
Dimensió
COMUNICACIÓ  ORAL

Pàg.
7

Dins del gènere literari de la narració, trobem els subgèneres següents:

   El conte literari. Narració escrita que és més breu que la novel·la. («Quieta nit», de 

Pere Calders...) 

  La faula. Narració en vers o en prosa en què els protagonistes són animals. Acaba 

amb una moralitat o ensenyament. («El lleó i el ratolí», de La Fontaine...) 

  El conte tradicional, popular o clàssic, la rondalla i la llegenda. («En Patufet», «La lle-

genda de sant Jordi»...)

La majoria de contes tradicionals, rondalles i llegendes s’han transmès de generació 

en generació per via oral. Tant és així, que en molts casos s’ha perdut la identitat de 

l’autor o autora i han passat a formar part de la cultura i la tradició de cada país. 

Les narracions tradicionals acostumen a tenir una estructura simple, amb elements  

i personatges fantàstics, i contenen una lliçó moral. El seu llenguatge sol ser col

loquial.

Els contes tradicionals presenten diverses fórmules d’inici i d’acabament: «Vet aquí 

que una vegada...», «Temps era temps, quan els animals parlaven i les persones ca-

llaven...», «Conte contat, conte acabat i alça la mà si t’ha agradat», «I el que no ho 

vulgui creure que ho vagi a veure».

Una  vegada 
hi  havia… 1

Una narració és una història, generalment breu, escrita en prosa. Acostuma a ser 

fictícia, tot i que també pot estar inspirada en fets reals.

La narració tradicional 
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etèria i volàtil: Que és molt lleugera, 
que gairebé no es pot veure ni tocar.

VOCABULARI

Dimensió
LITERÀRIA

Pàg.
9

Doncs no. No totes les princeses tenen els cabells llargs, ni totes són rosses. No és cert. 
Podríem dir que totes són boniques, però no com tu et penses, no com ho has vist en les 
pel·lícules. Perquè suposo que és en les pel·lícules que ho has vist, oi?, que les princeses 
són rosses i boniques i tenen els cabells molt llargs i sedosos i duen vestits de gasa.  
Sí que és veritat que potser hauríem d'admetre que totes són boniques, però no així, 
saps?, no com et penses, no rosses i etèries i volàtils. Algunes, saps, tenen una bellesa 
rara, inquietant, obscura. Potser per això no podem deixar de mirar-les, i ens 
arrosseguen amb una força més obscura encara, com l’aigua negra del riu. 

Sònia Moll

La princesa cavaller 

El conte
L’estructura
El conte es divideix en tres parts, seguint l’estructura típica de la narració: 

  La introducció. És la part en què es presenta la història, els personatges i els seus 

propòsits. 

  El nus. És la part en què es desenvolupa el conflicte i en què la història va prenent 

forma. 

  El desenllaç. És la part en què apareix el clímax, el punt més interessant de l’argu-

ment, i la solució de la història. 

Els contes, tant si són tradicionals com literaris, presenten les característiques se-

güents:

  Estan escrits per ser llegits o explicats des del principi fins al final.

  Narren una història fictícia. Encara que poden estar inspirats en fets reals, aquests 

solen estar situats en un món força irreal.

  Hi ha un o més personatges principals, al voltant dels quals es desenvolupa tota la 

història, i uns personatges secundaris que van apareixent en el decurs de la narració.
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Els personatges
Segons el pes que tenen en la història, els personatges poder ser de dos tipus:

  Principals. Són els personatges que intervenen amb més intensitat en l’acció. Tenen 

una influència decisiva en el desenvolupament de la història i en el seu desenllaç. 

Entre els personatges principals, n’hi ha un, anomenat protagonista, que és el que 

té la funció més rellevant en el desenvolupament de la història. Sovint el protago-

nista té com a adversari un altre personatge de característiques oposades anome-

nat antagonista.

  Secundaris. Són els personatges que intervenen poc en el transcurs de la narració, 

tot i que ho puguin fer amb una certa intensitat.

Pel que fa a la caracterització, els personatges també poden ser de dos tipus:

  Plans. Són els personatges que es mantenen invariables al llarg de tota la història. 

