
176 VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO  

En aquesta última unitat del llibre s’estudia l’assaig, un dels gèneres literaris més populars i conreats 
en l’actualitat . té com a objectiu conéixer i analitzar els principals recursos lingüístics i estilístics  
i també identificar les principals formes literàries o subgèneres assagístics . 

pel que fa la Història de la literatura, la unitat presenta els principals autors que han conreat l’assaig i, 
sobretot, destaca la importància de joan fuster en el panorama literari del segle xx . 

quant al contingut gramatical, s’estudien les oracions subordinades causatives, ja que són carac
terístiques de textos que donen raons i argumenten opinions, és a dir els textos assagístics . Es 
completa, així, l’estudi de l’oració composta, que es va iniciar en les unitats 2 i 3 .

quant a la pràctica final, l’elaboració d’una antologia de textos assagístics és un projecte de lectura 
i escriptura que ha de realitzarse al llarg de la unitat, tot i que el producte final es presentarà en 
acabar el tema .

Pàgina 220

activitat 1

 a) per a fuster l’assaig és «un exercici meditador, desig d’exposar uns punts de vista personals 
sense més compromís que el bon propòsit i bon sentit» .

 b) L’assaig ha servit a fuster per a exposar punts de vista personals . per al nostre autor assajar 
significa ‘provar, intentar’ . 

 c) La definició que dóna el diccionari d’assaig és la següent: «gènere en prosa no narratiu, que 
aborda d’una manera lliure els problemes més diversos.»

Pàgina 222

activitat 2

 a) paradoxa . Hi ha una contradicció . S’hi denuncien les desigualtats socials .

 b) Ironia . una persona avara, no gaudeix dels seus diners, ja que només li interessa tenirne, guar
darlos i no gaudirlos . En aquesta frase la pobresa no és refereix a allò contrari a la riquesa, sinó 
a una pobresa personal ja que els diners no donen la felicitat . 

 c) paradoxa . La ràdio és un mitjà en què predomina la comunicació unidireccional . qui escolta no 
és la ràdio, sinó els oients . La contradicció aparent pretén destacar que la cadena està atenta a 
les necessitats i desitjos dels orients . 

 d) Ironia . que no solien pegarli els pares és una afirmació que s’ha d’interpretar en sentit contrari, 
ja que no es pot interpretar com un únic maltractament, una situació continuada al llarg de tres 
anys . 

 e) Ironia . El poema afirma que no demana gran cosa i així pot semblar en una primera lectura . 
però, si valorem la situació personal (dificultats físiques derivades de l’esclerosi que patia) el 
que demana sí que és gran cosa .

 f) Ironia . L’autor pretén manifestar l’escassa qualitat dels programes televisius .

unitat 9. la prosa d’idees  
l’assaig durant el segle xx
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Pàgina 223

activitat 3

 a) Conversar per a entendre’ns .

 b) resposta oberta . A tall d’exemple: Parlant la gent s’entén o Parlar i conversar

 c) El text s’estructura en dues parts . La primera part correspon al primer paràgraf; l’autor reflexiona 
sobre el fet de conversar per a entendre’ns els uns als altres i entendre també els problemes 
i les esperances que tenim en comú . Afirma que els conversadors són escassos i els garlaires 
abundants . En la segona part, el segon paràgraf, fuster afirma que, per a una bona conversa, el 
nombre d’interlocutors ideals és quatre o cinc, és a dir, ni pocs ni multitud que és el que passa 
en les tertúlies .

 d) diferencia entre el fet de parlar pel gust de parlar i el fet de conversar . 

Pàgina 224

activitat 4

 a) Emmarquen mots que tenen un sentit especial en el text . 

 b) per a introduir un incís, una explicació .

 c) Contribueixen a reforçar l’estil dialògic .

 d) El lector apareix a través de la tercera persona del plural, al final del text, quan s’utilitza el vosté 
com a tractament de cortesia (observen) . però, sobretot, predomina l’ús de la primera perso
nal del plural, el denominat nosaltres global, que inclou emissor, receptor i altres persones en 
general: fem, entendre’ns els uns als altres, ens donaran la raó… 

 e) per exemple: En qualsevol cas, quan la concurrència és molt nodrida, val més que no s’hi 
«parle»: seria millor que cantassen, per exemple, ja que hi ha, predominantment, la matèria 
primera d’un orfeó.

