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La cantant estadounidenca Katy Perry roba en els hotels. La cosa és 

interessant perquè Perry és filla de dos pastors evangèlics, de menuda 
cantava cada diumenge en l’església i fins els dèsset anys escoltava nit i 

dia música religiosa, ja que sa mare no li deixava escoltar res més. Algú 

dirà: bé, robar en els hotels és quasi com no robar...Doncs sàpien que hi 

ha molts hotelers que n’estan fins al capdamunt  que els hostes 

s’emporten de tot. No sols la pastelleta de sabó, els sobrets amb gel, la 

pinta de plàstic o la gorreta per a la dutxa, que això no és robar, perquè hi 

són perquè cada client els faça servir i, després, per raons d’higiene, 
vagen al poal del fem. El problema és que s’emporten tovalles i fins i tot 

papereres, coixins, gots, làmpades, tovallers, minineveres, espills...Tot el 

que puguen afanar i càpia en una bossa de viatge. 

El que Perry roba és ,sobretot, coixins. Diu Europa Press: “Perry no pot 

evitar endur-se tota mena d’objectes quan s’allotja en un hotel, 

principalment coixins. Robe coixins de cadascun dels llocs en què 
estic. Sóc com “La princesa i el pésol”. Simplement em tombe 

damunt una pila de coixins en una  habitació gran.Cal deduir que la 

cambra en qüestió deu ser sa casa i allí té concentrats tots els 

coixins.Explica:”Quan tenia dèsset anys aní a un hotel encantador ,al 

Japó, i m’ho vaig endur tot. Al servei d’habitacions els deia: més 

locions, per favor; més xocolate, per favor...” 

Aquesta última asseveració demostra que Perry no té clar què és robar i 
què no. Les locions i el xocolate pertanyen a la categoria d’objectes que 

l’hotel sap que l’hoste utilitzarà o s’emportarà, però allò dels coixins és 

diferent.  Jo mai no he furtat coixins, però sí tovalles. També llevataps i 

cendrers, però això pertany a la categoria de mig robar. Cendrers, els que 

duen la marca de l’hotel. Llevataps, els que porten el nom de l’hotel,o en 

tot cas, el de l’empresa de begudes que els regala com a promoció. Però el 
que sí robava, robava de veritat, eren tovalloles. En aquelles èpoques en 

què, a tots els hotels, les tovalloles duien el nom brodat o cosit –Hôtel Le 

Bristol, Hotel Savoy, Albergo Firenze...- no perdia l’oportunitat d’emportar-

me’n una, si m’agradava. Perquè el nom de l’hotel, llunyà, la convertia 

després en un souvenir pràctic en la vida quotidiana. Fins que un dia 

comencí a trobar en les habitacions cartellets en què avisaven que, si 
volies una tovallola, passasses per recepció a comprar-la. I vaig començar 

a comprar-me-les, si en volia alguna, perquè en l’hotel o en la ciutat m’ho 

havia passat bé. Però passà que molts hotelers, farts de la rapinya dels 

clients, començaren a posar en els banys tovalles anònimes, llises i sense 

el nom de l’hotel. I, llavors, ¿per a què robar o comprar-les si no se sap de 

quin hotel són? Va ser així com molts cleptòmans deixaren d’interessar-se 

per les tovalles: aquells que actuaven no tant moguts per l’afany del lucre, 
com pel cultiu de la nostàlgia segura. Els altres segueixen anant a la seua. 

 

Quim Monzó“Magazine”,3 d’octubre de 2010.(tr) 

 

 



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]¿Hi 

ha alguna/es expressio/ns pròpies d’un altre registre? ¿Quin ús es fa de la 

negreta en aquest text? 

 
d)Indica la tipologia textual especificant els trets corresponents que 

apareixen al text. [0’5 punts] ¿Està escrit en el català de Valencià –valencià- 

on el propi dels altres dialectes? Aporta exemples. 

 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 

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

errònia] 

1. que això no és robar L8 ¿elisió o no? En cas afirmatiu,¿de quina vocal? 

2.objectes  L3  ¿oberta o tancada? 

3. tovalles anònimes  L38 ¿sorda o sonora? 

4. coixins L15  ¿sord o sonor? 

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

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

punt] 

1.Perry no té clar què és robar i què no. L22-23 

2.Escoltava nit i dia música religiosa, ja que sa mare no li deixava escoltar 

res més L4-5. 

3. No perdia l’oportunitat d’emportar-me’n una, si m’agradava L31-32 

4.Les locions i el xocolate pertanyen a la categoria d’objectes que l’hotel sap 

que l’hoste utilitzarà L23-24 

 

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

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

1.hostes L6     
2.els faça servir   L9     

3.la rapinya  L37     

4. l’afany  L41       

 

3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 

a)Explica les característiques més importants de la producció poètica de 

Salvador Espriu.[2 punts] 

 

 

b)Si has anat de viatge a algun lloc, pròxim o llunyà, ¿has comprat algun 

“souvenir”? ¿Creus que si no els en portes algun, els amics o la família es 

molesten? ¿Quin “souvenir” compraries si n’hagueres de comprar algun? 
¿Què separa el bon o el mal gust, en aquests casos? [2 punts]  


