
Una imatge no val més que mil paraules 
Jesús Tuson 

Capítol I 

 Ens comuniquem amb imatges? Escriu-ne almenys 10 que utilitzem a la nostra vida quotidiana. 

 Es pot substituir la nostra comunicació per imatges? Argumenta-ho amb 15 o 20 línies. Recorda 

seguir les pautes del text argumentatiu. 

Capítol II 

 Quan va nàixer l’escriptura? Per què? 

Capítol III 

 És, segons Jesús Tuson, la literatura cosa de pocs? De què depèn? 

Capítol IV 

 Què significa que els correspon als joves “fer sonar la llengua”? Com arribaran a un ús cult de la 

mateixa? 

Capítol V 

 De què es composa majoritàriament la novel·la completa de la nostra existència? Comenta-ho. 

Capítol VI 

 Quines coses t’han semblat estranyes de la llengua “ioruba”? 

Capítol VII 

 Per què considerem que la nostra llengua és la més fàcil de totes? 

 Quins motius existixen per apreciar la resta de llengües com més fàcils o difícils? 

Capítol VIII 

 Quina és la continuació de la frase que fa J. Tuson en aquest capítol?: “La llengua materna sempre 

ens ha d’acompanyar...”. Raona la resposta. 

Capítol IX 

 Quines són les tres vies per conservar una llengua? 

 Per què és important dedicar a l’escola les hores necessàries a l’estudi de la llengua del territori? 

 Com, segon Jesús Tuson, es pot millorar l’escola i el país? Què n’opines? 

Capítol X 

 Quan en un país on es parlen dues llengües una col·lectivitat de parlants abandona la llengua 

pròpia? 

Capítol XI 

 La riquesa lingüística té a veure amb les necessitats d’una comunitat? Comenta-ho. 

Capítol XII 

 A què s’ha d’associar la modernitat? 

Capítol XIII 

 D’on han sortit les llengües “grans”? 

 Com es pot fer morir una llengua? 

 Com es podria mantenir segons Jesús Tuson la diversitat lingüística? 

Capítol XIV 

 “Un estat amb sensibilitat és molt car de mantenir”? Raona la resposta. 

Capítol XV 

 Utilitza metàfores, a l’estil de Tuson, per definir les llengües del teu ús i del teu voltant. 

 Com s’aconseguirà la independència i bona salut d’una llengua? 

Valoració personal: construeix un text argumentatiu al voltant de les 200-250 paraules, amb introducció, 

desenvolupament amb arguments a favor de tot allò que més t’ha colpit i que no ho havies pensat mai 

sobre les llengües, i també arguments en contra, si estàs en desacord en algun aspecte exposat per J. 

Tusón. Per últim recorda fer una conclusió. 


