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L’examen té dues opcions, A i B, de les quals se n’ha de seleccionar una. Les 
cinc primeres preguntes de cada opció són de comentari i es relacionen amb 
el text de cada opció. La pregunta sisena consta de quatre preguntes, de les 
quals només se n’han de respondre dues, que l’alumne triarà lliurement. Les 
quatre preguntes són idèntiques a les dues opcions, per garantir l’opcionalitat 
absoluta. 
 
OPCIÓ A 
 

Llegeix atentament el text i respon les qüestions formulades 
 

Just quan sembla que cada vegada parlem menys entre nosaltres, arriben els 
assistents de veu a fer-nos companyia a casa. Són moltes les famílies que ja 
en tenen, d’aquests estranys aparells xerraires: es tracta d’una pantalleta 
amb un altaveu incorporat, que ens escolta i respon i ens satisfà les nostres 
demandes quotidianes. Li demanes que et posi música, el temps que farà 
demà, que t’avisi a les quatre de la tarda per anar a buscar els al·lots a 
escola, que et digui a quina edat va morir Kafka o que et faci la llista de la 
compra, la recepta del fricandó o ves a saber què més pot arribar a fer si tens 
la casa domotitzada… La cosa està connectada a Internet, com és obvi, i és 
d’allà d’on treu tota la informació, a més de reproduir la música per la qual 
pagues en alguna forma de subscripció legal. També pots fer que telefoni, i 
parlar amb d’altres persones, com un secretari que és fins i tot capaç 
d’explicar-te acudits o dir-te què se celebra avui, o si hi ha una notícia 
d’última hora. S’ha fet viral el vídeo d’un al·lot que usava l’estri per fer els 
deures: li dictava els problemes matemàtics que havia de resoldre i la veu li 
‘cantava’ les xifres de la solució. 
 
De moment, aquests aparells estan prou afinats si els parles en castellà –i 
amb les altres llengües grosses del planeta–, per bé que hem d’esperar el dia 
en què estiguin ja disponibles en català. Si no arriba aquest dia, estem 
perduts, perquè per aquí anirà la cosa: cada vegada més aquesta mena 
d’aparells estaran presents a la vida de molta gent, i si ens passem tantes 
hores parlant amb aquests estris en castellà serà una derrota més de la 
nostra llengua, més significativa que la que sofrim dia a dia a l’administració 
de justícia o a la cartellera del cinema. És per això que molts usuaris 
s’apunten voluntàriament per pronunciar paraules per als desenvolupadors, 
oferir el seu temps i accent per contribuir així que ben aviat els usuaris dels 
països catalans tinguin aquesta tecnologia viable sense haver de canviar de 
llengua. Estem parlant d’un assistent que ens ajuda o distreu, no d’un guàrdia 
civil, però de moment no rutlla si no li parles la llengua d’un imperi. 
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Seria senzill dir que tot això és una pèrdua de temps; la temptació a 
menysprear aquestes dèries sempre és present, sobretot en gent que es mira 
la tecnologia amb prevenció o escepticisme. Tot això, sumat a la fascinació 
per l’actualitat que tenim i que aquestes noves tecnologies faciliten, ens dona 
la més gran distracció de nosaltres mateixos mai inventada. A més, sempre 
que estem pendents de tot això, estem fent rutllar el negoci d’un altre. Ens 
volen allà, enganxats i distrets, donant corda a la joguina, parlant amb la 
paret. Ja no hi ha temps per a somiar desperts, reflexionar sobre les nostres 
ansietats, avorrir-nos i pensar coses impensades, i sobretot, temps per a 
parlar amb l’única persona amb qui potser fa molta estona que no parlem de 
veres, i que som nosaltres mateixos. 

Melcior Comes, diari ARA. 27/12/2019 
 

1. Posa un títol que reflecteixi el contingut del text. Raona’l. (1 punt) 
2. Determina l’estructura del text. (1 punt). 
3. Explica el significat dels mots que apareixen, al text, marcats en 

negreta. (1 punt). 
4. Quina és la relació que s’estableix entre aquests nous estris i la llengua 

catalana? Què n’opina l’autor? Fonamenta la teva resposta en 
referències textuals concretes (100 paraules) (1 punt).  

