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Han quedat lluny els dies en què els lectors m’escrivien poc i ara se m’acumulen les
queixes. Ja en tinc un parell de fa quinze dies i no voldria entretenir-me més [...]. Abans
de res voldria atendre la queixa d’un lector de Salt. El dia 29 d’octubre El Punt va publi-
car una informació que explicava que l’Ajuntament de Salt havia demanat a un centenar
de veïns que actualitzessin les dades de propietat dels nínxols [...]. Aprofitant la diada de
Tots Sants, l’Ajuntament va penjar una nota d’atenció als nínxols implicats per facilitar
que els familiars se n’assabentessin. L’article anava il·lustrat amb una fotografia d’un
d’aquests nínxols en què s’identificava clarament el nom i fins i tot la fotografia de qui
hi estava enterrat. Es tractava del pare d’un lector que, en obrir el diari, es va trobar amb
aquesta desagradable sorpresa.

Com sempre, tot té una explicació, cosa que no vol dir que això ens exoneri, si no de res-
ponsabilitats, almenys de la sensibilitat i la cura que hauríem de tenir quan la imatge de
persones està en joc. Va ser el mateix Ajuntament el que va repartir les fotografies i els
diaris van triar i emmarcar la que els va convenir. Es tracta d’una vulneració del dret a
la intimitat? Segurament que no. Però aquest és clarament un d’aquests casos en què [...]
hauríem de tenir en compte els sentiments de la gent. No és la primera vegada que hem
tingut un problema amb fotografies [...], jo n’he tractat almenys tres, i en tots els casos
no he hagut d’apel·lar a la llei sinó a la sensibilitat.

Imma TUBELLA. «Sobre la sensibilitat». El Punt. 11 de desembre de 2005.
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Encercleu la resposta correcta o escriviu-la, segons correspongui.
Cada pregunta val 1 punt.

1. El gerundi de voldria és: ______________________________ 

2. La tercera persona plural del pretèrit imperfet de subjuntiu d’atendre és:
a) atenguissin
b) atenguessin
c) atendrien
d) atenessin

3. El singular masculí de veïns és: ______________________________ 

4. En el text, el mot exoneri significa:
a) carregui
b) alliberi
c) deshonri
d) reintegri

5. En el text, el mot vulneració significa:
a) lesió
b) vulgarització
c) reforçament
d) repetició

6. Una expressió sinònima de l’expressió apel·lar a la llei és: 
a) separar-me de la llei
b) saltar-me la llei
c) recórrer a la llei
d) estudiar-me la llei

7. La funció sintàctica del sintagma les queixes és la de:
a) complement directe
b) subjecte
c) complement circumstancial
d) complement indirecte

8. El pronom feble amb què se substituiria la seqüència als nínxols implicats (de la frase
«l’Ajuntament va penjar una nota d’atenció als nínxols implicats»), si hagués de pronomina-
litzar-se, és:
a) li
b) en
c) el
d) hi

9. El relatiu que, amb el mateix valor, pot substituir el relatiu en què (de la seqüència «una foto-
grafia d’un d’aquests nínxols en què s’identificava clarament el nom i fins i tot la fotografia de
qui hi estava enterrat») és:
a) en el que
b) en quin
c) en el qual
d) que

10. Quin és el complement directe del verb emmarcar?
a) les fotografies
b) les fotografies i els diaris
c) la que els va convenir
d) el mateix Ajuntament
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