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Als Prepirineus, els senglars es deleixen pel blat de moro. Són animals omnívors que 
devoren qualsevol cosa, però aquesta faŀlera pel blat de moro és nova. Es veu que en destrossen 
els camps. Abans n’apareixia un de tant en tant i encara de nits. Ara se’ls veu en colles de sis 
o set i a ple dia. […]

Els empeny la gana. I els acullen els boscos. Marià Vayreda, a La punyalada, descriu una 
Alta Garrotxa consteŀlada de masos. Qualsevol racó era bo per fer-hi una casa, artigar un bosc 
i treballar-hi un camp. […] Avui, basta resseguir el territori i fixar-se en les pagesies abando-
nades i en les feixes que encara afloren entre les bosquines. El territori se’ns ha anat buidant 
de gent i omplint de bosc. I de senglars, naturalment. I també de foc, és clar.

També hi han anat arribant flagells diversos. Els més transcendents van ser l’escarabat de 
la patata i la fiŀloxera, ambdós d’origen americà. La fiŀloxera acabà amb totes les vinyes, que 
van haver de ser replantades amb ceps americans […]. 

Patim també el cargol poma al delta de l’Ebre, el morrut de les palmeres, les cotorres 
grises a Barcelona […]. La vida propendeix a redistribuir-se, si les condicions li ho permeten 
o la hi obliguen. Si ens incomoda, hem de mirar de no propiciar les circumstàncies que ho 
afavoreixen. Procedim a l’inrevés i després ens queixem. 

Ramon FOLCH. «De senglars i vespes asiàtiques». El Periódico (3 novembre 2013)

A) Encercleu la resposta correcta o empleneu el buit corresponent. 
 [1 punt cadascuna; en les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error]

1. En el text, un sinònim del mot faŀlera és
a) gust.
b) rebuig.
c) dèria.
d) faŀlàcia.

2. L’antecedent del pronom els (de la frase «I els acullen els boscos») és
a) als Prepirineus.
b) els boscos.
c) els senglars.
d) els camps.

3. La tercera persona del singular del condicional simple del verb permetre (que en el text 
apareix en la forma permeten) és
a) permetria.
b) permitiria.
c) permetiria.
d) permetés.

4. En el text, un sinònim del mot flagells és
a) inconvenients.
b) calamitats.
c) novetats.
d) destrosses.
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5. La funció sintàctica del relatiu que (de la frase «que van haver de ser replantades amb ceps 
americans») és
a) complement directe.
b) subjecte.
c) complement indirecte.
d) complement circumstancial de lloc.

6. El participi del verb empènyer (que en el text apareix en la forma empeny) és 
__________________.

7. El mot primitiu del qual deriva el nom bosquina és __________________.

B) Redacteu el text següent. 
 [3 punts; es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi]

8. Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, explicant per 
què l’autor fa l’afirmació següent: «Procedim a l’inrevés i després ens queixem.» 

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