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El següent dossier s’ha fet amb la finalitat de reforçar l’assoliment dels continguts de l’assignatura de Llengua 

i Literatura Catalana de 1r de Batxillerat. El dossier també us ajudarà a preparar-vos per l’examen de 

recuperació. En aquest examen entraran els següents temes: 

- Fonètica 

- Sintaxi (Oracions Subordinades) 

- Recursos literaris 

- Tòpics literaris 

- Literatura: 

o Els trobadors 

o Novel·la Cavalleresca (Tirant lo Blanc, Joanot Martorell) 

o Humanisme: Ausiàs March 

o Renaixença 

o Modernisme 

o Noucentisme 

o Crisis de la Novel·la 

o La novel·la psicològica (Aloma, Mercè Rodoreda) 

 

Per això cal que reviseu els vostres apunts, estudieu i torneu a revisar els llibres que hem llegit: 

- Tirant lo Blanc 

- Aloma 

- Antologia de poesia catalana, nova tria (en concret els textos dels autors i moviments que hem 

treballat): Trobadors (Cerverí de Girona, Jordi de Sant Jordi) / Humanisme (Ausiàs March) / 

Renaixença (Aribau, Verdaguer) / Modernisme (Joan Maragall) / Noucentisme (Joan Alcover, Josep 

Carner) 

  



 

FONÈTICA:  

1. Transcriu fonèticament els següents mots: 

Girafa Desitja Veuen Contar 

    

Grossa Iogurt Biblioteca Fetge 

    

Arrel  Filòsof Ungla Nimfa 

    

 Distingit Triomfar Fluix  Exèrcit 

    

Vaga Ultraroig  Guitza Volcans 

    

Gat Àvia  Jota Ràpid  

    

 

2. Descriu els següents contactes consonàntics i vocàlics: 

 

Labialització: 

Dentalització: 

Palatalització: 

Velarització: 

Geminació: 

Sonorització: 

Ensordiment: 

Emmudiment: 

Sensibilització: 

Sinalefa: 

Elisió: 

Hiat: 



3. Posa dos exemples de cada un dels contactes descrits en l’anterior exercici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Transcriu fonèticament aquesta frase, tenint en compte els contactes consonàntics i vocàlics: 

 

En el passat tot el que un Rei havia de fer era lluir respectable en uniforme i no caure del seu cavall. Ara 

hem d’envair les llars de la gent i consagrar-nos amb ells. Aquesta família s'ha convertit en la més baixa de 

totes les criatures, ens hem convertit en actors! 

 

 

 

 

 

5. Busca els següents sons en aquestes oracions: 

 

- NOMÉS  les  cinc  grafies  que  corresponen  al  so  fricatiu  alveolar sord [s]: 

 

Jo passo d’anar al casament, no cal insistir-hi. És un esdeveniment pesat, insuportable i del tot insofrible 

 

- NOMÉS les deu paraules que contenen grafies que corresponen a sons africats o a combinacions 

de sons oclusius i fricatius. I classifiqueu-les segons si contenen un so sord o un so sonor.  

 

Estic molt cansada, perquè he fet dotze exàmens aquest mes de maig. Potser tindré èxit i ho aprovaré tot. 

Però em faltava encara una entrevista amb l’adjunt del director, que havia d’analitzar el meu currículum, i 

avui, en parar un taxi per no fer tard, m’ha esquitxat de fang i per postres hem tingut un accident. No sé què 

passarà. 

 

- Distingiu  en  el  text  següent  el  so  fricatiu  palatal  sonor  [ʒ]  del  so  africat  palatal  sonor  [dʒ] i  

marqueu  de  manera  diferent  totes  les  grafies  que  corresponguin  a  l’un  i  a  l’altre. 

 



Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat. Si el penjat es despengés, menjaria els setze fetges dels 

setze jutges que l’han jutjat. 

 

- Subratlleu  en  el  text  següent  cinc  grafies  que  corresponguin  al  so  palatal  fricatiu  sord  [∫]. 

 

Va  ser  aquest  xicot  tan  eixerit  qui  em  va  despatxar  unes  caixes  de  carxofes  excel·lents.  Com que 

la xifra de la factura era extraordinàriament exagerada, em van poder fer una bona rebaixa 

 

 

SINTAXI: 

1. Fes l’anàlisi sintàctica de les següents oracions tal com s’ha fet a classe. (Indica l’oració, el 

tipus, la funció de l’oració i la funció del nexe si s’escau): 

 

Els qui escriuen amb ploma fan més bona lletra.  

 

El cas que et vaig encomanar sembla perillós.  

 

No van parar de molestar el noi que havia entrat darrer.  

 

Vindré quan es faci fosc. 

 

Fomentar l’educació i la cultura és una consigna governamental. 

