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Solucions1

La comunicació,  
el llenguatge i el text
 ESTUDI DE LA LLENGUA 

PÀGINA 12

1 Resposta procedimental.

PÀGINA 13

2  d  El llenguatge no és principalment un mitjà de comunicació.

3  La llengua serveix per a transmetre informació entre els 
parlants, per a ajudar a pensar i a formular els propis 
pensaments, per a cohesionar una comunitat lingüística  
en forma de societat i, sobretot, per a organitzar la realitat 
en la percepció que en tenen els humans.

4  Que és una afirmació comunament acceptada i que fins i tot 
se sol formular sempre de la mateixa manera. 

a Sí.

b Una imatge val més que mil paraules.

c  Resposta model: Hi ha idees molt precises o molt 
matisades que només es poden expressar amb justesa 
mitjançant el llenguatge verbal. Una determinada 
paraula, en un context determinat, pot tenir més poder 
comunicatiu que una imatge (per exemple, per a consolar 
algú).

5  −  Un exemple: “El tren tramvia amb destinació a Vilanova, 
que surt a les 14.30, està situat a la via número quatre.”

−  Una interrogació retòrica: “¿Que tenen gaires accidents  
o són, en canvi, mitjans de comunicació força segurs?”

− Una expressió col·loquial: “Anem a pams.”

− Una comparació: “¿Com l’autobús, el tren o la bicicleta?”

−  Una metàfora: “La pel·lícula humana de la realitat i dels 
esdeveniments” per a al·ludir a la visió del món.

− Un neologisme: “Autoconversa.”

−  Una hipèrbole: “Aquest malson multitudinari de les coses 
individuals i irrepetibles.”

No és un text literari, perquè no té una finalitat estètica  
o artística. En canvi, recorre a recursos propis del llenguatge 
literari amb la intenció de fer més assequible, i fins i tot 
agradable, l’exposició divulgativa que pretén.

6  a  Emissor: els autors d’aquest llibre de text; receptor: els 
alumnes de 1r de batxillerat; context: escolar; missatge: 
exposició teòrica sobre el llenguatge com a sistema de 
comunicació, les funcions del llenguatge, el text i les 
seves propietats.

b  Emissor: Jesús Tuson, professor universitari de lingüística; 
receptor: els lectors d’una obra de divulgació i reflexió 
lingüística; context: lectura per interès personal; 
missatge: reflexió sobre les funcions del llenguatge  
i argumentació sobre el fet que van molt més enllà  
de la simple comunicació.

−  Comparació: la semblança bàsica és la coincidència en 
el tema; pel que fa a les diferències, tenen a veure amb 
l’emissor, el receptor, el context, la intenció i els elements 
que solen acompanyar el llibre de text (esquemes, 
il·lustracions i, en general, disposició de la informació  
de manera que se’n faciliti el maneig i la comprensió  
per part de l’alumnat) i que, evidentment, no es troben  
en llibres de divulgació i reflexió com el de Tuson.

7  a Metalingüística. b Emotiva. c Fàtica. d Referencial.  
e Conativa. f Poètica.

8  a Metalingüística. b Fàtica. c Referencial. d Conativa.  
e Emotiva. f Poètica.
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PÀGINA 18

9  Les propietats textuals són una condició necessària, però 
no suficient, per a elaborar textos atractius: cal, a més de 
respectar aquestes propietats, utilitzar recursos retòrics que 
motivin el lector d’un text a arribar fins al final.

PÀGINA 19

10  Es tracta d’un text de nivell formal, escrit en registre 
estàndard i que incorpora recursos expressius de diversos 
tipus. L’emissor fingeix adreçar-se a ell mateix (en segona 
persona) davant del receptor, que és el veritable destinatari 
de la reflexió. La intenció és argumentativa i pretén 
convèncer el lector de la utilitat de la retòrica com a element 
qualitatiu diferencial en els textos. Ens trobem davant 
d’un text divulgatiu (c), perquè pretén exposar de manera 
entenedora, i fins i tot atractiva, un determinat concepte  
de l’expressió escrita amb una finalitat més pràctica que no 
pas teòrica.

