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BAREM DE L’EXAMEN: Comprensió del text, 3 punts. Anàlisi lingüística del text, 3 punts. Expressió i reflexió escrita, 4 
punts.  

BAREMO DEL EXAMEN: Comprensión del texto, 3 puntos. Análisis lingüístico del texto, 3 puntos. Expresión y reflexión escrita, 
4 puntos.  

Tria una d’aquestes dues opcions 

OPCIÓ A    

 Llig aquest text i respon les preguntes següents. 

 La nina de cel·luloide 

M'han dit que el doctor se n'ha hagut d'anar, que han fet que seguís la ruta amb tots els soldats. Ara 
que m'hi havia fet amiga, ves. Des que va enguixar la meva nina que jo i el doctor érem la mar 
d'amics, perquè dia per altre venia a casa i em preguntava què feia la nina i li mirava el guix i li 
preguntava si li picava, i la nina no deia res, és clar, perquè és una nina, però jo sí que deia coses, i 
feia veu de nina i li deia al doctor que quan em traurien el guix i coses així. 

Jo ja sabia que el doctor tenia molta feina i que no podia estar per a les beneiteries d'una nena com 
jo. Tot això ja ho sabia, però el cas és que se'm va trencar la nina, que és de cel·luloide, i aquestes 
nines no es poden arreglar amb un pedaç, que se'ls ha d'operar a la sala d'operacions, amb infermeres 
de debò, com les que treballaven amb el doctor. 

Jo ja sabia que només era una cama, però vaig cridar que és urgent que crideu un metge, perquè la 
nina perdrà sang, tot i que, de sang, no en té, pobra, mira que és pobra, la nina, que no té ni sang, i si 
no l'enguixen de seguida, segur que després serà pitjor, perquè li hauran de fer transfusions. La mare 
em deia que ara no en poden fer, de transfusions, que les guarden totes per als que vénen del front, que 
no sé ben bé on és, i per als que se'n van, que no sé ben bé on se'n van. Però jo deia que calia avisar el 
doctor, encara que tingués feina, perquè la nina era una nina bona i també era de cel·luloide. 

Al final, el doctor va venir a casa, va dur guix de debò i va enguixar la cama de la nina i li anava 
posant tires de guix humit fins que el guix es va fer fort i després em va dir que aquestes nines són 
molt delicades. 

Diuen que el doctor se n'ha anat i ara tots els soldats que hi havia també són fora i la mare m'ha dit 
que en vindran uns altres, de soldats, i que ja puc anar a cridar el pare, que és amagat al celler, que 
surti, que ja no se n'haurà d'anar. Li ensenyaré la nina. Amb el guix és tan maca, ara, que em sembla 
que es quedarà sempre així. 

FONALLERAS, Josep Maria (2003): Llarga vista. Narrativa (1982-2002), 
Barcelona, Empúries, p. 293. 

(Glossari. Cel·luloide: ‘material sintètic gairebé transparent que s’utilitzava per elaborar pel· lícula i nines. Altament 
inflamable’.) 
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1. Comprensió del text

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) Identifica la tipologia textual i especifica almenys dos trets característics d'aquesta tipologia presents al

text. [0,5 punts].
d) Indica cinc exemples de recursos expressius de caràcter literari presents al text. [0,5 punts]

2. Anàlisi lingüística del text

a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt; resposta errònia: –0,25]

1. no en poden fer (línia 13): s’elideix o no s’elideix?
2. les guarden (l. 13): sorda o sonora?
3. cel·luloide (l. 15): oberta o tancada?
4. guix humit (l. 17): sorda o sonora?

b). Torna a escriure les frases del text següents substituint els elements subratllats en cadascuna pel 
pronom feble adequat. [1 punt] 

1. em preguntava què feia la nina (línia 3)
2. és de cel·luloide (l. 7)
3. treballaven amb el doctor (l. 9)
4. li hauran de fer transfusions (l. 12)

c) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules (o expressions) al text o posa’n un sinònim. [1
punt]

1. guix (línia 3)
2. beneiteries (l. 6)
3. pedaç (l. 8)
4. de debò (l. 16)

3. Expressió i reflexió crítica

a) Explica l'obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el món audiovisual. (Extensió:
unes 150 paraules) [2 punts]

b) Escriu un text de característiques tipològiques semblants al que has llegit en què expliques alguna
experiència de la teua infantesa des de la perspectiva, tal com fa Fonalleras, d’un narrador infantil.
(Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]




