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Sèrie 3
TEXT: Ramon Folch. «La pobra riquesa trista».
1. Comprensió lectora. Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit
corresponent.
[0,5 punts cadascuna; en les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,16
punts per error]
1.1. Per a l’autor del text, els rics «somriuen malament» perquè
c) no tenen il·lusions sinó ambicions.
1.2. L’expressió abalteix el pensament significa
a) adorm el pensament i el dificulta.
1.3. Un dels objectius de l’autor del text és explicar que
a) la riquesa no ens fa més feliços.
1.4. Amb l’expressió explotem el desig l’autor vol indicar que
d) satisfem el desig però després desitgem més coses.
1.5. Un mot antònim de enriolats és plorosos, gemegosos, somicaires, entristits,
malcarats, apesarats, afligits, contristats, amargats, abatuts, moixos, queixosos.
1.6. Un mot o expressió equivalent de lànguides és decaigudes, apagades,
esmorteïdes, toves.
2. Expressió escrita.
2.1. Redacteu de nou el passatge següent (amb els canvis que convinguin), de
manera que els dos punts quedin substituïts per la conjunció adequada (i el
passatge conservi el sentit que té). [1 punt]
Han esdevingut pobres relatius, perquè tenen molt però els queda marge per a
l’ambició.
2.2. Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules,
argumentant en contra de les idees expressades per l’autor.
Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i
sintaxi) de la redacció. [3 punts]
Un exemple de resposta possible:
Els rics potser fan cara de fàstic, però somriuen amb alegria. La idea que poder
satisfer tots els desitjos no provoca la felicitat és falsa, perquè als rics se’ls veu ben
contents i satisfets. En canvi, els infants tercermundistes, encara que potser et reben
enriolats, pateixen molt. Amb poca cosa són feliços, certament, però tenir més coses
els faria més feliços. El benestar demana riquesa, i les reflexions sobre l’alegria dels
pobres són reflexions innocents i potser benintencionades, però equivocades.
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3. Reflexió lingüística. Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit
corresponent.
[0,5 punts cadascuna; en les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,16
punts per error]
3.1. La tercera persona del plural del pretèrit imperfet de subjuntiu de atendre és
b) atenguessin
3.2.. El segment trenca del mot trencaclosques és un/una
b) arrel
3.3. El pronom feble amb què se substituiria el complement de futbol en la frase
parlava de futbol, si hagués de pronominalitzar-se, és
c) en
3.4. El relatiu que, amb el mateix valor, pot substituir el relatiu en què del sintagma La
foto dels sacs en què transportaven la droga és:
c) en els quals
3.5. El singular masculí de veïns és veí.
3.6. El gerundi de voldria és volent.