11  En el primer paràgraf, Cassany ens situa en la seva 
dedicació laboral a assessorar una revista d’informació 
econòmica. En el segon paràgraf, ens descriu els textos  
amb què li tocava barallar-se i en distingeix de dues menes. 
En el tercer paràgraf, es concreta el tret que feia diferents 
els uns i els altres. En el quart paràgraf, es desenvolupa 
la diferència des del punt de vista del plantejament 
comunicatiu que mostraven els autors dels articles d’una 
i altra mena. Finalment, en el cinquè paràgraf, Cassany fa 
explícita la conclusió de la seva experiència i de la seva 
reflexió.

12
 −  Enumeració: “la declaració de renda, els plans d’estalvi,  

les inversions, les assegurances...”.

−  Pregunta retòrica: “què feia que uns [articles] fossin  
tan atractius i els altres tan poc?”.

−  Incís: “—que, sigui dit en veu baixa, en aquell moment 
m’atreien ben poc!”.

−  Joc de paraules: “els articles menys afortunats  
es despreocupaven de fer l’article”.

−  Canvi en la persona gramatical: “...arribaven a interessar-
me. Feies un cop d’ull [...]. Tots els articles complien unes 
condicions...”.

−  Màxima: “la retòrica pot ser l’única arma per a defensar-
se”.

−  Comparació: “com si es tractés d’una novel·la negra”.

−  Metàfora: “l’espessa selva comunicativa del segle xx”  
per a al·ludir a la gran quantitat de textos que ens 
envolten actualment.

13  Comunicació oral:

b  La resposta del receptor pot ser immediata, no pas 
diferida en el temps. Resposta model: L’oient d’un 
programa radiofònic pot trucar i intervenir en directe.

c  En la producció del text hi solen intervenir diverses 
persones. Resposta model: En una tertúlia o debat 
intervenen diversos interlocutors.

e  El context hi és present de manera real i propera. 
Resposta model: En una conversa, el context en 
què parlem és el mateix on es produeix l’intercanvi 
comunicatiu.

Comunicació escrita: 

a  Existeix la possibilitat de revisar el text abans que el rebi 
el receptor. Resposta model: Un periodista que escriu un 
article d’opinió el revisa abans de donar-lo per a publicar.

d  S’hi respecta rigorosament la normativa lingüística. 
Resposta model: Els serveis lingüístics dels mitjans  
de comunicació vetllen per la correcció dels escrits que 
publiquen.

14  a Presentació. b Adequació. c Correcció. d Cohesió.  
e Coherència. f Cohesió. g Adequació.

15  Resposta model:

1 Elements i funcions del llenguatge:

 Emissor x emotiva

 Receptor x conativa

 Missatge o text x poètica

 Context i referent x referencial

 Codi x metalingüística

 Canal x fàtica

2  Les propietats textuals:

 2.1  L’adequació: nivell de formalitat i tipus de text.

 2.2  La coherència: seleccionar les idees del text  
i organitzar les idees.

 2.3  La cohesió: referències a elements anteriorment 
esmentats; pauses, entonació i signes de puntuació; 
connectors.

 2.4  La correcció: fonètica i ortografia, morfologia, sintaxi, 
lèxic.

 2.5  La presentació.

3  Els tipus de text:

 3.1  Segons el canal de comunicació: orals / escrits.

 3.2  Segons el nivell de formalitat: informals / formals.

 3.3  Segons l’àmbit d’ús: àmbit personal, familiar i 
d’amistats / àmbit laboral, comercial i social / àmbit 
acadèmic / àmbit periodístic / àmbit creatiu.
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 3.4  Segons la intenció de l’emissor: conversacionals / 
narratius / descriptius / expositius / argumentatius / 
instructius / predictius / retòrics.

