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S O L U C I Ó  D E  L A  P R O V A  D ’ A C C É S
AUTORA: Aurora Clari

Qüestions

� a) El tema és l’arribada de refugiats al País Valencià
procedents de Madrid. 

Hi podem distingir dues parts bàsiques. La primera està
formada pels dos primers paràgrafs, en què es narra l’ofen-
siva de Franco contra Madrid i la situació desesperada dels
republicans assetjats. Com a conseqüència, el govern repu-
blicà decideix desplaçar-se a València (primer paràgraf );
també s’hi expliquen les raons per les quals es trià el País
Valencià i l’acollida que hi reberen els refugiats castellans
(segon paràgraf ).

En la segona part, corresponent al tercer paràgraf, l’acció
se centra a Cassana, un poble de l’interior del País Valencià

b) Quan es va desfermar l’atac general de l’exèrcit de
Franco contra Madrid, el capità general dels republicans,
Miaja, va organitzar la defensa de la capital, però, a causa
de la gravetat del setge, es va haver d’evacuar part de la
població. Els refugiats es van dirigir al País Valencià, que
oferia un bon aprovisionament d’aliments i un clima càlid;
a més, hi predominava la gent d’esquerra, que va acollir
generosament els refugiats. A Cassana, poble de l’interior
del País Valencià, van començar a arribar-ne uns quants.
Toni Bernabeu, el secretari del Partit Comunista de Cassa-
na, va informar de la pròxima arribada dels refugiats per-
què començaren els preparatius per a acollir-los.

c) El text pertany a l’àmbit literari. S’hi utilitza un llenguatge
molt formal i un lèxic riquíssim (fogar, especioses o milenar).
Pel que fa a la varietat dialectal geogràfica a què es pot
adscriure, presenta alguns trets del dialecte valencià, com
l’adverbi ací (línia 17) o el possessiu seua, seues (línies 16 
i 17). Tot i això, és un text poc marcat pel que fa a la varietat
geogràfica (que és el que cal remarcar amb vista a l’alum-
nat), ja que al costat d’aquestes formes valencianes en tro-
bem d’altres que l’acosten al català oriental, fins i tot al
central, com ara trigar (línia 10), l’adverbi força (línia 15) i el
substantiu feina (línia 28).

d) Entre altres fenòmens modalitzadors, hi ha aquests:
• adjectivació valorativa en sintagmes, com per
exemple: sovintejats i devastadors bombardeigs de
la capital (línia 2), enfervorides masses populars es-
querranes (línia 5), decidida i intel·ligent col·labora-
ció (línia 5), raons especioses (línia 8), amenaçat
(participi amb funció adjectival, línia 14), castellans
pobres i dissortats (línia 18), etc.;
• ús d’adverbis valoratius, com ara en aquests sin-
tagmes: es podia sentir clar (línia 8), organitza una
defensiva efectivament heroica i sangonosa (línies
6 i 7), fou força sol·licitat (línia 15), amb gran gene-
rositat (línia 17), etc.;

• ús de verbs valoratius en sintagmes, com per
exemple: ací dominava la massa d’esquerres que
es llançà (línia 17).

� a) 1. Oberta. 2. Tancada. 3. Tancada. 4. Oberta.

b) 1. Informar-se. 2. Demorar, tardar, endarrerir-se. 3. Ali-
ments. 4. Últimament.

c) 1. la situació en una ciutat tan enorme era greu: funció
d’atribut. S’ha de substituir per ho. El sintagma quedaria,
doncs, així: la situació en una ciutat tan enorme ho era. 2. va
entrar en la nostra oficina: funció de circumstancial de lloc;
no va introduït per la preposició de; per tant, cal substituir-
lo pel pronom feble hi. Quedaria així: hi va entrar.

� a) Des que es va publicar la seua primera novel·la, Va-
lor es va mantenir fidel al model tradicional de la narrativa
realista, que va matisar i aprofundir al llarg de la seua vida
literària. A la darreria de la dècada dels setanta Enric Valor
va començar a publicar les novel·les del cicle de Cassana
—nom d’un poble imaginari de les comarques del sud—,
integrat per la trilogia Sense la terra promesa (1980), Temps
de batuda (1983) i Enllà de l’horitzó (1991). En aquestes no-
vel·les, que constitueixen una crònica de la societat rural
de Cassana de la primera meitat del segle XX, Valor hi reme-
mora les seues vivències de joventut sobre la destrucció
d’una classe social, la dels terratinents valencians de les co-
marques del sud. La producció literària de l’autor inclou
també les Rondalles valencianes. En aquesta obra Valor no
es va limitar a transcriure els relats orals del nostre folklore,
sinó que en va novel·litzar els personatges i les circumstàn-
cies. El resultat és la creació d’un món literari fascinant.
[Trobareu un comentari més ampli en la solució de les
qüestions específiques de literatura, en les pàgines 25 i 26.]

