
Olimpíades de Valencià 2014 
 

PROVA DE LITERATURA 
 

1. Text de treball 

Tot llaurador és pagat del jornal  
e l'advocat qui perd lo guanyat plet. 
Jo, per servir amor, romanc1 desfet 
de tot quant he2, que servir no me'n cal. 
He fet senyor del seny a mon voler, 
veient amor de mon seny mal servit: 
rapaç3 l'he fet e Déu a part jaquit4 
e són setze anys que lo guardó5 esper. 

Amor, amor, poc és vostre poder 
per altre hom, com jo, fer tant amar. 
Anau, anau vostres armes provar 
en contra aquell qui vostre no vol ser! 

VOCABULARI: 1. Del verb romandre, sinònim d'estar (estic). 2. Haver en el sentit de tenir. 

3. Àvid, cobdiciós, avariciós. 4. Del verb jaquir: 'deixar, abandonar'. 5. Premi, recompensa. 

 

2. Preguntes 

1. Quin tipus de vers s'utilitza al poema? Quina llicència mètrica hi ha al darrer vers? Raoneu la 

vostra resposta. (Entre 30 i 40 paraules) 

 

 

 

 

 

 

2. Hi ha almenys dues característiques que ens permeten identificar l'autor del poema. A partir 

d'aquestes, digueu qui és l'autor i justifiqueu la vostra resposta. (Entre 30 i 40 paraules). 

 

 

 



3. Relacioneu els elements de la columna de l’esquerra amb els de la columna de la dreta:  

Mercè Rodoreda a)  1) Barroc 

Pere Calders b)  2) Els amants 

Vicent Andrés Estellés c)  3) Lletra de batalla 

Francesc Vicent Garcia d)  4) Aloma 

Joanot Martorell e)  5) Realisme màgic 

 

4. Encercleu el concepte que es correspon amb cada definició. 

4.1. El moviment literari que descriu la realitat en termes de contrastos i 
oposicions (vida/mort, bellesa/lletjor; llum/ombra...), amb abundància de 
figures retòriques i una certa tendència a l'exageració i l'artifici (excés 
d'ornamentació i complicació sintàctica, jocs de paraules, l'ús abundant de 
figures retòriques...) es coneix amb el nom de: 

 a) Decadència   b) Barroc  c) Il·lustració 
 

4.2. Al segle XV hi havia un tipus de narració que aspirava a ser realista i 
versemblant, els herois protagonistes de la qual tenien perfil humà i les 
accions que protagonitzaven transcorrien en geografies conegudes i en temps 
contemporanis o immediatament anteriors. Quin nom rep aquest tipus de 
narrativa? 

 
a) Llibres de cavalleries           b) Novel·la cavalleresca           c) Novel·la realista 
 
4.3. La identificació entre dos objectes que tenen una relació significativa en la 

qual l'element irreal substitueix l'element real rep el nom de: 

a) Metàfora   b) Imatge  c) Sinestèsia 

 

5. A quina part del Tirant lo Blanc correspon aquest resum de l'argument: 

Tirant és empresonat i, posteriorment, alliberat per tal de lluitar contra els turcs. 

Guanya fama militar i converteix al cristianisme els diversos regnes del nord 

d'Àfrica. Finalment, acompanyat de Plaerdemavida, retorna a Constantinoble. 

a) Tirant a Anglaterra 

b) Tirant al nord d'Àfrica 

c) De nou a l'Imperi grec 

 



PROVA DE GRAMÀTICA 
 
 
1. El programa informàtic del setmanari El Temps ha comès algunes errades ortogràfiques a 
l’hora de corregir aquest article de la secció “Societat”. Encercleu les paraules afectades pels 
errors i corregiu-les amb l’ajuda d’aquests criteris:  

a) han desaparegut els accents en quatre paraules i les dièresis, en dues. 
b) una paraula que s’escriu amb ela geminada (l·l) apareix en el text amb una sola ela (l). 
c) hi ha tres errades relacionades amb l’ús de l’apòstrof. 

