
Taller d’expressió oral
pilar prieto Vives 

En aquest Taller d’expressió oral oferim unes pautes i uns consells útils que 
cal seguir en la producció del discurs oral per tal que sigui efectiu. Dominar 
aquesta habilitat comunicativa és important tant per a la vida acadèmica com 
en la professional o personal. 

 

1. És important parlar bé en públic?

En la vida diària la major part d’intercanvis comunicatius els fem de forma oral. A més, tant 
en la vida acadèmica com en la vida professional o personal ens trobem sovint en situacions 
en què hem de transmetre oralment una varietat de missatges: quan es presenta un treball 
de recerca, s’explica un tema, s’intervé en una reunió, es venen productes, es fa un discurs 
d’agraïment, es felicita per vídeo a un amic, etc. En aquest taller us proposem treballar un 
conjunt d’habilitats comunicatives que són imprescindibles per a millorar l’eficàcia comuni-
cativa del discurs oral. 

En molts àmbits se sol relacionar una bona comunicació oral amb la capacitat de transmetre 
missatges de manera clara i ordenada, però no s’atorga prou importància a aspectes centrals 
de la comunicació, com ara la relació comunicativa amb l’audiència i els aspectes pro-
sòdics i no verbals de la comunicació oral (recordeu el que dèiem a les pàgs. 18 i 19). Hem 
de pensar que una exposició oral també és un acte visual: comuniquem amb tot el cos, amb 
l’expressió de la cara, i no solament amb les paraules. Dominar, doncs, aquestes estratègies és 
essencial per a l’èxit de qualsevol interacció comunicativa, perquè se sap que tenen un gran 
poder d’influència en el receptor. 

1.1. Observem un discurs oral en vídeo 

El vídeo central del taller (vídeo 1) conté l’enregistrament d’una intervenció oral d’una es-
tudiant de Batxillerat en una sessió per a alumnes d’ESO d’un centre que organitza, durant 
alguns esbarjos, sessions d’animació 
lectora. Les sessions són a càrrec de 
tres alumnes de segon de Batxille-
rat, que així també es preparen per a 
l’exposició oral del treball de recerca. 
En el vídeo veuràs la intervenció de 
Paula Vilà, que engresca a llegir obres 
de ciència-ficció.

Q  preneu apunts mentre escolteu 
la presentació de la paula (vídeo 
1) i després prepareu la mateixa 
presentació oral amb un registre 
més formal.
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Discurs oral 1 (transcripció)

Hola! sóc la paula Vilà, i faig segon de batxillerat. estic molt contenta que m’hagin convidat a fer aquesta xerrada so-
bre les novel·les, i, de fet, el tema més concretament del qual us parlaré m’encanta, i l’he pogut escollir jo, que són 
les novel·les de ciència-ficció. 

segurament molts de vosaltres heu vist pel·lícules de ciència-ficció, com ara Jurassic Park, o Alien, o fenòmens 
recents, com ara Els Jocs de la fam, no? però estic seguríssima que no sou tants els que heu llegit novel·les de 
ciència-ficció. aquest tipus de novel·les, crec que val molt la pena de llegir perquè fan plantejar-se moltes coses que 
ara desenvoluparé explicant.

És a dir, per una banda aquest tipus de novel·les ens parlen sobre el futur. per tant aquí ens sorgeix una fascinant 
pregunta, que és «Què passaria si...?» Què passaria si poguéssim viatjar en el temps? Què passaria si... la clonació 
humana estigués permesa? Què creieu que passaria? o què passaria... si les màquines fossin més intel·ligents que 
nosaltres? Van sorgint una sèrie de preguntes fascinants i molt qüestionables sobre el nostre futur i el nostre present.

en segon lloc, les novel·les de ciència-ficció ocupen pàgines i pàgines imaginant-se el futur. Moltes d’aquestes 
pàgines acaben al cinema, sí, tot s’ha de dir. però d’aquí sorgeix una altra pregunta, que és: ¿realment aquestes novel-
les compleixen amb les prediccions de futur que hi fan? doncs, depèn! perquè per una banda, hi trobem l’escriptor 
Wells, que va escriure l’any 1898 una novel·la que es diu La guerra dels mons, que steven spielberg la va portar més 
endavant al cinema (cómo no?). Narrava la invasió extraterrestre a la Terra. podem veure perfectament que això és 
molt inversemblant, i que no ha passat. Jo sóc aquí ara, vosaltres aquí, estem parlant i, per sort, no ha passat. Com ara 
tampoc ha passat amb el Mecanoscrit del segon origen, la famosa novel·la de Manuel de pedrolo que segurament 
us sona a tots (i si no heu vist la pel·li us la recomano perquè és molt bona!).

