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Competència en llengua oral

Guia

Presentació
La proposta de curs telemàtic de formació centrat en la llengua oral en conjunt, que hem 
anomenat  Competència  oral:  fonaments  i  estratègies,  té  per  objectiu  proporcionar 
coneixements  i  eines  didàctiques  als  docents  de  Primària  i  Secundària.  Aquest  curs 
s'emmarca en l'impuls que, a partir de la implantació dels nous currículums de Primària i  
Secundària, hi ha necessitat de donar a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua oral. 
Després  de  detectar  necessitats  de  millora  en  les  habilitats  corresponents  a  la 
competència oral, el Departament d'Educació està implementant un pla d’actuacions per 
impulsar la competència comunicativa de la llengua oral. Aquest impuls comença, pel que 
fa a l'àmbit estrictament acadèmic, per la formació docent.
Els fonaments teòrics de la didàctica de la llengua oral configuren la part nuclear a tenir en 
compte dins d'aquest panorama formatiu, juntament amb el coneixement actualitzat de les 
formes  de  la  literatura  oral  i  el  coneixement  del  funcionament  i  de  les  possibilitats 
didàctiques dels mitjans de comunicació audiovisual.
Per  a  l'elaboració  dels  materials  dels  mòduls  del  curs,  s'han  utilitzat  aportacions 
específiques  relatives  a  la  didàctica  de  la  llengua  oral,  els  mitjans  de  comunicació 
audiovisual i a la literatura oral.

Objectius generals
• Conèixer les competències comunicatives, especialment les referides a la llengua 

oral, i la manera d'avaluar-les. 
• Estudiar les principals característiques de la didàctica de la llengua oral. 
• Conèixer les principals formes de la literatura oral. 
• Estudiar  les  formes  de  comunicació  pròpies  dels  mitjans  de  comunicació 

audiovisual en relació a la llengua oral i a l'àmbit educatiu. 

Format
Per seguir aquest curs podeu optar entre: 
Anar consultant en línia els materials dels diferents mòduls. 
Descarregar tot el  curs en format PDF, fent clic als enllaços que trobareu a l'espai de 
formació. Un cop descarregats els fitxers, obriu-los amb el programa Acrobat Reader. 
El curs compta amb una aula virtual dins l'espai de formació del Servei d'Immersió i Ús de 
la Llengua, al qual s'ha d'accedir per portar a terme les activitats i exercicis del curs.

Estructura
La durada del curs és de 36 hores. Cada mòdul s'organitza en cinc activitats pràctiques i 
uns exercicis. En total, cada mòdul representa dotze hores de formació. Els mòduls són: 

• Mòdul 1: Fonaments teòrics de didàctica de la llengua oral 
• Mòdul 2: Mitjans de comunicació audiovisual 
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• Mòdul 3: Literatura oral
Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i  destreses bàsiques en el  
domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear 
carpetes,  copiar  fitxers,  retallar  i  enganxar,  instal·lar  programes,  navegar  per  Internet,  
enviar correu electrònic. És recomanable tenir un coneixement bàsic de les utilitats dels 
webs educatius de la XTEC.

Requeriments tècnics
Caldrà comptar amb accés a Internet i els permisos per instal·lar programari a l'ordinador, 
que s'haurà de poder visualitzar amb els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 
4  i  superiors),  i  el  Firefox,  amb  les  opcions  Javascript i  galetes  activades  (eines 
disponibles al DVD-ROM Materials de Formació). 

Tutoria i seguiment del curs
A cada participant se li assigna un tutor o tutora formadora que l'assessorarà i l'orientarà 
en  el  treball  dels  diferents  mòduls.  L'alumnat  participant  pot  formular  les  consultes  i  
preguntes que calgui pel correu electrònic intern de l'aula virtual. Per aquest mètode pot 
demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La 
persona  responsable  de  la  tutoria  farà  un  seguiment  personal  del  procés  de  cada 
participant basant-se en els exercicis. 
Pel  que fa  al  seguiment  del  curs,  l'alumnat participant  trobarà pautes de seguiment  i 
materials a l'aula virtual. També haurà de realitzar algunes pràctiques en l'àmbit de l'aula  
virtual. Es recomana fer ús dels espais formatius de l'aula virtual exclusivament per a les 
finalitats del curs. 

Lliurament d'exercicis
Les activitats obligatòries, els exercicis de cada mòdul, s'hauran de realitzar i lliurar en els 
terminis marcats al calendari fent servir les aplicacions de l'aula virtual.

Calendari del curs
Inici del curs 17 d'octubre de 2011

Fi del curs 25 de gener de 2012

Data de lliurament d'exercicis 

Mòdul 1 14 de novembre de 2011

Mòdul 2 12 de desembre de 2011

Mòdul 3 23 de gener de 2012
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1. Fonaments teòrics de didàctica de la llengua oral

Objectius
L'objectiu global d'aquest mòdul és donar a conèixer els eixos bàsics per a una didàctica 
ben fonamentada de la  llengua oral  mitjançant  una explicació  inicial  de com funciona 
aquest  vessant  de  la  comunicació  i  proporcionar  informació  introductòria  sobre  els 
principals gèneres discursius orals que tenen lloc en el context escolar. 

• Conèixer els elements de conducta social que caracteritzen la comunicació. 
• Estudiar  quines  són  les  competències  comunicatives  i  quins  elements  les 

componen. 
• Conèixer  les  característiques  del  text  argumentatiu,  els  principis  bàsics  de  les 

tècniques  d'argumentació  i  els  elements  indispensables  que  concorren  en  la 
situació comunicativa del debat. 

• Treballar les bases de funcionament de la conversa, el paper de la conversa com a 
mecanisme de coneixement,  sobretot en relació a l'àmbit  escolar,  i  els tipus de 
conversa que s'hi poden donar. 

• Reflexionar  al  voltant  de  l'autoregulació  en  el  procés  comunicatiu  oral, 
especialment  en  relació  al  gènere  de  l'exposició  oral  en  l'àmbit  escolar,  i  
proporcionar idees sobre l'avaluació de la lengua oral. 

Continguts
• Les conductes comunicatives: elements .
• Les competències comunicatives: trets bàsics, accions i comportaments. 
• L'argumentació com a gènere discursiu oral: tècniques i regulació.
• La conversa en l'àmbit escolar: tipus. 
• Autoregulació i avaluació de la llengua oral de l'alumnat a partir de l'exposició oral 

Bibliografia
• BOSCH,  Carmina  (2003).  L'ensenyament  de  l'oral  i  la  interacció  a  l'aula. 

Departament d'Educació. 
• CANALE,  Michael  (1983).  “De  la  competencia  comunicativa  a  la  pedagogía 

comunicativa  del  lenguaje”,  dins  M.  Llobera  (ed)  (1995),  La  competencia  
comunicativa. Barcelona, Edelsa. Pàgs. 63-81. 

• DEL  RIO,  M.  José  (1993)  Psicopedagogía  de  la  lengua  oral.  Un  enfoque  
comunicativo. Barcelona. IEC UB/Horsori. 

• DE PUIG, I., SÁTIRO, A. (2000). Jugar a pensar con cuentos. Barcelona. Octaedro. 
• HEINEMANN, Peter (1976). Pedagogia de la educación verbal. Barcelona. Herder. 

1979. 
• MERCER, Neil (1995) La construcción guiada del conocimiento. Barcelona. Paidós. 
• WATZLAWICK (1980).  El lenguaje del cambio: nueva técnica de la comunicación  

terapéutica. Barcelona. Herder. 2002 
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1.1 Els comportaments comunicatius

Objectius
L'objectiu  d'aquesta  pràctica  és  conèixer  els  elements  de  conducta  social  que 
caracteritzen la comunicació. 

Conductes comunicatives
L’escriptor Oscar Wilde va dir que, de vegades, en el discurs, convencem més a través de 
la forma de la paraula, del to i del ritme de veu que pel contingut. Els aspectes no verbals  
ajuden a reflexionar més sobre el llenguatge verbal i entendre més les interaccions. La 
imatge,  la  gestualitat,  l’expressió  facial  de  les  emocions,  la  mirada,  així  com  la 
comunicació  tàctil,  són  elements  de  gran  força  comunicativa  que  ajuden  a  reforçar 
l’expressió  verbal.  D’altra  banda,  aquests  elements  extralingüístics  són  difícils  de 
seqüenciar i encara més de formalitzar ja que el món no verbal és fonamentalment no 
lineal. Ens hi  fixem poc, però poden ser particularment significants a l’hora d’establir  i  
mantenir  relacions de poder  i  control,  a  l’hora  de transmetre  emocions o a  l’hora  de 
negociar acords. La mirada és un important mecanisme sobre el qual els interactuants 
intercanvien fluxos informatius i  de rols,  ara com a parlants, ara com a oients en una 
conversa. A més d’informació també negociem les nostres posicions relatives de poder, de 
dominància o de submissió. 
Sembla ser, però, que la gran aportació informativa la fa la veu. I en parlar de veu fem 
referència al to, l’entonació, el ritme, la velocitat, la ressonància, la claredat, la inflexió o el  
timbre.  Una  veu  harmoniosa  és  la  que  sap  jugar  amb tots  aquets  elements.  La  veu 
expressa de forma subtil allò que li passa tant mentalment com físicament a qui parla. 
Una qualitat de veu que transporti seguretat i afecte reverteix directament en l’augment de 
l’empatia. La veu ofereix als altres un indici determinat de nosaltres mateixos: l’alegria, el  
nerviosisme, les expectatives, l’autoritat, la motivació, la por o l’interès. 
En la comunicació interpersonal, paral·lelament al llenguatge, hi ha també elements no 
verbals,  com el  gest,  la mímica, la postura i  els moviments corporals que juguen una 
funció especial. Per això també haurien de tenir un espai dins de les activitats didàctiques. 
Heinemann (1979) reflecteix en un esquema els onze elements de conducta social que 
caracteritzen la comunicació. 
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Així, aquests elements fonamentals poden subdividir-se en conducta verbal i no verbal. I,  
al mateix temps, els canals de comunicació els trobem dividits en estímuls tàctils i visuals i  
en estímuls auditius. 

1.1.1 Activitat

En aquest article aparegut a El Periódico de Catalunya el 2 d'octubre de 2005, l’assessor 
de comunicació Antoni Gutiérrez-Rubí, fa una anàlisi de la composició del grup de polítics 
que es van fer la foto en la última cimera abans d’aprovar l’Estatut. 
Tenint el compte l’apartat de les conductes comunicatives, mireu quants dels elements del  
quadre utilitzar per Heinemann són usats en l’anàlisi d’Antoni Gutiérrez-Rubí i assageu el  
vostre comentari. 
Trieu algun presentador de TV que sigui  conegut (Júlia Otero, Ramon Pellicer,  Tomàs 
Molina…) i descriviu trets del seu comportament comunicatiu. Envieu aquesta descripció 
al fòrum M1 1.1 Conductes comunicatives. 
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estímuls auditius 
no verbal

• Sincronització de 
la parla

• To emocional
•  Pronunciació, 

accent i defectes de 
la parla
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parla

Comunicació verbal

estímuls auditius 
verbal

• Formes de 
manifestació: 
registres

• Conductes 
discusives segons 
estructures de text

Comunicació no verbal

estímuls tàcits i visuals

• Contacte corporal
• Proximitat en l'espai
• Actitud corporal
• Manifestació externa
• Mímica i gest
• Direcció de la vista
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1.2 Competències comunicatives

Objectius
L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer quines són les competències comunicatives i  
quins elements les componen. 

Desenvolupament
Exposar les pròpies idees i argumentar són finalitats bàsiques en el tractament de l’oral. 
Canale (1983) va establir un marc teòric per a la competència comunicativa que inclou 
quatre grans àrees de coneixements i  habilitats:  competència gramatical,  competència 
sociolingüística, competència discursiva i competència estratègica. 

• Competència gramatical. Fa referència al domini del codi lingüístic. S’ocupa dels 
nivells: 

• fonològic 
• morfosintàctic 
• lèxic i semàntic 

• Competència  sociolingüística.  Fa  referència  a  les  regles  socioculturals  d’ús. 
S’ocupa de: 

• la situació dels participants 
• el propòsit de la interacció 
• les normes i convencions de la interacció 

• Competència discursiva. Fa referència a la combinació de formes gramaticals i 
significats  per  aconseguir  un  text  coherent  i  cohesionat  en  qualsevol  gènere.  
S’ocupa de: 

• la cohesió de la forma 
• la coherència del significat 

• Competència estratègica. Fa referència a les estratègies de comunicació verbal i 
no verbal que es poden utilitzar. S’ocupa de: 

• compensar deficiències provocades per limitacions i insuficiències 
• afavorir l’efectivitat de la comunicació 

Les accions i comportaments que determinen aquestes competències poden detallar-se 
així: 

• Competència gramatical 
• Ús del vocabulari precís. 
• Correcció lingüística dels conceptes bàsics. 
• L’explicació etimològica d’algun concepte pot ajudar a comprendre el  seu 

significat. 
• Claredat  a  l’hora  de  l’exposició  (llargada  de  les  frases  i  ordre  dels 

components). 
• Ús de preguntes i admiracions per aconseguir que el text no sigui monòton. 

• Competència sociolingüística 
• Adequació als interessos i als coneixements de l'auditori. 
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• Atenció  als  aspectes  formals  relacionats  amb  la  presentació  del 
conferenciant, la distribució de l’auditori en l’espai i la distribució dels torns 
d’intervenció. 

• Competència discursiva 
• Elaboració d’un guió escrit que ajudi a construir el text oral. 
• Selecció de la manera d’introduir el tema. 
• Anunci del tancament de l’exposició 
• Utilització de repeticions i reformulacions que ajudin a bastir la idea principal. 
• Les metàfores, les imatges i els exemples com a estratègies que afavoreixen 

la comprensió del tema. 
• Ús  d’organitzadors  del  discurs  (marcadors  i  connectors)  que  lliguin  les 

diferents parts del text. 
• Competència estratègica 

• Ús de suports visuals (il·lustracions, projeccions). 
• La intensitat de la veu en relació a l’espai. 
• Ús de fórmules de farciment (aleshores, doncs bé…) que ajuden a buscar 

les noves idees que es volen exposar. 
• Llenguatge no verbal: el gest i la mirada. 
• Pauses i silencis com a estratègies per captar l’atenció. 
• Capacitat de destacar els conceptes fonamentals mitjançant el volum de la 

veu, la lentitud o una entonació emfàtica. 

1.2.1 Activitat
Analitzeu les competències comunicatives que el  jutge titular del  Jutjat  de Menors de 
Granada Emilio Calatayud posa en joc en aquest discurs en unes jornades dedicades a la 
justícia  infantil  i  juvenil.  Feu  aquesta  anàlisi  a  partir  de  les  accions  i  comportaments 
esmentats per a cada una de les competències. 
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1.3 L'argumentació

Objectius
L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer les característiques del text argumentatiu, els 
principis  bàsics  de  les  tècniques  d'argumentació  i  els  elements  indispensables  que 
concorren en la situació comunicativa del debat. 

El text argumentatiu
Aristòtil, ja en el seu temps, va dir que perquè es produeixi una bona argumentació hi ha 
d’haver dues o més opinions oposades o divergents. 
El debat és un gènere que pot oferir als alumnes els mitjans que els permetrà: 

• Analitzar les condicions socials de producció i de recepció de l’oral. 
• Apropiar-se de tota una sèrie d’estratègies argumentatives. 

A més,  l’ensenyament  de  l’argumentació  oral  es  pot  realitzar  de  manera  relativament 
precoç,  contràriament  als  textos  d’opinions  escrites  que  necessiten  del  domini  de  la 
lectura. 
L’escola  afavoreix  la  creació  de  situacions  d’argumentació  a  partir  veritables  temes 
d’interès per part dels alumnes com per exemple les assemblees o consells de classe, en 
què debaten democràticament la vida de la classe o de l’escola: dels casos en què s’ha 
de regular conflictes, per analitzar i millorar el funcionament de la classe i per prendre 
decisions col·lectivament. 
Paral·lelament,  de  les  situacions  d’argumentació  que  regulen  la  vida  escolar  es  pot 
contemplar el debat com un gènere a ensenyar i a treballar a classe per exercir i millorar  
les capacitats necessàries per a l’argumentació i per a exercir de moderador. 

Tècniques d'argumentació
a) Claredat en la presentació del tema i dels arguments: 

• Presentar amb claredat, senzillesa i brevetat l’argument que volem defensar. 
• Definir el sentit de les paraules més interessants o conflictives perquè els 

altres puguin interpretar-les amb justesa. 
• Quan s’argumenti, vigilar molt amb les trampes del llenguatge, l’ambigüitat… 

que poden complicar i fer poc operatiu l’intercanvi d’opinions. 
b) Tenir en compte el tipus d’interlocutor o públic. 

Sempre  hem  de  procurar  que  els  nostres  arguments  s’adaptin  a  qui  ens  ha 
d’escoltar. 

c) Ús de la refutació, mecanisme clau del debat. 
Mitjançant aquest mecanisme els argument són realment discutits, debatuts. Per 
això  es  tracta  d’un  element  clau  de  l’argumentació.  La  refutació  pot  prendre 
diverses formes. Sovint és eficaç de procedir en dos temps: expressar primer un 
cert acord amb l’interlocutor per marcar millor, seguidament, el seu desacord. Una 
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de les estratègies, segons Watzlawick (1980) és la de l’anticipació del desacord. 
Per tant suposa un apropament als inicis d’intervencions tals com “ja sé que podrà 
semblar estrany, però…”, “Podria semblar molt superficial, però si ho analitzem bé 
crec que el que ara diré pot…”, “M’imagino com ressonaran les meves paraules, 
però no em puc estar de dir…”, “És possible que sembli ridícul però podria dir-se 
que…”, “Sé que poques persones compartiran el que ara diré però crec…” 

d) La moderació en les intervencions. 
Tota  refutació  representa,  en  diferents  graus,  un  atac  verbal  cap  a  l’altre 
interlocutor, un cert atemptat a la seva imatge. Per atenuar aquest atemptat sense 
renunciar a dir el que s’ha de dir, es pot moderar la intervenció. 

e) Reformular per remarcar i assegurar l’intercomprensió. 
Sovint,  per  fer  referència  al  que  un  altre  ha  dit,  per  fer  adonar  i  expressar  la  
comprensió, un participant reformula les paraules de l’altre, de vegades enllaçant-
les una mica amb el propi pensament. 

El moderador: un principi de regulació
El moderador assumeix diferents funcions dins d’un debat. A més de les funcions socials  
dins  del  debat  públic  (saludar,  presentar…),  obre  el  debat  exposant  i  delimitant  les  
qüestions,  els  marcs  de  la  discussió.  També fa  la  cloenda,  sovint  tornant  a  donar  la  
paraula una última vegada als participants. Ell s’esforça a estructurar el debat i a fer-lo  
“visible”; ha de sintetitzar i  resumir els acords. Centra el  debat quan és necessari  i  el  
rellança. Fa la funció de mediador entre els participants i l’auditori. Representa un element 
actiu  d’estructuració  i  autoregulació,  de  control  del  debat.  Cada  moderador  haurà 
d’interioritzar aquest paper i fer-lo actuar com a principi de regulació del debat. 
Cal remarcar que és important que els alumnes tinguin mostres de debats en què els 
participants  defensen  les  posicions  i  presenten  propostes  no  necessàriament 
contradictòries. En benefici de la qüestió exposada, cadascú pressuposa en els altres la 
voluntat  de  trobar,  a  través  de  la  raó  i  el  raonament,  una  solució  col•lectivament 
acceptable. Aquesta posició evoluciona forçosament dins la discussió i el diàleg, que són 
els que poden reduir un eventual desacord entre antagonistes. 

1.3.1 Activitat
Visioneu aquest vídeo corresponent a un tall d'un debat televisiu del programa Els matins 
de Josep Cuní. 
Tenint  en  compte  les  tècniques  argumentatives,  analitzeu  quines  són  les  diferents 
postures defensades al voltant del tema. Determineu el comportament argumentatiu de 
cada una de les persones que hi intervenen i les estratègies que fa servir per expressar, 
convèncer o refutar altres arguments. 
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1.4 La conversa, un privilegi

Objectius
L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer les bases de funcionament de la conversa, el 
paper de la conversa com a mecanisme de coneixement, sobretot en relació a l'àmbit 
escolar, i els tipus de conversa que s'hi poden donar. 

