencia especialmente importante del árabe en el habla andaluza tendremos las razones
de esta división dialectal. El dialecto andaluz se caracteriza por un gran número de arcaísmos y por tener una mayor presencia de léxico de origen árabe. Fonéticamente, su característica más peculiar es el seseo o el ceceo según las zonas.
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to peninsular del castellano con más particularismos respecto al estándar es
el andaluz.

El ceceo es menos habitual, consiste en el fenómeno inverso: pronunciar la s
como si fuera una z. Este fenómeno está menos extendido. Se da en zonas de
Andalucía y de Extremadura. Ejemplo: pronunciar ¿qué dezea? por ¿qué desea?, pace por pase...
Otros fenómenos que se producen en esta zona son el yeísmo (confusión de ll
y y: caye por calle) y confusión de r y l: arto por alto.
También el extremeño, el murciano y el canario son dialectos del castellano
que comparten algunos de estos rasgos.

Finalmente, el castellano de América tiene muchas palabras propias de las
lenguas amerindias que se hablaban antes de la colonización (algunas de
ellas todavía se hablan hoy en día). Algunas de estas palabras han pasado al
castellano de España: canoa, guacamole, guayaba, etc.
(Fes les activitats d’aprenentatge 4 i 5)

Comunicació

Una peculiaridad del castellano de América es el voseo. El voseo es un fenómeno que consiste en la sustitución del pronombre tú por vos junto a una forma verbal arcaica: ¿quién sos vos? por ¿quién eres tú?, vos tomás por tú tomas, etc. El pronombre vosotros, además, es substituido en todos los
contextos por ustedes. El voseo se produce en muchas zonas, como Argentina o Paraguay, mientras que en otras zonas, como Méjico, no se produce.
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El castellano de América
Parece ser que el castellano que los colonizadores españoles implantaron en
América tenía una fuerte base andaluza. Por eso, aunque existen diferencias
dialectales en los distintos países de la América hispanófona, comparten muchos rasgos con el andaluz, como el seseo y el yeísmo.
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3. GRAMÀTICA
Les oracions subordinades
Ja saps pel que hem estudiat en unitats anteriors que subordinar vol dir integrar un element i fer-lo depenent d’un altre. En les oracions subordinades hi
ha sempre una oració principal i una altra o altres que en depenen, les proposicions subordinades completen el sentit del verb i exerceixen una determinada funció sintàctica respecte de l’oració principal.
L’oració principal i la subordinada s’enllacen mitjançant partícules subordinants: conjuncions i pronoms relatius.
Classificació de les oracions subordinades
Les oracions subordinades es classifiquen segons el paper que representa la
proposició subordinada en relació amb l’oració principal:
— Les subordinades substantives equivalen a un nom o substantiu i, per tant,
poden realitzar les funcions sintàctiques pròpies del sintagma nominal.
— Les subordinades adjectives equivalen a un adjectiu i fan, per tant, la funció
de complement del nom.
— Les subordinades adverbials equivalen a un adverbi i fan de complement
circumstancial.
Vegem-ne un resum.

Simples

coordinades

Tipus d’oració
Compostes

juxtaposades

10. CINEFÒRUM

subordinades

Comunicació

copulatives
distributives
disjuntives
adversatives
consecutives

substantives
adjectives
adverbials

especificatives
explicatives

En aquesta unitat estudiarem les subordinades adjectives o de relatiu i així
aprendràs a utilitzar de forma adequada tots els pronoms relatius.
Les oracions subordinades adjectives
Ja saps que subordinar vol dir posar un element dins un altre. Les subordinades adjectives o de relatiu, complementen el nom, equivalen a un adjectiu
i estan formades per dues oracions o proposicions diferents:

El meu germà que viu a Roma és arquitecte
(antecedent)
Funcions del relatiu que
En aquest tipus d’oracions el relatiu que fa una doble funció:
a) Enllaça dues oracions i subordina (n’insereix una dins d’una altra).
b) Substitueix un sintagma nominal (antecedent) i com a pronom assumeix
les funcions sintàctiques pròpies d’un SN.

CINC I ACCIÓ!

Si t’hi fixes, l’element comú a totes dues és el meu germà. El que hem fet és
subordinar o inserir un element dins un altre mitjançant el relatiu que. El nom
(el meu germà) ha passat a ser l’antecedent del relatiu que, i amb aquest procediment ens hem estalviat de repetir-lo:
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El meu germà que viu a Roma és arquitecte.
El meu germà viu a Roma./ El meu germà és arquitecte.

Aquesta doble funció del pronom ens permet de diferenciar-lo del mot que
conjunció, ja que com hem vist abans, el pronom adquireix el contingut semàntic del seu antecedent. Observa la diferència entre l’un i l’altre a partir de
l’esquema següent:
Funcions del mot que
• Pronom relatiu: enllaça i subordina (té antecedent)

Funcions: subjecte, CD, CC

L’actriu que actua al Nacional és la meva cosina. (subjecte)
El llibre que he llegit aquesta setmana és d’aventures. (CD)
Això va succeir l’any que es van celebrar els Jocs Olímpics a Barcelona (CC
de temps)
• Vegem una forma pràctica d’identificar el mot que

en una frase:

Especificatives: Matisen i concreten el nom que acompanyen fins a aconseguir la precisió desitjada. Fixa’t en aquesta oració:

Porta’m el got que hi ha a sobre de la taula.

Comunicació

Tipus d’oracions adjectives
Segons el matís semàntic que continguin, classifiquem les oracions adjectives en:

10. CINEFÒRUM

Substitueix-lo per una forma del relatiu compost, el qual, la qual, els quals i les
quals, si la frase encara té sentit vol dir que és un pronom relatiu, si pel contrari
no en té, es tractarà d’una conjunció.
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Explicatives: Ens donen una informació complementària del nom, però que
no és una informació imprescindible per comprendre el sentit de l’oració. Es
diferencien de les especificatives perquè van sempre entre comes i, per tant,
són fàcils de detectar.

L’Anaís, que estudia a I’Institut del Teatre, passarà les vacances a Verona.
L’ús d’altres relatius en les oracions adjectives
Per construir oracions subordinades adjectives no sempre podrem utilitzar
el relatiu àton que. A vegades necessiten altres pronoms relatius. Observa
aquests exemples

L’estudiant amb qui vaig conviure era parisenc.
amb el qual
La cassola amb què hem fet l’arròs s’ha trencat.
amb la qual
La vall en la qual vam plantar la tenda és al Solsonès.
en què
on
Tal com pots apreciar tenim diverses possibilitats a l’hora de fer servir els relatius. Vegem-ne un quadre.
SENSE PREPOSICIÓ
AL DAVANT

FUNCIONS:
Subjecte
C. directe
C.C. de temps

RELATIU ÀTON
QUE

AMB PREPOSICIÓ
AL DAVANT
(a, amb, en, de, per)

C. indirecte
C. preposicional
C.C. de manera,
mode, instrument,
companyia
C.C. de lloc

RELATIU TÒNIC
Persones: qui/el qual, la qual,..
Coses: què/el qual, la qual,...
on/què/el qual, la qual,...

Comunicació
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Amb tot, cal anar alerta a no usar algunes estructures que procedeixen del
llenguatge col·loquial, però que no són acceptades gramaticalment:
Forma no aconsellable:
Forma aconsellable:

He trobat el veí que fa poc parlàvem.
He trobat el veí del qual fa poc parlàvem.
de qui

El relatiu possessiu
El relatiu compost el qual, precedit de la preposició de, equival al relatiu possessiu castellà cuyo o al francès dont:

He visto a aquella señora cuya hermana trabaja en una ONG.
He vist aquella senyora la germana de la qual treballa en una ONG.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordame...
En un indret de la Manxa, el nom del qual no vull recordar...

El relatiu neutre
Quan l’antecedent del pronom relatiu és tota una proposició s’utilitzen els relatius neutres: cosa que, la qual cosa, fet que, allò que, això que, que equivalen al castellà neutre lo cual, lo que.

CINC I ACCIÓ!

He adquirit una propietat, la revaluació de la qual és vertiginosa.
La propietat que he adquirit es revalua de forma vertiginosa.
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Observa que en aquests casos el relatiu es col·loca sempre després del nom,
ja que fa la funció de complement del nom.
Aquesta construcció és més pròpia del registre culte. La llengua oral disposa
d’altres solucions més planeres, però no expressen d’una forma tan clara la
relació de propietat.

Fan massa soroll, cosa que ens molesta molt.
El canvi de moneda ha disparat els costos de producció, la qual cosa ha repercutit en els preus dels productes.
Allò que ens vas explicar és sorprenent.
Això que dius no té sentit.
(Fes les activitats d’aprenentatge 6, 7 i 8)
▼ Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo
Este tipo de oraciones subordinadas van introducidas por los pronombres relativos siguientes:

▲

Que: Compraré el libro que me has recomendado.
(puede substituirse por el cual, la cual, los cuales, las cuales)
Cual: Compré el libro, el cual me recomendaste.
Quien: El chico a quien vimos se ha ido a Andorra.
Cuyo, —a,—os,—as: El hombre cuya hija te presenté está en Lisboa.
Donde: El pueblo donde nací es muy pequeño.
(Fes l’activitat d’aprenentatge 9)

El comentari de text ha estat una eina utilitzada bàsicament per al reconeixement, la comprensió i l’anàlisi d’uns continguts determinats, per això s’utilitza en
moltes matèries com les ciències socials i naturals, la literatura, la lingüística...
Una de les parts del comentari de text és el comentari lingüístic, en aquest
comentari s’analitza el text des del punt de vista de la llengua.
Per fer el comentari lingüístic d’un text haurem de revisar tots els coneixements que tenim de gramàtica, lèxic i semàntica, ús de la llengua...

Comunicació

El comentari lingüístic del text
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4. LÈXIC
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En aquesta unitat i en la següent explicarem els passos que cal seguir per fer
un comentari lingüístic.
Localització del text
El primer que hem de fer quan ens trobem davant d’un text és veure qui és
l’autor. Si l’autor és conegut per nosaltres, podrem fer una primera aproximació al text dient si el text és contemporani o no, si es tracta d’un article, un poema, una carta...
Lectura
Hem de fer una lectura atenta del text per tal de comprendre’l bé. Si el significat d’algun terme no s’entén prou bé, caldrà fer servir el diccionari.
Anàlisi lingüística del text
Si el que fem és un comentari de text en general, haurem de dir quin és el
tema, quina és l’estructura, fer-ne un resum...
El comentari lingüístic l’hem de fer a partir de quatre aspectes:
— La tipologia textual
— Nivell fònic
— Nivell morfosintàctic
— Nivell lexicosemàntic
Tipologia textual
Una vegada llegit i entès el text podrem dir de quin tipus de text es tracta. Ens
fixarem en el registre, la varietat de llengua que s’utilitza en una determinada
situació comunicativa i en els diferents aspectes que el conformen:
— El grau de formalitat o serietat.
— El tema de què es parla (si és general o especialitzat).
— El canal (oral o escrit).
— La intenció de l’autor: entretenir, informar, descriure, narrar, argumentar,
donar instruccions, transcriure una conversa...

Comunicació
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El registre pot ser no formal (col·loquial, vulgar) i formal (estàndard, cientificotècnic, literari, i registres especialitzats com el jurídic, el de la política, el
del periodisme, el de l’administració...).
El registre ens ajudarà a trobar el tipus de text.
El text pot ser:
— Descriptiu: Informa sobre l’aparença de les coses i dels éssers. És la resposta a la pregunta com és?
— Narratiu: Informa sobre fets i accions. Respon a la pregunta què passa? i
s’inclouen els textos en present, passat i futur (prediccions).—
— Argumentatiu: Serveix per expressar la pròpia opinió i per convèncer algú
que té una opinió diferent. Una mica com si es respongués a la pregunta
què em sembla?

Anàlisi del nivell fònic
Si el text és oral, haurem de fer una valoració del nivell fònic. Ens podem fixar
en el ritme que es fa servir, les pauses, l’entonació, la pronunciació...

CINC I ACCIÓ!

Els cinc tipus de textos donen lloc a diferents gèneres de text: notícia, editorial, carta, poesia, novel·la, teatre, instància, edicte, crítica, reportatge, assaig, text de divulgació, text comercial, llei, article científic...
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— Explicatiu: Presenta una idea, l’amplia i l’il·lustra amb dades i exemples, la
finalitat és fer entendre alguna cosa al receptor. La pregunta a la qual contestaria aquest text seria què és? Es pot incloure en aquest tipus de text el
text instructiu (el que dóna instruccions per fer una determinada activitat).
— Conversacional: Reflecteix el diàleg entre dues persones o més.

Tot i que no és solament propi del nivell fònic, podem incloure un petit comentari sobre la variant dialectal utilitzada (si és català estàndard, si és català oriental o occidental, si és dialecte andalús...).
Si imaginem un poema recitat o un actor recitant un fragment d’una obra ens
serà més fàcil entendre aquesta part i analitzar-la.
Anàlisi del nivell morfosintàctic
En aquest apartat analitzarem la forma i la funció de les paraules. Ens fixarem principalment en els verbs (la persona, el temps...), els noms i els adjectius, si n’hi ha molts més del que és habitual o bé n’hi ha molt pocs, si els elements segueixen l’ordre lògic (subjecte, verb i complements). Qualsevol punt
que ens cridi l’atenció intentarem explicar-lo en funció del tipus de text del
qual es tracti. Per exemple:

Les altes, belles i encantadores noies, amb la seva delicada parsimònia,
passejaven cada tarda pels carrers del centre del poble.

