CATALÀ

PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR
Convocatòria extraordinària setembre 2014

INSTRUCCIONS DE LA PROVA
 Disposau d’1 hora per fer la prova.
 Heu de contestar al mateix full, a l’espai per a cada pregunta.
 L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.
 No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics.
 No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
Nom:
____________________________________________________________________
Llinatges:
_________________________________________________________________
DNI / NIE:

Qualificació:

Signatura de l’alumne/a:

Bona Sort!
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1. Llegiu el text que teniu a continuació i contestau les preguntes que s’hi
relacionen. (3 punts)
Dissabte
Totes les fotos de la seva vida caben en una capsa de sabates amb les puntes
doblegades. S’amunteguen sense ordre. Hi ha fotos de quan era petita barrejades
amb fotos ja de gran. En seixanta anys no ha tingut mai ni un minut per agafar
un àlbum i ordenar-les. I ara que per fi té temps li fa mandra i tampoc no veu
quin sentit tindria ordenar-les a aquestes altures. [...] Les fotos les mira, sempre,
a la taula del menjador. Col·loca la capsa a l’esquerra i en treu la tapa de cartró.
Amb totes dues mans agafa un grapat de fotos i les deixa davant seu. Moltes, ni
les contempla. D’una llambregada en recorda fins a l’últim detall; les ha vistes
tantes vegades! Ara en busca concretament una, on ella i el marit, de bracet,
miren a la càmera amb un somriure glaçat. No ha de buscar gaire, perquè, tot i
que l’amuntegament podria semblar caòtic als ulls d’un estrany, el pas dels anys i
l’anar mirant les fotos una vegada i una altra han fet que sàpiga sempre en quin
nucli dels diversos nuclis de l’amuntegament és cada una. Troba de seguida la
que busca, i la contempla amb ulls humits. Ell du els cabells lluents de fixador i
ella un petit barret de tul i flors de llessamí a la mà. Sense deixar de mirar la foto,
la dona furga la butxaca del davantal, en treu unes tisores i, amb tres cops
decidits, talla la foto de manera que el marit cau a terra i ella queda sola, manca
del braç esquerre pel qual ell li passava el seu dret. Ha dubtat un instant si
s’estimava més quedar-se ella sense braç esquerre o si, per no perdre’l, conservar
aferrat el braç d’ell. Tot seguit deixa el que queda de foto damunt de la pila
d’altres fotos, s’ajup a recollir el marit de terra i el va fent a miques, amb cops de
tisora petits i regulars. Després busca altres fotos on surtin plegats, però no n’hi
ha cap. Quan desa les tisores, els minúsculs bocins d’ell formen un turonet que,
amb la ma dreta, escombra cap al palmell de l’altra, per llençar-lo a les
escombraries. Després deixa la capsa de fotos dins de l’armari i arreplega les
americanes, les camises, els pantalons i les corbates. Tot va a parar a dins d’una
bossa de plàstic gran. Al supermercat n’ha comprat un paquet que duia la
llegenda ÚS INDUSTRIAL. Deixa la bossa al rebedor el temps just d’arreglar-se els
cabells i posar-se la jaqueta.
Li costa obrir el contenidor i, encara més, encabir-hi la bossa. Quan ho
aconsegueix, la boca del contenidor queda oberta. Tant li fa. S’espolsa les mans i
va fins a la cafeteria del carrer Balmes on de vegades berena amb un sandvitx
petit de sobrassada. Després, a la cansaladeria compra croquetes.
Quim Monzó. Mil cretins
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a. Explicau el darrer paràgraf del text en relació amb el contingut.

b. Assenyalau la intenció del text i digau què vol posar de manifest.

c. Per quina raó creis que l’autor posa “ÚS INDUSTRIAL” en majúscules.

d. Indicau el tipus de text i el registre lingüístic.

e. Destriau les paraules que formen diftong i digau si és creixent o
decreixent: amunteguen, seixanta, taula, treu, dues, somriure, lluent,
deixar, quedar, duia.

f. Explicau quin sentiment us ha produït la lectura d’aquest text.
Justificau-ho.

2. a. Digau per què porten accent aquestes paraules. (0,5 punts)
-

àlbum
cartró
càmera
caòtic
llessamí
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b. Digau per a què serveix l’accent diacrític. Podríeu extreure cinc paraules del
text que en portin. (0,5 punts)

3. Assenyalau la categoria gramatical de les formes de la frase següent: (1 punt)
Deixa la bossa al rebedor el temps just d’arreglar-se els cabells i posar-se la
jaqueta.

4. a. Escriviu els sinònims, en relació amb el text, de les paraules que teniu a
continuació: (0,5 punts)
-

grapat
llambregada
furga
barret
turó

-

glaçat
mandrós
caòtic
ajup
mica

b. I ara, els antònims d’aquestes altres: (0,5 punts)

5. a. Digau amb quants lexemes es conjuga el verb treure. Posau un exemple de
cada un. Assenyalau la irregularitat ortogràfica que presenta aquest verb. (0,5
punts)

Prova d’accés a grau superior (català)

Pàgina 4 de 5

b. Conjugau el present d’indicatiu del verb cabre. (0,5 punts)

6. Redactau un text d’aproximadament 150 paraules, estructurat en paràgrafs, a
partir d’una de les dues opcions que us presentam: (3 punts)
a. Descriviu el moment més trist o el més feliç de la vostra vida.
b. Inventau una hipòtesi sobre per què creis que la dona del relat
esmicola la foto del seu marit.
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