Desenvolupament
La conversa o diàleg, pel seu valor interactiu, mereix que se l’esmenti especialment. Però 
encara que sembli que tothom sap conversar, sabem que hi ha converses estèrils, amb 
poc valor per a l’aprenentatge i la reflexió. És important conèixer estratègies, models i  
intervencions  a  fi  que  esdevingui  més  eficaç  i  fructífera  i  que  porti  a  relacions  de 
pensament més elaborades i complexes. 
Podem ajudar a conversar i a fer de la conversa una eina més reflexiva i transferible a 
l’aprendre a aprendre. Encara que sigui difícil de pautar i de planificar l’estructura d’una 
conversa,  sí  que  podem  fer  anàlisis  que  ens  ajudin  a  saber  de  les  actituds,  de  les 
escoltes, de les conductes de qüestionament i dels tipus de preguntes que es posen en 
joc:  si  són  repetitives,  si  afegeixen  nous  interessos,  si  ajuden  a  fer  connexions  no 
previstes. 
Segons Neil Mercer (1995), si volem especificar què vol dir “coneixement”, s’arriba a la 
conclusió que parlem d’alguna cosa que es troba al cap de cada individu. Per suposat, el  
coneixement existeix en el pensament. Però pensar-hi només com una possessió mental 
individual, no fa justícia a les capacitats dels éssers humans. El coneixement és, també, 
una possessió conjunta, perquè es pot compartir de forma molt efectiva. Entre tots els 
éssers  vius  només  les  persones  estem  preparades  per  utilitzar  els  nostres  recursos 
mentals per solucionar problemes, amb la finalitat de crear coneixement a través d’un 
esforç mental conjunt. Tots els pensadors creatius han treballat amb altres persones i les 
idees dels altres, a més de les pròpies. 
De totes maneres, el procés de compartir coneixement i desenvolupar la comprensió no 
sempre resulta tan senzill: els individus es poden malinterpretar mútuament, el professorat 
no sempre s’explica bé, els nens i nenes poden transformar idees amb sentit en idees 
sense sentit. 
No obstant, per comprendre el procés, els fracassos són tan importants com els èxits i  
poden entendre’s millor observant les converses que els generen. D’aquí la responsabilitat 
dels principals agents educatius (pares i mares, mestres, formadors) d’ajudar a altres a 
desenvolupar el coneixement i la comprensió. Aquesta responsabilitat es pot dur a terme 
de moltes maneres, però la més òbvia és la de conversar amb els qui aprenen. 
Alguns dels pensaments més creatius apareixen quan les persones estan parlant en grup 
(d’aquí  el  brainstorming com a tècnica  creativa).  A l’escola  és  imprescindible  que  els 
alumnes impliquin altres persones en els seus propis pensaments, és a dir que utilitzin les 
converses per desenvolupar els seus propis pensaments. 
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L’intercanvi verbal en el treball cooperatiu a l’aula: tres tipus de conversa
Mercer  fa  referència  a un  projecte  d’investigació  que es  va  fer  a  Anglaterra  pel  grup 
ORACLE.  En  aquesta  investigació  volien  observar  i  avaluar  les  pràctiques 
conversacionals dels alumnes en el treball en grup: “des dels anys seixanta una filosofia  
progressiva  de l’educació havia  impulsat  el  ‘treball  en  grup’ en què els  nens i  nenes 
s’asseuen junts al voltant de taules i se’ls permet parlar mentre treballen.” 
En la investigació van aconseguir dades evidents del poc valor que la conversa i l’activitat 
conjunta suposaven per al progrés educatiu dels nens i nenes. Els nens podien estar fent  
feines paral·leles o individuals i  parlar d’altres coses. El  treball  que realitzaven no els  
incitava  a  parlar-ne  ni  a  establir-hi  col·laboració.  És  a  dir  no  es  produïen  situacions 
d’aprenentatge i treball cooperatiu. 
Però, és clar, si partim només de les habilitats que espontàniament posen en joc en la 
conversa,  és  natural  que  s’obtinguin  aquests  resultats.  Com  qualsevol  altre  gènere 
discursiu,  la  conversa  també  s’ha  de  modelar.  Perquè  una  col·laboració  o  treball 
cooperatiu tingui èxit, s’ha d’ensenyar als alumnes com col·laborar a fi que, així, tinguin 
una idea clara del que s’espera d’ells. 
Més tard, a finals dels anys vuitanta, el Nacional Oracy Project va proporcionar abundant  
informació sobre la conversa a les escoles britàniques i van tenir l’èxit de poder demostrar 
la  importància  que  té  comprendre  el  paper  de  la  conversa  en  l’aprenentatge  amb el  
professorat de totes les matèries del currículum. A través d’aquest projecte també es va 
aconseguir augmentar la consciència del professorat sobre el fort valor de la conversa i, 
en conseqüència, la millora de l’estatus de la conversa a l’aula entre professorat i alumnat. 
Els  mestres  tenim interès  en  saber  com l’activitat  col·laborativa  afecta  la  qualitat  del  
pensament. Ara es creu que, compartint les idees, els nens i nenes poden assolir tipus de 
comprensió més generalitzables si se’ls ajuda i anima activament a fer-ho. 
En  les  discussions  de  classe  de  petits  grups  s’hauria  d’analitzar  com  negocien  els 
coneixements, la participació, com es refuten, com tenen en compte les idees dels altres,  
si hi ha algú que pren el paper de “professorat” en el sentit que sap recapitular, resumir el 
que han dit entre tots per continuar avançant, com intervé el “professor” o “professora” per 
anar donant les pistes que ajudin a avançar. 
L’activitat conjunta dóna oportunitats per practicar i desenvolupar formes de raonar amb el  
llenguatge,  mentre  que  el  discurs  dirigit  del  professorat  no  ofereix  el  mateix  tipus 
d’oportunitats. 
No tots els tipus de conversa i de col·laboració tenen el mateix valor educatiu. Hi ha tipus 
de conversa en què les parelles o els petits grups raonen junts, els problemes s'analitzen 
conjuntament,  es  comparen  les  possibles  explicacions  i  es  prenen  les  decisions 
conjuntament. Des del punt de vista d'un observador, els raonaments són visibles en la 
conversa. 
Mercer  exposa  quines  són  les  condicions  favorables  perquè  sorgeixi  aquest  tipus  de 
conversa: 

• Les parelles de treball han de veure la necessitat de parlar per a realitzar la tasca,  
per tant, la conversa no és incidental. 

• L’activitat  hauria  de  ser  dissenyada  per  a  promoure  la  cooperació  i  no  la 
competència. 
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• En tercer lloc, els participants han de comprendre bé i de forma compartida la clau i 
el propòsit de l’activitat. 

• Finalment, els participants, haurien de tenir molt presents les “regles bàsiques” de 
l’activitat i, alhora, haurien de promoure un intercanvi lliure de les idees rellevants i  
una  participació  activa  de  tots  els  implicats.  També  ajuda  que  els  alumnes 
mantinguin una relació amistosa ja establerta. 

• No és només important  el  resultat  final,  sinó també el  procés en què es pugui 
valorar la intervenció i raonament de tots els participants. En la transcripció nº 2 es 
reflecteix força bé com en una tasca de recerca d’un nom topogràgic en un índex, 
el grupet de nens i nenes se’n surt per la constància i la dominància d’un d’ells, 
però no a partir de la participació o col·laboració de tots els components del grup. 

Mercer distingeix tres tipus de conversa a l’hora d’interaccionar a les aules: La conversa 
de discussió o disputativa, la conversa acumulativa i la conversa exploratòria. 

a) Conversa de discussió. Es caracteritza pel fet d’estar en desacord i posteriorment 
es prenen les decisions individualment. Les expressions que poden acompanyar 
els inicis de frases en un conversa de discussió són de l’estil: “no, mira” , “la veritat  
és…” “apa…” En una conversa d’aquest estil, els interlocutors moltes vegades no 
s’escolten. Ja tenen clar el  que diran i  per tant esperen pacientment que l’altre 
acabi el seu torn, per poder iniciar el propi. 

b) Conversa  acumulativa.  És  aquella  en  la  que  els  parlants  construeixen 
positivament, però no críticament, sobre el que ha dit l’altre. Les parelles o grups 
l’utilitzen per construir un coneixement comú, mitjançant l’acumulació. Es basa en 
unes regles bàsiques que fomenten les aportacions conjuntes i complementadores 
a la conversa, a més d’una acceptació relativament poc crítica del que diuen els 
interlocutors.  Cada  un  d’ells  va  complementant  les  aportacions  dels  altres 
mitjançant el recolzament i l’acceptació de l’altre. Les expressions més comuns per 
afegir informació són: “sí”, “d’acord”, “a més a més”, “afegiria”, “també…” 

c) Coversa exploratòria. Té lloc quan les parelles o grups tracten de forma crítica, 
però constructiva, les idees dels altres. En aquest tipus de conversa el coneixement 
es justifica més obertament i el raonament és més visible en la conversa. Aquí és 
on caldria posar en joc les “regles bàsiques” esmentades abans. En la conversa 
exploratòria  hi  ha  una  major  responsabilitat  dels  alumnes  respecte  al  procés 
conversacional  a  fi  d’arribar  a  un  producte  o  un  acord  final.  La  conversa 
exploratòria pressuposa un gran valor cooperatiu i de domini d’habilitats socials. 

1.4.1 Activitat
A continuació hi ha transcrits tres fragments de converses recollides a les aules. 
Determineu a quin tipus de conversa anirien relacionades cada una i expliqueu en què us  
baseu per fer aquesta determinació. 
Tot i que es difícil de classificar les converses, ja que totes tenen indicis de pertànyer al  
mateix temps a les tres categories, sí que es poden trobar indicis per detectar si s’apropen 
més a un o altre tipus de conversa. 
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Conversa 1
Aquest fragment està extret de la conversa que hi va haver en una aula de 4t de primària,  
sobre la catàstrofe del Prestige, el petrolier que es va enfonsar a les costes de Galícia. 
Dani: Quan el Prestige es va enfonsar, el capità volia portar el vaixell al port un altre cop i 
llavors el govern el va detenir per no voler col·laborar en anar més cap al mar. Llavors el 
Prestige es va enfonsar i ara s’estan fent esquerdes i està sortint el fuel. 
Tots: Sí, sí, sí. 
Mestra: A veure? (senyalant la Sara). 
Sara: Que crec que el vaixell es va enfonsar i es va trencar una mica i llavors el petroli és  
com una contaminació per al mar. Llavors va gent a treure’l perquè és dolent pels peixos i 
altres animals que necessiten l’aigua del mar. 
Mestra:  Miguel,  que fa estona que tens la mà aixecada, deus tenir  ganes de d’afegir 
coses. 
Miguel: Jo crec que El Prestige s’ha enfonsat i s’ha fet com una “greta”… 
Mestra: Una esquerda, vols dir? 
Miguel: Sí, i surt el petroli, i està afectant a la costa. Però l’està observant el Nautilus. 
Inés: Sí, jo crec que s’ha enfonsat el vaixell i, llavors, està sortint tot el fuel i està arribant  
cap a la platja i tot això i s’estan morint els animals que viuen a la platja. 
Tots: Sí, sí. 
Sílvia: I que a les platges hi ha molta gent per ajudar a rentar roques i perquè els animals 
no es morin i que hi ha milers de persones que estan ajudant. Això ho donen per moltes 
televisions. 

Conversa 2
Descripció de la situació: la majoria de nenes i nenes de la classe de 2n de primària estan 
diversificats  en  grups buscant  informacions diverses o bé treballant  en  la  construcció 
d’una maqueta de la muntanya de Montserrat. A aquest grupet de cinc, la mestra els ha 
demanat que busquin informació sobre les Coves del Salnitre en el llibre de Els camins de 
Montserrat. 
Mestra: Vosaltres cinc, a veure què trobeu sobre les Coves del Salnitre. 
Joan: (neguitós) A l’índex! (el Joni intenta prendre-li el llibre) No, a l’índex, a l’índex, a 
l’índex (Reté el llibre amb força ja que el Joni l’hi intenta treure). Neeen, a l’índex. Aquí, ell  
sabrà on diu. On està l’índex? Índex, índex. (La mà del Joni atura les pàgines a mig índex) 
No, aquí no comença! 
Òscar: Mira, funicular de Sant Joan, a la 44. 
Joan: No, espera. No, espera, que aquí no comença (referint-se a l’índex). 
Joni: Xavaal! Aquí! 
Joan: No, espera, que aquí no comença. 
Àlex: Aquí. 
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Joan: Ei, ja podem trobar el Pla de les Bruixes (referint:se a l’índex). 
Joni: No, no. El Pla de les Bruixes, no. 
Joan: Per què? 
Joni: Perquè no. 
Raúl: (Mirant el Joni) Per què no? 
(El Joni ni contesta ni se’l mira) 

Conversa 3
En aquesta  aula,  la  mestra  vol  experimentar  amb una  proposta  didàctica  de  l’autora 
francesa E. Nonnon. Pregunta als nens i nenes de la seva classe què passa quan fem un 
salt.  És  a  dir  que  intentin  descobrir  quins  mecanismes  es  posen  en  joc  i  com 
s'aconsegueix de fer una salt. La mestra pregunta: Què passa quan saltem? A continuació 
es transcriu un fragment de la conversa. 
Enric: Quan es fa un salt moltes vegades hi ha un moviment, hi ha els nervis. 
Lídia: Algunes vegades no es belluga tot. 
Joan: Hi ha la intel·ligència. 
Enric: Per saltar no necessitem la intel·ligència. 
Joan: Per qualsevol cosa s’ha de reflexionar, perquè el cervell ho controla tot. 
Lluïsa: Jo no veig de cap manera que quan jo salto funcioni amb la intel·ligència; jo salto 
així. 
Arnau: Però el cervell mana els nervis. 
Miquel: No és el cervell, perquè el cervell no salta. 
Arnau: El cervell mana els nervis i els nervis manen el cos que es bellugui, són el cervell i  
els nervis, no només el cervell. 
Lluïsa: Sí, però jo no ho entenc; tu estàs dret, vols saltar i saltes; quina relació hi ha amb 
el cervell? 
Mestra:  Llavors  anotem  la  pregunta:  quina  relació  hi  ha  entre  l’activitat  cerebral  i  el 
moviment? 
 

18



Competència en llengua oral

1.5 L'autoregulació i l'avaluació

Objectius
L'objectiu  d'aquesta  pràctica  és  reflexionar  al  voltant  de  l'autoregulació  en  el  procés 
comunicatiu oral, especialment en relació al gènere de l'exposició oral en l'àmbit escolar, i  
proporcionar idees sobre l'avaluació de la llengua oral. 

Desenvolupament
En el  terreny de  la  llengua  oral,  l’avaluació  es  fa  difícil  perquè  no  sempre  es  tenen 
presents totes les variables que intervenen i perquè objectivar és conflictiu. L’oral és difícil  
d’observar i complex d’analitzar. 
A les  aules  es  produeixen  moltes  situacions  de  parla  i  d’intercanvi  oral,  però  no  és 
suficient per aconseguir el domini i la competència adequada. S’ha de compartir amb els  
alumnes els objectius a aconseguir, s’ha de poder desglossar, juntament amb ells, tots 
aquells elements que intervenen en una explicació fluïda, intel·ligent i intel·ligible. Han de 
poder disposar de models dels quals rebre exemples i amb els quals comparar-se. Cal 
mantenir la idea que per poder avançar i progressar en el domini del llenguatge oral cal  
l’ús i la reflexió; un ús ric en extensió, que s’ha de propiciar en un ventall de situacions i  
contextos diferents, i una reflexió que permetrà mirar amb ulls externs i crítics les pròpies  
actuacions  i  que  ha  d’oferir  pautes  d’anàlisi  i  de  millora.  Per  entendre  realment  les 
habilitats comunicatives, s’hauran de tenir en compte, al mateix temps que el significat 
lèxic  i  l’estructura  gramatical  de  les  frases,  les  formes de conducta  que acompanyen 
l’expressió lingüística, com ara el gest, la mímica, l’èmfasi, el to… 
Són interessants les pràctiques orals que parteixen de la base de fer els alumnes partícips 
i  protagonistes  de  les  pròpies  avaluacions,  tot  fent-se  observacions  d’ells  mateixos  i 
elaborant pautes d’observació i preparació d’exposicions, debats i converses. 
A continuació s’exposa un possible itinerari  a seguir en una situació d’ús de l’oral  per 
incidir de manera més intencionada i que tingui més sentit per als alumnes. 

Abans de la 
sessió 

• Motivar per intervenir
• Compartir els objectius: tant del contingut com de la 

forma
• Triar la modalitat: el gènere, el text, el context… 

Durant la sessió 

• Mostrar actitud adequada
• Respectar els espais d’interacció
• Escoltar de manera activa i comprensiva,és a dir, 

útil
• Disposar d’elements de recollida de les idees 

fonamentals
• Disposar de guions de seguiment per a la posterior 

autoavaluació 
Després de la 
sessió 

• Disposar d'elements per a l'autoavaluació
• Buscar dispositius de millora o progrés
• Saber-ho aplicar a altres disciplines o situacions
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L'autoregulació de l'exposició oral
Imaginem una classe de 6è de primària  en què els  nens i  les nenes,  per  grups,  fan  
exposicions orals a la resta de companys sobre el funcionament dels diferents aparells del 
cos humà: digestiu, respiratori, reproductor… 
A part del procés de tractament de la informació que han hagut de seguir per arribar a una  
informació clara, precisa, intel·ligible, també han de conèixer els objectius de l’exposició 
oral i els elements que intervenen per afavorir una bona comunicació. 
Els objectius generals de l'exposició oral
Els objectius que exposem tot seguit tenen relació amb les característiques que fins aquí  
hem destacat de l’exposició oral. Es tracta d’objectius molt generals, que caldrà adaptar i  
concretar a cada situació d’ensenyament i d’aprenentatge: 

• Buscar informació en funció d’unes preguntes prèvies de recerca. 
• Adonar-se del context d’asimetria en relació al saber. 
• Prendre consciència de les característiques de la situació comunicativa. 
• Tenir en compte els coneixements i l’actitud de l’auditori. 
• Elaborar notes i un guió que serveixin de suport per a dur a terme l’exposició. 
• Saber quin és el pla general de l’exposició: introducció del tema, desenvolupament, 

resum i tancament). 
• Establir lligams entre les diferents idees. 
• Fer ús de reformulacions. 
• Seleccionar suports relacionats amb les parts dels discurs, com ara l’exposició del 

guió, o amb els continguts específics, com poden ser esquemes, imatges, etc. 
• Memoritzar el guió, els continguts i alguns dels recursos que s’utilitzaran com ara 

anècdotes, comparacions… 
• Aprendre a actuar: la postura, el to de veu, la mirada, com captar l’atenció dels 

companys que escolten. 
Elaborem una graella
A fi de tenir presents tots els paràmetres que intervenen i a fi de fer una valoració de les  
diferents intervencions, s’elabora col·lectivament una graella que ajudarà a visionar les 
parts del discurs, i les competències que han posat en joc els oradors. 
Fruit de moltes discussions, i d’haver analitzat altres exposicions orals, s’arriba a elaborar 
una graella consensuada per tots els alumnes. 

QUÈ CAL TENIR PRESENT PER FER UNA EXPOSICIÓ? 

Domini del tema Indicacions 

Utilitzar el vocabulari específic del nou tema  

Entendre molt bé tot el que diem  

Portar-ho ben estudiat i preparat  
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Organització prèvia 

Practicar molt abans de fer l’exposició  

Adaptar-se al temps que tenim assignat  

Preparar material de suport visual: pòsters, maquetes, imatges…  

Saber anticipar quins imprevistos ens podrem trobar i buscar maneres 
de solventar-les (si falta un ponent, si falla el projector…) 

 

Cada ponent s’ha de responsabilitzar molt del seu apartat, però alhora, 
ha de dominar el dels altres per si ha de col·laborar-hi 

 

Estratègies per captar l’atenció del públic  

Parlar a poc a poc  

Vocalitzar i pronunciar bé  

Mantenir el volum de la veu  

Parlar mirant al públic  

Combinar el gest, el moviment i la paraula  

Que tots el ponents mantinguin una bona postura  

Intentar que les postures siguin obertes  

Combinar  la  composició  en  l’espai  dels  ponents:  que  no  quedin 
apilotats, que quan un parli els altres li deixin espai al voltant, etc. 

 

Estratègies per fer un bon discurs  

Presentar el tema i l’índex del que parlarem  

Estar atents al discurs dels companys que parlen  

Expressar-nos  amb  els  nostres  paraules,  combinant  memorització  i 
comprensió; no fer-ho al peu de la lletra. 

 

Posar exemples  

Enllaçar els temes amb expressions i connexions de continuïtat  
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Posar-se en el lloc del públic per transmetre-ho adequadament  

Què cal fer per escoltar? Indicacions 

Estar atent i no parlar  

Mantenir postura d’escolta  

Tenir interès o fer-te’l venir  

Captar l’humor i riure però saber frenar a temps  

Saber-se posar en el lloc del que exposa  

1.5 Activitat
Reflexioneu  al  voltant  de  l'autoregulació  de  l'alumnat  en  les  situacions  comunicatives 
formals  i  penseu  avantatges  i  inconvenients  de  la  proposta  d'elaboració  de  graelles 
orientatives que es fa en aquest mòdul. 

1.5.1  Envieu  un  missatge  a  l'espai  de  l'activitat  amb  un  resum de  les  vostres 
consideracions. 
1.5.2 Adapteu la graella “Què cal tenir present per fer una exposició?” al gènere de 
l'argumentació, tot introduint les informacions i canvis que considereu oportuns en 
la  graella  inicial.  Aquesta activitat  és col·laborativa:  la  graella  final  ha de ser el  
resultat de totes les aportacions en un mateix document.

22



Competència en llengua oral

1.6 Exercicis. Didàctica i avaluació de la competència oral
Com a exercicis d'aquest  mòdul,  us demanem que reflexioneu sobre els  mecanismes 
d'avaluació de la llengua oral a partir d'un exemple pràctic d'implementació del tractament  
de la llengua oral a l'aula 
Visioneu  el  vídeo  “L'exposició  oral  a  l'àrea  de  ciències  socials”  pertanyent  al  portal  
Edu3.cat. 

Exercici 1. Eines d'observació i valoració
A partir de les consideracions de la docent que intervé en el vídeo i dels continguts del  
mòdul, elaboreu una pauta d'observació sistemàtica amb propostes de valoració i barems 
de qualificació de l'exposició oral. 

Exercici 2. Avaluació de la llengua oral
Apliqueu la pauta elaborada als exemples d'intervenció oral de les alumnes que apareixen 
en aquest mateix vídeo. 

23

http://www.edu3.cat/


Competència en llengua oral

24



Competència en llengua oral

2. Mitjans de comunicació audiovisual 

Objectius
Aquest mòdul té per objectiu introduir el professorat participant en la relació existent entre 
la llengua oral i els mitjans de comunicació audiovisual, elements bàsics en el camps de la 
comunicació lingüística i  de l’educació audiovisual.  Així,  les pràctiques del  mòdul  i  els 
exercicis van encaminats a proporcionar una panoràmica d'aquestes relacions i una sèrie 
de vies de desenvolupament de les potencialitats didàctiques dels mitjans de comunicació 
audiovisual com a plataforma per a treballar la llengua oral. 

• Desenvolupar la tipologia textual, oral i audiovisual, i els diferents  gèneres que ens 
presenten els mitjans de comunicació audiovisuals.

• Apropar, introduir i treballar l’anàlisi crítica  dels textos orals, escrits i audiovisuals 
de la realitat social dins de la realitat de la classe, en els nivells adequats al grup-
classe. 

• Fomentar  la  creació  de  la  comunicació  oral  i  audiovisual,  tot  desenvolupant  la 
capacitat creativa i analítica, fent-ne ús racional i responsable, a nivell individual i 
social.

Continguts
• Definició i concepte dels mitjans de comunicació audiovisuals.
• Elements que intervenen en els mitjans de comunicació.
• Alfabetització en el marc de la comunicació audiovisual.
• El llenguatge radiofònic.
• Els gèneres audiovisuals. 

Bibliografia
• BUCKINGHAM, D. (2005): Educación en medios. Paidós. Barcelona.
• BUCKINGHAM, D.(2002):  Crecer  en la  era de los medios electrónicos.  Morata. 

Madrid.
• FARRÉS,  Joan  (2000):  Educar  en  una  sociedad  del  espectáculo.  Paidós. 

Barcelona.
• FERRÉS, Joan (1994): Televisión y educación. Paidós. Barcelona.
• FERRÉS,  Joan (2005):  Com veure la  TV? Relats  de  ficció,  Els  informatius,  La 

publicitat, Altres formats. Consell Audiovisual de Catalunya. Barcelona 
• GARCIA MATILLA,  Agustín  (2003):  Una  televisión  para  la  educación.  Gedisa. 

Barcelona.
• MAQUINAY,  Aurora  (1992):  Parlem  d’anuncis.  Departament  d’Ensenyament. 

Barcelona
• MAQUINAY,  Aurora  (1997):  Mitjans  de  comunicació  social  i  educació.  UOC. 

