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Unitat 1. Expressió i interacció orals Text B

Petita faula de mi mateix

1
Jo, per exemple, em llevo
cada dia a les set
vint-i-cinc i m’afaito
lentament perquè em vagui
de reprendre, una a una,
les paraules i omplir-me’n
les mans. Són llargs els dies,
llargues les hores lentes,
i ara la gent creix massa
de pressa i tothom perd
el temps en ximpleries.

3
Jo, per exemple,
dintre de poc ja farà
vint-i-tres anys que treballo
vuit hores cada dia,
i he viscut sempre al poble
i he engendrat fills, i estimo
les coses i el silenci,
i encara em vaga als vespres
tot sol al fons de casa
d’escriure algun poema.
Però la gent creix massa
de pressa –ja ho he dit–,
i llegeix poc i pensa
molt menys i tothom perd
el temps en ximpleries.

Miquel Martí i Pol, Autobiografia 

Unitat 1. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 2

a) Diu que ara compra el pernil i prou.
b) Si el veus, dis-li que vinga en menys que canta un gall.
c) Fa dotze anys que els meus cosins se n’anaren.
d) Vine amb mi i veuràs la representació que han fet.

2
Jo, per exemple, esmorzo
discretament i em rento
polidament la boca,
i tot té un aire plàcid
mentre em vesteixo, i penso
que el món és una cambra
petita, amb quatre mobles
per tota companyia.
Però la gent creix massa
de pressa i tothom perd
el temps en ximpleries.
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Unitat 1. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 3. Dictat

Al mes de gener es produí una avaria en la instal·lació elèctrica de la ciutat que deixà la població 
durant mitja hora sense llum. Els més poregosos pensaren que es tractava d’un míssil, però 
afortunadament no fou així. Arquimedes, després de veure que no hi havia perill, decidí fer el 
viatge que tenia previst per anar a l’Himàlaia i telefonà l’Èsquil, que estava a Mali, per veure si l’hi 
acompanyava. Tots dos es reuniren al campament base i decidiren fer-se un café, això sí, amb una 
tassa sense ansa, com en els vells temps. I des d’aquell indret pogueren contemplar un paisatge 
meravellós.

Unitat 2. Expressió i interacció orals. Activitat 2

—De veres, Pep, és difícil trobar un programa en la televisió que no siga dolent. Estic farta ja 
d’escoltar només els xafardejos sobre la gent famosa o els nóvios que ha tingut una indivídua 
determinada. És que, tant se val qualsevol cadena que agafes, totes inclouen aquest tipus de 
programes.
—Doncs, mira, Anna. Jo què vols que et diga? A mi, no em molesta mirar de tant en tant un 
programa d’aquests. Vinc cansat de la faena i, a vegades, no tinc ganes de més complicacions. 
M’assec i em distrau molt veure’ls.
—Però no els trobes vergonyosos? Quina curiositat poden despertar els detalls de la vida dels 
famosos que no interessen ningú?
—Que no interessen ningú? Estàs molt equivocada. Els índexs més alts d’audiència de tots els 
canals corresponen a aquest tipus de programa, i la publicitat ho sap i paga molt bé les televisions 
pels seus anuncis.
—Però, i la formació cultural de les persones? Per què no emeten més programes culturals, 
didàctics, sobre literatura…?
—Perquè no els veuria ningú. Només de sentir-te, ja estic avorrit. Veure tot el dia documentals… 
no hi ha qui ho aguante. Has de reconéixer que el poble és sobirà i veu el que vol.
—Sí, però és responsabilitat de les cadenes vetlar pel nivell cultural de l’audiència, formar-la, 
educar-la i fer-ne una societat cada vegada més culta…
—Uuuiiiiii! T’estàs posant molt pedant. Deixa’m… Acabe de treballar, estic molt cansat i vull veure 
el meu reality favorit.

Unitat 2. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 4. Dictat

I com que la imaginació era lliure, jo la treia de la gabieta del meu cap i la feia volar com si fóra 
un verderol o un gafarró o un passerell, i a un dels indrets on més li agradava anar vers les 
muntanyes, l’Aitana i el Puigcampana, aqueixes que es veien llunyanes i mig emboirades  
i pareixien les muntanyes d’un poble perdut. Però eren una realitat que ressaltava del fons del 
paisatge per la banda de migjorn, i els qui havien pujat els seus vessants fins a aplegar als cims 
i havien baixat als barrancs llurs, ho sabien ben bé i parlaven de les plantes i dels arbres que es 
criaven entre aquells penyals: heura i falzia, escabiosa i cards, farigola i aurons, teixos i argelaga, 
esbarzers i freixes, dauradelles i vesc. I els homes cercadors d’herbes remeieres amunt i avall 
amb el cabàs i el falçonet i l’aixadeta, i en haver arreplegat la collita per a vendre-la, sempre se’n 
quedaven uns grapats, perquè amb el poliol i la sàlvia farien tassetes d’herbes, la pebrella serviria 
per a perfumar les olives que dormien sobre llits de sal dins de les gerres, i el timó i la sàlvia i la 
camamil·la i el fenoll posats a remulla en aiguardent convertien aquesta beguda en una altra de 
més bona que es deia licor d’herbes.
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Unitat 3. Expressió i interacció orals. Activitat 1