b) Entre el dia 26 de gener i el 10 de febrer de 1939 uns
300 000 fugitius travessaren la frontera francesa. Franco
havia guanyat la Guerra Civil Espanyola i anuncià represà-
lies contra els republicans. Es calcula que la fugida afectà
més de mig milió de persones, de les quals 40 000, aproxi-
madament, eren valencians. Aquests fugitius es veieren
obligats a abandonar la seua terra i buscar asil en uns
altres països. Des dels ports de València, Gandia i Maó sal-
paren vaixells cap a Marsella; des d’Alacant, cap a Orà. La
major part van preferir quedar-se al sud de França, perquè
hom pensava que la dictadura duraria poc. Però ben aviat
França va ser envaïda pels nazis i alguns dels refugiats
republicans acabaren en camps de concentració, com el
de Mauthausen. D’altres van poder fugir a uns altres paï-
sos, especialment a Rússia i a Mèxic. En aquest darrer país,
que mai no va reconéixer el règim de Franco, el president
Lázaro Cárdenas hi acollí més de 3 000 exiliats i el 1940
publicà un decret pel qual els republicans espanyols es
naturalitzaven i hi podien viure amb normalitat.
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Qüestions

� a) El tema del text és el procés de desaparició dels indis
americans. Per tant, el títol és parcialment temàtic, perquè
no podem saber a quins indis es refereix ni quins són els
aspectes concrets relacionats amb aquests que es tracta-
ran en el text. 

El text és predominantment expositiu, perquè té la finalitat
de donar informació, d’explicar-la, de fer-la comprendre. Es
tracta d’un fragment d’una conferència de Joan Solà publi-
cada dins Les claus del canvi lingüístic. Amb tot, té aspectes
argumentatius, com es veurà en la solució de la pregunta c).

El text tracta les causes i les conseqüències de la desapari-
ció dels pobles indígenes a Amèrica. L’esquema organitza-
tiu que presenta és de causa / conseqüència amb dues
parts diferenciades:

La primera part, que correspondria als dos primers parà-
grafs, parteix d’un problema inicial: Els «indis» americans
són ja gairebé només un record, encara que han tingut un
paper molt rellevant en la història del país. A continuació, el
text exposa les causes històriques que expliquen el procés
d’eliminació dels indis americans.

La segona part correspondria al tercer paràgraf, on s’ex-
plica la situació actual dels indis americans, les conse-
qüències del procés històric i les condicions en què viuen
a hores d’ara.

b) Encara que van tenir un paper important en la història
del seu país, actualment hi ha pocs indis americans. Els con-
queridors van arribar a les seues terres en el segle XV i, a partir
d’aquell moment, la història d’aquest poble fou la història
del seu extermini. Foren arraconats progressivament cap a
l’oest i la població índia es va reduir considerablement.
S’han perdut, també, més de 300 llengües indígenes. Avui
en dia només queden unes poques comunitats índies en
«reserves», on viuen aïllats, en condicions precàries i sense
estímuls culturals.

c) Aquest text no és només expositiu, sinó que té també un
caràcter argumentatiu. L’autor hi explica i argumenta per
què els indis americans han patit un procés d’opressió
per part dels colonitzadors i per què les condicions actuals
en què viuen són totalment injustes. 

A més, en el fragment es poden identificar nombrosos ele-
ments valoratius i marques de modalització que fan explícit
el punt de vista que adopta l’autor en la seua argumentació,
com ara: 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» (línies 8, 9 i 10).

d) L’autor hi fa servir la cursiva i les cometes per a matisar
el significat de les paraules. La paraula «indis» hi apareix
entre cometes per a explicar que es tracta dels nadius
americans i no dels indis de l’Índia. En el cas de la paraula
«arqueològica», les cometes indiquen que fa referència al
que queda de la població indígena, cosa que dóna a l’ex-
pressió un efecte irònic. En «nobles salvatges», la cursiva
remarca el doble sentit de la paraula noble i les cometes
assenyalen el contrast irònic d’aquesta paraula amb «sal-
vatges». En «salvatges» i «blancs» les cometes qüestionen
clarament el mateix significat dels mots: qui eren veritable-
ment els salvatges? El mateix passa amb la paraula «repar-
timent», que volia dir ‘repartiment per als colonitzadors’,
no per als indis.

� a) 1. Sorda. 2. Sorda. 3. Sonora. 4. Sonora.

b) 1. Quasi. 2. Important. 3.Molts. 4. Lloc.

c) 1. Es tracta d’una subordinada substantiva en funció
de complement directe. El que és una conjunció amb fun-
ció de connector. 2. Es tracta d’una proposició subordina-
da adjectiva de relatiu, que fa la funció de complement
del nom de un interminable camí de llàgrimes. El pronom
relatiu que té la funció de connector; introdueix la propo-
sició subordinada i, al mateix temps, acompleix la funció
de subjecte d’aquesta proposició, perquè substitueix un
interminable camí de llàgrimes: Un interminable camí de llà-
grimes costarà la vida a diversos milers.

