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VALENCIÀ: Llengua i Literatura II
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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. Digues de quin tipus són i quina funció sintàctica fan els sintagmes o constituents destacats en cursiva
en els fragments següents extrets del text:
a.  “Les anàlisis van concloure que estava tan ple d’esteroides que hauria donat positiu [...].” (línies 3-

4)
b. “La Xina va reaccionar amb prestància.” (línia 11)
c. “[...] va recordar que, com que és norma olímpica, està prohibit a la vila el menjar extern per raons

de seguretat [...]” (línies 11-12)

2. Explica quin procés de formació de paraules ha originat els mots següents i, per a cada cas, escriu-ne un
altre format pel mateix procés i que continga un dels morfemes constitutius (afix, arrel o base) del mot
de partida:
a. centímetres (línia 2)
b. reaccionar (línia 11)
c. cueja (línia 21)

3. Assenyala els connectors que apareixen en les oracions següents i indica de quin tipus són. A conti-
nuació, torna a escriure les oracions substituint cada un dels connectors per un altre de la mateixa
classe.
a.  “[...], com que és norma olímpica, està prohibit a la vila el menjar extern per raons de seguretat

[...]” (línia 12)
b. “Així que els nord-americans trencarien l’harmonia olímpica.” (línies 13–14)
c. “L’assumpte arriba quan encara cueja l’escàndol de les desenes de japonesos intoxicats per crestes

congelades xineses.” (línies 21–22)

4. Escriu un sinònim o explica el significat que prenen en el text les paraules següents:
a. topar (línia 2)
b. bestiar (línia 10)
c. polseguera (línia 17)
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A Pequín sense carmanyoles
Adrián Foncillas

Un pollastre va desencadenar la crisi. L’USOC (sigles angleses del Comitè Olímpic dels Estats Units)
va topar en un supermercat xinès amb mig pit de pollastre de 35 centímetres. “Suficient per a
alimentar una família de vuit”, va aclarir un funcionari al New York Times. Les anàlisis van concloure
que estava tan ple d’esteroides que hauria donat positiu qualsevol atleta que l’hagués tastat.

Amb aquest temor, els Estats Units van anunciar recentment que portarien el menjar de casa:
més d’11 tones de proteïna sense greix per als seus 600 esportistes, arribades en vaixell dos mesos
abans de la inauguració olímpica. El pla preveia contractar subministradors i cuiners propis, al marge
de l’organització. La decisió arribava poc després que Austràlia donés informació precisa als seus
esportistes sobre què podien i què no podien menjar. A més d’esteroides, alguns aliments a la Xina
mostren restes d’insecticides i drogues per a l’engreix del bestiar.

La Xina va reaccionar amb prestància. Va sostenir que no hi havia res a témer i va recordar
que, com que és norma olímpica, està prohibit a la vila el menjar extern per raons de seguretat i les
begudes per compromisos amb els patrocinadors. Així que els nord-americans trencarien l’harmonia
olímpica. “Hem lluitat de valent perquè tots els atletes del món puguin menjar junts i gaudir. Si els
Estats Units no volen fer-ho, serà una pena. Hi haurà menjar variat i segur per a tots”, va dir Kang
Yi, directora del catering olímpic.

La polseguera va obligar l’USOC a desdir-se’n la setmana passada, mostrar la seva fe indestruc-
tible en la seguretat alimentària olímpica i anunciar que els seus atletes menjarien la majoria de
vegades a la Vila Olímpica. Persisteixen els plans d’embarcar aliments, però aquests majoritàriament
per a personal sense dret a entrar a la Vila. Crisi tancada.

L’assumpte arriba quan encara cueja l’escàndol de les desenes de japonesos intoxicats per
crestes congelades xineses. Ha estat l’últim: la Xina pateix crisis alimentàries periòdiques, pròpies
d’un país en vies de desenvolupament i encara esforçat a omplir el plat a 1.300 milions d’habitants.
[...] Però les crisis se solen concentrar en les classes més baixes i desprotegides, per les mateixes raons
que l’oli de colza a Espanya no va matar cap ric. És poc probable que la Xina es deixi arruïnar els seus
Jocs Olímpics, assumits com una posada de llarg internacional, per un assumpte molt menys complex
que la contaminació o les previsibles campanyes tibetanes, taiwaneses o de Falun Gong. La polèmica
d’aquests dies ha revelat un control alimentari escrupolós i sense precedents, que hauria de ser
suficient per a evitar disgustos als 10.000 atletes, als quals s’han de sumar els entrenadors i altres
persones que menjaran a la vila.

El Periódico, 3 de març de 2008