—Bona nit. Una vegada més acudim a la nostra cita setmanal de debat. Aquesta nit parlarem 
sobre el tema de les repercussions de l’empresa petroliera a Amèrica del Nord. Veurem dues 
visions, dos conceptes diferents sobre el petroli, a partir de dos experts: Marta Prats Sintes, 
portaveu de l’Associació en defensa de les reserves índies, i Juli González Rubio, executiu de 
l’empresa petroliera Toxon. Primer exposarà Marta la seua perspectiva sobre el negoci del petroli.
—Bona nit. Com vostés ja deuen saber, la meua tasca s’ocupa d’ajudar les reserves índies nord-
americanes i canadenques més necessitades. De fet, tenim tanta faena per fer que hui no estaria 
aquí si no fóra absolutament necessari donar a conéixer al major nombre de gent el problema que 
tenim. Per començar, voldria dir que l’empresa petroliera Toxon llança més residus tòxics al riu 
que el màxim diari que estableix la llei i, a part de contaminar el medi ambient, provoca càncers 
als animals i a la gent que fa ús del riu. Tenim dades que demostren que els indígenes que en 
beuen aigua, a la llarga els ixen aquestes malalties i, fins i tot, hi ha peixos que també n’han 
desenvolupat. Açò és molt greu i ho hem d’aturar a temps…
—Bé, perdone que l’interrompa… No és així com diu, s’ha de matisar… De fet, la nostra empresa 
vol la millor rendibilitat del petroli, però no a costa de provocar malalties, com vosté diu… Afirmaré 
que llancem residus al riu, però tot està dins els límits que estableix la llei. Com vosté sap, 
necessitem l’energia per a progressar, i la nostra empresa s’encarrega del progrés, de crear llocs 
de treball i, així, millorar l’economia. 

Unitat 3. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 3 

a) M’he comprat un motle nou per a fer pastissos de xocolate. 
b) Ja quedarem un altre dia per la vesprada.
c) La falla Na Jordana ha organitzat una lectura de l’obra Tirant lo Blanc.

Unitat 3. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 4. Dictat

Al centre de la plaça tingué lloc l’actuació dels pallassos. Mentre hi actuaven, el cosí de Roser 
memoritzava les lliçons amb gran facilitat. Marcel·la, per contra, ensenyava la col·lecció de 
minerals i roques a Camil·la i aquesta va quedar al·lucinada. L’advocat, entre el públic, al·legava, 
en defensa del seu client, que la detenció havia estat il·legal. Després d’una encesa discussió 
sobre si prosseguir amb l’espectacle o anar al zoo, Ignasi va aconseguir d’imposar la seua opinió 
i ens vam adreçar cap a la zona més tranquil·la, aquella on el tramvia feia la circumval·lació. Tot 
i que Immaculada és una addicta al cine de terror, es va commoure quan Guillem va subscriure 
aquell error immens.

Unitat 4. Expressió i interacció orals. Activitat 5

—Hola, sóc Marta. Crec que la utilització dels famosos en la publicitat és arriscada, sobretot si 
es tracta d’un personatge famós que no té res a veure amb el producte i tan sols s’utilitza pel fet 
de ser una persona coneguda. Però la marca pot passar desapercebuda, és a dir que el públic 
recorde el personatge i no sàpia què anuncia. Per a mi, en aquest cas, el famós no és rendible.

—Bon dia, sóc Joan. Jo, en canvi, pense que la utilització dels personatges famosos en la 
publicitat pot ser rendible per a l’empresa si el famós s’identifica amb el producte. Per exemple, 
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un campió automobilístic que recomana un lubrificant per al motor del cotxe, se suposa que és un 
especialista en la matèria i el seu testimoni serà creïble per al públic. Per tant, donarà credibilitat al 
missatge i prestigi a la marca.

—Hola, sóc Josep. Al meu parer, la utilització dels famosos és bastant perillosa. La proliferació 
de personatges amb fama en publicitat, sobretot en la televisió, porta l’espectador a confondre 
els missatges. A més, la personalitat del famós pot no ser del gust d’uns sectors determinats del 
públic, que, d’altra banda, és conscient que cobra diners per anunciar un producte. 

Unitat 4. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 3. Dictat

Un any que no plovia massa, el camperol tenia les seues hortes plantades de tota classe 
d’hortalisses i de llegums: fesols, cigrons, bajoques, encisams, i no podia dir-se que li anaven 
malament; però era tanta la seca i el sol havia arribat a fer-se tan abrasador, que les fulles 
d’aquelles plantes sempre apareixien polsoses i pansides.
El llaurador era molt curós; així que, algunes nits, anava a la font i, a poals, en duia aigua i 
arruixava tot el fullam de la seua horteta. Les plantes, l’endemà, tenien les fulles teses, ben llises, 
netes, verdíssimes, com si les tibaren a posta.

Unitat 5. Expressió i interacció orals. Activitat 5

Dos-cents dotze i dos-cents tretze
Dues notes a peu de pàgina s’havien enamorat. Com que vivien en pàgines encarades –la 
212 i la 213–, eren felices a la llibreria, sense cap altre contratemps que alguna mà fullejadora 
d’un possible comprador. Però un estudiant s’endugué el llibre i començaren a passar estones 
separades. Un dia, l’estudiant en subratllà una i l’altra es va enfadar: «No m’agrada que et pintes», 
digué, i tingueren una baralla. Feia ja una setmana que no es parlaven quan l’estudiant deixà obert 
el llibre entre ambdues pàgines per anar a comprar tabac i fou atropellat per un cotxe. El pare del 
xicot volgué conservar per sempre la seua cambra tal com ell l’havia deixada: la cadira una mica 
separada, el cendrer ple de burilles, el llibre obert entre les pàgines 212 i 213…

JoseP Vicent Marqués, «Dos-cents dotze i dos-cents tretze», Amors impossibles

Unitat 5. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 3. Dictat

El primer casc amb coixí de seguretat del món eixirà al mercat a un preu de 829 euros. Així doncs, 
la companyia inventora d’aquest instrument, APC Systems, espera comercialitzar-ne entre 2.000 
i 3.000 unitats en un parell de mesos. Aquest invent ha estat possible gràcies a la coordinació i a 
l’experiència de serveis d’urgències hospitalàries que han tractat molts accidentats que conduïen 
motocicletes. El dispositiu utilitza un sistema informàtic que connecta directament una centraleta 
de detecció, col·locada davall el seient, amb el mateix casc, i es pretén així reduir les lesions en 
aquest tipus d’accidents.
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Unitat 6. Expressió i interacció orals. Activitat 2