Vingui a veure les nostres rebaixes. Regiri. Emprovi’s. Compri amb el
50% de descompte. I, si no en queda satisfet, li retornem els diners.
D’aquest text el més important és la correlació de frases sense connectors,
cosa que dóna una gran agilitat al text. L’ús dels verbs en imperatiu intenta
convèncer el receptor de fer unes accions, això és molt habitual en els textos
publicitaris.

Comunicació

Analitzarem també els elements que serveixen per relacionar les diferents
parts del text, sobretot les oracions i els paràgrafs. Els connectors entre paràgrafs i la puntuació ens ajuden a diferenciar les parts del text i a veure’n la jerarquia (causa, conseqüència, finalitat, oposició...), igual que la puntuació. Un
exemple:
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D’aquesta frase podríem comentar que té molts adjectius col·locats davant
del nom i que també hi ha diferents tipus de complements, és a dir, no és una
frase directa sinó que és una oració pròpia d’un text literari on es busca la bellesa del text.
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També ens fixarem en la funció de les paraules, en la sintaxi. Si hi ha predomini d’oracions simples o complexes, si trobem coordinació o subordinació, si hi
ha molts complements...
Anàlisi del nivell lexicosemàntic
La tria de lèxic ve donada per la intenció i pel registre. Segons el registre podem trobar tecnicismes, vulgarismes, neologismes, cultismes, arcaismes,
barbarismes, eufemismes, dialectalismes, manlleus, estrangerismes, frases
fetes... haurem d’anar comentant aquest lèxic posant-lo sempre en relació
amb el registre o el tipus de text. Per exemple:

Pues la meva nòvia me va dir que no vindria d’hora, que tenia que dormir la siesta.
El comentari incidiria en la gran quantitat de barbarismes, principalment castellanismes (pues, nòvia, tenia que, siesta) que hi ha en aquest text conversacional en el qual es pretén transcriure les paraules d’un personatge.
Es pot comentar també si en el text es fa servir el significat denotatiu, més
propi dels textos científics, o connotatiu, propi de textos literaris.
Si el text és molt específic podrem fer una tria de paraules corresponents al
mateix camp semàntic o a la família lèxica. Observa aquest text:

Normalmente, cuando tenemos hambre entre comidas, optamos por
algo «rápido» y «a mano» que casi siempre suele ser pan, bollería, dulces de alto poder calórico o salados como patatas fritas, y todavía nos
sorprende no tener hambre a la hora de la siguiente comida.
(M. Bradford, La nueva cocina energética. Editorial Océano)
En aquest text explicatiu tot gira al voltant dels aliments i no ens ha d’estranyar que hi apareguin moltes paraules relacionades amb aquest món: hambre,
pan, bollería, dulces, poder calórico, salados, patatas fritas, comida.

Comunicació
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Un text on s’alternin diferents sinònims serà, evidentment, un text més ric i
treballat que un on només hi ha un terme que es repeteix moltes vegades.
Aquí en tens dos exemples:

En Roc no va saber quin era el sou que li pertocava fins a finals de mes.
Va agafar el sobre amb el sou i el va obrir. El que va trobar no li va agradar gens, no era el sou que ell esperava després d’haver fet un treball
tan feixuc. No va dir res però l’endemà va començar a buscar un altre
treball on pogués cobrar un sou més digne.
D’aquest fragment hauríem de dir que la paraula sou apareix quatre vegades
i la paraula treball, dues, la repetició fa que el text sigui molt pobre, cosa que
s’hauria evitat amb l’aparició de mots sinònims.

En Roc no va saber quin era el sou que li pertocava fins a finals de mes.
Va agafar el sobre amb la paga i el va obrir. El que va trobar no li va

És possible que el text tingui figures retòriques (metàfora, anàfora, metonímia, comparació...), sobretot si és un text literari.

El nostre home era un mussol. Vivia sol, dormia de dia i sortia de nit. Sí,
de la nit res li era estrany.
En aquest text apareix una metàfora era un mussol, es compara la forma de
viure de l’animal amb la de l’home. Aquesta és una metàfora que s’ha generalitzat molt; per tant, pot aparèixer tant en un text literari com en un altre tipus de text (amb el petit fragment que posem d’exemple no podem determinar de quin tipus de text es tracta).

CINC I ACCIÓ!

Podríem comentar que l’autor demostra un bon coneixement de la llengua i
és capaç d’enriquir el text amb abundants sinònims.
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agradar gens, no era el salari que ell esperava després d’haver fet un
treball tan feixuc. No va dir res però l’endemà va començar a buscar una
altra feina on pogués cobrar una mensualitat més digna.

Fase de redacció del comentari
Una vegada acabada la fase d’anàlisi, haurem de redactar el comentari. Tant
si ho fem de forma oral com de forma escrita, haurem d’anar en compte de
fer servir un registre adequat, una estructura correcta, segons a qui vagi dirigit el nostre comentari.
Haurem de començar a redactar seguint les línies marcades en l’anàlisi i intentant donar exemples del text i justificant les nostres afirmacions. Al final
farem una valoració personal i la revisió de tot el que hem escrit.

Comunicació
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(Fes les activitats d’aprenentatge 10 i 11)
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE
PER APRENDRE
Activitat 1
Llegeix aquests fragments de crítiques cinematogràfiques. Troba-hi tots
els mots específics del llenguatge cinematogràfic i explica’ls:
El poder visual de la nova pel·lícula de Disney és indiscutible: valls, prats,
muntanyes i rius són recorreguts per la càmera des de tots els angles possibles, terrestres i aeris, mitjançant panoràmiques o travellings vertiginosos que segueixen les galopades dels cavalls.
................
La primera seqüència, sobre la qual apareixen els títols de crèdit inicials,
mereix ser descrita: la càmera, en contrapicat, és sota un pont des del qual
comencen a caure papers que el vent s’emporta.
...............

Titanic és una superproducció que, amb un guió senzill, és un bon element
de partida i que té una planificació estupenda, recolzada en un muntatge
més que genial. També és fonamental l’ambientació i la banda sonora de
James Horner.
...............

Comunicació
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Ens trobem davant d’un thriller clàssic. L’escena que recull, en primer pla,
el ganivet i tot seguit la figura de l’assassí, en pla americà, resulta esfereïdora.
...............

a)

c)

f)

d)

g)
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b)
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Activitat 2
Observa aquestes vinyetes de còmic. Cadascuna representa un tipus de
pla o una angulació de càmera. Identifica’l i comenta’n el significat:

(Gotlib, Rubriques-à-brac. Dargaud)
Activitat 3
Llegeix aquesta seqüència del guió literari d’una pel·lícula. Respon les preguntes:

a. Segons el que acabes de llegir, quin gènere cinematogràfic s’adapta millor a aquesta seqüència? Què t’ho fa pensar?

Comunicació

(Sergi Belbel, Ivern, Ed. Empúries, 2002)
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SEQÜÈNCIA 48. INTERIOR / DIA. HOSPITAL.
Passadissos de l’hospital. Unitat de vigilància. Seguim una infermera que
va amb un carretó per l’interior de la unitat de vigilància, amb material d’hospital. Passa de llit en llit. Arriba al compartiment de la Clara i va directa
al llit...
Se’n duu una forta impressió en veure que el llit és buit. El tub del sèrum
goteja. Està pendulant a l’aire i les gotes cauen a terra. Altres tubs i cables
que connectaven la Clara als aparells estan desconnectats...
La infermera mira per l’habitació. A uns metres d’ella veiem la Clara, dreta, completament nua, immòbil, d’esquena a la infermera, amb els braços
una mica oberts.
La infermera fa un crit ofegat.
La Clara es gira molt lentament. Diu, molt serenament, gairebé sensualment:
CLARA: On sóc?
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b. T’ha resultat fàcil imaginar aquesta seqüència en imatges? Amb quin tipus de pla i de moviment de càmera rodaries les imatges següents:
— Passadissos de l’hospital.
— Seguim una infermera que va amb un carretó per l’interior de la unitat
de vigilància.
— La infermera passa de llit en llit.
— Se’n duu una forta impressió en veure que el llit és buit.
— El tub del sèrum goteja. Està pendulant a l’aire i les gotes cauen a terra.
— La infermera fa un crit ofegat.
— A uns metres d’ella veiem la Clara, dreta, completament nua, immòbil,
d’esquena a la infermera, amb els braços una mica oberts.

LLENGUA I SOCIETAT
Activitat 4
¿Existen diferencias dialectales en el castellano? ¿Son importantes?

Activitat 5
Di cuál de los siguientes dialectos son dialectos del español.
Gallego, extremeño, castellano, vasco, andaluz, murciano, aranés.

GRAMÀTICA
Activitat 6
Uneix mitjançant el pronom relatiu que les dues oracions simples:

Comunicació
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Ex. La meva mare em va regalar unes arracades/
He perdut unes arracades.
He perdut les arracades que em va regalar la meva mare.
Van comprar un cotxe petit/ El cotxe petit s’aparcava amb molta facilitat.
L’arquitecte cerca solucions innovadores/ Les solucions innovadora fan
evolucionar el concepte de construcció.
Els diaris comentaven el cas de pesta porcina/ El cas es va produir fa un
mes.
El candidat va presentar el seu programa en una llar d’avis/ La llar no es va
omplir.
S’han redactat els estatuts del club/ Segons els estatuts hi haurà un president i dos vice-presidents.
El viatgers no duien equipatge/ Els viatgers van ser els primers a embarcar.
No sabem res d’aquell noi/ Trobàvem aquell noi a la piscina.

El càrrec a què va accedir li permetia portar una vida de luxe.

El biòleg al qual van concedir el premi treballava en un programa de fecundació in vitro.

Les senyores de les quals parleu estiuegen sempre a la Costa Brava.

El noi amb qui farà el viatge treballa com a massatgista.

Vaig trobar el pintor a qui van fer una entrevista.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Ex. El director del diari al qual vaig enviar l’article està de viatge./ El director del diari a qui vaig...
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Activitat 7
Identifica el pronom relatiu compost de les frases següents i a continuació
torna a escriure les oracions amb un altre relatiu compost fent els canvis
que calguin:

L’estació d’on sortia el tren estava massa allunyada del centre de la vila.

La setmana vinent els diaris informaran sobre les conclusions a les quals
han arribat els científics.

Els moviments de què parlaven els sociòlegs no eren gens homogenis.

Activitat 8
Digues si les oracions de relatiu següents són especificatives o explicatives:

Comunicació

La noia de qui parla el teu germà es diu Gemma. ..............................................
El seu oncle, de qui ha rebut una carta aquesta setmana, viu als Estats
Units. ........................................
Els nedadors, que havien arribat procedent de Sidney, van ser els vencedors. .........................................
La novel·la, l’autora de la qual no recordo, em va impressionar pel dramatisme. .................................................
El noi que surt amb la meva germana és metge. ...............................................
Els paratges que descriu l’obra corresponen a l’alta Garrotxa. ......................

10. CINEFÒRUM

Ex. Aquell any, del qual val més no recordar-se gaire, va ploure molt.
Explicativa

UNITAT 2

ACTIVITATS D’APRENENTATGE
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Els personatges femenins dels quals parla són força recurrents. .................
Ahir vaig trobar l’advocat amb qui vaig presentar el recurs. ..........................
Digueu-me el nom del metge amb el qual he de parlar. ....................................
Activitat 9
Subraya el pronombre relativo de las frases siguientes e indica el antecedente:
Esta es la película que te recomendé.
El chico con el cual has hablado es director de cine.
La película, cuyo rodaje fue complicado, se estrenará dentro de pocos
días.
La actriz a quien han dado el premio estaba muy emocionada.
LÈXIC
Activitat 10
Per fer un comentari lingüístic d’un text hem de seguir diferents passos.
Ordena’ls:
redactar el comentari — analitzar el nivell fònic — analitzar la tipologia del
text — analitzar el nivell lexicosemàntic — llegir el text — analitzar el nivell
morfosintàctic — fer una primera aproximació al text (localització del text)

Comunicació
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Activitat 11
Els següents textos, a quin tipus de text corresponen (descriptiu, narratiu,
argumentatiu, explicatiu, conversacional)?
1. El aeroguamuní és un instrumento que nos permite medir la altura de las
olas. Funciona con dos pilas y cualquier persona puede comprarlo por
unos 6 euros. Los surfistas son los más beneficiados con este gran invento
porque en 10 segundos pueden hacerse una idea del estado de la mar.
............................
2. Cuando llegue, deberá hacer todo lo que no ha hecho en todo el mes.
Recogerá su habitación, quitará el polvo, barrerá, hará la cama, fregará...
..............................

..................................

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

5. No m’agrada gens la idea d’anar a passar el diumenge a la platja. Això
d’haver-se de llevar d’hora, passar un parell d’hores a la carretera, barallar-me per aconseguir un parell de metres quadrats de sorra per a mi sol...
això no és gens atractiu. Jo no hi penso anar i, de vosaltres, també m’hi negaria.

UNITAT 2

...........................

10. CINEFÒRUM

4. La casa de la Laura era realment gran. Tenia una dotzena d’habitacions,
totes elles amb dos llits i una cambra de bany, cadascuna era pintada d’un
color diferent. Hi havia una sala a la planta baixa on podien encabir-se un
centenar de persones, i una al primer pis. La cuina, que connectava amb
un gran menjador, era com la cuina d’un gran restaurant, amb tota mena
de cassoles i olles de mida gran.
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3. — No vinguis tard, que la porta serà tancada i barrada.
— No et preocupis. A les 12 et sembla bé?
— Tu creus que em prens el pèl o què? A les 12 estic clapadíssima.
.............................