 

No em sembla bé que sempre et surtis amb la teva. 

 

L’escrit que hem redactat tots està molt ben documentat.  

 

La taula on escric és massa baixa.  

 

Els dies que hem passat a la vora del mar són inoblidables.  

 

Hem negociat un contracte algunes clàusules del qual no s’ajusten a la normativa legal. 

 

El jersei que t’has comprat no et durarà gaire.  

 

El canvi del qual tothom parla tant no es produirà fins a l’estiu.  

 

El conte de pirates que hem escrit sembla original de debò.  

 

El recipient on llencem la brossa està ben atrotinat. 



 

Les malalties que necessiten més dotacions econòmiques són la SIDA i el càncer.  

 

Ell vol fer les paus. 

 

Ell vol que feu les paus. 

 

Prenia el cafè llegint el diari. 

 

Dona’m el que t’he demanat. 

 

Estic segur de guanyar les oposicions. 

 

No facis allò que vas dibuixar era exacte.  

 

Explica’m tot el que et va passar. 

 

Perquè l’aire corri cal obrir les finestres. 

 

Suposat que surtis elegit, pots comptar amb nosaltres. 

 

S’havia fet càrrec de tantes obligacions que va acabar malalta. 

 

 

LITERATURA: 

1. Llegeix els següents poemes i digues de cada un: DOS recursos literaris que trobis i UN tòpic 

literari. I justifica-ho: 

 

“La Pàtria” 

A Déu siau, turons, per sempre á Déu siau;  

O serras desiguals, que allí en la patria mia  

Dels nuvols é del cel de lluny vos distingia  

Per lo repos etern, per lo color mes blau. 

Adéu tú, vell Montseny, que dés ton alt palau, 

Com guarda vigilant cubert de boyra é neu, 

Guaytats per un forat la tomba del Jueu, 

E al mitg del mar immens la mallorquina nau. 

 

Jo ton superbe front coneixia llavors, 

Com coneixer pogués lo front de mos parents; 



Coneixia també lo só de los torrents 

Com la veu de ma mare, ó de mon fill los plors. 

Mes arrancat després per fals perseguidors 

Ja no conech ni sent com en millors vegadas: 

Axi d´arbre migrat á terras apartadas 

Son gust perden los fruits, é son perfum las flors. 

 

¿ Qué val que m´haja tret una enganyosa sort 

A veurer de mes prop las torres de Castella, 

Si'l cant dels trovadors no sent la mia orella, 

Ni desperta en mon pit un generos recort ? 

En va á mon dols pais en ales jo'm trasport, 

E veig del Llobregat la platja serpentina; 

Que fora de cantar en llengua llemosina 

No m´queda mes plaher, no tinch altre conort. 

 

Pláume encara parlar la llengua d´aquells sabis 

Que ompliren l´univers de llurs costums é lleys, 

La llengua d´aquells forts que acatáren los Reys, 

Defenguéren llurs drets, venjáren llurs agravis. 

Muyra, muyra l´ingrat que al sonar en sos llabis 

Per estranya regió l´accent natiu, no plora; 

Que al pensar en sos llars no s´consum ni s´anyora, 

Ni cull del mur sabrat las liras dels seus avis. 

 

En llemosí soná lo meu primer vagit, 

Quant del mugró matern la dolça llet bebia; 

En llemosí al Senyor pregaba cada dia, 

E cántichs llemosins somiaba cada nit. 

Si quant me trobo sol, parl ab mon esperit, 

En llemosi li parl, que llengua altra no sent, 

E ma boca llavors no sap mentir, ni ment, 

Puix surten mas rahons del centre de mon pit. 

 

Ix,doncs, per a expressar l'afecte més sagrat 

Que puga l'home en cor gravar la mà del cel 

Oh llengua a mos sentits més dolça que la mel, 

Que em tornes les virtuts de ma innocenta edat. 

Ix, e crida pel món que mai mon cor ingrat 

Cessarà de cantar de mon patró la glòria 



E passe per ta veu son nom e sa memòria 

Als propis, als estranys, a la posteritat. 

BONAVENTURA CARLES ARIBAU 

 

“Altíssim amor...” 

Altíssim amor, d’on gran desig s’engendra 

I esperança, venint per aquesta escala, 

M’alegren, però pateixo la por 

Del mal, que fa aprimar la carn; 

Porto al cor, sense fum, un foc continu, 

I la calor no em surt a la part de fora. 

Socorreu-me dins el termini d’una hora, 

Perquè els meus senyals em donen curta vida! 

 

Plena de seny, dir-vos que us estimo no cal, 

Ja que crec de cert que estàs segura, 

Si bé mostres que desconeixes la causa 

Perquè sigui l’amor desigual. 