—Escolta Manel. T’has preguntat mai perquè al cinema a penes es projecten pel·lícules en 
valencià?
—A penes? Què n’has vist cap? 
—No sigues irònic, Manel, alguna se’n projecta.
—Què vols dir, Vicent, una cada dos anys?
—Home, no n’he tret les estadístiques, però alguna més.
—No ho crec, pensa que des de l’estrena del Tirant l’any 2006 no se n’ha exhibit cap altra. 
A més, crec que l’anterior fou Gràcies per la propina l’any 1997.
—Sí que se n’ha fet alguna més, però no han tingut el ressò d’aquestes dues.
—Però tornant al problema principal, el de la llengua, els distribuïdors, productors, directors i, 
fins i tot, actors diuen que no és gens rendible fer cinema en valencià.
—És clar, aquesta és una bona excusa per no haver de fer una despesa més elevada i obtenir 
menys guanys, ja que el públic en castellà és més nombrós.
—Però s’ha de fomentar l’ús social de la llengua, i un dels aspectes n’és el dels mitjans 
audiovisuals.
—Bé, però aquest argument no és prou per als que manegen la indústria cinematogràfica.
—Ja, però es podria prendre alguna mesura per a afavorir l’ús del valencià al cinema.
—D’acord, però s’ha d’anar amb compte amb les normes, ja que molta gent no vol acatar-les.
—Sí, però alguna cosa s’haurà de fer.
—No ho sé, però de moment no anar al cinema si no projecten pel·lícules en valencià.
—Doncs, és una bona idea.

Unitat 6. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 3. Dictat

Com en totes les illes del Mediterrani –com a Menorca i a Delos, a Corfú i a Elba–, l’arribada 
a Sardenya us fa sentir com una immersió en una estranya, remota, llunyania. A les illes tot té 
un punt somort, d’atonia, de calma somiosa: és com si portàreu cotó fluix a les orelles. Hi ha 
persones que no poden sofrir-ho. Jo m’hi adapte sense gaires compliments. La vida intensa 
m’empipa. Quan vaig veure que el tren enfilava un paisatge de terres altes, muntanyós, poblat de 
suredes i de pins, l’aire ple d’olors de farigola, romaní i espígol, amb les flors grogues de la ginesta, 
el sòl cobert d’argelagues florides, solitari i desert, em semblà trobar-me altra vegada a la meua 
terra materna. Encant de Sardenya!

Unitat 7. Expressió i interacció orals. Activitat 5

—Hola, Carme, com va tot?
—Molt bé per ara, Pepa!
—Volia comentar-te si t’abelliria que anàrem un dia al Centre d’Educació Ambiental de la 
Comunitat Valenciana.
—On para eixe centre?
—A l’alqueria dels Frares, un antic habitatge propi de les planures costaneres del País Valencià, del 
segle xVii, situat a Sagunt, al costat de la marjal dels Moros i als peus de la serra Calderona, tots 
dos espais naturals d’alt valor ecològic.
—I què hi podem trobar, allí, Pepa?
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—Mira, Carme, és com una mena de museu vivent, perquè a banda dels recursos i les activitats 
formatives i lúdiques conté un jardí tradicional, un jardí dels paisatges mediterranis i l’hort històric 
de la Comunitat Valenciana.
—Sembla que pot ser interessant.
—A més, estem molt prop de la platja i podem prendre un bany.
—D’acord, però haurem de dur alguna cosa per a menjar, no?
—Sí, encara que podem anar passejant al Grau Vell, antic poblat marítim de Sagunt, on hi ha un 
baret al costat de l’església.
—D’acord, ja em diràs quin dia de la setmana que ve quedem per anar-hi.
—D’acord, adéu.
—Adéu.

Unitat 7. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 9. Dictat

Les aliances dels italians són més incomprensibles i canviants que el desig d’un xiquet o el capritx 
d’una cortesana. No hi ha pacte que dure entre les famílies i qui avui et vol destruir demà serà, si 
convé, el teu amic més útil. Amb això vaig comptar llavors i he comptat sempre, perquè aquesta és 
una terra, com la meua, d’amors i odis mudables, i d’escassa constància en el propòsit. El meu oncle 
el van fer papa els cardenals italians, perquè necessitaven un descans en l’enfrontament de bàndols  
i partits, i perquè creien que amb un vellet dèbil i estranger podrien jugar al seu gust. A mi m’han 
elegit perquè he estat jo qui ha sabut jugar amb ells. Potser sóc jo mateix més italià que tots ells.

Unitat 8. Expressió i interacció orals. Activitat 1

Ser o no ser; aquesta és la qüestió:
si pensa amb més noblesa qui suporta
dards i colps d’ultratjant fortuna,
o aquell que s’arma contra un mar de penes
i amb les armes s’hi oposa per finir-les.
Morir, dormir: res més. I dir que acaben
amb un son les tristors i els encontres
dels quals la carn és natural hereua
és una fi que desitjar caldria
devotament. Morir, dormir. Dormir!...
Qui sap si somiar!… Heus ací el tràngol.

WilliaM shakesPeare, Hamlet, acte III, escena I

Unitat 8. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 5. Dictat

No hi ha dubte que l’esport és un element molt important en la formació dels joves. I, en els 
temps actuals, són certament molt nombrosos els que senten una gran inclinació per la pràctica 
d’un esport o un altre. A vegades, només, com un complement de la seua formació escolar i 
intel·lectual. D’altres, amb més aspiracions, per a participar en les grans competicions.  
I, finalment, hi ha els que tenen el desig d’arribar a dedicar-s’hi professionalment, com a 
esportistes pròpiament dits, o també, especialment quan es fan grans, com a preparadors, 
entrenadors, o bé com a professors d’educació física.
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Unitat 9. Expressió i interacció orals. Activitat 4

Ara que estic trist 
intente recordar 
per les carreteres 
de la meua soledat. 
I em torna aquella olor 
de pólvora cremant 
i el roig de les fogueres 
de les nits de Sant Joan! 
La festa als carrers 
la pluja d’estels 
el 25 d’abril 
amb un nus als sentiments. 
L’esperança als ulls 
les banderes al vent 
i les ganes de viure 
de la meua gent!

