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MODEL 1 
 

Trieu una de les dues opcions. 
 
OPCIÓ A 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 

 
ENLLÀ DE L ’HORITZÓ 

Capítol I 
  
 Quan els exèrcits de Franco començaren seriosament l’assajament de Madrid i 
iniciaren uns sovintejats i devastadors bombardeigs de la capital, ens assabentàrem que 
el govern de Largo Caballero decidí anar-se’n a València. Llavors, primeria de 
novembre, es va desfermar l’atac general contra la capital d’Espanya; el capità general, 
Miaja, amb pràcticament l’únic ajut de les enfervorides masses populars esquerranes i la 
decidida i intel·ligent col·laboració dels comunistes, organitzà una defensa efectivament 
heroica i sangonosa, com han relatat després tots els comentaristes i com aleshores es 
podia sentir clar en les emissions de la ràdio republicana i es podia deduir de les raons 
especioses1 de les emissores feixistes. Tanmateix, la situació en una ciutat tan enorme 
era greu, i no va trigar a començar-hi l’evacuació de dotzenes de milenars2 de veïns que 
consumien queviures i no feien cap falta per a tal esforç –vells, malalts, moltes dones, 
xics–. En fi va començar aquell tràfec trist, confús i descoratjador dels refugiats, que va 
durar molt de temps. 
 El País Valencià –potser el menys amenaçat directament per l’avanç dels 
feixistes, a causa de la seua llunyania dels fronts– fou força sol·licitat amb preferència 
per les seues planes costaneres i d’agricultura rica que garantia un bon aprovisionament. 
Damunt, ací dominava la massa d’esquerres, que es llançà amb gran generositat a rebre 
aquells castellans pobres i dissortats i ja sense casa ni fogar que solem dir. El clima dolç 
de vora mar n’era un altre al·licient. 
 La vila de Cassana, interior, de clima tan fred o més que el de Madrid, d’una 
riquesa agrícola normal però no exuberant, darrerament tampoc no va ser-ne una 
excepció, i un dia de tants –ja dins l’any 37– hi van aparèixer autobusos i camions plens 
de fugitius 
 Era a mitjan matí, un matí [...] de la darreria de l’hivern. Toni Bernabeu, àlias el 
Senyalat, secretari del Partit Comunista local, membre influent del Comitè Provincial 
del Partit i president del Consell d’Administració de la Col·lectivitat Agrícola de la 
U.G.T. [...], va entrar en la nostra oficina. 
 – Cal que deixeu ara una mica la feina, que molt prompte arribaran al poble els 
refugiats –va dir-nos. 
 

Enric Valor, Enllà de l’horitzó, València, Tàndem Edicions, 1991, p. 7-8; 
començament de capítol I. 

 
 

                                                 
1 Especiós/ -osa ‘enganyós amb bella aparença’ 
2 Milenar ‘miler’. 
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1. Comprensió del text  [3 punts] 

a) Descriviu el tema i les parts bàsiques del text [1 punt] 
b) Resumiu el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies [1 punt] 
c) A quina varietat dialectal podem adscriure el text? Cal que fonamenteu la 

vostra resposta amb exemples concrets extrets del text. [0’5 punt]  
d) Identifiqueu i expliqueu les marques de modalització que hi ha al text. [0’5] 
 

2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 
a) Digueu com es pronuncien les vocals subratllades. [1 punt] 

1. govern: oberta o tancada? 
2. llavors: oberta o tancada? 
3. novembre: oberta o tancada? 
4. poble: oberta o tancada? 
 

b) Escriviu un sinònim dels mots següents, d’acord amb el significat que prenen 
al text. [1 punt] 

1. assabentar-se (al text: “ens assabentàrem”) 
2. trigar  
3. queviures 
4. darrerament 
 

c) Digueu la funció sintàctica que fan les estructures subratllades en les frases 
següents; després, torneu a escriure les dues frases substituint les estructures 
subratllades pel pronom feble que corresponga en cada cas. [1 punt] 

1. “la situació en una ciutat tan enorme era greu”  
2. “va entrar en la nostra oficina” 

 
3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 
 

a) Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor. 
(Extensió: 150 paraules) [2 punts] 

 
b)  Narra una situació semblant a la del text d’Enric Valor que hages vist en una 

pel·lícula o que hages llegit. (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 
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OPCIÓ B 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 