AUSIÀS MARCH 

 

“Oda a Espanya” 

Escolta, Espanya, — la veu d’un fill 

que et parla en llengua — no castellana: 

parlo en la llengua — que m’ha donat 

la terra aspra; 

en ‘questa llengua — pocs t’han parlat; 

en l’altra, massa. 

 

T’han parlat massa — dels saguntins 

i dels qui per la pàtria moren; 

les teves glòries — i els teus records, 

records i glòries — només de morts: 

has viscut trista. 

 

Jo vull parlar-te — molt altrament. 

Per què vessar la sang inútil? 

Dins de les venes — vida és la sang, 

vida pels d’ara — i pels que vindran; 

vessada, és morta. 

 



Massa pensaves — en ton honor 

i massa poc en el teu viure: 

tràgica duies — a mort els fills, 

te satisfeies — d’honres mortals 

i eren tes festes — els funerals, 

oh trista Espanya! 

 

Jo he vist els barcos — marxar replens 

dels fills que duies — a que morissin: 

somrients marxaven — cap a l’atzar; 

i tu cantaves — vora del mar 

com una folla. 

 

On són els barcos? — On són els fills? 

Pregunta-ho al Ponent i a l’ona brava: 

tot ho perderes, — no tens ningú. 

Espanya, Espanya, — retorna en tu, 

arrenca el plor de mare! 

 

Salva’t, oh!, salva’t — de tant de mal; 

que el plor et torni feconda, alegre i viva; 

pensa en la vida que tens entorn: 

aixeca el front, 

somriu als set colors que hi ha en els núvols. 

 

On ets, Espanya? — No et veig enlloc. 

No sents la meva veu atronadora? 

No entens aquesta llengua — que et parla entre perills? 

Has desaprès d’entendre an els teus fills? 

Adéu, Espanya! 

JOAN MARAGALL 

 

“Sota el front tinc la vostra bella imatge” 

Sota el front tinc la vostra bella imatge, 

I tot el cos dia i nit ho celebra, 

Que remirant la molt bella figura 

La vostra faç s’hi ha quedat impresa, 

Que ni amb la mort no en marxarà la forma: 

Un cop seré del tot fora del segle, 

Els que el meu cos portaran al sepulcre 



Al rostre meu veuran el vostre signe. 

 

Com un infant quan contempla el retaule 

I, examina la pintura amb imatges 

Amb el cor net, no deixa que el distreguin, 

Pel gran plaer que els daurats li ofereixen, 

Em passa a mi davant l’amorós cercle 

Del vostre cos, on tant de béns s’enramen, 

Que mentre el veig més que a Déu el contemplo, 

Tan feliç soc per l’amor que em penetra. 

 

Així em té pres i lligat al presidi 

L’amor ardent, com si estés en un cofre 

Tancat amb clau, i amb tot el cos a dintre, 

On no em pu pas alçar ni moure un múscul, 

Perquè és tan gran l’amor que us tinc i sòlid 

Que el cor no us tem: és ferm com una torre 

En homenatge a vós, coloma blanca. 

[...] JORDI DE SANT JORDI 

 

“Desolació” 

Jo só l’esqueix d’un arbre, esponerós ahir, 

que als segadors feia ombra a l’hora de la sesta; 

mes branques una a una va rompre la tempesta, 

i el llamp fins a la terra ma soca migpartí. 

 

Brots de migrades fulles coronen el bocí 

obert i sense entranyes, que de la soca resta; 

cremar ha vist ma llenya; com fumerol de festa, 

al cel he vist anar-se’n la millor part de mi. 

 

I l’amargor de viure xucla ma rel esclava, 

i sent brostar les fulles i sent pujar la saba, 

i m’aida a esperar l’hora de caure un sol conhort. 

 

Cada ferida mostra la pèrdua d’una branca; 

sens mi, res parlaria de la meitat que em manca; 

jo visc sols per plànyer lo que de mi s’és mort. 

JOAN ALCOVER  

 



2. Digues a quin corrent literari o època històrica pertanyen i fes un breu esquema de les 

característiques de cada moviment literari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escull un fragment de la novel·la d’Aloma o un fragment de Tirant lo Blanc i fes un comentari 

de text (ha de ser algun fragment del qual no hàgim fet comentari de text durant el curs). 

Tingues en compte l’estructura: 

 

- Introducció (context social, context de l’autor, context de l’obra) 

- Situar el capítol dins de l’obra 

- Estructura externa (és novel·la, per tant, parlarem de qui és el narrador, com  se’ns presenta, quin 

tipus de verbs i temps verbals predominen, diàlegs, com  se’ns explica la història, quin és l’espai i el 

temps...) 

- Estructura interna (recursos, records o memòria, formes d’expressar de l’autor, novel·la total, llibre 

de cavalleries o novel·la cavalleresca...) 

- Temàtica del passatge 

- Conclusió 


