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Sèrie 2
Tatiana Sisquella. «Enterraments». Ara (3 novembre 2012).
A) Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent.
[1 punt cada qüestió. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per
error].
1. El pronom feble amb què se substituiria el sintagma en els seus enterraments, si s’hagués
de pronominalitzar, és
a) hi.
2. En el text, un mot o una expressió sinònims de t’enyoren és
b) et troben a faltar.
3. La funció sintàctica del sintagma de reconèixer-nos les nostres virtuts és
c) complement de règim preposicional.
4. La tercera persona del singular de l’imperfet de subjuntiu del verb creure (que en el text
apareix en la forma crec) és
c) cregués
5. En el text, un mot o una expressió sinònims de un pèl és
c) una mica.
6. La funció sintàctica de ens és complement directe (també valen objecte directe o
complement acusatiu).
7. El gerundi de diguin és dient.
B)

Redacteu el text següent.
[3 punts; es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi]

8.

Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, explicant
què t’agradaria sentir que diuen els altres sobre tu si, com en la ficció que planteja
l’autora, poguessis assistir al teu enterrament.

Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi) de la redacció.

Un model de resposta:
En el supòsit fictici, com el que planteja l’autora, que pogués assistir al meu enterrament,
m’agradaria sentir que la gent, especialment els familiars i amics, diuen coses com ara que jo
era una persona plena d’energia i alegria, que no deia mai que no a ningú, que sempre trobava
la manera d’animar els altres i de fer-los riure. També m’agradaria sentir que m’estimaven, que
em trobaran a faltar i que haurien volgut que jo visqués molts més anys.
Un altre model de resposta:
En el supòsit fictici, com el que planteja l’autora, que pogués assistir al meu enterrament,
m’agradaria sentir que la gent, especialment els familiars i amics, diuen el que realment han
pensat sobre mi. Així sabria qui m’ha estimat de debò, qui em suportava amb resignació i
quines eren les persones que no m’aguantaven. Potser tindria sorpreses agradables i potser
tindria desenganys, però, sigui com sigui, poder saber la veritat és el que més em plauria.