� a) La difusió que de, manera progressiva, ha aconseguit
l’obra de Miquel Martí i Pol l’ha convertit en un fenomen
únic d’estimació popular en la poesia catalana del final del
segle XX. Aquesta estimació i popularitat s’expliquen perquè
la poesia de Martí i Pol és essencialment comunicativa i el
seu món metafòric defuig l’hermetisme. D’altra banda, la
sinceritat de la seua veu poètica, i l’experiència biogràfica
que comunica, són unes altres raons importants per a
comprendre per què la poesia de l’autor ha obtingut
aquest ressò. En aquest interés hi ha tingut un pes innega-
ble la interpretació que, d’una part de la seua obra, n’ha fet
el cantant Lluís Llach, si bé, per damunt de tot, cal atribuir-lo
a la calidesa dels seus poemes, en els quals l’amor, l’expe-
riència moral individual i col·lectiva o la convivència amb la
greu malaltia que va patir són presentats amb un llenguatge
que sol defugir l’artificiositat. [Trobareu un comentari més
ampli en la solució de les qüestions específiques de litera-
tura, en la pàgina 32.]

b) La qüestió que planteja el text és un cas molt clar de
genocidi o extermini d’un poble. Poden esmentar-se’n
molts exemples: el procés de colonització d’Amèrica per
part dels europeus, que va comportar l’eliminació física de
la majoria de la població indígena; l’extermini dels armenis
a Turquia durant la Primera Guerra Mundial; l’holocaust
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dels jueus que van dur a terme els nazis durant la Segona
Guerra Mundial; les purgues massives perpetrades pels
khmers rojos de Pol Pot, a Cambotja, que van acabar amb
l’assassinat de la quarta part del país… Unes altres vega-
des, sense arribar a l’eliminació física, s’ha produït l’opres-
sió de comunitats que han vist greument disminuïts els

seus drets socials, econòmics o culturals. Aquestes situa-
cions solament es poden resoldre a partir d’una presa de
consciència de les comunitats oprimides per a aconse-
guir els seus drets. La seua lluita tindrà més probabilitats
d’èxit si aconsegueixen la implicació d’organismes interna-
cionals.



12© Oxford University Press España, S. A. V a l e n c i à :  L l e n g u a  i  L i t e r a t u r a

COMUNITAT VALENCIANA MODEL 2. OPCIÓ A

S O L U C I Ó  D E  L A  P R O V A  D ’ A C C É S
AUTOR: Salvador Vendrell

Qüestions

� a) Aquest text està inclòs en L’illa de Maians, llibre de
contes de Quin Monzó. Pertany a l’àmbit literari i al gènere
narratiu.

El tema d’aquest text es pot formular com «els dubtes a
l’hora de vestir-se per a anar a una cita».

Si apliquem l’estructura tradicional del conte, es pot divi-
dir en tres parts:

• El plantejament, que introdueix la situació inicial:
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.

• El nus, que la desenvolupa, i en què es poden distin-
gir dues parts diferenciades: la primera part, que
correspon al segon paràgraf, i que narra els dubtes
del personatge a l’hora de vestir-se. En la segona
part, que correspon al tercer paràgraf, al dubte de
no saber com vestir-se per a quedar més afavorit, s’hi
afig el fet que no sap com hi anirà, ella. Hi anirà amb
un vestit especialment ostentós, o d’una manera més
senzilla? I pensa de quina manera pot anar més ben
vestit d’acord amb el que portarà ella; dubta, sobre-
tot, amb les jaquetes i la corbata.

• El desenllaç en aquest text queda obert. Com que és
només un fragment d’un conte, no podem llegir-ne
el final.

b) Un home s’acaba d’afaitar i de dutxar i no sap què
posar-se. S’entafora uns eslips per avançar faena, però des-
carta posar-se cap samarreta. Busca una camisa, però
rebutja la blanca, perquè pensa que el farà gras. Creu que li
escauen més bé la grisa o la negra, però, com que se les ha
posades tan sovint, no ho té gens clar. I encara té més dub-
tes, perquè no sap com anirà ella. Hi anirà ostentosa? Es
vestirà de manera senzilla? Després hi ha el dubte de la
corbata, si se n’ha de posar o no. I quina? La de quadres? 
I l’americana? Hi combina bé?

