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   El govern s’ha negat a indultar l’extinent coronel colpista 

Antonio Tejero, i ho ha fet amb arguments convincents i 

rigorosos, que ixen al pas dels vertaderament pelegrins adduïts 

per la Sala del Militar del Tribunal Suprem per pronunciar-se a 

favor (cinc magistrats, davant de tres que s’hi oposaren). El 
principal d’aquests arguments és, a més a més, elemental i 

irreprotxable: l’absència de voluntat explícita d’acatament de 

l’ordre constitucional  de qui va pretendre ser un dels 

salvapàtries més partidaris d’acabar-hi. L’indult és una 

manifestació del dret de gràcia, no una arbitrarietat, i cap altra 

cosa haguera estat concedir-li’l a aquest colpista reincident que 

en els dotze anys transcorreguts des d’aquell infaust 23 de 

febrer de 1981 –poc abans havia protagonitzat la burda 

“Operación Galaxia”- no ha donat cap mostra de penediment 

pel risc en què va col.locar la societat espanyola amb la seua 

aventurera i criminal actuació. 

 
   El caràcter polític del delicte de rebel.lió militar  -el crim més 

greu que pot cometre un professional de l’exèrcit- fa ineludible, 

en el supòsit de concessió de l’indult  a qui ha estat declarat reu 

de l’esmentat delicte, un compromís inequívoc amb el sistema 

democràtic, que exclou el recurs a les armes per alterar la 

voluntat popular expressada en les urnes. Només aquesta 

garantia haguera representat la mínima satisfacció exigible per 

a la societat espanyola i haguera justificat la seua generositat. 

Tejero persisteix a no donar aquesta elemental satisfacció a la 

societat espanyola. Està en el seu dret. Però, sense aquesta 

contrapartida, també ho està la societat espanyola a aplicar 

estrictament la llei sense especials gestos de gràcia. Justament 

això és el que s’ha fet en negar l’indult i aplicar al mateix temps 
el tercer grau del règim penitenciari. 

 

                                                            El País, 18-09-1993  

1.Comprensió del text.[3 punts] 

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

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

línies[1 punt] 

c) Posa exemples de modalització extrets del text [0’50 punts] 



d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents 

que apareixen al text.Assenyala també l’àmbit d’ús i el gènere del 

text.[0’50 punts] 

 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 

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

govern(l.1)¿oberta o tancada? 

ixen (l.3) ¿sorda o sonora? 

dotze anys(l.12)¿elisió o no d’alguna vocal? 

oposaren(l.5)¿sorda o sonora? 
les armes(l.21)¿sorda o sonora? 

 

b)Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o 

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

adduïts(l.3) 

magistrat(l.5) 

absència(l.7) 

infaust(l.12) 

gràcia(l.28) 

 

c) Indica la funció sintàctica  dels sintagmes subratllats i substitueix-

los per un pronom feble:[1 punt] 
-El principal d’aquests arguments és, a més a més, elemental i 

irreprotxable 

-El caràcter polític del delicte de rebel.lió militar[...] exclou el recurs a 

les armes... 

-El govern s’ha negat a l’indult de Tejero. 

-Ha aplicat a Tejero el tercer grau penitenciari. 

 

3.Expressió i reflexió crítica.[4 punts] 

a).Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys anteriors 

a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de 

l’època. [2 punts] 

 

 
b)¿Què creus que el govern hagués fet si l’extinent coronel Antonio 

Tejero s’hagués demanat perdó públicament pel seu intent de colp 
d’estat? ¿Creus que hagués calgut indultar-lo? ¿Com t’imagines 

Espanya si aquest colp d’estat hagués tingut èxit? ?(150 paraules) 

[2 punts] 

 

 


