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Llengua Catalana i Literatura II Model 1 

OPCIÓ A 
 

Llegeix atentament el text i respon a les qüestions formulades 
 

La vida humana és tan incerta que els venedors de futur sempre es fan escoltar. El present viu 
atemorit o esperançat en virtut dels profetes que apareixen a cada cantonada. A vegades 
apareixen estimulants «historiadors del futur» com és el cas de l’israelià Noah Harari i el seu 
best-seller Homo Deus. En aquest cas, l’interès prové de l’avaluació dels fenòmens del present 
d’un món en estat de canvi vertiginós que no podem atrapar. No es tracta de «predir» el futur 
sinó d’explorar els potencials del present. L’autor ens situa a l’albada del que anomena el 
«tecnohumanisme» i d’una nova religió, la religió de les dades, una colossal acumulació de 
dades que subministrem entre tots els components de l’espècie de forma voluntària i que 
generen uns algoritmes que ultrapassen de lluny la intel·ligència humana en molts dels seus 
aspectes. La tortuga governamental o legislativa no pot atrapar la llebre tecnològica, diu Harari. 
Els pobres polítics no poden generar «visions de futur» perquè ningú pot imaginar-se realment 
on serem d’aquí a vint anys. Les noves possibilitats tecnològiques tindran, indefectiblement, 
efectes transformadors sobre la nostra pròpia consciència, sobre què som i quina és la nostra 
posició en el món. Els valors del vell humanisme costen de mantenir. Pensem en la pràctica 
d’escriure un diari personal. En la cultura juvenil d’avui, ¿qui vol dedicar temps a una intimitat 
quan tothom va boig per «penjar» les experiències personals i col·leccionar likes? Les dades 
flueixen i es comparteixen a escala global. Per insinuar la seva devoció pels mascles jovenets, 
Oscar Wilde deia que li agradaven els homes amb un futur i les dones amb un passat. L’autor de 
Dorian Gray només entreveia el futur com l’implacable envelliment del cos. Ara, els historiadors 
del futur ja festegen, sense embuts, amb la idea d’humans immortals. Sembla que l’entremaliat 
Oscar Wilde deia coses pròpies d’un Homo sapiens del XIX, una ment antiquada davant l’Homo 

Deus que ens espera abans no acabi el XXI. 
Miquel Berga, El Punt Avui (28.01.18) 

 
1. Posa un títol a aquest text. Raona’l (màxim 3 línies). (1 punt) 
2. Indica quines són les idees principals del text i resumeix-les. (1 punt) 
3. Explica el significat dels fragments que apareixen subratllats. (1 punt) 
4. Quina és l’opinió de l’autor del text sobre les persones que prediuen el futur? 

Fonamenta la teva resposta en referències textuals concretes (màxim 10 línies). (1 punt)  
5. «Les noves possibilitats tecnològiques tindran, indefectiblement, efectes 

transformadors sobre la nostra pròpia consciència, sobre què som i quina és la nostra 
posició en el món». Comparteixes aquesta afirmació? Per què? Justifica la teva opinió 
amb arguments concrets i precisos (màxim 20 línies). (2 punts) 

6. Llengües minoritàries i llengües minoritzades. (2 punts) 
7. El teatre modernista: Santiago Rusiñol. (2 punts) 
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Llengua Catalana i Literatura II Model 1 

OPCIÓ B 
 

Llegeix atentament el text i respon a les qüestions formulades 
 

Dos dies després del seu casament, Lalo Nevares aconseguí una nova partida de barrils buits i 
va afegir una altra peça a la barraca de llauna. Lupe, l’esposa de Nevares, aprofità pots de 
metall de diverses mides per a plantar-hi flors, i la llar acabada de crear resplendia entre 
centenars d’altres més humils, bastides amb caixes de fusta, fulls de cartó o excavades a terra i 
cobertes de qualsevol manera amb retalls de lona. 
Don Monxo, un dels homes més vells del barri, contemplava embadocat el vaiverejar* de Lalo, 
l’arquitectura infantil que s’alçava ràpidament amb fragments brillants que reflectien el sol i 
ferien els ulls, enlluernant la gent. L’ancià parlava poc i, abans de dir res, meditava 
calmosament tota la frase, canviant de lloc una vegada i una altra les parts de l’oració, 
escurçant-la perquè a l’hora de servir-se’n tingués la desitjada concisió ancestral.  
—Sota la llum d’un dia clar, tot fa bonic —digué sense mirar de front. Però ara que vingui la 
temporada de les pluges, deixarà entrar l’aigua, com les altres. 
—Qui sap! —respongué Lalo, deixant la feina per un moment. Contemplà en la llunyania el 
perfil de la ciutat, agrisat per la boirina, que donava un to fantasmal a les torres, als 
monuments, a tota la barrejada edificació de la gran urbs. Per a Lalo, aquell món de ciment era 
estrany i distant i no sentia els seus habitants com a gent seva, ni tan sols com a compatriotes. 
Parlaven el mateix idioma que ell, però amb moltes més paraules, de vegades incomprensibles 
o bé referint-se a objectes que Lalo no havia vist mai.  
 

Pere Calders, Aquí descansa Nevares (1980) 
 
* Vaiverejar: anar d’un costat a l’altre sense objecte determinat.  
 

1. Explica el significat de les expressions subratllades al text. (1 punt) 
2. Indica dos fragments del text que siguin en estil directe. (1 punt) 
3. A partir de les referències textuals, determina l’espai i el temps en què se situa la 

narració. (1 punt) 
4. Caracteritza els personatges de don Monxo i de Lalo Nevares, a partir de citacions 

concretes del text (màxim 10 línies). (1 punt) 
5. Quina és la situació social del protagonista? És un personatge integrat o marginat? Per 

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

6. La mitificació del bilingüisme: tòpics i prejudicis lingüístics. (2 punts) 
7. L’Escola Mallorquina: Joan Alcover. (2 punts) 

 