activitat 5

resposta oberta . Caldrà intercanviar opinions i arguments per a defensar diferents punts de vista 
sobre el tema que es tracta . Cal seguir unes normes i triar un moderador que regule les intervenci
ons . És clar que cal ser respectuosos amb les intervencions dels interlocutors i s’ha d’escoltar amb 
atenció .

activitat 6

resposta oberta .

unitat 9. la prosa d’idees  
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activitat 7

 a) article d’opinió

 b) dissertació

 c) diari íntim

 d) carta simulada

 e) diàleg

 f) diccionari fingit

 g) aforisme

 h) glossa

Pàgina 225

activitat 8

subgènere i autor tema

text 3 diccionari fingit . diversos autors . reflexions personals sobre diferents conceptes .

text 4 diari . josep pla 
Conversa entre dos interlocutors quan es troben 
al carrer .

text 5 Article d’opinió . quim monzó .
La baixa qualitat de l’escriptura dels nostres 
conciutadans .

text 6 Aforisme . j . fuster El fet de donar consells .

text 7 dissertació . josep pla La felicitat de les persones .

Pàgina 227

activitat 9

resposta oberta de producció escrita .

activitat 10

resposta oberta de producció escrita .

unitat 9. la prosa d’idees  
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activitat 11

1 . Antítesi . Intel·ligència

2 . Ironia . Comportament social .

3 . metàfora . Amor .

4 . Ironia . Comportament social

5 . Ironia . Literatura

6 . Antítesi . Llibertat

7 . paradoxa . Comportament social . 

8 . Amor

HistÒria de la literatura

Pàgina 230

activitat 1

a) V; b) V; c) f; d) V; e) V; f) f; g) f; h) f; i) V; j) V

activitat 2 

Idea principal: L’extermini d’una llengua vol dir també l’extermini de la cultura de la qual la llengua 
és l’expressió .

Idees secundàries: 

 parlar d’una manera peculiar significa pensar d’una manera privativa, i pensar d’una manera priva
tiva significa concebre la vida d’una manera pròpia .

La llengua i el pensament estan lligats indissolublement .

 un poble que oblida el seu idioma és un poble en el trànsit de la mort . El món s’empobreix cada 
vegada que desapareix una cultura . L’extermini d’una llengua, d’una cultura i d’un poble, són una 
sola i mateixa cosa .

Pàgina 231

activitat 3

resposta oberta .

unitat 9. la prosa d’idees  
l’assaig durant el segle xx
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estudi de la llengua

Pàgina 233

activitat 1 

 a) Hi aniré caminant, perquè el metge m’ha dit que he de fer esport .

 b) com que no em vas acompanyar, vaig anar al teatre tot sol .

 c) Necessite anarme’n de seguida, perquè perdré l’autobús .

 d) El rescat del banyista no va ser possible, ja que les condicions de la mar no eren bones .

 e) He decidit estudiar xinés perquè m’han ofert un treball a la xina .

 f) com que tenen molt de treball, no aniran al viatge .

activitat 2

 a) Com que no em trobe bé, hui no aniré a treballar .

 b) Com que va gelar per Nadal, la collita de tarongers d’enguany no ha estat bona .

 c) Com que estava plena de clots, han asfaltat la carretera .

 d) Com que ja se’ns han acabat els diners, no entrarem a la discoteca .

 e) Com que ja m’han arreglat el cotxe, no caldrà que anem amb tren .

 f) Com que estava refredat, no vaig anar a classe .

activitat 3

 a) Vaig decidir anar al viatge, ja que el tenia pagat .

 b) per culpa de la falta de diners, no tenim calefacció a l’aula .

 c) No treballa perquè és un malfeiner .

 d) com que no va a classe, no aprova cap assignatura .

 e) No eixim al pati perquè plou .

 f) No he pogut fer l’examen perquè no he estudiat .

unitat 9. la prosa d’idees  
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activitat 4

 a) trauré una bona nota perquè he estudiat molt l’examen .

 b) Com que tinc la nevera buida, aniré al supermecat .

 c) Com que no tindré temps per a dinar, faré un bon desdejuni .

 d) ja que l’obra de teatre és molt interessant, compraré les entrades .

 e) El garatge s’ha inundat perquè ha plogut molt .

 f) Has de donarme diners perquè he de pagar la matrícula del curs de natació .

activitat 5

 a) Com que no neva, no podrem esquiar .

 b) El temps és molt inestable a causa del canvi climàtic .

 c) No vingues a la festa, perquè no estàs convidat .

 d) Han cobert el pavelló perquè prediuen pluja .

 e) Sé que vols saber per què has suspés l’examen .

 f) No vingues, ja que no t’han invitat .