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Activitat 1
Observa aquestes vinyetes de còmic i digues a quin tipus de pla o d’angulació corresponen.
a

b

UNITAT 2

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
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c

d
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(Vinyeta a: Autors: Marc i Pep Brocal. Extret del Cavall Fort, núm. 956. Vinyetes b,
c, i d: Autor: Jordi Vila Delclòs. Extret del Cavall Fort, núm. 957))

Activitat 2
Explica la diferència entre guió literari i guió tècnic.

Activitat 4
¿Cuál es el dialecto del sur de España? ¿Qué peculiaridades tiene?

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

UNITAT 2

Frodo Bolson, un joven hobbit, tiene un único empeño en la vida: luchar
contra el Señor Oscuro para salvar la Tierra Media de las garras del mal.
Frodo y la Comunidad del Anillo emprenderán un largo viaje lleno de peligros para conseguir destruir la fuente de poder más importante de Sauron: el Anillo único. Las increibles aventuras de Frodo y sus compañeros de
viaje revelan como la amistad y el coraje tiene el poder de vencer a las
fuerzas del mal.
Por primera vez en la historia del cine se han rodado simultáneamente las
tres partes de una serie de películas, de ahí que todo en este proyecto sea
grande.

10. CINEFÒRUM

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
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Activitat 3
Lee la sinopsis de la película El Señor de los Anillos. Escribe, a continuación, la sinopsis de una película que hayas visto recientemente (ochenta
palabras).

UNITAT 2

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
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Activitat 5
¿Qué es el voseo?

Activitat 6
¿Qué lenguas influyeron en el léxico del castellano de América? Cita algún
ejemplo.

Activitat 7
Subratlla els pronoms relatius àtons que d’aquest text narratiu, indicant-hi
l’antecedent.
«En el tren, camí de Londres, vaig llegir el llibre que Lady Marchmain
m’havia donat. En el frontispici1 hi havia la fotografia d’un jove amb uniforme de granader, i allà se’m va revelar clarament l’origen d’aquella màscara
lúgubre que, en el cas de Brideshead, ocultava les simpàtiques faccions de
la seva família paterna; era ben bé el retrat d’un home de les cavernes i els
boscos, d’un caçador, d’un jutge del consell tribal, del dipositari de les
cruels tradicions d’un poble en guerra amb el seu medi ambient...
Lady Marchmain apareixia rarament en el llibre, tenia nou anys més que el
més gran dels tres, i s’havia casat i deixat la llar paterna quan els seus germans encara anaven a escola; entre ella i ells hi havia hagut encara dues
noies més; després del naixement de la tercera filla hi havia hagut peregrinacions i novenes demanant un noi, per mort del cognom familiar, que era
antic, i de les propietats, que eren nombroses; els hereus barons van arribar més tard, però llavors amb una profusió que, en aquell moment, semblava prometre una continuïtat del llinatge que, tràgicament, havia d’interrompre’s alhora que llur existència.»

Comunicació
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(Evelyn Waugh. Retorn a Brideshead. Columna / Proa)
Activitat 8
Completa els espais amb totes les formes possibles de relatiu:
Ex. Vaig visitar la casa en la qual/en què /on havia viscut el meu pare.
Vaig enraonar amb el noi ...................................... havia sortir la Laura.
La persona ...................................... vas adreçar-te és molt influent.

1. Frontispici: Pàgina que en els llibres va davant de la portada.

Ex. Va estrenar un vestit de nit que el modista era francès. Va estrenar un
vestit de nit, el modista del qual era francès.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 9
Les oracions següents són incorrectes, les has de refer amb el relatiu possessiu o neutre adient:
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En Lluís volia recuperar el privilegis ...................................... havia hagut del
renunciar.
Aquests són els quadres ...................................... s’interessen tants col·leccionistes.
La veïna ...................................... va guanyar un premi per Nadal.
El capítol ...................................... s’explica l’aventura està mal construït.
Els jugadors ...................................... vau saludar durant l’entrenament, han
visitat els malalts.
Heu de recordar la teoria ...................................... ens hem referit abans.
No us refieu dels proveïdors ...................................... teníeu referències tan
negatives.

Va comprar un pis molt vell que s’aixecava el terra.

Sempre arriba tard que molesta els seus pares.

Van trobar uns arbres molt espessos que sota l’ombra van descansar.

Han vingut aquelles noies que el pare és metge.

No m’han donat els resultats de les anàlisis que m’amoïna molt.

La cambra que els balcons donen al carrer estret, és la més obaga.

Vam sopar en un restaurant que el cuiner és de Marsella.

L’empresa ha fet suspensió de pagaments que repercutirà en els proveïdors.

Comunicació

És una autora que la seva novel·la ha guanyat un concurs literari.
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És un arquitecte que els seus dissenys són molt innovadors.
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Activitat 10
Lee este texto y contesta las preguntas que se te proponen en relación al
análisis de los niveles morfosintáctico y léxico-semántico.
Otli tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria, y las orejas gachas de soplillo. Era delgado y alto con la piel llena de pecas. Pero éstas no
eran los graciosos puntitos que con frecuencia caen tan bien en las narices
respingonas de las chicas. Otli tenía todo el cuerpo blanco y marrón como
un perro foxterrier; como si se hubiese puesto cerca de un pintor que pulverizase de marrón una pared blanca. Dos de sus manchas causaban verdadero asombro. Una en el carrillo izquierdo, que parecía África, hasta con
El Cairo y el Cabo de Buena Esperanza. Otra junto al ombligo, a la derecha,
del tamaño de la uña del pulgar, en forma de corazón y con un pequeño tallo arriba, en el centro. Igual que el as de picas de la baraja francesa.
Por eso todos en clase le llamaban el Picas.
(Christine Nöstlinger, Filo entra en acción. Ed. Espasa Calpe.)
— Subraya los adjetivos que aparecen en el texto. ¿Piensas que es un texto
donde hay muchos adjetivos? ¿Crees que el hecho de que haya muchos
adjetivos es una característica de los textos descriptivos?
— Los verbos del texto, ¿en qué tiempo y en qué persona están? ¿Hay muchos verbos?
— ¿Crees que es un texto donde hay muchas construcciones que realizan
la función de complementos de un sustantivo?
— Aparecen muchas palabras relacionadas con 2 campos semánticos, haz
la lista. ¿Crees que esto tiene algo que ver con el hecho de que el texto
sea descriptivo?
— ¿Puedes encontrar comparaciones? ¿Cuáles?

Activitat 2
a. Pla general: Mostra un escenari o paisatge ample, la figura humana hi
apareix sencera amb un grup, encara no és la protagonista absoluta.
b. Pla de conjunt o sencer: El personatge apareix de cap a peus, inserit en
els límits superior i inferior de la pantalla. Pot copsar un grup de persones en un ambient determinat. En aquest tipus de pla interessa l’acció,
té un valor principalment narratiu.
c. Pla americà o tres quarts: Es veu la figura humana des del cap fins als
genolls. El personatge evoluciona en un espai limitat. L’origen d’aquest
pla es troba als western o pel·lícules de l’oest americà, en què es volia
mostrar el rostre de l’actor i el revòlver.
d. Primer pla: Presenta el cap o el rostre de la persona. Els primers plans i
en general els plans propers tenen molt valor expressiu, interessa l’exploració de la interioritat i els sentiments del personatge.

SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGE

UNITAT 2

Activitat 1
— Càmera: Aparell que serveix per fotografiar o filmar la realitat.
— Angle: Posició o angle de la càmera respecte de la realitat (normal, des
de dalt, des de baix).
— Panoràmiques: Moviment de càmera, la càmera gira sobre ella mateixa
per donar una visió general d’un paisatge.
— Travellings: Moviment de càmera, fa un recorregut sobre un peu mòbil,
dóna la sensació de rapidesa.
— Seqüència: Grup d’escenes d’una pel·lícula.
— Títols de crèdit: Informació sobre les persones que han intervingut en la
pel·lícula que apareix a l’inici i al final.
— Contrapicat: Angle de la càmera pel qual veiem les imatges de baix a
dalt, la camera se situa per sota del personatge o l’objecte. Potencia i engrandeix el subjecte.
— Superproducció: Pel·lícula en la qual s’inverteixen grans mitjans tècnics,
artístics i econòmics.
— Guió: Història escrita en forma dialogada en la qual es basa una pel·lícula.
— Planificació: Conjunt de tipus de plans.
— Muntatge: Fase en la qual s’empalmen i s’acoblen tots els plans després
del rodatge.
— Banda sonora: Música d’una pel·lícula.
— Thriller: En anglès, pel·lícula de terror.
— Escena: Conjunt de plans amb sentit narratiu o descriptiu.
— Primer pla: Presenta el cap o el rostre d’una persona. Té molt valor expressiu.
— Pla americà o tres quarts: Es veu la figura humana des del cap fins als
genolls.

10. CINEFÒRUM

PER APRENDRE
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UNITAT 2

SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGE
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e. Pla de detall o primeríssim pla: Mostra molt de prop un objecte, un detall
o una part concreta del rostre del personatge. Té una finalitat dramàtica
o vol mostrar una cosa essencial en la narració. El pla de detall pretén
cridar l’atenció de l’espectador.
f. Contrapicat: Veiem les imatges des de baix, és a dir, la càmera se situa
per sota de l’objecte o els personatges. Aquest tipus de pla potencia i engrandeix el subjecte.
g.Picat: Veiem les imatges des de dalt, és a dir, la càmera se situa per sobre
de l’objecte o els personatges. Serveix per disminuir el subjecte, fer-lo
petit i expressar inferioritat.
Activitat 3
a. Resposta orientativa: Probablement es tracta d’una pel·lícula de terror o
de suspens. En aquest fragment apareixen imatges inquietants. L’efecte
de tensió que produeixen els fets i les actituds que s’hi narren fan pensar
en una pel·lícula amb grans dosis de misteri i intriga.
(Informació complementària: Ivern és una història de terror escrita per a
la televisió, l’autor és Sergi Belbel.)
b. Resposta orientativa:
— Passadissos de l’hospital: gran pla general o pla general.
— Seguim una infermera...: travelling.
— La infermera passa de llit en llit: pla americà.
— Se’n duu una forta impressió: pla mitjà o bé primer pla de la cara de la infermera.
— El tub de sèrum...: pla de detall / també es podria fer un contrapicat, així
veuríem des de baix el sèrum gotejant.
— La infermera fa un crit ofegat: primer pla o bé pla de detall de la boca de
la infermera cridant.
— A uns metres veiem la Clara, dreta, nua...: pla de conjunt o sencer.

LLENGUA I SOCIETAT
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Activitat 4
Sí, existen grandes variantes dialectales en español.
Activitat 5
El extremeño, el castellano, el andaluz y el murciano son dialectos del castellano. El gallego es una lengua románica y el aranés, un dialecto del occitano, que también es una lengua románica.

GRAMÀTICA
Activitat 6
Van comprar un cotxe petit que s’aparcava amb molta facilitat.
L’arquitecte cerca solucions innovadores que fan evolucionar el concepte
de construcció.

Activitat 8
La noia de qui parla el teu germà es diu Gemma. Especificativa.
El seu oncle, de qui ha rebut una carta aquesta setmana, viu als Estats
Units. Explicativa.
Els nedadors, que havien arribat procedents de Sidney, van ser els vencedors. Explicativa.
La novel·la, l’autora de la qual no recordo, em va impressionar pel dramatisme. Explicativa.
El noi que surt amb la meva germana és metge. Especificativa.
Els paratges que descriu l’obra corresponen a l’alta Garrotxa. Especificativa.
Els personatges femenins dels quals parla són força recurrents. Especificativa.
Ahir vaig trobar l’advocat amb qui vaig presentar el recurs. Especificativa.
Digueu-me el nom del metge amb el qual he de parlar. Especificativa.
Activitat 9
Esta es la película que te recomendé.
Ant.
Rel.
El chico con el cual has hablado es director de cine.
Ant.
Rel.
La película, cuyo rodaje fue complicado, se estrenará dentro de pocos días.
Ant.
Rel.

SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGE

UNITAT 2
10. CINEFÒRUM

Activitat 7
El càrrec a què va accedir li permetia portar una vida de luxe./ El càrrec al
qual va accedir...
El biòleg al qual van concedir el premi treballava en un programa de fecundació in vitro./ El biòleg a qui van concedir ...
Les senyores de les quals parleu estiuegen sempre a la Costa Brava./ Les
senyores de qui parleu...
El noi amb qui farà el viatge treballa com a massatgista./ El noi amb el qual ...
Vaig trobar el pintor a qui van fer una entrevista./... el pintor al qual van fer ...
L’estació d’on sortia el tren estava massa allunyada del centre de la vila./
L’estació de la qual sortia...
La setmana vinent els diaris informaran sobre les conclusions a les quals
han arribat els científics./ les conclusions a què han arribat...
Els moviments de què parlaven els sociòlegs no eren gens homogenis./ Els
moviments dels quals parlaven...
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El diaris comentaven el cas de pesta porcina que es va produir fa un mes.
El candidat va presentar el seu programa en una llar d’avis que no es va
omplir.
Segons els estatuts del club que s’han redactat hi haurà un president i dos
vice-presidents.
Els viatgers que no duien equipatge van ser els primers a embarcar.
No sabem res del noi que trobàvem a la piscina.
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SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGE
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La actriz a quien han dado el premio estaba muy emocionada.
Ant. Rel.

