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El pis: una hipoteca. Un cotxe nou: un crèdit. La tele per als mundials: un altre
crèdit. Fins i tot hi ha qui demana préstecs per pagar les vacances […]. L’endeutament
de les famílies per sobre de les seves possibilitats comença a ser perillós […]. Un
estudi de l’escola de negocis IESE conclou que el poder adquisitiu dels nostres salaris és
ara gairebé el mateix que fa deu anys […]. O sigui, que el creixement econòmic
espectacular que hem tingut en l’última dècada no s’ha traduït, en general, en un nivell
de vida més alt dels assalariats, al contrari que en altres indrets. Aquesta constatació
sobta a primer cop d’ull, perquè sembla contradir la realitat […]. En canvi, el
creixement sí que ha beneficiat altres tipus de rendes, immobiliàries, empresarials i del
capital. Hi ha hagut un transvasament de riquesa cap a una part de la població,
sense que la resta se n’hagi assabentat. Com pot ser que no es faci evident una escletxa
social que s’ha creat en tan poc temps?, que no sigui escandalosa la diferència en nivell
de vida, en ritme de despesa? […]. L’endeutament de moltes famílies segurament està
servint per tapar aquesta escletxa. S’ha anat creant una societat econòmicament
esquizofrènica. Els que han progressat i poden permetre’s l’augment de despesa i els que
tenen els mateixos ingressos reals que fa deu anys però intenten emular socialment els
altres endeutant-se fins al coll. Els miratges, però, s’acaben esvaint i els desequilibris
socials s’acaben pagant.

Toni CANYÍS. «Esquizofrènia social». El Temps, núm. 1153 (18 juliol 2006)

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 gerundi de conclou és:
a) concluint
b) concluient
c) concloent
d) concloient

2. D’acord amb el context, un sinònim de sobta és:
a) sorprèn
b) enganya
c) desconcerta
d) irrita

3. D’acord amb el context, una expressió equivalent de se n’hagi assabentat és:
a) n’hagi tingut notícia
b) ho hagi assaborit
c) n’hagi descobert els efectes
d) ho hagi entès
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4. La funció sintàctica del sintagma una escletxa social que s’ha creat en tan poc temps
és:
a) complement directe
b) complement circumstancial de temps
c) subjecte
d) complement circumstancial de manera

5. D’acord amb el context, una expressió equivalent de s’acaben esvaint és:
a) s’acaben escampant
b) acaben desapareixent
c) s’acaben enfortint
d) acaben concretant-se

6. El substantiu que té la mateixa arrel que l’adjectiu escandalosa és: ___________.

7. El singular de ingressos és: ___________.

Feu una redacció en català, que tingui entre 50 i 80 paraules, en la qual expliqueu en
què consisteix la societat esquizofrènica que l’autor denuncia.

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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