c) El text de Quim Monzó està molt modalitzat, perquè
narra l’estat d’ànim d’un personatge ple de dubtes a l’hora
de vestir-se d’una manera o altra. Hi ha molts verbs valora-
tius, com ara: pensar, dubtar, semblar, agradar…L’home no
sap què fer i així:  Dubta què posar-se. Com que dubta, pen-
sa…(línia 3); li sembla (línia 5); li agrada especialment (línia 7);
l’atreu el tacte (línia 8); decideix per una d’aquestes (línia
11)… El mateix es pot dir del lèxic, amb substantius i
adjectius, com ara: Amb una mà s’agafa el petit mixelín;
(línies 1-2); el color blanc el fa gras (línia 8)…; adverbis: pot-
ser serà millor (línia 5); especialment (línies 7 i 8) massa
(línia 24)… Aquesta abundància de lèxic valoratiu es pot
comprovar en l’última frase: O, precisament, posar-se qua-

dres sobre quadres resultarà potser un xoc interessant, per
brutal. Finalment, cal esmentar les preguntes i les interro-
gacions que el narrador pronuncia al llarg del text i que
remarquen l’estat d’angoixa i les vacil·lacions del personat-
ge: ¿Es posarà corbata o no? Amb la mà, aparta les camises i
treu el penjacorbates. ¿Quina s’hi posarà? ¿Llisa, de ratlles, de
quadres?

d) Es tracta d’un text narratiu que pertany a l’àmbit d’ús
literari. És narratiu, perquè conta el que fa un personatge
en un temps i en un espai. En aquest cas, un home que ha
d’acudir a una cita i no sap què posar-se. Com que es trac-
ta d’explicar les accions del personatge, hi ha molts verbs.
Per a narrar els fets, l’autor fa servir el present, que és el
que marca la situació de parla, el temps díctic: 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. Però
també podem trobar-hi temps anafòrics que es refereixen
a temps anteriors o posteriors a la situació de parla, com
ara: Si a la fi es decideix per una d’aquestes dues camises,
podria posar-se els pantalons grisos.

� a) 1. Sonora. 2. Oberta. 3. Tancada. 4. Sonora. 5. Sonora.

b) 1. Es tracta d’una proposició subordinada substantiva
interrogativa indirecta en funció de complement directe.
2. Es tracta d’un sintagma adjectival en funció de comple-
ment predicatiu, perquè té una doble atribució: d’una
banda, complementa el verb i, d’una altra, complementa el
subjecte, que està elidit (ella). 3. En aquest cas tenim un
sintagma nominal en funció d’atribut, ja que és el com-
plement que acompanya el verb copulatiu. 4. Ara tenim
una proposició subordinada substantiva que fa la funció
de subjecte. Està introduïda per la conjunció que, que fa
de connector.

c) El camp semàntic que predomina en el text és el de la
roba. Exemples: eslips, samarreta, camisa, pantalons, corba-
ta, americana…

� a) Els contes de Quim Monzó es basen en una idea ini-
cial i única, de vegades una sorpresa final, que produeix un
gag, una situació còmica, irreverent i absurda, en els pri-
mers llibres, més realista i càustica en els darrers. Després
del seu primer recull de contes —Uf, va dir ell—, s’hi fa per-
ceptible una evolució envers la màxima elisió d’elements
superflus, tant pel que fa a la ficció com al model de llen-
gua literària. Els motius centrals de la narrativa de Monzó
van des de la solitud existencial fins a la reflexió irònica so-
bre l’escriptura. En el segon llibre de contes, Olivetti, Mouli-
nex, Chaffoteaux et Mauri (1980), encara és present una certa
atmosfera onírica, però en L’illa de Maians (1985) preval la
reflexió sobre el llenguatge i l’acte de l’escriptura, i també
la denúncia de les vanitats del món literari. Els personatges
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de Monzó, l’ambient en què viuen, les formes habituals de
relació, etc., tenen una relació molt directa amb els estils
de vida urbana de les acaballes dels setanta i el comença-
ment dels huitanta [Trobareu un comentari més ampli en
la solució de les qüestions específiques de literatura, en les
pàgines 28 i 29.]

b) Actualment, tal com estan les coses, en aquesta societat
de la informació que emet missatges cada dos per tres i a
tot arreu, la literatura ho té molt difícil a l’hora de competir
amb altres productes d’entreteniment que es venen cada
vegada amb més intensitat i amb més atractiu. Penseu en
el futbol, per exemple, que ja no és només un simple

esport: és tot un espectacle que mou molts diners. És un
producte comercial. I així, podem parlar del cinema, dels
videojocs…I la literatura no pot competir amb aquests
productes, perquè necessita l’esforç que demana sempre
la lectura. I si fem de la literatura un simple producte d’en-
treteniment, correm el risc de convertir els escriptors en
venedors de productes comercials, però sense cap contin-
gut ni trellat. D’altra banda, des de l’escola moltes vegades
es relaciona la lectura amb l’estudi, i això, és clar, és incom-
patible amb l’entreteniment i el plaer. És una llàstima, per-
què la veritat és que, quan un té l’hàbit de llegir, no troba
res millor que gaudir d’un bon llibre.
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S O L U C I Ó  D E  L A  P R O V A  D ’ A C C É S
AUTORA: Aurora Clari