Bé, aquí tenim la part inversemblant. però també trobem una altra part, d’altra banda, que són novel·les que re-
alment sí que s’han complert les prediccions de futur, com és el cas de Jules Verne. si Wells era el pare d’aquest 
tipus de literatura anglès, Jules Verne n’és el francès. de Jules Verne trobem una novel·la que es diu De la Terra a 
la Lluna, que és molt fort perquè compleix pràcticament un segle després que ell fes aquesta obra amb les predic-
cions que ell va fer. era una obra que parlava dels humans que viatjaven a la lluna. doncs bé, és molt fort perquè 
quan ell va escriure aquesta novel·la, és al·lucinant, perquè a la seva època és que no hi havia ni avions. i els únics 
objectes voladors que hi havia en aquell moment, a part dels ocells, eren els globus aerostàtics. És a dir, flipant que 
ell un segle abans que l’apol·lo xi anés a la lluna escrivís això. per tant, és fascinant aquesta fantàstica predicció que 
va fer Verne.

per mi, el més important de les novel·les de ciència-ficció és que ens adverteix de les conseqüències del nostre 
camí que hem emprès com a espècie. aquestes històries han donat peu a una gran literatura que ens fan plante-
jar o qüestionar el nostre futur i el nostre present tocant àmbits com l’economia, la cultura, la societat, la política... 
Tot això ho engloba, i això crec que és important.

per tant, en conclusió, podria dir que aquest tipus de novel·les ens ajuden molt a saber... com està anant la nos-
tra societat perquè potser... no sabem fins on podem arribar. No sabem... realment seria bo.. que els robots fossin 
més intel·ligents que nosaltres? o fins a quin punt seria bona la clonació humana? No ho sabem. per tant, crec que 
és important reflexionar-hi una mica, i això és gràcies a uns escriptors amb una meravellosa imaginació que han fet 
possible totes aquestes històries!

i fins aquí la presentació. espero que us hagi engrescat a llegir aquest tipus de novel·les i que us hagi interessat. 
Moltes gràcies!

W  encara que la llengua oral i la llengua escrita empren un mateix codi lingüístic, la llengua oral 
s’adequa a un registre de llengua més col·loquial i familiar, mentre que la llengua escrita es cor-
respon amb un registre més formal. el text del vídeo 1 té força trets del registre col·loquial. 

  Posa per escrit (i en un registre més formal) el fragment següent de la transcripció del vídeo 1.

  doncs bé, és molt fort perquè quan ell va escriure aquesta novel·la, és al·lucinant, perquè a la 
seva època és que no hi havia ni avions. i els únics objectes voladors que hi havia en aquell 
moment, a part dels ocells, eren els globus aerostàtics. És a dir, flipant que ell un segle abans 
que l’apol·lo xi anés a la lluna escrivís això. per tant, és fascinant aquesta fantàstica predicció 
que va fer Verne. 
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2. Habilitats per a construir un bon discurs oral

La producció d’un bon discurs oral requereix dominar almenys tres habilitats que ens 
permetin donar una resposta pràctica a aquestes preguntes:

Habilitats per a l’expressió oral

1.  Habilitat de relació amb l’audiència i 
adequació

Com puc crear un clima de cordialitat i 
cooperació a través del discurs? 

2.  Habilitat per a assolir claredat, 
coherència i cohesió 

Com puc facilitar la comprensió del 
discurs? 

3. Habilitat per a la correcció oral
Com tinc cura dels aspectes de  
pronúncia? 

2.1.  Com puc crear un clima de cordialitat  
i cooperació a través del discurs?

El discurs oral s’ha d’entendre com a part d’un intercanvi comunicatiu que tindrà un paper 
important en la relació entre els participants d’aquest intercanvi. Perquè un discurs sigui 
efectiu, cal crear un clima de cordialitat i cooperació entre els participants. Així doncs, les 
salutacions, els comiats, l’humor o les fórmules de cortesia, com ara els girs estic contenta que 
m’hagin convidat..., gràcies, que es diuen en el vídeo 1 (pàg. 126), són estratègies que ajuden 
a crear un clima de cordialitat. 

Altres recursos que afavoreixen la creació d’un discurs positiu i cooperatiu són l’ús de for-
mes lèxiques que transmeten emocionalitat positiva (el tema del qual us parlaré m’encanta, 
és fascinant aquesta fantàstica predicció que va fer verne...), preguntes directes o retòriques 
a l’audiència (com ara Què passaria si... la clonació humana estigués permesa? Què creieu que 
passaria?), formes verbals que inclouen el grup (com ara Què passaria si poguéssim viatjar 
en el temps?), referències a aspectes que compartim amb l’audiència (com ara Segurament 
molts de vosaltres heu vist pel·lícules de ciència-ficció, Si no heu vist la pel·li us la recomano), així 
com evitar emprar un to impositiu. 

