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Enfangats en la porquera de la corrupció, el sol s’ha apagat per sotmetre’ns a les tenebres
de la misèria i l’abandó. El cabal informatiu ens dóna tants motius per al pessimisme que pensar en positiu és gairebé un exercici d’innocència estúpida. Certament, quan les muntanyes
de sumaris putrefactes acumulen noms honorables de la nostra vida recent, i es multiplica la
foscor, la mediocritat, l’egoisme i l’egolatria, és difícil albirar un espai clar i transparent, altruista i generós, fecund i profitós. És insuportable assumir que alguns dels pastors que varen
conduir el ramat de la dictadura a la democràcia, passant per una penosa transició, en molts
casos eren llops disfressats àvids de bitllets. Costa digerir que homes i dones que varen pagar
amb enormes renúncies personals la defensa de les seves idees […] també hagin relliscat pendent avall cap a la ignomínia i l’escarni públic.
Costa i és difícil d’assumir, però la pitjor opció és sempre l’acceptació resignada de la
derrota. Perquè al costat de les pomes podrides n’hi ha moltes més de formoses i senceres,
persones que segueixen esgarrapant hores de la família per consagrar-les al bé públic, a millorar la qualitat de vida dels seus veïns o a gestionar amb honradesa la seva comunitat. […]
Certament, és temps de fer foc nou, rellevar la vella i corcada política per un procés regeneracionista que aporti saba i tremp renovats. Però, sota les branques cremades, encara queden
algunes cendres enceses. Aprofitem-les també abans no s’apaguin del tot.
Ramon Rovira. «Cendres enceses». El Punt Avui (6 novembre 2014)
Després de llegir el text, responeu a les qüestions que us plantegem tot seguit.

1. Comprensió lectora
Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent.

[3 punts: cada resposta correcta val 0,5 punts. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,16 punts per cada
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte.]

1.1. L’autor diu que pensar en positiu és gairebé un exercici d’innocència estúpida perquè
a) la corrupció es multiplica i aboca al pessimisme.
b) el cabal informatiu ens desorienta.
c) últimament el sol no surt gaire.
d) ser optimista sempre equival a ser estúpid.
1.2. Una expressió del text que té la mateixa referència que el mot pastors és
a) homes i dones que varen pagar la defensa de les seves idees amb enormes renúncies
personals.
b) els seus veïns.
c) persones que segueixen esgarrapant hores de la família per consagrar-les al bé públic.
d) saba i tremp renovats.
1.3. Per les seves característiques, aquest text pertany a
a) una noveŀla.
b) un article d’opinió.
c) una tesi doctoral.
d) un reportatge.
1.4. En el text, l’expressió cendres enceses fa referència a
a) persones que es dediquen honradament al bé públic.
b) persones que estan fartes de tot.
c) factures fraudulentes que encara estan amagades.
d) factures falses que posen els culpables en evidència.
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1.5. Un antònim del mot egoisme és ____________.
1.6. Un mot o una expressió equivalent al verb albirar és ____________.
2. Expressió escrita

[4 punts en total. Es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi.]

2.1.	Redacteu de nou la frase del text «Perquè al costat de les pomes podrides n’hi ha moltes
més de formoses i senceres» substituint les metàfores per expressions no metafòriques.
[1 punt]

2.2.	Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, sobre els
mitjans que caldria utilitzar per a fer desaparèixer la corrupció política.
	  Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi)
de la redacció.
[3 punts]

3. Reflexió lingüística
Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent.

[3 punts: cada resposta correcta val 0,5 punts. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,16 punts per cada
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte.]

3.1. El gerundi del verb desaparèixer és
a) desapareixent.
b) desapareguent.
c) desaparesquent.
d) desaparessent.
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3.2. La tercera persona del singular del condicional simple del verb batre és
a) bateria.
b) batria.
c) batés.
d) batigués.
3.3. El segment im del mot immortalitzar és un
a) sufix.
b) radical.
c) prefix.
d) morfema flexiu.
3.4. La funció sintàctica del relatiu que de la frase La cançó que cantes m’agrada és
a) subjecte.
b) complement indirecte.
c) complement directe.
d) atribut.
3.5. Un derivat per sufixació del substantiu forn és
a) forn de llenya.
b) forner.
c) enfornar.
d) forns.
3.6.	El pronom feble amb què se substituiria el sintagma al Brasil de la frase Aniré al Brasil,
si s’hagués de pronominalitzar, és ____________.

Etiqueta identificadora de l’alumne/a

Etiqueta del corrector/a

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