Barcelona.
• MARTÍ, Joan.(2003): L’oralitat i els mitjans de comunicació: actes dels seminari del  

CUIMPB-CEL 2002.   IEC. Barcelona.
• MARTINEZ, Quilo (1996): Aprenguem a llegir la publicitat. Eumo. Vic.
• PÉREZ TORNERO, J.M. (2000):  Comunicación y educación en la sociedad de la  

información. Paidós. Barcelona.
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Internet
AULAMÈDIA. Educació en comunicació
Audiovisuals. XTEC. Departament d'Educació
EDU3.CAT. Ràdio i TV educatives. Departament d'Educació
WikiEduComunicació. Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors
Consell Audiovisual de Catalunya. Generalitat de Catalunya
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2.1 Definició i concepte de mitjans de comunicació audiovisual 

Objectius
L’objectiu d’aquest bloc és definir els mitjans de comunicació audiovisual, conèixer-ne les 
característiques bàsiques i donar orientacions sobre el seu tractament educatiu.

Què són els mitjans de comunicació audiovisual?
Tot mitjà té com a objectiu arribar a un fi. Suposa la utilització de recursos per aconseguir  
allò proposat. 
Actualment  podem  accedir  a  gran  quantitat  d’informació  de  tota  mena,  de  totes  les 
tendències, plantejaments, a través d’uns determinats canals que arriben a la major part 
de la població: premsa, cinema, ràdio, televisió, internet...etc. Així és com arribem a tenir  
un flux constant d’imatges, textos orals i escrits, i sons que recorren el nostre planeta.  
Cada  informació  té  vigència  d’actualitat  uns  minuts  i  realitza  un  gran  recorregut 
d’audiència. Passat aquest temps, ja forma part de la història, ja no és actualitat, però ja 
ha donat la volta al món a través dels mitjans de comunicació.
Els  mitjans  de  comunicació  audiovisuals  són  el  conjunt  d’elements  i  recursos  de 
transmissió de la informació a través dels quals es realitza la difusió de significats culturals 
dirigits a un gran públic. La ràdio, la premsa i la televisió són  mitjans de comunicació 
audiovisual de massa segons el DIEC 2.
La comunicació audiovisual comporta l’ús de mètodes orals de visió i d’àudio. Els mitjans 
tècnics d’enregistrament, de transmissió i de difusió imatges i sons són utilitzats amb la 
intenció  de  realitzar  i  explotar  programes  que  facilitin  la  formació  i  la  informació.  El 
material auditiu i visual s’estructura seguint procediments d’ordre per arribar a un fi.
Els  aparells  i  suports  dels  mitjans  de  comunicació  no  són  res  més  que  canals  de 
transmissió per arribar a un índex d’audiència considerable.

2.1.1  Activitats
a) Una ràdio escolar com ara Ràdio Ràpia és realment un mitjà de comunicació?
La ràdio que fan molts centres escolars, és un mitjà de comunicació? Comproveu si 
té les característiques generals pròpies d'un mitjà dels que s'han comentat, tot res-
ponent les qüestions d'aquesta taula:

La ràdio escolar 

Quin canal utilitza? premsa, revistes, ràdio, televisió, 
cinema… 

Té una estructura definida que la fa possible? Sí / No 
Com és aquesta estructura? Elements humans Elements tècnics 
Té algun objectiu o finalitat concrets? Sí / No Quins/quines? 
S' adreça a un determinat públic? Sí / No Quin 
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A partir de les respostes donades en aquest exemple, es pot afirmar i argumentar 
que una ràdio escolar és un mitjà de comunicació?
b) Quines finalitats pot tenir l’ús de la ràdio dins de l’aula? Raoneu la vostra 
resposta.
Consulteu a XTEC Ràdio els recursos educatius que proporcionen els programes 
bàsics per treballar aquest mitjà de comunicació.
Publiqueu a l'espai de l'activitat la resposta a aquestes qüestions.

Els mitjans de comunicació audiovisual en l'educació
Una ràdio  escolar  és un recurs  òptim  per  treballar  la  competència oral  a  partir  dels 
diferents gèneres periodístics i tot fomentant la capacitat crítica i d’anàlisi.
Fent ràdio a l’escola, seguint l’exemple donat, o fent ràdio a una ràdio municipal, si és el 
cas, volem dir: fora de l’escola, comporta tot un treball molt complert de formació humana i 
tècnica, caldrà un  correcte ús de la llengua, de valors i d’estratègies i recursos orals,  
propis del mitja de comunicació que hom vulgui utilitzar.
Els grans mitjans de comunicació audiovisual tenen un grau de poder molt considerable  
dins  la  nostra  societat.  Vénen  a  ser  grans  fonts  d’informació  i  models  de  conductes 
individuals  i  socials.  Des  de  l’escola  caldrà  capacitar  els  nostres  estudiants   perquè 
sàpiguen ser  creatius,  però també molt  crítics davant  de tots  els  mètodes,  recursos i  
materials audiovisuals que ens presenten els nostres entorns. És en aquesta línia que 
aportem recursos i estratègies per fomentar i treballar la competència oral tot fent ús dels  
mitjans audiovisuals sense oblidar l’educació en la comunicació audiovisual.
No es tracta que l’alumne faci  producció com a element creatiu,  únicament.  Es tracta 
d’adquirir un nivell de coneixements, recursos i estratègies complerts perquè sigui capaç 
de descobrir i analitzar els propis mitjans de comunicació i assimili la formació necessària 
que aporta l’escola per poder arribar a ser crític davant de la producció que realitzen els  
mitjans de comunicació audiovisual.
Fer  TV  és  un  repte  important.  Aplicar  els  diferents  gèneres  a  l’escola  i  fomentar  la 
creativitat  i  l’anàlisi  crítica també és una feina considerable de preparació i  de treball  
pautat minuciós per part dels educadors professionals. 
Entenem que la comunicació audiovisual és un llenguatge molt complet, amb els seus 
propis  codis  i  normes  de  funcionament.  És  tasca  del  professorat  desxifrar-los  i  
descodificar-los  adequadament.  Tot  mitjà  de  comunicació  sempre  provoca  efectes 
concrets als consumidors és per això que cal formar els joves en l’anàlisi crítica en el món 
dels mitjans de comunicació, cada vegada més mediatitzat.
Amb les noves tecnologies de la informació i de la comunicació apareix un nou concepte 
del  llenguatge:  el  llenguatge  multimèdia,  que  incorpora  com  a   nou  element  la 
interactivitat.
Si  l’alumne  sap  llegir  i  escriure  missatges  audiovisuals  serà  capaç  de  fer-ne  un  ús 
racional, creatiu i crític.

2.1.2 Activitat 
Consulteu l'Estudi d'opinió pública sobre els mitjans audiovisuals de Catalunya 2010 del 
CAC. Després envieu a l'espai de l'activitat una valoració d'aquest estudi en relació a la 
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necessitat d'educar en comunicació audiovisual, especialment en relació a la valoració 
crítica dels mitjans audiovisuals per part dels infants i joves.

Definicions de mitjans de comunicació de masses en relació a 
l'educació

• Són mitjans de difusió col·lectius que es caracteritzen per la industrialització,  la 
tècnica i  per una gran audiència” (Diccionari  dels mitjans de comunicació.  J.  B. 
Fages i C. Pagà).

• “Els mitjans són grans constructors de ficció i representació que obeeixen a grans 
interessos financers i polítics (Spectus.” Máscaras y espejismos”).

• “Són els canals de difusió i mitjans d’expressió que es dirigeixen  no a un individu o 
persona,  sinó  a  un  'públic  destinatari'  definit  per  unes  característiques 
socioeconòmiques i culturals” (La comunicació i el mass media. A. Moles).

• “Que  els  media tenen  una  funció  educadora,  ho  reconeguin  o  no,  és  una tesi 
defensada per més  d’un teòric dels mitjans de comunicació.   Una tesi que també 
defensarien  alguns  professionals  del  periodisme,  reticents,  en  un  principi  a 
mantenir-la. La paradoxa rau en el fet que els mitjans, tot i que no volen presentar-
se com a educatius, o neguen que ho siguin, acaben exercint una certa influència:  
educant o maleducant.
[...] Més enllà de la diversitat de gèneres i de funcions, l’entorn mediàtic compleix la 
tasca global d’educar, que, d’una manera permanent i constant, duu a terme en tots 
els  seus  aspectes.  [...]  L’entorn  mediàtic  contribueix  irremeiablement  a  la 
socialització de la infància (i del jovent).
Resulta  paradoxal,  tanmateix,  que  aquesta  tasca  no  l’assumeixin  els  mateixos 
mitjans , que prefereixen dir que entretenen, informen i argumenten. Però és tot just 
la seva enorme implantació, el flux continu, el caràcter d’embolcall i de magma allò 
que  confereix  als  mitjans  la  profunditat  i  latència  educativa.”  (Llibre  Blanc:  
L’educació audiovisual. Consell Audiovisual de Catalunya).

• “L’Educació  Audiovisual  és  un  dels  pocs instruments  que professorat  i  alumnat 
tenen per començar a desafiar la gran desigualtat de coneixement i de poder que 
existeix  entre  els  que fabriquen la  informació  pel  seu propi  interès  i  els  qui  la 
consumeixen  innocentment  com  si  es  tractés  de  notícies  o  diversió.”  Len 
Masterman

Per saber-ne més
Catalunya Ràdio
Història de la televisió
Quaderns i estudis del CAC
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2.2 El llenguatge dels mitjans audiovisuals

Objectius
Els objectius d’aquest apartat són reflexionar sobre la relació entre llenguatge, pensament 
i emoció que es dóna en el fet comunicatiu audiovisual; conèixer-ne els elements que hi 
participen i  la funcionalitat  que tenen com a estratègies comunicatives en relació a la 
competència oral individual i als mitjans de comunicació.

Competència oral i competència audiovisual 
L’adquisició  del  llenguatge  suposa  l’estructuració  del 
pensament  i  dels  sentiments.  Emetre  un  missatge 
implica  tenir   una  estructura  mental  i  uns  elements 
emotius  en  connexió  a  la  informació  que  hom  vol 
transmetre.  Aprenem  a  trametre’ls  en  una  estructura 
lineal i ordenada. 
La competència comunicativa oral és un  recurs i un eix 
estructurador  i  configurador  de  les  idees  que  són 
emeses mitjançant signes verbals i no verbals, com ara 
gesticulacions i expressions corporals. Aporten contingut 
i  informació  en  tota  comunicació  i  una  gran   càrrega 
afectiva o emocional. 
El  llenguatge  és  una  característica  específicament 

humana.  De  fet,  a  través  del  llenguatge  ens  hem  humanitzat.  Alguns  especialistes 
defineixen la nostra espècie com a  Homo loquens (home que parla).  Així,  doncs, tota 
comunicació  oral,  escrita,  visual,  auditiva,  gestual...  és  indestriable  de  l’estructuració 
mental,  i  alhora,  aquesta  està  molt  unida  al  desenvolupament  emocional.  El 
desenvolupament de la comunicació aplega els camps de formació del llenguatge, del 
pensament i de les emocions que conformen el propi coneixement i l’obertura al món amb 
un procés de socialització.
Els humans tenim una capacitat innata per desenvolupar el llenguatge, però ningú no neix 
amb la llengua apresa, sinó que l’aprèn socialment, a través del contacte amb la família i  
amb la societat. Quan un infant aprèn a comunicar-se, n’aprèn el llenguatge i no  solament 
arriba a conèixer unes paraules i uns significats, sinó que també assimila els significats 
culturals que els signes transmeten.
Dins del gran conjunt dels codis de signes que emprem en la comunicació, cal distingir  
entre el llenguatge verbal i el no verbal. El llenguatge verbal s’estructura a patir de l’ús de 
la paraula, oral o escrita i és la base de la nostra estructuració mental. El llenguatge no 
verbal  comprèn altres codis:  els sons paralingüístics,  l’expressió facial,  la gesticulació,  
l’expressivitat  corporal  en  són  els  més  propers  al  llenguatge  verbal,  ja  que  en  els 
processos comunicatius basats en la llengua oral també hi participen, sovint de manera 
determinant. Els colors, la música, les olors configuren altres llenguatges no verbals.
La comunicació audiovisual combina de manera específica aquests codis fins a configurar 
un llenguatge complet i complex, amb unes normes pròpies de funcionament. Per això és 
molt  necessari  que  l’alumnat  estigui  preparat  per  codificar-ne  i  descodificar-ne  els 
missatges, per conèixer els diferents recursos comunicatius i  perquè pugui produir els 
seus propis missatges.
Ha  de  conèixer  els  recursos  verbals  i  no  verbals,  que  es  complementen  en  tota 
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comunicació i en el  marc de la representació mediàtica ha de saber seleccionar-los i 
combinar-los  per  adquirir  les  competències  oral  i  audiovisual  de  manera  satisfactòria. 
Aquest aprenentatge satisfactori ha de tenir lloc de manera integrada i global.

2.2.1 Activitat 
Consulteu l’article  de Daniel  Aranda  i  Meritxell  Esquirol  “Incompetències  bàsiques  en 
educació audiovisual: la televisió com a exemple d’un debat necessari” i aporteu la vostra 
reflexió  a  l'espai  de  l'activitat  sobre  l’adquisició  del  llenguatge.  Quan parlem d’aquest 
tema, també volem dir: la iniciació en el món i en la cultura audiovisual. 

Aspectes de la comunicació oral i audiovisual 
La comunicació audiovisual, tot i tenir el seu propi codi d’imatge i so i les seves pròpies  
normes  de  codificació,  aplega  bona  part  dels  recursos  verbals  i  no  verbals  de  la 
comunicació  oral.  Hi  ha,  doncs,  una intersecció  entre  comunicació  oral  i  comunicació 
audiovisual  justament  en  els  components  visual  i  auditiu  que  els  són  propis.  En  la 
comunicació oral  i en la comunicació no verbal no es fa ús aïlladament dels llenguatges 
corresponents,  sinó  que  es  complementen  i,  a  més,  aporten  connotacions  culturals 
específiques. 
En el llenguatge no verbal s’hi apleguen gesticulacions, moviments de les mans, del cap,  
del  cos,  etc.  que  representen  símbols,  valors,  normes,  models  d’organització, 
coneixements,  objectes,  etc,   i  constitueixen  la  tradició  i  la  forma  de  vida,  com  a 
patrimoni,  d’una  societat  o  d’un  poble. Per  exemple,  quan  diem  que  “sí“  ho  fem 
acompanyant el cap en direcció vertical i el pugem i baixem expressant l’afirmació, però 
si pertanyéssim a la cultura oriental, de Bulgària per exemple, quan diríem “sí” indicaríem 
el moviment del cap en direcció horitzontal, no pas vertical. 
És  necessari  conèixer  l’espai   comunicatiu  per  poder  descodificar  els  missatges amb 
precisió. Els signes estan integrats per múltiples elements culturals plens d’informació: la 
gastronomia, la música, les diversions, la literatura, la història, etc. un gran paquet que 
forma part de la constel·lació de signes que configuren una comunitat. Cal saber que hi 
són per tenir una millor competència comunicativa.
La comunicació audiovisual, a més, aporta la cultura de masses difosa pels seus mitjans i 
pretén aconseguir l’acceptació de la major part de la societat.
Ben  mirat,  qualsevol  objecte,  acció  o  fenomen  que  incorpori  informació  i  pugui  ser 
percebut  pels  sentits,  pot  considerar-se  un  element  comunicatiu,  un  signe  que  cal  
conèixer,  interpretar,  codificar  i  descodificar  per  a  una  millor  comunicació  oral  i  
audiovisual.
Funcions comunicatives
Les funcions comunicatives estructuren la informació i determinen les característiques del 
llenguatge  verbal  i  del  no  verbal  per  tal  com  són  la  concreció  de  la  intencionalitat  
comunicativa, és a dir, són la implementació en forma de llenguatge de la intenció de qui  
emet la comunicació.
Les  funcions  comunicatives  permeten  analitzar  el  procés  comunicatiu,  tant  en  el  seu 
vessant del llenguatge verbal com en el del no verbal i, per tant, resulten imprescindibles 
per entendre la comunicació audiovisual. 
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Les  funcions  es  poden  associar  als  sis  elements  de  la  comunicació  en  el  procés 
comunicatiu:

• Funció expressiva o emotiva. Es dóna quan l’emissor posa de manifest els seus 
estats dels sentiments mitjançant opinions molt subjectives, personals. Sovint els 
mitjans de comunicació la utilitzen amb una finalitat  productiva: captar l’atenció, 
crear necessitats, etc. sobretot en la publicitat.

• Funció referencial o informativa.  L’emissor pretén donar a conèixer, informar o 
descriure una situació o un fet extrets directament de la realitat. És la funció que 
predomina  en  el  gènere  de  programes  informatius.  Pretén  ser  una  informació 
objectiva, basada en la realitat.

• Funció conativa o apel·lativa. L’emissor pretén aconseguir una resposta concreta 
per part  del  receptor.  És una funció que dóna ordres, més o menys subtils.  La 
publicitat és el gènere audiovisual que més l’utilitza.

• Funció fàtica o de contacte. És una funció centrada en el canal de transmissió i 
pretén  verificar  l’existència  del  correcte  procés  comunicatiu.  Són  el  conjunt  de 
fórmules estereotipades que demostren que l’emissor  transmet la informació al 
receptor i  aquest la rep sense interferències i  entén el  missatge emès. Ens els 
mitjans audiovisuals es dóna per pressuposada.

• Funció metalingüística.-  Són el  conjunt de missatges que tenen la  finalitat  de 
definir alguna qüestió sobre el codi. S’utilitza la llengua per parlar sobre la pròpia 
llengua. Hi ha alguns programes audiovisuals que posen en joc aquesta funció, 
sobretot els que estan dedicats a l’anàlisi del propi mitjà, sovint retrospectiu.

• Funció estètica o poètica.  Pretén elaborar els propis missatges de manera que 
predomina la bellesa del mateix codi comunicatiu, verbal i no verbal. En els mitjans 
audiovisuals sol  aparèixer  sobretot  en la  publicitat  i  en programes de contingut 
característicament literari.

Deixant de banda les funcions de la comunicació detallades, hem de constatar, també, la 
funció  identificativa  o  simbòlica, que  és  aquella  que  dóna  a  conèixer  i  defineix 
l’emissor: la procedència, la relació social, les característiques personals, etc. que formen 
part de la càrrega significativa que aporta l’anàlisi sociolingüístic que es desprèn parlant.
És molt important tenir present aquest factor quan treballem els gèneres dels mitjans de 
comunicació, a l’escola, amb alumnes, perquè aquests hauran de seguir unes normes i 
unes correccions estàndards de la  llengua parlada,  a  nivell  oral,  que són pròpies  de 
models normatius de llengua i hauran de fer-los segons models de conducta  universals.
Haurem de fomentar la correcció de l’ús oral de la llengua catalana. Quan hom treballa 
amb els mitjans de comunicació, o amb gèneres dels mitjans de comunicació, no hi ha ,  
no hi ha d’haver i no hi sol haver res deixat a la improvisació generalitzada ni a l’hora de la 
programació de la feina ni a l’hora de parlar. Caldrà haver adquirit una competència i una  
fluïdesa lingüística suficients.
Signes no verbals
Comunicar-se és un acte de realització personal i col·lectiva perquè és un fet d’interrelació 
personal  i  social.  El  gest,  l’expressió  facial,  el  moviment,  les  olors,  el  tacte,  etc. 
complementen i concreten la comunicació oral, basada en el llenguatge verbal. Això no 
obstant,  no  són  els  sentits  els  únics  elements  que  entren  en  joc  a  l’hora  de  la 
intercomunicació,  també hi  són presents  les  emocions  que es  desprenen  en  tot  acte 
comunicatiu. Aquí ens interessen els aspectes del llenguatge no verbal compartits pels 
processos comunicatius oral i audiovisual.
Tota comunicació no verbal es fonamenta en:
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• La  gestualitat.  Es  tracta  d’un  conjunt  de  signes  que  manifesten  sentiments  i 
actituds personals i/o col·lectives. És present en la imatge, fixa o mòbil, i en la parla 
oral. Hi ha quatre tipus bàsics de gesticulacions relacionades amb la comunicació 
audiovisual:

• Gestualitat  d’adaptació.  Gestos que ens permeten adaptar-nos al  medi. 
Sovint  nosaltres mateixos  hem fet o hem presenciat en films moviments 
com gratar-se el cap o el nas, arreglar-nos la roba que portem per sentir-nos 
bé abans de parlar, repassar-nos el pentinat o passar-nos les mans pel cap 
o els dits entre els cabells, etc. Són moviments que cerquen la seguretat 
personal  davant  de  la  intervenció  oral.  Tenen  l’objectiu  de  facilitar   la 
intervenció oral. 

• Gestualitat  il·lustradora.  Sovint  la  paraula  necessita  ser  reafirmada  o 
reforçada.  Aquests  moviments  del  cos:  mans,  cap,  ulls,  etc.  estan   molt 
lligats  amb el context cultural. En són exemples clars el moviment de mans i 
del cos quan expliquem un fet i la gesticulació mímica que acompanya la 
paraula.

• Gestualitat  reguladora.  Són  els  moviments  dels  interlocutors  que 
asseguren la comunicació en el procés comunicatiu. Per exemple fer que sí 
amb el cap per demostrar que se segueix la conversa o que s’està escoltant 
o entenent el missatge.

• Gestualitat de ritus o emblemes. Serien el conjunt de formes diverses que 
aporta  una  comunitat  comunicativa  segons  la  seva  cultura:  formes  de 
saludar i d’acomiadar-se, expressions molt formals,  etc.

• L’expressió facial. Mitjançant el posat immediat de la cara, de l’expressió dels ulls 
i de la boca, sobretot, demostrem el nostre interès en la informació tramesa. Són 
els indicadors fiables de certes emocions que expressen alegria,  tristor,  enveja, 
desconfiança, desil·lusió, goig, etc. La mirada és l’arma de coneixement més subtil i 
eficaç. 
Observeu l’expressió facial de qui mira una imatge, de qui parla, de qui entra en un 
procés d’enuig en una conversa. Són formes bàsiques per arribar a fer entendre a 
l’estudiant la importància de l’observació de tots els elements que configuren el 
procés de comunicació. Aquestes observacions també cal fer-les de les imatges 
fixes i en moviment.

2.2.2 Activitat 
Observeu el comportament comunicatiu dels presentadors que apareixen en els vídeos de 
l’edu3.cat  que  hi  ha  enllaçats  a  continuació.  Feu-ne  una  anàlisi  comparativa  parant 
atenció a les funcions comunicatives que tenen lloc en cada cas i als llenguatges verbal i  
no verbal que empren. Finalment valoreu l’adaptació al llenguatge audiovisual que es fa  
servir en cada cas.
Envieu un missatge a l'espai de l'activitat amb les vostres conclusions.
Afers exteriors: Patagònia
Atrapa-sons: De l'oïda a la boca
No cal que visioneu la totalitat  dels vídeos. N’hi  ha prou amb l’anàlisi  d’unes quantes 
escenes.
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2.3 L'alfabetització en el marc de la comunicació audiovisual

Objectius
Generar reflexió sobre l’alfabetització en mitjans de comunicació en relació als aspectes 
comunicatius, amb especial incidència en el fenomen de l’analfabetització produïda pels 
poders mediàtics i en el coneixement dels gèneres audiovisuals.

