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OPCIÓ A 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 

La seva deu ser la protesta més quixotesca del món. Indignat pel que considera 
que són les maniobres del govern japonès per amagar les veritats incòmodes del 
desastre nuclear de Fukushima, Masami Yoshizawa va decidir tornar a la seva granja 
dins la zona d’exclusió que envolta la planta devastada. No té cap veí, però sí molta 
companyia: centenars de vaques abandonades que diu que protegeix d’una ordre 
governamental de sacrifici. 

Una gran excavadora —per intimidar els inspectors rurals— està aparcada a 
l’entrada de la seva finca —rebatejada Granja de l’Esperança— per vigilar, com un 
sentinella solitari, un camí amb ossos d’animals i pancartes a les dues vores. «Llarga 
vida a les vaques de la Granja de l’Esperança», diu una. «Rebel·lió nuclear», proclama 
l’altra. 
 Dins de l’ara sobrepoblada granja, les vaques bramen per un prat on no els falta 
aliment. «Aquestes vaques són el testimoni viu de la bogeria humana a Fukushima», diu 
Yoshizawa, de 59 anys, un home rude però eloqüent amb un llarg historial de 
contestacions contra les autoritats japoneses. «El govern vol matar-les per esborrar el 
que ha passat i que el Japó torni a ser el que era abans com si res. Però no ho permetré». 
 Yoshizawa no és un sentimental. Abans del desastre criava vaques per enviar-
les a l’escorxador. Però diu que hi ha una diferència entre matar les vaques per menjar-
se-les i fer-ho perquè, contaminades com estan, ja no són útils per a l’ésser humà. Creu 
que les vaques abandonades després de l’accident són tan víctimes com els 83.000 
humans forçats a deixar casa seva i viure fora de la zona d’evacuació que envolta 
Fukushima des de fa dos anys i mig.  
 El preocupa la seva salut. Un dosímetre mesura un nivell de radioactivitat 1,5 
vegades superior a l’establert com a segur. Però li fa més por que el país oblidi la triple 
fusió nuclear ara que l’economia japonesa mostra símptomes d’una millora llargament 
esperada i Tòquio prepara amb emoció els Jocs Olímpics del 2020. Deixa entendre així 
que la seva protesta té tant de política com d’humanitària. 
 
Martin Fackler, The New York Times, fragment d’un article publicat al diari Ara Balears 
 
1. Fes un esquema de les idees principals del text (1 punt). 
2. Explica el significat que tenen quatre dels mots marcats en negreta al text (1 punt). 
3. Per què al text es qualifica de «quixotesca» la protesta de Yoshizawa? (1 punt).  
4. Quin és el motiu real de la protesta del granger? És tan sols la defensa dels animals? 
Raona la teva resposta amb arguments precisos (màxim 10 línies) (1 punt). 
5. Val la pena arriscar-se per una causa o per un ideal, com fa Masami Yoshizawa? Fes 
una redacció en la qual exposis la teva opinió raonada i argumentada (màxim 20 línies) 
(2 punts). 
6. La llengua catalana en l’època del franquisme (2 punts). 
7. Concepte i característiques de l’Escola Mallorquina (2 punts). 
 
 



 

OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
La vídua Xuclà estava a punt de complir els vuitanta anys, però tenia el cap claríssim i 
encara administrava una certa energia. En aquella època de canvis i de trasbals, Pilar, 
com una gran senyora que ja és més d’un clima incommovible que de l’olla picant de 
cada dia, procurava no interessar-se per res ni comentar cap esdeveniment. Els seus 
salons de la casa del carrer Ample, en els quals no hi entrava ni la pols ni l’aire del 
carrer, estaven plens d’anacronismes, de pèndols lluents que anaven marcant els segons 
sense immutar-se dintre un taüt de cristall i fustes oloroses. Pilar es feia dur cada matí, 
de les parades de la Rambla, grans garbes de roses de tots colors. Les roses eren les 
úniques que no havien canviat; tenien el mateix perfum i la mateixa gràcia de cinquanta 
anys enrere. Pilar convivia amb els espectres del seu món, recolzant l’artritisme damunt 
del setí de perla i coralina dels sofàs intactes. Gairebé totes les dones del seu temps 
havien desaparegut. La Marquesa de Descatllar feia tres anys que era morta. Lola 
Dussay, la seva cunyada, la Comtessa de Sallent, totes, habitaven el país de les cendres. 
Amb Leocàdia Lloberola no es veien gairebé mai, perquè a l’una i a l’altra els feia pena 
el present d’aleshores. Pilar, a mesura que se li extingien les forces, es tornava més fina, 
més original, més plena d’interès. En la conversa de Pilar, un bon caçador de matisos 
hi hauria trobat aquell verd, aquell blau i aquell rosa, que ja no es fabriquen i dels 
quals se n’ha perdut la recepta. 

Josep M. de Segarra, Vida privada (fragment) 
 
 
 
1. Posa un títol al text anterior i raona’l (màxim 3 línies) (1 punt). 
2. Explica els usos metafòrics del llenguatge en els fragments subratllats al text (1 punt).  
3. Explica clarament què vol dir l’autor amb la frase que en el text apareix en lletra 
cursiva (1 punt). 
4. Segons el que es desprèn del text, el present de la vídua Xuclà és alegre? O 
contràriament suposa una situació de decadència respecte del passat? Raona la teva 
resposta a partir del text (màxim 10 línies) (1 punt). 
5. «A l’una i a l’altra els feia pena el present d’aleshores». Sents nostàlgia del passat? 
Per què? Fes una redacció en la qual responguis raonadament i amb arguments concisos 
aquestes preguntes (màxim 20 línies) (2 punts).  
6. El Modernisme. Concepte i característiques generals (2 punts). 
7. Els prejudicis lingüístics. Descriu 4 prejudicis que afecten la llengua catalana (2 
punts). 
 


