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COMENTARI DE TEXT

a) CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ

L’exercici té com a objectiu comprovar la maduresa de l’aspirant respecte a la capacitat
de comprendre i d’interpretar un text tant en llengua catalana com en llengua castellana.
Cal valorar també la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de relació que l’estudiant pot apor-
tar.
Les preguntes formulades aquest any es distribueixen en tres tipus. A les preguntes del
primer tipus (cadascuna de les preguntes 1 dels textos en català i castellà), les perso-
nes candidates han de demostrar que són capaces de seleccionar les idees essencials que
l’autor/a vol expressar en el seu text i de reescriure-les correctament en català o en cas-
tellà utilitzant altres expressions equivalents. L’habilitat i l’enginy per inventar un títol
constitueixen, sens dubte, una mostra de la seva capacitat de condensar un missatge llarg
en una sola frase. En el resum, es considerarà inadequat:

• La còpia innecessària de fragments de text o que la citació literal no es faci entre
cometes.

• El llenguatge subjectiu o la formulació de judicis de valor explícits o implícits de
l’aspirant.

• L’escriptura incoherent, desordenada, poc travada lògicament, sense connectors,
amb mancances de cohesió gramatical, sense separació de paràgrafs.

• Les informacions i idees no exposades directament per l’autor/a o que no són al
text.

• Un resum excessivament llarg o excessivament curt.

Amb les preguntes del segon tipus (les preguntes 2 i 3 dels textos en català i castellà),
s’intenta valorar la capacitat de la persona candidata per pensar per si mateixa, i detec-
tar-ne la maduresa, la independència de criteri i la cultura general.
Amb les preguntes del tercer tipus (les preguntes 4 i 5 dels textos en català i castellà),
es vol valorar el coneixement de les eines elementals de la llengua.
La puntuació atorgada a cada una de les preguntes dels dos textos és la següent:

1a pregunta = 5 punts (0,5 punts per al títol i 4,5 per al resum)
2a pregunta = 1 punt
3a pregunta = 2 punts
4a pregunta = 1 punt
5a pregunta = 1 punt

Els aspirants poden contestar les preguntes en la llengua que desitgin (català o cas-
tellà) i les incorreccions sintàctiques i ortogràfiques, tant en llengua catalana com en cas-
tellana, restaran punts, de manera que cada falta ortogràfica o sintàctica en llengua cata-
lana o castellana es penalitzarà amb 0,1 punts.

La persona que faci la correcció ha d’assenyalar clarament en cada pregunta les
incorreccions detectades i els descomptes realitzats. La nota final de l’exercici es
podrà ajustar fins a la centèsima.
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b) CRITERIS ESPECÍFICS D’AVALUACIÓ DELS TEXTOS PROPOSATS

Text de Maria de la Pau Janer

Pregunta 1. Títol i resum
Alguns títols per a aquest text podrien ser: Dels colors que enganyen i dels mentiders;
Els colors i els seductors; Veritats i mentides seductores; Tot és relatiu menys el poder
de la seducció; Atès que tot és relatiu, visquem!; Els colors i els dons joans; Colors rela-
tius i seductors absoluts…
Al resum, hi haurien d’aparèixer algunes d’aquestes idees essencials:

• Cada llengua estructura la realitat d’una forma diversa.
• La gran gamma que té cada color és captada de manera diferent per les llengües.
• Els colors no són absoluts, però tampoc les veritats.
• No hi ha veritats absolutes, però sí contundents, que els mentiders no respecten.
• En la ficció i en la vida hi ha grans mentiders. El poder de la seva seducció és la

clau del seu èxit.
• El rei dels mentiders és don Joan, figura literària convertida en el símbol del

desig de viure, de gaudir.
• Hi ha molts dons joans (masculins i femenins) al món. Són esplèndids come-

diants, grans seductors. 
• Les armes de la seducció són moltes i diferentes.