Encara que normalment ens solem centrar en la transmissió de continguts, és bàsic tenir 
en compte com transmetem aquest aspecte relacional. S’ha demostrat que és essencial en 
l’eficàcia de transmissió de continguts l’anomenat llenguatge corporal obert, que inclou 
elements no verbals, com la posició corporal de cordialitat i voluntat comunicativa, la mirada 
directa a l’audiència, les mans obertes, així com el somriure i la prosòdia expressiva. En canvi, 
cal evitar l’anomenat llenguatge corporal tancat, que es manifesta quan una persona no et 
mira als ulls i parla en veu baixa o en un to monòton.

Les últimes investigacions han descobert que el llenguatge corporal in-
flueix en el nostre estat d’ànim i la nostra manera d’actuar. S’ha demos-
trat que dedicar dos minuts a fer posicions de llenguatge corporal obert 
(obrir els braços, per exemple) abans de prendre decisions, afavoreix 
una presa de decisions més encertades.
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El quadre 1 resumeix els elements verbals i no verbals que cal tenir en compte en l’habilitat 
de relació amb l’audiència i adequació.

Quadre 1 

Elements de relació amb l’audiència i adequació
Elements verbals Elements no verbals

Salutacions i comiats Posició corporal de cordialitat

Fórmules de cortesia  
(gràcies per convidar-me; gràcies per la vostra atenció)

Mirada directa a l’audiència

Humor Mans obertes

Referències als interessos de l’audiència Somriure

Preguntes retòriques o directes a l’audiència  
(heu vist...?; no hauríem de pensar en...?)

Entonació variada i expressiva

Ús de formes lèxiques d’emocionalitat positiva 
(m’encanta...; és interessant...)

Volum de veu adequat

Ús de formes lèxiques cooperatives i inclusives  
(pensem que..; imaginem-nos que...)

To positiu i cooperatiu, no pas impositiu  
(somriure, prosòdia expressiva)

E  Una de les estratègies que tenim per a construir un discurs cooperatiu és evitar el to imposi
tiu dels missatges. Una condició essencial és fer servir formes de cortesia diverses i evitar l’ús 
de l’imperatiu directe (avui us proposem..., us agrairem que..., sisplau..., en lloc de avui fareu 
això, per exemple). 

  imagineu-vos que heu de passar per les classes dels alumnes de primer d’eso per explicar-los 
(1) que organitzeu una festa-sopar de Nadal, (2) que s’han d’apuntar en una llista i avançar 
cinc euros per a la reserva del local i del sopar, i (3) que han de triar el menú. escriviu un petit 
discurs amb aquestes instruccions, tot evitant fer servir un to impositiu (inventeu-vos-en els 
detalls pràctics). 

R  Observeu el vídeo 1 i detecteu en el discurs un parell d’aspectes verbals i no verbals que 
mostrin el domini de l’habilitat relacional amb l’audiència i de construcció d’un discurs cooperatiu. 

Aspectes verbals Aspectes no verbals

Model: 
–  Preguntes retòriques: «Què passaria si la clonació 

humana estigués permesa?» 

–

–

– Posició corporal de cordialitat 

–

–

Tal com apuntava la retòrica clàssica, és essencial que prenguem consciència que tan important és com diem les coses (el 
to de veu, el llenguatge corporal que emprem) com què diem exactament, el contingut del missatge.

Llenguatge corporal obert [adequat]: posició corporal de cordialitat i voluntat comunicativa, mirada directa a l’inter-
locutor, mans obertes, somriure i prosòdia expressiva.

Llenguatge corporal tancat [inadequat]: posició corporal d’indiferència i fredor, veu baixa i prosòdia inexpressiva.
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2.2. Com puc facilitar la comprensió del discurs?