Els mitjans audiovisuals com a eina didàctica
Quan ens introduïm en el camp dels mitjans de comunicació, des de l’àmbit educatiu, 
sempre ens centrem en l’ús creatiu i crític dels mitjans que tenim en l’entorn i els podem 
utilitzar, i els hem introduir, dins la nostra tasca educativa, pedagògica i didàctica des de 
cada àrea, i si és possible des de la interdisciplinarietat també. 
Els mitjans de comunicació ens aporten tot un conjunt d’estratègies innovadores en el  
camp de la didàctica de la competència comunicativa. Alhora és una  tècnica educativa 
que  fomenta  el  treball  en  grup,  la  coordinació  i  la  creació  d’hàbits  de  conducta,  de 
responsabilitat, de respecte, d’atenció i concentració, entre altres aspectes.
A més,  a  través del  coneixement  i  de  la  creació  dels  diferents  gèneres propis  de  la 
comunicació  audiovisual,  fomentem l’anàlisi  crítica  i  l’observació  racional  dels  nostres 
alumnes, que arribaran a ser els ciutadans capaços de fer ús de les noves tecnologies 
amb la maduresa i amb la valoració racional necessàries.
Cal  fer  una  profunda  reflexió  sobre  el  tema  de  l’analfabetització  en  els  mitjans  de 
comunicació que ens fa vulnerables a certes imatges, opinions o situacions.

2.3.1 Activitat
Visualitzeu a la pàgina "La xarxa d'educació en comunicació" els següents vídeos:

• Nena abandonada. 
L’Alba, de 10 anys, que mira la televisió sense ningú que li expliqui res.

• Nen analfabet 
És una mostra de la necessitat d’ensenyar a mirar una imatge.

• Anorèxia 
La Júlia, adolescent, sense valoració crítica davant les imatges televisives.

Després d’haver vist els vídeos:
• Quina és la necessitat imperant en els nostres centres? Podem fer alguna actuació 

envers els nostres alumnes? 
• Consulteu l’article de Sara Berbel Els nous models mediàtics.

Deixeu els vostres comentaris sobre les qüestions plantejades, relacionant-les amb el que 
es diu a l'article, a l'espai de l'activitat.
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Segurament, en el visionat de les activitats, els docents ens sentim perplexos davant  d’un 
nen o d’una nena que no té les eines  ni els criteris bàsics de l’observació. Des de l’aula 
hom pot,  i  cal  fer-ho,  elaborar  uns punts elementals per  treballar  l’alfabetització en la  
comunicació audiovisual. En una imatge, si és fixa o estàtica, pautarem què cal veure i 
què ens comunica: el dibuix o gràfic, el color, l’angle d’emissió, l’expressió del rostre o la 
situació de l’objecte o del paisatge, emmarcats en un context comunicatiu. Si la imatge és 
mòbil,  un vídeo o un film, haurem de treballar,  a més, la veu, la música, els silencis,  
l’entorn, el llenguatge oral, els valors i contravalors, etc. Aquests elements són bàsics per  
poder fomentar l’anàlisi per part dels infants i joves. No ens podem oblidar de l’entorn 
mediàtic, ni del valor econòmic que pugui incloure en relació amb l’audiència o l’empresa 
que emet la imatge, si és el cas.
Cal fomentar l’ús del llenguatge oral per poder crear situacions, a imitació o no, dels textos 
audiovisuals observats. Amb aquesta línia de treball, els infants i joves s’introduiran en el  
món de l’educació audiovisual i enriquiran la competència oral. 
Amb els nous currículums a l’Educació Secundària Obligatòria i amb les competències 
bàsiques en Educació en Comunicació Audiovisual, totes les àrees hi estan implicades. 
Consulteu  la  “Proposta  de  seqüenciació  per  cicles”  de  la  La     competència  bàsica  en   
educació audiovisual.

Alfabetització en el llenguatge audiovisual
Actualment, els infants i joves ja estan molt introduïts en el món de la tecnologia. Es tracta  
dels protagonistes de l'era tecnològica. Però també són els destinataris més vulnerables 
amb qui compta el mercat de la informació i de la comunicació comercial. Són els punts  
febles de les informacions dels mitjans audiovisuals.
Professionals i educadors de l’ensenyament, periodistes i professionals dels mitjans de 
comunicació, responsables i entitats de govern, responsables d’ associacions culturals, 
pares, mares i familiars, etc. cadascú des del seu àmbit, ha de treballar en el camp de 
l’alfabetització del llenguatge dels mitjans de comunicació.
No  ens  referim  a  un  coneixement  propi  de  la  nova  tecnologia,  que  sovint  és  ràpida 
d’adquirir,  tot  seguint  instruccions.  Ens  volem  centrar  en  l’àmbit  de  la  competència 
comunicativa  amb  tot  el  bagatge  lingüístic  i  audiovisual,  des  d'una  perspectiva 
educacional.  per  fomentar  criteris  d’anàlisi,  de  reflexió,  d’observació,  per  poder  ser 
capaços d’entendre i comprendre els missatges audiovisuals que se’ns transmeten des 
dels mitjans de comunicació.
Haurem  de  fomentar  l’observació  detallada  tot  realitzant  una  descripció  concreta  del  
contingut de la imatge per poder extreure’n la valoració, tenint en compte el context. Una 
manera pràctica de d’assolir aquest aprenentatge és realitzar fotografies des de diferents 
angles, enquadraments, punts de vista, amb diferents punts d’il·luminació, etc. per poder 
extreure les valoracions de cada mostra. Així s’aconsegueix comprendre la funció dels 
enregistraments  fotogràfics,  l’objectiu  que  hom  pretén  fer  amb  els  diversos  plànols  i  
estudiar-ne els efectes emocionals, valors i contravalors mediàtics possibles, tan utilitzats 
pels mitjans informatius o per la publicitat. 
Sovint, caldrà fer reflexions sobre la necessitat de crear una imatge, necessàriament real, 
per poder transmetre una informació. De vegades hem sentit:  “sense imatge no hi  ha 
informació en el  marc  de la  televisió”,  i  és ben cert.  Caldrà  buscar  una imatge,  més 
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versemblant, d’impacte, real, d’arxiu...sigui com sigui, dependrà del rigor professional què 
s’acabarà escollint. 
Saber entendre i explicar els diferents significats que pot tenir una imatge és una tasca 
que cal treballar, també a l’aula. Hom pot crear diferents contextos a partir d’una mateixa 
imatge i fer-ne associacions parcials per tal de fomentar la capacitat de comprensió dels  
elements comunicatius denotatius i connotatius que es poden desenvolupar en el marc 
audiovisual.
El gruix comunicatiu ve donat per la llengua i la imatge, però també, pel so. Entenem com 
a  so  la  veu  amb les  seves  tonalitats  possibles,  la  música,  els  efectes  especials,  els 
silencis.  Comprendre  aquest  marc  comunicatiu  és  entrar  de  ple  en  la  comunicació 
emocional, a més de la racional i intel·lectual que ja hi ha en l’acte informatiu.
Cal treballar els recursos orals de la llengua, però també els diferents elements esmentats 
que aporten significació i valors socials i/o interculturals. I no tan sols s’han de treballar 
des de l’àrea de llengua. És una competència bàsica de l’aprenentatge.
Arribats  en  aquest  punt  d’alfabetització  que cal  treballar  a  l’aula,  cal  plantejar-nos de 
fomentar la creativitat per assolir l’autoanàlisi crítica i la capacitat analítica de l’entorn. El 
jove estudiant hauria de ser capaç de seqüenciar imatges tot fent una narració lògica i  
coherent  de la disposició  de les imatges estructurades en un ordre.  El  text  visual,  i/o 
auditiu,  ja  és un text  narratiu.  Aquesta tasca tant  es pot  fer  amb imatge fixa com en 
moviment. Si és en vídeo, caldria també cercar més elements: uns personatges, unes 
accions, etc. Tant en la imatge fixa com en la mòbil  hom hi pot introduït veu, música, 
efectes  especials...  Així  vetllarem  la  creativitat  i  la  fomentarem.  Fins  i  tot  podem 
aconseguir  establir  relacions  entre  la  realitat  literària  i  la  realitat  cinematogràfica  fent 
adaptacions de textos literaris o de textos llegits ben diversos.
Aquestes creacions fomenten la  competència oral,  i  amb l’autoanàlisi,  hom treballa  la 
reflexió i els valors de la comunicació. No podem oblidar-nos de fer espots publicitaris, ja  
que  és  la  manera  de  descobrir  els  elements  que  configuren  la  publicitat,  tot  fent 
valoracions dels missatges que es transmeten, amb la figura dels  destinataris implícits a 
cada producció.
Conèixer  la  ràdio  i  la  televisió  és  un  objectiu  prou  motivador  per  implicar-se  en  la 
comunicació audiovisual.  Sovint cal anar a la televisió,  a algun programa, per prendre 
consciència de l’empresa que és o per conèixer el muntatge i l’espectacle.
Quan l’alumne realitza els diferents gèneres i els veu per la televisió consolida la idea de 
la comunicació audiovisual i és capaç de ser un usuari crític i racional. Per fomentar tota 
aquesta línia comunicativa cal treballar els diferents gèneres periodístics i els diferents 
mitjans de comunicació.

2.3.2 Activitat 
Consulteu les següents entrevistes i després publiqueu a l'espai de l'activitat la vostra 
aportació al voltant de les qüestions que es plantegen més avall.

• Anna Rialp Forés: Cal donar eines per entendre els mitjans
• Jordi Sales: Cal que aprenguin a mirar la televisió, a veure pel·lícules, però sobretot 
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a fer-  ne!   [Patrícia Agüera] 
• Dolça Vert Ros: La televisió i la publicitat afecta a adults i a infants 

Estrella Gorgón:  Els alumnes han de ser crítics amb els mitjans i els han de 
conèixer de prop [Patrícia Agüera] 

• Júlia Hurtado López: Necessitem consumidors de pantalles més crítics
Qüestions

a) Quin hauria de ser el procés d’alfabetització que caldria realitzar dins de l’aula, amb 
els alumnes? 

b) Segurament molts alumnes ja estan immersos dins de les noves tecnologies, però 
són crítics i saben llegir, interpretar imatges?

37

http://www.aulamedia.org/05/entrevista5.htm
http://www.aulamedia.org/08/egorjon.html
http://www.aulamedia.org/08/egorjon.html
http://www.aulamedia.org/05/entrevista4.htm
http://www.aulamedia.org/07/paguera2.html
http://www.aulamedia.org/07/paguera2.html
http://www.aulamedia.org/07/paguera2.html


Competència en llengua oral

2.4 El llenguatge radiofònic

Objectius
Conèixer les característiques principals del llenguatge i la locució radiofòniques.

L'emissora de ràdio
Entenem per "emissora de ràdio" el lloc físic on es troben 
instal·lats  els  diferents  equips  i  persones  que  es 
responsabilitzen de la producció, realització i emissió de 
programes  radiofònics.  Les  emissores  de  ràdio 
acostumen a trobar-se en el medi urbà, especialment el 
que entenem per  estudi  de producció i  enregistrament. 
Els equips tècnics d'emissió i les antenes estan situades 
en  llocs  més  aïllats,  principalment  en  zones  més 
elevades, per facilitar la propagació de les ones de ràdio
Organitzativament,  una  ràdio  convencional  s’estructura 

en departaments. Els diferents departaments que usualment té una ràdio convencional 
són:  personal,  programes,  emissions,  notícies,  producció,  comercial,  documentació, 
marketing i relacions públiques. La direcció general n’és l'òrgan rector.

Llenguatge radiofònic i sistemes expressius
Els sistemes expressius del llenguatge radiofònic
El  so  és  la  substància  expressiva  del  mitjà  radiofònic. 
L’essència del so radiofònic són les formes sonores i no 
sonores complexes que el constitueixen i el repertori dels 
recursos expressius i narratius que les organitzen i que 
coneixem com a muntatge radiofònic.
D’aquest conjunt, de les formes sonores i no sonores i del 
repertori de recursos en diem llenguatge radiofònic. Les 
formes sonores i  no sonores, conegudes també com a 
sistemes  expressius  del  llenguatge  radiofònic,  són 

l’expressió oral o paraula, la música, els efectes sonors i el silenci.
És important tenir en compte que aquests sistemes expressius són en realitat llenguatges 
autònoms amb el seu propi repertori de codis. En passar a formar part del llenguatge 
radiofònic,  perden  part  de  la  seva  autonomia  significativa  per  prendre  els  nous  usos 
comunicatius i expressius que els dóna el context radiofònic.
Des d’aquesta perspectiva la ràdio es configura com un instrument pedagògic complet i 
eficaç en tant que la necessitat d’integrar aquests quatre sistemes expressius precisa d’un 
treball coordinat que concerneix diferents especialitats del currículum escolar. En concret, 
l’expressió oral implica la capacitat de construcció d’un text o discurs clar, correcte i 
coherent, i també la facultat de verbalitzar, de llegir aquest discurs amb correcció i 
precisió, de forma atractiva i suggerent. 

38

Els alumnes fan ràdio

Els alumnes es coordinen



Competència en llengua oral

L'expressió oral: la paraula
De  la  paraula  radiofònica  se  n’han  de  considerar  dos 
nivells expressius: el dels continguts, és a dir, el què es 
diu; i el de la forma, és a dir, com es diu, com es fa servir  
la veu i la seva expressivitat sonora.

● Escriptura radiofònica i competència lingüística
A l’hora d’aplicar la ràdio com a instrument pedagògic, és 
imprescindible que en primer lloc se’n treballin aspectes 
genèrics de l’escriptura. També és necessari que, abans 
de  donar  instruccions  de  com redactar  per  a  la  ràdio, 

entenguem com hi influeixen dues qüestions relacionades amb els principis constituents 
del mitjà radiofònic: la mediació tecnològica i les peculiaritats perceptives dels oients.
Fem un exercici  perceptiu diferent  quan escoltem la  ràdio que quan llegim un diari  o  
mirem la televisió. Quan a la ràdio escoltem una notícia no tenim el text davant per llegir-lo 
o rellegir-lo si no l’hem entès. Per això el procés de percepció i comprensió sonora ha de 
ser immediat, simultani o quasisimultani a l’audició. Per tant els textos radiofònics hauran 
de facilitar aquesta descodificació i per això han de ser textos de fàcil comprensió, clars, 
que ajudin a recordar els elements més importants i, en general, que facilitin una bona 
retenció global.
També cal tenir present que la ràdio és acusmàtica, és a dir, la sentim però no veiem allò 
que genera el so, la font sonora. Si bé aquesta peculiaritat radiofònica és la clau que obre 
el món de la imaginació, també és un handicap pel que fa a l’atenció de l’oient, ja que 
normalment és una atenció parcial, compartida amb d’altres activitats. Així doncs, caldrà 
que els textos radiofònics siguin interessants per tal  de captar  i  mantenir  l’atenció de 
l’oient.

● Característiques del textos radiofònics
Els textos pensats per a la ràdio han de ser clars, redundants i adaptats als objectius 
comunicatius. Això es tradueix en la senzillesa expositiva i la repetició ponderada del més 
important. També cal fer atenció al tipus de públic al qual va destinada l’emissió i a la 
intencionalitat de l’emissor.
Per assolir aquests objectius cal tenir en compte algunes pautes bàsiques de redacció:

• Afavorir  el  predomini  de  l’ordre  gramatical  lògic  subjecte–verb–predicat,  que és 
l’estructura més habitual. 
Exemple: evitarem dir 
S’aproximava l’automòbil a gran velocitat quan va creuar l’autopista l’individu.
Sempre serà millor dir
L’automòbil s’aproximava a gran velocitat quan l’individu va creuar l’autopista.

• Evitar d’inserir frases subordinades entre el subjecte i el verb. És més recomanable 
utilitzar la coordinació.
Exemple: en lloc de dir 
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L’automòbil, que havia sortit feia tres hores de Madrid sota una intensa tempesta 
d’aparell elèctric, circulava a gran velocitat per l’autopista. 
és més recomanable de dir 
L’automòbil feia tres hores que havia sortit de Madrid i circulava a gran velocitat  per 
l’autopista sota una intensa tempesta d’aparell elèctric.

• No  elidir  el  subjecte  ni  substituir-lo  per  un  pronom.  La  repetició  afavoreix  la 
comprensibilitat i la redundància. 
Exemple: De qui estem parlant en una frase com aquesta?
L’home que conduïa el cotxe no va veure com l’individu creuava l’autopista. Tenia  
40 anys. 
Qui tenia 40 anys? El conductor o qui creuava l’autopista?

• Emprar  formes  verbals  en  veu  activa  tot  triant  el  sinònim  que  descrigui  més 
clarament l’acció i evitant perífrasis verbals. 
Exemple: en lloc de dir efectuar crits direm cridar 

• Evitar la construcció de frases excessivament llargues, que solen contenir molta 
informació difícil de recordar. Cada frase hauria de correspondre a una idea.

• Arrodonir i simplificar les xifres quan no tinguin rellevància.
• Utilitzar comparacions com a recurs per a expressar idees complexes.
• Fer servir un llenguatge descriptiu. 

Exemple: en parlar de la intensitat d’un so podem dir que és de 120 decibels, però 
resultarà molt més entenedor dir que és la intensitat d’un avió a reacció enlairant-
se.

● Trets de l'expressió oral
Cal entendre la verbalització dels textos radiofònics com l’atribució de sentit i expressivitat 
a allò que abans s’ha escrit per llegir o s’ha guionitzat per explicar amb parla natural i  
espontània, no pas improvisada. Cal atendre aspectes de l’expressió oral i la veu. Es pot  
parlar  de  dos  nivells  de  treball  de  l’expressió  oral  que  en  la  paraula  radiofònica  es 
treballen alhora: La veu i l’expressivitat.

• Primer nivell de treball: producció i ús de la veu
La veu és l’instrument fonamental de comunicació dels humans i l’eina bàsica del  
mitjà radiofònic. Com qualsevol altre so, en realitat és un fenomen físic produït per  
l’aparell fonador. El que interessa és entendre el so, la veu, també des del punt de  
vista perceptiu, és a dir, de com el sentim.
Es tracta de comprendre els paràmetres bàsics que constitueixen el so de la veu, 
amb els quals és possible descriure quines característiques té una veu o com cal  
modular-la per expressar,  per exemple, una emoció. Aquests paràmetres bàsics 
són el to, la intensitat i el timbre.

• To
Des d’un punt de vista físic el to d’un so depèn del nombre d’oscil·lacions o 
freqüència de vibracions per segon. Així el to d’una veu depèn del nombre 
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de vegades que vibrin els plecs vocals de la laringe del parlant. Des d’un 
punt  de  vista  perceptiu  associem el  to  a  la  sensació  d’agut  o  greu  que 
percebem en sentir una veu. A major freqüència de vibració, el to de la veu 
serà més agut, a menor freqüència, més greu. Es pot controlar el to de la 
veu incrementant o disminuint la tensió en els plecs vocals, a la laringe. 
És el paràmetre que s’utilitza per a la classificació i la descripció de veus, 
com en el cas de l’òpera. Un parlant té capacitat  per utilitzar una àmplia 
gamma de tons de veu.  Se’n diu extensió tonal.  Parlem de tessitura per 
referir-nos a la gamma de tons dintre de l’extensió tonal que una veu pot 
emetre amb comoditat.

• Intensitat
Des d’un punt de vista físic la intensitat depèn del grau d’obertura o amplitud 
dels plecs vocals. A major obertura més intensitat. Des d’un punt de vista 
perceptiu, la intensitat l’associem a la sensació d’energia, de força, del fluix o 
del fort que sona una veu.
Podem controlar la intensitat de la veu incrementant o disminuint la pressió 
pulmonar.

• Timbre
Perceptivament el concepte de timbre s’associa a la complexitat del so. És 
l’element identificador d’un so que ens marca la personalitat. Així, dos sons 
que provenen de dues fonts sonores diferents i que tenen el mateix to i la  
mateixa intensitat són percebuts per l’orella humana com sons amb matisos 
diferents. És el cas de tots els instruments musicals, que poden emetre el 
mateix to a la mateixa intensitat, i en canvi sentirem que sonen diferent.
L’explicació  acústica  d’aquest  fenomen  és  que  un  mateix  so  base,  que 
anomenem freqüència fonamental, genera diferents ressonàncies depenent 
de la caixa de ressonància per on passa. Aquestes ressonàncies matisen la 
freqüència fonamental fent-la sonar d’una manera diferenciada. És a dir, el 
timbre depèn de la  superposició  de diverses freqüències simples que en 
unir-se a la freqüència fonamental configuren una freqüència complexa. Així 
dues veus que treballen a la mateixa intensitat i emeten la mateixa nota (el 
mateix  to)  generaran  les  freqüències  fonamentals  idèntiques  en  les 
respectives laringes.
Però  en  passar  pels  ressonadors  de  cada  locutor  (ressonador  bucal  i 
ressonador nasal) els sons es matisen i es percebran com a diferents, és a 
dir, amb un timbre diferent. El timbre de la nostra veu es pot modificar, ja que 
disposem dels ressonadors nasal i bucal, que són variables i mal·leables en 
forma i mida.

• Tècniques de l'expressió oral
• Dicció

Una  bona  pronúncia  s’aconsegueix  amb  l’adequada  construcció  de  les 
consonants o articulació, i de les vocals o vocalització. Cal tenir en compte 
que alguns dels òrgans de la caixa de ressonància són fixos, els ossos de la 
cara, però altres com la llengua, el paladar tou o els llavis admeten mobilitat. 
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Són aquests òrgans els que cal moure per fer-nos entenedors.
• Respiració

En parlar en veu alta o locutar ens cal emprar formes de respiració que evitin 
la  fatiga,  que  garanteixin  un  bon  volum  d’aire  i  que  no  obliguin  a  una 
entonació  forçada.  Es  recomana  d’emprar  l’anomenada  respiració 
abdominal, que permet recollir major capacitat d’aire ja que s’expandeix la 
zona baixa dels  pulmons gràcies al  control  del  diafragma i  dels  músculs 
abdominals. En la parla o locució radiofònica, l’aspiració d’aire s’ha de fer tot  
aprofitant les pauses lògiques del text. Si cal fer pauses per respirar en llocs 
on no hi ha una pausa lògica forçarem molt l’entonació.

• Velocitat de locució
Cadascú té una velocitat discursiva pròpia que s’adapta segons la situació 
comunicativa.  Una velocitat  adequada permet la  comprensió d’aquell  qui  
escolta i la pronúncia adequada de tots els sons per part del parlant.
Ens fixarem especialment en la sensació rítmica que generen la durada de 
les síl·labes i la relació entre els sons de les paraules i les pauses, perquè és 
aquesta sensació la que es tradueix en sensació de velocitat per a l’oient.

