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Triaunad’aquestesduesopcions

OpcióA
Lligaquesttextiresponlespreguntessegüents.
1 LaMariaesrentavadeu vegadesaldia.Pensavaqueelsseu homejano labesavaperquèfeia
malaolor.Ho haviallegiten unarevista:desprésdelstrenta,elspetonsdelesdonesfan pudor.
Creiaqueteniaelcospledeverdet,com sifosunacambraresclosida,onnoentravamaiunraig
de llum.Potserla mala olorcomençà eldia en què elmetge liva dirque no podia tenirfills.
5 Pensavaquelasang queseliescolavatotselsmesoseracom labrossa,queno serviaperares,
com lamalaolor.Peraquestaraó,tambépensava,acasanohihavianidinersniamor.
Però un diatotcanvià.Vaarribarelseu homeiliféu un petó alclatell.I,alaMaria,liva
desaparèixerelgustembafadordelaxocolata.Labesàalclatellcom abansiellasentíunaaltra
vegada un correnta l’espinada.Se lienravenà elcos,seliendurílapell.Elcorrenterasuau i
10 enervantalhora.Elseu home liva dir«mira,avuidia finselspobrespodem viatjar.Abansde
morir,vullveurelaterradelesgirafes».Liensenyàun fulletdecolorsvirolats.LaMariahiva
veuredoscamellsquesemblavaquedeienquesí,el
sullscom aagullesdecapielmorrocarregat
de paciència.«Fan capcinades»,va pensar.I una altra vegada elcorrenta l’espinada,la pell
tibant.Despréshivaveureelsarenysdeldesert,d’un grocquemurmura,mercatsquedesperten
usamblentituddeseglesimesquitesdaurades,
15 porsidesvetllensecrets,elefantsquetravessenri
lluentscom lavaixellad’unatsarina.
L’homedelaMariaposàun ditdelleten un punt:«Anirem aquí,alareservadeSamburu,
mésenllàdelMontKenya,atocardelesterresprohibides.Vullveurelesgirafesreticulades».
Totvaserràpidcom unpensament.L’homedelaMariademanàuncrèdit,ellaempenyoràles
20 joiesdel’àvia.Janosentiaresquanellesgiravad’esquenaalanit.Elseucosnofeiamalaolori
lescèl·
lulesdelatristesas’apagarendinselcervell.Pujavalesescalescom unanúviaisomreiaa
lacaixeradelsupermercat.LaMariaesveiécom unadonaamb esperança.Maino haviapensat
enlesgirafesreticulades,finsitotn’ignoraval’existència.PeròarateniaelssomnisdelaMarta:
somniavaen eldiaen quèdeixarien lesmaletesalrebedor,en eldiaen quèarribarien carregats
25 d’imatgesideparaules,enlestardesdediumenge,enlescopesaltesdexampany,d’aquestesque
fanclinc.
MontserratRoig,El cant de la joventut,Barcelona,QuinzeGransÈxitsAIE,1993,pàg.25-26
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1.Comprensiódeltext
a)Descriueltemailespartsbàsiquesdeltext.[1punt]
b)Resumeixelcontingutdeltextambunaextensiómàximade10línies.[1punt]
c)Indicaelsrecursosexpressiusdecaràcterliteraripresentsaltext.[0’5punts]
d)Identificalatipologiatextualespecificantelstretscorresponentsqueapareixenaltext.[0’5punts]
2.Anàlisilingüísticadeltext
a)Indicalapronunciaciódelselementssubratllats:[1punt;respostaerrònia:–0,
25]
1.besava (línia1):sordaosonora?
2.olor (l.2):obertaotancada?
3.totsels(l.5):sordaosonora?
4.brossa (l.5):obertaotancada?
b)Indica a quins elements fan referència els pronoms febles subratllats iquina funció sintàctica
realitzen.[1punt]
1.Hohaviallegitenunarevista(línia2)
2.Labesàalclatellcom abans(l.8)
3.Despréshivaveureelsarenysdeldesert(l.14)
4.finsitotn’ignoraval’existència(l.23)
c)Digueselsignificatqueadquireixenaquestesparaulesaltextoindica’nunsinònim.[1punt]
1.embafador (línia8)
2.empenyorà(l.19)
3.pujava (l.21)
4.ignorava (l.23)
3.Expressióireflexiócrítica
a)Descriulescaracterístiquesbàsiquesdelapoesiaactual.(Extensió:unes150paraules)[2punts]
b)Laplanificació d’un viatgecreail·
lusions.Elaboraun texten quèl’excusadeferun viatgeetfa
canviarl’estatd’ànim oeixirdelamonotoniadiària.(Extensió:unes150paraules)[2punts]
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OpcióB
Lligaquesttextiresponlespreguntessegüents.