Igual que en el cas del discurs escrit, l’organització i la coherència de les idees és fonamental 
per a afavorir la claredat i efectivitat del discurs oral. En general, cal usar un llenguatge clar 
i accessible, i si la intervenció té una certa durada, cal introduir i concloure la intervenció, 
repetint la idea clau al principi i al final. A més, un discurs oral que funciona és aquell que és 
capaç de remarcar la informació rellevant i important en el discurs. Per a ressaltar, a ban-
da d’emprar estratègies lèxiques (Per mi, el més important de les novel·les de ciència-ficció és...), 
comptem amb les anomenades estratègies d’èmfasi prosòdic i gestual, que utilitzarem 
per a ajudar a centrar l’atenció dels oients en aspectes específics del missatge. Per exemple, 
imaginem que volem remarcar els verbs plantejar o qüestionar en una frase com Aquestes 
històries han donat peu a una gran literatura que ens fan plantejar o qüestionar el nostre futur i el 
nostre present. Per a destacar-los podem posar èmfasi prosòdic (un to més alt i una intensitat 
més elevada) en els accents lèxics de plantejar i qüestionar. A  més, podem afegir-hi els gestos 
que produïm amb les mans (anomenats «gestos batuta») per a remarcar aquesta informació. 

Un segon consell per a aconseguir una organització discursiva clara és emprar connectors 
discursius que guiïn l’audiència en les diferents parts de l’explicació (d’entrada, en primer 
lloc, en segon lloc, per una banda, en conclusió...) i expressin de forma clara les relacions entre 
les idees, com ara la causalitat o la conseqüència (perquè, en conseqüència...). A més dels ele-
ments textuals, és important que emprem els recursos orals i gestuals que tenim al nostre 
abast per tal de guiar i facilitar la comprensió del discurs. 

La prosòdia és un dels elements clau que fem servir per a delimitar la separació entre 
enunciats: per exemple, l’ús de pauses, allargaments finals o tons baixos sol indicar la fina-
lització d’una part del discurs. En canvi, la part inicial dels enunciats se sol caracteritzar per 
l’ús d’un to més alt i una intensitat més alta. Els trets prosòdics també ajuden a delimitar 
els constituents sintàctics aïllats, com ara les dislocacions o els incisos. Els «gestos batuta» 
serveixen tant per a marcar el ritme i l’èmfasi en el discurs, com per a indicar la finalització 
dels enunciats, i en aquest sentit tenen una funció semblant a la de la prosòdia. És inte-
ressant remarcar que els senyals de separació prosòdica i gestual del discurs oral tenen un 
paral·lelisme en els signes de puntuació del discurs escrit. 

Quadre 2 

Alguns consells per a evitar la monotonia prosòdica i gestual

Evitar la monotonia prosòdica i gestual amb estratègies d’èmfasi ajuda a mantenir  
l’atenció del nostre interlocutor i facilita que recordi i comprengui millor el nostre  
discurs. Alguns consells:

Per a evitar la monotonia prosòdica

•  Fes servir una entonació natural i expressiva (ni molt monòtona ni molt emfàtica).

• Parla amb la intensitat adequada (ni molt fluix, ni molt fort).

• Parla amb una velocitat adequada (ni molt a poc a poc, ni molt de pressa). 

Per a evitar la monotonia gestual

•  Fes servir signes gestuals que ens connectin amb l’audiència, propis del  
llenguatge corporal obert. 

•  Vés variant aquestes estratègies (és especialment útil fer que aquests canvis  
coincideixin amb els canvis temàtics del discurs).

Com és que no vols anar 
a escola, fill meu? Hi has 
d’anar per tres motius: 

primer, perquè és la teva 
obligació; segon, perquè 
tens quaranta-cinc anys, 
i, finalment, perquè ets el 

director de l’escola.
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T  perquè un discurs oral sigui efectiu, cal seleccionar la informació que es vol remarcar. per tal 
d’evitar la monotonia gestual i prosòdica, es poden emprar un seguit d’estratègies d’èmfasi 
gestual i prosòdic. escolta el següent fragment del darrer paràgraf del vídeo 1. Fixa-t’hi i des-
criu els tipus de gestos i l’entonació que fa servir la ponent per a emfasitzar algunes paraules 
(en negreta en el text). reflexiona sobre com ens ajuden a comprendre el text.

  per mi, el més important de les novel·les de ciència-ficció és que ens adverteix de les conse
qüències del nostre camí que hem emprès com a espècie.

  ara mira el fragment del vídeo 1 reproduït tot seguit i destaca en negreta les paraules que han 
estat pronunciades amb èmfasi prosòdic i/o gestual. 

  aquestes històries han donat peu a una gran literatura que ens fan plantejar o qüestionar el 
nostre futur i el nostre present tocant àmbits com l’economia, la cultura, la societat, la política... 
Tot això engloba, i això crec que és important. 