PÀGINA 20

16 Resposta procedimental.

PÀGINA 21

17  −  Es tracta d’un text escrit per Josep Maria Espinàs, fa més 
de cinquanta anys, i publicat per l’editorial La Campana. 
Fa servir les convencions pròpies d’aquesta mena de 
textos (ortografia, puntuació, estructura en paràgrafs, 
indicació de les converses amb guions, etc.).

−  A part de l’escrit, l’oralitat es manifesta en la simulació  
de diàlegs i en algun tret més informal.

18  −  Es tracta d’un text formal, que desenvolupa 
ordenadament un tema i fa servir recursos expressius 
propis de la llengua escrita: vocabulari variat, adjectivació, 
enumeració, incís, etc.

−  Hi ha elements informals, sobretot en els diàlegs (per 
exemple, “Ja veig que no faràs blanco en tota la fira”), 
però també, ocasionalment, en el cos del text (“Vejam”).

19  En tant que reportatge sobre un tema d’actualitat en el 
moment en què va ser escrit, pertany a l’àmbit periodístic, si 
bé és cert que l’autor presenta els fets amb una originalitat  
i una capacitat d’evocació pròpies de la creació literària. 

Josep Maria Espinàs és periodista i escriptor. Aquest 
reportatge, però, va ser publicat en la revista Destino.

20  −  Conversacional: els diàlegs indicats amb guions.

−  Narratiu: a partir del tercer paràgraf i fins al final del text.

−  Expositiu: els dos primers paràgrafs.

−  Predictiu: “Ja veig que no faràs blanco en tota la fira”; 
“Ja vindrà algú que tingui la vista més fina”; “Però el 
mecanisme ja està greixat, i funcionarà a poc a poc, però 
amb fermesa, fins a la solució final.”

21  Resposta model: El text de Josep Maria Espinàs és un 
reportatge sobre la fira de bestiar de Salàs, al Pallars Jussà. 
Ens presenta l’activitat de compravenda amb la vivesa 
pròpia d’un observador curiós, a mig camí del periodisme  
i de la creació literària.

22  Resposta oberta.

23  Resposta oberta.

PÀGINA 23 NORMES D’ÚS

1  sortíreu, ballàvem, entràrem, portàveu.

S’accentuen les formes sortíreu i entràrem si estan 
conjugades en passat simple i no s’han d’accentuar  
si es conjuguen en futur.

Si escrivim la forma verbal portàveu sense accent, passa  
a ser un substantiu.

2  −  Imperfet d’indicatiu: saltava, saltaves, saltava, saltàvem, 
saltàveu, saltaven.

−  Condicional: saltaria, saltaries, saltaria, saltaríem, 
saltaríeu, saltarien.

−  Imperfet de subjuntiu: saltés, saltessis, saltés, saltéssim, 
saltéssiu, saltessin.

S’accentuen la primera i la segona persona del plural en 
tots tres casos, perquè les terminacions (-em, -eu) són 
coincidents. També s’accentuen la primera i la tercera 
persona del singular en el cas de l’imperfet de subjuntiu, 
perquè són formes agudes acabades en -és.

3  esprémer, ésser, témer, conèixer, ocórrer, atènyer, vèncer, 
créixer, empènyer, renéixer, tòrcer, péixer.

4  desprès, confós, inclòs, comprès, entès, difós, malmès, 
estès.

5  tens, són, té, seu, sé, fora, és, molt, dones, soc, fa, som.

− son: substantiu, ganes de dormir.

− te: substantiu, infusió.

− se: pronom feble.

− es: pronom feble.

6  Comprenc, comprens, comprèn, comprenem, compreneu, 
comprenen.

Encenc, encens, encén, encenem, enceneu, encenen.

− El verb encendre.

−  Com comprendre: aprendre i malvendre. Com encendre: 
entendre i estendre.

7  Queia, queies, queia, quèiem, quèieu, queien. 

L’accent és greu.