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21de setembre
Avui,sortintdeclasse,passod’anaramblacollaalQuina-son-tan-dolça;tinclaintenciódetancarmealamevahabitacióaescriureeldiari.Me’nvaigcorrentscapacasadelamare(aquestany,en
Marcijo vivim amb ellaperprimercop d’ençàqueelsparesesvan separar,i,aixíqueentro,la
sentoparlarambl’Octàvia.L’Octàviaésgermanadelpare,ésescriptoraiviuaParís.Elparearaté
unanovaparella,però,com queacasamevasom moltcivilitzats(ha,ha,ha),lesduesexcunyades
hanconservatl’amistat.
.
.
Faig senyalsalamareperquèm’hideixiposar.Em passaeltelèfon mentreem recordaqueés
una trucada internacional,que valuna pasta,que paga l’Octàvia,que no m’enrotlli.Explico a
l’Octàviadequèvaelnoudiariqueesticescrivint.Segurqueellatéinformacióadojo.
!Violènciadegènere?Ésunagranidea.
!Oi,quesí!A més,elfaréservircom atreballderecercaperaaquestcursin’exposaréels
resultatsaclasse.Potserencaraensajudaràaestablirrelacionssentimentalsenplad’igualtat.
.
.
!Tensraó.Però,saps?,precisamentpensanten lagentjove,etproposo queho ampliïsauna
altramenadeviolènciaquetambéusafectaouspotafectar:laviolènciaescolar.
!Ostres,Octàvia!Volsdir.
.
.
? Què hitenen a veure elsmaltractamentscap a lesdonesamb
aquestaaltraviolència?
!Jocrecqueelmecanismeésmoltsemblant.[.
.
.
].Laviolènciaescolar!comença.
!Elbullying!latallo.
!Sí,aquestaéslaparaulaanglesa.Encatalànosépascom enpodríem dir.
.
.
!Bully,quèés?
!Ungallet,unperdonavides,unpinxo,unquefabravates.
.
.
!O siguiquebullyingseriamésomenysferelpinxo.
.
.“pinxisme”obravatisme.
!Mmm.Sí.Bé,continuem:elpinxismeo bravatismeéslaintimidació cap aun company de
l’escola.
!Laintimidació?
!Intimidarvoldirprovocarporen unapersona.En aquestcas,s’intimidal’altrepertenir-lo
dominat.O sigui–iaraveuràsperquèetproposo queincorporiselpinxismeo bravatismealteu
diariblau–,ésunaformad’establirlesrelacionsentrealgú,queescreusuperior,iunaltre,alqual
considerainferior.Sempredesdelseu puntdevista,esclar.Ésadir,l’un domina,il’altre,entre
altresraonsperpor,sesotmet.
!Transparent!Vulldirqueésclarqueelmecanismeéselmateixqueenlaviolènciadegènere.
Potsertoteslesviolènciestenenelmateixorigen.
.
.
GemmaLienas,El diariblau de la Carlota,Barcelona,Empúries,2007,pàg.31-32.
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1.Comprensiódeltext
a)Descriueltemailespartsbàsiquesdeltext.[1punt]
b)Resumeixelcontingutdeltextambunaextensiómàximade10línies.[1punt]
c)Explicaelregistrelingüísticdeltextaportant-neexemples.[0’5punts]
d)Identificalatipologiatextualespecificantelstretscorresponentsqueapareixenaltext.[0’5punts]
2.Anàlisilingüísticadeltext
a)Indicalapronunciaciódelselementssubratllats:[1punt;respostaerrònia:–0,
25]
1.faigsenyals(l.8):sordaosonora?
2.recorda (línia8):obertaotancada?
3.dojo (l.10):sordaosonora?
4.afecta (l.15):obertaotancada?
b)A continuació,hem subratllatestructures sintàctiques.Indica eltipus d’oració composta que
representenilafunciósintàcticaquerealitzen.[1punt]
1.enMarcijovivim ambellaperprimercopd’ençàqueelsparesesvanseparar(línies2-3)
2.com queacasamevasom moltcivilitzats(ha,ha,ha),lesduesexcunyadeshanconservat
l’amistat(l.6-7)
3.Em passaeltelèfonmentreem recordaqueésunatrucadainternacional,quevalunapasta,
quepagal’Octàvia,quenom’enrotlli(l.8-9)
4.iaraveuràsperquèetproposoqueincorporiselpinxisme(l.28)
c)Explica el significat que adquireixen aquestes expressions al text o escriu una expressió
equivalent.[1punt]
1.val una pasta (línia9)
2.que no m’enrotlli(l.9)
3.a dojo (l.10)
4.Ostres(l.16)
3.Expressióireflexiócrítica
a)Explica l’obra teatralde Josep Maria BenetiJornetila seua relació amb elmón audiovisual.
(Extensió:unes150paraules)[2punts]
b)¿Coneixesalgunanovel·
la,algunapel·
lículao algunasituació realen quèlaviolènciadegènere
sigalaprotagonista?Redactauntextsobreaquesttema.(Extensió:unes150paraules)[2punts]
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