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Entre els tòpics que des del món de l’ensenyament s’han creat al voltant del cinema
ha triomfat la idea que les pel·lícules han de ser debatudes o presentades a l’aula en
funció dels seus valors. Generalment, s’entén que una pel·lícula té valors quan la seva
trama resol en clau humanística uns conflictes o quan els seus personatges són éssers
positius […].

Curiosament, si establim un rànquing de quines són les pel·lícules més reclamades
pels seus valors, ens trobarem amb obres com La vida es bella […], Billy Elliot […] o Los
chicos del coro […]. En tots aquests casos, els suposats valors temàtics de l’obra no es
corresponen amb uns valors estètics. Totes aquestes pel·lícules són estèticament pobres
i limitades.

Si intentem buscar en la cartellera […] obres que reflecteixen alguna cosa dels
adolescents i els instituts, fàcilment anirem a parar a Supersalidos, de Greg Mottola. Des
d’un àmbit estrictament educatiu pot ser considerada fàcilment com una bretolada.
Curiosament, però, des de l’interior de Supersalidos s’apunten més coses sobre la
joventut que en qualsevol obra políticament correcta. A la pel·lícula es parla de la por
de créixer, de la forma com els adolescents se senten frustrats quan s’emmirallen en els
adults, de com el fantasma del sexe esdevé obsessió i de la buidor que el llenguatge ha
adquirit en el temps present. No són aquestes qüestions prou serioses per tenir-les en
compte? No té més qualitat estètica Supersalidos que la majoria de pel·lícules del cinema
de valors?

Àngel QUINTANA. «Educació estètica o educació en valors?». El Punt (28 octubre 2007)

Encercleu la resposta correcta o escriviu-la, segons correspongui.
[1 punt cadascuna; en les preguntes d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error]

1. El substantiu a partir del qual s’ha format el derivat bretolada és:
a) bretoler
b) brètol
c) bretó
d) brivó

2. D’acord amb el context, una expressió equivalent de s’emmirallen en els adults és:
a) prenen els adults com a model
b) s’adapten als costums dels adults
c) es distancien dels adults
d) s’imaginen que els adults els imiten

3. L’infinitiu de reflecteixen és:
a) reflectar
b) reflexar
c) reflexionar
d) reflectir
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4. El complement directe de ha adquirit és:
a) el llenguatge
b) la buidor
c) que
d) en el temps present

5. Si s’hagués de pronominalitzar, amb quin pronom feble se substituiria el sintagma 
a Supersalidos, de Greg Mottola (de la seqüència «anirem a parar a Supersalidos, de
Greg Mottola»)?
a) hi
b) en
c) ho
d) li

6. El gerundi de debatudes és: ______________.

7. El femení singular de pobres és: ______________.

Feu una redacció en català, que tingui entre 50 i 80 paraules, en què expliqueu per què
l’autor considera que les pel·lícules amb valors no són les més adequades per al món
de l’ensenyament.

Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió (lèxic i
sintaxi) de la redacció. 
[3 punts; es descomptaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi]
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