8  Soc, és, són, érem, éreu, fora, forem, foreu, fóssim, fóssiu, 
seré.

Totes les formes accentuades del verb ésser porten accent 
agut.
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 COMUNICACIÓ 

PÀGINA 25

1  Resposta model:

−  Aviam si és que fa falta algun requisit... perquè, clar, hi ha 
unes lleis tan aixís... que no... tampoc... vull dir...

− bueno, lo, sapiguer.

− a veure... a veure... a veure... 

− vull dir.

− ficar el nas en els afers de l’administració.

2  Resposta oberta.

3  En una conversa quotidiana, com la que mantenen la Rosa  
i la Sara, personatges de la sèrie “Kubala, Moreno  
i Manchón”, els interlocutors estan a prop, es veuen i el 
nivell d’interacció és molt elevat, en aquest cas concret 
perquè mare i filla no comparteixen la mateixa opinió.  
En canvi, en les trucades radiofòniques els interlocutors 
no es veuen i, d’altra banda, són escoltats per molta 
altra gent, tenen un temps limitat, etc. Tot plegat fa que el 
nivell d’interacció i de relació personal sigui menor, com 
demostren els rols diferents del periodista i l’oient.

4  1  Autogestionada: discurs (a), cançó enregistrada (d), 
exposició magistral (e), conferència (g), videoconferència 
(j).

2  Plurigestionada: tertúlia (b), entrevista (c), debat (f), 
reunió de veïns (h), trucada telefònica (i), conferència  
(g, en el cas que el conferenciant es presti a un diàleg, 
per exemple, al terme de la seva exposició).

5  Un grup de WhatsApp és format per persones que es 
comuniquen per escrit a través del telèfon mòbil. Els  
textos elaborats solen ser informals i de l’àmbit personal  
i d’amistats. El llenguatge no verbal (gestos, entonació, etc.) 
és substituït per l’ampli ventall de recursos gràfics de què 
disposa aquesta aplicació.

PÀGINA 27 POSA-HO EN PRÀCTICA

1  Resposta oberta.

2  Resposta oberta.

PÀGINA 28 TÈCNIQUES D’ANÀLISI I EXPRESSIÓ

1  Resposta model:

El text és la unitat amb sentit complet més gran que  
estudia la gramàtica. Els textos han de tenir cinc propietats 
textuals. En primer lloc, l’adequació, que és l’adaptació  
del text a la situació de comunicació en què es produeix  
i a la intenció de l’emissor. En segon lloc, la coherència,  
que és la qualitat de la informació i el fet que estigui ben 
organitzada. En tercer lloc, la cohesió, que és el conjunt  
de recursos gramaticals que permeten relacionar les idees  
i les oracions. En quart lloc, la correcció, que és el respecte 
a les normes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques. Finalment, 
la presentació, que és l’observança dels requisits formals  
i les convencions de cada situació i tipus de text.

Per altra banda, segons la intenció de l’emissor, distingim 
els textos conversacionals, els narratius, els descriptius, els 
expositius, els argumentatius, els instructius, els predictius  
i els retòrics.

2
 Resposta automàtica: detecta, subratlla, indica, assenyala.

Resposta redactada: analitza, justifica, argumenta, explica.

Resposta model:

Resposta automàtica: copia, encercla, marca.

Resposta redactada: raona, exposa.

Resposta model:

–  Copia les paraules d’aquesta llista que hagin de dur 
accent greu i posa’ls-el.

–  Exposa les raons del protagonista per a trencar relacions 
amb el seu pare.

Indica quina d’aquestes tres formes és incorrecta: traduís - 
traduïssis - traduïs.

Explica per què.

3  Amb quin, quina, quins o quines cal esperar una resposta 
concreta, l’esment d’alguna noció o element real. Amb com  
i per què, en canvi, cal esperar una explicació detallada  
o una argumentació.

4
 Anàlisi de l’enunciat: Mots instructius: Fes un esquema, 
classifica. Cal fer aquests dos passos per a contestar 
l’enunciat. / Altres mots operatius: continguts, temes, índex. 
Ens indiquen què cal buscar i en quina part del llibre.