Qüestions

� a) El tema: la claredat en la prosa de Fuster. Les parts
bàsiques del text són les següents: una introducció, que
engloba tot el primer paràgraf; una exposició d’arguments
i contraarguments, que formen el cos o argumentació prò-
piament dita, i una tesi o conclusió, que s’exposa de manera
explícita en l’últim paràgraf, quan diu: 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, nor-
malment curtes, planes, i intel·ligibles. Una escriptura en mi-
núscula, 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. Tot
plegat es pot considerar una estructura inductiva, perquè
la tesi es localitza al final del text.

b) Per a Fuster escriure consisteix bàsicament a comuni-
car-se amb els lectors. Per aquesta raó, la claredat és una
obligació de l’escriptor, ja que només si el lector entén un
text continuarà llegint-lo. Per a evitar la confusió, cosa que
odia, utilitza mots d’ús corrent i construeix frases curtes,
planes i intel·ligibles. Fuster practica una escriptura que
defuig els mots eloqüents i lírics per a guanyar claredat i
senzillesa.

c) Aquest text és, bàsicament, argumentatiu. La finalitat és
convéncer per mitjà d’arguments i de contraarguments,
il·lustrats amb exemples concrets extrets de citacions de
Fuster i d’Ortega y Gasset. Aquestes citacions representen
els dos pols en què es debat la discussió o argumentació
sobre les característiques estilístiques de la prosa de l’au-
tor de Sueca. El gènere a què pertany aquest fragment és
l’assaig. Concretament, l’assaig de crítica literària. 

d) En aquest fragment Josep Iborra utilitza la lletra més
menuda per a citar textos de Joan Fuster. Aquesta tipogra-
fia més petita és, doncs, un marcador d’intertextualitat. La
lletra en cursiva s’hi empra per a introduir mots en llatí,
com sine quan non, o en francés, com flou, i també per a
remarcar algunes paraules amb la finalitat que els lectors
hi focalitzen l’atenció, com ara obliga, ja d’entrada, a ser
clar. En aquest text les cometes apareixen sis vegades i
tenen la funció de remarcar el sentit dels mots que enqua-
dren. I, tant com el sentit, les connotacions. 

� a) 1. Sonora. 2. Oberta. 3. Tancada. 4. Sonora. 5. Sonora.

b) Si la forma analítica, pròpia de l’enquesta, caracteritzava
bàsicament les diferents formes literàries de què s’havia
servit Fuster, independentment de les actituds i procedi-

ments particulars que cada una comportava, també hi
podíem trobar els trets estilístics més rellevants i personals.

c) 1. Proposició subordinada adjectiva. Fa funció de com-
plement del nom del sintagma anterior formes literàries. 
2. Escriure és un verb en infinitiu, però ací funciona com a
substantiu, és el nom del verb. La funció que fa dins de l’ora-
ció és de subjecte. 3. És una proposició subordinada adjec-
tiva. Fa la funció de modificador del substantiu fórmula.
4. És una proposició subordinada de relació lògica, concre-
tament una subordinada final.

� a) El conjunt de la producció literària de Fuster es
constituí aviat en una referència estimulant de normalitat
cultural per a la societat valenciana. En els seus assaigs va
donar carta de naturalització a la prosa d’idees i va abando-
nar la dedicació tradicional de la nostra literatura als versos.
De més a més, la influència de Nosaltres, els valencians, des
que es va publicar el 1962, ha estat profunda en la societat
valenciana. En aquest llibre l’examen de consciència caracte-
rístic de l’assaig fusterià es va convertir en una interrogació
radical sobre els valencians com a col·lectivitat. El resultat
d’aquest examen constatava un país provincià i desperso-
nalitzat, que no té consciència de ser-ho i que prefereix
viure del tòpic en comptes de plantejar-se la seua realitat.
Aquesta obra va actuar com un catalitzador sobre un grup
de joves, generalment universitaris, i va obrir pas a una acció
cada vegada més decidida per a fer desaparéixer el provin-
cianisme i construir una cultura nacional i moderna al País
Valencià. [Trobareu un comentari més ampli en la solució
de les qüestions específiques de literatura, en les pàgines
37 i 38.]

b) Diccionari per a ociosos: l’obra Diccionari per a ociosos es
publica per primera vegada l’any 1964. En aquell moment
Fuster ja era una figura indiscutible en les nostres lletres.
Aquest llibre està compost d’entrades, igual que els diccio-
naris convencionals, però no s’hi pretén definir els mots,
sinó portar a terme una reflexió, un assaig, sobre diversos
temes que s’hi poden relacionar. Aquestes reflexions cons-
titueixen pensaments fragmentaris, però originals, que fan
pensar el lector sobre diferents aspectes de la vida, de l’ho-
me, de la història i de la societat, escrits en una prosa clara,
senzilla, precisa i amena que pretén fer pensar els ociosos,
les persones amb temps i ganes de pensar. Una de les
entrades més interessants del llibre és «intel·lectual». Fus-
ter reflexiona en aquest assaig sobre les condicions que
fan possible l’operació de l’intel·lectual, que són unes con-
dicions, en definitiva, de llibertat.
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Qüestions

