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OPCIÓ A 
 
Llegeix atentament el text i respon a les qüestions formulades 
 

Com a mínim al començament, els creadors dels virus cercaven qualsevol cosa tret 
de diners. El resultat era pur vandalisme, tenia tan poc sentit com carregar-se els llums de 
la marquesina d’una parada d’autobús. De tant en tant algun programa o algunes peces 
d’ordinador deixaven de funcionar aleatòriament, i uns desconeguts, triats aleatòriament, 
s’hi veien incomodats anònimament. Jo suposava que, en un lloc o altre, algú deixava anar 
una rialla més aviat abstracta. 
 No m’impressionaven gens els coneixements que feien falta per fer això, per molt 
arcans que fossin, però em feia vergonya veure fins a quin punt no havia estat capaç de 
reflectir-ho en les meves obres de ciència ficció: la trivialitat que hi havia darrere de la 
creació de virus, la banalitat del resultat. Mai no havia descrit, i encara menys imaginat, 
cap personatge capaç de fer una cosa tan malintencionada sense cap motiu. 
 Aquesta tardor, quan em vaig assabentar de l’atac al programa nuclear iranià a 
través de Stuxnet, que ha apagat les centrifugadores iranianes que s’empraven per enriquir 
l’urani, vaig pensar que teníem un virus com cal: una ciberarma dissenyada expressament 
per un Estat per interferir en les activitats d’un altre. Però a mesura que en van anar sortint 
a la llum més detalls, tot plegat es va començar a assemblar cada vegada més a una 
operació tecnològica d’aficionat, optimitzada, però per a un atac concret sense pensar en 
les despeses. L’Estat implicat —segons diuen, Israel, potser en col·laboració amb els EUA, 
però no és segur— no va fer res més que basar-se en la feina no retribuïda de generacions 
de vàndals aficionats.  
 
William Gibson (escriptor de ciència-ficció i expert en noves tecnologies), article publicat al 
diari Ara. 
 
1. Posa un títol al text i raona’l (màxim 3 línies) (1 punt). 

2. Explica el concepte de vandalisme que l’autor usa en els mots o expressions subratllats (1 
punt). 

3. Explica el significat que tenen aquí quatre dels mots que apareixen al text marcats en 
negreta (1 punt). 

4. Explica si, segons el que es dedueix del text, ha evolucionat l’opinió de l’autor sobre els 
virus informàtics. Creu aquest autor que poden resultar útils per a la humanitat? Exposa-
ho amb arguments precisos i raonats (màxim 10 línies) (1 punt). 

5. En l’article s’explica que un país inventa un virus informàtic per boicotejar el programa 
nuclear d’un altre. Exposa la teva opinió sobre aquest tipus de «guerra oculta», amb 
arguments precisos i raonats (màxim 20 línies) (2 punts). 

6. La situació sociolingüística actual de la llengua catalana (2 punts). 
7. La literatura del segle XIX: marc històric i cultural (2 punts). 



 

Pàg. 2 / 2 

Convocatòria 
2015 

 
 
OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon a les qüestions formulades 
 

No volia acabar el mes d’octubre sense escriure’t. M’agrada el mes d’octubre, la 
tardor que estén una catifa de mel i ocre als nostres peus, els arbres humils, canviant com 
les mateixes persones. A banda dels caquis, les magranes, els codonys, les virtuts dels quals 
ja t’he comentat abans, és fàcil trobar en alguna parada els eixerits gínjols, més contents 
que un Pasco.* Sovint els compr, quan en trob, i els oferesc encara com una llaminadura als 
nins, que se’ls miren esverats. Han començat a aparèixer també les primeres taronges, un 
poc verdoses, encara: aviat podrem esprémer-les i fer-ne suc; s’acabarà així mateix la tirania 
del Tetra Brik, el seu efímer regnat de temporada. 
 Aquest cap de setmana he estat a Menorca. Com més va més m’agrada, aquesta illa. 
Sempre he pensat que no m’importaria gens haver-hi nascut. Els menorquins, per regla 
general, són gent culta naturalment, vull dir que no en fan ostentació, d’aquesta qualitat 
com més va més minsa entre el comú dels mortals. A més tenen una cosa molt important i 
cada cop més escassa: temps. No van −o no ho sembla almenys− gairebé mai estressats. 
Quan ets allà pareix com si les hores transcorreguessin d’una altra manera, com si els 
segons, els minuts, donassin més de si. Dissabte horabaixa vaig anar amb un amic a fer un 
tros del camí de Cavalls amb velo** com diuen ells, i avui −dimarts− encara sent les cames 
pesades. Segurament no és més que la ressaca que deixa la fatiga quan no estàs acostumat 
i que dura ben bé un parell de dies.  
 

Miquel Àngel Lladó Ribas,  
Tocar mare (fragment)  

 
* 
Pasco: Pasqua. 

** 
velo: velocípede, bicicleta. 

 

1. Posa un títol a aquest fragment. Raona’l (màxim 3 línies) (1 punt). 
2. Estructura del text i idees principals de cada una de les parts (1 punt).  

3. Explica els usos metafòrics del llenguatge en els fragments subratllats al text (1 punt). 
4. Segons l’autor, l’espai condiciona la percepció del temps? En quin sentit? Raona-ho amb 
arguments concrets i precisos (màxim 10 línies) (1 punt). 
5. Creus que, com se suggereix al text, la cultura és una qualitat actualment en retrocés o 
es tracta d’una opinió tòpica? Utilitza arguments concrets i precisos per defensar la teva 
posició (màxim 20 línies) (2 punts). 

6. Bilingüisme: definició i tipus (2 punts). 
7. Realisme i naturalisme: Narcís Oller (2 punts). 
 


