
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
2004-2005 

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II 
 
 

Solucionari de les qüestions del text “La mirada” 
 
 
 
1) Escriu un sinònim dels mots següents: 
 
Puntuació: 0’5 per mot 
 
Solució:  

a) “piular”: cridar, parlar, protestar 
b) “adés”: abans 
c) “irrisori”: insignificant, ridícul 

 
2) Comenta la modalitat de les oracions que apareixen al paràgraf següent: “Què estem 
fent amb la immigració? ¿Quines respostes tenim per a centenars de persones 
desesperades que es juguen la vida perquè a Europa els oferim feina i l'esperança d'una 
vida digna? ¿Quins estudis, quines polítiques, quin debat seriós estem mantenint?” 
 
Puntuació:  
 

0’5 la identificació de la modalitat 
1 punt la caracterització o l’explicació de la modalitat 

 
Solució:  
 

Interrogació retòrica. Les preguntes retòriques són oracions aparentment 
interrogatives. És a dir, formalment i prosòdicament s’assemblen a les oracions 
interrogatives, però des del punt de vista del significat il·locutiu no vehiculen actes 
en què es pretenga obtenir una informació, sinó que són assercions encobertes. Les 
interrogatives retòriques que apareixen al text, per exemple, són equivalents a les 
afirmacions següents: “No estem fent res amb la immigració”, “No tenim respostes 
per al centenar de persones desesperades que es juguen la vida perquè a Europa els 
oferim feina i l'esperança d'una vida digna”, “No estem fent estudis, ni polítiques ni 
estem mantenint un debat seriós”. 

 
3) Digues quin mecanisme de formació de nous mots ha originat els mots següents i 
escriu la corresponent forma del plural 
 
Puntuació: 0’5 per mot, deglossat de la manera següent: 
 

0’2 la formació del plural 
0’1 la identificació del fenomen 
0’2 l’explicació del mecanisme. Es punturà tant l’explicació com l’anàlisi 
morfològica. 
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Solució  
 

a) “Guàrdia Civil”: plural, “guàrdies civils”. Composició. A partir de la base (o 
radical) nominal “guàrdia” i de la base adjectival “civil” es forma el compost 
nominal “guàrdia civil”. 

b) “esperança”: plural, “esperances”. Sufixació. A partir de la base verbal “esperar” 
i del sufix nominal –ança es forma el nom “esperança”. 

c) “debat”: plural, “debats”. Mecanisme que ha rebut denominacions diferents: 
conversió, habilitació, afixació zero o derivació impròpia. Es canvia la categoria 
del verb “debatre”, que passa a funcionar com a nom i a agafar els morfemes 
flexius típics d’aquesta categoria (gènere i nombre). 

 
4) A quin element del text remeten, a quina categoria pertanyen i quina funció sintàctica 
realitzen els mots següents? 
 
Puntuació: 0’5 per mot (0’1 l’antecedent, 0’2 la categoria i 0’2 la funció) 
 
Solució: 
 

a) “que” (en “el preu que han pagat aquells primers empresaris...”): pronom relatiu; 
remet a l’antecedent “preu” i funciona com a CD del verb “pagar”. 

b) “ho” (en “recordem-ho”): pronom feble; remet a l’oració “la història és aquí i no 
s’hi poden fer trampes” i funciona com a CD del verb “recordar”. 

c) “hi”: pronom feble; remet a l’antecedent “la història” i realitza la funció de 
complement circumstancial o adjunt del predicat. 
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