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OPCIÓ A 
 

Llegeix atentament el text i respon a les qüestions formulades 
Com que l’any que comença serà políticament mogut (ves quina novetat), i com que serà molt 
fàcil que la voràgine de seguida se’ns emporti, i les urgències, possiblement, com sovint passa, 
s’imposin sobre la resta, volia aprofitar l’espai d’avui, aquesta brevíssima pausa que ens ofereix 
el calendari, la convenció de canviar d’any, l’estona que potser dediquem a fer balanç o, fins i 
tot, propòsits, per tornar a dir i a recordar (-me i -nos) això que [...] ho resumirà tot: que la 
cultura no és una arracada. 
Les sabates són imprescindibles. La bufanda o els guants, quan fa fred, no arriben a aquesta 
categoria però poden entrar en la de necessaris. L’arracada, no. L’arracada, res. L’arracada és 
sempre un a més a més, la cosa que fa bonic, la que et pots permetre (si te la pots permetre). 
Vull dir que massa sovint, també des de la banda que se suposa que no ho hauria de fer, la 
progressista o d’esquerres o com en vulguem dir, es fomenta, a la pràctica, i s’encomana, 
aquesta manera d’entendre la cultura: és l’accessori, el guarniment, la galindaina* que et poses 
abans de sortir de casa, si tens temps, o si en tens ganes, o si vols lluir o etcètera. Que no 
passaria res si no la portessis. [...] 
Parlar de cultura és entrar en el camp dels intangibles, de les coses, fins i tot, que no es poden 
mesurar, que ni tan sols produeixen beneficis (i ara recordo aquells versos definitoris de Marc 
Granell: ‘Els poetes són els éssers / més imprescindiblement inútils / que hi ha sobre la terra’). 
Perquè si avui parlem de cultura no és pas per quantificar entrades venudes ni els diners que es 
mouen en una fira ni etcètera. Segur que és important de saber quantes entrades i quants 
expositors i quants diners i quant tot. Ho és: la indústria cultural i tot això i allò. Però avui 
parlem de coses que no es toquen. De coses que, ai las, potser ni tan sols es quantifiquen. Però 
que ens són essencials. Estructurals. Bàsiques. Perquè la cultura és, sobretot, una visió del món. 
O moltes. És, fins i tot, l’expressió d’aquesta cosa tan poc mesurable que és allò que ens fa 
humans. Som simples primats socials i territorials com altres que n’hi ha, i que n’hi ha hagut, és 
cert. Però tenim una cosa que ens fa diferents: la consciència, sí. I la capacitat de crear. No em 
refereixo pas a les eines: la roda, els coets, un ganxo fabricat per una garsa, la cullera d’un 
ximpanzé, el trineu d’un corb, no. Vull dir les coses que fem sense cap més finalitat que elles 
mateixes. La voluntat de crear bellesa. La capacitat de commoure amb un joc de colors, una 
melodia, la forma perfecta d’un sonet. L’estímul per al pensament amb una pregunta ben 
formulada. 
La cultura expressa bellesa, sentiments, raonament. Assaja camins, respostes, torna a 
preguntar. Sotraga**. Incita. Qüestiona. Emociona. I més. Molt més. Tot això implica valors 
socials. I és la cultura, de fet, aquest nostre intangible imprescindible, la que ens ha fet 
construir, històricament, pas a pas, les nocions d’igualtat, de solidaritat, de respecte; la que ha 
creat aquesta set de coneixement no sempre ni necessàriament utilitarista, l’escepticisme i el 
dubte com a capacitat de no judicar en absoluts; la que ens fa entendre la importància del 
context i dels subjectes col·lectius en l’evolució històrica i que, per tant, ens reconeix subjectes 
de canvi i de transformació, de justícia. No és una arracada, no. I qui la tracti com a tal és que 
no ens vol humans. 