Se’n destaca només alguna qualitat i experimenten poques modificacions. Són 

descrits d’una manera superficial.

  Rodons. Són els personatges que evolucionen al llarg de la narració. En coneixem 

trets del seu físic, del caràcter, de la seva manera de pensar i actuar... De vegades 

poden ser contradictoris i variables. Se’n fa una descripció detallada.

Quins personatges típics dels contes s’amaguen darrere d’aquestes lletres  

barrejades? 
??

S ARC D RG ESO TANGE GS
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Era una vall plena de sol, tota sembrada d’herba fina. Una pomera florida n’era al bell 
mig. Prop de la pomera, una casa. Dintre de la casa, un noi. Quan aquest venia del riu, el 
seu primer esguard anava cap a la pomera; abans de dormir, obria el finestró i... altre cop!

Va venir el vent i, per bé que la vall duia anell de muntanyes, va entrar-hi cuitós i va 
desvestir de flors la pomera, la qual, per vergonya de ser tan nua, de seguida es va posar 
abillament de fulles.

I quan van començar de créixer les pomes..., si en tenia, de festejadors, la pomera!...
Eren unes pomes d’un verd tendre amb un clap vermell en un costat. 
Una nit, des de la finestra on les espiava, el noi va dir abans de colgar-se al llit:
—Demà ja seran madures: les duré al mercat, me’n menjaré unes quantes i potser 

n’enfilaré una dotzeneta per a l’hivern. 
Es va ficar al llit, ben tapat, i va començar de somiar 

amb en Menjanaps, que era un gegant d’un conte que li 
havien explicat i al qual ell duia simpatia.

No va passar gaire estona que es va sentir una 
cançó. Qui la cantava?

Si vols veure el vent d’on ve,
guaita la dansa,
guaita la dansa.
Si vols veure el vent d’on ve,
guaita la dansa del pomer.

Eren les pomes! Sí!
Vinga cantar i vinga gronxar-se. I de tant gronxar-se i de 

tant cantar i de tant prendre embranzida, patam!, per terra a rodolons.
La lluna els va demanar amb grans esgarips que dansessin. 

Dimensió
COMPRENSIÓ  LECTORA

Les pomes trapasseres

Pàg.
14

trapasser: Entremaliat, embolicaire, bellugadís.
cuitós: Que es dona pressa, ànsia, a fer una cosa.
abillament: Guarniment, decoració.
esgarip: Xiscle, crit.

VOCABULARI
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De primer van quedar totes parades. Després van trobar que l’herbei era flonjo i 
humit de rosada. Dues que van caure l’una damunt de l’altra van començar a discutir.

La lluna, com un albat, roncava i no s’adonava de res.
D’una de les pomes va sortir una veu autoritària: «Prou!».
Acordaren de jugar mentre no vingués el dia.
Es van posar de rengle dalt d’un turó i baixaven a topar contra una soca ajaguda. 

Xisclaven que es divertien. Feien uns bots tan forts que l’herba n’era tota aixafinada.
I començaren de repicar les unes contra les altres, que s’emplenaven de xiribecs.
El noi, adormit, somiava.
Somiava que era un gegant, que les pomes eren confits de vigilant amb un gust d’anís, 

que totes se les cruspia. Somiava que era un vaixell i totes les tempestes vencia. Que era 
bandera que espetegava al vent. Somiava que era un màgic que feia decantar els núvols, 
que tornava la mar verda i els peixos vermells. Somiava que era príncep, que per castells 
tenia les muntanyes; que de princeses, si en volia, les prenia, i que tocant una flauta feia 
ballar els serpents que agafava pel cap fent-los giravoltar com un xerric-xerrac, i llavors 
els llençava lluny que eren fletxes contra el cel.

