
 

 

Olimpíades de Valencià 2015 
 

PROVA DE LITERATURA 
 

1. Textos de treball 

QÜESTIONS DE TRÀMIT 

Van dir al reu que tenia el dret d'una última voluntat, però ell respongué que passava, perquè no 
s'entendrien pas. 

L'EXPRÉS 

Ningú no volia dir-li a quina hora passaria el tren. El veien tan carregat de maletes, que els feia pena 
explicar-li que allí no hi havien hagut mai ni vies ni estació. 

NO SE SAP MAI 

De les quatre rodes del cotxe, n'hi havia una que girava al revés. Però era la bona, perquè provava 
d'allunyar-se d'una corba que ens va desmanegar a tots. 

2. Preguntes 

1.1.- Qui és l'autor o autora d'aquests textos? (Marca la resposta correcta) 

Joan Fuster  

Mercè Rodoreda  

Pere Calders  

Vicent Andrés Estellés  

 
1.2.- Basant-te en els textos, justifica la teua resposta en un màxim de 50 paraules. 

 

 

 

 

2.- Digues si aquestes afirmacions sobre Joan Fuster són vertaderes (V) o falses (F). 

 V F 

Joan Fuster i Ortells va nàixer a Sueca    

Es va llicenciar en Geografia i Història a la Universitat de València   

És l'autor de El País Valenciano   

Va desenvolupar la seua tasca com a escriptor durant la segona meitat del segle XX   

Va ser un dels millors poetes de la literatura catalana   

És l'autor de Diccionari per a ociosos   

 



 

 

3.- Relacioneu els autors de la columna de l’esquerra amb les obres de la columna de la dreta. Contesteu a 

la graella inferior: 

Mercè Rodoreda A  1 Llibre de Meravelles 

Pere Calders B  2 La meua Cristina i altres contes 

Vicent Andrés Estellés C  3 Harmonia del Parnàs 

Francesc Vicenç Garcia D  4 Guillem de Varoic 

Joanot Martorell E  5 Demà a les tres de la matinada 

 

A B C D E 

     

 

4.- Encercleu la resposta correcta. 

4.1. Una part de la producció poètica de Francesc Vicenç Garcia presenta una temàtica que 

tendeix a la grolleria, a l’excés i a la burla gratuïta, obscena i escatològica. Aquesta poesia 

va donar nom a un corrent poètic conegut amb el nom de: 

a) Vallfogonisme 
b) Escatologisme 
c) Conceptisme 
 

4.2. La figura literària que es basa en la contraposició de dues expressions contràries rep el 

nom de: 

a) Anàfora 
b) Antonímia 
c) Antítesi 

 

4.3. A quina obra de Mercè Rodoreda pertany aquest resum argumental: 

L’argument de la novel·la gira al voltant de les relacions amoroses entre una adolescent 
somniadora que comença a descobrir la vida i un home ja gran i amb experiència que 
simbolitza el món dels adults. 

a) Mirall trencat 
b) La plaça del Diamant 
c) Aloma 
 

4.4. El Tirant lo Blanc de Joanot Martorell és una... 

a) Novel·la de cavalleries 
b) Novel·la cavalleresca 
c) Crònica històrica 
 
 
 



 

 

PROVA DE GRAMÀTICA 
 
 
1. En aquest text de Josep Maria Espinàs, hi hem introduït cinc barbarismes per posar-vos a prova. 
Subratlleu-los i corregiu-los a la columna de la dreta. 

 
 Correcció 

El meu tímid amor per la gorra 
 
En un articul molt creatiu sobre l'hivern i 
Nova York, Jordi Graupera parla de Nova 
York i dels hiverns. En un dels tres apartats 
hi posa aquest títol: «El fred és al cerebre». 
M'ha sorprès perquè ja fa dies que vaig 
decidir treure de l'armari una vella gorra i 
posar-me-la per sortir al carrer. És una 
gorra anglesa clàssica. Amaga una etiqueta 
minúscula que garanteix que està feta a les 
Illes Britàniques. Quan jo era un nen, i sortia a passejar amb els meus 
pares, em posava una gorra com aquesta, i un dia una senyora coneguda 
dels meus pares em va mirar i em va dir: «Ets un angleset». Ara no puc 
dir d'on ha sortit la gorra que m'he posat aquests dies d'hivern. Com que 
de gorres no se'n veuen gaires, i no m'agrada fer l'excèntric, quan trobo 
algun conegut em justifico: «M'han dit que el fred entra pel cap». I més 
si els cabells ja em van abandonant. Ho he consultat amb un amic, això 
que el fred entra pel cap, i m'ha confirmat que sí, que a ell també li 
passa, i que a més li entra pels peus, i he arribat a una conclusió que em 
sembla molt clara: el fred entra per les extremitats. Pel cap, per les 
mans, pels peus. Renuncia a entrar pel pit, pel ventre, és a dir, per on hi 
ha més massa de carn i de grassa. La pell del cap, de les mans i dels peus 
és més prima, més directament sensible a la temperatura. 
 