� a) Tema: records i reflexions de Roderic de Borja sobre
el dia que va ser coronat papa amb el nom d’Alexandre VI.
En aquest fragment es poden identificar dues parts bàsi-
ques. La primera va des del principi fins a la línia 13 i acaba
amb el mot pluja. El protagonista, Roderic de Borja, conta
que fa 15 dies que va ser coronat com a papa de Roma i re-
flexiona sobre tot el que li ha succeït d’aleshores ençà.
Després comença la segona part, fins al final del text, en
què el papa Borja reflexiona sobre les responsabilitats que
té en l’actualitat i com ha de governar; es refereix d’una
manera més clara a les conseqüències que per a ell ha tin-
gut aquella pontificació i a les responsabilitats econòmi-
ques, socials, polítiques i militars que comporta.

b) El dia 26 d’agost de 1492 el papa Borja fou pontificat. Feia
molta calor i pensà que també en feia els dies que foren
coronats altres successors del seu oncle Calixt, que havien
mort en poc de temps. Pensa també que a partir d’ara, en
qualsevol situació que es trobe, és el papa, i que si vol ser
considerat un bon cap de l’Església ha de demostrar les
seues qualitats des del principi. Al mateix temps, ha de
saber governar la cúria pontifícia i guanyar-se l’estima, el
respecte i l’obediència del seu poble.

c) En aquest text l’autor real és Joan Francesc Mira, que
narra en primera persona les reflexions i els pensaments
del seu personatge, el papa Borja. El locutor o emissor és el
papa Borja, que expressa els seus pensaments i les seues
experiències com mostren els exemples següents: em van
coronar papa…,  afegir-me a la llista dels quatre successors
del meu oncle Calixt…,  qui sap si jo seré el sisè…,  em va tro-
bar en camisa… Dins d’aquest monòleg interior en què el
papa Borja és el locutor i, alhora, l’alocutari, Mira hi intro-
dueix la veu d’un altre enunciador, el cubiculari que va a
despertar-lo i que li diu: Santedat, és l’hora, Santedat.…L’au-
tor real del text, doncs, hi introdueix aquesta veu en estil
directe (però sense marcar-ho amb cap procediment gràfic).
Aquesta veu del cubiculari queda immersa, per tant, dins
del flux de la consciència del papa, i per això el papa conti-
nua reflexionant després en tercera persona: Sa Santedat
s’hauria estimat més ser coronat… Els receptors reals del
missatge som nosaltres, els lectors, evidentment.

d) Bon príncep és una metàfora de ‘bon governant’. Fer un
mal pas significa ‘equivocar-se’, però podem considerar-ho
més aviat una locució o frase feta que no una metàfora.
Bon pastor és una metàfora que té el sentit de guia o
governant. Tenir un ull posat en també és una locució o fra-
se feta que significa ‘vigilar’. Els gossos de guarda són una
metàfora per a designar els membres de la cúria romana.
Finalment, les ovelles són la metàfora del poble cristià en
contraposició amb els eclesiàstics, que en són els pastors.

� a) 2. Com si el cel. 3. Tots excepte el meu cosí. 4. Però
no es pot triar.

b) 1. Funció d’atribut. 2. És una proposició subordinada
substantiva; funció: complement directe del verb sap. 3. És
una subordinada adjectiva, complement del nom de sisè.
4. Funció: complement de règim verbal.

c) […] he dormit poc aquesta nit, repassant amb el ceri-
monier Burkhard els detalls del programa litúrgic i com-
provant 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 des-
peses amb el cardenal camarlenc, ja sé prou que no pot
ser bon príncep qui des dels primers dies no fa sentir sen-
se ni un error ni un mal pas la majestat dels seus actes […]

� a) Els novel·listes que donaren a conéixer al comença-
ment dels setanta compartien la consciència general de la
crisi dels models novel·lístics, cosa que els va fer decantar
per l’experimentalisme narratiu. Moltes de les novel·les
d’aquesta generació tenen un caràcter de crònica genera-
cional i se centren en el tema de la fugida com a reacció
contra la situació claustrofòbica que es vivia en l’entorn fa-
miliar i en l'entorn sociopolític de la dictadura franquista.
Des de la primeria dels huitanta la novel·la de gènere —la
novel·la policíaca, l’eròtica, la de ciència-ficció i la històri-
ca— ha estat molt practicada pels escriptors, que l’han
considerada un mitjà per a arribar a un públic més ampli.
Una altra línia important de la narrativa actual està repre-
sentada per Quim Monzó i altres autors; amb tocs d'humor
que no amaguen un cert sentit tràgic de l'existència, han
produït una literatura que mostra la desorientació ideolò-
gica de la nova societat postfranquista. [Trobareu un comen-
tari més ampli en la solució de les qüestions específiques
de literatura, en les pàgines 24 i 25.]

