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Triaunadelesduesopcions

OPCIÓ A
Lligaquesttextiresponlesqüestionssegüents.

Totesperit
1 Vaigrebreunimprèsamitjansetembre,iaprimersd’octubreem vanveniraveuredosinspectors
joves,unxicotiunanoia.
Elsvabastarpocaconversaperadir-mequejoeraunfantasma,iquenom’espantés,perquè
noerapassol.M’explicarenquenousmètodesestadísticsposavenaldescobertunagranquantitat
5 decasosd’aquestpeculiarestatcivil.
Joestavaserè(«vaporós»,em diguerenells)iencaraem sentiaesverat.
— ¿I quèpassa,doncs,amblamevadonaielsmeusfillsiamblavidaqueporto?
«Nores.Sónimaginacionsvostres»,em replicaren.
— Bé,sí.
.
.Peròiells,elsmeusparents?
«Seusimaginen avós»,van respondre’m.Se’lsveiamoltsegursino paraven derepetir-me
10
que,de moment,no hihavia motiusde preocupació.Tantm’ho digueren que a l’últim em va
venirsuorfreda.La noia inspectora em volgué tranquil·
litzaruna vegada més iem donà uns
quantscopsamistososal’esquena;vasonarcom sialgú piquésun núvolamb elsartells(elque
potl’aprensió!).
— Podeudonargràciesdenoserunvampir— em digué— .Aixòsíqueésundesficiconstanti
15
unperillperalafamília.Veiem cadaquadre!Vós,almenys,nofeumalaningú.
— I com m’hedecomportar?
— Com sitalcosa.Amb naturalitat,itotpensantquelafantasmagoriad’arajano éscom la
d’abans.
Elsvaigacompanyarfinsalaporta,ipelcamíelsremerciavaperlaconformitatqueprovaven
20
dedur-me.Peròderetornalmenjador,vaigcomprovar(ficant-melamàalapitrera)queentrela
camisaielcoshiteniaunaseparaciódebenbédostravessosdedit.

PereCalders,Invasió subtil i altres contes,Barcelona,Edicions62,1978,p.59.
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1.Comprensiódeltext
a)Descriueltemailespartsbàsiquesdeltext.[1 punt]
b)Resumeixelcontingutdeltextambunaextensiómàximade10línies.[1 punt]
c)Relacionaelsrecursostipogràficsilesveusdeldiscurs.[0’5 punts]
d)Identifica la tipologia textualespecificantels trets corresponents que apareixen altext.[0’5
punts]
2.Anàlisilingüísticadeltext
a)Indicalapronunciaciódelselementssubratllats:[1 punt]
1.vaigrebre (línia1):sordaosonora?
2.descobert (l.4):obertaotancada?
3.retorn (l.21):obertaotancada?
4.cos (l.22):obertaotancada?
b)Indica a quin elementdeltextfan referència els pronoms febles subratllats iquina funció
sintàcticarealitzen.[1 punt]
1.Seusimaginenavós(línia10)
2.Se’lsveiamoltsegurs(l.10)
3.Tantm’hodiguerenqueal’últim em vavenirsuorfreda(l.11)
4.entrelacamisaielcoshiteniaunaseparaciódebenbédostravessosdedit(l.21)
c)Digueselsignificatqueadquireixenaquestesparaulesaltextoindica’nunsinònim.[1 punt]
1.xicot (línia2)
2.serè(l.6)
3.dona (l.7)
4.desfici (l.15)
3.Expressióireflexiócrítica
a) Explicaen quinamesuraelcontextsociopolíticdelsanysposteriorsalaGuerraCivilfinsals
anys70condicionalaproducciónarrativadel’època.(Extensió:unes150paraules)[2punts]
b)Elrecursalacreació depersonatgesfantasmalsno ésestrany en elmón literari.¿En coneixes
algun altrecasdinsdelaliteraturao enelcinema?Comenta’l.(Extensió:unes150paraules)[2
punts]

2

OPCIÓ B
Lligaquesttextiresponlesqüestionssegüents.