 
ELS INDIS 

  
 Els «indis» americans són ja gairebé només un record, encara que han tingut un 
paper molt rellevant en la història del país. Els conqueridors que van arribar aquí al 
segle XV  es pensaven que anaven a les Índies, i per això van anomenar indis els nadius. 
La història d’aquests pobles des d’aleshores, resumint-la dràsticament, és la història 
d’una gent (els conqueridors espanyols, francesos i anglesos) que necessitaven terres i 
riqueses, i d’uns altres (els nadius) que per tant havien de recular cap a l’oest, sisplau 
per força, i que finalment han perdut les terres completament i ara són ja només objecte 
de curiositat «arqueològica» o museística («els nobles salvatges») o de menyspreu i 
d’enuig (simplement «els salvatges») de part dels «blancs». Les pressions brutals van 
començar el 1829. A l’hivern de 1838-39 l’exèrcit federal foragita més de 40.000 
cheroquees (del territori de l’actual Geòrgia) per un interminable «camí de llàgrimes» 
que costarà la vida a diversos milers. Els seminoles de la Florida seguiran el mateix 
destí.  
 Després de la guerra civil entre esclavistes i antiesclavistes (1861ss), els nadius 
seran els més malparats: des de 1887 fins ara mateix se succeeixen les lleis de 
«repartiment» (és a dir d’expropiació) de terres, alhora que els indis van quedant cada 
cop més esbarriats i delmats.  
 Algun científic i sobretot algun polític i alguna persona del carrer encara es 
pregunten, sense dissimular el menyspreu i la indignació, «què caram volen» o «què 
n’hem de fer» dels indis. La llei universal i eterna de la conquesta, de la necessitat 
d’espai, de l’ànsia de poder i de riquesa. El cas és que amb ells s’han perdut unes 300 
llengües que parlaven i innombrables dialectes. Avui queden unes quantes comunitats 
d’indis en reserves, indrets generalment muntanyosos i més o menys «independents»: 
mantenen amb l’Estat relacions de cosoberania i els forasters que s’endinsen en una 
reserva tenen prohibit el pas en certs llocs que els nadius es reserven amb més intimitat. 
L’Estat, en compensació de les malvestats històriques, els paga una certa quantitat de 
diners que per a molts són suficients per viure, i aquesta mesura més aviat juga contra 
ells: viuen aïllats i sense cap estímul econòmic ni cultural, amb la qual cosa es van 
esllanguint com a individus i com a comunitats. Sembla que l’alcoholisme és problema 
habitual.  
 

Joan Solà, fragment d’una conferència publicada dins Les claus del canvi lingüístic,  
Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002. 

 
 
 

1. Comprensió del text  [3 punts] 
a) Descriviu el tema i les parts bàsiques del text [1 punt] 
b) Resumiu el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies [1 punt] 
c) És aquest un text només expositiu? Justifiqueu la vostra resposta amb 

exemples concrets extrets del text. [0’5 punts] 
d) Expliqueu quin ús fa l’autor de la cursiva i de les cometes al llarg del text. 

[0’5 punts] 
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2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 
 

a) [1 punt] Digueu com es pronuncien les consonants (les esses) subratllades. 
1. els conqueridors: sorda o sonora? 
2. al segle: sorda o sonora? 
3. les Índies: sorda o sonora? 
4. els nadius: sorda o sonora? 
 

b) Escriviu un sinònim dels mots següents, d’acord amb el significat que prenen 
al text. [1 punt] 

1. gairebé 
2. rellevant 
3. innombrable (al text: “innombrables”) 
4. indret (al text: “indrets”) 

 
c) Digueu quin tipus d’oracions subordinades són les que hi ha destacades en 

aquests fragments i quina funció sintàctica fan. [1 punt] 
 

1. “Els conqueridors que van arribar aquí al segle XV  es pensaven que 
anaven a les Índies i [...]”  

 
2. “A l’hivern de 1838-39 l’exèrcit federal foragita més de 40.000 

cheroquees (del territori de l’actual Geòrgia) per un interminable 
«camí de llàgrimes» que costarà la vida a diversos milers”  

 
 

3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 
 

a) La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-
ho i raona-ho. (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 

 
b) Què opines sobre les qüestions que planteja el text? Coneixes altres casos 

semblants (històrics o actuals)? Com es podrien resoldre aqueixes 
situacions? (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 
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MODEL 2 
Trieu una de les dues opcions 
 
OPCIÓ A 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 
 

L’home és davant del mirall. S’acaba d’afaitar i de dutxar. Amb una mà s’agafa el 
petit mixelín de la cintura, el mira al mirall i toca l’ase. 