 

 Correcció 

20 anys d’universitats connectades per la llengua 
SOCIETAT 
Xavier Aliaga | ElTemps 1545, 21/01/2014 (fragment) 

 
L’octubre del 1994, a Morella, els rectors de 13 universitats dels Paisos 
Catalans constituien 
l’Institut Joan Lluís Vives, 
una institució nascuda per 
dotar-se d’una eina potent 
de colaboració i fomentar 
els llaços culturals i 
lingüístics. Dues decades 
més tard, la xarxa presenta 
un balanç encoratjador.                                                       
El projecte naix un any 
abans, el 1993. Al Hotel 
Andorra Park de la capital andorrana es reuneixen el rector de la 
Universitat de les Illes Balears (UIB), Nadal Batle, el rector de la Rovira i 
Virgili, Joan Martí, i el rector de l’Autònoma de Barcelona, Carles Solà. 
[…]. 
Després d’uns mesos de contactes a moltes bandes, el 25 de juliol del 
1994, els rectors de la pràctica totalitat de les universitats de Catalunya, 
País Valencià i les illes Balears, més la universitat de Perpinyà, es 
reuneixen al campus de la Universitat de les Illes Balears amb l’objecte 
de donar forma a un projecte encara embrionari. 
A efectes pràctics, la trobada es molt reeixida: en el document final 
s’amplia l’acord multilateral preexistent per a facilitar l’intercanvi de 
docents, estudiants, personal administratiu i serveis, se unifiquen i 
coordinen les publicacions universitàries en llengua catalana, s’estableix 
un espai telemàtic comú. Fins i tot s’acorda nomenar la nova institució 
Institut Lluís Vives. 
Tot sense perdre de vista l’objecte fundacional d’aprofundir en la 
coordinació universitària en matèria de docencia i activitats i potenciar 
d’aquesta manera la normalització lingüística. Al cap de pocs mesos, el 
28 d’octubre, se signa a Morella el acord de constitució d’una associació 
“sense anim de lucre”. La Universitat Jaume I de Castelló, regida 
aleshores per Celestí Suárez, és designada seu de la Xarxa per la seua 
centralitat geogràfica. […]. 

 

 

http://www.eltemps.cat/societat
http://www.eltemps.cat/num/1545


2. Busqueu al text allò que s’indica a continuació (subratlleu en cada cas les grafies que 
justifiquen les vostres respostes):  
 
- Tres paraules que tinguen com a vocal tònica una e oberta i que no porte accent gràfic. 
- Tres paraules que tinguen com a vocal tònica una e tancada i que no porte accent gràfic. 
- Tres paraules que tinguen com a vocal tònica una o oberta i que no porte accent gràfic. 
- Tres paraules que tinguen com a vocal tònica una o tancada i que no porte accent gràfic. 
- Tres paraules que porten una s sonora. 
- Tres paraules que porten una s sorda. 
 
 

 

Putin: ací teniu el monstre 
 
Un dels problemes més greus del món avui és que el diner criminal s'ha tornat 
legítim. A aquest occident sotmès a una crisi que ja fa massa anys que dura no li 
queden escrúpols per a preguntar com és que Catar, la Xina o Rússia tenen tant de 
capital. Simplement ens hem posat en venda i l'ànsia d'obrir els nostres braços als 
nous milionaris és irresistible, sembla. Irresistible fins al punt de passar per alt 
l'esclavatge, la violència, les guerres i, és clar, l'opressió que són a la base de 
l'opulència d'aquests països, d'aquests règims. 
Les nostres societats, però, ho han acceptat tot plegat com si fos un mal menor. De 
tant en tant, hi ha algun estirabot que causa més nervis d'allò que és habitual, com 
ho ha estat, recentment, el tracte als homosexuals durant els jocs olímpics. Però ni 
amb això no n'hi ha prou perquè denunciem amb fermesa l'actuació de governs, 
primers ministres, presidents o secretaris generals que –ho sap tothom– són 
literalment uns criminals. El seu gas, els seus avions o les seues fàbriques de baix cost 
són més importants per als nostres dirigents que no les conseqüències dels seus 
actes. I així anem perdonant crim rere crim fins que ensopeguem de cara amb el 
monstre, com ha passat ara. 
Vladímir Putin és un dels personatges més perillosos d'aquest planeta. Ho és avui, 
però ho era també fa deu anys. I com que en el passat li han consentit tot allò que li 
han consentit ara porta el món a una situació de tensió que feia trenta anys que no 
vivíem. Això que passa a Ucraïna és extraordinàriament greu i pot arrossegar Europa 
a un conflicte enorme. És una pena que els qui avui es planyen de la seua violència i 
la seua intransigència a Ucraïna no li haguessen volgut parar mai els peus abans, 
quan feia això mateix contra uns altres o contra el seu poble. Ara ja és massa tard… 
 

Vicent Partal: http://www.vilaweb.cat, 3-3-2014 

 
 

 

e oberta e tancada o oberta o tancada s sonora s sorda 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 
 

http://www.vilaweb.cat/


3. Ompliu els espais buits amb el pronom o pronoms corresponents:  
 

a) Les meues filles no tenen bicicleta; ____________ compraré una. 
 
b) Li va dir que arribaria prompte; _____________ va dir ahir mateix. 
 
c) Proposa-ho a les treballadores, a veure si _____________ sembla bé. 
 
d) Aquestes tomaques, si encara no s’han fet agres, _____________ faran perquè fa 
molta calor. 
 
e) A l’ambaixador, _____________ he inclòs a la llista de convidats. 

