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Totes
Todas

IMPORTANT / IMPORTANTE

1r Exercici
1º  Ejercicio

VALENCIÀ: Llengua i Literatura II
VALENCIANO: Lengua y Literatura II

Comuna
Común

90 minuts
90  minutos

Barem: / Baremo:

Comentari crític:  7 punts
Qüestions:  3 punts

Comentari crític: Realitza un comentari crític del text adjunt.

Qüestions: Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents:

1) Identifica els connectors que apareixen al fragment següent i digues de quins tipus són:

“Sentim, doncs, el buit de la nostra frustració, però aquesta no és res comparada amb la que pateixen les
víctimes del nostre sistema” (línies 18-19)

2) Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i delimita’n els constituents morfològics.
Després, per a cada mot, tria un constituent dels que el formen i escriu un altre mot, mitjançant el mateix procés de
formació, que continga el constituent que hages triat.

cirurgià  (línia 9)
televisió (línia 17)
engreixat (línia 22)

3) Escriu un sinònim o explica el significat dels mots següents:
llar (línia 8)
forassenyat (línia 13)
clergues (línia 16)

4) Identifica els recursos tipogràfics que apareixen al text i digues quina funció realitzen en general i quina funció
específica acompleixen al text.
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De buit en buit

Amb l’experiència acumulada dels seus 97 anys, el doctor Broggi diu que el món va malament.
Acaba de publicar el segon volum de les seves memòries i ha declarat: “No anem bé. Molta gent
omple la buidor de la seva vida amb el consum, amb l’adquisició de béns per ostentació. El món no
pot aguantar més”.

Amb un llenguatge més tècnic, l’últim informe de Justícia i Pau diu exactament el mateix: “El
consum creix d’una manera desbocada; així ho mostren tots els indicadors: creix el nombre de
consumidors, creix el consum de matèries primeres, creix el consum de béns i serveis i creix el
nivell de despesa per llar. El consum omple, en part, el buit que han deixat la religió, la família, la
comunitat, les utopies”. Els autors d’aquest informe coincideixen literalment amb el mític cirurgià
de les Brigades Internacionals: el consum creix per omplir un buit. El que passa és que el
consumisme provoca un altre buit, que és el de la butxaca a final de mes i el de l’endeutament
crònic al llarg de la vida, i encara genera un buit més profund, que és el que descriu la novel·lista
Carme Riera a La meitat de l’ànima: “La substitució del sentit sacre pel consumisme forassenyat
no sembla que hagi modificat gran cosa la condició humana; no li ha atorgat més llibertat.
Continuem sent criatures en dependència, no de Déu sinó dels déus producte del mercat, dels
clergues que prediquen sense assossec ni treva que l’únic camí possible per a la salvació terrenal, la
felicitat immediata, és la possessió d’uns determinats béns, anunciats quasi sempre a televisió”.

Sentim, doncs, el buit de la nostra frustració, però aquesta no és res comparada amb la que pateixen
les víctimes del nostre sistema: els 850 milions d’habitants del planeta que sofreixen fam o
desnutrició. Per això, el doctor Broggi diu que mai no havíem anat tan malament com ara; fets com
la revolta que aquests dies s’estén pels suburbis d’Europa són el fruit amarg de la injustícia que
hem instaurat i engreixat.

Narcís-Jordi Aragó, El Punt, 14 de novembre de 2005