Dubta què posar-se. Com que dubta, pensa que avançarà feina si es posa la 
samarreta i els eslips. En busca uns de blancs, amb ratlletes blaves. Mira que no tinguin 
cap forat. Se’ls posa. En canvi, quan té la samarreta a la mà li sembla que potser serà 
millor no posar-se’n, i la torna al calaix. Obre l’altre cos d’armari i mira les camises. 
N’hi ha una de blanca, italiana, de cotó, que s’ha comprat fa unes setmanes, que li 
agrada especialment. L’agafa pel penja-robes i l’observa; l’atreu el tacte. Però el color 
blanc el fa gras. La torna a lloc. Amb els dits, com qui passa fulls d’un llibre, acaricia 
les mànigues de totes les camises. Decididament, les que li queden millor són la grisa i 
la negra. Però últimament se les ha posat sovint, tant que n’està tip. Si a la fi es decideix 
per una d’aquestes dues camises, podria posar-se els pantalons grisos, o els Levi’s 
tenyits de negre. 

Al dubte ja tradicional de no saber com vestir-se per quedar més afavorit s’afegeix 
que no sap gens com hi anirà, ella. ¿Vindrà amb un vestit especialment ostentós, o 
d’una manera més senzilla? Si, posem per cas, vingués vestida d’esport, ell, amb els 
Levi’s negres i la camisa grisa o negra, quedaria bé. I l’americana arrugada. Perquè 
l’americana és un altre dels dubtes: ¿es posarà l’americana grisa (la més clàssica) o bé la 
de quadres verdosos? Si triés la camisa negra, l’americana de quadres li serviria per 
trencar una mica la serietat de la camisa i els pantalons, que pot ser excessiva, segons 
com. És clar que amb una corbata també pot trencar l’austeritat grisa-negra de la camisa 
i els pantalons. ¿Es posarà corbata o no? Amb la mà, aparta les camises i treu el 
penjacorbates. ¿Quina s’hi posarà? ¿Llisa, de ratlles, de quadres? Amb l’americana de 
quadres, la corbata de quadres sobre quadres pot quedar massa xarona. O, precisament, 
posar-se quadres sobre quadres resultarà potser un xoc interessant, per brutal. 

 
Quin Monzó, L’illa de Maians, Barcelona, Quaderns Crema, 19873, p. 37-38. 

 
1. Comprensió del text [3 punts] 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt] 
c) Identifica i justifica les marques de modalització del text. [0’5 punts] 
d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen 

al text. [0’5 punts] 
 

2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 
a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt] 

1. els eslips: sorda o sonora? 
2. esport: oberta o tancada? 
3. posar: oberta o tancada? 
4. penjacorbates: sorda o sonora? 
5. llisa: sorda o sonora? 
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b) Indica la funció sintàctica de les estructures sintàctiques subratllades: [1 punt] 

1. Al dubte tradicional de no saber com vestir-se per quedar més afavorit [...] 
2. Si, posem per cas, vingués vestida d’esport, [...] 
3. Perquè l’americana és un altre dels dubtes 
4. És clar que amb una corbata també pot trencar l’austeritat grisa-negra [...] 
 

c) Digues quin és el camp semàntic que predomina al text i exemplifica-ho amb 
cinc mots del text. [1 punt] 

 
3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 

a) Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat 
contemporània i amb quins recursos literaris ho fa. (Extensió: 150 paraules) [2 
punts] 

b) Reflexiona sobre la funció de la literatura com a entreteniment. (Extensió: 150 
paraules) [2 punts] 
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OPCIÓ B 
 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 
 

Si la forma analítica, pròpia de l’enquesta, caracteritza bàsicament les diferents 
formes literàries de què s’ha servit Fuster, independentment de les actituds i 
procediments particulars que cada una comporta, també hi podem trobar els trets 
estilístics més rellevants i personals. 

