
 A l’atenció del Molt Honorable 
  
1 Molt Honorable Senyor Eduardo Zaplana, president de la Gene- 

 ralitat Valenciana: 

 Joaquim Monzó Gómez (de nom de ploma Quim Monzó), veí de 

 Barcelona,  de  professió escriptor,  a  la  vostra Molt Honorable 

5 persona, amb tot el respecte i consideració.                                                               

  

 EXPOSA: 

 Que,  havent   sabut   pels   mitjans   de   comunicació les noves  

 directrius  que  la  Conselleria  d’Educació del govern valencià ha 

10 enviat a les editorials,desitjaria, per la present, exposar les con- 

 sideracions següents : 

  Que  aplaudeix  sense  reserva  els motius que impulsen la  
 conselleria  a  establir  uns  mínims  per  l’assignatura “Valencià. 

 Llengua i Literatura » i a eradicar, en conseqüència, tots  aquells 

15 autors  espuris  que  poguessin  contaminar  les rectes essències 

 de  la  llengua  valenciana  per haver nascut fora de la comunitat 

 que la vostra Molt Honorable persona presideix.  

  Que, no  obstant això,  desitjaria que, en el cas de l’infras- 

 crit, es  prengués  en  consideració que,tot i haver nascut a Bar- 

20 celona (i  excloent-lo  aquesta  circumstància  del  paradís de les 

 aules valencianes   d’Eso i batxillerat), els seus avantpassats per 

 via  paterna  van  ser  sempre  valencians, potser des del mateix 

 instant  que  el  Rei   En  Jaume  tingué a bé arrabassar aquelles  

 terres als sarraïns. 

25 Aqueixa  valencianitat  no  va  pas morir quan l’avi de l’infrascrit 
 (Joaquim Monzó Vidal, conegut entre els amics com a Ximo,i fins  

 i  tot, “el tio Ximo”, natural  de  Benigànim, partit judicial d’Onti- 

 nyent,comarca de la Vall d’Albaida,província de València) i l’àvia 

 de l’infrascrit (Emília García Benavent, també de Benigànim),ca- 

30 sats i residents en el carrer Sant Francesc de la dos cops esmen- 

 tada població, es van veure obligats (a principis del segle passat 

 o XX) a emigrar i a instal.lar-se en l’aleshores incipient barri del 

 Poble Nou, en la no valenciana ciutat de Barcelona. 

                    Per tot això, amb el degut respecte i consideració, 

35 SUPLICA: 

 Que li sigui  aplicada la  categoria d’oriünd, de manera que pugui 

 ser  estudiat  pels  alumnes  de  la comunitat  que la vostra Molt 
 Honorable  persona  dirigeix amb mà precisa, sense perjudici  de   

 les provisions  ja  dictades  i que, si a Déu plau, seran definitiva- 

40 ment  publicades en forma de decret en el Diari Oficial de la Ge- 

 neralitat Valenciana el mes d’octubre que ve.  L’infrascrit basa la 

 seva sol.licitud,per una banda, en el fet que, encara que els seus 

  avis  van  marxar  de  terra valenciana  fa deu dècades, els seus 

 avantpassats  hi  van viure  durant segles, i la vostra Molt Hono- 

45 rable persona  sabrà  entendre que unes minses dècades no són 



 gaire  res  comparades  amb la solidesa inapel.lable dels segles. 

 D’altra banda, l’infrascrit  apel.la  a  l’afecció   i  la  simpatia que  

 hom  ha sentit s empre cap als oriünds, tant en el terreny espor- 

 tiu (on de vegades futbolistes sudamericans són contractats com  

50 a  comunitaris  tot  i  que les proves d’oriündesa són descarada- 

 ment escasses) com en el polític (on, en  les  campanyes electo-  

 rals  ajustades, es concedeix sovint poder de vot a descendents 

 de gallecs  o  pitiüsos  amb  una  oriündesa  més esbravada que 

 la  que  presenta l’infrascrit. 

55 És gràcia que espera que mereixi el recte capteniment de vostra 
 Molt Honorable persona. Que vostra vida Déu guardi molts anys. 

  

                A la ciutat de Barcelona, el 12 de desembre del 2001. 

                          Firmat. 

 QUIM MONZÓ 

 
 

1.Comprensió del text.[3 punts] 

a) Descriu el tema o tesi i les parts bàsiques del text ¿Creus que el 

títol és temàtic o remàtic? Raona-ho[1 punt]  

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 

línies[1 punt] 
c) ¿És un text explicatiu o argumentatiu? Raona-ho. ¿Pertany a 

l’àmbit jurídico administratiu o periodístic? [0’50 punts] 

d)¿El català està escrit a la manera pròpia del valencià o a la més 

general? Posa exemples. Indica un connector de conseqüència, un 

altre distributiu i un altre de contrast, extrets del text.[0’50 punts] 

 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 

a) Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt] 

respecte   ¿oberta o tancada? 

aleshores   ¿sorda o sonora? 

noves   ¿oberta o tancada? 

passat   ¿sorda o sonora? 

rectes   ¿oberta o tancada? 
els seus avantpassats   ¿sorda o sonora? 

paterna    ¿oberta  o tancada? 

 

b)Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o 

expressions al text o indica’n un sinònim[1 punt] 

directrius(l.9) 

espuris(l.15) 

infrascrit(l.29) 

arrabassar(l.23) 

incipient(l.32) 

oriünd(l.36) 

minses(l.45) 
inapel.lable(l.46) 



esbravada(l.53) 

capteniment(l.55) 

 

c)  

1r apartat. 

Torna a escriure les frases següents substituint els elements 

subratllats en cadascuna pel pronom feble adequat[0’50 punts] 

L’infrascrit aplaudeix els motius de la Conselleria. 

Els seus avantpassats eren valencians. 

Els avis vivien al barri barceloní del Poble Nou. 
L’infrascrit basa la sol.licitud en la valencianitat dels seus 

avantpassats. 

L’infrascrit demana que se’l considere oriünd. 

 

2n apartat. 

Indica a quin tipus d’oració subordinada pertanyen aquestes 

frases[0’50 punts] 

a) Quim Monzó demana que li concedisquen la categoria d’oriünd. 

 

b) Quim Monzó diu que tots els seus avantpassats són valencians. 

 

c) Quim Monzó s’alegra que Zaplana presidisca la Comunitat 
Valenciana. 

 

d) Quim Monzó al.lega que els seus avis nasqueren a Benigànim. 

 

 

 

3.Expressió i reflexió crítica.[4 punts] 

a) Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual. 

[2 punts] 

 

b)¿Seria admissible excloure de la seua lectura i el seu estudi els 

escriptors hispanoamericans en l’assignatura “Lengua y Literatura 

españolas”? ¿Per què creus que el president Zaplana pretenia fer això 
amb els autors catalans i balears? ¿A què creus que obeeix aquest 

fet? (150 paraules)[2 punts] 

 

 

 

 