Pregunta 2. Idea essencial
Una llengua por tenir una sola paraula per anomenar una part de la realitat que una altra
expressa amb diverses paraules. Els tipus de neu s’anomenen de formes diferents als pobles
que la veuen constantment; hi ha conceptes que trobem en una llengua i no en una altra. 

Pregunta 3
El personatge literari de don Joan és un seductor: el que li agrada és conquerir tot tipus
de dones i abandonar-les després d’haver-les conquerides. Però té també un altre tret
essencial: no respectar la divinitat, no témer la mort i desafiar el món d’ultratomba. És
un personatge absolutament desmesurat: sedueix gràcies al seu encant, però desafia l’or-
dre social i no tem el més enllà.

Pregunta 4
«¿Però us heu aturat…», «on són les veritats absolutes?», «Potser no existeixen?» I totes
les del final del text.
Són interrogacions retòriques; no necessiten respostes, perquè l’escriptora afirma inter-
rogant.

Pregunta 5

«Foren grans seductors, robadors de somnis, creadors d’il·lusions, mentiders infatigables
i perspicaços», «Hi ha la mirada, les paraules i la forma en què són pronunciades, els ges-
tos», «Ens sedueixen la intel·ligència, la lucidesa, l’honestedat…», etc.
Una enumeració està formada per paraules que tenen a l’oració la mateixa funció sintàc-
tica.
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Text d’Antonio Muñoz Molina

Pregunta 1. Títol i resum
Alguns títols per a aquest text podrien ser: L’art de tornar; Volar: la invenció de l’espai
i del temps; Volar: un canvi brusc de la realitat; La realitat inventada dins l’avió; Viatjar
en avió: anar més de pressa que la imaginació…
Al resum, hi haurien d’aparèixer algunes d’aquestes idees essencials:

• La inexistència d’elements que permetin identificar l’espai en un llarg viatge en
avió de nit.

• Dins l’avió es crea artificialment el temps amb actes que es corresponen amb els
hàbits que té la persona durant la nit i el dia.

• A l’avió s’informa del temps que hi manca i s’indica en una pantalla l’espai que
falta per al final del viatge, però els sentits del viatger no veuen res.

• Acceptar aquestes dades és quasi un acte de fe.
• Potser volar és viatjar massa de pressa per a la imaginació de l’ésser humà: es

canvien massa coses en un espai breu de temps.

Pregunta 2. Idea essencial
No està fet a la mida de l’ésser humà perquè els sentits no poden assimilar tants canvis
en tan poc espai de temps.

Pregunta 3. Idea essencial
Avui en dia els mitjans tècnics permeten crear imatges inexistents: és la realitat «virtual».
Es fan pel·lícules senceres amb imatges creades per ordinador que semblen fotografia-
des de la realitat. 
És un procediment utilitzat de vegades per les potències mundials per fer creure als ciu-
tadans el que els interessa, sobretot en temps de guerra. 

Pregunta 4
Ho fa emprant formes impersonals de la llengua en la narració com «no se ve», «uno
sabe», «no hay nada», «se vio», «no se sabe»… Trenca aquesta impersonalitat (que l’es-
criptor manté sovint en l’acció en no indicar el subjecte: «nos dan de cenar», «apagan las
luces», «se nos ha informado») amb la utilització de la primera persona del plural a les
acciones viscudes passivament, com a objecte: «nos dan de cenar», «para inducirnos»,
«se nos ha informado». Evita la primera persona del singular que faria massa subjectiva
la narració.

Pregunta 5
Comença i acaba en present, perquè l’escriptor fa afirmacions atemporals, fora d’un
temps concret.
La narració del viatge –acabat– es fa en pretèrit perfet («se vio», «fue posible», «ilumi-
nó», etc.: pretérito perfecto simple o indefinido), en pretèrit indefinit («ha sumergido»,
«se nos ha informado», etc.: pretérito perfecto compuesto), perquè el narrador viu l’ac-
ció dins una unitat de temps no acabada; i en present perquè l’actualitza: «es una noche»,
«nos dan de cenar».
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