
 

 

 

 

 
 

TROSSOS 

Bilingüisme 
                             Vicenç Villatoro 

1 Un extraterrestre o, simplement, un habitant de la Terra(o de la  

 mateixa península Ibèrica)  que  mai no hagués trepitjat  Catalu- 

 però que llegís manifestos,informacions periodístiques i lemes de 

 manifestacions, tindria la sensació que els catalans estem enmig 

5 d’una batalla terrible entorn de les llengües. Una  batalla que en-  

 frontaria els  qui volen un amable  bilingüisme, una convivència 

 igualitària entre el català i el castellà,i una colla d’intolerants que 

 haurien gairebé aconseguit que a Catalunya tot fos monolingüe 

 en català i el castellà hagués pràcticament hagués desaparegut. 

10 Bilingües contra monolingües catalans.Aquest és el mapa del de- 

 bat que s’està venent. 
  

Bilingüisme? 
 

 

 

  

11 Però si l’extraterrestre cau  enmig de Catalunya amb aquest pin- 

 toresc  mapa  de  la situació,ben aviat comença a trobar que res  

 que res no li quadra. Primer, sent molt castellà, arreu. Segon,els 

 suposats fanàtics monolingües catalans, són tots bilingües, sense 

15 excepció. Tercer, moltíssims  dels  qui es manifesten a favor del 

 bilingüisme resulta  que  són absolutament  monolingües en cas- 

 tellà i mai han considerat  necessari  fer  el  mínim esforç d’apre- 

 nentatge per esdevenir ells mateixos bilingües,per practicar indi- 

 vidualment  allò que  prediquen  amb  tant fervor. I consideren a  

20 més  un  deure  garantir als catalans del futur que podran  conti- 

 nuar sent monolingües castellans si així ho desitgen. 

  

Bilingüisme! 
 

 

21 Llavors potser el nostre extraterrestre –si ve de bona fe- pensarà  

 que el mapa de la situació lingüística a Catalunya que li han sub- 

 ministrat  manifestos i  manifestacions  no és exacte del tot. Que  

 potser  sí  que  hi ha un conflicte  lingüístic però és entre aquells 

25 –pocs o molts-que volen eternitzar l’absoluta hegemonia del cas-  

 tellà en l’espai públic i els qui han dissenyat un sistema educatiu 

 de  resultats més aviat estantissos, perquè  a partir d’ara tots els 

 ciutadans de Catalunya coneguin veritablement el català i el cas- 

 tellà,que tinguin l’oportunitat de funcionar en totes dues llengües 

30 Si bilingüisme vol dir que tothom a Catalunya sàpiga català i cas- 
 tellà, jo  m’hi  apunto. Però molt em temo que el bilingüisme que 

 defensen  tants  monolingües  a  les manifestacions deu ser altra  

 cosa. 



                                                                                            

AVUI,30-09-08 

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 cinc 

línies[1 punt] 

c)¿Quin tipus de text és aquest?¿A quin àmbit i gènere pertany?[0’50 

punts] 

d)Analitza la dixi personal en aquest 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.La Terra L.1  ¿oberta o tancada?  

2. no és exacte L.22 ¿elisió o no? ¿de quina vocal, en cas positiu? 

3.dissenyat L.26 ¿sorda o sonora? ¿de quina vocal, en cas positiu? 

4.colla L.7 ¿oberta o tancada? 

 

b) Indica la funció sintàctica dels elements subratllats i substitueix-los 

per un pronom feble [1 punt; -025 per resposta errònia] 
1.els suposats fanàtics monolingües catalans són tots bilingües L.14 

2.resulta que són absolutament monolingües en castellà L.12-13 

3. el nostre extraterrestre [...] pensarà que el mapa de la situació 

lingüística a Catalunya [...] no és exacte del tot L.22-23 

4.volen eternitzar l’absoluta hegemonia del castellà L.25-26 

 

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

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

1.trepitjat(l.2): 

2.colla(l.7): 

3.esdevenir(l.18) 

4.estantissos(l.27) 

 
3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 

a) Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període 

que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70. (extensió: unes 

150 paraules)[2 punts] 

                                   
b) ¿Què s’entén normalment per “bilingüisme”? ¿S’ajusta la situació 

descrita per Vicenç Villatoro a la teua definició? ¿Creus que la 

problemàtica al País Valencià és la mateixa o distinta? 

(extensió: unes 150 paraules)[2 punts] 
 