5. «Ens volen allà, enganxats i distrets, donant corda a la joguina, parlant 
amb la paret». Comparteixes aquesta opinió? Per què? Justifica la teva 
opinió amb arguments concrets i precisos. (200 paraules) (2 punts).  

6. Heu de triar i respondre dues de les quatre opcions (4 punts): 
a) Conflicte lingüístic: minorització i normalització (2 punts).  
b) El català a l’edat mitjana, fins al s. XV (2 punts). 
c) Literatura de Postguerra: Llorenç Vilallonga (2 punts). 
d) L’Escola Mallorquina: Joan Alcover (2 punts). 
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OPCIÓ B 
 

Llegeix atentament el text i respon les qüestions formulades 
 

Si Garvey o Norton, qualsevol dels dos, haguessin estat una mica més forts o 
una mica més febles, hauria abandonat el cas aquell mateix vespre. Però cap 
dels dos era prou fort per poder passar sense mi. I cap dels dos era prou feble 
perquè jo em veiés amb cor de decidir, sense càrrecs de consciència, que la 
seva causa no tenia possibilitats i que valia més desentendre-se’n. 
Tenim tendència a pensar que les nostres decisions es basen en criteris 
perfectament meditats. Jo opino que primer es mouen les nostres emocions, 
que actuen com a palanca invisible de les nostres raons. «Em penjaran, oi?» 
El meu problema era que un cop vaig haver escoltat Marcus ja no em vaig 
poder deslliurar del seu influx, tan tènue en segons quins aspectes. Quina 
paradoxa! Marcus Garvey només emanava feblesa, però una feblesa 
indestructible. Si hagués estat un presidiari rude i obstinat, decidit a lluitar 
per la seva vida fins a l’últim alè, hauria deixat que afrontés el repte amb les 
seves pròpies forces. En canvi, la imatge que se m’apareixia era la d’un nen 
que es debat contra les onades d’un tifó. I a un nàufrag ningú li pregunta si és 
innocent o culpable, se li ofereix la mà.  
Pel que feia a Norton, la seva feblesa no provenia tant del seu caràcter com 
de la seva posició. Que demanés els meus serveis ho deia tot. No volia que 
escrivís un llibre, volia que explorés un mapa fosc. Ell interpretaria l’àrea 
cartografiada amb ulls de jurista. Així, potser, veurien la llum relleus amagats 
que parlessin en favor de Garvey.  
 
El redactat de la primera sessió va tenir poca història. A Marcus només li 
concedien dues hores de visita cada quinze dies. O sigui, que tenia dues 
setmanes senceres per transcriure l’entrevista. Acostumat al ritme que 
m’imposaven les novel·les de Flag, allò era una bagatel·la. Fins i tot vaig 
reescriure aquell capítol cinc vegades, per millorar-ne l’estil. Encara estava 
posseït pels vicis adquirits. Sense adonar-me’n i per inèrcia, com un autòmat, 
en la primera versió m’havia mantingut fidel als dogmes de Flag. Vaig obrir 
els ulls. Flag era història, el Doctor Luther Flag ja no existia. I em vaig poder 
permetre, amb una satisfacció única, suprimir dotzenes i dotzenes d’adjectius.  

 
Albert Sánchez Piñol, Pandora al Congo (fragment) (2005) 
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1. Posa un títol que reflecteixi el contingut del text. (1 punt). 
2. Explica el sentit de la metàfora subratllada al text. (1 punt).  
3. A partir de les referències textuals, explica quina és la professió del 

personatge narrador. Justifica la teva resposta amb citacions textuals. 
(1 punt). 

4. A partir de les descripcions del text, caracteritza els tres personatges 
centrals de la narració  (veu narradora, Marcus Garbey i Norton). (100 
línies) (1 punt). 

5. «Tenim tendència a pensar que les nostres decisions es basen en 
criteris perfectament meditats». Estàs d’acord amb aquesta afirmació? 
Raona-ho amb arguments concrets i precisos. (2 punts) (200 línies).  

6. Heu de triar i respondre dues de les quatre opcions (4 punts): 
a) Conflicte lingüístic: minorització i normalització (2 punts).  
b) El català a l’edat mitjana, fins al s. XV (2 punts). 
c) Literatura de Postguerra: Llorenç Vilallonga (2 punts). 
d) L’Escola Mallorquina: Joan Alcover (2 punts).  