LÈXIC
Activitat 10
Cal fer una primera aproximació al text (localització del text) llegir-lo i analitzar-ne la tipologia, el nivell fònic, el nivell morfosintàctic, el nivell lexicosemàntic, i, finalment, redactar-ne el comentari.
Activitat 11
a. Text explicatiu
b. Text narratiu
c. Text conversacional
d. Text descriptiu
e. Text argumentatiu

Activitat 2
El guió literari: Explica la història en forma dialogada (com si es tractés
d’una obra de teatre), afegint-hi tota la informació necessària sobre els
personatges, els diàlegs, etc.
El guió tècnic: Tradueix en termes cinematogràfics el guió literari, precisant tots els detalls que s’han de tenir en compte a l’hora del rodatge (moviments, sons, etc.).

SOLUCIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 1.
a. Pla picat: Veiem el personatge i el carrer des de dalt, és a dir, la càmera
se situa per sobre de l’objecte o els personatges. Serveix per disminuir
el subjecte, fer-lo petit i expressar inferioritat.
b. Primer pla: Presenta el cap o el rostre de la persona. Els primers plans i
en general els plans propers tenen molt valor expressiu, interessa l’exploració de la interioritat i els sentiments del personatge.
c. Pla tres quarts o americà: Es veu la figura humana des del cap fins als
genolls. El personatge evoluciona en un espai limitat. L’origen d’aquest
pla es troba als western o pel·lícules de l’oest americà, en què es volia
mostrar el rostre de l’actor i el revòlver.
d. Pla de detall o primeríssim pla: Mostra molt de prop un objecte, un detall
o una part concreta del rostre del personatge. Té una finalitat dramàtica
o vol mostrar una cosa essencial en la narració. El pla de detall pretén
cridar l’atenció de l’espectador.
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Activitat 3
Resposta oberta.

Activitat 6
Las lenguas amerindias que se hablaban antes de la conquista (y algunas,
incluso ahora). Ejemplos: canoa, guacamole, guayaba, etc. (Si se tienen dudas sobre el origen amerindio de una palabra se puede comprobar mirando el diccionario de la Real Academia, que acepta muchos americanismos
y especifica su origen).

Comunicació

Activitat 5
El voseo es una peculiaridad del castellano de muchas zonas de América.
Consiste en la sustitución del pronombre tú por vos junto a una forma verbal arcaica: ¿quién sos vos? por ¿quién eres tú?...
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Activitat 4
El andaluz. Sus peculiaridades son el seseo, el ceceo (según las zonas), el
yeísmo y la confusión de r y l.
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Activitat 7
«En el tren, camí de Londres, vaig llegir el llibre que Lady Marchmain
m’havia donat. En el frontispici hi havia la fotografia d’un jove amb uniforme de granader, i allà se’m va revelar clarament l’origen d’aquella màscara
lúgubre que, en el cas de Brideshead, ocultava les simpàtiques faccions de
la seva família paterna; era ben bé el retrat d’un home de les cavernes i els
boscos, d’un caçador, d’un jutge del consell tribal, del dipositari de les
cruels tradicions d’un poble en guerra amb el seu medi ambient...
Lady Marchmain apareixia rarament en el llibre, tenia nou anys més que el
més gran dels tres, i s’havia casat i deixat la llar paterna quan els seus germans encara anaven a escola; entre ella i ells hi havia hagut encara dues
noies més; després del naixement de la tercera filla hi havia hagut peregrinacions i novenes demanant un noi, per mort del cognom familiar, que era
antic, i de les propietats, que eren nombroses; els hereus barons van arribar més tard, però llavors amb una profusió que, en aquell moment, semblava prometre una continuïtat del llinatge que, tràgicament, havia d’interrompre’s alhora que llur existència.»
Activitat 8
Vaig enraonar amb el noi amb qui /amb el qual havia sortir la Laura.
La persona a la qual/ a qui vas adreçar-te és molt influent.
En Lluís volia recuperar els privilegis a què/als quals havia hagut de renunciar.
Aquests són els quadres pels quals/per què s’interessen tants col·leccionistes.
La veïna de la qual/de qui parlaven.. va guanyar un premi per Nadal.
El capítol en el qual/en què s’explica l’aventura està mal construït.
Els jugadors a qui/als quals vau saludar durant l’entrenament, han visitat
els malalts.
Heu de recordar la teoria a la qual/a què ens hem referit abans.
No us refieu dels proveïdors del quals/de qui teníeu referències tan negatives.
Activitat 9
Va estrenar un vestit de nit, el modista del qual era francès.
Sempre arriba tard cosa que/ fet que molesta els seus pares.
Va comprar un pis molt vell, el terra del qual s’aixecava.
Van trobar un arbres molt espessos, sota l’ombra dels qual van descansar.
Han vingut aquelles noies el pare de les quals és metge.
No m’han donat els resultats de les anàlisis cosa que m’amoïna molt.
La cambra, els balcons de la qual donen al carrer estret, és la més obaga.
És un arquitecte, els dissenys del qual són molt innovadors.
És una autora, la novel·la de la qual, ha guanya un concurs literari.
Vam sopar en un restaurant el cuiner del qual és de Marsella.
L’empresa ha fet suspensió de pagaments cosa que/fet que repercutirà en
els proveïdors.

SOLUCIONS ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

UNITAT 2

— Es un texto con 19 adjetivos, muchos adjetivos para un texto tan breve.
La abundancia de adjetivos es típica de los textos descriptivos.
— La mayor parte de los verbos están en pasado y en tercera persona del
singular. No son muy numerosos, hay oraciones donde el verbo está elidido aunque se sobreentiende que el verbo que falta es ser o estar. Por
ejemplo: Una (estaba)en el carrillo izquierdo, que parecía África, hasta
con El Cairo y el Cabo de Buena Esperanza. Otra (estaba) junto al ombligo, a la derecha, (era) del tamaño de la uña del pulgar, en forma de corazón y con un pequeño tallo arriba, en el centro.(Era) igual que el as de picas de la baraja francesa.
— Sí, hay muchas construcciones que realizan la función de complementos
de un sustantivo, además de los adjetivos que ya están subrayados, aparecen frases subordinadas adjetivas (que parecía África, hasta con El
Cairo y el Cabo de Buena Esperanza, que pulverizase de marrón una pared blanca, que con frecuencia caen tan bien en las narices respingonas
de las chicas...) y complementos preposicionales (con la piel llena de pecas, del tamaño de la uña del pulgar, en forma de corazón y con un pequeño tallo arriba...)
— Aparecen muchas palabras relacionadas con dos campos semánticos:
Campo semántico de los colores: marrón, rojo, blanco.
Campo semántico de elementos del cuerpo: pelo, orejas, piel, pecas, narices, cuerpo, carrillo, ombligo, uña, pulgar, corazón.
Sí, el hecho de que aparezcan muchos términos relacionados con colores y partes del cuerpo es habitual en la descripción de una persona.
— Sí, hay algunas comparaciones:
— Como una zanahoria.
— Como un perro foxterrier.
— Como si se hubiese puesto cerca de un pintor que pulverizase de marrón una pared blanca.
— Parecía África, hasta con El Cairo y el Cabo de Buena Esperanza.
— Del tamaño de la uña del pulgar, en forma de corazón.
— Igual que el as de picas de la baraja francesa.

10. CINEFÒRUM

Por eso todos en clase le llamaban el Picas.
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Activitat 10
Otli tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria, y las orejas gachas de soplillo. Era delgado y alto con la piel llena de pecas. Pero éstas no
eran los graciosos puntitos que con frecuencia caen tan bien en las narices
respingonas de las chicas. Otli tenía todo el cuerpo blanco y marrón como
un perro foxterrier; como si se hubiese puesto cerca de un pintor que pulverizase de marrón una pared blanca. Dos de sus manchas causaban verdadero asombro. Una en el carrillo izquierdo, que parecía África, hasta con
El Cairo y el Cabo de Buena Esperanza. Otra junto al ombligo, a la derecha,
del tamaño de la uña del pulgar, en forma de corazón y con un pequeño tallo arriba, en el centro. Igual que el as de picas de la baraja francesa.

Comunicació
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QUÈ HAS TREBALLAT?

COM HO PORTO?

UNITAT 2

com

75

ho porto?

Què he après i què em falta?
Ara que ja has arribat al final de la unitat només et queda comprovar què
has après i adonar-te, si és el cas, d’allò que et queda per aprendre.
Omple la graella següent amb Sí / No / A mitges:
Quadre d’autoevaluació:

2, 3

Tenir unes nocions bàsiques sobre
l’angulació, els moviments de
càmera i el llenguatge del cinema. 1, 2, 3

1, 2, 3

Conèixer la realitat dialectal del
castellà i del castellà d’Amèrica.

4, 5

4, 5, 6

Identificar i analitzar les oracions
subordinades adjectives.

6, 7, 8

7, 8, 9

Usar correctament els pronoms
relatius en oracions subordinades
adjectives.
6, 7, 8, 9

7, 8, 9

Conèixer les pautes per fer un bon
comentari lingüístic.
10, 11

10

10. CINEFÒRUM

Reconèixer els diferents tipus de
plans que s’utilitzen en cinema.

Activitats
Activitats Si/No/
d’aprenentatge d’avaluació A mitges

Comunicació

He après a...

Comunicació
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T’HA AGRADAT LA PEL·LI?
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Unitat 3

T’HA AGRADAT LA «PEL·LI»?

• Fer crítiques i comentaris de pel·lícules oralment i per escrit.
• Utilitzar formes lingüístiques per exposar l’opinió.
• Fer crítiques de pel·lícules oralment i per escrit.
• Conèixer alguns conceptes bàsics sobre sociolingüística.
• Identificar i analitzar oracions compostes subordinades i adverbials.
• Fer comentaris lingüístics de textos breus.

QUÈ APRENDRÀS?

En aquesta unitat et donarem la paraula perquè opinis sobre pel·lícules
que hagis vist. Al final de la unitat podràs:
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UNITAT 3

QUÈ APRENDRÀS?

COM HO TROBARÀS?
PER APRENDRE
• El debat
• Formes lingüístiques per expressar l’opinió
• La crítica cinematogràfica

LLENGUA I SOCIETAT
• Conceptes bàsics de sociolingüística

— Monolingüïsme / bilingüïsme
— Diglòssia
— Substitució lingüística
— Normalització lingüística
— Normativització

GRAMÀTICA
• L’oració composta:

— Subordinada
 Substantiva
 Adverbial

— Exemples de comentari

Comunicació

• El comentari lingüístic:
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LÈXIC
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1. PER APRENDRE

T’HA AGRADAT LA PEL·LI?

En sortir del cinema acostumem a comentar la pel·lícula amb la persona o el
grup que ens acompanya. Donem la nostra opinió sobre molts aspectes: els
personatges i el treball dels actors, la història que ens han explicat, la música,
la fotografia, el ritme, el guió, etc.

UNITAT 3

El cinefòrum

El debat i el col·loqui són formes d’expressió en què cada participant aporta
idees, punts de vista i experiències diferents, que de vegades poden ser oposats als dels altres. La diversitat d’opinions pot ser motiu de reflexió i una
font d’enriquiment personal.

En alguns centres culturals i de lleure (filmoteques, centres cívics, casals,
centres d’ensenyament...) s’organitzen sessions de cinema amb un debat o
col·loqui posterior a la projecció de la pel·lícula, en què intervenen les persones que l’han vista, és el que s’anomena cinefòrum. Acostuma a haver-hi un
conductor o moderador que fa comentaris a partir dels quals s’enceta la discussió i es desenvolupa la sessió.

Tant en el col·loqui com en el debat cal una persona que condueixi la discussió: el moderador. El moderador és objectiu i neutral. Presenta els participants i comença plantejant la pregunta o la qüestió que cal discutir. Les seves
funcions són:
• Fer participar tothom.
• Reconduir la discussió en moments de tensió o de dispersió.
• Fer avançar la discussió i, si escau, fer la síntesi de les idees exposades.

Si en canvi ets un participant de la sessió, has de seguir les orientacions següents:
• Argumenta amb motius clars la teva opinió.
• Parla correctament i fes aportacions breus i concises.

Comunicació
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• Escolta i respecta les opinions dels interlocutors.
• El

nivell de formalitat ha de ser mitjà i el tipus de llenguatge dependrà de la
relació que s’estableixi amb la resta de participants; no obstant això, s’han
d’evitar les expressions excessivament col·loquials i les vulgars.

En castellà:
— Para expresar una opinión:
Yo creo que / Creo que...
Yo opino que / Opino que...
A mí, me parece que / Me parece
que...
Des de mi punto de vista...
— Para referirse a las palabras
de otro:
Como dice X ...
Según la opinión de ...
Lo que tu dices me parece ...
Después de haber escuchado ...
— Para corroborar o rebatir una
opinión:
Estoy de acuerdo con lo que dice
X, pero...
No estoy de acuerdo porque...

T’HA AGRADAT LA PEL·LI?

En català:
— Per expressar l’opinió:
Jo crec que / Crec que...
Jo opino que / Opino que...
A mi em sembla que / Em sembla
que...
Des del meu punt de vista...
— Per referir-se a les paraules
d’un interlocutor:
Com diu X...
Segons l’opinió de X...
El que tu dius em sembla...
Després d’haver escoltat...
— Per corroborar o rebatre una opinió:
Estic d’acord amb el que diu X, però...
No hi estic d’acord perquè...
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A continuació et donem una llista d’expressions que pots utilitzar en una intervenció oral:

Escriure una crítica
En la unitat anterior hem dit que una sinopsi és el resum breu de l’argument
d’una pel·lícula. Segueix l’estructura del text narratiu (plantejament-nus-desenllaç) a més de contenir alguns detalls objectius sobre el rodatge o el director. La sinopsi té un to neutral.
La crítica cinematogràfica, en canvi, té la finalitat d’exposar l’opinió del crític
sobre la pel·lícula. Per una banda és un text argumentatiu, perquè exposa arguments a favor o en contra de l’obra; per altra banda, és també un text explicatiu, perquè conté informacions sobre la pel·lícula. La crítica és, doncs, parcial i subjectiva.