b) L’entreteniment és, potser, allò que un jove valora més
en la literatura. De tota manera, com que la joventut és una
etapa en què l’adolescent va definint la seua personalitat,
hi ha alguns temes i gèneres literaris que el poden atraure
especialment. Com ara el tema del viatge, que apareix
sovint en novel·les d’aventures com El corsari negre d’Emi-
lio Salgari, L’illa del tresor de Stevenson o La volta al món en
80 dies de Jules Verne. O l’element màgic o fantàstic, que és
el punt de partida d’obres de gran èxit com Harry Potter, de
J. K. Rowling, o Eragon, de C. Paolini. Un altre factor impor-
tant que cal tenir en compte en la narrativa per a joves és
la senzillesa de l’estructura i el llenguatge planer. Els lec-
tors joves volen que l’entreteniment i l’interés que els puga
despertar un llibre siguen immediats, i encara més en una
època en què la literatura té tants competidors, des dels
videojocs fins al cinema.
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Qüestions

� a) El text és un article d’opinió de Xavier Vinader apare-
gut en la revista El Temps. És tracta d’un text argumentatiu
en què el tema és la relació entre la pirateria de films i el
crim organitzat.

Aquest text s’organitza en tres parts. En la primera part,
que correspon al primer paràgraf, s’introdueix el tema: s’ha
presentat un estudi de la Rand Corporation que intenta rela-
cionar la còpia il·legal de films amb el crim organitzat. Tot se-
guit s’enuncia la tesi de l’autor: les conclusions de l’estudi
són molt sospitoses: fa una ferum de sofre que et tomba
d’esquena (línies 2 i 3). I ens dóna un primer argument per
a defensar aquest punt de vista: l’estudi l’ha fet un grup
nord-americà especialitzat en qüestions de defensa fundat
el 1945 en el context de la guerra freda. Remarcant els inte-
ressos d’aquest grup, se’n disminueix la credibilitat. L’estudi
d’aquest grup arriba a la conclusió que: Hi ha proves substan-
cials d’un nexe continuat entre la pirateria de films i el crim
organitzat (línies 9 i 10), tesi que Xavier Vinader qüestiona.

En la segona part, que correspon a l’inici del segon parà-
graf, i que podria ser el desenvolupament de l’article, hi
ha els arguments que dóna l’estudi per a relacionar la pira-
teria i el crim organitzat. El primer argument és de tipus
lògic: que la pirateria és molt rendible i poc arriscada i, per
això, els autors donen per fet que una part d’aquestes activi-
tats van a parar a mans d’organitzacions terroristes. I, a partir
d’aquest argument de tipus lògic, es fan servir arguments
exemplificadors: una xarxa anomenada Barakat que lliura
diners a Hezbol·là, l’IRA provisional, la Camorra, etc. 

En la tercera part, que correspon al final del segon parà-
graf i que podria ser la conclusió, l’autor explica per què
les conclusions dels autors de l’estudi podrien estar manipu-
lades. I hi exposa uns arguments que s’afigen al primer de
la introducció. El primer argument és de tipus lògic: els qui
han encarregat l’estudi són part interessada en la crimina-
lit zació de la pirateria dels films, perquè són els estudis de
Hollywood els que perden molts milions de dòlars a causa
d’aquesta pràctica. El segon argument és de tipus exem pli-
ficador: la Xina té una demanda considerable de pel·lícules
pirates, perquè té limitada l’entrada de films estrangers 

Podem concloure, per tant, que es tracta d’un text amb
una estratègia argumentativa circular o enquadrada,
que ens planteja la tesi al principi del text, en la primera
part. Després hi ha una segona part o desenvolupament,
en què s’exposen els arguments que defensen la relació
entre la pirateria dels films i el crim organitzat. I una terce-
ra part o conclusió on es torna a qüestionar aquesta tesi,
però sense atendre els autors, sinó els qui l’han encar regat,
que són part interessada.

b) Segons el darrer informe de la Rand Corporation, grup
especialitat en qüestions de defensa, el comerç dels DVD
pirata està a les mans del crim organitzat i serveix per a
finançar els terroristes. Per als autors de l’estudi, la pirateria
és una activitat rendible i poc arriscada, donen per fet les
connexions d’aquestes organitzacions criminals amb les
xarxes terroristes i en posen uns quants exemples, com ara
el de l’IRA provisional i altres. Tanmateix, aquest informe ha
estat encarregat pels estudis de Hollywood, que perden
molts diners cada any a causa de les còpies de DVD, cosa
que fa que les conclusions d’aquest informe siguen inte-
ressades i, per tant, poc creïbles. 