Per això ens defensem amb els mitjons, els guants, la bufanda, el barret 
o la boina. O amb aquests casquets de llana que avui estan força de 
moda. Són les armes que permeten retenir l'escalfor corporal. 
 
Temps enrere, quan una senyora trobava pel carrer un senyor conegut, li 
deia quan veia que es treia el barret per saludar-la: «Cobreixis, per 
favor». Aquesta cortesia encara ha passat més de moda que el barret. Jo 
en tinc, guardat en algun racó de casa. Ja no em veig amb cor de posar-
me'l. La gorra, en canvi, encaixa amb la meva frustrada vocació britànica. 
I si me n'avergonyeixo quan se m'acosta algú, puc doblar-la i amagar-la 
en un bolsillo. Tinc per la gorra un amor tímid. 
 

Josep Maria Espinàs: www.elperiodico.cat, 28 de gener de 2015 

(adaptat)  

 

 

 
 
 



 

 

2. Subratlleu al text paraules que continguen cinc de les grafies en posició interior de paraula que 
representen els sons de la essa sonora i de la essa sorda, encercleu la grafia corresponent i copieu-les a la 
taula que teniu més avall. 
 
 
 

Vaig fer zàping per les diverses televisions locals —l’oficialista Canal-9 estava 

oficialment desconnectada—, amb els seus telepredicadors clamant pel 

«sentiment» ferit. A la banca, al govern autonòmic i als grans constructors —

els autèntics dissenyadors del territori—, que anys enrere s’abocaren al club 

de Mestalla per posar en marxa un extraordinari negoci immobiliari 

especulatiu, ara els esclatava a les mans un excepcional problema difícil de 

resoldre. En realitat, el problema l’assumia en solitari la rescatada Bancam. La 

Generalitat funcionava a còpia de crèdits i els grans de la construcció, en 

concurs de creditors la majoria, esperaven temps millors per obrir les caixes 

fortes o repatriar els diners asilats a Andorra o a Suïssa. El problema és teu, 

Bancam (i de rebot, políticament, del govern): d’una banda, els crèdits d’un 

club insolvent sumaven al voltant dels quatre-cents milions; de l’altra, la massa social no permetria una 

solució racional (un equip en penitència esportiva durant molts anys), exigiria solucions. El to indignat dels 

telepredicadors m’ho ratificava. [...]. 

Hui, afegí el locutor, estarem tota la nit en directe. Esperem les vostres telefonades, digué tot passejant el 

dit per damunt de nou números que ocupaven gairebé mitja pantalla. De sobte el telèfon va començar a 

sonar. Tota la nit en directe!, va insistir cofoi del seu poder de convocatòria, però jo tenia els collons agres 

d’escoltar-lo i molèsties a les cervicals de tantes hores assegut al sofà. 

Ferran Torrent (2015): Un dinar un dia qualsevol. Barcelona: Ed. Columna. P. 8-9. 
 

 
 
 

So de la essa sonora So de la essa sorda 
Grafia Exemple Grafia Exemple 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Corregiu, si cal, les frases que teniu a continuació. Cal que torneu a escriure-les i que subratlleu el que 
heu corregit. A les que siguen correctes cal que escriviu CORRECTA.  
 

a) Això no està mal. 
 
________________________________________________________________________ 
 
b) Al fi i al cap tots som de casa. 
 
________________________________________________________________________ 
 
c) Avui haurem de treballar dur. 
 
________________________________________________________________________ 
 
d) Parlava clarament i pausada. 
 
________________________________________________________________________ 
 
e) No sé si viu més a dalt o més a baix que nosaltres. 
 
________________________________________________________________________ 

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

a) Ara _______________ (riure) tant com vulgueu. 
 
b) M’ha ______________ (coure) molt, aquesta ferida. 
 
c) Encara me’n ______________ (ressentir), de la caiguda de l’altre dia. 
 
d) N’hi ha uns que hi estan d’acord i uns altres que ______________ (dissentir). 
 
e) Aquest xic sempre ha _______________ (dependre) de la seua mare. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROVA DE VARIACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
1. El passat dia 10 de març va fer vint anys de la mort d'Ovidi Montllor. Aquest cantant, poeta, actor... era 
d'Alcoi, però va desenvolupar la seua carrera artística sobretot a Barcelona. Busca en aquesta cançó quatre 
trets dialectals (necessàriament n'hi ha d'haver un propi del valencià [V] i un altre del català oriental [CO]). 
 
 

 

 

 

Tot ben senzill  

i ben alegre.  

Em creureu mort.  

Jo no hauré mort.  

Faré vacances!  

El color negre  

que tant m'estime,  

se'n vindrà amb mi.  