Les pomes eren felices en llibertat, però venia l’alba.
Estaven cansades i plenes de son. S’arrauliren contra el tronc de la pomera, la qual, 

abaixant les branques, les recollí una a una i, enlairant-les, les va bressar amb amor.
Venia el sol, que era fort, ple de ganes de cremar. Cantà un gall batent les ales. Totes 

les gallines ja esperaven tanda per fer l’ou. Els porcellets flairaven enlaire bo i estarrufant 
els morros. El noi es posà les calces de vellut: fins més avall de les orelles la barretina 
vermella que li brandava pengim-penjam mentre caminava repicant els esclops.

Es proveí de sacs i cistells i, arrossegant una escala llarga, anà cap a la pomera.
En ésser-hi davant li caigueren cistells, sacs i escala.
Ja hi eren les pomes, a la pomera. Però eren brutes, macades, abonyegades.
—Revatua!... —va dir el vailet—. Qui me les ha bastonejades? No ho entenc...
Li ho voleu explicar?

Mercè Rodoreda

aixafinada: Arrugada.
xiribec: Trenc, esquerda.
estarrufar: Dreçar, alçar enlaire.
revatua: Expressió usada per indicar sorpresa, enuig.

VOCABULARI
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La faula

Una faula és una narració curta, escrita en prosa o en vers, protagonitzada per 

animals amb característiques humanes. La seva finalitat és transmetre un ense-

nyament, uns valors o una reflexió. 

Llegeix aquesta adaptació de la faula «El corb i el renard», de Jean de La Fontaine.

Fixa’t que el desenllaç o conclusió és la conseqüència del comportament dels perso-

natges i, per tant, el valor d’una lliçó, d’un ensenyament. 

Dimensió
EXPRESSIÓ  ESCRITA

Pàg.
18

El corb i el renard
Un corb era dalt d’un arbre i duia al bec un tros de 
formatge. Un renard, atret per l’olor i amb la intenció 
d’apoderar-se de tan bona menja, se li va plantar al 
davant i li va dir:

—Ei, senyor Corb, bon dia. Que en sou, de ben 
plantat! Que me’n sembleu, de fi! Segur que, si el vostre 
cant ve a ser una imatge del vostre bell plomatge, sou, 
d’aquest bosc, el fènix, l’hoste de més preu.

I així, omplint-lo de lloances i dient-li que era bell, 
que tenia bon aspecte i que li esqueia més que a ningú 
ser el rei dels ocells, va aconseguir fer content el corb.  
I aquest no va poder estar-se de mostrar la seva veu.  
Va obrir el bec i, deixant anar el tros de formatge, va 
grallar fortament.

Llavors el renard es va llançar damunt del formatge, 
el va arreplegar i va dir:

—Senyor Corb, cal que aprengueu que tot adulador 
viu a l’esquena d’aquell qui l’escolta. 

El corb va aprendre que no s’havia d’haver refiat 
d’aquell qui l’adulava i es va dir a si mateix que mai més 
no tornaria a ser vanitós.

Títol. Sol formar-se amb el 

nom dels protagonistes.

Situació inicial. Presenta i 

situa la història. Planteja el 

conflicte entre els personat-

ges, que generalment són 

animals.

Acció. Desenvolupa les ac-

tuacions dels personatges. 

Acostuma a ser una única 

acció basada en la lliure 

decisió d’un d’ells. Hi ha 

un diàleg entre els animals.

Conclusió. Revela el des-

enllaç de la història, el re-

sultat de l’acció.

Moralitat. Mostra l’ensenya-

ment que s’extreu de l’ac-

tuació dels personatges.
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Ortografia
La síl·laba tònica
Fixa’t com pronuncies les paraules destacades d’aquesta oració; una de les síl·labes, 

la tònica, la pronuncies amb més intensitat:

D’una de les pomes va sortir una veu autoritària: «Prou!».

Classificació de les paraules

Quan dues vocals seguides es pronuncien en una 

mateixa síl·laba formen un diftong. En cas contra-

ri, es produeix un hiat:

I quan van començar de créixer les pomes...,  

si en tenia, de festejadors, la pomera!

Una síl·laba és un grup de sons que pronun-

ciem junts, en un sol cop de veu. En una pa-

raula, la síl·laba que es pronuncia amb més 

força, amb més intensitat, és la síl·laba tòni

ca. La resta són síl·labes àtones.

