
 
CADIRA 
 

                 La constatació és fàcil de fer : basta fullejar una història –

il.lustrada,no cal dir-ho- del moble. Ens hi ratificarem, de seguida, en 

qualsevol visita a  algun museu de pintura figurativa o d’arts 

menors,on en imatges o en realitat es conserven testimonis de les 

formes de seient utilitzades pels nostres avantpassats.I fins i tot avui 
mateix, en moltíssimes cases d’aquestes latituds, en la majoria 

potser, encara hi trobarem models de cadires ben significatius. La 

conclusió que s’imposa, ja l’endevinarà el lector. L’home occidental, 

tan ric en inventiva per a certes coses –mitologia, metafísica, 

literatura, art, guerra, opressió, etc- ha mostrat al llarg dels segles 

una singular falta d’imaginació per a tot allò que feia referència al seu 

confort més immediat. No es tracta solament de cadires, però el cas 

de les cadires resulta un indici d’especial visibilitat. Sembla, en 

efecte, que la nostra gent s’ha assegut sempre damunt d’artefactes la 

característica primera dels quals ha estat el format inhòspit. Sembla 

com si, durant centúries i centúries, ningú no s’adonà que, en 

general, el fet de seure respon a una necessitat de descans i que 

aquest descans  depèn de la posició del cos. Amb respatllers més o 
menys perpendiculars, i culs plans, i dimensions inconcebibles, les 

cadires i setials que han vingut succeint-se amb les generacions de la 

nostra societat fan l’efecte d’haver estat construïts prescindint 

d’aquella exigència elemental.Seure en una cadira gòtica degué ser 

un turment, o quasi ; seure en una cadira isabelina no suposà, 

després de tot, un avenç massa enèrgic. [...] 

 
Joan FUSTER,Diccionari per a ociosos.Edicions 62.(El Cangur,41) 

Barcelona.2a edició.1978 

 
 

1.Comprensió del text.[3 punts] 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text ¿Creus que el títol és temàtic o 

remàtic? Raona-ho[1 punt]  
b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies[1 
punt] 

c) Identifica el registre al qual podem adscriure el text.Cal que fonamentes la 
resposta amb exemples extrets del text [0’50 punts] 

d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que 
apareixen al text[0’50 punts] 
 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 
a) Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt] 

moble   ¿oberta o tancada? 
museu   ¿sorda o sonora? 



testimonis   ¿oberta o tancada? 

cases   ¿sorda o sonora? 
nostres   ¿oberta o tancada? 

certes   ¿oberta o tancada? 
guerra   ¿oberta o tancada? 
format   inhòspit     ¿sorda o sonora? 

 
b)Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o expressions al text o 

indica’n un sinònim[1 punt] 
constatació 
avantpassats 

singular 
inhòspit 

 
Extrau del text: 

1 connector d’addició__________________________ 
1 connector de confirmació_____________________ 
1 perífrasi verbal modal de 

probabilitat____________________________________ 
1 perífrasi verbal aspectual durativa____________________________________ 

 
c) Indica de quina classe són les oracions subordinades següents[1 punt] 

Seure en una cadira isabelina  no suposà un avenç massa enèrgic. 
La conclusió  que s’imposa   ja l’endevinarà el lector. 
Sembla que la gent s’asseu en artefactes inhòspits. 

Sembla com si no necessitàrem seure. 
 

3.Expressió i reflexió crítica.[4 punts] 
a)Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual [2 punts] 
 

b)¿Quines qualitats valores en els mobles? ¿Quina mena de fusta prefereixes? 
¿Quins colors? ¿T’estimes més el disseny innovador o la comoditat? (150 

paraules)[2 punts] 
 

 

 
 

 

 

 


