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Sèrie 2 
 
TEXT: Ramon Rovira. «Cendres enceses». El Punt Avui (6 novembre 2014) 
 
Criteris generals 
La nota de cada part (comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística) no pot 
ser inferior a 0 punts. 
Així, per exemple, si de la suma de la puntuació de les qüestions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
i 1.6 en resulta un número negatiu, s’ha de considerar que la nota de comprensió 
lectora és 0 punts. El descopmte per faltes només és aplicable a la part d’expressió 
escrita. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
1. Comprensió lectora [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 pensar en positiu és gairebé un exercici d’innocència estúpida 
perquè 

a)  la corrupció es multiplica i aboca al pessimisme. 
 
1.2. Una expressió del text que té la mateixa referència que el mot pastors és 

a)  homes i dones que varen pagar la defensa de les seves idees amb enormes 
renúncies 

 
1.3. Per les seves característiques, aquest text pertany a 

b)  un article d’opinió. 
 
1.4. En el text, l’expressió cendres enceses fa referència a 

a)  persones que es dediquen honradament al bé públic. 
 
1.5. Un antònim del mot egoisme és generositat, altruisme. 
 
1.6. Un mot o una expressió equivalent al verb albirar és divisar, veure de lluny, veure, 
distingir amb la vista. 
 
 
2. Expressió escrita [4 punts] 
[Es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de 
sintaxi.] 
 
 
2.1. Redacteu de nou la frase del text «Perquè al costat de les pomes podrides n’hi 
ha moltes més de formoses i senceres» substituint les metàfores per expressions no 
metafòriques. [1 punt] 
 
 
Perquè al costat de les persones corruptes hi ha moltes més persones que segueixen 
dedicant-se honradament al bé públic. 
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2.2. Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, 
sobre els mitjans que caldria utilitzar per a fer desaparèixer la corrupció política. 
Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi) 
de la redacció. [3 punts] 
 
 
Una resposta possible: 
 
Per fer desaparèixer la corrupció política caldria que hi hagués sistemes de control 
rigorosos i transparència en els comptes. Per exemple, els ingressos dels polítics 
haurien de ser supervisats per comissions formades per persones de prestigi que no 
es dediquin a la política. I, a més, caldria que, quan es comet un frau, la penalització 
fos proporcional al delicte. Avui dia els polítics, fins i tot si se’ls condemna, continuen 
vivint com a rics. 
 
 
3. Reflexió lingüística [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 desaparèixer és 

a)  desapareixent. 
 
3.2. La tercera persona del singular del condicional simple del verb batre és 

b)  batria. 
 
3.3. El segment im del mot immortalitzar és un 

c)  prefix. 
 
3.4. La funció sintàctica del relatiu que de la frase La cançó que cantes m’agrada és 

c)  complement directe. 
 
3.5. Un derivat per sufixació del substantiu forn és 

b)  forner. 
 
3.6. El pronom feble amb què se substituiria el sintagma al Brasil de la frase Aniré al 
Brasil, si s’hagués de pronominalitzar, és hi. 
 
 