— La pel·lícula i el gènere: breu explicació de l’argument
— El director/a: trajectòria professional
— Actors i actrius: treball d’interpretació
— Localització: espai
— Vestuari i caracterització
— Aspectes tècnics: plans, efectes especials, muntatge, música...
(Fes les activitats d’aprenentatge 1, 2, 3 i 4)

Comunicació

De què parla una crítica? Si vols escriure una crítica de cine has de parlar dels
elements següents:
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La crítica pot ser molt personal —en aquest cas s’utilitza la primera persona
del singular reforçada pel pronom (jo crec, a mi em sembla...) —o bé, pot tenir
un to més general i neutre —es fa servir la primera persona del plural que suavitza el punt de vista (creiem, pensem, opinem...).
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2. LLENGUA I SOCIETAT

UNITAT 3

T’HA AGRADAT LA PEL·LI?

Conceptes bàsics de sociolingüística
Al llarg d’aquest apartat de Llengua i societat has vist les relacions que s’estableixen entre la llengua i el seu entorn social, la comunitat que la utilitza. La
disciplina que s’encarrega d’estudiar l’ús lingüístic segons el context social
s’anomena sociolingüística.
Hi ha alguns conceptes relacionats amb aquesta disciplina que has de conèixer. D’entrada, pots pensar que hi ha molts estats o països monolingües, i això
no és cert. Els estats monolingües són aquells on tots els seus habitants parlen un únic idioma, però el més habitual és l’existència de diverses llengües,
és a dir, de multilingüisme.
Per exemple, a Catalunya existeix una situació de bilingüisme social: en un
mateix territori es parlen dos idiomes diferents. De totes maneres, l’existència del bilingüisme pot portar a situacions diverses.
Una de les més perilloses és la diglòssia. La diglòssia és un fenomen que es
dóna quan dues llengües diferents o dues varietats d’una mateixa llengua tenen funcions socials diferents. Això vol dir que una varietat A té més prestigi
i s’utilitza en situacions formals o oficials: educació, cultura, religió, administració, mitjans de comunicació, etc.; mentre que la varietat B és considerada
baixa i amb menys prestigi i s’utilitza només en la comunicació familiar i espontània.
Una situació com aquesta pot acabar produint la substitució lingüística, és a
dir, un procés pel qual la varietat A substitueix completament la varietat B,
que acaba desapareixent.

Comunicació
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Perquè això no passi cal iniciar un procés de normalització lingüística. La normalització lingüística és un procés social a través del qual la varietat B accedeix als àmbits d’ús fins llavors restringits a la varietat A. Per això és necessària una normativització (que cal no confondre amb la normalització). La
normativització és el procés pel qual una llengua fixa una gramàtica i un lèxic
normatiu, és a dir, acceptat per tots els parlants i realitzat per alguna autoritat científica. En el cas del català aquest feina correspon a l’Institut d’Estudis
Catalans.
En el cas del català, durant els últims anys del segle XX es va produir un procés de normalització lingüística perquè el català tornés a assolir els àmbits
perduts durant el franquisme. El repte ara és aconseguir que en el segle XXIla
llengua catalana aconsegueixi un estatus de total normalitat en les noves situacions que afecten la societat actual: globalització, noves tecnologies, fenòmens migratoris, etc. I per això és tan necessària la consciència del parlants com el suport de les institucions.
(Fes les activitats d’aprenentatge 5 i 6)
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3. GRAMÀTICA

Simples

coordinades

copulatives
distributives
disjuntives
adversatives
consecutives

Tipus d’oració

juxtaposades

Compostes

substantives

subjecte
atribut
C .D.
C. Ind.
C. Prep.

UNITAT 3

T’HA AGRADAT LA PEL·LI?

Finalment en aquesta unitat acabarem de completar l’esquema dels tipus d’oració:

especificatives
subordinades

adjectives
explicatives

adverbials

de temps
de mode
de condició
de causa
de finalitat
de lloc

Les subordinades substantives
Com ja saps, les subordinades substantives o completives poden realitzar
qualsevol de les funcions pròpies del sintagma nominal: subjecte, atribut,
complement directe, complement indirecte i complement preposicional o de
règim.

Subjecte:
Atribut:
Complement directe:
C. prep. o de règim:

M’agrada que actueu correctament.
La seva il·lusió és que ens reunim durant
les vacances.
Us demanem que tingueu paciència.
Recordeu-vos que el tren surt a les sis.

Comunicació

— Conjunció que + oració. En aquest cas la conjunció fa de nexe, no fa cap
funció sintàctica i no pot anar precedida de preposició:
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Les oracions substantives poden anar introduïdes de diverses maneres:

T’HA AGRADAT LA PEL·LI?
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— Les oracions substantives d’infinitiu. S’anomenen així perquè van introduïdes per un infinitiu que fa la funció pròpia d’un substantiu. En aquest cas
parlarem, doncs, d’oracions subordinades substantives d’infinitiu amb funció de:
Subjecte:
Caminar tot el dia, em cansa massa.
Complement directe:
Ha aconseguit treure profit de la seva situació.
Atribut:
La consigna era cantar una cançó.
C. preposicional o de règim: S’han acostumat a portar cotxe.
Complement circumstancial: En arribar al metro, es van apagar els llums.
Fixa’t que, de vegades, les oracions d’infinitius poden anar precedides de la
preposició de, com és el cas d’aquesta substantiva de complement directe:

UNITAT 3

Ens va demanar (de) venir-lo a veure.
— L’oració substantiva de relatiu. A vegades la funció del substantiu la fa un
pronom relatiu. Fixa-t’hi en aquest quadre, ja que aquestes subordinades
només podran fer determinades funcions:
Qui
El Qui/ Els qui...
Referit a persones Aquell qui/ Aquells
qui.../Tothom qui
Referit a coses
Això que
Allò que
El que
Tot el que
Subjecte:
C. indirecte:
Atribut:

Funció
Subjecte
C. indirecte
Subjecte
Atribut

Qui menja sopes, se les pensa totes
Els qui vulguin anar de viatge, hauran d’acabar la feina.
Doneu el premi a qui arribi primer.
Escriure novel·les és el que desitja.

Observa que la funció de complement indirecte només pot assumir-la una
clàusula introduïda per un relatiu.

Comunicació
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— A vegades les subordinades substantives poden també complementar un
nom, un adjectiu o un adverbi:

Tinc la impressió que pujarà la borsa.
Nom
És incapaç de fer res per ningú.
Adjectiu
Estem lluny de trobar la solució.
Adv.

Conjuncions temporals
Introdueixen una oració que expressa una circumstància temporal de l’oració
principal, ja que diu quan es produirà l’acció expressada pel verb principal.
Les més importants són:
Quan, mentre, des que, d’ençà que, abans que, després que, fins que, així
que, sempre...
Soparem, quan hagisacabat de regar.
Va ploure molt, mentre eres a comprar
Des que va marxar, no hem sabut res més

T’HA AGRADAT LA PEL·LI?

Les subordinades adverbials van introduïdes per adverbis, que són els que
aporten el significat semàntic concret. Es classifiquen de la forma següent:
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Les subordinades adverbials
Com ja saps, les oracions subordinades adverbials equivalen a un adverbi i
fan, per tant, la funció que correspon a un complement circumstancial.

Conjuncions modals
Introdueixen una oració que expressa la manera o la forma com es realitza
l’acció del verb principal. Les més importants:
Com, com si, segons (que), segons (com), així com...
He barrejat tots els ingredients segons explica la recepta.
S’ha comportat com si no hagués passat res.
Conjuncions condicionals
Introdueix una oració que formula una condició necessària perquè es realitzi
allò que expressa l’oració principal. Les més importants:
Si, mentre que, en cas que, posat que, només que, sols que, a condició que,
tret que, llevat que...

Perquè, ja que, com que, que, per tal com, vist que, atès que, puix que...
Me’n vaig a dormir, perquè tinc molta son.
No podiem prendre el sol, ja que feia mal temps

Comunicació

Conjuncions causals
Introdueixen una oració que expressa la causa d’allò que diu l’oració principal. Les més importants són:
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Si no tinguéssiu pressa, ens quedaríem més estona.
En cas que dubtéssiu, consulteu el metge.
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Conjuncions finals
Introdueix una oració que indica la finalitat de l’acció expressada pel verb
principal:
Perquè, per tal que, a fi que...
Tancarem les cortines perquè no entri el sol.
Van fer la festa divendres, a fi que assistissin els empleats
Fixa’t que el mot perquè s’escriu tot junt quan és conjunció (a diferència del
pronom relatiu per què). A més a més, pot introduir una subordinada causal o
final. La millor manera de diferenciar-les és mirant el temps verbal de l’oració: les causals porten el verb en indicatiu i les finals en subjuntiu.
Les oracions subordinades adverbials de lloc
A diferència de les altres subordinades que hem estudiat fins ara, les adverbials de lloc porten, com a nexe, l’adverbi on precedit de preposicions o de
locucions adverbials que indiquen un lloc relacionat amb l’acció del verb de
l’oració principal:
On, allà on, allí on, arreu on, fins on, per on, a on, pertot arreu on...
Deixa les tovalloles on tu vulguis.
Van penetrar fins a la cambra mortuòria.
Quan:
Mentre:
Des que:
D’ençà que:
Abans que:
Després que:
Fins que:
Així que:
Sempre:

Soparem, quan hagis acabat de regar.
Va ploure molt, mentre eres a comprar.
Des que va marxar no hem sabut res més.
Les coses han canviat, d’ençà que surten junts.
Fes el dinar, abans que no sigui aquí.
Ha tornat després que hàgiu marxat.
Farà règim fins que s’hagi aprimat
Així que escampi, traurem el gos.
Té mal de cap, sempre que agafa el grip.

Comunicació
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(Fes les activitats d’aprenentatge 7, 8 i 9)

▼ Oraciones subordinadas adverbiales
Tiempo:
antes que, tan pronto como,
Juan me llamará tan pronto como
siempre que, apenas, etc.
se entere de la noticia.
Lugar:
donde, de donde, desde donde,
hacia donde, por donde, etc.
Modo:
como, del mismo modo,
según, como si, etc.

Pasaremos por donde
nos indique el guía.

Lo haré según me lo han explicado.

Son las ocho, por lo tanto
van a cerrar las tiendas.

Finales:
para que, a fin de que,
con la intención de que, etc.

Han construido ese parque a fin de que
los vecinos del barrio puedan entretenerse.

Concesivas:
aunque, a pesar de (que),
por mucho que, etc.
Comparativas:
más que, menos que, tanto...
cuanto, etc.

Si ese asunto te importara,
me escucharías con más atención.

Vendrá a cenar a pesar de que
no se encuentra bien.

T’HA AGRADAT LA PEL·LI?

Consecutivas:
por lo tanto, por tanto,
de manera que, así pues, etc.

UNITAT 3

Antonio está preocupado porque
tiene dificultades económicas.

Condicionales:
si, siempre que, con tal que,
a condición de que,
a menos que, etc.

▲
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Causales:
porque, pues, puesto que,
a causa de que, dado que, etc.

Come tanto que engordará rápidamente.

(Fes l’activitat d’aprenentatge 10)

4. LÈXIC
Comentari lingüístic del text

En aquesta unitat seguirem pas a pas el procés de comentari lingüístic d’un
text a partir d’un fragment de L’auca del Senyor Esteve, de Santiago Rusiñol.
El fragment proposat presenta una gran quantitat d’aspectes que s’han de
comentar.

Comunicació

1. Localització del text
2. Lectura comprensiva
3. Anàlisi lingüística
— tipologia textual
— nivell fònic
— nivell morfosintàctic
— nivell lexicosemàntic
4. Redacció del comentari
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En la unitat anterior hem après a fer un comentari lingüístic d’un text. Esquemàticament el comentari lingüístic té les següents parts:

Comunicació
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— Jo vui —va dir el senyor Esteve al mestre—, jo vui... primerament gastar
poc, i després, una cosa que estiga bé... però barateta. Vostè engiponi-s’ho
com vulgui: retalli adornos, escapci capritxos, i faci una cosa concisa. Cuidi’s
de pujar parets, res més que parets, i amunt!, que d’això de les fantasies, jo
encara que no ho sembli, tinc gust, i les posaré al meu gust. Baixos, un menjador, dos dormitoris, i prou, que si hi posem massa sales sempre s’hi encabeixen forasters, i nosaltres som molt de sa casa. A dalt, això sí, posi-hi terrat per poguer-hi estendre la roba, que, encara que no n’hi haguem
d’estendre, de roba, les dones hi volen terrat per lo que pugui venir. Faci un
galliner, allò que se’n diu un galliner, que per les gallines es fa la festa, i a
dalt posi-m’hi una torratxa, perquè no li tinc pas de dir que una torre sense
torratxa és una torre escapçada... I per lo demés, faci i desfaci. I vingui a cobrar els dissabtes, que se li pagarà al comptat, en sense demanar-li descuento.
El mestre d’obres el va entendre perquè tots els que es feien torres li venien a
dir lo mateix: lo del poc preu, lo de la torratxa i el safreig, i lo de les fantasies.
I amb dos mesos de treballar-hi va fer una d’aquelles torres que ja les coneixem de vista: senzilla, metòdica, amb cornises de gerrer, amb aquell estucat
que de nou en nou ja fa flaire de florit, amb aquelles portes que es bufen i
aquelles persianes que es despinten; cases que tenen la tristor de ruïnes de
naixença, de niu avorrit, d’interior abandonat abans d’haver-hi viscut, que
s’esquerden de seguida perquè hi entrin les sargantanes; i, un cop feta, li va
dar la clau, i van començar el jardí.
El jardí, diguem-ne jardí, va dar més feina que la casa. Aquells pobres fruiters que hi havia, amb el tragí de les obres van quedar tan plens de morter
que els van tenir de rascar branca per branca i fulla per fulla, i els va venir
tan malament que els rasquessin d’aquell modo, que no van dir res per prudència, però mai més van gastar salut. A fer només que la cascada i anar-hi
encastant petxines, i esclofolles, i musclos que ja havien servit, hi van entrar
més jornals dels que haurien estat les Maries per fer una conxa de ganxet.
L’aigua va donar tant que fer, que si, en comptes d’un quart de ploma, n’hi
arriba a haver tota una ploma, encara hi seríem a les hores d’ara. Van volguer que hi hagués un lago; un lago d’un pam de fondària, una mica més
gran que el safreig, i també voltat de petxines, i com que un quart de ploma
d’aigua no és una cosa molt valenta, d’anar del dipòsit al safreig, del safreig
a la cascada, de la cascada al lago i del lago als reguerons, quan havia de regar, arribava ja tan cansada que deia: «I que regui qui vulgui!». I feia un clot,
i s’hi enterrava; i quant a les fantasies que hi havia de posar el senyor Esteve, en això sí que s’hi va lluir, gastant lo que feia al cas. A la branca d’una pomera hi va penjar una bola de vidre d’aquelles que s’hi veia a dintre la seva
torre i la dels veïns, que era una cosa preciosa: al lago, dos ànecs de terra
cuita, asseguts a sobre de la tosca, que només els faltava el parlar; al mig,
un pescador de canya, també de terrissa de càntir, que tenia tanta expressió
i tenia un mirar tan natural, que si hi hagués hagut peixos en el lago, i no
s’haguessin mort de set, potser s’haurien deixat pescar; al costat, per a mirar-se a l’aigua, un banc rústic (que l’havia fet un aficionat a fer bancs per
matar les vetlles de l’hivern), que tot era fet de trossos d’arbre com a tall de
llonganissa, però tan ben posats l’un sobre l’altre, que s’havia de dir la tram-

1. Localització del text
El text que comentarem és un fragment de L’auca del senyor Esteve, obra escrita per l’escriptor català Santiago Rusiñol, un dels precursors del modernisme. Si cerquem informació sobre L’auca del senyor Esteve en un llibre o en
una enciclopèdia trobarem que és l’obra més coneguda de Rusiñol, una novel·la humorística de la qual posteriorment el mateix autor va fer l’adaptació
teatral.
Amb la informació obtinguda abans de llegir el text, podem pensar que és
una obra literària; per tant, hi haurà elements que incidiran en la recerca de
la bellesa formal del text.
També podem pensar que, com que és una obra de començament del segle
XX, pot haver-hi lèxic de l’època que avui en dia no es fa servir.
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(Santiago Rusiñol. L’auca del senyor Esteve. Edicions 62)
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pa perquè la gent veiés el mèrit; i després... hi van tancar les gallines (cinc
gallines de quatre terces), els hi van posar un gall per a distreure’s i va quedar llesta la torre.

2. Lectura comprensiva

Quan llegíem ens hem adonat que hi ha molts barbarismes i moltes paraules
que són calcs del castellà. Hem de tenir present que, probablement, en aquella època potser alguns termes no s’havien normalitzat o no existien en català, el més habitual era fer-ne una versió semblant a la del terme castellà. ¿O,
potser, en Rusiñol, ha intentat incidir en un costum molt de moda entre els
barcelonins de l’època?

Comunicació

— engiponi-s’ho: arranjar una cosa a corre-cuita, de qualsevol manera.
— mestre d’obres: professional que, sota la direcció d’un arquitecte o sense,
dirigeix els paletes i els manobres.
— gerrer: aquesta paraula no és al diccionari però semblaria de la família de
gerra.
— esclofolles: closques.
— quart de ploma: (ploma: mesura per a cabals d’aigua emprada al Principat
de Catalunya). Una paraula que actualment ha estat desplaçada per altres
termes.
— tosca: substància calcària que queda adherida a un lloc que està en contacte amb l’aigua.
— quatre terces: (terça: unitat de pes equivalent a una lliura). Una altra mesura que actualment no es fa servir.
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Emprenem la lectura del text i subratllem aquelles paraules que ens resulten
difícils d’entendre per tal de buscar-les al diccionari. En aquest cas podríem
buscar:
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3. Anàlisi lingüística
a) tipologia textual
L’auca del senyor Esteve és una obra feta per entretenir.
El primer paràgraf és la transcripció de les paraules d’un dels personatges de
l’obra, és un text conversacional, encara que també té trets de text instructiu,
perquè el que fa el personatge és donar instruccions.
La resta del text correspon a un tipologia de text on predomina la descripció
tot i que se segueix un fil narratiu.
L’alternança de tipologies textuals, principalment descripció, narració i conversació, és una de les característiques de la novel·la, gènere al qual pertany
L’auca del senyor Esteve.
b) nivell fònic
El text és escrit, no podem dir massa coses sobre el nivell fònic, tan sols que,
així a primera vista sembla un català central, estàndard. Si el text reflectís
una conversa actual, de ben segur que diríem que és català barceloní, en concret d’una classe mitjana-alta barcelonina, que fa servir una llengua una mica
amanerada i amb molts castellanismes (això ho podríem dir perquè coneixem
aquesta parla i és semblant a la que proposa el text).
Les pauses i l’entonació (suposada) del text van molt lligades a la filosofia que
mou el personatge: anar pel camí dret, sense fantasies, construir ràpid i barat, fer servir un discurs ràpid i estalviador.
c) nivell morfosintàctic
El primer paràgraf del text correspon a la transcripció de les paraules d’un
dels personatges, en el qual dóna les instruccions al mestre d’obres perquè li
faci una casa al seu gust. Hi predominen els verbs en imperatiu.
El que potser crida més l’atenció és la rapidesa que s’aconsegueix gràcies a la
gran quantitat d’elements de puntuació que hi apareixen. Observem unes línies i assenyalem les pauses que ens marca el text:
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Vostè engiponi-s’ho com vulgui: retalli adornos, escapci capritxos, i faci
una cosa concisa. Cuidi’s de pujar parets, res més que parets, i amunt!,
que d’això de les fantasies, jo encara que no ho sembli, tinc gust, i les
posaré al meu gust. Baixos, un menjador, dos dormitoris, i prou, que si hi
posem massa sales sempre s’hi encabeixen forasters, i nosaltres som
molt de sa casa.
A partir d’un subjecte inicial, vostè, hi ha tota una sèrie de construccions paral·leles de tipus verb + complement, apareixen subratllades al text de dalt.
Després ja vénen altres oracions més complexes.
Els substantius del text van gairebé sempre complementats, bé sigui amb un
adjectiu (pobres fruiters, terra cuita), bé amb altres paraules (bola de vidre,
pescador de canya, un lago d’un pam de fondària.
En la resta de paràgrafs hi ha un predomini de construccions paral·leles, vegem-ne exemples:

d) nivell lexicosemàntic
Ja hem parlat abans del gran nombre de barbarismes que hi ha, en concret
són barbarismes calcats de mots castellans. Això pot ser degut a la intenció
de l’autor de mostrar en el text la llengua emprada per un grup social: els barcelonins de classe mitjana-alta de l’època. Alguns exemples: adornos, descuento, lo, lago.
Per la mateixa raó hi ha també un gran nombre de vulgarismes, paraules que
es diuen malament per desconeixement de les normes de la llengua: vui, poguer-hi, conxa de ganxet, modo, safreig...
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Hi podem destacar, a més de la gran quantitat de punts i comes de les quals ja
hem parlat, el gran nombre de conjuncions coordinades i. Ambdues coses
produeixen una sensació de rapidesa o bé de reiteració.
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El mestre d’obres el va entendre perquè tots els que es feien torres li
venien a dir lo mateix: lo del poc preu, lo de la torratxa i el safreig, i lo de
les fantasies. I amb dos mesos de treballar-hi va fer una d’aquelles torres que ja les coneixem de vista: senzilla, metòdica, amb cornises de
gerrer, amb aquell estucat que de nou en nou ja fa flaire de florit, amb
aquelles portes que es bufen i aquelles persianes que es despinten; cases que tenen la tristor de ruïnes de naixença, de niu avorrit, d’interior
abandonat abans d’haver-hi viscut,, que s’esquerden de seguida perquè
hi entrin les sargantanes; i, un cop feta, li va dar la clau, i van començar
el jardí.

L’aigua va donar tant que fer, que si, en comptes d’un quart de ploma,
n’hi arriba a haver tota una ploma, encara hi seríem a les hores d’ara.
Van volguer que hi hagués un lago; un lago d’un pam de fondària, una
mica més gran que el safreig, i també voltat de petxines, i com que un
quart de ploma d’aigua no és una cosa molt valenta, d’anar del dipòsit al
safreig, del safreig a la cascada, de la cascada al lago i del lago als reguerons, quan havia de regar, arribava ja tan cansada que deia: «I que
regui qui vulgui!».
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La insistent repetició de mots iguals o mots derivats en un mateix fragment
produeix un efecte sonor i d’insistència que provoca el riure del lector : Faci
un galliner, allò que se’n diu un galliner, que per les gallines es fa la festa, i a
dalt posi-m’hi una torratxa, perquè no li tinc pas de dir que una torre sense
torratxa és una torre escapçada...
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Hi podem trobar algunes figures retòriques com hipèrboles (exageracions):
L’aigua va donar tant que fer, que si, en comptes d’un quart de ploma,
n’hi arriba a haver tota una ploma. , encara hi seríem a les hores d’ara.
que tenia tanta expressió i tenia un mirar tan natural, que si hi hagués
hagut peixos en el lago, i no s’haguessin mort de set, potser s’haurien
deixat pescar . O personificacions: Aquells pobres fruiters...no van dir
res per prudència, l’aigua... quan havia de regar, arribava ja tan cansada que deia: «I que regui qui vulgui!».
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Ja s’ha dit abans que el llenguatge emprat és col·loquial, amb gran quantitat
de repeticions i poc ús de sinònims.
Hi destaca l’ús d’una gran quantitat de mots del camp semàntic d’elements
de la construcció i decoració: paret, baixos, menjador, dormitori, safreig, galliner, banc.

4. Redacció del comentari
El text que comentarem és un fragment de la novel·la de Santiago Rusiñol
L’auca del senyor Esteve, una obra de to humorístic que pretén entretenir el
lector.
El text es divideix bàsicament en dues parts. La primera, el primer paràgraf,
és un text conversacional, una mostra de la variant del català utilitzada per la
classe social mitjana alta de la Barcelona de l’època (la que es permet de
construir torres modernistes).
La segona part la conforma un text on es combinen narració i descripció. En
aquesta part en Rusiñol aconsegueix reflectir la filosofia del personatge a
través d’un llenguatge directe, pautat i lúdic. El ritme del text és marcat per la
puntuació, hi ha una gran quantitat de punts i comes.
Pel que fa a la morfosintaxi podem destacar el gran nombre de paral·lelismes
sintàctics que es fan servir i que van marcant i pautant el text.
Vulgarismes, castellanismes, barbarismes, locucions... hi apareixen en gran
quantitat, perquè també són molt abundants en la parla col·loquial del grup
social que es vol transcriure.
Com a text literari que és, no ens ha d’estranyar l’aparició d’hipèrboles, personificacions, repetició de derivats i de mots...
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Com a comentari personal podem dir que, l’objectiu inicial de l’autor; aconseguir divertir el lector a través del text, és àmpliament assolit amb aquest text.
No ens ha d’estranyar que d’aquesta novel·la se n’hagi fet la versió teatral i
hagi estat una obra molt representada i actualment vigent.

ESQUEMA DEL COMENTARI LINGÜÍSTIC
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•
•

Lectura

•
•

Tipologia textual

•
•
•

Anàlisi del nivell
fònic

•
•

Anàlisi
morfosintàctica

•
•
•
•

Nivell lexicosemàntic •
•
•
•
•

Qui és l’autor del text?
De quin tipus de text es tracta?
Has entès bé el significat de les paraules que hi
apareixen?
Cal buscar cap terme al diccionari?
Quin és el registre que s’hi utilitza?
Pots deduir-ne el tipus (descriptiu, narratiu...) a
través del registre emprat?
A quin gènere pertany el text?
Si es tractés d’un text oral, quin és el ritme, pau
ses, entonació o pronunciació?
Sabem deduir-ne la variant dialectal ?
Quina és la forma i funció de les paraules del
text?
Quin tipus de mots hi predominen?
Quins són els connectors que hi apareixen?
Quines oracions hi predominen, simples o compostes ?
A quin registre pertanyen els mots del text, hi ha
tecnicismes, vulgarismes, cultismes...?
Com és el significat: denotatiu o connotatiu?
A quin camp semàntic o família lèxica pertanyen
els mots del text?
Hi has identificat cap sinònim o antònim?
Quines figures retòriques hi ha?
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Comentari lingüístic del text
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(Fes l’activitat d’aprenentatge 11)
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE
PER APRENDRE
Activitat 1
T’agradaria intervenir com a actor o actriu en una pel·lícula? Imagina que
ho has de fer i respon aquestes preguntes:
a. Quin gènere triaries?

b. Quin paper t’agradaria interpretar?

c. A quina època passaria l’acció?

d. En quin lloc?

e. T’agradaria que tingués un final feliç?