Per a Fuster, escriure no és una operació intransitiva, tancada, que només concerneix 
l’autor. No és partidari d’escriure per a ell mateix, sinó per comunicar-se amb els 
lectors. D’aquesta exigència inexcusable, en deriven els requisits a què ha d’ajustar 
l’escriptura. El primer, la “claredat”, que és la condició sine quan on de qualsevol forma 
de comunicació. La claredat, deia Ortega, és la cortesia del filòsof. És una fórmula que 
no deu agradar a Fuster. Molt malament han d’anar les coses per a la filosofia, i per a la 
“claredat”, si aquesta no passa de ser una mera “cortesia” amb el lector. Tampoc no li 
pot fer gràcia l’aire de superioritat que té la delicadesa orteguiana. Per a l’escriptor, per 
a Fuster, si més no, la “claredat” no és una “cortesia”, perquè 
 

«la primera obligació de l’escriptor és de fer-se llegir» 
 
i això obliga, ja d’entrada, a ser clar. Tot el que és obscur, en qualsevol de les formes en 
què puga presentar-se, l’irrita: va contra la seua naturalesa, que té horror al flou. Per 
això ha escrit: 
 

«si hi ha alguna cosa que em repugni més, és semblar sibil·lític o confús». 
 

Aquesta por l’ha immunitzat contra la inclinació a utilitzar un llenguatge 
conceptualista, recargolat, abstrús i picat d’una verola o altra. El propòsit de ser clar 
obliga Fuster a utilitzar la llengua comuna, a servir-se dels mots d’ús corrent per 
construir frases també normals, normalment curtes, planes, i intel·ligibles. Una 
escriptura en minúscula, domèstica, “en samarreta”, que no necessita tirar mà de les 
grans paraules de l’eloqüència i del lirisme, per tal d’enlluernar el lector i produir-li 
pessigolles gratificadores. 

 
Josep Iborra, Fuster portàtil, València, Tres i Quatre, 1982, p. 305-306. 

 
 

1. Comprensió del text [3 punts] 
a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt] 
c) A quina tipologia textual pertany el text? Explica’n les característiques. [0’5 

punts] 
d) Amb quin propòsit expressiu utilitza l’autor els recursos tipogràfics següents: 

cometes, cursiva i lletra més menuda. [0’5 punts] 
 
 



 4 

 
2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 

a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt] 
1. És una fórmula: sorda o sonora? 
2. tampoc: oberta o tancada? 
3. delicadesa: oberta o tancada? 
4. utilitzar: sorda o sonora? 
5. intel·ligibles: sorda o sonora? 
 

b) Canvia la correlació temporal verbal del primer paràgraf del text: de present a 
passat. [1 punt] 

 
Si la forma analítica, pròpia de l’enquesta, caracteritza bàsicament les diferents formes 
literàries de què s’ha servit Fuster, independentment de les actituds i procediments 
particulars que cada una comporta, també hi podem trobar els trets estilístics més rellevants 
i personals. 

 
 

c) A continuació hem subratllat unes quantes estructures sintàctiques. Indica a quin 
tipus d’oració subordinada pertanyen i quina funció sintàctica fan dins de 
l’oració . [1 punt] 
1. caracteritza bàsicament les diferents formes literàries de què s’ha servit 

Fuster. 
2. escriure no és una operació intransitiva. 
3. És una fórmula que no deu agradar a Fuster. 
4. No necessita tirar mà de les grans paraules de l’eloqüència i del lirisme, per 

tal d’enlluernar el lector. 
 

3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 
a) Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de l’època. 

(Extensió: 150 paraules) [2 punts] 
b) Fes una ressenya crítica sobre una lectura que hages fet en Batxillerat. (Extensió: 

150 paraules) [2 punts] 
 

 



 1 

MODEL 3 
 

 
 
Trieu una de les dues opcions 
 
 
OPCIÓ A 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 
 
 