Límitsdel’adolescència
1 Certament,n’hihaqueprefereixen parlard’“adolescència”.I potsertinguen laseuapartderaó.
Alsnostresdies,lesfronteresd’edatestan experimentantunescuriosesrectificacions,l’abastde
lesqualsencaranosabem mesurar.Lacosa,enprincipi,hadeseranotadaenl’haverdelaciència
mèdica iels seus auxiliars:la “vida” de la gentha augmentatde manera notòria,sobretoten
5 durada iaguant.Aixís’esdevé,almenys,en aquellspaïsoson l’assistència facultativa,l’úsde
medicaments,la higiene pública ilescautelesdietètiquesaconsegueixen una difusió afectuosa.
No valla pena recórrer a la dada estadística:elfetsalta a la vista.En termes generals,la
ciutadania actualtarda més a morir-se:més que abans,vulldir.I em referesc a allò que sol
anomenar-se “mortnatural”.D’un altre cantó lespersones“madures”conserven méstempsles
10 seuesenergies.No solamentobservem en elscensosdepoblació unaabundànciad’ancians,sinó
quemoltsd’ellsesmantenen“enplenaforma”.Segonssembla,ara,elsanyscomptend’unaaltra
manera.Les etiquetes clàssiques per a graduar la cronologia individualsofreixen un lleuger
desplaçament.Elcomençdelavellesa,perexemple,sesituadesprésdelssetanta,potseren els
vuitanta.Elde la joventutavança un quinquenni,o més.Elmarge de l’“adolescència”,doncs,
.
.
15 s’eixampla.
Elproblema,naturalment,esplanteja davantl’espectacularivastíssim embullque elsnois
d’avuiesporten entre mans.D’ordinari,la paraula que designa,engloba ifinsitotdefineix el
fenomen és“joventut”.Papersialtaveusla repeteixen finsalcansament.¿Inexacta? No,sense
dubte.Però tampoc no ésmassa clara.Ja d’entrada,la ratxa de revoltesid’arrogànciesabraça
20 sectors“menysquejoves”:gairebéinfantils.Nitansolslapubertatresultaserunlímitfix.I això
és elque sense volerofendre ningú,anomenem “adolescència”.La veritatés que elvocable
“joventut”,ambigu,permetmanipulacionsunamicacapcioses.Sempresom jovesrespecteaalgú:
“més”jovesquealgú.[.
.
.
]
Potsersigaperaquíqueconvingaafinarl’anàlisi.Nosaltres,elsquijahem fetelsquaranta—
.
.
»— ,induïtsperl’eufòria sanitàrio-consumista,ensafirmem com a
25 «de cuarenta para arriba.
“joves”:simésno,com apassablementjoves.[.
.
.
].Perconsegüent,elsquivénendarrere,i,sense
anarméslluny,elsnostresmateixosfills,bépodrien resignar-sealnom d’“adolescents”.Ésuna
solució,perdescomptat.I nogensconvencional,demésamés.Elsquipostulenaquestaterminologiano van desencaminats.Alcap ialafi,elconcepted’“adolescència”queesproposano és
30 d’ordrebiològic.
JoanFuster,dinsBabels i Babilònies (1972),extretde
Ser Joan Fuster.Antologia de textos fusterians,Alzira:EdicionsBromera,1993,p.140-142.
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1.Comprensiódeltext
a)Descriueltemailespartsbàsiquesdeltext.[1 punt]
b)Resumeixelcontingutdeltextambunaextensiómàximade10línies.[1 punt]
c)Identificaijustificalesmarquesdemodalitzacióquehihaaltext.[0’5 punts]
d)Identifica la tipologia textualespecificantels trets corresponents que apareixen altext.[0’5
punts]
2.Anàlisilingüísticadeltext
a)Indicalapronunciaciódelselementssubratllats:[1 punt]
1.Certament (línia1):obertaotancada?
2.fronteres (l.2):obertaotancada?
3.joves (l.20):obertaotancada?
4.anàlisi (l.24):sordaosonora?
b)Altexthiapareixen unasèriedeconnectorsquepermeten unirunitatssintàctiquessuperiorsa
l’oració,indicaelsignificatqueaportacadaundelscasossegüents.[1 punt]
1.en principi (línia3)
2.D’un altre cantó (l.9)
3.Per consegüent (l.26)
4.Al capi a la fi (l.29)
c)Digues elsignificatque adquireixen aquestes paraules o expressions altexto indica’n un
sinònim.[1 punt]
1.s’esdevé(línia5)
2.salta a la vista (l.7)
3.s’eixampla (l.15)
4.embull (l.16)
3.Expressióireflexiócrítica
a)Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fusteren elcontextde l’època.(Extensió:unes150
paraules)[2punts]
b)Aparentarserjoveésuntemarecurrentenlasocietatactual.Com esmanifestaenelteuentorn?
(Extensió:unes150paraules)[2punts]
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