Y  Un dels elements importants que afavoreixen la claredat del discurs oral són les estratègies 
prosòdiques i gestuals que remarquen la separació entre les parts del discurs i els enun
ciats. Mira el següent fragment del vídeo 1 i observa’n la «partitura prosòdica i gestual». 
Fixa’t en quins llocs apareixen les pauses i els canvis d’entonació que fa servir la ponent per 
a separar prosòdicament els enunciats, que estan marcats en dues barres en la transcripció 
ortogràfica següent. reflexiona sobre com aquests trets prosòdics ens ajuden a comprendre 
el text. 

  Què passaria // si poguéssim viatjar en el temps? // Què passaria // si... la clonació humana 
estigués permesa? // Què creieu que passaria? // o què passaria // si les màquines fossin // 
més intel·ligents que nosaltres?

  ara mira el següent fragment del primer paràgraf del vídeo 1 i marca amb dues barres en ne-
greta les posicions on es produeixen pauses i canvis d’entonació que marquen una separació 
prosòdica entre frases.

  Moltes d’aquestes pàgines acaben al cinema, sí, tot s’ha de dir. però d’aquí sorgeix una altra 
pregunta, que és: ¿realment aquestes novel·les compleixen amb les prediccions de futur que 
hi fan? doncs, depèn!

U  enregistra en vídeo aquestes tres frases posant èmfasi prosòdic (un to més alt i una intensi-
tat més elevada) i gestual (fent servir gestos que produïm amb les mans, també anomenats 
«gestos batuta») en les paraules destacades. Mira els vídeos i explica quina diferència hi ha en 
la informació que recalques i, per tant, en la comprensió del missatge. 

 a)  Jo crec que el gran interès de la ciència-ficció és que ens anticipa problemes o... avantat-
ges, depèn, i això gràcies a la gran imaginació de molts escriptors.

 b)  Jo crec que el gran interès de la ciència-ficció és que ens anticipa problemes o... avantat-
ges, depèn, i això gràcies a la gran imaginació de molts escriptors.

 c)  Jo crec que el gran interès de la ciència-ficció és que ens anticipa problemes o... avan-
tatges, depèn, i això gràcies a la gran imaginació de molts escriptors.

I  Continuant l’observació i l’anàlisi del vídeo 1, ara fes una llista dels aspectes textuals, pro-
sòdics i gestuals que fa servir la ponent del discurs i que mostren el domini de l’habilitat de 
claredat, cohesió i coherència.

La pronúncia 
dialectal  
del català

Eina web. Atles interactiu de 
l’entonació del català. Eina 
interactiva per a l’observació 
dels patrons d’entonació 
dels diferents dialectes del 
català.
Coordinació: Pilar Prieto 
Vives i Teresa Cabré Munné.
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O  Mireu el vídeo de la breu presentació del periodis-
ta antoni Bassas de 2 minuts de durada (https://
www.youtube.com/watch?v=dJB-lkfidac) i analit-
zeu els aspectes prosòdics i gestuals que mos-
tren el domini de l’habilitat de claredat, cohesió 
i coherència. Feu una llista d’alguns dels gestos 
que fa servir el pe riodista per a organitzar i recal-
car la informació.

P  Mireu un fragment de 10 segons (del minut 17:33 al minut 17:44 ) del vídeo de presentació 
del professor Merlí als seus estudiants de Batxillerat (http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/
merli-els-peripatetics-capitol-1/video/5549976/). Quines estratègies prosòdiques i gestuals fa 
servir Merlí per a organitzar i recalcar la informació?

2.3. Com tinc cura dels aspectes de pronúncia?

Un primer aspecte important que cal tenir en compte és la capacitat de fer servir un registre 
oral adequat a un determinat context i a l’audiència, és a dir, trobar «el to adequat» en cada 
discurs, ja sigui formal o informal. Segons la situació, o bé triarem l’ús d’un registre estàndard 
o bé emprarem de manera consistent els aspectes de la pronúncia que siguin genuïns de cada 
dialecte.  Un segon aspecte que s’ha de tenir en compte és la dicció i la locució. Cal vocalitzar 
i articular amb claredat els sons i produir el discurs amb un ritme calmat, amb la intensitat 
adequada i amb una entonació variada i expressiva. Aquests aspectes són els anomenats trets 
prosòdics de l’expressió oral i són molt importants per a conferir el «to adequat» al discurs.

Un dels aspectes centrals de l’adequació oral és la correcció en la pronúncia, també anome-
nada ortoèpia. Cal vigilar no solament les interferències lèxiques i gramaticals del castellà, sinó 
també les que afecten la pronúncia. Cal tenir cura que la pronunciació dels sons sigui genuïna 
i parar atenció a aspectes tan importants com l’ús de les fricatives sonores (la producció de 
«ca[z]a» o «va[^]a» amb sibilants sonores), de la vocal neutra («B[E]rc[E]lon[E]», per exemple), 
de les sonoritzacions («le[z] amigues», no pas «le[s] amigues»). Si tens interferències d’una 
altra llengua a l’hora de pronunciar alguns sons, intenta practicar-los. També cal tenir molt en 
compte l’adequació a la pronúncia dialectal, ja que sabem que és diferent en cada varietat dia-
lectal (català central, valencià, català nord-occidental, balear, septentrional i alguerès).

