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1 Fa uns dies es comentava en “The Guardian” de Londres, el resultat 
 d’una enquesta que s’acaba de dur a terme en un col.legi d’ensenya- 

 ment secundari de Nova York. Preguntats què volien ser en la vida, 

 les dues terceres parts dels alumnes contestaren que  ...famosos! I 

5 punt.¿Hem de suposar que la influència de la televisió-fem és especi- 

 alment en tal institució–no identificada pel diari britànic-i que qualse- 

 vol extrapolació a la joventut americana en general seria errònia? A 
 la vista dels tipus d’espais que agraden ara  massivament  tant a Es- 

 tats Units com a Europa,sobretot els que, en la línia de “Gran Herma- 

10  no” s’especialitzen en convertir éssers corrents en fulgurants “estre- 

 lles” d’una nit, cal deduir que la fama s’ha convertit en una obsessió 

 per a molts milers de joves, i no tan joves, d’arreu del món. Mai no 

 ha estat tan fàcil com hui aconseguir un poc de celebritat, ni que siga 
 només gràcies a la televisió local, i que persones a les quals el nou 

15 famós no coneix el saluden pel carrer o l’ascensor amb l’excusa d’ha- 

 ver-lo vist a tal o tal altre programa. El fet que així siga és un altre 

 símptoma d’una societat en què tot ha de ser fàcil, des de l’aprenen- 

 tatge dels idiomes a traure una bona fotografia, on tot el que un vol 

 (o han fet que un vulga) es pot aconseguir en l’acte amb una targeta 

20 de  crèdit,  i  on  quasi qualsevol “deficiència” física és susceptible de 
 ser modificada en el quiròfan, si hom té prou diners. 

 Abans, per aconseguir la fama, calia treballar les coses a consciència. 

 I tenir alguna cosa molt especial a oferir. Salvador Dalí, per exemple, 

 va decidir als setze anys, que seria una celebritat mundial. Sabia que 

25 posseïa el talent,però que, només amb el treball tenaç,diari,constant, 

 aconseguiria el seu propòsit. 
 Fidel al seu programa, i sense l’ajuda de la tele, que vingué després 

 ( i que,  per suposat, utilitzà  a  fons)  ho va  aconseguir. I ausades! 

 Per a  grecs  i  romans, es tractava d’obtenir una fama perenne, im- 

30 mortal,   no una notorietat efímera,   per  molt  grata  que puga ser 

 aquesta en el seu moment.Als d’avui, que pensen que “eixir en la te- 

 le” és el súmmum de l’èxit en la vida, serà difícil que algú els recorde 
 dins de poc. Vanitat, que diria l’Eclesiastés. I estupideses. 

  

                                      IAN GIBSON 

 

 

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.joventut americana L7 ¿sorda o sonora? 

2.col.legi L2 ¿oberta o tancada? 

3.massivament L8 ¿sorda o sonora? 

4.setze anys  L24 ¿sorda o sonora? 
 

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

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

punt] 

1.[Vivim en una] societat en què tot ha de ser fàcil L.17 

2 Mai no ha estat tan fàcil com hui aconseguir un poc de celebritat. 

L.12-13  

3.Dalí va decidir que seria una celebritat mundial L24 

4.Sense l’ajuda de la tele, que vingué després, ho va aconseguir L27-28 

 

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

escriu una expressió equivalent[1 punt; -025 per resposta errònia] 
1.extrapolació  L7 

2.fulgurants  L.10 

3.I ausades L.28 

4.modificada L.21 

 

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 la gent hui confon “ser famós” amb “ser popular” ¿Què 

opines dels programes que, de la nit al matí “fabriquen” personatges 

per al consum fàcil? ¿Creus que actualment calen mèrits per ser 

conegut.[2 punts]  
 

 

 

 
 

 


