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Comentari de text (Llengua Catalana i Literatura) 
Model 1 

 
OPCIÓ A 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 

Els veïns del temple de la Sagrada Família i la Sagrada Grua veuran com els 
tallen els carrers durant dos dies per l’adveniment del Sant Pare a Catalunya. Aquests 
veïns diuen que han rebut una carta, ho llegíem a la premsa, on els expliquen que la 
presència papesca serà «una magnífica oportunitat per difondre el nom de Barcelona i 
amb ella Catalunya i Espanya per tot el món». (La carta no explica en quina llengua es 
difondrà el nom de Barcelona i Catalunya, al món, però ja se sobreentén.) O sigui, els 
demanen aquest petit i pietós sacrifici perquè així ajudaran a aconseguir que el nom de 
la ciutat que duu el nom del Futbol Club Barcelona (per dir-ho en paraules de 
l’admiradíssim Josep Lluís Núñez) es difongui urbi et orbi. Quan va venir Woody Allen 
va passar el mateix: durant uns dies vam amagar les estàtues humanes de la Rambla, 
l’home va rodar la pel·lícula del pintor que anava a fer copes amb roba de treball i que 
de tant en tant anava a Oviedo en avioneta, i els turistes han proliferat  encara més. Han 
proliferat buscant toreros i flamenques, però no es pot tenir tot. 

Jo sóc devota del Papa, tot i que m’agradava més l’anterior. La raó és 
comprensible: el vi que degustava Joan Pau II quan deia missa era de l’acreditada casa 
Pérez Pascuas, de la Ribera del Duero. Ho vaig poder comprovar in situ al celler on el 
fan. I un Papa que beneeix l’interior de les ampolles dels Pérez Pascuas té tots els meus 
respectes. En Benet XVI ja no pren aquesta marca, potser per raons de gust, no pas de 
pressupost, perquè gasta una marca molt cara de sabates, segons m’ha explicat un amic 
transformista del Gaixample que se n’ha fet fer unes d’iguals. 

És clar que els veïns de la Sagrada Família poden no ser tan pietosos com jo i 
trobar que justament això de difondre el nom de Barcelona al món és una cosa que 
valdria més no fer. Els veïns de la Sagrada Família i la Sagrada Grua viuen la xacra del 
turisme tot l’any. Es passen la vida veient autocars, carteristes, pantalons curts, botigues 
retolades en anglès i alemany però no en català, souvenirs infames, restaurants cars i no 
sempre bons, poques places d’aparcament, soroll i fum... Però encara no n’hi ha prou, 
suposo. 
 

Empar Moliner, article publicat a El Punt Avui 
 
1. Posa un títol al text i raona’l (màxim 3 línies) (1 punt). 
2. Enumera les idees principals del text (1 punt). 
3. Explica el significat dels mots que apareixen al text marcats en negreta (1 punt). 
4. Quina és l’opinió de l’autora sobre la visita del Papa a Barcelona? Creus que és un 
text irònic? Justifica-ho amb arguments clars i concisos (màxim 10 línies) (1 punt). 
5. La visita d’una personalitat pot condicionar la normalitat i la vida quotidiana dels 
ciutadans? Exposa la teva opinió amb arguments precisos i raonats (màxim 20 línies) (2 
punts). 
6. La mitificació del bilingüisme. Prejudicis i tòpics (2 punts). 
7. La narrativa modernista. Víctor Català (2 punts). 

 



 

 
OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
 

Discutir és el camí pitjor per a la comprensió. Ho sé de sempre i hi caic de 
vegades. Seria bell exposar i canviar raonaments d’una manera desinteressada (o lluitar 
a cops de puny per una idea; no ho neg, sols que es tracta d’un afer diferent), però com 
que no pot existir una exposició així (pocs emprenem un treball que no interessa), 
l’argument del contrari ens irrita i tombam dins la polèmica precursora del cop de puny. 
És clar que, entre persones sinceres i educades, se sent plaer a esser convençuts o, si 
voleu, derrotats, perquè aquella derrota representa un enriquiment. Tal fou el cas, 
segons Plató, dels deixebles de Sòcrates. Cal tenir en compte, però, que Sòcrates no 
pretenia «convèncer» en una conversa, sinó que els anava educant per mitjà de diàlegs 
apacibles, orgànicament, així com creix l’herba o es baden les roses. Avui el que ens 
manca és el temps (que necessitam per a escoltar els anuncis de la ràdio o el nombre de 
divorcis de les stars), la convivència fructífera, que mai no podrà esser substituïda per la 
dialèctica. Les creences solen esser producte d’anys de costum. Com seria possible 
trabucar-les en mitja hora de conversa? 
 

Llorenç Villalonga, Flo la Vigne (novel·la) 
 

1. Posa un títol a aquest fragment. Raona’l (màxim 3 línies) (1 punt).  

2. Explica en quin sentit, per l’autor, són certes les idees aparentment contràries que hi 
ha en cada una de les dues frases subratllades al text (màxim 3 línies per frase) (1 punt). 

3. Què vol dir l’autor, segons el text, quan afirma que Sòcrates educava els seus 
deixebles «orgànicament»? (màxim 3 línies) (1 punt). 

4. Quina és la posició que l’autor defensa respecte a la possibilitat que les persones 
canviïn d’opinió o es deixin convèncer? Raona-ho amb arguments concrets i precisos 
(màxim 10 línies) (1 punt). 

5. Fes una redacció expressant el teu acord o desacord amb la idea que exposa la frase 
«Avui el que ens manca és el temps (que necessitam per a escoltar els anuncis de la 
ràdio o el nombre de divorcis de les stars), la convivència fructífera». Utilitza 
arguments concrets i precisos per defensar la teva posició (màxim 20 línies) (2 punts). 

6. La planificació lingüística i els processos de normalització. Llengües minoritàries i 
minoritzades (2 punts). 

7. La narrativa catalana de postguerra (2 punts). 
 


