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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 Josep-Eladi Baños

Pregunta 1. Títol i resum
Alguns títols per a aquest text podrien ser: El misteriós (i poderós?) placebo; El poder
de la ment sobre la malaltia del cos; El poder del placebo; Els dos components de l’acte
terapèutic; El poder terapèutic de la fe en el metge i en el medicament; Malaltia: cos i
ment; La misteriosa reacció del cos malalt a la teràpia. Sentiments i medicaments.
Placebo i curació…
Al resum, hi haurien d’aparèixer algunes d’aquestes idees essencials:

• L’escassa eficàcia real de la terapèutica emprada en la història de la medicina.
• Característiques del placebo: tractament que millora una malaltia malgrat que és

ineficaç per a tractar-la.
• Importància cabdal del placebo en l’activitat mèdica.
• Un exemple del poder del placebo: la sorprenent millora de pacients d’isquèmia

coronària amb un simulacre d’intervenció quirúrgica.
• Qualsevol acte terapèutic té un component específic i un altre d’inespecífic: l’e-

fecte placebo.
• No hi ha una relació totalment previsible i exacta entre un medicament (o una

intervenció quirúrgica) i la resposta del pacient.
• La importància de l’acció de la ment del pacient en la seva curació.

Pregunta 2. Idea essencial
La intervenció de la ment del pacient és essencial per a la seva curació. N’és la prova
l’eficàcia del placebo sobre les malalties.

Pregunta 3
El placebo és qualsevol tractament que millora una malaltia, però que no té cap element
objectiu per fer-ho.
Sí, a l’ensenyament, per exemple. Si el professor sap utilitzar les paraules, de vegades
l’eficàcia de la seva tasca és molt superior. O al comerç, etc. Les paraules són el millor
placebo (o el pitjor verí): van directament a la ment de la persona.

Pregunta 4
El primer que és una conjunció que introdueix una oració substantiva de complement
directe. El segon és un pronom relatiu que fa de subjecte.

Pregunta 5
Les cometes indiquen que són paraules textuals de l’autor esmentat (Arthur Shapiro). La
proposició és el complement directe del verb escrivia.
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Text de José Jiménez Lozano

Pregunta 1. Títol i resum
Alguns títols per a aquest text podrien ser: La nit en què va sortir Spinoza; Una escena
a l’Amsterdam del segle XVII; Spinoza i la defensa de la llibertat; L’única vegada que
Spinoza va perdre la calma; Els últims bàrbars?; Spinoza: un filòsof que un dia es va
ficar en política; Spinoza va perdre els estreps; En defensa de la raó, un dia Spinoza va
voler enganxar cartells…
Al resum, hi haurien d’aparèixer algunes d’aquestes idees essencials:

• L’aparent pau i tranquil·litat que reflecteixen les escenes quotidianes dels quadres
holandesos del XVII.

• A Amsterdam va viure Baruch de Spinoza, filòsof d’origen jueu portuguès; en
aquesta ciutat va poder sentir-se lliure.

• Però sota aquesta aparença de convivència i llibertat, s’amagava el perill de la
persecució política, religiosa.

• Spinoza, que no havia perdut mai la calma per res, davant de l’assassinat del cap
d’Estat Jan de Witt, gran defensor de les llibertats i del benestar dels ciutadans,
va voler sortir una nit al carrer a enganxar un cartell que deia: «Els darrers dels
bàrbars»; el seu amfitrió no li va deixar fer-ho per protegir-lo del perill que hau-
ria corregut.

• Enfrontar-se als bàrbars (s’ha de pensar sempre que són els últims) és l’única raó
que té un home de lletres per ficar-se en la política: aixecar-se en defensa de la
raó.

• Va ser aquesta defensa el que va portar per única vegada a l’acció política el tran-
quil, inalterable filòsof, polidor de lents, Spinoza.

• Tot això no es veu als quadres holandesos del XVII; està darrera d’aquestes esce-
nes tranquil·les. Com sempre.

Pregunta 2
Baruch de Spinoza, de família jueva portuguesa, era un home essencialment tranquil i
lúcid. És polidor de lents i escriu llibres de filosofia. La seva màxima és ni riure ni plo-
rar, sinó comprendre. L’única vegada que va perdre la calma va ser en defensa de la raó,
de la llibertat, intentant fer un acte heroic purament simbòlic.

Pregunta 3
Evidentment –i per desgràcia– no eren més que «uns bàrbars», no els últims. Si Spinoza
hagués viscut a l’Alemanya dels anys trenta i quaranta del segle XX, hauria patit l’hor-
ror que va crear el nazisme, un règim polític que anava essencialment contra la raó, la
llibertat i la dignitat humana. O més tard hauria vist el mur de Berlín… Era realment
només un miratge d’esperança. De talibans, per desgràcia, sempre n’hi haurà. 

Pregunta 4
En sólo por esto, sólo és un adverbi i significa únicament (solamente). En un solo día,
solo és un adjectiu i vol dir únic (único).

Pregunta 5
Salió és pretèrit perfet (pretérito perfecto simple o indefinido); salir és infinitiu. Salirse
de sus casillas vol dir perdre la seva mesura habitual, el control de si mateix; és una
frase feta. Salir vol dir passar de dins a fora (pasar de dentro a fuera).
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