Pàgina 234

activitat 6 

 a) jordi té angines; per tant, no anirem de viatge .

 b) Ha aprovat les oposicions; consengüentment, no haurà de continuar fent la feina que fa .

 c) Les parts en conflicte han arribat a un acord; per tant, han desconvocat la vaga .

 d) dilluns és festa local; així doncs, no anirem a treballar .

 e) Som quarantados alumnes, de manera que no cabem a classe .

 f) He presentat tots els treballs; per tant, aprovaré l’assignatura .

unitat 9. la prosa d’idees  
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activitat 7

 a) Em compraré un vestit nou perquè he d’anar a una festa .

 b) pense, per tant existisc .

 c) doncs, què vols que hi fem?

 d) No vols venir al teatre? doncs, no vingues .

 e) Estic refredat; així doncs, no eixiré de casa .

 f) El teclat no funcionava, de manera que vaig redactar la carta de pròpia mà .

 g) maria no vol estudiar; per tant, haurà de treballar .

 h) Hi hagué un incendi i, per consegüent, hagueren de suspendre el concert .

Pàgina 235

activitat 8

 a) Em retallen el sou; per tant, no arribaré a final de mes . 

 b) S’ha espatllat el rentaplats, de manera que trucaré al tècnic .

 c) He fet molt d’exercici i, consegüentment, estic molt cansada .

 d) Estem en crisi; per tant, no anirem de viatge .

 e) He trobat feina; així doncs, us convidaré a sopar .

 f) És un bon cuiner i, per consegüent, prepara plats deliciosos .

activitat 9

 a) Agafaré el treball perquè necessite diners .

 b) No tenia fam; per tant, no va voler menjar .

 c) No tenia diners; així doncs, no es podia comprar un pis .

 d) No li comprà una moto, ja que pensava que són perilloses .

 e) Anirem a la manifestació, perquè estem contra el racisme .

 f) Volia ser independent, de manera que va buscar una feina per a mantenirse .

 g) He fet els deures; per tant, podré descansar el cap de setmana .

unitat 9. la prosa d’idees  
l’assaig durant el segle xx
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oracions causals

fet conjunció causa que l’ha provocat.

Agafaré el treball perquè necessite diners .

No li comprà una moto ja que pensava que són perilloses .

Anirem a la manifestació perquè estem contra el racisme .

oracions consecutives

fet conjunció conseqüència que se’n deriva.

No tenia fam per tant no va voler menjar .

No tenia diners així doncs no es podia comprar un pis .

Volia ser independent de manera que va buscar una feina per a mantenirse .

He fet els deures per tant podré descansar el cap de setmana .

Pàgina 236

activitat 10 

 a) Si no tens pressa, ens quedarem més estona . 

 b) Si l’assumpte t’importara, actuaries amb interés .

 c) Si ets espavilat, te n’eixiràs bé, d’això . 

 d) m’alegraria molt si m’acompanyares .

 e) En cas que estigues hospitalitzat, aniré a veure’t . 

Pàgina 237

activitat 11 

activitat 12

 a) sempre que contestes cinc preguntes bé, t’aprovaré .

 b) si Hitler hagués guanyat la guerra, Europa no seria el que és ara .

 c) posat que pregunten per mi, digueu que no hi sóc .

 d) només que fóres més puntual, no tindries tants problemes .

 e) si observes com ho faig, aprendràs de seguida .

 a) substantiva  b) substantiva  c) condicional  d) substantiva  e) condicional

unitat 9. la prosa d’idees  
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01_GD_EINES_4_ESO.indd   183 19/10/12   12:51



184 VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO  

activitat 13

 a) t’aprovaré a condició que em presentes tots els treballs .

 b) A l’estiu me n’aniré al poble, tret que trobe un treball .

 c) en cas que necessites un certificat, te’l faran de seguida .

 d) Et deixaré els apunts a condició que me’ls tornes abans de l’examen .

 e) No estaries tan cansat, si hagueres dormit més anit .

activitat 14

 a) Si jo fóra bosniàmusulmà […] no deixaria de fer una ganyota de menyspreu .
  Si jo fóra bosniàmusulmà […] ploraria d’impotència .
  Si jo fóra bosniàmusulmà […] aniria per la ciutat de gorazde […] .

 b) resposta oberta .