Quadre 3

Elements de la correcció oral
Elements verbals Elements no verbals

•  Adequació al registre que es fa servir (formal, 
informal), evitant els canvis en el grau de formalitat.

Dicció clara, vocalitzant i articulant bé els sons. 

•  Pronunciació correcta i genuïna, evitant les 
interferències del castellà o d’altres llengües. Cal tenir 
cura especialment de la pronunciació de la vocal 
neutra, de les vocals [e], [o] obertes, de les fricatives 
sonores, [z], [^], etc.

Adequació en el ritme i la intensitat, emprant una 
entonació variada i expressiva.

•  Evitar les interferències lèxiques i gramaticals del 
castellà.

 Imatge del vídeo Per què 
hi ha vins molt més cars  
que d’altres? (2 minuts)

Millorar 
la pronunciació

Per a millorar la 
pronunciació dels sons 
del català, pots fer ús 
d’algun dels materials amb 
suport auditiu que hi ha 
disponibles al mercat o a 
Internet:

•  Rius, Agnès; Bau, 
Montserrat; Pujol, 
Montserrat. Curs de 
pronunciació. Exercicis de 
correcció fonètica [amb 
CD inclòs]. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2007.

•  Guies de pronunciació 
del català. Eina web 
interactiva d’aprenentatge 
dels sons i de l’entonació 
del català.

http://www.ub.edu/
guiesdepronunciacio/
exercicis/catala-espanyol/z/
dites-o-refranys

(direcció: Josefina Carrera-
Sabaté) 
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Quadre 4

Pauta per a la valoració d’un discurs oral formal
Nom del ponent o la ponent:                                  
Data:
Nom de l’avaluador o avaluadora (opcional):

1
Gens

2
Poc

3
Regular

4
Força

5
Molt

Relació amb l’audiència i adequació

•  s’ha adaptat a l’audiència pel que fa a la tria de la temàtica. l’auditori ha trobat 
l’explicació rellevant i interessant. 

• s’ha ajustat al temps establert.

•  Ha connectat amb l’audiència de forma positiva, emprant fórmules de salutació i 
comiat, de cortesia i referències als interessos de l’audiència, o amb l’ús de l’humor.

•  Ha creat un discurs cooperatiu mitjançant l’ús de preguntes retòriques o directes a 
l’audiència i formes verbals que inclouen el grup (com ara pensem que...), evitant el 
to impositiu.

•  Ha emprat una posició corporal de cordialitat (mans obertes, somriure, etc.). 
Ha estat empàtic mitjançant el somriure i el contacte ocular amb tots els sectors 
de l’auditori. Ha mantingut un domini de la postura (sense gronxar-se, sense 
descontrolar les mans o els peus, sense tics que distreuen del missatge transmès).

•  Ha utilitzat un to positiu i una prosòdia expressiva. Ha parlat amb el volum de veu 
adient amb el lloc i amb una entonació variada i expressiva.

Claredat, coherència i cohesió  

•  l’auditori ha trobat l’explicació clara i comprensible.

•  Ha fet una introducció en la qual el ponent s’ha presentat i ha aclarit l’objectiu de 
la intervenció i l’interès que pot tenir per a l’audiència.

•  Ha desenvolupat el tema adequadament, ha evitat de sortir del guió anunciat i 
sense entrar en detalls ni digressions innecessaris. 

•  Ha aconseguit una organització discursiva clara, remarcant adequadament la 
informació i lligant bé el text amb connectors textuals (en primer lloc, en segon lloc...; 
a més a més; per tant...), que han facilitat seguir el fil del discurs.

•  Ha tancat l’exposició amb una conclusió o cloenda, on ha recollit els aspectes bàsics 
que ha exposat. No ha acabat precipitadament.

•  Ha parlat amb una velocitat adequada (ni molt a poc a poc, ni molt de pressa), 
emprant una intensitat adequada, fent servir una entonació natural i expressiva  
(ni molt monòtona ni molt emfàtica).

•  Ha evitat la monotonia gestual i prosòdica. Ha remarcat allò que és important en el 
discurs mitjançant els «gestos batuta», entonació d’èmfasi sobre les paraules clau, etc. 
També ha remarcat la divisió sintàctica i temàtica en el discurs amb pauses i canvis en 
els gestos i l’entonació. Ha evitat l’ús de pauses i allargaments finals innecessaris.

