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Amb el temps, la vida se t’omple de persones mortes. Primer comencen a passar els 
familiars grans o alguns amics de la família que sempre t’havien semblat vells. Després arriba 
l’hora a la generació dels pares i les desaparicions es fan més doloroses. Fins que tot d’una 
falta un amic de la teva edat, algun cosí o algun germà fins i tot. Això ja inquieta més.

A vegades s’altera aquest ordre cronològic. Aleshores, al dolor s’uneix el desconcert, per-
què ets massa jove per veure la mort entre la teva classe d’edat. Fins que ja no queda ningú per 
sobre teu i esdevens una d’aquelles persones que sempre han semblat grans als fills dels teus 
amics. Penses, llavors, que la teva mort potser doldrà, però ja no sorprendrà ningú. I t’adones 
que aquesta roda gira des de temps immemorial sense que el món s’aturi ni poc ni gaire.

Quan tens més vida al darrere que al davant les coses es veuen d’una altra manera. Són 
les mateixes, però tu ets diferent. Has viscut més que viuràs, tens més records que expectati-
ves. Alguns es tornen conservadors, ja s’entén. Altres, en canvi, es fan més agosarats. Té lògi-
ca: qui més ha de conservar són els joves, amb tota la vida per davant… Martí Domínguez, 
al magnífic assaig El somni de Lucreci, retreu a Galileu que acabés retractant-se. Argumenta 
que ja tenia setanta anys i que hauria pogut culminar la seva vida gloriosament. Fa pensar, 
mirar-s’ho així.

Ramon Folch. «La vida quan ja has viscut la vida». El Periódico (2 novembre 2014)

Després de llegir el text, responeu a les qüestions que us plantegem tot seguit. 

1. Comprensió lectora
Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent. 
[3 punts: cada resposta correcta val 0,5 punts. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,16 punts per cada 
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte.]

1.1. L’autor diu que a vegades s’altera aquest ordre cronològic perquè 
a) a vegades es mor una persona de vuitanta anys abans que una de noranta.
b) a vegades els vells poden arribar a viure molts anys.
c) a vegades es mor una persona que no és vella.
d) a vegades els joves s’alteren quan es mor algú.

1.2. L’autor, amb l’expressió comencen a passar, vol dir que els familiars grans
a) entren més a poc a poc al cotxe.
b) es fan més vells.
c) es moren.
d) arriben a casa.

1.3. Segons l’autor, Martí Domínguez retreu a Galileu que no fos prou
a) conservador.
b) valent.
c) lògic.
d) vell.

1.4. En el text, l’expressió aquesta roda gira des de temps immemorial es refereix al fet que
a) els joves que veuen morir els vells també es faran vells.
b) hi ha gent que es mor jove.
c) als vells sovint els roda el cap.
d) a vegades els vells viuen molts anys.

1.5. Un antònim de l’adjectiu agosarats és ____________.
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1.6. Un mot o una expressió equivalent al sintagma tot d’una és ____________.

2. Expressió escrita
[4 punts en total. Es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi.]

2.1.  Redacteu de nou el passatge del text «Penses, llavors, que la teva mort potser doldrà, però 
ja no sorprendrà ningú. I t’adones que aquesta roda gira des de temps immemorial»,  
utilitzant la primera persona i convertint les dues frases en una sola frase composta. 

 [1 punt]

2.2.  Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, donant el vostre 
punt de vista sobre aquesta frase: «La gent, quan es fa vella, es torna més conservadora.»

   Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi) 
de la redacció. 

 [3 punts]

3. Reflexió lingüística
Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent. 
[3 punts: cada resposta correcta val 0,5 punts. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,16 punts per cada 
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte.]

3.1. El gerundi del verb excloure és 
a) excloguent.
b) excloent.
c) excluint.
d) excloient.
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3.2. Un substantiu amb el mateix radical que el mot financer és 
a) financiació.
b) finançament.
c) financiament.
d) financiasió.

3.3.  La funció sintàctica del relatiu que de la frase Ara no tenim els estris financers que poden 
ajudar a la recuperació econòmica és
a) complement circumstancial.
b) subjecte.
c) complement directe.
d) complement preposicional.

3.4.  L’atribut de la forma verbal són en la frase Les relacions econòmiques internacionals són 
a hores d’ara notablement injustes és
a) notablement injustes.
b) a hores d’ara.
c) injustes.
d) notablement.

3.5. El plural del mot procés és _____________.

3.6. El femení plural de l’adjectiu diferent és _____________.


