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OPCIÓ A 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
 He escoltat amb atenció les declaracions a Espanya de la Malala, la nena que va 
sobreviure als atacs dels integristes, els quals li negaven el dret a tenir un pupitre. I com, 
des de l’exili europeu per tenir una escolarització lliure de bales, adverteix que els nens 
occidentals no valoren prou aquest dret. Tant en la seva realitat anterior, al Pakistan, on 
voler aprendre geografia resultava una pretensió temerària, com en el seu nou context 
democràtic i liberal en què es considera que el verb «educar», fidel a la seva 
etimologia, significa guiar, adverteixo un risc monumental: la fatiga. 
 A les portes de les escoles, a dos quarts de nou del matí, els escolars carreguen a 
la motxilla les seves angoixes o alegries. A les classes, a més de memoritzar, buscaran 
un forat vital, un esclat que els il· lumini el laberint i els regali una paraula màgica: 
motivació. Les notes que treguin, unes vegades resultat de l’atzar i unes altres de 
l’esforç, determinaran la creu a la casella del futur, mentre que les famílies, més 
desencisades que mai, redueixen la implicació. Al món adult es discuteix sense parar 
sobre sistemes educatius i innovacions tecnològiques que es venen a so de bombo i 
platerets, com si una pantalla fos capaç de substituir grans mancances. «Educar en 
valors», es repeteix sense parar. Però com es pot educar en valors amb els mateixos 
valors de sempre? O més ben dit, i com sostenia recentment Peter Buffett, fill del 
multimilionari, en un article en què denunciava el colonialisme filantròpic: «Cal gastar 
diners provant idees que sacsegen els sistemes i estructures, ja que, com va dir Einstein, 
“no es pot resoldre un problema amb la mateixa mentalitat que el va crear”». […] 
Que un país suspengui en educació és una derrota moral. Però ni la política ni la 
filantropia ni les TIC* no podran resoldre la fatiga que assola els qui es qüestionen cada 
dia la ideologització de les aules, els tàpers, les beques, la sobrecàrrega del professorat, 
les escoles segregades, la disparitat de llibres d’història, en lloc de celebrar la 
reconfortant autonomia mental de l’aprenentatge, massa elevada per ser reduïda a 
termes comptables. La crisi del sistema educatiu és, abans de tot, una crisi de convicció. 

Joana Bonet, article publicat a La Vanguardia 
* TIC : tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
1. Indica quina és l’estructura del text (1 punt). 
2. Explica quin significat tenen les dues oracions subratllades al text (1 punt). 
3. A partir del text, explica què diferencia l’escolarització al Pakistan i a Europa. Cita 
textualment dues frases que justifiquin la teva explicació (1 punt). 
4. Quina és l’opinió de l’autora sobre la situació actual de l’ensenyament? Quines són 
les causes d’aquesta situació? Raona-ho amb arguments concisos (màxim 10 línies) (1 
punt). 
5. S’afirma al text que els nens occidentals no valoren prou el dret a l’educació. Estàs 
d’acord amb aquesta afirmació? És extensible a altres drets o valors? Fes una redacció 
en la qual exposis la teva opinió raonada i argumentada (màxim 20 línies) (2 punts). 
6. Explica la diferència entre llengües minoritàries i llengües minoritzades. Posa’n dos 
exemples de cada cas (2 punts). 
7. El teatre d’Àngel Guimerà (2 punts). 



 

 
OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 

Va ser el primer Canut de tota la Geltrú. En aquella època no corrien gaires 
noms. Més tard, quan vam néixer el Joan i jo, ja no tenien esma de fer les coses tan 
originals. Al segon li van posar el nom d’un avi que havia anat a fer les Amèriques i a 
mi ja em van posar el nom de la mare. Però el gran va traginar  aquell nom que havia 
sortit d’un calendari fins que li va venir la vocació i es va tancar al convent. Allà 
canvien fins i tot de nom. En comptes de Canut va passar a dir-se Agustí. Quan els 
accepten a la comunitat els rebategen i ja mai no fan servir el seu nom d’abans. És un 
altre món.  

Va coincidir amb la mort a mar de l’oncle Plàcid. Un terrabastall. Tots ens 
l’estimàvem molt, aquell solter empedreït que s’havia passat la vida jugant amb 
nosaltres. Vivia sol a baixamar i cada nit sortia amb la barca a pescar. El Joan l’adorava. 
Ell va ser qui li va posar la sal a les venes. Però la mar és traïdora i un matí de desembre 
la barca no va tornar a port. Dos dies després les onades els van escopir, ell i tres 
companys de pesca, a la platja del Garraf. A mi no me’ls van deixar veure. Aquells dies 
el Joan era a casa i es va fer càrrec de tot. A la nit em va explicar que després de passar-
se dos dies a l’aigua estaven embotornats, amb la roba destrossada i les cares inflades 
com congres. La qüestió és que van organitzar un gran funeral i el pare va anar a 
telefonar al seminari de la Conreria per avisar el Canut. Però no hi era. Li van dir que 
feia una setmana que havien començat les vacances, i que havia marxat. El pare va 
tornar de telefonar tot alterat. Em sembla que ja mai més no es va recuperar d’aquell 
disgust. No saber on era el seu fill gran l’amoïnava, però descobrir que l’havia enganyat 
d’aquella manera el posava malalt. Van passar dos dies més sense cap notícia i es va fer 
el funeral. Tothom venia a donar-nos el condol, però el pare no parlava amb ningú. La 
mare i jo patíem. Per mon germà i per ell. El Joan, vestit amb un uniforme blanc ple de 
coses lluents, atenia la gent amb paciència de sant. Esquivava qualsevol comentari 
sobre l’absència del gran i excusava el silenci del pare. La mare i jo estàvem ben 
espantades.  
 

Màrius Serra, Mon oncle (fragment) 
 
1. Resumeix el text (màxim 5 línies) (1 punt). 
2. Explica els usos metafòrics del llenguatge en els fragments subratllats (1 punt). 
3. Explica, amb paraules teves, què signifiquen les expressions i les paraules marcades 
en negreta (1 punt). 
4. Com és la relació entre Canut (el personatge absent) i el pare? Raona-ho, a partir del 
text, amb arguments concisos (màxim 10 línies) (1 punt). 
5. «Descobrir que l’havia enganyat d’aquella manera el posava malalt»: creus que 
l’estat d’ànim influeix sobre la salut? Argumenta la teva opinió (màxim 20 línies) (2 
punts). 
6. La poesia modernista. Joan Maragall (2 punts). 
7. Explica el concepte de conflicte lingüístic i exemplifica-ho amb dos casos (2 punts). 
 


