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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 per-
sones 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
castellà 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 missat-
ge 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 cas-
tellà), 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 = 2,5 punts (0,25 punts per al títol i 2,25 per al resum)
2a pregunta = 0,5 punts
3a pregunta = 1 punt
4a pregunta = 0,5 punts
5a pregunta = 0,5 punts

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

1. Text català. Text d’Arcadi Espada

Pregunta 1. Títol i resum
Alguns títols per a aquest text podrien ser: La fi de les redaccions dels diaris; De llocs
de pensament a oficines de gestió; El canvi a les redaccions del diaris; La desaparició del
diari com a empresa col·lectiva; La fi del diari com a pensament col·lectiu; L’elaboració
impersonal del diari; La mort del diari com a centre de debat; Un periodisme sense rèpli-
ques; Disseny i construcció del diari: dos mons diferents.

Al resum, hi haurien d’aparèixer algunes d’aquestes idees essencials:

• El canvis físics de les redaccions dels diaris: des de la presència dels ordinadors
fins a la seva condició de lloc ordenat i silenciós.

• La transformació immaterial de les redaccions: la separació dels caps i els redac-
tors; la muralla entre les seccions.

• La fi de la redacció com a lloc de trobada que ha suposat la desaparició de la con-
dició coral del diari. Ja no es discuteixen els assumptes entre tots. 

• La desaparició real de l’eterna aspiració que el diari sigui fruit del pensament
col·lectiu dels seus redactors.

• La desaparició de la rèplica a la redacció dels diaris. Els caps de premsa de les
seccions de política i d’esport són les veus destacades; no admeten dissensions.

• La redacció del diari ja no és un lloc d’opinió, sinó de construcció del disseny del
diari, imposat des de la jerarquia. 

Pregunta 2
L’expressió de l’opinió del diari davant dels fets essencials per a la vida col·lectiva del
país. La ideologia del diari condiciona aquesta opinió.

Pregunta 3
Abans, la redacció final del diari era una tasca conjunta, d’agrupament harmònic de totes
les veus dels redactors. Avui dia, les seccions estan aïllades. Així, la unitat del diari està
determinada des d’una jerarquia i des d’una posició ideològica col·lectiva prèvia.

Pregunta 4
La proposició principal és: «L’antiga taula comunal ha estat gradualment substituïda per
taules individuals». És una proposició passiva.

Les altres dues es poden analitzar com oracions de relatiu o com a subordinades cir-
cumstancials de lloc i són coordinades disjuntives entre si: 1ª) «on els redactors escri-
vien»; el nexe entre les dues és «o»; 2ª «corregien» (el seu subjecte és també «els redac-
tors»).

Pregunta 5
«Al llarg d’un segle»: complement circumstancial de temps
«les redaccions del diaris»: subjecte
«han experimentat»: verb (actiu, transitiu)
«molts canvis»: objecte directe



2. Text castellà. Text de Juan Carlos Izpisúa

Pregunta 1. Títol i resum
Alguns títols per a aquest text podrien ser: Ciència sense barreres ideològiques; Les
ideologies com a obstacle per als científics; Els obstacles per a l’avenç científic; 
Les dificultats per a la investigació amb cèl·lules mare; La investigació amb cèl·lules
mare: científics i govern enfrontats; La responsabilitat del científic i dels governs enfront
de la societat; L’excusa de la ideologia com a fre per a la ciència…

Al resum, hi haurien d’aparèixer algunes d’aquestes idees essencials:

• L’objectivitat de la ciència enfront de la subjectivitat de les raons que actuen com
a fre de la investigació.

• La necessitat de separar els fets objectius de qualsevol tema científic dels inte-
ressos ideològics.

• La millora de la qualitat de vida del éssers humans gràcies als avenços científics.
• Al llarg de la història, tota gran revolució científica ha trobat sempre l’oposició

de l’opinió dels que tenien el poder.
• La revolució biomèdica d’avui: la utilització de les cèl·lules mare per a la inves-

tigació. 
• El gran potencial mèdic que té aquest camí. El suport d’alguns del governs dels

països més avançats a aquesta investigació, enfront de l’oposició del govern
espanyol.

• La responsabilitat del científic i dels governs envers la societat. 
• La investigació per al benefici de la societat.

Pregunta 2
Els científics són els capdavanters del seu temps perquè busquen allò que no existeix; el
pensament més conservador, que de vegades coincideix amb el de les institucions que
governen, sempre ha vist en els seus descobriments, en les seves investigacions, supo-
sats perills ètics (o, en el pitjor dels casos, clares desviacions de la «veritat»).

Pregunta 3
Si el científic treballa per al benefici de la societat, sempre té raó (el científic encarna la
figura de Prometeu, a qui van encadenar els déus per haver ensenyat l’ús del foc –o de
les arts i les ciències– als homes). Els exemples els dóna el mateix autor de l’article:
Galileu, Darwin, Servet…

Pregunta 4
Que a l’oració és un pronom relatiu que uneix la seva proposició («que pueden medirse
y contrastarse») a la paraula de la proposició principal que complementa («datos objeti-
vos»), el seu antecedent; però alhora és també subjecte de la seva proposició.

Pregunta 5
Azuzados significa «incitados, estimulados»; gregarios són aquells que segueixen sense
raonar les idees dels altres; ve del nom dels animals que viuen en ramats.

— 3 —