El vint-i-sis d’agost de l’any del Senyor mil quatre-cents noranta-dos em van 
coronar papa, era un dia de molta calor, com si el cel hagués volgut també en això 
afegir-me a la llista dels quatre successors del meu oncle Calixt, que tots van ser 
coronats en un d’aquests dies de gran calda de Roma, volia dir que cinc pontífexs 
seguits havien deixat la vida i el regne per no haver resistit un estiu més de calor 
enganxosa i de mal aire, qui sap si jo seré el sisè que tampoc no arribarà a un altre 
setembre, a mig matí vingué el cubiculari a despertar-me, Santedat, és l’hora, Santedat, i 
em va trobar en camisa i sense tapar amb el llençol, però un papa en camisa és un papa, 
Santedat, feia quinze dies que em deien Vostra Beatitud, Santíssim Pare, tots excepte el 
meu cosí Francesc. Sa Santedat s’hauria estimat més ser coronat un dia d’aire clar 
d’hivern, o millor encara un matí de primavera tèbia, però no es pot triar el millor temps 
de l’any per accedir al papat, i més valia gran calor que gran fred, pensant en el poble de 
Roma i en la llarga cavalcada, i millor sol que no pluja. Un papa en camisa, assegut en 
la cadira de forat redó, també és papa, i quan el barber li passa i repassa la navalla pel 
bescoll i per les galtes, també, és un papa calb ben afaitat, si el seu cap és coronat amb 
la tiara queda coronat per sempre, i si seu en la càtedra de Sant Pere ja serà fins a la 
mort la seua cadira, pel temps que Déu, no els homes, li vulga atorgar de corona i de 
vida, havia dormit poc aquella nit, repassant amb el cerimonier Burkhard els detalls del 
programa litúrgic i comprovant amb el governador de la ciutat els preparatius fets en 
places i carrers, estudiant la disposició de les tropes amb el capità de la guàrdia i 
revisant els comptes de despeses amb el cardenal camarlenc, ja sabia prou que no pot 
ser bon príncep qui des dels primers dies no fa sentir sense ni un error ni un mal pas la 
majestat dels seus actes, ni pot ser bon pastor qui no té un ull posat en els gossos de 
guarda i l’altre en l’amor i el temor de les ovelles. 
 

Joan F. Mira, Borja Papa, València, edicions 3i4, 1996. 
 
 
1. Comprensió del text [3 punts] 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
b) Resumeix el contingut del text en 10 línies com a molt. [1 punt] 
c) Identifica les veus del discurs. [0,5 punts] 
d) Identifica les metàfores de les darreres cinc línies i explica què representen. [0,5 

punts] 
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2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 
a) Copia els fragments que tenen elisions vocàliques i subratlla les vocals elidides. 

[1 punt]: 
1. em van coronar papa 
2. com si el cel 
3. tots excepte el meu cosí 
4. però no es pot triar 
5. és un papa calb ben afaitat 
 

b) Indica la funció sintàctica dels constituents subratllats [1 punt]: 
1. Un papa en camisa també és papa 
2. qui sap si jo seré el sisè que tampoc no arribarà a un altre setembre 
3. qui sap si jo seré el sisè que tampoc no arribarà a un altre setembre 
4. pensant en el poble de Roma 
 

c) Reescriu aquest fragment però canviant “aquella nit” per “aquesta nit”. Modifica 
els verbs com convinga i subratlla els que hages modificat [1 punt]: 

 
[...] havia dormit poc aquella nit, repassant amb el cerimonier Burkhard els detalls del 
programa litúrgic i comprovant amb el governador de la ciutat els preparatius fets en places 
i carrers, estudiant la disposició de les tropes amb el capità de la guàrdia i revisant els 
comptes de despeses amb el cardenal camarlenc, ja sabia prou que no pot ser bon príncep 
qui des dels primers dies no fa sentir sense ni un error ni un mal pas la majestat dels seus 
actes [...] 

 
 

3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 
a) Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, 

sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural. 
(Extensió: 150 paraules) [2 punts] 

b) Què valores més positivament en la narrativa per a joves? (Extensió: 150 
paraules) [2 punts] 
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OPCIÓ B 
 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 
 
 
 

El darrer informe de la Rand Corporation s’ha presentat a l’opinió pública 
mundial com un document molt seriós, però en realitat fa una ferum de sofre que et 
tomba d’esquena. Segons els investigadors d’aquest prestigiós grup nord-americà 
especialitzat en qüestions de defensa –fundat el 1945 per l’US Air Force, en el context 
de la guerra freda–, el comerç de DVD pirata, actualment a mans del crim organitzat, 
serveix també per a finançar les xarxes terroristes. La recerca de la Rand Corporation 
sobre la pirateria dels films s’ha fet a vint països diferents, hi han col·laborat 120 
agències de seguretat estatals i ha estudiat disset organitzacions criminals. Les 
conclusions són contundents: “Hi ha proves substancials d’un nexe continuat entre la 
pirateria de films i el crim organitzat”. 

