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Triaunadelesduesopcions

OPCIÓ A
Lligaquesttextiresponlesqüestionssegüents.
1 La Julieta va venirexpressamenta la pastisseria a dir-me que,abans de rifarla toia,rifarien
cafeteres;que ella ja leshavia vistes:precioses,blanques,amb una taronja pintada,partida en
duesmeitats,queensenyavaelspinyols.Jonoteniaganesd’anaraballarniteniaganesdesortir,
perquè m’havia passateldia despatxantdolços iles puntes dels dits em feien malde tant
5 estrènyercordillsdauratsidetantfernusosiagafadors.I perquèconeixialaJulieta,quealanit
no liveniadetreshoresitantlifeiadormircom no dormir.Però em vaferseguirvulguesno
vulgues,perquèjoeraaixí,quepatiasialgúem demanavaunacosaihaviadedirqueno.Anava
blanca de dalta baix:elvestitiels enagos emmidonats,les sabates com un glop de llet,les
arracadesde pasta blanca,tresbraçaletsrotllana que feien jocamb lesarracadesiun portamo10 nedesblanc,quelaJulietaem vadirqueerad’hule,amblatancacom unapetxinad’or.
Quan vam arribara la plaça els músics ja tocaven.Elsostre estava guarnitamb flors i
cadenetadepaperdetotscolors:unatiradecadeneta,unatiradeflors.Hihaviaflorsamb una
bombetaadintreitotelsostreeracom unparaiguaal’inrevés,perquèelsacabamentsdelestires
estavenlligatsmésenlairequenopaselmig,ontotess’ajuntaven.Lacintadegomadelsenagos,
15 quehaviapatitmoltperpassar-laamb unaagulladeganxo queno voliapassar,cordadaambun
botonetiunanansetadefil,m’estrenyia,jadeviatenirun senyalvermellalacintura,però així
queelventm’haviasortitperlabocalacintatornavaafer-meelmartiri.L’entarimatdelsmúsics
estava voltatd’esparreguera fentbarana il’esparreguera estava guarnida amb flors de paper
lligadesamb filferro primet.I elsmúsicssuatsiamb màniguesdecamisa.Lamevamaremorta
20 feiaanysisensepoder-meaconsellarielmeu parecasatamb unaaltra.Elmeu parecasatamb
unaaltraijosenselamevamarequenomésviviapertenir-meatencions.I elmeuparecasatijo
jovenetaisolaalaplaçadelDiamant,esperantquerifessincafeteres,ilaJulietacridantperquèla
veu lipassés perdamuntde la música,¡no seguis que etrebregaràs!,idavantdels ulls les
bombetesvestidesdeflorilescadenetesenganxadesambpastad’aiguaifarinaitothom content,i
25 mentrebadavaunaveual’orellavadir-me,¿ballem?
Activitatdesíntesi
MercèRodoreda,La plaça del Diamant,Barcelona:BibliotecaHermes,1962[2003],p.43-44.
(Glossari:toia:ramelldeflors;enagos:combinació,peçadevestirinteriorfemeninaconsistenten
unafaldilladerobablanca;rotllana:cèrcol.
)
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1.Comprensiódeltext
a)Descriueltemailespartsbàsiquesdeltext.[1 punt]
b)Resumeixelcontingutdeltextambunaextensiómàximade10línies.[1 punt]
c)Identifica elregistre alqualpodem adscriure eltext.Calque fonamentes la resposta amb
exemplesextretsdeltext.[0’5 punts]
d)Identifica la tipologia textualespecificantels trets corresponents que apareixen altext.[0’5
punts]
2.Anàlisilingüísticadeltext
a)Indicalapronunciaciódelselementssubratllats:[1 punt]
1.abansde rifar(línia1):sonoraosorda?
2.taronja (l.2):obertaotancada?
3.dolços(l.4):obertaotancada?
4.una altra (l.21):sonaos’elideix?
b)Digues elsignificatque adquireixen aquestes paraules o expressions altexto indica’n un
sinònim.[1 punt]
1.pinyols(línia3)
2.estrènyer(l.5)
3.tant li feia dormircom nodormir(l.6)
4.glop (l.8)
c)Tornaaescriurelesfrasessegüentssubstituintelselementssubratllatsencadascunapelpronom
febleadequat.[1 punt]
1.Jonoteniaganesd’anaraballar(línia3)
2.Quanvam arribaralaplaçaelsmúsicsjatocaven(l.11)
3.Hihaviaflorsambunabombetaadintre(l.12)
4.totelsostreeracom unparaiguaal’inrevés(l.13)
3.Expressióireflexiócrítica
a)La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia delspersonatges.Estàs
d’acordambaquestaasseveració?Explicaperquè.(Extensió:unes150paraules)[2punts]
b)Escriu un textdecaracterístiquestipològiquessimilarsalfragmentdeMercèRodoredaquehas
llegitmés amunt.Pots prendre com a referència situacions personals,novel·
les o contes que
hagesllegit,pel·
lículesquehagesvist,etc.(Extensió:unes150paraules)[2punts]
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OPCIÓ B
Lligaquesttextiresponlesqüestionssegüents.