Activitat 2
A continuació pots llegir una sèrie de crítiques elogioses o positives.
Transforma-les en negatives:
a. Una pel·lícula deliciosa, carregada de matisos i sensibilitat.

b. Aquesta pel·lícula és un èxit complet!

c. Una interpretació excepcional, absolutament extraordinària.

Comunicació
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d. Una pel·lícula per anar a veure dos, tres o quatre cops.

e. Una petita obra mestra, plena de poesia.

f. Els aplaudiments feren tremolar les parets de la sala.

g. Una bella història d’amor.

El western Solo ante el peligro es mi película favorita
porque tiene todos los elementos de la Humanidad en
ella. Trata del amor y el odio, la traición, los valientes y
los cobardes. Es una película sobre quién está ahí esperándote al final del día, quienes son tus amigos de
verdad. Tiene personajes geniales, y además suspense.
MATT DAMON (actor)
No quiero ser poco original, pero cuando tenía siete u
ocho años vi La Guerra de las Galaxias, tuvo un gran
impacto sobre mí. Tenía la edad perfecta para esa película. Mi hermano y yo volvimos a verla una y otra vez;
la vi unas 26 veces. La escena de la cantina, las espadas de la luz... no nos lo podíamos creer. Durante
aquella época ir al cine significaba algo. Las luces se
apagaban y te transportabas a algún lugar que simplemente te arrebataba la mente.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

BILLY BOB THORTON (actor)
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Activitat 3
Lee estos textos en qué dos actores americanos comentan las películas
que les sorprendieron en el pasado.

(Fotogramas, núm. 1906, agost 2002)
Responde a las preguntas:
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b. Escribe un texto (setenta palabras) sobre una película que haya cambiado tu vida o tu modo de ver las cosas en algún momento. Di el título de la
película, el momento de tu vida en qué la viste, el lugar, explica el efecto
que te causó y qué elementos apreciaste más en ella.
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a. Los dos actores hablan de las películas que de alguna manera marcaron
sus vidas por razones bien diferentes. ¿qué elementos destaca cada uno
en su comentario?
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Activitat 4
Llegeix aquests dos textos, tots dos parlen sobre una pel·lícula.
LITTLE SENEGAL
Alún és un senegalès que després de diverses investigacions descobreix
que alguns dels seus avantpassats van ser raptats i venuts com a esclaus. Decideix viatjar a Amèrica del Nord per reunir els seus descendents, però allà haurà d’assumir els conflictes i les contradiccions entre
l’Amèrica negra i l’Àfrica negra, així com el racisme existent entre africans i afroamericans. Des de les plantacions del sud dels Estats Units
fins a Little Senegal, un barri africà del Harlem de la ciutat de Nova York.
Alún anirà localitzant parents llunyans que no saben qui són els seus
avantpassats ni hi estan interessats, viurà una història d’amor i coneixerà els problemes de ser negre a Amèrica.
UNA PETITA JOIA

Little Senegal és una pel·licula d’escasses pretensions que m’ha donat
una sorpresa agradable: una versió per al cinema actual encertada, real
i lliure de tòpics sobre el tema dels problemes racials. Al començament,
vaig pensar que veuria el de sempre: un típic film informatiu per la conscienciació els ciutadans. En canvi, vaig contemplar una història senzilla
que anava directa als sentiments. Un home que busca les seves arrels en
una gran ciutat com Nova York i que viurà una relació d’amor carregada
de bells i emocionants matissos. Tot un missatge que contagia il·lusió,
esperança i lirisme. Tècnicament no és una pel·lícula espectacular, però
tampoc no és aquest el seu objectiu. Els protagonistes estan esplèndids
en naturalitat i emocions. En conclusió, crec que és una pel·lícula sincera que mareix ser vista. Una petita joia.
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a. Quin text és una sinopsi i quin una crítica?

b. En quina persona gramatical està escrit cada text? Per què?

c. Quin és l’objectiu de cada text?

Activitat 5
Quina diferència hi ha entre normalització i normativització?

Activitat 6
Quina és la situació que es produeix a Catalunya?

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

LLENGUA I SOCIETAT
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d. Escriu vuit raons personals per recomanar o desaconsellar als teus companys una pel·lícula que t’hagi agradat o avorrit.

GRAMÀTICA

(Evelyn Vaugh. Retorn a Brideshead. Columna/Proa.)
b) Ara continua les afirmacions següents:
Les proposicions de les oracions compostes introduïdes per conjuncions
són..............................

Comunicació

«Aquest era el problema que se li plantejava, després de les seves setmanes triomfals a Londres. Júlia sabia que no era insuperable. Estava segura
que, fora del seu petit món, devia haver-hi força homes dignes d’ingressarhi...
S’havia fet una petita i migrada idea de la mena d’home que faria el fet, per
a ella: un diplomàtic anglès molt ben plantat, si bé no gaire viril, actualment a l’estranger, però amb casa prop de Londres, una casa més petita
que Brideshead; havia de ser una mica gran, trenta-dos o trenta-tres anys,
potser; i millor que hagués enviduar recentment, de manera tràgica; Júlia
pensava que valdria més que fos un home una mica calmat per un dol recent. Seria un diplomàtic amb una brillant carrera davant seu, però que
s’hauria adormit per manca d’estímul, en la seva solitud; Júlia no estava
segura que no es trobés en perill de caure a les mans d’una aventura estrangera ...»
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Activitat 7
a) Distingeix els que de les frases següents del text segons siguin conjuncions o pronoms relatius:
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Les proposicions de les oracions compostes introduïdes per pronoms relatius són.........................................................
Activitat 8
Subratlla les proposicions subordinades substantives que hi pugui haver
en les frases següents:

Ex. Això és fer una mal negoci.
Ens va anunciar que havia trobat la dona de la seva vida.
Sap llegir en anglès.
Val més tenir que no desitjar.
Us proposem de fer un treball de recerca.
S’amaga de qui li vol fer mal.
Allò que ha explicat constituïa una novetat.
Qui vingui de pressa arribarà cansat.
Els va agradar que expliquéssiu els vostres projectes.
Anar amb bicicleta és un bon exercici.
Activitat 9
Omple els buits d’aquestes proposicions adverbials amb els nexes introductoris de temps, de lloc, de mode que calguin en funció del matís de la
frase:
Ex. Podrem seure on no toqui el sol.
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Ens vam disfressar .................... era el seu costum.
....................l’he vist, me n’he recordat.
.................... com el vegi, li ho diré.
.................... li venia aquell mal, es rebolcava de dolor.
Hem deixat la roba .................... l’havien trobada.
L’arrauxat actua, ....................bufa el vent.
.................... han construït aquesta casa tan alta no veig el mar.
Van fugir tots .................... el van veure arribar.
Ho fa tot .................... creu convenient.
.................... el veia es posava a plorar.
Activitat 10
Escribe una oración compuesta con cada una de estas conjunciones e indica de que tipo son las subordinadas:
A pesar de que:
A fin de que:
Hacia donde:
Dado que:
De manera que:
Si:

Deia que estava tipa de la vida, que tot li queia a sobre: el poble, l’hivern,
l’estiu, el mar i la santa barricada. Que tot plegat no tenia cap solta i que el
seu fill s’anava tornant burro.
— A les criatures no els és bo d’estar tancades. Val més un tros de pis...
Va dir que abans de venir ja havia provat de tenir-lo a casa, però com que
ell no hi podia estar sempre el noi li feia el pinxo. Li contestava de qualsevol manera, vivia pels carrers i robava síndries. Que ja és robar.
Potser si vostè es casés.
Es va posar a riure baixet i em va dir que no estava disposat a mantenir
una persona perquè li fes nosa al llit.
— M’agrada dormir sol, com un rei. He estat casat una vegada i he fet la
creu.
Una nit que vaig pujar al seu pis, damunt de la quadra, me’l vaig trobar assegut amb una ampolla de vi al davant. Ja m’ho havia semblat algunes vegades que alçava el colze. Es va posar a parlar del mateix. Que si el temps,
que si la vida, i de quan guanyava diners a dalt d’un cavall corrent com un
dimoni, i del noi que no tenia la seva afició. Va dir que potser mentre ell corria amb el cavall la seva senyora li havia fet el nen amb un altre. I es va posar a plorar com una magdalena.
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Activitat 11
Fes el comentari lingüístic d’aquest text seguint l’esquema proposat. Per
ajudar-te una mica, et plantegem algunes preguntes.
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LÈXIC

(Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar, Grup Editor.)
a) En saps alguna cosa de l’escriptora Mercè Rodoreda: època, tipologia de
textos que escriu, estil...?

d) ¿Hi ha predomini d’algun tipus de paraules (noms, verbs, adjectius) o
d’algun tipus de construccions (complements del nom, complements
preposicionals...)?

Comunicació

c) ¿Quin tipus de text és aquest fragment (text narratiu, descriptiu, conversacional, argumentatiu, explicatiu)?¿ A quin gènere pertany el text
(novel·la, teatre, carta, notícia, editorial...)?
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b) Quines paraules del text has de buscar al diccionari?
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e) Com estan unides les oracions? Hi ha moltes conjuncions? ¿Són oracions simples o compostes? Coordinades o subordinades?

f) ¿Hi has trobat barbarismes, tecnicismes, cultismes, vulgarismes, eufemismes, estrangerismes, frases fetes?

g) ¿Hi has trobat algunes figures retòriques com metàfores, comparacions, metonímia, hipèrbole...?

h) Hi ha paraules sinònimes? Les paraules, tenen un significat denotatiu o
connotatiu?
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i) Hi ha molts mots del mateix camp semàntic?

a.
La película presenta una serie de preocupantes deficiencias, centralizadas
en un guión carente de fuerza. Sus creadores se han conformado con dejar todo el trabajo a los actores, como si su sola presencia bastara.

b.
Ver este filme es una experiencia agotadora. Es sumergirse en un mundo
de pesadillas y extenuante sufrimiento, que más de una vez hace dudar
acerca de salir de la sala y ponerle punto final (mucha gente no resiste y se
retira durante la proyección). Un mundo que, con tan sublime como perverso talento, el director japonés es capaz de recrear.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 1
Lee estos fragmentos de críticas cinematográficas. Di si se trata de críticas negativas o positivas. Subraya las palabras que lo indican.
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c.
Ésta es, en definitiva, una película simpática, fresca y entrañable, que nos
hará reír, reflexionar y emocionarnos al mismo tiempo. Se nota que el director trabaja largamente sus guiones, que hay un proceso de maceración,
sin precipitarse a recoger la cosecha. El humanismo y el sentido del humor
de este hombre se trasladan a sus filmes de forma manifiesta.
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Activitat 2
Transforma el texto c en una crítica negativa (utiliza, si es necesario, el diccionario de sinónimos y antónimos)
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Activitat 3
Escriu una sinopsi i una crítica cinematogràfica d’una pel·lícula que hagis
vist:
INFORMACIÓ SOBRE LA PEL·LÍCULA
Dades sobre el director/a:

Sinopsi:

OPINIÓ PERSONAL
Aspectes positius:

Aspectes negatius:

Conclusió:

Activitat 4
Explica què és una situació de diglòssia.
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Activitat 5
Respon si les preguntes següents són vertaderes o falses:
a) La majoria d’estats són monolingües.
b) Quan en un mateix territori es parlen dues llengües
diferents parlem de bilingüisme social.
c) La normalització i la normativització són el mateix.
d) La diglòssia implica igualtat entre dues llengües
o dos registres.
e) La disciplina que estudia l’ús lingüístic segons
el context social és la sociolingüística.
f) La substitució lingüística és la capacitat que té una
persona de parlar dues llengües.

V
V

F
F

V
V

F
F

V

F

V

F

Ara veurem el que hem comprat.
Aquell qui arriba primer para taula.
Qui no tingui el comprovant no podrà canviar l’article.
Va sortir de viatger l’any que va esclatar el conflicte .
Els qui hagin sol·licitat el permís podran entrar-hi.
Són els vestits que vaig comprar en aquella botiga de moda.
Qui no tingui entrades no podrà accedir al teatre.
El que succeeix és sorprenent.
Allò que ha explicat era veritat.
b) Digues com podem diferenciar les substantives de les adjectives?

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Ex. El qui viu a Olot s’anomena olotí. Substantiva.
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Activitat 6
a) Identifica els pronoms relatius de les frases següents. A continuació indica si la frase és adjectiva o substantiva:

Activitat 7
Completa les oracions següents amb una subordinada introduïda per la
conjunció que:
Ex. M’ha fet la impressió ....que tenia molta presa.

Ex. Li telefonaré perquè estigui tranquil·la. Final.
....................... a tu no t’agraden els pastissos me’ls menjaré jo.
S’ha comprat una rentadora ....................... renti millor.
Va presentar una denúncia, .......................li havien robat totes les joies.
Ens hem llevat d’hora ....................... no volem perdre el tren.
Obriu la finestra ....................... passi una mica d’aire.
M’apugen el sou ....................... treballo una hora més cada dia.
....................... és la festa major, hem guarnit els carrers.
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Activitat 8
Completa les oracions següents amb els nexes perquè, ja que, com que,
per tal que o per tal com. Digues si les proposicions tenen un matís causal
o final.
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Va resultar ...........................................................
Els hem animat ............................................................
Desitjo ............................................................
No crec ...........................................................
Els hem d’agrair...........................................................
S’ha acostumat ...........................................................
Us demanem ...........................................................
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Va haver de presentar una reclamació ....................... la factura no era correcta.
Anem a cal metge ....................... ens facin una revisió.
Activitat 9
Fes el comentari lingüístic d’aquest text:
Avui dia, però, gairebé tothom està d’acord a acceptar que el llatí vulgar
s’hauria de considerar com el vessant parlat del llatí escrit; l’oposició llatí
vulgar/llatí clàssic hauria, així, d’ésser substituïda per l’oposició de llatí
vulgar o parlat/llatí escrit, essent considerats dos tipus de llatí com les variants extremes de tots els nivells de llatí. Amb aquestes precisions podríem definir el llatí vulgar com la llengua parlada per les capes poc o gens influïdes per l’ensenyament escolar i pels models literaris, tenint sempre
presents, però, les següents precisions: a)aquesta distinció no comporta
cap limitació cronològica, és a dir, que ja des del moment en què comença
a existir una tradició escrita en llatí podem parlar de llatí vulgar. b)essent
el llatí vulgar, per definició, la variant parlada del llatí, difícilment es pot
parlar mai de textos del llatí vulgar, cosa que implica una considerable dificultat a l’hora d’estudiar-lo. c)el llatí vulgar estava format per un conjunt
de fets complexos i canviants, és a dir, que, per força havia de patir, al llarg
del temps, una certa evolució.
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(Extret de Josep M. Nadal — Modest Prats
Història de la llengua catalana, Edicions 62.)

