
 

 
TEXT                                                                                 setembre 2006 

 

La intel.ligent no es casa 
  

1 Si  ho  han fet les universitats d‟Edimburg,Aberdeen,Bristol i Glas- 

 gow i  ho ha publicat The Sunday Times, se li ha de donar crèdit. 

111 Aquestes  són les conclusions de l‟estudi fet durant 40 anys:com 
 més avança el nivell intel.lectual de la dona, més baixa  la seva 

5 possibilitat  matrimonial,fins al punt que les més llestes tenen un 

 40% menys d‟opcions.  Paral.lelament, per cada augment de 16 

 punts de coeficient,els homes augmenten un 35% de possibilitats  

 de casar-se.  No només això, les dones  brillants busquen homes  

 de nivell,i els homes brillants“escullen companyes que s‟assemblin  

10 a les mares” i  perdin  la  xaveta  pel  seu èxit i la seva brillantina 

 cerebral. És a dir,  la dona accepta la competència intel.lectual en 

 la convivència, i l‟home no la suporta.   Remata una altra anàlisi a 

 l‟Australian  Twins  Registry:  “Les   intel.ligents  odien  perdre  el  

 temps,  i per això  no el perden amb els tontos.” Amb la qual cosa 

15 troben  menys  opcions.  Un simple estudi que em recorda aquella 
 expressió  explícita  que  va  encapçalar el capítol d‟un llibre meu: 

 “El poder femení arruga el penis”. L‟ha  arrugat  durant  dècades, 

 fins  al  punt  que   la  intel.ligència  masculina  era   considerada  

 atractiu, i la femenina, una impertinència. ¿Inseguretat masculi- 

20 na? Sens dubte. No obstant això, i malgrat l‟estudi, crec que cada 

 dia  hi  ha  més  homes seduïts per l‟èxit femení i la seva libido no 

 només no s‟espanta, sinó que s‟engrandeix.Avui hi ha homes  que  

 estimen  dones brillants. Són els més interessants: saben compe- 

 tir sense necessitat de competir com a mascles. 
  

 
 

 

1.Comprensió del text.[3 punts] 

a) Digues la tesi de l‟autora i en què la fonamenta. [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 d‟ ús pertany?.[0‟50 
punts] 

d)La dixi personal, temporal i de lloc 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] 

1. més avança el nivell intel.lectual de la dona ¿sorda o sonora? L.4 



2. més avança el nivell intel.lectual de la dona ¿elisió o no? En cas 

afirmatiu ¿de quina vocal? 

3. més avança el nivell intel.lectual de la dona ¿oberta o tancada? 

4. accepta  ¿oberta o tancada? 

 

b) [1 punt; -025 per resposta errònia] 

1.Digues quin tipus d‟oració és la que apareix subratllada al següent 

fragment del text i substitueix-la per un nom, pronom, adjectiu, 

adverbi o sintagma preposicional  

”[...] crec que cada dia hi ha més  homes seduïts per l‟èxit femení” 
L.20-21 

 

2.Digues quin tipus d‟oració és la que apareix subratllada al següent 

fragment del text i substitueix el nexe que l‟encapçala per un altre 

que tinga el mateix significat:  

“Si ho han fet les universitats d‟Edimburg,Aberdeen,Bristol i Glasgow 

i ho ha publicat „The Sunday Times‟ se li ha de donar crèdit.” L.1-2  

 

3.Substitueix el nexe que encapçala aquesta frase per un altre que 

tinga el mateix significat:  

“No obstant això,crec que cada dia hi ha més  homes seduïts per 

l‟èxit femení” L.20  
 

4.Raona,per a cada cas, si el possessiu estableix una referència 

díctica o fòrica. 

a) “[…] més baixa la seva possibilitat matrimonial”L.4-5 

b) “[…] que […] perdin la xaveta pel seu èxit […]” L.10 

c) “el capítol d‟un llibre meu”(L.16) 
 

 

 

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

escriu una expressió equivalent[1 punt; -025 per resposta errònia] 
1.perdre la xaveta  L.10 

2.brillantina cerebral. L.10-11 

3.libido L.21 

4.explícita L.16 

 

3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 

a) Explica les característiques més importants de l‟obra literària 

d‟Enric Valor.[2 punts] 

 
 

b) ¿Creus que la relació entre homes i dones ha canviat actualment?  

¿en quin sentit? (extensió: unes 150 paraules)[2 punts] 



 