• Segon nivell de treball: creació de sentit i expressivitat sonors
Aquest  segon  nivell  de  treball  fa  referència  als  elements  suprasegmentals  o 
paralingüístics de la parla, és a dir, els components prosòdics com ara l’entonació o 
el ritme, i els valors expressius del to, la intensitat i el timbre. 
De la mateixa manera que en la llengua escrita parlem de sintaxi per a referir-nos a  
les relacions formals entre les unitats lingüístiques, en la llengua oral parlem de 
sintaxi sonora per referir-nos a les formes d’organització dels elements d’un text per 
tal  de  preparar  la  seva  oralització.  L’objectiu  és  donar  sentit  al  text  per  tal  de 
garantir-ne una bona comprensió. En la sintaxi sonora són claus els grups fònics i  
les pauses.

• Grup fònic
En el discurs oral la unitat formal mínima amb la que organitzem el text no és 
la paraula. Quan parlem, ho fem lligant acústicament seqüències o grups de 
paraules  que  separem  amb  pauses.  Així,  el  grup  fònic  és  la  seqüència 
mínima del discurs oral. És el paquet o seqüència de paraules que es troba 
delimitat per dues pauses. Des del punt de vista sonor, el discurs oral es 
divideix en frases separades per pauses.
Aquestes frases es divideixen en grups fònics separats per altres pauses 
menors.  El  sentit  o  significat  que volem donar  a un discurs determina la 
relació acústica entre paraules i entre grups fònics.

• Pausa
La pausa és el silenci breu que s’insereix en el continu sonor de la veu. Es 
tracta d’un silenci  entre els  grups fònics que no dura més de 3 segons. 
Serveix com a enllaç ideològic entre les grups fònics, però actua de forma 
inversa: com més llarga és una pausa, menor és la sensació d’enllaç entre 
els continguts dels grups fònics; com més breu és la pausa, més vinculació 
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s’estableix entre els continguts. 
Les pauses responen a dues raons: la necessitat fisiològica de respirar del 
parlant i la necessitat de donar significació al text tot indicant i reforçant els 
valors semàntics dels grups fònics. El més adequat és fer coincidir ambdues 
formes de pausa.
El grup fònic estructura sintàcticament el text ordenant-lo i organitzant-lo en 
grups  d’idees  per  tal  de  donar-hi  sentit.  Quan  una  frase  es  divideix  en 
diversos  grups  fònics,  utilitzant  pauses  de  diverses  durades,  adscrivim 
cadascuna  de  les  paraules  del  grup  a  un  nucli  ideològic  i  semàntic. 
D’aquesta manera estem carregant el grup fònic de sentit en funció del seu 
context immediat. Segons com situem les pauses i com construïm els grups 
fònics en sonoritzar un text, aquest pot tenir un sentit o altre. I si no anem 
amb compte, fins i tot podem dificultar i impedir la seva comprensió.
La sintaxi sonora és l’eina essencial per a la construcció semàntica d’un text, 
però no és l’única. Les variacions controlades de to, és a dir, l’entonació, 
també tenen valor sintàctic. 
Coneixem cinc models entonadors o tonemes per tal d’estructurar el text 
oral:

• Cadència: caiguda de to tal i com el fem al final d’una frase. 
• Semicadència:  caiguda  lleugera  del  to.  S’acostumen  a  fer 

semicadències en l’interior de les frases, en les enumeracions, en el 
lligam entre dues frases subordinades. 

• Suspensió: se sosté el to mig, s’usa en frases sense acabar, en el dos 
punts o en els punts suspensius. 

• Semianticadència:  Lleugera  pujada  del  to.  Les  semianticadències 
apareixen  a  l’interior  de  la  frase  quan  fem  connexions  entre 
coordinades, abans del complement circumstancial, etc.

• Anticadència: Pujada de to, tal i com el faríem en una frase 
interrogativa.

Per a un treball complet de sintaxi sonora caldrà aplicar de forma combinada 
l’organització semàntica del text a partir de la construcció dels grups fònics i 
la  col·locació  de  les  pauses  I  la  disposició  dels  models  entonadors  o 
tonemes.

• Ritme
Constitueix la relació existent entre l’organització dels diversos components 
sonors i la seva durada en el temps, és a dir, el nombre i ordre d’aparicions i 
durada de cada forma sonora o no sonora que s’inclogui  en el  producte 
radiofònic. El ritme es relacionarà amb la paraula i la pausa, amb l’ordre en 
què apareixen i  desapareixen, i  a la durada de la  presència/absència de 
cadascuna. És una sensació que l’oient percep a partir de l’organització dels 
diversos elements. Si, per exemple, combinem intervencions molt llargues 
d’un locutor amb pauses també molt llargues, tindrem sensació de ritme lent, 
tranquil;  si  l’organització  es  caracteritza  per  intervencions  sempre  de  la 
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mateixa  durada  combinades  amb  pauses  que  també  durin  el  mateix, 
possiblement tindrem sensació de monotonia.
El ritme ens serà útil perquè es relaciona amb la sensació de velocitat, però 
també perquè ens permet  controlar  l’atenció d’aquell  qui  ens escolta.  Un 
canvi  de  ritme  és  una  important  crida  d’atenció,  perquè  és  un  excel·lent 
recurs  descriptiu,  tant  dels  estats  d’ànim  (per  exemple  la  tristesa 
l’associarem a un ritme lent) com de la pròpia realitat que vulguem descriure 
(la rapidesa d’un partit de bàsquet precisarà d’una descripció verbal àgil).

• To i intensitat
Altres possibilitats expressives que té la veu a partir de la manipulació dels 
seus paràmetres bàsics són el to i la intensitat. Ja hem vist que la informació 
que fem arribar  a l’oient  no depèn només de les paraules que triem per 
explicar  o  dir  una  cosa,  sinó  que  cal  considerar  la  forma  com  diem, 
expressem,  aquestes  paraules.  Alguns  autors  utilitzen  el  concepte 
d’expressió fonoestèsica per referir-se a aquella part de l’expressió oral que 
es transmet a través dels trets acústics de la veu i  que informa sobre la 
mesura, la forma, la textura o el tipus de moviment d’allò que es descriu, o 
bé sobre l’actitud, el caràcter i l’aspecte físic del parlant. També cal tenir en 
compte  el  concepte  de  simbolisme  fònic  quan  en  l’expressió  oral  d’una 
paraula hi ha coherència entre el significat d’aquest mot i la manera com s’ha 
expressat sonorament.

• Tractament i valor expressiu de la intensitat
La intensitat és possiblement el paràmetre més controlable. Es pot fer 
de diferents maneres:

1. Parlant  amb  més  o  menys  intensitat.  Aquesta  possibilitat 
s’associa  a  la  relació  personal  entre  dos  parlants,  tenint  en 
compte  que  a  major  distància  –ús  públic-  s’usarà  major 
intensitat  i  que una distància íntima es relacionarà amb una 
intensitat baixa. Aquesta idea, transportada al mitjà radiofònic, 
ha de permetre que l’oient percebi la relació social  entre els 
parlants segons la intensitat que emprin els locutors. Una altra 
aplicació radiofònica de la manipulació de la intensitat a través 
del  nostre  aparell  fonador  és  la  comunicació  d’estats 
emocionals.  Així  emocions  o  estats  d’ànim  com  la  ira  o 
l’agressivitat s’associen a intensitats altes; en canvi la tristesa o 
la por s’associen a intensitats baixes. Finalment la manipulació 
de la intensitat ens serà útil en la descripció de mesures (gran: 
intensitat  alta;  petit:  intensitat  baixa)  o  en  la  focalització 
(increment  de  la  intensitat)  d’una  paraula  o  diverses  que 
considerem rellevants i que volem destacar.

2. Manipulant la distància entre el locutor i el micròfon. Aquesta 
distància representa acústicament la distància física a la qual 
se situaria l’oient per escoltar el parlant. Independentment de la 
intensitat, si la distància entre locutor i micròfon és gran (1 o 2 
metres) l’oient tindrà la sensació que escolta algú que és lluny 
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–que  pot  parlar  fort  o  que  pot  parlar  fluix-.  En  canvi  si  la 
distància és mínima (2 centímetres) l’oient tindrà la sensació 
que algú li parla a cau d’orella.

3. Processant  tècnicament  la  intensitat,  és  a  dir,  manipulant 
l’amplitud del senyal acústic de la veu provinent del micròfon a 
la taula de so o equip d’edició. L’efecte perceptiu que aquesta 
manipulació genera és similar a la manipulació de la distància 
entre  el  locutor  i  el  micròfon.  L’única  diferència  és  que  en 
aquest cas el micròfon no capta les reverberacions de l’estudi 
que  es  produeixen  quan  el  locutor  s’allunya  físicament  del 
micròfon.

• Tractament i valor expressiu del to
En el cas del to ens referirem exclusivament a les manipulacions que 
pugui fer el parlant. El valor expressiu del to s’associa entre d’altres 
coses amb la descripció de distàncies (tons aguts denoten llunyania) i  
de colors i textures (tons aguts denoten colors clars, lluminositat; tons 
greus denoten colors foscos,  foscor).  Aquesta associació també és 
present en la construcció de personatges i actituds emocionals. Els 
tons  més  greus  s’associen  a  personatges  de  més  edat,  de  major 
volum corporal,  a  situacions de dramatisme,  de  por,  tràgiques.  En 
canvi  els  tons  aguts  es  relacionen  amb  personatges  joves,  amb 
inexperiència, i a situacions d’alegria i també de tensió emocional.

La música
La música, després de la paraula, és el sistema expressiu més utilitzat i amb més força 
creativa i significativa del llenguatge radiofònic. La ràdio actual l’ha convertida en un tret 
definidor  de  moltes  de  les  seves  fórmules  programàtiques  fins  a  convertir-la  en  eix 
vertebrador de programes musicals i fins i tot del conjunt de la programació.
Aquí ens fixarem en la música com a element del llenguatge radiofònic, i en les seves 
possibilitats semàntiques i expressives en relació a la resta de sistemes. La música pot 
servir per a diverses tasques. La podem utilitzar per organitzar i estructurar els continguts,  
per marcar transicions i pauses, anunciar canvis de seqüència, etc. Un exemple de l’ús de 
la música amb aquesta funció són les sintonies dels programes: en escoltar la música 
característica  d’un  programa,  la  interpretació  bàsica  que  en  fem és  que  el  programa 
anterior s’ha acabat i que en comença un de nou. Com més familiaritzats estem amb la 
sintonia d’un programa, menys necessitem de missatges verbals per reconèixer-lo. A més, 
la sintonia ens dóna altres informacions,  com ara l’estil  de programa, perquè juga un 
important paper d’identificació. A la ràdio s’ha normalitzat l’ús de fragments musicals com 
a estructuradors dels programes, es tracta dels indicadors o separadors. Parlem de les 
sintonies, que ja hem esmentat; les cortines, que serveix per separar blocs o continguts 
com si fos un teló de teatre; les ràfegues, que també assenyalen separació però dins d’un 
mateix bloc temàtic; o els cops musicals, fragments molt breus, d’un, dos o tres acords, i 
amb to ascendent, que s’usen per cridar l’atenció.
La música també s’utilitza per descriure, explicar, recrear espais o llocs. En aquest cas la  
funció que juga la música és ambiental,  perquè les melodies serveixen per mostrar a 
l’oient que aquella música que està escoltant se sent de debò, es pot escoltar, allà on 
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succeeix l’acció que se li està radiant, sigui de ficció o no. Posem alguns exemples extrets 
tan de productes informatius com de ficció:

• Exemple:  En  la  retransmissió  d’un  partit  de  futbol,  el  locutor  calla  per  deixar 
escoltar a l’oient l’himne de l’equip local que en aquell moment sona pels altaveus 
del camp i que tots els aficionats també senten. Aquest himne permetrà traslladar 
l’oient al camp i l’ajudarà a recrear l’acció que té lloc en la realitat. 

• Exemple: En l’adaptació radiofònica del conte de “La Ventafocs”, fem que l’oient 
escolti  un  quartet  de  corda  –progressivament  amb  major  intensitat-  per  tal  de 
mostrar la seqüència en què la Ventafocs ha arribat al palau i s’està acostant cap a 
la sala on hi ha el ball i on coneixerà el príncep. 

Els exemples mostrats fan referència a espais i accions que apareixen de forma natural 
en allò que se li explica a l’oient, sigui realitat, el camp de futbol, o ficció, al palau del  
príncep.
Quan  prenem  com  a  referència  aquesta  dimensió  realista,  naturalista,  d’una  acció 
narrada,  parlem de diegesi  i,  en el  cas de la música,  direm que es tracta de música 
diegètica. Però es pot donar el cas que utilitzem la música també per descriure un espai o 
un lloc, i en canvi no formi part directa de l’acció que s’està desenvolupant, és a dir, que 
no se senti en l’escenari on succeeix l’acció narrada. En aquest cas parlem de música 
extradiegètica. Un exemple d’aquest ús és quan usem la música per ubicar en un lloc un 
país o una regió, tot utilitzant una música típica d’allà que permeti a l’oient traslladar-s’hi 
sense dificultat, i, no obstant, aquesta música no forma part de l’ambient que reproduïm.
Podem utilitzar  la  música  amb  la  intenció  d'expressar  alguna  informació  simbòlica,  o 
recrear  una  situació  emocional.  Aquesta  recreació  emocional  pot  fer-se  des  d'una 
perspectiva subjectiva dels personatges que participen de l'acció o com a visió de l'entorn 
on es desenvolupa l'acció.  Aquesta funció expressiva de la música ho és sempre des 
d’una perspectiva extradiegètica, és a dir. Així doncs s’estableix un vincle entre l’oïdor i 
l’autor del producte radiofònic, que el fa còmplice. Un exemple extret del cinema de terror i 
fàcilment exportable a la ràdio creativa és aquella música que als oients ens avisa que ha 
de passar alguna cosa –per exemple, que s’acosta l’assassí -, i en canvi el personatge 
que serà assassinat no s’adona del que està a punt de passar.
També podem utilitzar la música radiofònica amb l’objectiu de narrar o reconstruir una 
acció o un personatge, sense haver de recórrer en cap moment a l’ajut de l’expressió 
verbal.
Deixem que la música i  les seves característiques –tonals,  d’intensitat,  de ritme, etc.– 
siguin les que ens expliquen l’acció. Aquests elements tindran un valor semàntic molt clar  
perquè  expliquen  què  passa.  Imaginem una  història  de  ficció  ambientada  en  l’època 
medieval. Hi ha un trobador, a qui identifiquem només per les notes del seu llaüt... Ell serà  
qui enamorarà la princesa.
Finalment hi ha la música que té una funció purament ornamental o estètica, sense cap 
finalitat  semàntica específica,  amb l'objectiu  de reforçar  l'ambient  o  l'acció  de manera 
purament estètica.  Aquests tipus de música no resulta  imprescindible  per  comprendre 
l'acció.  Un  exemple  típic  seria  el  cas  d’una  música  de  fons  mentre  un  locutor  parla, 
simplement per fer-li de coixí, és a dir, per no deixar la locució en buit.
És molt important ser curosos amb el procés de selecció d’una música. És recomanable 
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fugir dels tòpics (paisatges bucòlics – Vivaldi) sempre que sigui  possible,  tot i  que en 
alguna ocasió és ben cert que el tòpic pot resultar molt informatiu (per exemple en el cas  
de  les  músiques  que  ens  han  de  servir  per  ubicar  l’oient  en  un  lloc  o  una  època). 
Finalment sempre que sigui possible cal que evitem parlar damunt de cançons amb lletra, 
perquè es produeixen dificultats de percepció per raó del possible emmascarament de 
sons.
Els efectes sonors
Són els sons inarticulats, que no són ni música ni paraula, que serveixen per representar  
la realitat.  Juguen un paper fonamental  en la construcció del  que anomenem imatges 
auditives, és a dir, les imatges mentals que l’oient imagina a partir dels sons que escolta.
En parlar dels efectes sonors és important recuperar el concepte de font sonora, perquè a 
la ràdio no sempre hi haurà una correspondència directa entre la font sonora d’un so i la 
interpretació sonora que l’oient en farà. Així, per exemple, en l’època daurada de la ràdio  
dramàtica,  quan les limitacions tècniques obligaven a fer  els efectes sonors de forma 
artesanal, per representar el galop d’un cavall es picaven les dues meitats de la closca 
d’un coco amb un patró rítmic similar  a la  velocitat  del  galop o el  trot.  Aquest  és un 
exemple clar de no correspondència entre la font sonora “les closques de coco” i la imatge 
sonora creada per l’oient “el  galop de cavall”. Actualment, però, la producció d’efectes 
sonors  s’ha  facilitat  enormement  gràcies  a  les  múltiples  col·leccions  i  biblioteques 
d’efectes sonors a disposició del creador radiofònic.
Ens interessa ara observar  quin paper  o funció poden jugar  els  efectes sonors en la  
narració radiofònica. En general hi ha un ús realista dels efectes sonors: es fan servir per 
representar mimèticament la realitat (el so d’un timbre és un timbre que sona). Però cal 
insistir en les múltiples possibilitats expressives dels efectes que s’escapen del realisme.
Les  tasques  dels  efectes  en  la  producció  radiofònica  són  les  mateixes  que  per  a  la 
música.  També  poden  servir  per  organitzar  i  estructurar  els  continguts,  i  marcar 
transicions, pauses, o canvis de seqüència. Per exemple el cant d’un gall indica el canvi 
de seqüència que suposa el pas d’un dia a l’altre. 
També serveixen per narrar o reconstruir una acció o mostrar un personatge, sense haver 
de recórrer en cap moment a l’ajut de la paraula, per exemple: la juxtaposició dels sons 
que hom fa en llevar-se (despertador, badalls, molles del llit, soroll de llençols, etc.) per 
mostrar aquest moment del dia; o el so d’un bastó colpejant a la paret que ens permeti 
identificar la presencia d’un personatge invident encara que no li sentim la veu.
Els efectes també es poden utilitzar per descriure, explicar, recrear, espais o llocs, amb 
una clara funció ambiental: el so del trànsit (motors, botzines, frenades) per mostrar una 
carretera o autopista amb circulació intensa; l’aigua que bull en una olla; el rebot d’una 
pilota en el terreny de joc.
Des de la vessant extradiegètica, els efectes sonors poden servir per transmetre un estat  
emocional a l’oient, els sentiments d’un personatge o l'atmosfera d’una situació. Qualsevol 
efecte sonor podrà ser emprat des d’aquesta perspectiva expressiva i dramàtica: el vent, 
per il·lustrar la soledat; els batecs del cor, per expressar nerviosisme, enamorament, por; 
tancament  brusc  d’un  llibre  per  mostrar  un  final  o  nerviosisme.  L’ús  i  la  interpretació  
depenen del context narratiu.
Finalment, i com en el cas de la música, podem decidir potenciar la vessant estètica del  
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nostre producte radiofònic, inserint-hi efectes sonors que no aporten informació rellevant a 
la narració però que tenen un important component estètic. Seria el cas de la reproducció  
d’un ambient incorporant-hi tots i cadascun dels sons possibles, tot i que els dos o tres  
més  rellevants  ja  servirien  a  l’oient  per  comprendre  quin  ambient  es  reprodueix:  per  
ambientar  una  perruqueria  segurament  seria  suficient  amb el  so  d’assecadors,  aigua 
corrent i veus; la inclusió d’altres sons com tisores tallant o raspallat de cabells tindria una 
funció estètica, ornamental.
Des del  punt  de  vista  tecnològic  (editors  d’àudio  multipistes)  la  incorporació d’efectes 
sonors en una producció radiofònica ja no té limitacions de cap mena. Per aquest motiu 
caldrà tenir molt presents les capacitats perceptives i de descodificació dels oients. És 
sempre recomanable una tria concreta i eficaç, que ens garanteixi que l’oient ho sent i,  
sobretot, ho entén. Per afavorir aquesta comprensió també haurem de preveure la durada 
dels  efectes.  Els  de  fàcil  descodificació,  perquè  resulten  molt  familiars,  podran  tenir 
durades breus. Els efectes estranys, dels quals sigui difícil imaginar-ne la imatge sonora, 
hauran de durar temps suficient per garantir-ne la descodificació.
El silenci
El silenci radiofònic es defineix per l’absència de la resta dels sistemes expressius. Quan 
no hi  ha  ni  paraula,  ni  música,  ni  efectes  sonors,  llavors  hi  ha  silenci.  Però  aquesta 
absència de so no és una absència real sinó perceptiva. A la ràdio, el silenci absolut no el 
podem  aconseguir.  Sí  en  canvi  podem  generar  unes  condicions  sonores  que  l’oient 
percebi i interpreti com a silenci.
Precisament la durada del silenci és una qüestió no resolta encara de forma definitiva. És 
cert que el llindar dels 3 segons és un valor acceptat de forma natural, tenint en compte 
que valors per sota d’aquesta xifra es relacionen amb el concepte de pausa i, per tant,  
s’associen al discurs parlat. Però potser per raó dels nostres hàbits socials i culturals molt 
poc avesats a concedir valor comunicatiu al silenci, hi ha una certa tendència a interpretar 
el  silenci  radiofònic  com una errada o interrupció no desitjada,  tot  menystenint-ne les 
possibilitats expressives i narratives. Així doncs, convencionalment, els límits del silenci 
són  entre  tres  i  cinc  segons,  intentant  amb  aquests  paràmetres  unir  consideracions 
acústiques i perceptives amb qüestions socioculturals, i fins i tot tecnològiques.
El silenci, no obstant, no pot pas interpretar-se únicament com una pausa llarga sense so, 
sinó  que l’efecte  silenci  afegeix,  aporta,  informació  al  discurs  radiofònic.  El  silenci  es 
carrega de valor informatiu en funció del context immediat i la seva longitud. És per aquest 
motiu que el  creador radiofònic ha de ser capaç d’usar les possibilitats del llenguatge 
radiofònic per tal de construir silencis que tinguin valor de significació, valor expressiu, 
descriptiu o narratiu. Així, de la mateixa manera que la resta dels sistemes expressius del 
llenguatge radiofònic,  el  silenci  juga certes funcions en la  creació radiofònica.  Podem 
parlar del silenci com a organitzador i estructurador de continguts; podem usar l’efecte 
silenci amb un valor descriptiu, quan de forma naturalista presentem el silenci que hi ha 
en la realitat narrada; i podem emprar el silenci amb una intenció expressiva o dramàtica,  
per mostrar i reforçar estats emocionals.
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La locució
La locució informativa
La comprensió i el domini de les notícies és la primera exigència d'una bona locució, cosa 
que s'aconsegueix amb les matisacions necessàries i el sentit exacte en la construcció del 
text. Els locutors antics tendien a les exigències de la locució, però no als informatius. El  
redactor ha de tenir uns nivells suficients per a la audibilitat de la informació: entonació, 
ritme, inflexió i pauses han de fer-se amb naturalitat i fluïdesa. La naturalitat ve marcada 
per la pròpia personalitat del periodista i la fluïdesa pel context del tema, sobretot. Per a  
parlar amb fluïdesa i naturalitat cal assajar diverses vegades en veu alta, unificar criteris 
en la utilització de càrrecs públics, polítics, sigles, noms estrangers... cal eliminar titubejos, 
vacil·lacions i equivocacions. Són errors habituals i normals però que cal reduir al mínim 
per evitar la confusió dels oïdors.
Dicció i articulació
La bona locució expositiva de la informació requereix una correcta dicció i articulació dels 
sons. Cal exposar-la de forma precisa, clara i elegant amb una sentit fonètic exacte i una  
ocupació lògica i correcta de la paraula. Quan un error articulatori provoqui una confusió,  
ha de corregir-se ràpidament, repetint la frase i demanant perdó. Una vocalització clara és 
aquella que no denota nerviosisme, tensió o engarrotament muscular. 
Cadència, entonació i volum dels grups fònics
Les locucions no es diuen amb la fluïdesa amb què apareixen escrites, sinó que es tallen i  
es respiren seguint l'impuls del pensament i seguint la facilitat de la paraula del locutor. 
L'entonació en ràdio és similar a l'expressió col·loquial acurada. L'entonació marca les 
inflexions  i  les  pauses.  Requereix  l'aprenentatge  d'una  respiració  adequada  i  no  es 
correspon amb la lectura en veu alta d'un text, sinó que imposa unes normes d'escriptura 
especial. Els textos en ràdio no necessiten els signes de puntuació tradicionals, sinó que 
els determinen la respiració, la pausa i l'entonació. L'entonació informativa marca l'èmfasi 
en les frases o paraules que el periodista vol dir.
Un altre  element essencial  és el  ritme,  que depèn de l'estat  d'ànim i  dels  continguts. 
Respon al  tarannà amb el  qual  es  vol  transmetre la  informació.  Segons el  ritme que 
s'adopti, la locució serà monorítmica, plana, amb pauses equidistants, sense èmfasis o 
entretallada.
La  velocitat  de  la  parla  no  ha  de  ser  accelerada  ni  molt  lenta,  perquè  es  perden  o 
s'avorreixen els oïdors. Perquè un missatge sigui entès s'estableix una mitjana de 175 
vocables per minut.  Hi  ha programes que juguen amb el  volum de veu per a atreure 
l'oïdor. 
De l'escriptura a la locució
La  informació  radiofònica  s'escriu  pensant  a  ser  llegida  o  parlada.  Les  unitats  de 
pensament o les parts de la notícia no s'escriuen en paràgrafs, sinó en unitats fonètiques 
separades per tipus de pauses diferents: coma, punt i seguit. Els signes de puntuació com 
ara admiració, dos punts, punts suspensius... no tenen rellevància fonètica i en l'escriptura 
radiofònica se suprimeixen. La coma indica una inflexió de la veu per a emfatitzar una 
frase o canviar el ritme. S'utilitza solament quan es vol ressaltar alguna cosa o per a fer un 
incís. El punt i seguit marca el final d'un aspecte de la notícia, i es puntua mitjançant una 
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breu pausa, més llarga que la de la coma. El punt i final, marca el canvi d'aspecte o el 
final d'una notícia. Requereix una pausa major, és on s'aprofita per a intercalar una altra 
veu. S'utilitza també per passar d'una notícia a una altra, o d'una secció a una altra. En 
aquest cas s'utilitzen també altres recursos, com les ràfegues musicals.
Varietat i combinació de veus
Les veus es diferencien pel sexe, l’edat i  l'accent. Poden complir diverses funcions en 
l'exposició de missatges. La ràdio exigeix una ràpida identificació de les veus, per la qual 
cosa el  nombre de locutors  adequats és dos,  amb la  possibilitat  d’un tercer  que faci  
esports. Aquestes veus han de tenir uns valors similars de potència i entonació, però una 
diferència destacable en els timbres. Cal buscar-hi el suficient equilibri de veus, i alhora, 
un cert contrast. Per això se sol combinar la veu d'un home i la d'una dona.