Per a Gregory Treverton, director de la investigació, “la pirateria és una activitat 
molt rendible –amb marges de benefici superiors als del tràfic de droga– i poc arriscada, 
perquè esquiva la vigilància de les autoritats”. Els redactors de l’informe donen per fet 
que les organitzacions criminals tenen connexions amb xarxes terroristes i que una part 
dels diners obtinguts amb aquest tràfic enriqueix les organitzacions terroristes. Per 
il·lustrar-ho, esmenten una xarxa anomenada Barakat, que opera a les fronteres de 
l’Argentina, el Brasil i el Paraguai i que diuen que lliura vint milions de dòlars anuals a 
Hezbol·là. Més exemples: l’organització paramilitar irlandesa IRA provisional i una 
desconeguda D-Company, activa des de Bangkok a Dubayy, especialitzada a piratejar 
les produccions de Hollywood i de Bollywood. La llista de les organitzacions mafioses 
implicades en la pirateria de films inclou la Camorra, a Itàlia; el Madrid Human Smug-
gling Ring, a Espanya; la Lotus Trading Company, a la Gran Bretanya; les Triades de 
Hong Kong o els Big Circle Boys al Canadà. 

El problema és que l’informe, anomenat “Film Piracy, Organized Crime and 
Terrorism”, ha estat encarregat pels estudis de Hollywood, que han calculat que la 
indústria del cinema perd més de 18.000 milions de dòlars (dels quals imputen un 60% 
als DVD pirata i un 40% a les descàrregues il·legals). Això, com que la majoria dels 
informes d’aquesta mena es fan a mida del comanditari, li fa perdre molta credibilitat i 
l’envolta d’un tuf de manipulació. Tothom sap el poder de les majors del cinema nord-
americà i les seves campanyes per a sensibilitzar el públic sobre la pirateria amb vista a 
reforçar la repressió. Ara, un dels objectius principals és la Xina, un país que limita la 
distribució dels films estrangers a vint per any, cosa que incita els amants del cinema a 
veure films pirata sense parar. I aquest fet, és clar, ha fet emprenyar força els amos de 
Hollywood. 
 

Xavier Vinader, El Temps, núm.1295, 7 abril 2009 
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1. Comprensió del text [3 punts] 
a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
b) Resumeix el contingut del text en 10 línies com a molt. [1 punt] 
c) Identifica les veus del discurs. [0,5 punts] 
d) Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen 

al text. [0,5 punts] 
 

2. Anàlisi lingüística del text. [3 punts] 
a) Observa els fragments següents i digues si la pronúncia dels elements subratllats 

ha de ser sorda o sonora. [1 punt] 
1. Segons els investigadors 
2. en realitat fa una ferum de sofre 
3. una part dels diners obtinguts 
4. un país que limita 
5. la distribució dels films estrangers 
 

b) Digues la funció sintàctica dels constituents subratllats: [1 punt] 
1. Per a Gregory Treverton, director de la investigació, “la pirateria és una 

activitat molt rendible –amb marges de benefici superiors als del tràfic de 
droga– i poc arriscada, perquè esquiva la vigilància de les autoritats” 

2. El problema és que l’informe, anomenat “Film Piracy, Organized Crime and 
Terrorism”, ha estat encarregat pels estudis de Hollywood, que han calculat 
que la indústria del cinema perd més de 18.000 milions de dòlars 

3. El problema és que l’informe, anomenat “Film Piracy, Organized Crime and 
Terrorism”, ha estat encarregat pels estudis de Hollywood, que han calculat 
que la indústria del cinema perd més de 18.000 milions de dòlars  

4. El problema és que l’informe, anomenat “Film Piracy, Organized Crime and 
Terrorism”, ha estat encarregat pels estudis de Hollywood, que han calculat 
que la indústria del cinema perd més de 18.000 milions de dòlars 

 
c) Explica el sentit que tenen en el text els mots o les expressions següents: [1 

punt] 
1. fer ferum de sofre (al text: “fa una ferum de sofre”) 
2. tombar d’esquena (al text: “que tomba d’esquena”) 
3. lliurar   
4. tuf de manipulació 

 
3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 

a) Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el 
món audiovisual. (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 

b) Quina classe de còmics coneixes? Quins t’agraden més? Per què? (Extensió: 
150 paraules) [2 punts] 

 