Lluitar, crear, 
construir poder popular!

Ara que he tornat 
refaig els caminars
pels carrers i les places 
del lloc on em vaig criar. 
I em torna a despertar 
aquell vell campanar 
i el soroll de les traques, 
muixerangues i gegants. 
Les velles cançons 
les noves emocions 
els 25 d’abril 
construint les il·lusions! 
La vida dins els punys 
la lluita dins la pell 
i les ganes de viure 
de la meua gent

Lluitar, crear, 
construir poder popular!

obrint Pas, «Viure»
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Unitat 9. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 4. Dictat

La carrera tecnològica de l’espècie humana per a arribar a la Lluna va començar fa més de 
quaranta anys, quan els russos van posar en marxa el seu programa espacial per a viatjar a l’espai 
i completar una òrbita al voltant de la Terra.
En plena guerra freda, els americans no volien perdre la carrera per l’espai i pensaven que liderar 
els avanços de què parlàvem els resultaria accessible.
Van començar a plantejar el tema com un desafiament entre l’antiga Unió Soviètica i els Estats 
Units. El repte a què feia referència el president americà va propiciar la creació de l’agència 
espacial NASA, amb una primera missió com a gran objectiu: portar els primers astronautes a 
la Lluna i retornar-los a la Terra. Tota la societat nord-americana aplaudia amb orgull els èxits de 
l’empresa cosmonàutica, la inversió econòmica de la qual suposava la necessitat d’invertir un 
volum extraordinari de diners. Quan finalment, un 20 de juliol de 1969, els quatre astronautes 
americans van posar els peus al satèl·lit Lluna, els mitjans informatius, especialment la televisió, 
van immortalitzar el moment històric i va començar un nou rumb en l’hegemonia americana al 
capdavant del món.
Més enllà del domini potencial d’uns països, el motiu pel qual les generacions posteriors n’han 
resultat beneficiades pot concretar-se en el fet que les investigacions dels enginyers per a 
aconseguir triomfar en el somni espacial també revolucionaven els estudis en camps científics, 
com ara la medicina, la física o la comunicació. És innegable l’aprofitament que hem fet d’aquells 
avanços, sobretot en aplicacions industrials, domèstiques… o en l’àmbit de l’entreteniment, amb 
aparells tecnològics d’entorn audiovisual.
Els formats en què podem consumir cançons o pel·lícules, fins i tot llibres, o els canals a què 
podem accedir per a comunicar-nos en la distància, són tan variats i sofisticats que sorprenen els 
mateixos usuaris.

Unitat 10. Expressió i interacció orals. Activitat 2

No hi havia a València dos amants com nosaltres.
Feroçment ens amàvem del matí a la nit.
Tot ho recorde mentre vas estenent la roba.
Han passat anys, molts anys; han passat moltes coses.
De sobte encara em pren aquell vent o l’amor
i rodolem per terra entre abraços i besos.
No comprenem l’amor com un costum amable
com un costum pacífic de compliment i teles.
Es desperta, de sobte, com un vell huracà,
i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny.
Jo desitjava, a voltes, un amor educat
i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te,
ara un muscle i després el peçó d’una orella.
El nostre amor és un amor brusc i salvatge,
i tenim l’enyorança amarga de la terra,
d’anar a rebolcons entre besos i arraps.
Que voleu que hi faça! Elemental, ja ho sé.
Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses.
Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer.
Després, tombats en terra de qualsevol manera,
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comprenem que som bàrbars, i que això no deu ser,
que no estem en l’edat, i tot això i allò.
No hi havia a València dos amants com nosaltres,
car d’amants com nosaltres en són parits ben pocs.

Vicent andrés estellés, «Els amants», Llibre de meravelles

Unitat 10. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 5. Dictat

Crec que aquest assagista va nàixer a Còrdova o a Huelva —o, potser, era sevillà—, però va viure 
sempre al País Basc, a cavall entre Biscaia i Àlaba. La seua vasta obra gira al voltant de temes 
bascos; però, sobretot, el preocupen temes socials i mediambientals. És una qüestió que ve de 
molt abans, i recentment s’ha centrat en la denúncia de la nebulosa d’interessos immobiliaris, que 
posen una bena als ulls a un ampli ventall de beneficiaris, des del jornaler a l’especulador. També 
critica les accions governamentals que donen un vernís de respectabilitat a actuacions quasi 
delictives (treball submergit, immigració, subvencions i programes oficials, etc.) Que si devia voler 
mobilitzar consciències? Segurament, sí. Però ell va declarar que escrivia per no avorrir-se. Ho tinc 
gravat.

Unitat 11. Expressió i interacció orals. Activitat 4

Energies alternatives
A partir de la segona meitat del segle xx, la humanitat va començar a prendre consciència dels 
problemes ambientals, econòmics i de sostenibilitat que provocava basar el consum energètic 
mundial en l’explotació de combustibles fòssils. La realitat és que el progrés industrial i tecnològic 
va fomentar l’explotació creixent d’aquests combustibles, sobretot dels hidrocarburs, fet que 
provocà l’esgotament prematur dels jaciments i l’increment de la contaminació ambiental.
Actualment, s’abusa de la utilització de l’energia fòssil, no renovable, per damunt de l’energia 
renovable, i això es tradueix en l’explotació irracional de recursos esgotables com ara el petroli, 
el gas o el carbó mineral. A més, aquesta energia provoca l’emissió de gasos contaminants i 
residuals i, en definitiva, influeix en el desajust de l’ecosistema global. És per això que apareix 
la necessitat de buscar energies alternatives, entre les quals hi ha l’eòlica, produïda pel 
moviment del vent i captada per mitjà d’aerogeneradors; la solar, que utilitza les radiacions 
solars; la mareomotriu, procedent de les marees; la que s’extrau d’uns vegetals determinats, 
els biocombustibles; la que aprofita els residus orgànics, és a dir, la biomassa, o l’energia 
hidroelèctrica, procedent de salts d’aigua.