2.4.1 Activitat 
Amb l'enregistrador  de  so  del  Widows o  algun  altre  programa similar  que  conegueu, 
enregistreu un petit noticiari radiofònic consistent en un titular i una notícia. Ha de tenir  
una durada màxima d’un minut.
Apliqueu  a  la  vostra  parla  els  sistemes  expressius  del  llenguatge  radiofònic  i  les 
orientacions descrits anteriorment.
Afegiu música i algun efecte sonor al vostre noticiari. Trobareu aquests elements a la web
http://phobos.xtec.net/audiovisuals/radio.
Si guardeu el noticiari com a arxiu WAV, després convertiu-lo al format MP3. A la mateixa 
web, hi trobareu programes executables per fer-ho. Investigueu una mica. Quan el tingueu 
convertit, envieu-lo a l'espai de l'activitat per compartir-lo. Comenteu les aportacions de 
les altres persones participants.
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2.5 Aproximació als gèneres audiovisuals

Objectius
Conèixer els principals gèneres de programes audiovisuals, tant de la ràdio com de la 
televisió, i treballar el guió com a estructura del programa audiovisual. 

Tipus de programes
Programes informatius
Són  programes  basats  en  l’emissió  de  notícies  d’actualitat,  un  dels  continguts  més 
programats per les emissores de ràdio televisió de tot el món. Els programes de gènere 
informatiu es classifiquen en expressius, expositius o apel·latius.

● Gèneres expressius o testimonials
Es caracteritzen per la subjectivitat amb què s’expressen al voltant de la realitat sobre la 
qual informen. N’hi ha quatre formats:

• Editorial
El  seu objectiu  és  crear  polèmica i  debat  públic  sobre  una qüestió  important  i  
candent, buscant les repercussions socials que el tema pugui comportar. L'autoria 
d'un editorial correspon totalment a l'empresa, i és una presa de posició sobre una 
qüestió  concreta  que  preocupa  a  la  societat.  Es  tracta  d’un  text  basat  en 
l’argumentació.

• Comentari
És  la  interpretació  personal  d'un  especialista  no  vinculat  a  l'empresa.  És  una 
col·laboració que dóna el seu punt de vista, contrasta opinions i, com a expert en el  
tema, té facilitat per a preveure conseqüències.

• Crítica
Es  centra  en  aspectes  culturals  i  es  tracta  de  la  valoració  d'un  periodista 
especialitzat en una obra i el seu autor: llibre, quadre, teatre, pel·lícula, concert etc.  
El periodista orienta el públic sobre l’obra que critica.

• Crònica
Consisteix en narrar els fets que envolten una informació i que s'han succeït en un 
període de temps presumiblement viscut molt de prop pel periodista, per la qual 
cosa té valor testimonial. Es tracta de fets esdevinguts en un temps i en un lloc  
determinat, explicats segons la vivència, el testimoni i, a vegades, la imaginació de 
l’autor i els seus recursos expressius, per introduir elements personals, en alguns 
casos pròxims a la narració de ficció. Exigeix la presència de l’informador en el lloc 
dels fets, per això és el corresponsal o l’enviat especial qui s’encarrega d’elaborar-
la.  Es  informació  barrejada  amb l’opinió  del  qui  veu  el  que  passa.  Prèviament 
exigeix un estudi en profunditat basat en la documentació i en els coneixements del 
fet.  Exigeix  posar  l’audiència  en  antecedents,  fixar  els  fets  i  narrar  les  últimes 
dades. Hi ha continuïtat temporal i certa successió narrativa dels fets. Es narra la  
situació actual,  els  fets  més rellevants i  s’avança un pronòstic del  que passarà 
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immediatament desprès. 
● Gèneres expositius o referencials

Es caracteritzen per la distanciació i l'objectivitat amb què es tracten els fets i les seves 
circumstàncies.

• Notícia
Reflecteix la realitat sense judicis de valor i amb objectivitat la realitat explicada per 
paraules senzilles; la rapidesa, concisió i la claredat són essencials en l'elaboració 
de la notícia. Es caracteritza per la immediatesa i  la fugacitat.

• Reportatge
Descriu els fets i s'acompanya de les veus dels protagonistes, com testimoniatge. A 
més d'incloure entrevistes i enquestes, té un tractament més lliure. Es caracteritza 
per oferir un tractament més global de la informació.

• Reportatge d'investigació
Es tracta d'un gènere pràcticament recent, més en ràdio, però també en TV, on ha 
tingut gran acceptació. És una investigació informativa que no solament reflecteix 
un fet, sinó que pretén descobrir una realitat presumiblement oculta.

• Informe periodístic 
Ofereix una visió global dels antecedents, causes, dades, documents, dates, entorn 
d'una notícia d'actualitat. Requereix moltes estadístiques rigoroses i contrastades. 
Les seves fonts són els informes d'instituts oficials i centres privats. 

• Documental informatiu
Neix de l’actualitat immediata per situar-se en una actualitat permanent. Enfront de 
la fugacitat dels fets noticiables, busca la durada en el temps i penetra en la realitat  
per deixar un coneixement més global, més durador. El documental informatiu té 
les seves arrels històriques en el cinema.

● Gèneres apel·latius o dialògics
La  seva  introducció  en  els  mitjans  audiovisuals  suposa  una  dinamització  del  gènere 
informatiu gràcies al diàleg i a la confrontació d’idees i opinions que suposen.

• Entrevista
Es basa en preguntes i respostes amb les quals l'informador pretén descobrir una 
informació o simplement la personalitat de l’entrevistat. 

• Enquesta
Es  realitza  a  la  població  per  conèixer  les  tendències  de  l’opinió  pública.  El 
periodista fa una exposició de les respostes obtingudes. És un diàleg senzill entre 
el periodista i les persones enquestades.

• Roda de premsa o conferència de premsa
És la convocatòria d’un organisme als mitjans de comunicació per informar sobre 
fets d’un tema d’interès. Els conferenciants exposen uns fets, donen la seva opinió i 
després se sotmeten a les preguntes dels periodistes.
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• Taula rodona
Agrupa experts en un tema en un col·loqui. Cada un exposa les seves idees i es 
genera debat.

• Debat
És similar a la taula rodona i suposa una confrontació ideològica. 

• Tertúlia
Hi participen uns quants periodistes, no més de quatre a la ràdio ja que un major  
nombre pot comportar confusión e veus per part de l’oient. Estan coordinats per un 
altre  periodista.  S’aborden  molts  temes  i  sempre  hi  ha  un  tema  central.  S’hi 
barregen rigor i frivolitat.

• Roda de corresponsals
Són breus intervencions de diversos corresponsals a través d'enllaços en directe i 
simultanis.

Programes de varietats
Originàriament era una de les principals raons de ser de la ràdio, ja que anaven destinats 
a l’entreteniment, amb uns continguts de caire social i cultural tractats amb un enfocament 
lúdic. La seva fórmula suposa un acostament entre els oïdors que hi assisteixen en directe 
i  els  que  l’escolten  a  distància.  Aquests  esquemes  es  reprodueixen  igualment  en  la 
televisió.
Coneguts  amb la  designació  magazine,  algunes  de  les  seves  seccions,  com ara  les 
destinades a concursos, humor, entrevistes, etc. van esdevenir programes independents.
Programes musicals
Actualment,  els  programes  musicals  estan  classificats  per  especialitzacions  molt 
concretes que, a partir de l’auge de les emissores de FM, estan arribant a gran audiència,  
encara que, en cada cas, es tracti d'una audiència sectorial i molt predeterminada.
Partint de la fórmula de producció i emissió d’aquest tipus de programes, poden distingir-
se concerts i recitals, programes de música en directe a l’estudi radiofònic i programes de 
música pregravada.
L’especialització  basada  en  la  forma  de  presentar  i  comentar  la  música  caracteritza 
nombrosos programes i presentadors de ràdio, tant com el contingut mateix que ofereixen. 
De  fet,  algunes  emissores  han  acabat  programant  només  música.  A banda  de  els  
emissores de música clàssica, hi ha les anomenades radiofórmules.
En el mitjà televisiu pot fer-se esment dels programes de viedoclips, que poden incloure 
comentaris d’un presentador.
Programes esportius
Es tracta de programes que a l’origen eren seccions o parts d’uns altres, especialment 
dels  magazines o  programes  de  varietats.  El  tema  esportiu  també  va  ser  present 
inicialment en els butlletins de notícies i en els programes informatius radiofònics.
En ampliar-se  l’àmbit  esportiu  amb l’augment  de  nous esports  i  el  creixement  de  les 
aficions o seguidors d’equips i esportistes, va sorgir la necessitat de donar més espai a 
aquests  temes,  alhora  que  s’aconseguia  augmentar-ne  l’interès  en  programar-lo 
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independentment.
Són programes esportius les retransmissions d’esdeveniments com ara partits i curses, i 
també les entrevistes, reportatges i col·loquis que els complementen, tant a la ràdio com a 
la televisió.
Programes culturals
Són programes que tracten aquests  continguts.  En general,  la  seva estructura depèn 
sempre del professional que els porta a terme, el qual, en qualsevol cas, està supeditat al  
tema i la disponibilitat tècnica de l’emissora.
Programes dramàtics
Es  tracta  de  programes  de  ficció  i  contingut  literari,  que  reprodueixen  els  esquemes 
artístics de la novel·la i el teatre en el mitjà radiofònic. Van gaudir d’un gran poder de 
convocatòria abans de la competència de la televisió i 
Són programes dramàtics les retransmissions i enregistraments des de teatres, el teatre 
radiat, serials radiofònics, docudrames i reportatges humans.
A la televisió, els principals programes dramàtics són les telesèries.
Programes infantils
Són  programes  sobretot  televisius  que  s’adrecen  a  aquest  públic  específic.  Inclouen 
sèries de dibuixos animats, concursos, petits reportatges, etc.

2.5.1 Activitat
Visiteu la web http://www.tv3.cat i consulteu com s'estructura l’apartat “Seccions”.
En quina mesura la classificació que fa TVC dels seus propis programes s’ajusta a la 
classificació de gèneres audiovisuals de més amunt?
Deixeu  un  missatge  a  l'espai  de  l'activitat  amb  les  vostres  valoracions.  Incloeu-hi 
exemples de programes concrets.

Guió per a locució radiofònica escolar
El  desafiament  del  guió  radiofònic  és  explicar  una història,  amb un principi,  un  nus i  
desenllaç, tan sols amb el suport  dels sons, que han de ser capaços per si  mateixos 
d'evocar imatges en la ment de l’oient.
Un guió és el  desenvolupament d’un argument destinat a convertir-se en una història,  
influint  l’expressió  escrita,  detallada  i  ordenada,  dels  elements  que  hauran  de  ser 
convertits  en sons en el  transcurs  de la  producció,  gravació i  emissió  d’un  programa 
radiofònic. El guió té molta importància perquè conté el missatge que s’emet en forma de 
suport literari. 
Tot guió ha de tenir dues bases informatives: el contingut literari, que en forma de veus i  
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sons arribarà al oient; i la forma tècnica o codi de producció, que ha de ser comprés i  
utilitzat per qui intervé en la producció. 
Parts formals d'un guió

• Tema: contingut de la història.
• Espai: temps necessari per desenvolupar el tema i fer-lo arribar a l’oient.
• Personatges: protagonistes de la història interpretats per actors radiofònics.
• Diàleg:  Conjunt  de  paraules  pronunciades  pels  diferents  personatges  o  per  un 

narrador
• Música: acompanyaments musicals, ja siguin fons, ràfegues, compassos o simples 

acords, que complementen la història dotant-la d’ambientació i creant situacions.
• Efectes:  efectes  sonors,  sons  naturals  i  especials,  creats  perquè  el 

desenvolupament  de  la  història  sigui  més  creïble  i  arribi  amb  la  major 
versemblança als oients.

• Pauses:  moments  de  silenci,  d’interrupcions  de  diàlegs,  música  i  efectes  que 
ajuden a imprimir caràcter a les dramatitzacions.

• Detalls  tècnics:  conjunt  d’anotacions,  advertiments i  referències tècniques per a 
una  correcta  gravació  del  programa,  que  serviran  d’orientació  als  tècnics 
professionals que col·laboren en la seva realització.

Com iniciar la redacció d'un guió?
Són recomanables unes pautes que s’han d’aplicar  l'aparició  de la  idea inicial  fins  la 
finalització del guió literari, és a dir, abans de la inclusió dels detalls tècnics:

• Treballar  a  poc  a  poc.  En  cada  una  de  les  etapes  d’aquest  procés,  hem 
d’aconseguir un treball correcte, al marge del temps que es necessiti invertir-hi.

• No s’ha de deixar res per definitiu, si no és satisfactori. És la única forma de passar  
a la següent etapa amb la consciència tranquil·la. 

Les etapes d’aquest procés de redacció es desenvolupen en el següent ordre:
• Idea
• Sinopsis
• Tractament
• Escala de seqüències
• Diàlegs
• Música
• Efectes i pauses

Hem establert l’ordre, més o menys lògic, de com acostuma a transcórrer aquest procés.  
Això no obstant, llibertat creativa dels que participen en la redacció del guió pot introduir-hi 
variacions,  molt  especialment  si  el  guió  va  destinat  a  la  producció  d’un  programa 
radiofònic dramàtic.

55



Competència en llengua oral

2.5.2 Activitat 
Redacteu el guió d’un petit reportatge radiofònic d’uns dos minuts sobre algun aspecte 
actual i rellevant de la vida pública del lloc on viviu. Feu-hi constar tots els detalls que 
conformen el guió aplicant el procés d’elaboració que s’ha descrit.
Envieu a l'espai de l'activitat l'arxiu de text amb el disseny d'aquest guió.
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2.6 Exercicis. Mitjans de comunicació a l'aula.
En els exercicis d'aquest mòdul us demanem que, a partir de les pràctiques treballades, 
penseu un cas concret d'introducció dels mitjans de comunicació a l'aula. Contesteu, de 
manera resumida, els punts de cada un dels exercicis següents. 

Exercici 1. Definició de característiques
Penseu en algun dels vostres grups-classe o en algun exemple que conegueu de prop i 
definiu-ne aquestes característiques: 

• Centre, nivell educatiu i característiques generals del grup. 
• Relació dels integrants del grup amb els mitjans de comunicació. 
• Descripció del paper que ocupen els mitjans de comunicació i les TIC en la 

docència del centre, per àrees didàctiques. 

Exercici 2. Pla d'actuació
• Descripció dels objectius generals a assolir en el termini d'un curs. 
• Programació d'introducció dels mitjans de comunicació en el treball a l'aula, per 

àrees didàctiques. 
• Estratègies de gestió i accions concretes per portar a la pràctica la programació. 
• Dificultats en la posada en pràctica i gestions encaminades a superar-les. 

Exercici 3. Àrea de llengua i literatura
• Programeu activitats concretes a desenvolupar amb l'alumnat. 

Adeqüeu les activitats programades a la realitat. Busqueu a WikiEduComunicació un 
exemple d'activitat extraescolar (concurs, jornada, mostra, etc.) que serveixi de referència 
per organitzar la vostra programació d'activitats. 

• Feu una descripció breu de les característiques de cada activitat programada. 
Sigueu pràctics: no es tracta de pensar grans projectes. Interessa pensar línies d'actuació 
assequibles a la realitat. 
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3. Literatura oral

Objectius
L'objectiu  global  d'aquest  mòdul  és  proporcionar  coneixements  i  eines  per  treballar  
algunes de les formes més rellevants de literatura oral  tradicional,  entesa com a part  
constituent de la pràctica lingüística oral.

• Conèixer els gèneres orals narratius a partir de l'experiència pròpia.
• Conèixer les característiques i tipus de rondalles
• Conèixer  les  característiques  i  tipus  de  les  llegendes  tradicionals  i  les 

característiques de les llegendes urbanes.
• Treballar les parèmies i refranys a partir de les característiques i tipus.
• Treballar i conèixer els principals mecanismes de generació d'embarbussaments i 

endevinalles.

Continguts
• Característiques dels gèneres orals narratius
• Les rondalles
• Les llegendes
• La paremiologia. El refranyer
• Els embarbussaments i les endevinalles

Bibliografia
• Conceptes generals de literatura oral

• ORIOL  I  CARAZO,  C.(2002):  Introducció  a  l’etnopoètica.  Cossetània 
Edicions. Valls.

• PUJOL, J. M. (1989): “La crisi del folklore”. Serra d'Or, 359.
• Rondalles
• CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR i  TRADICIONAL 

CATALANA (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Entitat Autònoma 
del  Diari  Oficial  i  de  Publicacions.  Barcelona. 
<http://www.sre.urv.cat/rondcat>

• VALRIU, C. (2007): “La rondalla” dins Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura  
popular de Catalunya, volum 7. La narrativa popular. Barcelona.

• SOLER I AMIGÓ, J. (1998):  Enciclopèdia de la fantasia popular catalana. 
Barcanova. Barcelona.

• Llegendes
• VIOLANT  I  RIBERA,  R.  (1990):  La  rondalla  i  la  llegenda.  Alta  Fulla. 

Barcelona.
• ROVIRÓ,  X.  (2007):  “Les  llegendes  en  el  folklore”  dins  Tradicionari.  

Enciclopèdia  de  la  cultura  popular  de  Catalunya,  volum  7.  La  narrativa 
popular. Barcelona.

• Paremiologia
• CONCA, M.(1996): Els refranys catalans. Tres i Quatre. València.
• Endevinalles i embarbussaments

BASSA I  MARTÍN,  Ramon  (1991):  Llengua  de  pedaç:  onomatopeies  i  
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embarbussaments. Moll. Palma de Mallorca
• BASSA  I  MARTÍN,  Ramon  (  1993):  Una  cosa  que  no  és  cosa:  les  

endevinalles a l'escola. Moll. Palma de Mallorca.
• BASSA i MARTÍN, Ramon (1995): Serra mamerra: cantarelles i cançonetes  

per a infants. Moll. Palma de Mallorca
• BASSOLS, M. (1991): L'enigmística popular. Aproximació a les endevinalles  

catalanes. Universitat de València. València.
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3.1 Característiques dels gèneres orals narratius

Objectiu
L'objectiu d'aquest bloc és proporcionar una presa de contacte amb la temàtica del mòdul  
a partir d'una caracterització senzilla i de l'experiència pròpia dels participants.

