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Llengua Catalana i Literatura II Model 3 

OPCIÓ A 
 

Llegeix atentament el text i respon les qüestions formulades 
 

Mentre el maldestre Donald Trump ha reobert la ferida del racisme als Estats Units, s’ha 
desencadenat una onada de depuracions en el nomenclàtor i en els monuments que 
fins ara honoraven sudistes esclavistes enaltits com herois. El cas més paradigmàtic és 
el del general Robert E. Lee, líder militar de la Confederació, que ha estat descavalcat 
sense gaires manies. A França també han plantejat un debat semblant sobretot des que 
el Front Nacional s’ha entossudit a batejar carrers i places amb noms de militars 
colpistes o criminals convictes de les guerres colonials. A Barcelona, l’estàtua del negrer 
Antonio López té els dies comptats, i encara que no ho sembli, a Espanya fa deu anys 
que la llei de la memòria històrica obliga a desar els símbols de la repressió franquista. 
Està vist que la imperfecció humana i els viratges de la història, tard o d’hora 
convertiran en polèmica abrandada l’honorabilitat de polítics, militars, clergues, 
intel·lectuals, científics o empresaris. Perquè les persones som més a prop de la 
flaquesa que de la puresa, però també perquè l’heroi d’ahir és el traïdor d’avui, i els 
objectius del passat no es justifiquen amb els mitjans d’ara, potser ja és hora de posar fi 
a la mania de col·locar pedestals, monòlits i busts o dedicar carrers i places a 
presumptes prohoms.* Per identificar els indrets seria molt més raonable optar per 
números, lletres, llocs, coses o esdeveniments d’un consens indiscutible. El carrer 4, la 
plaça del Diamant o la rotonda de la Mediterrània, a part de facilitar l’orientació i ser 
més elegant, estalviarien la feinada de canviar plaques i adreces cada cop que algun 
historiador revela la part obscura de l’homenatjat. I a més, evitaria sotmetre la seva 
nissaga a la vergonya de la retirada d’honors atorgats amb tanta pompa amb 
circumstància. 

Ramon Rovira, El Punt Avui (07.09.17) 

* Prohom: home que frueix d’especial consideració entre els de la seva classe. 

1. Posa un títol a aquest text. Raona’l (màxim 3 línies). (1 punt) 
2. Determina l’estructura del text. (1 punt) 
3. Explica el significat dels fragments que apareixen subratllats al text. (1 punt) 
4. Quina és la postura de l’autor sobre els símbols de determinades èpoques 

històriques? Justifica la resposta a partir de citacions concretes del text (màxim 
10 línies). (1 punt) 

5. «Les persones som més a prop de la flaquesa que de la puresa». Comparteixes 
aquesta afirmació? Per què? Utilitza arguments concrets i precisos per defensar 
la teva posició (màxim 20 línies). (2 punts) 

6. La situació sociolingüística actual de la llengua catalana. (2 punts) 
7. La poesia modernista: Joan Maragall. (2 punts) 
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Llengua Catalana i Literatura II Model 3 

OPCIÓ B 
 

Llegeix atentament el text i respon les qüestions formulades 
 

L’abril havia passat de pressa, carregat de flors i amb moltes pluges. Anna va obrir els 
finestrons de la cambra d’Aloma quan tot just es feia de dia. El cel era fosc i tenia una 
mica de claror de rosada a un costat. Aloma no havia dormit gens. El seu cunyat 
arribava aquell matí i ella i Joan l’havien d’anar a rebre. Veuria el mar. Tant de temps 
sense anar-hi, com si no existís, sempre ficada a casa. Recordava l’aigua del port, bruta, 
amb els vaixells grans i la pudor de quitrà. La renglera de les grues. I Montjuïc a dins, 
estimbat. Quan Anna se’n va anar, es va ben acotxar i va tancar els ulls. Li agradava 
sentir del llit estant els sorolls de fora: el tramvia que passava lluny, una botzina. 
Gairebé a sota de la finestra, el gall que havia nascut pel febrer va fer un espinguet; 
encara no tenia tota la cua. Aloma va saltar a terra i va anar a mirar el jardí. A aquella 
hora el veia poques vegades. Però va agafar fred i es va tornar a ficar al llit. Les coses 
eren boniques; la vida no gaire. I com si amb l’ensopiment no n’hi hagués prou, hi havia 
les malalties. I la gent que no sabia estar quieta. Tan poc que costava. Va pensar en les 
corredisses de la Rambla, feia un mes. Per què hi havia de pensar? Era una pobra noia 
que no entenia res i que no sabia res de res. 

Mercè Rodoreda, Aloma (1936)  
 
 

1. Posa un títol a aquest text. Raona’l (màxim 3 línies). (1 punt) 
2. A partir de les referències que apareixen al text, situa l’acció en l’espai i el temps. 

(1 punt) 
3. Explica el significat de les paraules i expressions subratllades al text. (1 punt) 
4. A partir de la descripció del text, com caracteritzaries Aloma? És un personatge 

solitari o extravertit? Justifica-ho amb arguments concrets i precisos (màxim 10 
línies). (1 punt) 

5. «Les coses eren boniques; la vida no gaire». Estàs d’acord amb aquesta visió del 
món? Utilitza arguments concrets i precisos per defensar la teva posició (màxim 
20 línies). (2 punts) 

6. Bilingüisme: definició i tipus. (2 punts) 
7. La poesia de postguerra: Salvador Espriu. (2 punts) 

 