Unitat 11. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 2. Dictat

La travessa circumval·la un vell camí que puja des del poble fins a la coronació del coll; és aquell 
un indret pintoresc, però condemnat a ser un descampat solitari. Per aquell camí de ferradura 
és per on pujava, una vesprada d’hivern, un homenot animós i innocent amb una bufanda al coll 
perquè feia fred. Tenia una quarantena d’anys i devia el malnom a un nas força desenvolupat que, 
no obstant això, li conferia molt de caràcter. Un bon home, de debò, amb un somriure ampli que 
transmetia confiança i maduresa. Tanmateix, no estava exempt de vicis, i en tenia dos de ben 
arrelats: el primer, una desgavellada passió per la cacera; l’altre, que bevia vi immoderadament.
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Unitat 12. Expressió i interacció orals. Activitat 2 

—Senyor Zazen, per a qui són útils aquests llençols amb materials nous que vosté fabrica?
—Per a persones amb estrés, fatiga mental, cansament, contractures musculars…
—Explique’ns quina és en realitat la novetat.
—La innovació rau en el fil tecnològic usat per a ordir i fer la trama, i a la presa de terra que ajuda a 
eliminar les càrregues.
—Quina diferència hi ha entre els teixits de tota la vida?
—Hi ha teixits tècnics i intel·ligents. Per al 2010 s’espera que el 20% de les teles tècniques que 
fabricarà Europa (el primer exportador de teixits i el segon en confecció) usarà nanomaterials.
—I quines funcions solen tenir aquests teixits?
—Els teixits tècnics tenen funcions que van molt més enllà de les característiques de la tela. Per 
exemple, les granotes de nadó amb propietats antibacterianes, i que a més protegeixen dels rajos 
ultraviolats. El teixit desenvolupat amb fibra de bambú té un factor de protecció solar 60…
—I en concret, què són els teixits intel·ligents?
—Són teixits amb components electrònics, químics o encapsulats, que responen a estímuls 
externs i transporten dades i energia. Són materials dissenyats per a actuar amb un cert efecte i 
de manera controlada. Les aplicacions: l’aeronàutica (radiadors tèrmics per a evitar la congelació), 
l’alimentació (teles termodinàmiques que canvien de color per efecte de la calor i que serveixen per 
a controlar la cadena del fred), l’esport i l’alt rendiment, la llar…

Unitat 12. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 2. 
 
a) Xeresa
b) la Xortà
c) Xirivella
d) Xèrica
e) Xiva
f) xulla
g) Xalans
h) Xest
i) Ximo
j) Xarafull
k) Xodos
l) Xóvar
m) xarop
n) Xilxes
o) Xàtiva

Unitat 12. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 6. Dictat

Amb gran coratge, el general Josep Giner dirigí l’exèrcit d’excombatents cap a l’eixida del Txad pel 
sud. Certament, la joventut no ocultà mai el seu coratge ni el goig per la faena ben feta. Rebutjava 
trepitjar sendes velles i eximia els homes del patiment de la derrota inevitable. Repetí l’estratagema 
del Txad. Del 30 de gener al 20 de juny agilità l’evacuació de gruixudes columnes de jeeps. El seu 
missatge xisclà a les orelles dels superiors, però el xoc de regiments no es produí i l’eixordador 
xivarri dels motors fou l’únic projecte del general que, esmorteït per la victòria, amb escreix, 
d’aquella marxa, xiuxiuejà en l’arena de les platges de Txetxènia. L’objectiu: la vida, sense disparar 
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ni un cartutx i sense perdre cap taca de greix que fóra testimoni de la xacra històrica que uns altres 
haurien encoratjat. El tribunal lliurà Giner del judici sumaríssim en retornar a casa.   

Unitat 13. Expressió i interacció orals. Activitat 2

—Hola, bona vesprada.
—Bona vesprada.
—El puc ajudar?
—M’havien dit que ací venien PDA…
—Sí, així és.
—M’agradaria que m’informara dels models i de les característiques principals.
—Com ja deu saber, es tracta d’un aparell per a portar-lo sempre al damunt, com més menut  
i lleuger siga, més còmode li resultarà.
—D’acord, però si és molt menudet, la pantalla no es veurà massa bé.
—Malgrat les dimensions de l’aparell, la pantalla és bastant gran i còmoda de llegir.
—Escolte, m’agradaria que també tinguera la possibilitat de convertir la PDA, per exemple en una 
càmera fotogràfica o en un GPS o, fins i tot, ampliar-ne la memòria.
—Mire! Aquesta que li mostre li permet afegir diferents elements.
—M’han dit que és millor que tinga el sistema operatiu Palm.
—Sí, però les PDA Palm són més cares que les d’altres marques.
—La marca em fa igual, el que vull és que tinga el sistema operatiu Palm, independentment de la 
marca, ja que és més fàcil d’emprar.
—Ara bé, jo li recomane una PDA Pocket PC si vol gaudir de funcions multimèdia, malgrat que té 
un preu una miqueta més elevat.
—Està bé, però aquesta PDA només permet treballar en entorns equipats amb Windows.
—Ara li toca a vosté decidir-se…
—D’acord, m’ho pensaré i demà al matí tornaré amb una decisió presa. Moltes gràcies per la seua 
atenció i amabilitat.
—A vosté. Adéu.
—Adéu. 