Activitat 1
Resposta oberta.
Activitat 2
Resposta orientativa:
a. Una pel·lícula desagradable, buida i sense cap sensibilitat.
b. Aquesta pel·lícula és un fracàs rotund!
c. Una interpretació nefasta, absolutament desastrosa.
d. No aneu a veure aquesta pel·lícula.
e. Una obra corrent, desproveïda de profunditat.
f. Els crits i els xiulets dels espectadors feren tremolar les parets de la sala.
g. Una vulgar història d’amor.
Activitat 3
a. El primer actor habla más del significado que tiene para él la película
desde el punto de vista de los sentimientos y los valores que ensalza. El
segundo actor se remonta a su infancia y se refiere a los efectos especiales que causaron gran impacto en él.
b. Respuesta abierta.
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Activitat 5
La normalització és un procés pel qual una llengua desplaçada per una altra accedeix als àmbits d’ús que fins llavors tenia restringits. La normativització és el procés pel qual una llengua fixa una gramàtica i un lèxic normatiu que permetin usar-la en tots els àmbits.
Activitat 6
Una situació de bilingüisme social.
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LLENGUA I SOCIETAT
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Activitat 4
a. El primer text és una sinopsi i el segon és una crítica.
b. La sinopsi està escrita en tercera persona del singular perquè narra una
història.
La crítica està escrita en primera persona perquè l’autor expressa la
seva opinió sobre la pel·lícula.
c. La sinopsi té una intenció informativa i és un text objectiu, sense valoracions personals. La crítica, en canvi, una persona argumenta les raons
per les quals pensa que la pel·lícula és recomanable, és un text subjectiu
en què s’expressa el punt de vista personal.
d. Resposta oberta.
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GRAMÀTICA
Activitat 7
a) Dins aquest text les conjuncions apareixen en color i els relatius en lletra cursiva.
«Aquest era el problema que se li plantejava, després de les seves setmanes triomfals a Londres. Júlia sabia que no era insuperable. Estava segura
que, fora del seu petit món, devia haver-hi força homes dignes d’ingressarhi...
S’havia fet una petita i migrada idea de la mena d’home que faria el fet, per
a ella: un diplomàtic anglès molt ben plantat, si bé no gaire viril, actualment a l’estranger, però amb casa prop de Londres, una casa més petita
que Brideshead; havia de ser una mica gran, trenta-dos o trenta-tres anys,
potser; i millor que hagués enviudat recentment, de manera tràgica; Júlia
pensava que valdria més que fos un home una mica calmat per un dol recent. Seria un diplomàtic amb una brillant carrera davant seu, però que s’hauria adormit per manca d’estímul, en la seva solitud; Júlia no estava segura que no es trobés en perill de caure a les mans d’una aventura
estrangera ...»
b)
Introduïdes per conjuncions; subordinades substantives.
Introduïdes per pronoms relatius; subordinades adjectives.
Activitat 8
Ens va anunciar que havia trobat la dona de la seva vida.
Sap llegir en anglès.
Val més tenir que no desitjar.
Us proposem de fer un treball de recerca.
S’amaga de qui li vol fer mal.
Allò que ha explicat constituïa una novetat.
Qui vingui de pressa arribarà cansat.
Els va agradar que expliquéssiu els vostres projectes.
Anar amb bicicleta és un bon exercici.
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Activitat 9
A l’hora de respondre tenim diverses alternatives, aquí te’n proposem una:
Ens vam disfressar com era costum.
Quan l’he vist no me n’he recordat.
Segons com el vegi, li ho diré.
Quan li venia aquell mal, es rebolcava de dolor.
Hem deixat la roba on l’havien trobada.
L’arrauxat actua, segons com bufa el vent.
Des que han construït aquesta casa tan alta no veig el mar.
Van fugir tots quan el van veure arribar-hi.
Ho fa tot segons creu convenient.
Cada vegada que el veia es posava a plorar.

Deia que estava tipa de la vida,
que tot li queia a sobre: el poble, l’hivern, l’estiu, el mar i la santa barricada.
Que tot plegat no tenia cap solta i
que el seu fill s’anava tornant burro.

f) Hi ha un castellanisme: burro. També frases fetes: plorar com una magdalena, alçar el colze, ha fet la creu, fer el pinxo, ...
g) Hi ha comparacions, algunes d’elles lexicalitzades ja com una frase feta:
M’agrada dormir sol, com un rei, corrent com un dimoni, plorar com una
magdalena.
h) El text no és massa llarg però s’utilitzen sinònims d’algunes paraules per
aconseguir un lèxic més ric: fill-criatura-nen-noi. El text és literari i hi
predomina el significat denotatiu de les paraules.
i) No hi ha cap camp semàntic que destaqui.

SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGE

UNITAT 3

Activitat 11
a) Mercè Rodoreda és una novel·lista catalana contemporània. Tot i que
comença escrivint articles d’opinió, la major part de la seva obra són novel·les.
b) El lèxic s’entén prou bé, és possible que no calgui cercar cap paraula al
diccionari.
c) Es tracta d’un text bàsicament narratiu tot i que hi ha alguna descripció
i algun tros conversacional. El gènere al qual pertany és la novel·la.
d) No és un text que destaqui per l’elevat nombre d’un tipus de paraules, hi
ha de tot. La part narrativa del text està narrada en primera persona, jo.
e) Hi predominen les oracions compostes, tant coordinades com subordinades. Sovint hi ha estructures paral·leles, dues construccions sintàcticament equivalents o més. Un exemple el trobem al primer paràgraf:
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Activitat 10
A pesar de que: subordinada adv. concesiva.
A fin de que: subordinada adv. final.
Hacia donde: subordinada adv. de lugar.
Dado que: subordinada adv. causal.
De manera que: subordinada adv. consecutiva.
Si: subordinada adv. condicional.
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Activitat 1
Texto a: crítica negativa. Palabras que lo indican: preocupantes deficiencias, carente de fuerza,
Texto b: crítica positiva. Palabras que lo indican: sublime, talento, capaz.
Texto c: crítica positiva.

Palabras que lo indican: simpática, fresca, entrañable, reír, reflexionar, emocionarnos, trabaja,
humanismo, sentido del humor.

Activitat 2
Resposta orientativa:
Esta es, en definitiva, una película antipática, sórdida y fría, que no nos
conmueve y ante la cual permanecemos indiferentes. Se nota que el director no trabaja sus guiones, que no hay un procesos de maceración sino
que se precipita para conseguir un resultado inmediato. La falta de sensibilidad y la ausencia absoluta de sentido del humor en el director es captada rápidamente por el pobre espectador.
Activitat 3
Resposta oberta.
Activitat 4
La diglòssia és un fenomen que es dóna quan dues llengües diferents o
dues varietats d’una mateixa llengua tenen funcions socials diferents.
Això vol dir que una varietat A té més prestigi i s’utilitza en situacions formals o oficials: educació, cultura, religió, administració, mitjans de comunicació, etc.; mentre que la varietat B és considerada baixa i amb menys
prestigi i s’utilitza només en la comunicació familiar i espontània.
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Activitat 5
a) F, b) V, c) F, d) F, e) V, f) F
Activitat 6
a) Ara veurem el que hem comprat. Substantiva
Aquell qui arriba primer para taula. Substantiva
Qui no tingui el comprovant no podrà canviar l’article. Substantiva
Va sortir de viatger l’any que va esclatar el conflicte. Adjectiva
Els qui hagin sol·licitat el permís podran entrar-hi. Substantiva
Són els vestits que vaig comprar en aquella botiga de moda. Adjectiva
Qui no tingui entrades no podrà accedir al teatre. Substantiva
El que succeeix és sorprenent. Substantiva
Allò que ha explicat era veritat. Substantiva

Va resultar ...que tot era mentida
Els hem animat ...que continuessin endavant
Desitjo ...que tot acabi feliçment
No crec ...que puguin venir personalment
Els hem d’agrair...que ens hàgim volgut rebre tan de pressa
S’ha acostumat ...que ho fa tot sol
Us demanem ...que ompliu aquests formularis
Activitat 8
Com que a tu no t’agraden els pastissos me’ls menjaré jo. Causal.
Li han comprat una rentadora per tal que renti millor. Final.
Va presentar una denúncia, ja que li havien robat totes les joies. Causal.
Ens hem llevat d’hora perquè no volem perdre el tren. Causal.
Obriu la finestra perquè passi una mica d’aire. Final.
M’apugen el sou perquè treballo una hora més cada dia. Causal.
Com que és la festa major, hem guarnit els carrers. Causal
Va haver de presentar una reclamació perquè la factura no era correcta.
Causal
Anem a cal metge perquè ens facin una revisió. Final.
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Activitat 7
Es tracta d’un exercici obert; no obstant això, donem una resposta orientativa.
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b)
En les subordinades substantives de relatiu, el pronom relatiu ocupa el lloc
del substantiu.
En les subordinades adjectives de relatiu, el pronom relatiu ocupa el lloc
que correspondria a un adjectiu, per això fa de CN.

El text està escrit en català estàndard.
Pel que fa a l’anàlisi del nivell morfosintàctic cal dir que es fa servir el verb
en primera persona del plural, nosaltres, que es correspon amb la pluralitat d’autors. Hi predomina el temps present tot i que també hi ha algunes
formes perifràstiques d’obligació (hauria de considerar) i de possibilitat
(podríem definir). Les oracions predominants són complexes, bàsicament
s’empra la subordinació, i en una mateixa frase es poden barrejar diferents
tipus de subordinades. Un bon exemple el trobem en la primera frase:

Comunicació

Es tracta d’un text bàsicament explicatiu, ja que presenta un tema i l’il·lustra amb dades i exemples. Amb tot també presenta característiques de
text argumentatiu perquè els autors fan una proposta i pretenen que sigui
adoptada pel receptor. El gènere al qual pertany és el text de divulgació o
l’assaig.
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Activitat 9
El text és un fragment de l’obra Història de la llengua catalana, escrita pels
filòlegs Josep M. Nadal i Modest Prats.
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Avui dia, però, gairebé tothom està d’acord a acceptar que el llatí vulgar
s’hauria de considerar com el vessant parlat del llatí escrit; l’oposició llatí
vulgar/llatí clàssic hauria, així, d’ésser substituïda per l’oposició de llatí
vulgar o parlat/llatí escrit, essent considerats dos tipus de llatí com les variants extremes de tots els nivells de llatí.
El lèxic triat és propi dels textos d’assaig i divulgació, un lèxic precís, denotatiu, que no permet dobles interpretacions, sense més repeticions de les
necessàries.
El text presentat pels autors aconsegueix plenament el propòsit pretès:
explicar la distinció entre llatí vulgar o parlat / llatí escrit, i intentar convèncer el lector perquè adopti aquesta oposició en comptes de la de llatí
vulgar/ llatí clàssic. L’elecció del text explicatiu-argumentatiu, la selecció
d’estructures i de paraules ha estat molt correcta.

La crítica

Ús d'estructures
lingüístiques
adequades
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argumentatiu
explicatiu

El text

brevetat
claredat
respecte

La intervenció

El debat

El cinefòrum

film-gènere
director/a
actors/actrius
personatges
història

Elements

Expressió escrita

monolingüisme
bilingüisme
diglòssia
substitució ling.
normalització ling.
normativització ling.

Conceptes de
sociolingüística

Expressió de
l'opinió pròpia

Expressió oral

Llengua i societat

Per aprendre

temporals
modals
condicionals
causals
finals
locatives

Adverbials

Exemples pràctics

El comentari
lingüístic

Lèxic

UNITAT 3 QUÈ HAS TREBALLAT?

Subordinada

L'oració
composta

Gramàtica

Substantives
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com
ho porto?

Què he après i què em falta?
Ara que ja has arribat al final de la unitat només et queda comprovar què
has après i adonar-te, si és el cas, d’allò que et queda per aprendre.
Omple la graella següent amb Sí / No / A mitges:
Quadre d’autoavaluació
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He après a...

Activitats
Activitats Si/No/
d’aprenentatge d’avaluació A mitges

Reconèixer els diferents tipus de
plans que s’utilitzen en cinema.

2, 3

Fer crítiques i comentaris de
pel·lícules oralment i per escrit.

1, 2, 3, 4

1, 2, 3

Utilitzar formes lingüístiques per
a exposar l’opinió.

1, 2, 3, 4

1, 2, 3

Conèixer alguns conceptes bàsics
sobre sociolingüística.

5, 6

4, 5

Identificar i analitzar oracions
compostes subordinades
substantives i adverbials.

7, 8, 9, 10

6, 7, 8

Fer comentaris lingüístics de
textos breus.

11

Mòdul comú
Cinefòrum

10
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