A T

tirsor

A A A A AT

tàau to ri ri a

AT

mespo

Cada síl·laba conté 

almenys una vocal 

i pot contenir més 

d’una consonant.

!!
(ei)  diftong                                                 

créi xer

(i-a) hiat  

nite a

Segons el nombre de síl·labes Segons la posició de la síl·laba tònica

Monosíl·labes mag Agudes brui-xot

Bisíl·labes mons-tre Planes fa-da

Trisíl·labes prin-ce-sa Esdrúixoles cér-vo-la

Polisíl·labes (més 
de tres síl·labes)

mi-no-tau-re

PROU!
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Lèxic
Les paraules derivades
En una obra de ficció, el personatge principal a qui s’atribueixen trets com ara la va-

lentia i el coratge és l’heroi o l’heroïna. Per contra, el personatge que presenta ca-

racterístiques oposades a l’heroi o a l’heroïna rep el nom d’antiheroi o antiheroïna.

De la mateixa manera, quan volem fer referència a una acció heroica, valenta, corat-

josa, etc., utilitzem la paraula heroïcitat.

Alguns dels prefixos més habituals són els següents:

  a-, an-: ‘no’, ‘sense’ (anormalitat)

  avant-: ‘anterior’ (avantpassat)

  des-: ‘contrari’ (desembolicar)

  inter-: ‘entre’, ‘mútuament’ (interpersonal)

  intra-: ‘dins’, ‘interior’ (intrapersonal)

  pre-: ‘davant’, ‘abans’ (prehistòria)

Els prefixos

La llengua se serveix de diversos mecanismes per formar paraules noves. Per 

exemple, amb la derivació podem formar paraules afegint prefixos, infixos i sufi-

xos a la paraula primitiva.

Els prefixos són les partícules que afegim davant del mot primitiu en el procés 

de derivació.

Paraula primitiva
(arrel o lexema)

Prefix Infix Sufix
Paraula  

derivada

heroi anti- - - antiheroi

ferro - -et- -er ferreter

fred -ol- -ic fredolic

control des- - -ar descontrolar

llarg a- -ass- -ar allargassar



Els sufixos 

Els sufixos són les partícules que afegim darrere del mot primitiu en el procés de 

derivació.

Alguns dels sufixos més habituals són els següents:

  -er, -era: formen noms d’oficis (pastissera)

  -et, -eta, -ol, -ola, -ó, -ona: formen diminutius (petitona)

  -às, -assa, -arro, -arra: formen augmentatius (veuassa)

  -ús, -ussa, -ot, -ota: aporten un sentit despectiu (sabatota)

  -íssim: formen superlatius (altíssim) 

  -à, -ana, -enc, -enca, -ès, -esa, -í, -ina: formen gentilicis (badaloní, badalonina)

Els infixos  

Els infixos són les partícules que inserim entre l’arrel i el sufix en el procés de 

derivació.

Alguns dels infixos més habituals són els següents:

 -an-: juganera

 -iss-: pobrissó

 -isc-: endormiscar

 -ol-: ratolí

No et confonguis…

Els mots nomenar i anomenar, senyalar i assenyalar i creuar i encreuar 

no són antònims que s’han format a partir dels prefixos a- i en-. 

En pots consultar el significat en el diccionari.

!!
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Les paraules compostes

En són exemples agredolç, bocamoll, 

cagadubtes, caragirat, celobert, cent-

peus, curtcircuit, eixugamà, figaflor, 

filferro, gratacel, horabaixa, lletraferit, 

llevataps, marcapassos, migdia, mil-

homes, obrellaunes, paracaigudes, 

pellroja, pocavergonya, ratpenat, set-

ciències, sordmut, trencanous… 

Algunes paraules compostes es formen afegint-hi un guionet:

  Quan la primera paraula acaba en vocal i la segona comença amb r-, s- o x-: busca- 

raons, penja-robes, para-sol, espanta-sogres, escura-xemeneies, para-xocs…

  En els nombres, entre les desenes i les unitats (vint-i-dos, trenta-cinc…) i entre les 

unitats i les centenes (tres-cents…).