Gèneres orals narratius
Les  característiques  dels  gèneres  orals  narratius  poden  esquematitzar-se  en  aquest 
quadre:

Gènere Mode Autoria Transmissió Caràcter Personatges Espai Temps

Mite narratiu anònim oral sagrat déus
herois

indefinit atemporal

Rondalla narratiu anònim oral imaginari genèrics genèric indefinit

Llegenda narratiu anònim oral verídic concrets concret concret

Faula narratiu anònim oral exemplar animals-màscara indefinit indefinit

3.1.1 Activitat
A partir  d'aquest  esquema,  penseu  un  exemple  de  cada  un  dels  diferents  gèneres 
narratius.  De cada exemple, esmenteu-ne els personatges representatius i  feu-ne una 
descripció. Descriviu-ne també l'espai i el temps.
Comenteu en quin grau els exemples que heu assenyalat s'adeqüen als trets marcats en 
l'esquema. 
Envieu  un  missatge  a  l'espai  de  l'activitat  comentant  de  manera  resumida  un  dels 
exemples que heu treballat.
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3.2 Les rondalles

Objectius
L'objectiu d'aquest bloc és conèixer les característiques i tipus de les rondalles.

Una definició de rondalla
Una rondalla és una narració anònima en prosa, transmesa de generació en generació de 
forma oral, de fets que es presenten com a imaginaris.
Les rondalles són universals en el sentit que els seus trets essencials es retroben amb 
poques variacions pràcticament a  totes les cultures i  alhora són profundament locals,  
perquè s’adapten a les característiques específiques de cada comunitat que les narra. De 
la combinació d’aquests dos aspectes  —universalisme i  localisme—  es deriva la seva 
funcionalitat i, com a conseqüència d’aquesta funcionalitat, la seva pervivència.

Funcionalitat
Les rondalles essencialment transmeten valors. En un nivell  profund transmeten valors 
considerats de caràcter universal, ensenyaments morals comunament acceptats i en un 
nivell més superficial, sovint transmeten normes de conducta pròpies d’una determinada 
comunitat.
Però sempre ho fan d’una manera literàriament atractiva, engrescadora, plaent per a qui 
les escolta o les llegeix, sense feixugues i explícites consideracions morals. Probablement 
aquesta és una de les claus de la seva acceptació, del seu èxit a través dels segles i dels 
territoris.
Les rondalles també es poden interpretar com a una plasmació dels valors dominants en 
una determinada realitat sociocultural.  És en aquest sentit  que també se’n pot fer una 
lectura crítica .

Elements constitutius
Els folkloristes han observat que totes les rondalles estan formades per motius. Un motiu  
és una petita unitat de sentit estètic capaç de perviure en la tradició.
Per exemple, la planta que creix fins al cel és un motiu narratiu que retrobem en diverses 
rondalles, o la mirada que petrifica, la lloba que actua com a dida d’un infant, els cabells  
llargs d’una noia usats per pujar a la torre on es troba empresonada, l’infant abandonat a  
mercè de l’aigua que és salvat, la cambra prohibida, el desencantament per una besada,  
etc.  Cada  un  d’aquest  motius  ens  recorda  un  episodi  important  d’una  determinada 
narració folklòrica, però no és present en una única rondalla, sinó en moltes i en cultures  
molt diverses, inserit en arguments diferents.
Els motius han estat catalogats, en una classificació oberta de l’estil de les usades en la 
classificació de les plantes o els animals, i a cada un d’ells els correspon una lletra (que 
indica el tema al qual pertany, per exemple B correspon a “Animals mítics” i G a “Ogres”) i 
un número que pot tenir diversos dígits, segons el grau de concreció del motiu. Així, el  
motiu catalogat com a F 531.1.1.1 seria “Gegant amb un ull enmig del front”, dels quals 
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––sens dubte— el més conegut és Polifem.
Una agrupació de motius, organitzada en una seqüència determinada, dóna lloc al que els
estudiosos  anomenen  un  tipus  narratiu.  Un  tipus  seria  una  “classe”  específica  de 
rondalla.
Per a S. Thompson, en el seu llibre The Folktale (1946), un tipus és una rondalla que té 
una existència independent. Pot ser contada com una narració completa i no depèn –per 
al seu significat- de cap altra narració, encara que a vegades es pugui contar combinada 
amb una altra. Els tipus es troben classificats en un índex internacional (The Types of  
International Folktales) obra dels autors Aarne, Thompson i Uther. És per això que per 
indicar  a  quin  tipus  pertany  una  rondalla  dins  aquesta  classificació  sempre  s’indica 
l’acrònim ATU i el número que li correspon. Així, “La Xarandoneta” correspon al tipus ATU 
510 B (The Dress of Gold, of Silver and of Stars).
Un  tipus  de  rondalla  pot  estar  formada  per  un  sol  motiu  o  per  diversos.  Sovint,  les 
contarelles  i  les  rondalles  d’animals  consten  d’un  sol  motiu,  en  canvi  les  rondalles 
meravelloses solen estar constituïdes per un seguit de motius. Per exemple, “J 2021: Els  
beneits no troben llurs cames” seria l’únic motiu narratiu que conformaria el tipus de la  
narració titulada “Les cames dels regidors de Porreres”, recollida a Mallorca per A. M. 
Alcover, un motiu que combinat amb d’altres retroben a la rondalla “En Joanet de les tres  
bosses de diners” d’Amades. En canvi, “La Ventafocs” (ATU 510) seria una rondalla molt 
més complexa formada per diversos motius.
Cal no confondre tipus amb versió. En literatura oral, anomenem versió a cada realització 
d’una rondalla. És a dir, cada cop que es narra un relat es produeix una versió,  que es  
sempre diferent de les altres versions, única i irrepetible.
Un  altre  concepte  important  a  tenir  en  compte  és  el  d’adaptació.  Generalment,  una 
adaptació parteix d’una rondalla escrita i en fa una nova formulació per tal d’adaptar-la  a  
uns criteris  predeterminats,  generalment  de  caràcter  pedagògic  o  editorial.  En aquest  
procés  es  solen  “adaptar”  aspectes  com  la  complexitat  de  l’argument,  el  nivell  de 
llenguatge,  els noms dels personatges i  els  topònims,  els diàlegs i  —molt  sovint— el  
contingut ideològic dels relats, per tal de fer-los més adequats a un públic determinat o a  
les característiques d’una col·lecció. En el món de la literatura infantil i juvenil aquesta és  
una pràctica molt habitual i estesa arreu. De fet, una gran part de la producció de llibres 
per a infants i joves es nodreix de fonts folklòriques. Mites, rondalles i llegendes de tot el  
món conformen gran part de les col·leccions de narrativa adreçades als joves lectors, en 
versions adaptades i il·lustrades.

Característiques formals
El mode natural de transmissió d’una rondalla és l’oral. El que caracteritza la forma del  
relat  oral  és  la  seva  mobilitat  textual.  La  narració  d'una  rondalla  és  el  resultat  de  la 
particular combinació que fa l'emissor entre la memòria i la improvisació, entre allò que 
recorda i com ho explica. D'aquí es deriva que mai la narració no es repeteix de forma 
exacta, sinó que en cada ocasió s'introdueixen unes variables, que poden ser mínimes o 
bé considerables i que afecten tant la forma lingüística com els aspectes extralingüístics. 
Però aquesta mobilitat és sobretot a nivell extern. El “vestit” de la narració és variable,  
però el “cos”, és a dir l'estructura que permet bastir el relat, té uns trets i una seqüència 
que cal respectar, atès que si no es respecten, la narració perd el sentit o bé esdevé un  
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altre relat.
La forma que pren el relat oral es configura a partir d’uns recursos apresos, que serveixen  
al  narrador  per  bastir  la  narració  ajustant-se  als  cànons  als  quals  el  receptor  està 
acostumat. Alguns d’aquests recursos són:

• La triplicació d'alguns punts de l'acció.
• La simplicitat de descripcions en tot allò que fa referència al món real. En canvi,  

quan es tracta d'explicar fets, éssers o indrets fantàstics, el narrador es fa més 
eloqüent.

• L’adaptació d’alguns aspectes del relat a la realitat contemporània. Aquest és un 
dels principals motors d'evolució de la rondalla.

• La linealitat en el temps. El text escrit pot ser refet per l’autor. El lector pot rellegir,  
saltar-se pàgines, anar endavant i endarrere amb llibertat. En canvi, la transmissió 
oral té uns altres ritmes: no hi ha un autor clar, la mateixa transmissió comporta una 
reelaboració continuada, la recepció té lloc en una seqüència temporal contínua.

• La  brevetat.  Una  rondalla  sol  tenir  una  extensió  limitada  que  sol  permetre  la  
narració en una sola sessió o en diverses.

• A nivell sintàctic, la tendència del relat oral s'orienta cap a la juxtaposició. No s'usen 
llargues  frases  coordinades,  sinó  que  es  juxtaposen  els  elements  sense 
subordinarlos. De la mateixa manera, les descripcions se solen fer per acumulació 
d'adjectius, que aconsegueixen crear sensacions o remetre a imatges ja formades 
en l'imaginari dels qui escolten. Quant a la forma retòrica, la figura més utilitzada és  
la comparació.

• Pel  que fa  al  vocabulari  usat,  cal  remarcar  l'adequació que fa  el  narrador  a  la 
competència lingüística dels oients. Aquesta adaptació és gairebé inconscient i es 
produeix  de  forma  espontània.  Paraules  i  expressions  s'adapten  per  fer-se 
assequibles a la comprensió de qui escolta, a partir d'uns referents que tenen en 
compte l'edat, l'origen, el medi, etc.

• Ús de fórmules d’inici i final. Generalment, el narrador tradicional marca l'inici i el  
final del relat amb unes paraules que ja tenen caràcter de fórmula, que són gairebé 
un ritual. La funció d'aquestes fórmules és “traslladar” d'alguna manera l'auditori a 
un  espai  i  un  temps  diferents  dels  reals.  En  iniciar-se  el  relat  el  narrador  ens 
introdueix en un passat màgic, remot i ahistòric on tot és possible. Són expressions 
que duen en elles mateixes la llavor de la fantasia, de la irrealitat. Potser la més 
coneguda a les nostres terres és una de les que millor ho exemplifica: “Això era i no 
era…”, cinc paraules que ens indiquen que tot el que vendrà després pertany a una 
altra realitat. La fórmula inicial ens transporta a una altra dimensió. La fórmula final  
tanca  la  finestra  oberta  a  la  fantasia  durant  el  temps  que  ha  durat  el  relat  i  
s'encarrega de retornar-nos a la nostra realitat, al món quotidià.

– I em van donar un plat d'avellanetes
que pel camí totes se m'han perdudetes

– I ells allí
i jo aquí
i no m'ha dat res pel camí

El  narrador  conserva  en  la  seva  memòria  únicament  l'estructura  de  la  narració,  els 
diversos motius i episodis i l'ordre en què aquests transcorren, però no té memoritzada la 
forma final que assolirà la narració.
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Però quan el narrador parla no és únicament la seva veu allò que ens arriba, sinó un 
conjunt més ric de senyals constituït pel seu cos, el gest, la manera de seure o d'estar 
dret, de moure's —o no moure's— dins l'espai. D’altra banda, en una narració l'oient o els  
oients  tenen  també  un  paper  força  important.  De  la  impressió  produïda  per  l'audició 
dependrà que l'oient interioritzi el relat, el recreï, l'aprengui i sigui capaç de reproduir-lo 
una altra vegada. Podem dir que al llarg de la narració hi ha un procés d'influències i  
relacions recíproques que s'estableixen en un triangle, els vèrtexs del qual el formen el  
narrador, el relat i l'oient. De la interacció entre aquests tres elements dependrà el resultat
final de la narració i la seva recepció.

Tipologia
Rondalla meravellosa
La rondalla meravellosa és aquella que narra de forma lineal la peripècia d’un personatge 
(heroi/  heroïna)  que  té  com  a  objectiu  la  reparació  d’un  problema  ocasionat  per  un 
agressor o per una manca. En el transcurs d’aquesta peripècia superarà unes proves, 
rebrà  l’ajut  d’éssers  que  li  seran  favorables,  trobarà  entrebancs,  haurà  de  resoldre 
situacions  conflictives  ––sovint  amb  l’ajut  d’auxiliars— i  finalment  aconseguirà  el  seu 
objectiu, que el menarà a un final feliç. La resolució del conflicte serà possible gràcies a la  
intervenció de l’element meravellós o màgic. Aquest argument-matriu que hem exposat de 
manera tan breu i succinta, s’obre en un ventall narratiu amplíssim i dóna lloc als milers i  
milers de rondalles meravelloses que hi ha en tot el món.
Rondalla d'animals
Les  rondalles  d’animals  són  habitualment  relats  breus  que  desenvolupen  una  línia 
argumental senzilla que s’estructura en una o dues seqüències narratives. Les faules són 
relats folklòrics en els quals es desenvolupa un únic motiu narratiu, el component moral és 
ben explícit i els protagonistes són generalment animals. 
Tenen  una  llarga  tradició  tant  en  la  literatura  popular  com en  la  culta,  i  una  estreta 
vinculació amb la narrativa d’ús pedagògic i adoctrinador. El tret més remarcable en faules 
i  rondalles d’animals és l’antropomorfització de les bèsties que els protagonitzen,  que 
actuen  i  parlen  com  humans.  Generalment,  narren  l'habilitat  d'un  animal  astut  per 
enganyar-ne un altre d'ingenu o poc assenyat. Les motivacions que desencadenen els  
arguments solen estar vinculades a la supervivència: la recerca d’aliment, la necessitat  
d’aixopluc,  la  defensa  enfront  del  perill…  són  necessitats  que  animals  i  humans 
compartim.
Allò  que  fa  singulars  i  alliçonadors  aquests  relats  és  la  resolució  dels  problemes 
mitjançant un raonament humà i no a través de l’impuls de l’instint, com correspondria a la 
naturalesa animal. La forma de faula és una de les més difoses, la facilitat amb què es  
presta a la moralització i  el  contingut  exemplar  ha fet  que es desenvolupés a moltes 
cultures,  s'usés  com a model  de  comportament  i  sovint  s'adrecés a  la  formació  dels 
infants.
Rondalla d'enginy
Són rondalles en què els protagonistes —per resoldre els conflictes que se’ls plantegen—
posen en joc la imaginació, el coratge o l’enginy. Les intrigues, molt variades, s’acosten a 
les de les novel·les i  desenvolupen trames narratives a vegades complexes,  no gaire 
allunyades de les que es troben en la rondalla meravellosa. Els temes, d’acord amb els 
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valors presents en cada societat, es vinculen als sentiments i les debilitats humanes: els 
dubtes sobre la fidelitat de la parella, la castedat de l’esposa en absència del marit, la  
donzella calumniada, el seductor castigat, la núvia abandonada, l’esposa fidel, el valor de 
la saviesa adquirida amb l’experiència, els bons consells, la valoració de l’amor filial, els 
conflictes sobre la propietat, etc.
Pel que fa a l’estructura, a vegades desenvolupen un tema central mitjançant diversos 
episodis que generen seqüències consecutives, que es poden entrellaçar. En altres casos, 
desenvolupen un tema senzill amb una única anècdota o nucli. Encara que generalment 
no  estan  localitzades  ni  en  l’espai  ni  en  el  temps  ––com  succeeix  en  la  rondalla 
meravellosa— el  conflicte  no  es  resol  amb  la  intervenció  màgica,  sinó  amb  l’enginy, 
l’astúcia o la bondat dels protagonistes. El relat sol tenir pinzellades d’humor i d’ironia, i hi  
abunden les escenes còmiques que les vincularien al teatre popular. 
Els personatges són gent del poble, pagesos o menestrals i –ocasionalment- hi trobem 
membres de la reialesa en un paper secundari.  Hi són presents totes les edats,  però 
especialment joves en edat d’iniciar relacions sentimentals, matrimonis madurs i vells amb 
un o altre defecte –cobdícia, gelosia, malfiança, etc.-. També hi trobem els diferents estats  
civils –fadrins, casats, vidus- i una ampla galeria d’oficis: pagesos –i caçadors, pastors-, 
menestrals de tota mena, traginers, gent de lletres –jutges, notaris, advocats, metges- i  
gent d’església –capellans i beates, frares, rectors, escolans-, soldats i lladres.
Encara que no expliciten un contingut moral, hi trobem sempre l’alliçonament sobre els 
vicis, els defectes, les virtuts i les passions humanes. Un tractament especial té el tema de 
la manca d’intel·ligència i de sentit comú. Són molt habituals les rondalles que giren entorn 
de les pocasoltades d’un protagonista ––home o dona— mancat del més mínim sentit de 
la realitat i les convencions socials. De l’acarament entre els plantejaments absurds del 
beneit  i  les  posicions raonables  i  assenyades de la  resta  de personatges es  deriven 
trames molt còmiques que fan d’aquestes rondalles unes de les més populars i divulgades
Contarelles
Són narracions de caràcter realista. La seva principal característica és la comicitat i des el 
punt de vista estructural solen constar d’un sol episodi.
N’hi ha de diverses menes:

• Les  bertranades  són narracions protagonitzades per una col·lectivitat de beneits 
que desconeixen les lleis més elementals de funcionament de la realitat;  sovint 
aquestes narracions són utilitzades per un col•lectiu per tal  de ridiculitzar-ne un 
altre.

• La  contarella de beneits  és un relat en el qual un personatge beneit actua de 
forma errònia o absurda en una societat de gent normal. 

• La  facècia,  en  canvi,  presenta  la  confrontació  entre  dos  personatges  o  rols 
narratius, un dels quals és espavilat i l’altre ––generalment innocent— és la seva 
víctima.

• La contarella de mentides planteja una competició entre diversos personatges, a 
veure qui la diu més grossa.

Des del  punt  de vista  del  conflicte  que es planteja,  i  que és el  motor  que permet el  
desenvolupament del relat, les contarelles es podem dividir en tres grans grups: les que 
tracten sobre enganys, les de malentesos i les disputes.
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Rondalles formulístiques
Es caracteritzen per tenir un nucli narratiu breu i desenvolupar un sol tema mitjançant una 
fórmula fixada ––que pot ser rimada— que es repeteix diverses vegades.
L’argument té poca importància, i en canvi el que caracteritza aquestes narracions són els 
aspectes estilístics,  basats en una estructura formal  rígida i  en la repetició.  També és 
important la traça del narrador i la implicació dels oients, ja que sovint són rondalles-joc, 
de  caràcter  lúdic  que  demanen  la  participació  del  públic,  tal  com  passa  amb  les 
endevinalles i els jocs de paraules.
Entre aquestes rondalles podem destacar:

• Les anomenades rondalles ortofòniques, pròximes als embarbussaments, que es 
basen en una anècdota senzilla explicada tot repetint diversos sons o paraules que 
entrebanquen la llengua del narrador i provoquen un efecte còmic.

• També les rondalles paremiològiques que són les que el seu argument explica o 
interpreta el sentit ––o l’origen— d’una parèmia determinada.

La rondallística catalana
Les rondalles catalanes han estat objecte d’una recopilació força completa i acurada. Són 
un vast conjunt de materials en els quals trobem representada una ampla galeria dels 
tipus rondallístics divulgats arreu del món. A aquesta vinculació amb els relats folklòrics de 
tot  el  món  en  general  i  de  l’àrea  indoeuropea  en  particular,  cal  afegir-hi  la  seva 
especificitat  ––allò  que  els  dóna  el  caràcter  propi—  fruit  de  l’arrelament  d’aquest 
arguments a les característiques de la nostra cultura. Reflecteixen un món tradicional, tal 
com era abans de la revolució industrial, que sembla fora de les cronologies i no gaire 
preocupat per les coordenades geogràfiques. En el fons de les rondalles el que hi batega  
és la humanitat amb tota la seva càrrega vital, i les seves contradiccions, transmesa a 
través de la paraula.

3.2.1 Activitat
Llegiu les rondalles següents, que trobareu en l'espai virtual del curs.

• “La Xarondeta”
• “Les tres preguntes”
• “En Joanet de les tres bosses de diners”
• “El conillet”

Un cop llegides les rondalles, contesteu aquestes qüestions:
1. Comproveu que aquest quatre relats responen als requisits propis de la definició de 

rondalla.
2. Quina d’aquestes rondalles classificaríeu com a rondalla formulística? Per què?
3. Quina es correspon amb la tipologia de rondalla meravellosa? Justifiqueu la 

resposta.
4. A la rondalla “Les tres preguntes”,  quins us sembla que són els tres principals 

motius narratius? Coneixeu altres  motius semblants  en  altres rondalles? Serien 
intercanviables per aquests?

5. De les diverses classes de contarelles, a quina us sembla que correspon la titulada 
“En  Joanet  i  les  tres  bosses  de  diners?  Com  són  els  personatges  que  hi 
intervenen?
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6. Busqueu  les  fórmules  d’inici  i  tancament  que  apareixen  en  aquestes  quatre 
rondalles. Afegiu-ne algunes que conegueu. 

7. A partir del títol de cada rondalla, busqueu al web RondCat a quin tipus correspon 
segons la classificació internacional.

8. Especifiqueu quines de les característiques formals habituals apareixen clarament 
a “La Xarondeta”.

9. Assenyaleu els valors més rellevants que es transmeten en la rondalla “Les tres 
preguntes”.
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3.3 Les llegendes

Objectius
L'objectiu  d'aquest  mòdul  és  conèixer  les  característiques  i  tipus  de  les  llegendes 
tradicionals i conèixer les característiques de les llegendes urbanes.

Una definició de llegenda
El que caracteritza la llegenda i la distingeix dels altres gèneres narratius orals és:

• La presentació del relat com a verídic
• La localització en l'espai i/o en el temps
• La personalització del protagonista

Generalment la llegenda està lligada a un espai determinat i a la història de les persones  
que l'habiten. Sobre aquest espai, l'imaginari col•lectiu basteix una història llegendària que 
reinterpreta la peripècia de la comunitat, els costums i les creences. La llegenda és una 
bella mentida que simbolitza una veritat; malgrat la història que explica no sigui certa el 
que sí és cert és allò que vol dir.
Sovint  tenen  o  han  tingut  una  funcionalitat  política  i/o  social,  no  són  únicament  un 
entreteniment. Qui les escolta en fa una lectura afectiva que el vincula a un espai, a una 
realitat  històrica,  a  una comunitat  que la sent com a seva,  etc.  George Jean diu que 
“aquell poble que no té llegendes per contar als seus fills està condemnat a morir de fred”.

Classificació
Una classificació pràctica és la que proposa la folklorista Ramona Violant (La rondalla i la  
llegenda). Aquesta autora agrupa les llegendes en tres grans blocs segons si fan 
referència a fenòmens naturals, a personatges sobrenaturals o a la història humana. 

• Relatives al món natural
1. Origen dels astres.
2. Origen del món i creació de la parella humana.
3. Origen dels fenòmens atmosfèrics.
4. Origen dels accidents topogràfics.
5. Origen de les aigües.
6. Origen, forma i qualitat de les plantes.
7. Origen, forma i qualitat de les bèsties.
8. Origen de les coses.

• Relatives al món sobrenatural
1. Fades
2. Follets
3. Gegants
4. Bèsties fabuloses
5. Dimonis
6. Ànimes en pena

• Relatives al món de la història humana
1. Bruixes i bruixots.
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2. Sants i imatges religioses.
3. Bandolers.
4. Jueus, moros i cristians.
5. Fets i personatges llegendaris.
6. Fets i figures històriques.

