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1 He perdut  el  compte de les voltes que ha pegat el cas d’Alberto  

 Contador,  i  de les sorpreses   brillants que ens ha proporcionat. 

 Fins i tot pot ser que, entre avui que escric això i el dia que surti 

 publicat, n’aparegui alguna més.Jo em vaig quedar en allò del fi- 

5 let de vedella,  aquell  fantàstic  filet de vedella amb clembuterol 

 que es va menjar a Irun (o que va comprar a Irun i es va cruspir 

 en un altre lloc, no recordo ben bé). A mi, la hipòtesi del filet  de 

 vedella malvat m’agrada, tot i que, més que els de vedella,m’a- 

 graden els de bou. M’agraden els filets de vedella, m’agrada com 

10 els preparen els bascos i m’agrada també la teoria contadoriana 
 de la confabulació bovina. Contador no hagués hagut de recórrer 

 -hi si l’entramat de l’esport no estigués ple d’hipocresia i es reco- 

 negués que, a voltes, sense ajut exterior és humanament impos- 

 sible aconseguir moltes d’aquestes proeses que el món exigeix i 

15 aplaudeix. Amb això no vull pas dir que es dopin o que no es do- 

 pin. Però, bé, el món de l’esport és així de fals i, doncs, tot i que 

 a  mi  els  filets  de  vedella m’agradin poc fets,aprecio que al de  

 Contador li hagin donat aquests dies una volta més: el precedent 

 del petó de Richard Gasquet. 

20 L’advocat  Andy  Ramos  Gil de la Haza ha explicat que la línia de  

 la  seva  defensa  de  Contador  es basarà en el cas Richard Gas- 

 quet, gran  tennista  francès   de  25  anys. Com  recordaran els  
 amants del tennis, en el 2009 Ràdio Montecarlo i el diari L’Équip 

 revelaren  que, en  un control  antidopatge abans del Masters de  

25 Miami, Gasquet donà positiu per consum de cocaïna.   El tennista 

 jurà i perjurà que ell no l’havia pres. I després, havent-hi rumiat 

 una estona, va dir  que  l’únic que devia haver passat és que tot 

 vingués d’una nit en què se’n va anar de copes a una discoteca i 

 va estar bevent i ballant, va acabar petonejant-se amb una noia. 

30 I  com en les discoteques, siguin de Miami o no, la  coca  circula 

 fàcilment,  potser  la cocaïna  que li van trobar després en el cos 

 provingués d’aquells petons amb aquella xica, probablement co- 

 quera. La Federació Internacional de Tennis va admetre que, en- 

 cara que semblés un conte xinès, la possibilitat hi era,de manera 

35 que van considerar innocent Gasquet. 
 Així, doncs, si  per increïble que sembli l’excusa del petó de Gas- 

 quet, les autoritats esportives han acabat acceptant-la, ¿per què 

 no han d’acceptar l’excusa de Contador del seu filet à la clenbu- 

 terolienne?  De  fet, no estem lluny d’altres excuses tradicionals. 



40 En el segle passat, molts homes, quan es gitaven amb meuques 

 i agafaven una malaltia venèria,explicaven a les seues santes es- 

 poses que ells eren marits fidels i exemplars, i que devien haver 

 agafat la malaltia en seure en algun vàter públic. ¿I la justificació 

 de les noies que es quedaven embarassades i deien que elles no 

45 havien fet res de dolent i que potser el que passava és que en la 

 piscina  en  què  s’havien  banyat  hi havia restes seminals? Que  

 fotut  ho  tenen els esportistes, i que bé ho tenim els músics, els  

 actors o els escriptors! No passem mai controls antidopatge, per 

 més coses que ens fiquem al cos. Gràcies a Déu. 
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1.Comprensió del text.[3 punts] 

a) Descriu el tema o tesi i les parts bàsiques del text. [1 punt]  

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

línies[1 punt] 

c)Explica el registre lingüístic del text aportant-ne exemples(0’5 punts] 

d)Indica la tipologia textual especificant els trets corresponents que 

apareixen al text. [0’5 punts] 

 
2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 

a)Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt; -025 per 

resposta errònia] 

1. entre avui L3 ¿elisió o no? En cas afirmatiu...¿de quina vocal? 

2. Jo em vaig L4 ¿elisió o no? En cas afirmatiu...¿de quina vocal? 

3. sense ajut exterior L13  ¿sorda o sonora? 

4. volta  L18 ¿oberta o tancada? 

 

b) A continuació hem subratllat estructures sintàctiques.Indica el tipus 

d’oració composta que representen i la funció sintàctica que realitzen [1 

punt] 

1.M’agrada com els preparen els bascos.(L9-10) 

2. Contador no hagués hagut de recórrer-hi si l’entramat de l’esport 
no estigués ple d’hipocresia L11-12 

3.És humanament  impossible aconseguir moltes d’aquestes proeses 

que el món exigeix i aplaudeix.L.14-15 

4. Explicaven a les seues santes esposes que ells eren marits fidels i 

exemplars L.41-42 

 

c)Explica el significat que adquireixen aquestes expressions al text o 

escriu una expressió equivalent[1 punt; -025 per resposta errònia] 

1.hipòtesi L7 

2.proesa  L14 

3.rumiat L26 

4.meuques L40 
 



3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 

a)Explica en quina mesura la narrativa de Quim Monzó reflecteix la 

societat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa.[2 punts] 

 

b)¿Creus que els esportistes d’elit juguen net o es droguen? ¿Creus que 

hi ha més dopatge? ¿El món de l’esport s’ha convertit en un espectacle 

o segueix sent un exercici físic com abans? ¿Practiques un esport? ¿Per 

què?[2 punts]  

 

 
 

 
 

 

 