Correcció oral

•  el registre utilitzat ha estat l’adequat. s’ha expressat en registre estàndard, evitant 
canvis en el grau de formalitat.

•  Ha parlat amb una dicció clara i amb un to adequat. Ha vocalitzat i ha articulat bé 
els sons. 

• Ha parlat amb una pronunciació correcta. 

•  Ha enraonat sense cometre altres tipus d’errades (morfosintàctiques o 
lexicosemàntiques). 



 

133

Taller d’expressió oral

Millorar 
l’ortoèpia

Si et cal millorar l’ortoèpia, 
et proposem que utilitzis 
algun dels materials amb 
suport auditiu que hi ha 
disponibles al mercat 
o a internet. La pàgina 
web Els sons del català, 
per exemple, permet fer 
pràctiques molt variades, 
i si vols practicar algun so 
concret, com la essa sonora, 
accedeix a les Guies de 
pronunciació del català, on 
trobaràs molts exemples 
de pronúncia per a poder 
practicar.

{  en aquest exercici trobareu vint refranys. després de comentar-ne el significat, els heu de 
pronunciar en veu alta, fixant-vos en alguns sons determinats i corregint-vos mútuament. en 
la lectura seguiu les indicacions que hem anat donant en aquest taller.

 a)  pronuncieu els refranys fixant-vos especialment en les vocals [3] (cel) / [e] (sent) (e oberta 
/ e tancada) i [$] (sol) / [o] (tomb) (o oberta / o tancada):

  1. Qui ho té del néixer no ho deixa.
  2. pedra movedissa no posa molsa.
  4. Home pobre no pot criar gos.
  3. pensa el lladregot que qui no roba és que no pot.

 b)  (Només per als parlants del català oriental.) repreneu l’exercici anterior, marqueu ara les 
vocals neutres dels refranys i digueu-los de nou en veu alta.

 c)  detecteu-hi algun cas de sinalefa (diftong sintàctic: fressa i poca) o d’elisió (no gràfica: 
poca endreça) en els refranys següents i pronuncieu-los:

  Model: Molta fressa i poca endreça.
                                       [Ej]      [E]

  5. entre lladres no es perd res.
  6. No hi ha millor metge que un mateix.
  7. l’home avar és com el porc: no s’aprofita fins que és mort.
  8. Cavall de raça i jugador no és gaire durador.

 d)  detecteu en els refranys les consonants [s] (caça) / [z] (casa) (essa 
sorda / essa sonora) i [ts] (potser) i [dz] (dotze), fixant-vos també en 
les sonoritzacions de [s] a final de mot davant d’una altra paraula co-
mençada amb un so vocàlic (els homes = elzhomes), i pronuncieu-los.

    9. Brunzit de mosquit, música de violí petit.
  10. Molt vi és metzina; l’aigua, medecina. 
  11. a casa de l’amic necessitat, vés-hi sense ser cridat.
  12. Fins al dia de Nadal no és hivern formal.

 e)  pronuncieu els refranys fixant-vos especialment en els sons [1] (xoc) / 
[^] ( joc) i [t∫] (metxa) i [d^] (metge):

  13. la mort va a qui no la vol; i, de qui la desitja, en fuig.
  14. el mal de fetge engreixa el metge.
  15. a la vetlla de viatjar, no et posis a jugar.
  16. la sort de la lletja, la bonica la desitja.

 f)  pronuncieu els refranys fixant-vos especialment en els sons [l] (bol), [y] (bull), [m] (com) i 
[V] (bony):

  17. Qui menja fel no pot escopir mel.
  18. llargs anys, llargs afanys.
  19. de fil prim és teixida la vida.
  20. pel juny, la falç al puny. 

Trobareu més exercicis d’ortoèpia en 1D, pàg. 35 (per a treballar les obertures vocàliques), en 2D, 
pàg. 74 (per a treballar la essa sonora i la sonorització de [z]) i en 3D, pàg. 118 (per a treballar la 
ela palatal).

http://www.ub.edu/
guiesdepronunciacio/
exercicis/catala-espanyol/z/
dites-o-refranys

A quin dels vint refranys 
d’aquesta pàgina fa 
referència l’il·lustració?
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}  Tenint en compte el que hem anat practicant, llegeix en veu alta al company o companya el 
text següent que correspon a un possible discurs d’un actor oscaritzat. Valoreu-lo amb la pauta 
(pàg. 133). Mireu després el vídeo 2 i valoreu-lo de nou amb la pauta. 