Pàgina 238

activitat 15

resposta oberta . A tall d’exemple

 a) Encara que ho intentes, no em convenceràs .

 b) tot i que costa molts diners, anirem de viatge .

 c) per més que t’esforces en els entrenaments, no t’acceptaran en l’equip .

 d) malgrat que tenia tots els permisos, no li van publicar l’obra .

 e) A pesar que té molta família i amics, sempre està sola .

activitat 16

 a) Encara que ploga, agafarem la bicicleta .

 b) tot i que faig moltes hores, m’agrada el meu treball .

 c) passa moltes hores a la platja, malgrat que no li convé prendre el sol .

 d) A pesar que sempre es barallen, s’estimen molt .

 e) tot i que té molt de temps lliure, no sap aprofitarlo .

activitat 17

 a) concessiva

 b) condicional

 c) concessiva

 d) condicional

 e) condicional

 f) condicional

 g) concessiva

unitat 9. la prosa d’idees  
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Pàgina 239

Activitat 18

 a) Tot i que aquest hivern ha fet molt de fred, no m’he refredat.

 b) Encara que he estat tancada a casa tota la vesprada, no he acabat els deures.

 c) A pesar que no t’han invitat, pots anar a la festa.

 d) Malgrat que no tenim massa diners, comprarem l’ordinador.

 e) Encara que no calia que vinguéreu, us agraïm la visita.

 f) Tot i que en aquesta avaluació he estudiat molt, les notes són baixes.

Activitat 19 

 a) Encara que plores, no aconseguiràs que t’aprove.

 b) A pesar que copià, no aprovà l’examen.

 c) Tot i que li prohibisques eixir amb els amics, no aconseguiràs que estudie.

 d) Encara que t’emborratxes, no oblidaràs els teus problemes.

 e) Per més que et compres roba de marca, no estaràs més atractiu.

 f) Malgrat que et faces la simpàtica, no aconseguiràs convéncer-me.

Activitat 20

Pàgina 240

Activitat 21

 a) Quedarem amb el professor de valencià al departament perquè ens ensenye la nota de  
l’examen.

 b) T’invitaré a sopar a fi que m’ajudes a preparar-lo.

 c) El president farà una roda de premsa per tal que els periodistes coneguen les decisions del 
club.

 d) Hem de sopar prompte a fi que els xiquets es giten prompte.

 e) Conte un conte al xiquet perquè es menge la sopa.

 a) final

 b) causal

 c) causal

 d) final

 e) final

 f) causal

 g) causal

 h) final

Unitat 9. La prosa d’idees 
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Activitat 22

 a) No anirem al teatre perquè no queden entrades.

 b) No sé per què estàs enfadat.

 c) M’agrada saber el perquè de les coses.

 d) Rega les plantes perquè no es moren.

 e) Per a què serveixen les disculpes?

 f) Ho posarem ací perquè no moleste.

 g) No m’heu dit per què no heu fet vacances.

 h) Per a què vols això? No sé per a què ho vull. / Per què vols això? No sé per què ho vull.

 i) Es pregunten per a què serveix.

 j) Explica’m per què ho dius.

Activitat 23

Per què has dit a la professora que ahir no vas venir a classe? (pronom interrogatiu)

Perquè (c) és veritat. Perquè (c) ahir vaig estar malalt. 

– I per què no has portat un justificant? (pronom interrogatiu)

– Doncs, t’ho explicaré perquè (F) ho entengues. No vaig portar justificant perquè (C) el meu 
pare va trucar per telèfon al cap d’estudis i li va explicar que jo estava malalt. I el cap li va dir que 
per un dia no calia justificant.