  Quan el primer mot és un punt cardinal: sud-africà, nord-est…

  En els noms repetitius o gairebé repetitius: baliga-balaga, nyigui-nyogui, pen-

gim-penjam, tic-tac, xim-xim, xino-xano, ziga-zaga… 

  En algunes expressions, com ara adeu-siau i abans-d’ahir.

Les paraules compostes són paraules noves que s’han format per mitjà de la 

unió de dos mots simples. 

Per saber si un nombre s’ha d’escriure amb guionet o no, recorda 

la regla del DUC: cal posar guionet entre les desenes (D) i les unitats (U) 

i entre les unitats (U) i les centenes (C).

!!



Explica a un company o companya  

de la classe com és una carretera  

que fa ziga-zaga o una escala  

de cargol. T’has fixa’t que, mentre  

ho explicaves, segurament has mogut 

les mans d’una manera instintiva?

??

Gramàtica
La comunicació  
L’objectiu de qualsevol llengua és la comunicació. Quan ens comuniquem transme-

tem informacions, expressem desitjos, sentiments, pensaments..., i ho fem per mitjà 

del llenguatge.

A més de les paraules, és a dir, del llenguatge verbal (oral o escrit), quan ens comuni-

quem també fem servir gestos, imatges...; és a dir, utilitzem el llenguatge no verbal. 

Els gestos que fem amb les mans, les espatlles i el cap o els moviments dels ulls i els 

llavis són signes que també ajuden a expressar-nos i que serveixen per reforçar o 

substituir la comunicació oral.

Els elements de la comunicació  

Els elements de la comunicació en l’acció d’explicar un conte són els següents: 

  L’emissor és la persona que explica el conte a una altra persona o a tot un grup, que 

són els receptors. Si el receptor pregunta o intervé en l’explicació (llenguatge ver-

bal) o mostra sorpresa o poc entusiasme (llenguatge no verbal), aleshores s’inter-

canvien els papers: el receptor passa a ser l’emissor i l’emissor es converteix en el 

receptor.

  El missatge és la informació que l’emissor transmet al receptor.

  El canal és el mitjà pel qual l’emissor fa arribar el missatge al receptor.

  El codi és el sistema de signes que s’utilitza per elaborar el missatge. Els signes 

poden ser verbals (sons, lletres, signes de puntuació...) o no verbals (gestos, expres-

sions de la cara...). Cada llengua és un codi lingüístic que té els seus propis signes  

i les seves formes ortogràfiques, lèxiques, gramaticals...
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La manera d’emetre el missatge pot canviar en funció del lloc on som, del tipus de 

receptor...  Per això hi ha registres diferents que s’adapten a cada una de les situa-

cions: formals, estàndards i informals. 

Llengua oral i llengua escrita    

La llengua oral i la llengua escrita presenten algunes diferències importants:

  El mitjà de transmissió varia. La llengua oral es transmet per mitjà del canal auditiu 

i dels sons fonèticament articulats. La llengua escrita, en canvi, utilitza el canal vi sual 

a través de les lletres.

  En la llengua oral l’espontaneïtat és important ja que permet anar fent aclariments, 

reformulacions, interrupcions, silencis..., mentre que en la llengua escrita, un cop el 

missatge ha arribat al receptor, ja no es pot canviar.

  El llenguatge oral sol anar acompanyat de gestos i canvis d’entonació.

  El llenguatge escrit és més organitzat i elaborat tant en el fons (contingut) com en 

la forma.

Situació comunicativa: la casa on viu la Ventafocs i l’acció de rebre ordres de 

fer determinades feines de la casa.

Emissor: la madrastra i les germanes de la Ventafocs. 

Receptor: la Ventafocs.

Missatge: «Treballa, treballa, treballa!», 

«Cus-me el vestit!» i «Pentina’m!».

Canal: l’aire, si parlem, o el paper, si llegim.

Codi: la llengua oral, si parlem, o la 

llengua escrita, si llegim.

TREBALLA,  

TREBALLA,  TREBALLA!

PENTINA’M!

CUS-ME  

EL  VESTIT!