Elnoruec
.
.
].Elnoruecésuncasúnici“clàssic”ensociolingüísticaperlasevaexcepcionalitat,peròentre
1 [.
nosaltreséso erapocconegut:n’havien parlatLluísV.Aracil,LluísB.Polanco iBernatJoan;i
araelllibredeConillcontéunaexcel·
lentinformació.
DesdelsegleXVI finsa1814NoruegavaestarunidaaDinamarca,idesd’aleshoresfinsala
5 independència(1905)ho vaestaraSuècia.Lallenguaformaldelesclassesalteshaviasigutdes
delsegleXVI eldanès,amb tretsfonèticsnoruecs.AlsegleXIX,al’èpocadelesreivindicacions
nacionals,elgran poetaHerik W ergeland deviarepresentarsifano faelquefou peranosaltres
Verdaguer.I aleshoresvacomençarlasituació singularquediem:lesclassesaltescontinuaven
adheridesaldanès,cadacopmésnorueguitzat,querebiaelnom debokmål (‘llenguadelllibre’),
10 però alhora la reivindicació del nynorsk (‘neonoruec’) adquiria una força imparable.Knud
Knudsen va serelprimercodificadordelbokmåliIvarAasen ho fou delnynorsk (desprésde
recórrerelpaísdepuntaapuntaduranttresanys).No fou pasunasituació pacíficasinó quees
polititzàimmediatamentiamenaçàdedividirelpaísviolentament.Sielnynorsk feiarecuperar
l’esperitpropiiunitarique,en definitiva,vaconduiralaindependència,tambéhihaviaelperill
15 d’enfrontamentidivisiódelspartidarisrespectiusdel’unaol’altraopció.
Durant el segle XX diverses comissions, comitès i consells van intentar inútilment
aconseguirun estàndard únicperevitarlaruptura.Elsdosestàndardssónsignificativamentmolt
similars (i per tant mútuament comprensibles) però contenen poderosos factors psicològics,
culturalsiideològicsque elsseparen.Perexemple,elparenostre comença aixíen bokmålien
20 nynorsk:“Fadervår,dusom erihimmelen!Ladittnavnholdeshellig.Ladittrikekomme”/“.
.
.i
himmelen!Latnamnetditthelgast.Latriketdittkoma”.
Finalmentl’any 2005 elParlamentva posarfia la situació.Elresultatens potsemblar
salomònic,però era fruit d’una realitat històrica i social complexa id’un llarg període de
temptejos,ia ellselsfunciona:s’accepta que elpaísfuncioniamb dosestàndardsoficialsde
25 llenguaescritaexactamentigualslegalment;lesescolesielsmunicipisrecorrenal’unoal’altreo
a tots dos alseu gust.Però les modalitats orals no estan sotmeses a tals estàndards;és més:
aquestesmodalitatssón nombrosesiesrespecten al’escola.Avuialsmunicipiselnynorsk téun
úsdel12% ielbokmåldel42%;ialesescoleselprimerrepresentael17%.
JoanSolà,diariAVUI,31-01-2008
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1.Comprensiódeltext
a)Descriueltemailespartsbàsiquesdeltext.[1 punt]
b)Resumeixelcontingutdeltextambunaextensiómàximade10línies.[1 punt]
c)Explicalafuncióquefanaltextlacursivailescometes.[0’5 punts]
d)Identifica la tipologia textualespecificantels trets corresponents que apareixen altext.[0’5
punts]
2.Anàlisilingüísticadeltext
a)Indicalapronunciaciódelselementssubratllats:[1 punt]
1.aleshores(línia 8):sordaosonora?
2.esperit (l.14):obertaotancada?
3.la situació(l.8,l.22):sordaosonora?
4.s’accepta (l.24):obertaotancada?
b)Digues elsignificatque adquireixen aquestes paraules o expressions altexto indica’n un
sinònim.[1 punt]
1.trets(línia6)
2.si fa nofa (l.7)
3.adherides(l.9)
4.mútuament (l.18)
c)Digues de quin tipus són les oracions subordinades que apareixen subratllades en les
construccionssegüents.[1 punt]
1.I aleshoresvacomençarlasituaciósingularquediem (línia8)
2.DurantelsegleXX diversescomissions,comitèsiconsellsvanintentarinútilmentaconseguir
unestàndardúnic(l.16)
3.diversescomissions,comitèsiconsellsvan intentarinútilmentaconseguirun estàndard únic
perevitarlaruptura(l.16)
4.s’acceptaqueelpaísfuncioniambdosestàndardsoficialsdellenguaescrita(l.24)
3.Expressióireflexiócrítica
a)Joan Francesc Mira ha reflexionaten els seus assajos sobre la nostra realitatcontemporània.
Explica-ho.(Extensió:unes150paraules)[2punts]
b)Quina ésla situació delnoruec que descriu eltext? Què n’opines? Coneixesaltressituacions
semblants?Explica-ho.(Extensió:unes150paraules)[2punts]
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