Activitat proposada: L’alumnat haurà de distingir els grans 
blocs de la programació del llibre, a partir de l’índex, i fer 
una llista dels continguts de cada bloc (llengua / literatura; 
coneixements de llengua / tipologia textual / normes d’ús / 
tècniques d’anàlisi i expressió, etc.).
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PÀGINA 29

1  Resposta model: 

La coherència és la propietat per la qual un text conté una 
informació de qualitat i ben organitzada, mentre que la 
cohesió és la propietat per la qual les parts que formen el 
text estan ben travades mitjançant els recursos gramaticals 
adients. D’una banda, la coherència garanteix la selecció 
significativa de les idees del text i la seva organització amb 
sentit. D’altra banda, la cohesió utilitza les referències a 
elements anteriorment esmentats (per exemple, mitjançant 
pronoms, el·lipsis o sinònims), les pauses i l’entonació o bé 
els signes de puntuació i, també, els connectors. Per dir-ho 
amb una imatge, la coherència equival a la col·locació 
correcta d’uns bons maons en una paret, i la cohesió és el 
ciment que uneix i fa forts aquests maons.

2  Enumera les funcions del llenguatge i explica breument quan 
predomina cadascuna en un procés de comunicació.

3  Les dues respostes són correctes.

La resposta B està més ben estructurada, perquè reprèn 
l’expressió “dues condicions” de l’enunciat i dedica una 
oració a cadascun d’aquests requisits. També està més ben 
redactada, perquè fa servir els punts i seguit per separar  
les idees i els connectors D’una banda i D’altra banda  
per a relacionar-les.

 POSA’T A PROVA 

PÀGINA 31

1  a-C, b-C, c-F, d-C, e-F.

2  Resposta model: Processar, grau, discernir, eix, pràctica.

3  Resposta model: Cal actualitzar els plantejaments 
universitaris i socials per a organitzar la informació per ordre 
d’importància i utilitzar-la eficaçment.

4
 Comparació: “La informació circula i s’incorpora als circuits 
del cervell de la mateixa manera que ho fa la menja quan 
passa per l’estómac per a ser digerida i fixada pels budells.”

Metàfora: “La contínua renovació del que sabem, 
conseqüència de la recerca sistemàtica, i els nous sistemes 
tècnics que es fan servir per a transmetre-ho construeixen 
ràpides avingudes de coneixement i d’informació que sovint 
no poden ser assumides ni per una comunitat humana que 
camina i s’adapta als canvis a gran velocitat.”

5  “El cos humà ha de metabolitzar grans quantitats 
d’informació si es vol adaptar a les diferents realitats que 
s’estan formant al nostre voltant.” 

“cal una autèntica posada a punt de les formulacions  
i les metodologies acadèmiques i socials per a exercir  
un coneixement consistent i jerarquitzant de la informació.” 

“Cal una argumentació científica del que som, del que 
volem conèixer del passat i de què volem ser en el present 
per a estructurar un temps de socialització que faciliti 
els mecanismes d’adaptació a aquesta acceleració del 
coneixement humà, si no volem embogir durant aquests 
processos que tenen rangs exponencials.” 

L’autor detecta necessitats de la societat actual (primera 
oració) i proposa objectius per a progressar com a societat 
(segona i tercera oracions).

6
 Tipus A (els elements coordinats expressen dos significats 
clarament diferenciats): a, b, c, d, e, h.

Tipus B (el segon element coordinat expressa un matís 
respecte al primer): f.

Tipus C (la diferència o el matís entre els dos elements  
no és gens evident): g.

El cas més freqüent és el tipus A, en el qual els elements 
coordinats expressen dos significats clarament diferenciats. 
Això és així perquè normalment els autors fan servir dues 
paraules o expressions quan volen expressar dos significats 
diferents, més rarament quan volen expressar un matís i, en 
principi, no haurien de fer servir dues paraules o expressions 
quan no es volen expressar dos sentits realment diferents.

7  Resposta oberta.

8  Resposta oberta.
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