Unitat 13. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 5. Dictat

El mes d’agost va proporcionar a la vila, ampla, callada i ensopida, una commoció d’aquelles que 
solen donar-se de tard en tard. Dona Berta Nauri i Alemany havia mort a migjorn, en l’hora aturada 
i calorosa del poble llaurador lliurat a la batuda dels cereals. Mosques i pallús impalpable suraven 
en l’aire quasi immòbil; a les eres pròximes, polsegueres lentes i un baf blanquinós i amb olor de 
fecunditat, que pujaven al cel rutilant, com una ofrena; per les boques entreobertes dels oficiants 
del ritu ceresià —on no faltaven les sacerdotesses—, cofats amb capells amples com a para-sols,  
sorgia una lletania endormiscada de cançons; i el trot sord de les mules en feia el contrapunt, 
juntament amb el zumzeig dels trills de tallants.
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Unitat 14. Expressió i interacció orals. Activitat 4

Professor de secundària
De vegades tinc por de deixar-me atrapar. Entre els docents, les possibilitats de depressió s’han 
multiplicat. Amb un sol nano de quinze anys que tinga tots els problemes del món i cap intenció 
d’aprendre res, n’hi ha prou i de sobres per a destarotar una classe de trenta alumnes, professor 
inclòs.
Se’ns parla de la motivació. Com els productors de Hollywood, els professors han de fer per 
manera de motivar els seus alumnes. Però, què pot motivar més un adolescent que la possibilitat 
de desmuntar una classe; d’imposar-se, en grup, a la persona adulta i respectable del professor? 
Comportaments que per vergonya no tindran al carrer, els tenen dins de l’aula.
Però avui la prova de foc d’un professor ja no és l’alumne conflictiu que et desmunta la classe. Ara 
és l’alumne que et mira i que saps que no hi és, o que no el saps veure enlloc: veus uns ulls que 
són una porta oberta a una casa deshabitada. Aquests alumnes que no poden estar quiets, que 
és impossible, aquests alumnes que quan em veuen pel carrer em criden i m’insulten, i jo continue 
caminant, carregant-me a l’esquena uns crits irracionals que no vénen d’enlloc ni van enlloc. I la 
violència dels insults, de les mirades que no entenen res, que no saben com han vingut a parar ací 
ni què hi fan, ni qui sóc jo, ni per què…

toni sala, Petita crònica d’un professor de secundària (fragment adaptat)

Unitat 14. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 4. Dictat

Els dies següents corregim dossiers. A l’hora de valorar-ho tot conjuntament, hi ha un garbuix de 
notes que fa feredat. Hi ha notes d’actituds, procediments i continguts per alumne i dia de treball. 
Hi ha notes del dossier: la nota de l’alumne per a cada matèria, la nota del grup en conjunt i, 
finalment, les notes per individu i per grup de l’avaluació oral. Es fan uns càlculs complicadíssims, 
plens de tants per cents, sumes, divisions, algoritmes. Molts professors no coneixem els alumnes 
que ha tocat avaluar. No sabem, en un grup, quins alumnes han treballat i quins simplement han 
anat a remolc dels que treballaven.

Aquests últims anys, han aparegut empreses que resolen els maldecaps que comporta 
l’organització del crèdit de síntesi. Cases de colònies que acullen els alumnes durant uns dies, 
amb monitors que els guien en la realització del crèdit.

Unitat 15. Expressió i interacció orals. Activitat 3

—Escolta, Blai. Volia contar-t’ho: he anat aquest cap de setmana a un restaurant que te’l 
recomane totalment. Es diu Restaurant La Tarongina, a València. És fantàstic. Va ser el lloc triat per 
a demanar a la meua xicota que es casara amb mi. El restaurant és molt chic, la vaixella preciosa, 
de Llemotges, els quadres del local molt bonics i el lloc molt acollidor i elegant.
—Pel que em dius, Jordi, deu ser un lloc d’aquests de l’alta cuina.
—Sí, potser sí. Hem gaudit moltíssim.
—I de preu, com estava? 
—Estava bé. Hem pagat 240 € per parella, però… escolta…, quins plats!, quines taules més ben 
parades!; els plats, molt ben presentats i els quadres del local, preciosos!
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—Però, què dius, 240 €? Tu ets boig! T’has gastat aqueixos diners en un sopar? Has anat a sopar 
o a veure els plats? Bé, i del menjar no m’has dit res! Vau sopar o us tocà fer-vos un entrepà en 
arribar a casa?
—Ai, Blai!, com ets! No tens sensibilitat culinària! Tu, tot el que no siga una bona torrada de 
xulles… Quan un va a un lloc d’aquests, el menjar és secundari. L’important és la vaixella, la 
presentació, l’ambient elegant, contar-ho després als amics… Tu mai podràs arribar a valorar 
aquestes coses. Ets un terròs. No s’ha fet la mel per a la boca de l’ase.
—Per sort, al final la teua nòvia et va dir que sí… Amb aquest tiberi, no m’estranya…

Unitat 15. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 10. Dictat

Pantagruel, opositor
El món dels opositors és un món desballestat. L’opositor és un ésser desvalgut o un felí sanguinari. 
Hi ha opositors dòcils, obsequiosos, llagoters, llepaculs, furibunds, omniscients, ases, carabasses, 
megalòmans, fatxendes, encongits, obsessos, fatalistes, agressius, tramposos, murris, despistats, 
eufòrics, sardònics, arcangèlics, displicents, folls, metòdics, barruts, espantadissos, deprimits, 
somnàmbuls, arrauxats, maldients, devots. L’un porta un vestit esfilagarsat; l’altre pateix d’úlcera; 
l’altre, el martiritzen les hemorroides; aquest porta mesos sense dormir; aquest declama pel 
corredor el tema noranta-dos; aqueix ha resolt anar de putes. S’arremolinen a la porta de l’aula, 
criden, fumen quilòmetres de cigarret, els cauen dels dits tremolosos els apunts masegats, es 
consulten, fingeixen ignorar les respostes, intriguen, parlotegen, són víctimes d’atacs d’histèria, 
amollen riallades nervioses, van cada dos per tres al lavabo, es roseguen les ungles. Un grapat 
d’opositors són un concert de Babel i Cafarnaüm i tots els ocellots de l’arca de Noé i l’ONU en 
pes i la Congregació de Filles de Maria en sessió plenària, tots orquestrats i dirigits per Maistre 
Thaumaste l’Angloys.