Les  relatives  al  món  natural  són  formes  generalment  breus  d'intenció  explicativa 
introduïdes per les fórmules “Per què…” o “De com…” . N'hi ha moltes i molt variades. 
Tenen un cert aire de mite, ja que generalment se situen en un temps i un espai primigeni,  
encara que algunes tenen protagonista humà i estan situades en temps i l'espai precisos. 
Alguna vegada hi intervenen herois mítics o evangèlics. Glossen observacions de caràcter 
natural  i  en  donen  una  explicació  popular,  desenvolupada  mitjançant  l'analogia  i  
l'associació.
Les relatives al món sobrenatural tendeixen a explicar determinats fets reals de caràcter  
insòlit mitjançant la intervenció d'éssers imaginaris. Moltes vegades se basteixen sobre la 
confrontació món humà/món dels éssers fantàstics. Els humans tenen nom i ocupen un 
temps  i  espai  concret.  Els  imaginaris  són  fades,  follets,  dimonis,  gegants,  bèsties 
fabuloses,  ànimes  en  pena…  estretament  vinculats  a  la  natura  (aigües,  fenòmens 
atmosfèrics,  accidents  topogràfics).  La  narració  se  sol  iniciar  amb l'aparició  de l'ésser 
sobrenatural  en  un  context  humà.  La  temàtica  reflecteix  la  pervivència  de  creences 
animistes i deífiques sobre la naturalesa i la llar; l'existència d'un món més enllà de la  
mort, el culte als difunts, etc. 

Les relatives al  món de la història 
humana són llegendes basades en 
un personatge real o un fet històric 
que  ha  sofert  un  procés  de 
mitificació.  Aquest  procés  s'origina 
perdeterminades  característiques 
de caire excepcional atribuïdes pel 
poble  al  personatge  o  al  fet  i 
reelaborades i  accentuades per  la 
memòria  col·lectiva.  Els 
protagonistes  poden  ser  de  la 
història local o nacional i els factors 
de mitificació solen ser: 

• Destí tràgic
• Elements premonitoris

• Facultats paranormals
• Iniciació sobrenatural
• Qualitats insòlites
• Coneixements superlatius
• Enginy notable
• Do d'autoritat o carisma personal

I les llegendes urbanes?
Són relats d'origen i transmissió oral que se situen en un lloc concret i en un temps pròxim 
i són explicats com a verídics, perquè en el fons amaguen una realitat o una percepció  
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social.  Són, en realitat,  adaptacions de temes clàssics de l'imaginari  col·lectiu,  podem 
trobar els  mateixos arguments en les més variades circumstàncies.  Allò que a l'ésser 
humà li provoca inquietud o li és inexplicable i paorós, és incorporat d'aquesta manera a la 
seva  visió  del  món  i  fins  a  un  cert  punt  se'l  conjura.  D'aquest  fet  els  estudiosos  en 
dedueixen  la  necessitat  de  la  humanitat  de  parlar  eternament  de  les  seves  grans 
obsessions que, amb nous vestits, són les mateixes de sempre. Els rumors són el més 
vell “media” del món. Nascuts ningú no sap exactament com, acaben per convertir-se en 
“veritats” que fins i tot són difosos a través dels mitjans de comunicació (restaurant que 
dóna carn de rata o de ca, malalts de SIDA que contagien voluntàriament, etc.).

No és un folklore inofensiu,  atès que de vegades 
pot  afectar  negativament  sectors  concrets  de  la 
nostra  societat,  grups  marginals,  estrangers, 
determinades professions, etc.

Com es difonen?
El tret comú és la transmissió majoritàriament oral. 
Però  també  es  difonen  a  través  dels  mitjans 
electrònics (internet, telèfon, fax, etc.) i a través dels 
mitjans de comunicació de masses (premsa, ràdio, 

televisió, cinema) que aporten sentit de veridicitat. La premsa, des dels seus inicis el s. 
XVIII,  sempre  ha  actuat  com  a  vehicle  difusor  d'aquestes  històries  (notícies 
sensacionalistes, extraordinàries o inaudites). 
Encara que els continguts són moderns (enfrontament de l'home al món de la indústria, la 
tècnica, els viatges, l'electrònica, el ciberespai, etc.) en analitzar els textos trobem ells 
vells  patrons  tradicionals.  Les  llegendes  urbanes  tenen  fortes  similituds  amb  les 
històriques en contingut  i  estructura.  Els  temes i  motius  actuals  poques vegades són 
realment nous o singulars. 
Les narracions s'adapten a les condicions de vida actuals,  però mantenen les idees i 
creences tradicionals.  A través dels  trets  irracionals  s'esquerda el  món racional  de  la 

indústria  i  la  tècnica,  perquè  la  ciència  moderna  no  ha 
pogut  destruir  la  creença  dels  homes  en  una  esfera 
sobrenatural.  La solitud i  la  inseguretat  reforcen l'interès 
per allò que  és desconegut i  perillós. Hi ha una atracció 
cap  al  món  màgic,  no  racional,  cap  al  domini  d'allò 
incomprensible  i  incert.  D'aquí  deriva la  fascinació de la 
llegenda.  L'atracció  per  la  por  provocada  per  allò  que 
resulta estrany i amenaçador és una constant de la cultura 
humana, per això sempre sortiran nous arguments seguint 
els model dels patrons tradicionals.
L'antiga  llegenda  pretén  explicar,  alliçonar,  exemplificar, 
prevenir, d’acord amb els valors tradicionals. La moderna 
també, però sobretot prevé i adverteix dels perills del món 
actual:  trànsit,  viatges,  drogues,  lladres,  terrorisme…  a 
través  d'exemples  amb  els  recursos  estilístics  de  la 
reiteració i l'exageració… Una característica estructural és 
la predilecció pel motiu narratiu de la venjança. La nostra 
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societat ha delegat el càstig per la transgressió de les normes a les institucions. Prendre 
represàlies o venjar-se pel seu compte és vist com a primitivisme. A través d'aquestes 
històries es desfoguen aquests sentiments.

3.3.1 Activitat
Llegiu aquestes llegendes, que trobareu a l'espai del curs:

• “1000. Del què es diuen els mussols i les orenetes quan es troben” (p. 954)
• “1.639 Jaume I el Conqueridor [fragment “El cavall del rei”] (p.1230-1231)
• “L’hereu de Vinçà i la dona d’aigua” dins El Pirineu. Tradicions i llegendes, Garsineu 

Edicions, 1997
• La llegenda urbana “Les sopes d'Amèrica”.

Un cop llegits els textos, contesteu aquestes qüestions:
1. Comproveu que aquest quatre relats responen als requisits propis de la definició de 

llegenda.
2. Classifiqueu les tres primeres llegendes segons la proposta de Ramona Violant. 

Justifiqueu els motius de la vostra classificació.
3. Citeu altres llegendes catalanes que conegueu que es puguin classificar com a 

“relatives al món de la història humana”. Creieu que tenen una intenció mitificadora 
d’un personatge o un esdeveniment? Justifiqueu la vostra resposta.

4. Intenteu recordar en quins contextos heu escoltat o llegit les llegendes urbanes que 
coneixeu  i  per  quins  canals  de  comunicació  us  han  arribat.  Acompleixen  les 
característiques que s’indiquen en els continguts teòrics proposats?

5. Feu  una  llista  de  les  llegendes  urbanes  que  recordeu  i  anoteu  quins  valors 
trameten i quins aspectes de la realitat critiquen. 
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3.4 La paremiologia. El refranyer

Objectius
L'objectiu d'aquest bloc és conèixer les parèmies i refranys i les característiques i tipus 
que n'hi ha.

La paremiologia
La paremiologia és la ciència que estudia els refranys, els proverbis, les sentències, les 
màximes morals o parèmies, els adagis, etc.
Una parèmia és una forma breu, en llenguatge poètic, que inclou un contingut moral, una 
pauta de conducta, una guia d'actuació. Són versificats per a facilitar-ne la memorització, 
com a  recurs  mnemotècnic.  Cal  no  confondre'ls  amb les  frases  fetes,  que  no  tenen 
contingut moral.
Els refranys són comuns a un gran nombre de cultures, ja que serveixen per exterioritzar  
sentiments, afectes i defectes. La universalitat, la força i la vitalitat del refrany rau en el fet 
d'expressar veritats eternes i judicis sovint certs expressats en formes concises i breus, 
cosa que els dóna valor i força. A més, tenen sonoritat, cadència i facilitat de retenció, en 
una gran varietat de metres.

Classificació
Un dels  problemes de  la  paremiologia  és  la  dificultat  de  classificació.  Part  d'aquesta 
dificultat prové del fet que el seu significat és en funció del context en què són utilitzats. 
Són un concentrat de saviesa que s'usa en el  moment oportú i  aplicat a una situació 
concreta. Cal estudiar el refrany en un marc de referència que ens permeti veure, no sols 
el significat, sinó també la intencionalitat exacta en una unitat comunicativa superior, el  
text  escrit  o  oral.  Tanmateix,  si  considerem  únicament  l’enunciat,  ens  pot  ser  útil  la 
proposta de Maria Conca (1987), autora que divideix els refranys en: 

• Descriptius:  Són  aquells  que  descriuen  fets  fonamentats  en  l’observació, 
l’experiència i el raonament inductiu i que no expressen cap judici de valor.

• Prescriptius: Són els que transmeten un ensenyament moral, prescriuen unes lleis 
de comportament social i comporten un judici avaluatiu. 

Cal no oblidar, però, que encara que alguns refranys tenen un sentit literal (Qui té mal 
busca remei), generalment les frases que els formen tenen un sentit figurat i al·ludeixen a 
coses que no tenen res a veure amb el que diuen, són comparacions, metàfores símbols, 
al·legories:  A tals hores, porros.  En ocasions poden tenir  els dos sentits,  el  literal  i  el  
figurat: Ca que lladra no mossega, Qui oli remena els dits se n'unta. L'ambigüitat, que li  
dóna diverses possibilitats d'ús, és part de la seva riquesa.
S'han fet nombroses distincions i matisacions que han donat com a resultat una quantitat 
considerable  de  noms:  refrany,  proverbi,  adagi,  dita,  aforisme,  màxima,  modisme, 
sentència, apotegma, etc. Segons algunes classificacions, l'adagi és especialment breu, la 
sentència  té  sempre  contingut  moral,  etc.  Però  en  el  fons  tota  aquesta  terminologia 
anomena una mateixa cosa. Julio Casares, a la Introducción a la lexicologia moderna tan 
sols admet dues formes: frases proverbials i refranys. Segons aquesta divisió el refrany 
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tanca una idea més completa, més rodona que la frase proverbial i especifica que no s'ha 
de confondre aquesta amb el refrany d'un sol membre.

Funcionalitat
La parèmia és fruit  de l'experiència acumulada en el passat, però pel seu caràcter de 
consell es projecta vers el futur. Es diu de memòria i qui el rep se suposa que l'arxivarà  
també a la memòria per tal  d'usar-lo en ocasions posteriors.  El  refrany és una forma 
literària viva i com a tal està subjecte a canvis i transformacions, algunes parts es poden 
transformar i altres es poden perdre o oblidar; quan es deia Qui fa un cove fa un cistell, 
l'altre continuava dient  I  al cap de l'any / cisteller vell,  el  mateix cas amb  De l'any de 
traspàs no te'n fiïs pas i el seguien amb Ni del del davant ni del de detràs. 
L'ús és una condició fonamental tant per a la codificació com per a la supervivència. Per  
tal que un refrany sigui usat s'ha d'incorporar a la competència intertextual del parlant. S'hi 
incorpora perquè condensa informació semàntica utilitzant el joc poètic, de tal manera que 
permet ser evocat en una altra ocasió, gairebé sense proposar-s'ho. Per esbrinar-ne el 
sentit  hom aplicarà  el  record  de  les  situacions  comunicatives  en  què  l'ha  escoltat  o 
recorrerà a la seva experiència cultural per esbrinar-ne el sentit (Ex. “Carrer mullat, calaix 
eixut”, economia discursiva + poder evocador).

Característiques estructurals
La parèmia sol estar formada per dos elements:
La primera part és la premissa i planteja el tema. La segona el complementa i resol o bé 
contradiu la proposició de la premissa: 
Qui té mal / cerca remei.
El bou sol / es llepa on vol.
Que em fa que el bou / sols valga un sou / si no tinc ni un sou / per comprar el bou.
Les característiques essencials del refranys són: 

• Rima (a vegades no en té i la supleix amb el ritme)
• Ritme (el necessita més que la cançó, ja que no té melodia)
• Cadència
• Sonoritat

Sol ser impersonal i expressat en tercera persona. A vegades, qui el diu el posa en boca 
d'una “vella” (amb el sentit simbòlic de saviesa i experiència de la vida que això comporta)  
“com diu -o deia- la vella” o en algú imprecís “hi ha qui diu” o “com deia aquell”. Com que 
les parèmies parteixen de l'experiència de la comunitat que els ha donades vida, poden 
permetre's un alt grau de sobreentesos i elisions. Per una banda tenen un alt grau de 
síntesi argumental i  aprofiten també els recursos extraverbals (to, ritme, gestualitat),  el  
resultat és un text productiu des del punt de vista comunicatiu. 
Avui per mi, demà per tu.
Preu fet, treball mal fet.
Casar? De lluny fa riure; de prop fa plorar.
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3.4.1 Activitat
1. Aparelleu la primera part de cada parèmia amb l'acabament que hi correspon.

Tota bona pastadora li respon l’escolà.
No és mal sastre calça bé.
Segons canta el capellà qui coneix el panyo.
Quan la mar va bé per fer la pasta hi passa estona.
Cap sabater tothom és bon mariner.

2. De la llista següent, destrieu quines expressions són parèmies i quines són frases fetes:
• Jove i vell, mal parell.
• De mal d’amor, els metges no en curen.
• Riure per les butxaques.
• Amor de noi i de vella, aigua en cistella.
• Saber el dimoni on es colga.
• Lluna rogent, pluja o vent.
• Més pelat que un jonc.
• Parlar pels colzes.

3. Digueu si aquestes parèmies tenen un significat denotatiu o connotatiu.
• Tal faràs, tal trobaràs.
• El millor plat és la gana.
• Moltes mosques maten un ase.
• Qui va amb un coix, al cap de l’any ho són tots dos.
• Qui mal no fa, mal no pensa.

4. Busqueu, a partir dels mots proposats, parèmies que hi estiguin relacionades. Digueu si  
aquestes parèmies acostumen a ser usades en sentit connotatiu o denotatiu i expliqueu 
breument què signifiquen.

Mot Parèmia Connotatiu / Denotatiu Significat
mort
llit

dona
feina

5. Useu aquestes frases fetes per elaborar -–primer de forma oral i després per escrit– el 
retrat d’una persona real o imaginària: 

• Groc com un ciri.
• Ser un tros de pa.
• Tenir cara de prunes agres.
• Estar prim com un fideu.
• Ser més alt que un sant Pau.
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3.5 Els embarbussaments i les endevinalles

Objectius
L'objectiu d'aquest bloc és conèixer i  treballar els principals mecanismes de generació 
d'embarbussaments i endevinalles.

L'embarbussament o entrebancallengües
Les diverses cultures preparen recursos per atendre les dificultats pròpies de l'idioma. 
Rimes i fórmules orals que es transmeten als infants de manera lúdica són -en realitat  
complexos  exercicis  articulatoris.  Els  embarbussaments  són  jocs  de  paraules 
especialment concebuts per fer travar la llengua a qui els recita de pressa. Generalment  
són construïts amb frases absurdes o de poc sentit real, la seva gràcia es basa en la 
repetició de grups fònics d'especial dificultat i no en el sentit que puguin tenir.

Classificació
Els mimologismes són una forma vinculada als embarbussaments. Es tracta de paraules 
o frases de caràcter onomatopeic que atribueixen un sentit semàntic al soroll natural que 
fa un animal. Dir, per exemple, que el gat en miolar diu el possessiu “meu” o que el grill 
diu  que  és  “ric”.  Per  extensió,  també  es  diu  mimologisme  a  la  frase  que  en  ser 
pronunciada en un idioma –per la seva particular agrupació de fonemes- sembla una frase 
d’un altre. Per exemple “Ai si caus!” es pronuncia en català de manera semblant a com es 
pronuncia en anglès “I see cows” o “Compren pa” es pronuncia de manera semblant al  
francès “Compren pas?”. 
Els  contrapets  són paraules o frases que en dir-les de pressa es presten a confusió i 
l’emissor acaba per dir una cosa diferent de la inicial. Sovint tenen un sentit escatològic o 
maliciós, com és el cas de la frase “Els coloms del metge volen per damunt el parral del 
rei” o el que succeeix en dir ràpidament la paraula “punta”.

Característiques
L'endevinalla  és  una composició,  generalment  en  vers,  que es  refereix  d'una manera 
ambígua a un concepte o un objecte que cal endevinar. Es basen sempre en l'equívoc 
que es desprèn del joc de conceptes, de la metàfora que les forma o dels fonemes que la 
conformen.
Hi trobem jocs d'analogia, de simbolització i de poetització. L'enunciat de l'endevinalla és 
un repte que guanya qui troba primer la resposta. La relació entre pregunta i resposta és 
una figura retòrica, sovint una metàfora però en ocasions és una hipèrbole, una antífrasi o 
una metonímia.

Característiques de l'enigma
• És un joc poètic que posa en funcionament el registre lúdic de llenguatge.
• Incita i genera sensibilitat poètica.
• Constitueix una gimnàstica intel·lectual important
• Obliga a un procés mental  basat  en l'associació,  la  comparació,  l'apreciació  de 

semblances i de diferències.
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• Provoca inquietud, curiositat, afany de coneixement (l'èxit n'és el reforç).
• Les imatges que usen les endevinalles són molt semblants en moltes cultures i això 

ens remet a la universalitat del pensament humà.
• De vegades, una endevinalla ens remet a un paradigma científic ja superat.
• De vegades proposa una pregunta impossible de contestar i provoca una resposta 

absurda o genera una altra pregunta semblant. A vegades tenen estructura 
dialogada.

Tipus d'endevinalles
Una de les estructures més usuals és:

Fórmula introductòria Ara pensa i col·legeix
lo que jo t'explicaré:

Elements desorientadors ¿quin instrument fa el fuster
que no l'empra qui el dóna a fer,

Elements orientadors ¿quin instrument fa el fuster
que no l'empra qui el dóna a fer,

Solució La caixa de morts

Els calemburs són unes endevinalles amb unes característiques especials. Per trobar la 
resposta a la pregunta que formulen hem d’agrupar d'una altra manera les síl·labes de 
l’enunciat, de manera que aquestes formen un nou significat. Per exemple:

Per diumenge et convido,
et dic el que menjaràs
i no ho endevinaràs.

Perdiu

Les  endevinalles  enganyoses  són  les  que  donen  falses  respostes  alternatives, 
generalment absurdes, la solució es troba en el raonament i cal no deixar-se enredar per  
una resposta aparentment fàcil.

Què pesa més, un quilo de palla o un quilo de plom?

3.5.1 Activitats
1. Aprendre a construir un embarbussament és un bon exercici per entendre de 

manera pràctica l’estructura d’aquests materials orals. Ho podem fer de maneres 
diferents: 

• Els sufixos embulladors.
A partir del següent embarbussament

Un llaminer ben enllaminit,
qui el desenllaminirà
un bon desenllaminidor serà.

77



Competència en llengua oral

No el desanllaminiré pas jo,
perquè desenllaminir no sé.

Construïu amb la mateixa fórmula un altre embarbussament
Un… ben…,
qui el…
un bon… serà.
No el… pas jo,
perquè… no sé.

• Canvi de sons
A partir de l’exemple, canvieu només un so i obtindreu un nou embarbussament.

Un rus que és ros s’estava al ras sense fer res
Un bus que és baix s’estava al bosc sense fer bis.

Babau beu vi bo i viu bé.
...

• A partir d'un so determinat
Cal elegir un so, fer una llista de paraules que el tenen i després construir una frase 
amb aquests mots com més recargolada millor. Per exemple:

Xina, anxova, xicota, xurro
La xicota de la Xina vol xurros i no anxoves

Construïu un embarbussament a partir d'aquestes paraules:
Mallorca, lluna, llum, llauna, calla
...

2. Aprendre a construir una endevinalla és un bon exercici per treballar l’estructura i 
les característiques estilístiques de l’enigma. Treballarem aquesta tècnica a partir 
de la proposta de Gianni Rodari a la seva Gramàtica de la fantasia (1975).

1. Elegir la resposta de l’endevinalla (és a dir, la solució).
2. Procés d’estranyament: definició de l’objecte a endevinar com si el veiéssim 

per primer cop.
3. Associar l’objecte a altres coneguts i fer comparacions entre ells.
4. Convertir aquestes comparacions en metàfores.
5. Donar forma poètica i misteriosa a aquests materials.

Vegeu l'exemple:
1. El paraigües
2. És un pal amb una tela.
Es plega i es desplega.
Protegeix de la pluja.
Pot ser de colors i estampats diversos.
3. Tancat sembla un bastó.
Obert sembla un bolet.
Quan plou és com una caseta.
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La tela és com un vestit.
4. Bastó pels dies de pluja.
Bolet de mil colors.
Protegeixes el teu amo.
Vas vestit com un senyor.
5. Encara que sembles un bastó,
vas vestit com un senyor.
Prens la forma del bolet
i ens protegeixes el cosset.
Construïu una endevinalla la resposta de la qual sigui la paraula “rellotge”.

3. Per a construir un calembur:
1. Elegirem la resposta.
2. Buscarem paraules que tinguin al principi o al final els mateixos fonemes de la 

resposta elegida.
3. A partir d’aquestes paraules construirem una frase, si és possible en forma de 

pregunta.
Per exemple:

1. Girafa
2. Gira / fa
3. Quin animal gira, fa la volta i arriba a la copa?

La girafa
Construïu un calembur la resposta del qual sigui la paraula “hipopòtam”.

79



Competència en llengua oral

3.6 Exercicis. La narració oral
Envieu les vostres respostes transcrivint-les en l'espai de resposta en línia de la tasca 
corresponent de l'aula.

Exercici 1. La rondalla “El llum”
Cerqueu al portal Una mà de contes el vídeo de la rondalla “El llum”, visioneu-lo i feu-ne 
una anàlisi per escrit seguint les pautes que heu treballat als apartats 3.1 i 3.2.

Exercici 2. Contar a classe
Cerqueu al  portal  Edu3.cat el  vídeo “Narració  oral  d'un conte a alumnes nouvinguts”, 
visioneu-lo  i  analitzeu-lo  mitjançant  la  pauta  d'observació  que  trobareu  a  l'espai  de 
formació del curs.
Com a material complementari, podeu consultar l'extracte del dossier didàctic Conte ve, 
mentida va, que també trobareu a l'espai de formació del curs.

Envieu a la formadora, en un sol arxiu de text, la contesta a aquests exercicis.
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