 
 
4. Completeu les oracions següents amb les formes conjugades adequades dels verbs entre 
parèntesis.  
 

a) No us _____________ (moure) d’ací fins que no us ho diguen. 
 
b) ______________ (beure) una mica d’aigua, i després torneu-ho a provar. 
 
c) Tu ho ______________ (admetre) si t’ho feren? 
 
d) Aquesta impressora avui no ha _____________ (imprimir) res bé. 
 
e) Maria i Roger sempre _______________ (interrompre) les classes en el moment més 
interessant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROVA DE VARIACIÓ LINGÜÍSTICA 

1. Llegiu aquest passatge de Marta Rojals i, en no més ni menys de 25 paraules, 
comenteu-lo fent servir les expressions “autoodi” i “prejudici lingüístic”.  

"¿AL PERRO LE HABLÁIS EN CATALÁN?" 

Aquests dies hom recorda paraules de Suárez en plenes facultats, com ara: 'Trobi'm [...] 
professors que puguin ensenyar la química nuclear en basc o en català. Siguem 
seriosos...' Li havien demanat si no veuríem un batxillerat en català o èuscar, una 
pregunta que va qualificar de 'ximple', però que va tenir la deferència de contestar. 
Doncs bé, aquesta mena de supremacisme ha aconseguit grans fites, com ara que la 
meva àvia parli a un gos en castellà (i no precisament sobre química nuclear). 

I el cas contrari. Un conegut personatge català de la cultura es veu que tenia a dinar el 
secretari general de Comissions Obreres d'Espanya i la seua dona, i a l'hora de l'àpat, el 
convidat, veient que els amfitrions s'adreçaven al gos en aquell soroll inferior al lladruc, 
els va etzibar: '¿Al perro le habláis en catalán?' Sí, és increïble que tot un secretari 
general, viatjat i cultivat, no hagi sentit dir mai que a Catalunya els gossos són bilingües. 

    MARTA ROJALS, Vilaweb, 25/03/2014 (adaptació) 

 

 

 

 

 

 

2. Llegiu ara aquest fragment d'un article de Sebastià Alzamora i trobeu cinc trets 

dialectals diferents.  

Però anem a lo que de veres mos interessa, que és s’educació. Vostè, s’educació, com va 
afirmar ahir mateix en seu parlamentària, no la vol pública, ni de calidat, ni (per 
descomptat) en català. És una declaració molt important, ara que ja hem passat més de 
s’ecuador de sa seva legislatura, perquè així sabem d’una vés què és lo que vostè no vol. 
Només mos falta sebre què és lo que sí que vol, en materi educativa. 

      SEBASTIÀ ALZAMORA, Ara.cat, 26/03/2014 

1.  

2.  

3.  



4.  

5.  

 

3.  A quins conceptes de sociolingüística fan referència aquestes definicions? 

A.  ___________________: rebuig de la comunitat lingüística pròpia i adscripció a una de 

diferent. 

B. __________________: resistència dels parlants a una llengua B davant les pressions 
d’una llengua A, com a defensa de la pròpia. 

C.  ___________________: recuperació de l’ús de la llengua B en tots els àmbits en què 
havia estat substituïda per la llengua A. 

D. ____________________: Procés d’elaboració i fixació de normes ortogràfiques, 
gramaticals i lèxiques per a una llengua o varietat lingüística. 

E. ______________________: llengua que no gaudeix d’un ple reconeixement legal i/o 
ús social, ni és d’obligat coneixement en el seu territori històric, per raó de la imposició 
d’una llengua originàriament exògena. 

 

4. Completa aquest llistat segons trobes que es corresponga amb el dibuix:  

1. Tema 

2. _______________ 

3. Canal 

4. _________________ 

5. Estàndard 

6. Varietats geogràfiques 

7. ___________________ 

8. ____________________ 
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