Unitat 16. Expressió i interacció orals. Activitat 4

Entrevista a Gemma Lienas

—És inconformista?
—Ho sóc amb allò que em provoca incomoditat. Amb totes les injustícies socials…

—Quines?
— Intente lluitar pels drets dels que s’han quedat a la perifèria del poder: homosexuals, dones, gent 

d’altres ètnies, etc.

—Vosté diu que la societat patriarcal és vigent…
— La nostra societat continua sent patriarcal. Evidentment, hi ha hagut canvis notables, però la 

mentalitat continua sent patriarcal…

—Pose-me’n exemples…
—  Patriarcal vol dir que el masculí es considera millor; i el femení, subordinat. Només cal obrir un 

diari per veure qui domina el món.

—La família, en canvi, ha evolucionat.
— És una de les institucions que més està canviant. L’aparició de nous tipus de família i el fet que 

les dones treballen i reben diners està debilitant la família patriarcal.
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—El debilitament de la família patriarcal coincideix amb la disminució de la taxa de 
natalitat…
—Les dones haurien de tenir la llibertat de decidir si volen tenir fills… Per a mi la maternitat  
ha estat tan important com totes les altres coses que he fet en la meua vida.

—Aquesta llibertat no existeix, a vegades es planteja el dilema o fills o faena…
— Si una dona renuncia a la seua vida laboral durant uns quants anys, després no s’hi podrà 

reenganxar. La independència econòmica és l’únic puntal per a tenir una relació d’igual a igual 
amb la parella. Però és veritat que ens falten possibilitats de conciliar. El món del treball és un 
món pensat des d’una mirada androcèntrica, que no té en compte la vida familiar…

—És favorable a la discriminació positiva?
— Quan m’ho pregunten sempre responc que estic en contra de la discriminació positiva. I ho 

dic perquè si et fixes en els alcaldes espanyols, en els rectors universitaris, en els directius de 
les empreses de l’Íbex-35, tot són homes. Hi ha hagut una discriminació positiva a favor dels 
homes terrible durant segles! Per la qual cosa ara no ens queda altre remei que, durant un 
temps, fer discriminació positiva a favor de les dones.

—Alguns intel·lectuals sentencien que la igualtat ja s’ha assolit…
— A la universitat hi ha més dones que homes; les xiques treuen millors notes en Primària, en 

Secundària, en Batxillerat; ara bé, després, el mercat laboral no absorbeix les dones com ho fa 
amb els homes. Les dones universitàries tenen més dificultats per a entrar al món laboral. L’atur 
de les dones universitàries triplica el masculí! No hi ha igualtat.

—També hi ha dones que reneguen de dir-se feministes…
— El feminisme ha estat molt vilipendiat. Al sistema, que és el patriarcat, no li interessa el 

feminisme. Per això s’ha volgut estendre la idea que les feministes som senyores masculines, 
amb bigoti, malcarades, que odiem els homes… Les feministes el que volem és igualtat, que 
homes i dones tinguem els mateixos drets i els mateixos deures.

—La veritable igualtat de gèneres és a prop?
—Hi ha una sèrie de factors que la fan imparable. La formació n’és un.

—La formació assegura la independència?
— En part. També l’assegura poder tenir diners. Per això, quan tens una criatura, no pots perdre 

la independència econòmica. I a això s’ha d’afegir Internet, que permet conéixer el que fan les 
dones d’altres llocs del món, i això ajuda a fer caure la bena dels ulls.

Unitat 16. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 5. Dictat

L’herència
Aleshores, Eusebi s’aixecà com un coet i, malhumorat, enervat i gens cohibit, ens engaltà: 
«Després ,d’exhaurir totes les possibilitats em sembla que queda clar que hem de subhastar 
el vehicle heretat del besavi apotecari de l’Havana i, amb els diners recaptats, adherir-nos a 
la rehabilitació de l’ermita i del jaciment prehistòric de darrere dels horts». Hortènsia s’hi va 
adherir i va trobar molt coherent honorar la memòria del malaurat avantpassat. Higini, però, va 
exclamar: «Hala! Sou uns truans! És incoherent i hipòcrita exhibir el vostre anhel de fama disfressat 
d’honestedat i bonhomia». No hi havia harmonia familiar. Helena, la cosina òrfena, que havia 
passat l’hivern esquiant a Osca, ara bevia orxata i menjava cacauets asseguda a l’herba sota un 
om exuberant. «Ha, ha, ha!», pensava.

transcripcions.indd   15 2/10/09   08:45:46



16 MATERIAL FOTOCOPIABLE / © CASTELLNOU EdITORA vALENCIANA. HERMES EdITORA GENERAL, S. A. U.

Transcripció de les locucions del CD d’àudio. Valencià Mitjà

Unitat 17. Expressió i interacció orals. Activitat 3

—Saps, Maria? M’he inscrit en l’Associació de Celíacs de la Comunitat Valenciana. Saps que fa 
uns quants mesos diagnosticaren de celiaquia la meua filla Laura, no?
—Sí, però no m’has explicat molt bé en què consisteix la malaltia. 
—Doncs bé, la celiaquia és una malaltia intestinal crònica deguda a la mala absorció d’aliments 
amb gluten. Tot va venir perquè Laura no creixia adequadament, tenia sempre la panxa unflada, 
patia diarrees contínues... Fins que després de moltes visites al metge, li feren una prova i li la 
diagnosticaren.
—Tinc entés que ha de fer una dieta estricta de per vida.
—En efecte, durant tota la vida no pot ingerir gluten, que és una proteïna present en la farina  
de blat, ordi, ségol, avena i malt. Ha de menjar pa, pasta, dolços... especials i molts cars.
—És veritat que es calcula que menys d’una quarta part dels pacients celíacs saben que pateixen 
la malaltia?
—Sí, així és. A més, els pot resultar molt complicat seguir la dieta, perquè els etiquetatges sovint 
no són clars i no hi ha una normativa estricta que obligue els fabricants a ser més concrets. 
Esbrinar si els espesseïdors, emulsionants o additius porten gluten o no és tot un repte per al 
celíac.
—Vaja… També he vist que cada vegada que vas a comprar a la botiga de dietètica et gastes 
moltíssims diners…
—És veritat, els preus són excessius i no hi ha cap tipus de subvenció per part de les autoritats. 
Per exemple, una barra de pa de blat que costa 80 cèntims pot costar-li a un celíac 3 euros.  
La veritat és que no sé com s’ho deuen fer en les famílies on hi ha haja més d’un celíac…

