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Un traumatòleg hipertens i cardíac i un pastor abúlic i negligent han resultat, al capda-
vall, els dos únics hereus, a parts iguals, de la fabulosa, gairebé mítica, herència del cèlebre rei 
Bonet, objecte, durant una colla de dècades, d’un procés judicial espès i magmàtic, envitri-
collat i inacabable. Els familiars del traumatòleg han expressat la temença fonamentada que 
aquella notícia tan extraordinària i inesperada no afectés negativament la seva salut, tan fràgil 
i sotmesa als efectes temibles d’aquells dos punts tan perillosos, però ell ha dit que no calia 
que patissin ni que s’hi amoïnessin, que l’exercici habitual de la traumatologia, amb sang i 
fetge a betzef, ja neutralitzava el possible perill d’aquells dos punts dèbils del seu organisme. 
Pel que fa a l’altre afortunat hereu, el pastor, qui deia que era un pastor de cabres i ovelles, qui 
un pastor protestant, i la cosa no s’ha acabat d’aclarir. El que sí que és cert, tant en el primer 
supòsit com en el segon, és que el pastor ha abandonat el seu ramat per dedicar-se íntegra-
ment a l’art de no fer res, el somni daurat, i fins ara impossible, de tota la seva vida.

Albert Jané. Calidoscopi informal. 
Girona: Edicions de la Ela Geminada, 2017, p. 682.

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. Quins són els dos punts tan perillosos que afecten la salut del traumatòleg?
a) La sang i el fetge a betzef.
b) La hipertensió i el fet de ser cardíac.
c) L’espessor i el magmatisme del procés judicial.
d) El caràcter extraordinari i inesperat de la notícia.

1.2. Com es confirma, en el text, que el pastor és negligent i abúlic?
a) Perquè abandona el ramat i es dedica a no fer res.
b) Perquè no se sap si és pastor de cabres i ovelles o pastor protestant.
c) Perquè el seu somni daurat havia estat impossible en tota la seva vida.
d) Perquè ha resultat hereu a parts iguals.

1.3.  Per què diríeu que el traumatòleg no ha trobat cap inconvenient a ser hereu, malgrat la 
fragilitat de la seva salut?
a) Perquè els seus familiars han expressat una temença fonamentada.
b) Perquè el pastor també és hereu com ell, a parts iguals.
c) Perquè l’herència és fabulosa, gairebé mítica, i els diners ningú no els refusa.
d) Perquè el procés judicial ha estat envitricollat i inacabable.

1.4. Quina d’aquestes paraules és un sinònim de temença?
a) Malestar.
b) Burla.
c) Denúncia.
d) Por.

1.5. Un antònim de l’adjectiu afortunat és ____________.

1.6.  Expliqueu breument quin és el sentit de l’expressió a betzef, que apareix en el text:  
____________________________________________________________________.
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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.  La història que heu llegit està explicada amb un sentit de l’humor peculiar, amb ele-
ments absurds que l’allunyen de la versemblança i que, per això, fan riure. Assenyaleu 
un parell de casos en què detecteu aquest humor absurd dins el text.

 [1 punt]

2.2.  Els dos personatges que apareixen en el text esdevenen hereus, a parts iguals, d’una 
fortuna fabulosa. Expliqueu què faríeu si algun dia heretéssiu una fortuna similar.

   La redacció ha de tenir entre cinquanta i vuitanta paraules, i s’hi valorarà l’adequa-
ció, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi). 

 [3 punts]
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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.   La combinació de pronoms febles que substitueix adequadament, i alhora, els sintag-
mes subratllats en la frase En Joan sempre parla de tu a les meves amigues és
a) les hi.
b) les en.
c) els en.
d) els hi.

3.2.  En la frase No ho sabrà ningú més, a part de tu, la seqüència a part de és 
a) un adverbi compost.
b) una locució prepositiva.
c) una locució adverbial.
d) una preposició conjuntiva.

3.3.  En la frase Qui hagi dit això no em coneix prou, el pronom relatiu qui es pot substituir 
també per un altre element relatiu igualment correcte, que és
a) el què.
b) el qual.
c) el que.
d) quin.

3.4.   El prefix a- que apareix en els mots anormal o asistemàtic és un prefix que denota
a) irrealitat.
b) oposició.
c) menyspreu.
d) increment.

3.5.   En la frase Necessitava llet, però no vaig atinar que en tenia una botella a la nevera hi 
ha una paraula que no és admissible en català normatiu, que és ____________.

3.6.   La primera persona del singular del present d’indicatiu del verb coure és ____________.