c) L’emissor d’aquest text, l’autor real, és Xavier Vinader,
que ha publicat el seu article en la revista El Temps. La seua
veu se’ns presenta mitjançant marques lingüístiques con-
cretes com a emissor. Qui parla, això és, qui ens transmet el
text, és el locutor, i el podem analitzar d’acord amb el seu
grau d’implicació en el text. Encara que no hi apareix la
seua veu en primera persona, està totalment implicat en
allò que diu, cosa que podem comprovar, sobretot, en les
seues valoracions i en el grau de modalització, de subjecti-
vitat, que té el text. Per exemple: fa una ferum de sofre que
et tomba d’esquena (línies 2 i 3); l’envolta d’un tuf de mani-
pulació (línia 29)…

Ara bé, a més de la veu de l’autor, del locutor, hi ha exemples
clars d’intertextualitat, perquè el text fa referència a uns
altres textos. Hi ha citacions directes, com ara les de les
conclusions de l’estudi: Hi ha proves substancials d’un nexe
continuat entre la pirateria de films i el crim organitzat (línies
9 i 10); el mateix nom de l’informe: Film Piracy, Organized
Crime and Terrorism (línies 24 i 25); s’hi introdueix també la
veu concreta de Gregory Treverton, director de la investiga-
ció, 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 (línies 11,12 i 13).

Però també hi ha nombroses citacions indirectes: 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. I tots els exemples que posa que
estan extrets de l’informe.

En definitiva, com que es tracta d’una opinió sobre un
informe, les referències i la citació de les dades d’aquest
són molt importants en el text. 

d) Es tracta d’un text argumentatiu, concretament un arti-
cle d’opinió, en què l’autor expressa la seua opinió sobre el
darrer informe de la Rand Corporation. L’autor ens exposa
els seus dubtes sobre les conclusions de l’informe i aporta
els seus arguments, que es basen sobretot en la procedèn-
cia de l’entitat que ha fet l’informe i en els interessos dels
qui l’han encarregat.
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� a) 1. Sonora. 2. Sorda. 3. Sonora. 4. Sorda. 5. Sonora. 

b) 1. Sintagma nominal en funció de complement directe
de la subordinada causal introduïda pel connector perquè.
2. Subordinada adjectiva de participi en funció de comple-
ment del nom 3. Subordinada adjectiva de relatiu que fa la
funció de complement del nom. 4. Subordinada adjectiva
de relatiu de la proposició anterior conté, al mateix temps,
una proposició subordinada substantiva que fa la funció
d’objecte directe de l’adjectiva de relatiu.

c) 1. Que és sospitós, que no té credibilitat, que intenta
enganyar-nos. 2. Provoca una reacció de rebuig per la
pudor que desprén, en aquest cas per la poca credibilitat.
3. Donar, entregar. 4. Que és sospitós que puga estar mani-
pulat, que s’hi haja fet trampa.

� a) A partir de la segona meitat dels anys setanta Benet
i Jornet va començar una carrera ben prolífica com a crea-
dor de guions per a sèries de televisió. D’aleshores ençà
s’ha mantingut fidel a aquesta nova línia d’escriptura i l’ha
continuada practicant, de manera regular, paral·lelament al
que podríem anomenar la seua obra dramàtica major. Ha
participat com a guionista en sèries com Poble Nou (1992-
1995), Pedralbes centre (1995), Rosa (1995-1996), Nissaga de
poder (1996-1998), Laberint d'ombres (1998-1999) i Ventdel-
plà (2005). Aquesta dedicació s’ha de relacionar amb la
preferència de Benet per les expressions de la cultura

popular que van nodrir la seua imaginació durant la joven-
tut i que també han influït el seu teatre. Les radionovel·les 
i els tebeos han inspirat especialment la concepció dels
seus mons de ficció. L’interés de Benet per aquests gène-
res populars l’ha portat a tenir una predilecció clara pel
melodrama, un model teatral que ha practicat, recreat i
parodiat repetidament. [Trobareu un comentari més ampli
en la solució de les qüestions específiques de literatura, en
les pàgines 36 i 37.]

b) No estic al dia dels còmics que actualment circulen
pels quioscos i les llibreries, però jo recorde que em vaig
ensenyar a llegir amb els còmics. Foren els meus mestres.
Encara tinc al cap el record d’anar cada divendres de l’any
a una parada del mercat de Sueca on canviava un bon gra-
pat d’exemplars de còmics de tots els gèneres. Ja sabeu: El
Jabato, El capitán Trueno, Hazañas bélicas… I en això dels
còmics passava com en el futbol, uns eren d’El capitán
Trueno i uns altres érem incondicionals d’El Jabato, perquè
representava l’heroi enamorador que tenia com a amic l’a-
tractiu Taurus, el gegant barbut. I El Jabato era com nosal-
tres, de classe baixa, i tenia la condició de proscrit. No sé si
els diàlegs de les reedicions d’El Jabato deuen tenir massa
èxit en un món dominat per la imatge mòbil de la televisió
i d’Internet. No sé si l’estètica de lluitador, amb l’espasa a la
mà, que defén els oprimits, deu arribar a més que a uns
quants nostàlgics. No crec que siga, això, la moda d’ara.
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