Unitat 17. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 7. Dictat

La televisió digital terrestre (TDT) és una tècnica de difusió dels senyals de televisió que substitueix 
la televisió analògica convencional. Encara que ja està adaptada en la majoria del territori espanyol, 
l’encesa digital tindrà lloc de manera «oficial» el 3 d’abril de 2010. En aquesta data, la televisió 
analògica cessarà d’emetre i la televisió només es podrà veure per mitjà de la TDT. En aquestes 
transmissions la imatge, el so i els continguts interactius es transformen en informació digital. 
Aquesta informació s’envia per mitjà d’ones terrestres i la reben les antenes de televisió (TVV, TV3, 
T5, etc.). 

Entre altres avantatges de la TDT, destaquem un increment del nombre de canals, de manera 
totalment gratuïta, i una millora de la qualitat, tant en la recepció com en la visualització dels 
senyals de TV, i també en el so. D’altra banda, l’accés a diversos servicis i aplicacions interactives, 
a través d’un canal de retorn telefònic convencional, d’ADSL o UMTS (3G) també farà guanyar  
en prestacions.

Unitat 18. Expressió i interacció orals. Activitat 1

—Se pot dir que un pastor vol a les seues ovelles?
—Jo me creuria que sí; ja que les alimenta, les defensa...
—I un llaurador els seus fruiters?
—Igualment, també se n’ocupa. 
—Per què vol el pastor les ovelles i el llaurador els fruiters?
—Perquè l’un i l’altre en trauen profit; les ovelles donen llana, llet, carn, i els fruiters, fruita.
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—I si el llaurador veguera que no trau res dels fruiters?
—Me pense que els arrancaria i en plantaria uns altres.
—   Pues allò que el llaurador vol no és l’arbre, sinó la fruita; i el que vol el pastor no és l’ovella, 

sinó lo que trau d’ella.
—Bé ho sembla.
—I per què vol el llaurador la fruita i el pastor la llana, la llet i la carn?
—Perquè els servixen d’aliment i de vestit i poden vendre la resta.
—I si del que li donen les ovelles el pastor no en traguera res de profit, què te pareix?
—Home! No crec que passara açò.
—Penses que tots dos ja no voldrien ni la llana ni la fruita ni res?
—És lògic que no.
—Voler equivaldria pues a voler-se a si mateix.
—És molt dur açò!
—I amb les persones? Què passa quan dos persones diuen que se volen?
—No ho sé, i em fa mitja por d’entrar en estes coses.
—I si ho proven.
—Endavant.
—Comencem per un cas normal i corrent; un home vol a una dona.
—És el meu cas; jo vull a una dona.
—Pues mira, personalitzem-ho. Per què la vol?
—Home, no t’ho sabria dir ben bé, és jove, bonica, simpàtica..., bona dona.
—I si no fora res d’això, la voldries igual?
—Xe! No ho sé.
—Que te sembla si diem què la vols perquè t’agrada?
—Potser sí que podríem dir açò?
—I si no t’agradara, la voldries igual.
—Xe! No ho sé, no sé què dir-te, potser no.
—I si només te l’estimes perquè t’agrada, vols dir que no t’estimes a tu?
—Xe, no m’emboliques que acabarem malament.

Unitat 18. Estructures lingüístiques: ortografia i fonètica. Activitat 4. Dictat

Sota el títol «València. Repensar la ciutat», l’Institut del Territori prepara un Simpòsium Internacional 
que començarà el proper dimecres 28 d’abril i que s’estendrà fins el dilluns 13 de maig. En aquest 
simpòsium, amb vocació anual, es revisaran les dinàmiques urbanes, socials i mediambientals de 
la ciutat de València i de la seua àrea metropolitana, fent èmfasi en la seua estructura complexa 
i en els processos que estan transformant la seua imatge. Un espai de reflexió amb la voluntat 
de sensibilitzar el món acadèmic, estudiants, administració i públic en general sobre el rumb de 
València i la seua relació amb l’àrea metropolitana, en un moment en què es treballa en la revisió 
del Pla General d’Ordenació Urbana.
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Avaluació final. Àrea 2. Expressió escrita. Activitat 2. Dictat

Hui dia és ben difícil dir què et passarà quan t’alces a les set del matí. Després de raspallar-te les 
dents, dutxar-te i pentinar-te, sembla que tot començarà immediatament. Et desdejunes i, després 
que mires les notícies de la televisió, descobreixes que encara et queda quasi una hora per a 
arribar a la faena. Coses del món modern.
Treballes tot el dia i només pares un minut, o setanta-cinc, per esmorzar. Es tracta de recuperar 
forces per a afrontar el trajecte més llarg del dia. Després dines i, tot i que voldries descansar, 
t’adones que encara et queden moltes hores per a acomiadar-te. El café de la vesprada, moltes 
vegades, no serveix de res.
Finalment, una altra hora fins a casa. Et queda un bon munt de faena per fer i de negocis per 
resoldre. La dona, les criatures, la casa… I contínuament et ve al cap tot el que ha passat al llarg 
del dia. I encara més: tot el que passarà l’endemà. Aleshores et ve la por al llit: ja saps que, quan 
tot acaba, torna a començar.
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