Activitat 24

 a) Encara que ploga, anirem al concert. (concessiva)

 b) Si et portes bé, et portaré al concert. (condicional)

 c) Treballa perquè ha de mantenir la família. (causal)

 d) El concert es va suspendre perquè va començar a ploure. (causal)

 e) Li ho amagaré perquè no patisca. (final)

 f) He vingut perquè m’heu cridat. (causal)

 g) Si acabes prompte, passa per mi. (condicional)

 h) Com que feia molta calor, anàrem a la platja. (causal)

 i) He fet el pastís perquè se’l menge el meu fill. (final)

Unitat 9. La prosa d’idees  
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Pàgina 241

Activitat 25

A tall d’exemple:

 a) La professora m’ha ensenyat l’examen per tal que reconega els errors.

 b) Us explicaré la unitat, si us esteu en silenci.

 c) Malgrat que han fet tot el possible, el riu s’ha desbordat.

 d) Anirem al cine si aconseguim entrades.

 e) S’ha fet malbé la collita perquè ha fet molt de fred.

 f) Viuen per tal de veure créixer els seus néts.

 g) Us visitarem a la nova residència, encara que no ens heu invitat.

 h) No hi ha els semàfors necessaris; per tant, hi ha molts accidents.

Activitat 26 

 a) causal

 b) concessiva; condicional

 c) causals

Activitat 27 

 a) Com que no m’atrevisc a dir el que pense, m’esforce a dir el que hauria de pensar. (causal)

 b) El perill atrau perquè altera la rutina. (causal)

 c) Tota xenofòbia contesta a una altra xenofòbia, ja que tots som «estrangers» per a algú. (causal)

 d) Instal·lat a Sueca, a Barcelona o a Reus, l’ofici de viure i, per tant, l’ofici d’escriure és tot un 
problema. (consecutiva)

 e) Si escoltes quan et parlen, acabaràs per parlar tu també. (condicional)

Activitat 28 

 a) Qui pensa poc, s’equivoca molt. (Leonardo da Vinci) substantiva de relatiu

 b) L’ésser humà és l’únic animal que ha de treballar. (Kant) adjectiva de relatiu adjectiva

 c) Qui no estima ningú, ignora l’alegria de viure. (Muslih-Ud-Din-Saadi) substantiva de relatiu

 d) Eduqueu els xiquets i no caldrà castigar els homes. (Pitàgores) coordinada copulativa

 e) No començarem a conéixer una persona fins que no la veurem fora de si. (Joan Fuster) adver-
bial de temps

 f) Què no faràs per odi, si ets tan cruel per amor? (Oscar Wilde) condicional

Unitat 9. La prosa d’idees  
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 g) Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec: «Joan Fuster és la mesura de totes les coses». (Joan Fus-
ter) juxtaposada

 h) L’amistat és l’amor, però sense les ales. (Lord Byron) adversativa

 i) No cal enfadar-se amb les coses, ja que a elles tant els fa. (Eurípides) causal

 j) De vegades, no dir tota la veritat no és mentida, sinó una forma superior de veritat. (Sant  
Agustí) adversativa

 k) L’home no pot fer-se sense sofriment, perquè és alhora el marbre i l’escultor. (Alexis Carrel) 
causal

PRÀCTICA FINAL

Pàgina 242

Resposta oberta. Es pretén que els alumnes elaboren textos assagístics seguint els recursos estu-
diats i atenent als diversos models proposats.

Criteris d’avaluació

Valoració Descripció

1 Fluix
No ha fet una tria de textos de la unitat i, per tant, no ha preparat l‘antologia. El text 
que ha redactat és incoherent i no s’adequa ni s’adapta al gènere assagístic triat. A 
més, conté moltes errades ortogràfiques i gramaticals. 

2 Acceptable

Ha fet una tria dels textos de la unitat per tal d’elaborar-ne l’antologia. Ha redactat un 
text de forma coherent. Però ha comés errors en l’ús dels signes de puntuació i en 
l’ortografia. Hi manca la introducció de l’antologia que explique les característiques 
de l’assaig.

3 Bé
Ha fet una bona tria de textos per a incloure a l’antologia i n’ha redactat la introducció. 
Ha elaborat un text d’assaig propi prou reeixit però amb algunes errades lingüístiques 
i gramaticals. 

4 Excel·lent
Ha fet una feina excel·lent, tant pel que fa al recull de textos de la unitat, com 
en l’elaboració d’un text propi. Ha introduït l’antologia amb les característiques de 
l’assaig i ha fet ús dels recursos lingüístics i estilístics del gènere.

Unitat 9. La prosa d’idees 
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