       Discurs oral 2 (transcripció)

Vull donar las gràcies a la meva dona stella i als meus fills sam i Nancy, als meus pares, 
als meus oncles donna i ronald, de Califòrnia, a la meva germana Betty i al meu cunyat 
Frank, als veïns de Betty-Blue, el petit poble on vaig néixer i que van aguantar estoicament 
les meves interpretacions infantils a les portes de casa seva, als meus mestres d’escola, 
sobretot a la senyoreta Margaret T. allyson i al senyor James sullivan Jr., que van encoratjar 
la meva afecció a disfressar-me –encara recordo el dia que van trobar-me dins la classe, tot 
sol, vestit amb la roba de la meva àvia peggy, recitant el famós monòleg de Hamlet–; a peter 
Cormand, director de la pel·lícula, per haver confiat en mi i haver-me donat el paper –grà-
cies peter, moltes gràcies–, i als actors i les actrius que han participat en la pel·lícula, grans 
professionals, que han col·laborat perquè el rodatge fos meravellós. Mai no us oblidaré. i tot 
l’equip tècnic, especialment a en Howard Wilson, que ha sabut il·luminar-me com mai nin-
gú ho havia fet abans, i a John peters, pel magnífic guió. També vull agrair aquest òscar als 
membres de l’acadèmia que m’han votat i als que no ho han fet. Tots els meus companys 
nominats se’l mereixen amb escreix, i la decisió no deu haver estat fàcil. ah, me n’oblidava, 
també vull agrair el premi al meu gat sylvester, que és el primer espectador i crític de les me-
ves actuacions, perquè sempre m’espia quan assajo davant del mirall de la meva habitació.
Moltes gràcies, amics i amigues.

extret de Jaume Cela, Amb lletra petita

q  Planifica la lectura en veu alta del text següent, subratllant els mots que vols remarcar prosò-
dicament (to i intensitat altes) i marcant amb el signe «//» el lloc on faràs les pauses. Enregistra 
el text fent servir una dicció clara, un ritme i una entonació variats i expressius. Marca també els 
llocs on hauràs de tenir molt en compte la pronunciació correcta (vocals neutres, sonoritzacions, 
etc.). Valoreu en comú a classe els diferents enregistraments fent servir la pauta de la pàg 132.

el moment que recordaré tota la vida en el qual vaig tenir més «por escènica» van ser els 
minuts abans d’aparèixer en directe a BFN, el programa que feia l’andreu Buenafuente el 
2011. si bé no era la primera vegada que m’entrevistaven a la televisió, fer-ho en un late 
night, en to d’humor i amb públic, em feia una por terrible. però vaig tenir l’enorme sort que 
passés una cosa fantàstica, màgica. Just abans d’entrar en directe, l’andreu va aparèixer al 
camerino i em va dir: «ara ja ets aquí. Has de gaudir-ne, perquè ja no podem evitar-ho; així 
que no val la pena estar nerviós». i li vaig fer cas. Va ser una de les millors experiències de 
la meva vida gràcies al fet que vaig sortir... a gaudir del moment.

pau Garcia-Milà, Ets un gran comunicador (però encara no ho saps) 

w  Exercici de planificació i producció d’una breu exposició oral (2 min). imagina que la 
vostra classe ha convidat un escriptor o escriptora de la ciutat (o de la comarca) a fer una xer
rada adreçada als alumnes i t’encarrega a tu que el presentis, destacant per què és un dels 
teus escriptors preferits. prepara el guió d’una intervenció d’uns 2 minuts, fixant-te sobretot en 
l’estructura i en els elements prosòdics i gestuals en què et recolzaràs. 

	 •	 Introducció: Motivació de la classe i del centre per a convidar l’escriptor. 
	 •  Desenvolupament: algunes dades sobre l’obra del convidat i alguns fets rellevants per a 

l’audiència.
	 •	Conclusió: agraïment a l’escriptor per la visita. 

  prepara la posada en escena del discurs oral i enregistra’l en vídeo. després valoreu en comú 
a classe els diferents vídeos fent servir la pauta de la pàg. 132.

 Un moment del 
vídeo de l’exposició oral.

Com puc 
planificar  
una bona lectura 
en veu alta

1.  Subratlla els mots que 
vols remarcar.

2.  Marca les pauses que 
vols fer.

3.  Analitza quins sons et 
poden fer entrebancar 
(dicció).

4.  Assaja la pronunciació 
correcta (ortoèpia).

5.  Practica diversos cops 
la lectura per anar 
millorant-ne  la fluïdesa.


