
 

 

 
                                                                                               

juny 2006 
  

 De buit en buit 
  

1 Amb l’experiència acumulada dels seus 97 anys,el doctor Broggi  

 diu que el món va malament.Acaba de publicar el segon volum 

 les seves memòries i ha declarat:“No anem bé. Molta gent om- 

 omple la buidor de la seva vida amb el consum, amb  l’adquisi- 

5 ció béns per ostentació.El món no pot aguantar més.” 

 Amb  un  llenguatge més tècnic,l’últim informe de Justícia i Pau  

 diu  exactament el mateix: “El consum creix  d’una manera des- 

 bocada; així ho mostren tots els indicadors:  creix el nombre de 
 consumidors, creix  el  consum  de  matèries  primeres, creix el  

10 consum de béns i serveis i creix el nivell de despesa per llar.  El  

 consum omple,en part,el buit que han deixat la religió,la família 

 la comunitat,les utopies.”Els autors d’aquest informe coincidei-  

 xen literalment amb el mític cirurgià de les Brigades Internacio- 

 Internacionals: el consum creix per omplir un buit.El que passa 

15 és que el consumisme provoca un altre buit,que és el de la but- 

 butxaca  a final  de mes i el de l’endeutament crònic al llarg de 

 la vida, i encara genera  un buit més profund,que és el que des-  

 criu la novel.lista Carme Riera a La meitat de l’ànima:La substi- 

 ció  del sentit sacre pel consumisme forassenyat no sembla que 

20 hagi  modificat  gran cosa  la condició humana: no li ha atorgat 
 més llibertat. Continuem  sent criatures en dependència,  no de  

 Déu sinó dels déus producte del mercat,dels clergues que predi- 

 quen  sense  assossec  ni treva que l’únic camí possible per a la  

 salvació terrenal,la felicitat immediata, és la possessió d’uns de- 

25 terminats béns, anunciats quasi sempre a televisió” 

 Sentim,doncs,el buit de la nostra frustració, però aquesta no és  

 res comparada amb la que pateixen les víctimes del  nostre sis-   

 tema: els 850 milions d’habitants del planeta que sofreixen fam 

 o desnutrició. Per això, el doctor Broggi  diu que mai no havíem 

30 anat  tan malament com ara; fets  com  la  revolta que  aquests 

 dies s’estén  pels  suburbis d’Europa són el fruit amarg de la in- 

 justícia que hem instaurat i engreixat. 

  
 Narcís-Jordi Aragó, El Punt, 14 de novembre de 2005. 
  

 

 

 
 

 

 

 
 



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

punts] 

d)Analitza la dixi personal i les veus del discurs 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] 

1no pot aguantar. L5.  ¿sorda o sonora? 

2.genera un buit  L.17 ¿elisió o no? ¿de quina vocal, en cas positiu? 

3.no sembla que hagi modificat L.19-20 ¿elisió o no? ¿de quina 

vocal,en cas positiu? 

4.sense assossec L.23 ¿elisió o no?  ¿de quina vocal, en cas positiu? 

 

b) Indica de quina classe són les oracions subordinades següents i 

quina funció de la principal fan. 
1.El doctor Broggi diu que el món va malament.L.2 

2.Són el fruit amarg de la injustícia que hem instaurat.L.31-32 

3.El món no pot aguantar més.L.5 

4. el consum creix per omplir un buit. L.14 

 

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

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

1.llar L.10: 

2.forassenyats L.19: 

3.clergues L.22: 

4.assossec L.23: 

 

3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 
a)Descriu els aspectes més importants de l’obra teatral de Manuel de 

Pedrolo.[2 punts] 

 
                                  
b) ¿Què penses de l’afirmació “quan estic deprimit/da, me’n vaig de 

compres? ¿Creus que així es cura la depressió? Relaciona la teua 

resposta amb allò que diu el text.(extensió: unes 150 paraules)[2 

punts] 
 

 