N. C., fragment adaptat. Vilaweb, 02.01.19 

* Galindaina: adorn de poc valor (Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans) 
** Sotraga: commou. 
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1. Posa un títol a aquest text. Raona’l (màxim 3 línies). (1 punt) 
2. Identifica i enumera les parts del text. (1 punt) 
3. Explica el sentit de les expressions subratllades al text. (1 punt) 
4. Segons l’autora, què és allò que ens caracteritza com a humans? Fonamenta la teva 

resposta en referències textuals concretes (màxim 10 línies). (1 punt)  
5. «La cultura no és una arracada». Què vol dir l’autora amb aquesta afirmació? La 

comparteixes? Per què? Justifica la teva opinió amb arguments concrets i precisos 
(màxim 20 línies). (2 punts) 

6. Situació sociolingüística actual de la llengua catalana. (2 punts) 
7. La literatura dels anys vint i trenta: Bartomeu Rosselló-Pòrcel. (2 punts) 
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OPCIÓ B 
 

Llegeix atentament el text i respon a les qüestions formulades 
 

Vam pujar per una escaleta de pedra, molt estreta, amb els graons molt alts, entre parets i amb 
sostre, i vam sortir en una terrassa tota plena de nens. Duien el cap afaitat, tots tenien el cap 
ple de bonys i només se’ls veien ulls. Cridaven i corrien i, en veure’ns, van callar els uns després 
els altres i ens miraven com si no haguessin vist mai persones al món. 
Una professora jove se’ns va acostar, i ens va fer entrar en un despatx i vam haver de travessar 
tota la terrassa i passar per entremig dels nens. La professora ens va fer explicar i la Julieta li va 
ensenyar un paper i li va dir que, doncs, jo no tenia menjar i que volia deixar el nen allí perquè 
almenys allí, menjaria. La professora se’l va mirar i li va dir si volia quedar-se; i el nen, ni mitja 
paraula; aleshores ella em va mirar i jo la vaig mirar i vaig dir que havíem fet el viatge per dur el 
nen a la colònia i que ja que l’havíem dut, s’hi havia de quedar; i la professora va dir, mirant-me 
molt de dret però amb una mirada dolça, que tots aquells nens acabaven d’arribar i que potser 
el meu nen no feia per aquella casa. Se’l va tornar a mirar i em vaig ben adonar que el mirava i 
el veia com era; com una flor. Tant que m’havia fet patir els primers mesos de vida i semblava 
mentida com s’havia fet una preciositat i amb una onada de cabells damunt el front, lluents 
com aigua negra; i unes pestanyes d’artista. I la pell de setí, tots dos. Tant l’Antoni com la Rita. 
No eren com abans de la guerra, és clar, però encara eren bonics. I vaig dir que el deixava, i amb 
la Julieta vam començar a caminar cap a la porta i aleshores el nen se’m va tirar a sobre com 
una serp desesperada i plorant a llàgrima viva cridava que no el deixés, que volia estar a casa, 
que les colònies no li agradaven, que no el deixés i que no el deixés i que no el deixés. I jo em 
vaig haver de fer un cor de fusta i el vaig apartar i vaig dir-li que no fes més exageracions, 
perquè no en treia res, que s’havia de quedar i es quedaria. 

Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant (1962). 
 
1. Posa un títol que reflecteixi el contingut d’aquest text. Raona’l (màxim 3 línies). (1 punt).  
2. Assenyala els personatges que apareixen al text. (1 punt) 
3. Explica el sentit de les expressions subratllades al text. (1 punt) 
4. Com caracteritzaries l’escena descrita? Resulta agradable o angoixant? Justifica-ho amb 
arguments concrets i precisos (màxim 10 línies). (1 punt)  
5. «[...], que s’havia de quedar i es quedaria». És raonable la decisió de deixar el fill a les 
colònies? La comparteixes? Per què? Justifica la teva resposta amb arguments concrets i 
precisos (màxim 20 línies). (2 punts). 
6. Conflicte lingüístic: minorització, substitució, normalització. (2 punts) 
7. Poesia modernista: Joan Maragall. (2 punts) 
 

 

 


