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OPCIÓ A 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
S’explica en certes zones de Catalunya i de les Balears tradicionalment productores 
d’oli, i ben sovint d’oli d’una gran qualitat, que una part d’aquest oli el compren 
empreses italianes. Se l’enduen a Itàlia, el posen en ampolles boniques de disseny i el 
venen a tot el món a preu d’or, com a producte italià. [...] Nosaltres tenim l’oli, podem 
dissenyar ampolles maques i podem generar xarxes de distribució eficaces. Llavors, per 
què ho fan els italians? Què tenen? Suposo que diverses coses, però sobretot una imatge 
de marca com a país reforçada per una presència al món: no hi ha ciutat de l’univers 
sense restaurants italians i pizzeries. I és aquesta imatge de marca i aquesta projecció 
internacional, en una part intangible, la que els permet vendre oli fet aquí com si fos fet 
allà, i molt més car. 
La pregunta, llavors, és com construeix un país la seva imatge de marca −que ajuda 
també a vendre oli, entre moltes altres coses−. Ho fa a través dels seus productes 
industrials, de l’emigració, del turisme, de moltes coses. Però en el cas d’Itàlia, que és 
clar i no és l’únic, ho fa fonamentalment a través de la cultura. Un producte arribat 
d’Itàlia és percebut com de bon gust, de prestigi estètic, vinculat a una imatge de 
qualitat de vida, de pòsit artístic. Unes sabates italianes, una ampolla d’oli italià, un 
vestit italià, valen el que valen en bona part perquè amb ells estem comprant una imatge 
de marca del país, un llarg conreu de l’estètica i de la bellesa, un pòsit. I tot això s’ha 
fet a través de la cultura. Exagerant i estirant les coses, els italians poden vendre l’oli 
més car perquè tenen el Renaixement, Leonardo, Miquel Àngel, i Pavese i Fellini i 
Visconti. Tots aquests noms i molts altres, i molts bons, fan que Itàlia tingui una imatge 
de marca positiva. La cultura hi ha fet molt més que la política en aquest cas. Això vol 
dir que la cultura serveix per vendre oli? La cultura serveix per a moltes més coses, molt 
importants. Però pot servir també, de passada, per vendre oli. 

Article de Vicenç Villatoro publicat a l’Ara. 
1. Posa un títol que reflecteixi el contingut d’aquest text. Raona’l (màxim 3 línies)  (1 
punt). 
2. Explica el concepte a què es refereix el text en els fragments marcats en negreta 
(màxim 5 línies) (1 punt). 
3. Indica les frases que siguin resposta a preguntes prèviament formulades (directes o 
indirectes) (1 punt). 
4. Segons l’autor d’aquest text, és correcte el comportament comercial dels italians en 
relació amb l’oli? Raona la teva resposta (màxim 10 línies) (1 punt). 
5. Explica la marca o la consideració internacional que tenen, en la teva opinió, dos 
països que tu coneguis (descartat Itàlia). Argumenta per què són vists d’una manera o 
d’una altra (máxim 20 línies) (2 punts). 

6. Explica el marc legal que afecta la llengua catalana (lleis estatals i autonòmiques) (2 
punts). 

7. La narrativa de Mercè Rodoreda: temes principals, evolució i obres més destacades (2 
punts). 



 

 
OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
 
És a trenc d’alba i Jeremies és un home de vint-i-cinc anys; Sara, una dona de dinou. 
És a trenc d’alba i l’aire és l’aire de febrer, i es presenta amb una fredor neta que conté 
insinuacions de la llum més àmplia del migdia i, potser una vaga amenaça de tempesta. 
És a trenc d’alba d’un dimecres de l’hivern del mil nou-cents trenta-dos, i és una alba 
humida, plena d’aquella humitat mallorquina que converteix la calor de l’estiu en un 
mal esperit, un súcube* que s’apodera dels cossos i els penetra fins a impregnar-ne 
l’ossamenta, i en redueix l’esplendor a la modèstia d’una galeria de figures que caminen 
encongides [...]. 
Sara i Jeremies són casats de fa poc i viuen llogats com a missatges a la possessió de 
Son Set: figueres, ametllers, garrovers, alzines, una cacera i pastura al bell mig d’enlloc 
entre Artà, Santa Margalida i Son Serra de Marina, cap al nord-oest de l’illa. Aquest 
matí, encara amb fosca, han berenat sopes escaldades amb un ou, un tassó de vi i un 
plat de brossat empolsegat en sucre. Ara carreguen el carro perquè Jeremies vagi ben 
preparat a la vila: avui és dia de mercat, i un de cada quatre dies de mercat és dia de 
suborns. Un xot, mamó encara, fet a trossos i adobat, per a don Moisès, el rector; 
farcells de vetes de tabac, lligats amb paper d’estrassa i fil de pita, per a don Tobies, el 
jutge de pau; una sobrassada culana, de les darreres matances, ben grossa i molsuda, per 
al sergent, Llorenç, cap del quarter de la Guàrdia Civil. Cadascun d’aquests tres 
ostentava prou autoritat per justificar el seu obsequi: l’aristocràcia moral i espiritual de 
don Moisès quedava fora de tota qüestió [...], els bons oficis del jutge de pau resultaven 
imprescindibles per exculpar Jeremies de les seves rapinyes ocasionals com a caçador 
furtiu; i era necessari sumar a la del jutge de pau la intercessió del cap de la Guàrdia 
Civil per deixar Jeremies net de tota culpa quan les seves infraccions arribaven fins a la 
pesca amb dinamita o les nits d’estraperlo. 
* súcube: Dimoni que, sota l’aparença d’una dona, se suposa que té comerç carnal amb 
un home.  

Fragment de la novel·la Sara i Jeremies, de Sebastià Alzamora. 
 

1. Segons el que diu el text, situa temporalment la narració i indica les accions que 
realitzen els personatges (màxim 5 línies) (1 punt). 
2. Explica el significat dels següents mots o expressions: a) a trenc d’alba; b) missatges 
a la possessió; c) brossat; d) un xot, mamó encara (1 punt). 
3. Identifica i descriu quatre activitats delictives que practica Jeremies (una frase per a 
cada una) (1 punt).  
4. Els personatges són representatius de les formes de vida d’una Mallorca avui en bona 
part desapareguda. Com la tracta l’autor? La mitifica, la tracta amb duresa, la descriu 
amb realisme o la idealitza? Argumenta la teva resposta (màxim 10 línies) (1 punt). 
5. Al text s’expliquen formes de corrupció en una societat preindustrial. Creus que la 
corrupció continua regint una part important de l’activitat social i econòmica d’avui? 
Argumenta la teva resposta (màxim 20 línies) (2 punts). 
6. Bilingüisme: definició i tipus (2 punts). 
7. La literatura catalana d’avantguarda. Principals autors (2 punts). 

 