Jo sol de negre!  

Beveu conyac,  

i vi i caçalla.  

I si m'arriba  

el pressupost  

beveu bon whisky.  

Ràpidament,  

em boteu foc.  

Sóc valencià!  

Si no és molèstia  

per als amics,  

amb una capsa  

de cartó,  

fiqueu la pols  

d'un servidor,  

i el millor llibre  

de poemes  

d'aquell poeta  

que creieu. 

Es per anar  

passant l'estona  

amablement.  

I al mateix temps,  

aprendre, viure,  

 

 

RESPOSTA 
 

 

2. Al seu llibre El bilingüisme mata, el filòleg 
  Digues quin concepte de sociolingüística hi  
 

 

RESPOSTA 

 

 

conèixer coses  

per a la propera  

cançó a fer.  

Porteu-me a Alcoi,  

que és el meu poble  

I allà on comença  

el "Barranc del Cinc",  

prop d'un "romer",  

al seu costat,  

deixeu-me ja.  

Així tindré l'aroma bo.  

I a prop també  

del rierol.  

Així a les nits,  

amb la quietud 

vindrà la música.  

Mireu també  

de fomentar  

els berenars  

a la muntanya.  

Així per fi,  

s'aproparan  

al romaní  

dolces xicones.  

I despistant,  

com qui no vol,  

alçaré els ulls  

i entrant pel peus  

arribaré fins al seu cor.  

Res d'adéus  

ni de records.  

Vaig de vacances!  

 

 

 

 

 

 

el.  
g Pau Vidal descriu la situació següent. 

podríem identificar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualsevol dia  

impensat,  

us tornaré a emprenyar  

amb les darreres  

cançonetes.  

Potser d'entrada  

us estranyeu,  

bé pel físic  

o la veu.  

Però seré altre cop jo.  

Doncs com el mestre  

Maragall,  

també crec jo  

amb la resurrecció,  

de la carn. 

Seré més jove  

i tornaré a estimar  

a cada instant.  

Ai les xiquetes!  

Ai les donetes!  

Ai quines joies!  

I si per cas,  

jo no crec pas,  

encara dura  

la vida dura,  

doncs altre colp  

de part dels bons,  

fins a la mort!  

Però llavors,  

no em moriré.  

Faré vacances. 



 

 

HOTEL CONDES DE BARCELONA, BARCELONA: Roda de premsa del nou llibre de Paul Auster. A la 

taula, una vintena de periodistes de mitjans de comunicació catalans, els dos editors (en català i 

en castellà), l'autor i l'intèrpret que traduirà preguntes i respostes, perquè el senyor Auster 

desconeix tant el català com el castellà. Dels deu periodistes que alcen la mà per preguntar, nou 

ho fan en castellà. Adreçant-se, lògicament, al traductor, que és de les Borges Blanques. 

 
3. Identifica cadascuna d'aquestes oracions amb el poble on creus que s'han pogut dir: 
 

a ) Deia sa mestra: Si matasses sa que tens. Jo me casaria amb ton pare i cada dia per berenar 
te donaria pa amb mel. 
 
b) Dixeu lo cotxe a on vullguésseu, i si no podeu, després lo porto jo. 
 
c) Tenívem bestiam, tenívem dues campanyes, i alhora jo quan el veieva que se posava a cavall 
per anar, me hi acostava. 
 
d) Sem pas guanyat res amb el sistema del control continu de les coneixences, com ne diuen. 
 
e) Que bullin vint minuts i dueu-me la infusió un cop hagi estat colada. 

 
RESPOSTA 

1. L'Alguer  

2. Pollença  

3. Perpinyà  

4. Tortosa  

5. Mataró  

 
4. Completa: 
 

«La parla privada d'un grup social definit, que es considera diferent dels altres (estudiants, 
polítics...) que té una funció críptica de llenguatge secret i que algunes diferències lèxiques de 
la qual poden passar al registre col·loquial s'anomena____________________» 

 
 
5. Digues a quin registre correspon cadascun d'aquests textos: 
 
a) -Ei, serà cabró el malparit aquell! Però has vist tu quin fill de puta?    REGISTRE: _______________  
 
b) – Hola, com anem? 

- Mira, anar fent... 

- Ai filla, quina cara de pomes agres! Diràs que se t'haja mort algú...     REGISTRE:________________  
 
c) «El sol queia rabiós i els carrers enfangats es van tornar rius de pols. Hi havia una calor que 

encegava, blanca i tremolant» 
REGISTRE: __________________________ 
 
d) «Picolan. Busque, busque. I si troba una crema millor... compre-la!»  REGISTRE:________________  
 
e) «Les hormones són substàncies elaborades pe glàndules endocrines» REGISTRE:________________ 
 
f) «Atés que aquest és un dels motius previstos en els articles 34 i 35 del Decret 1775/67, de 22 de 

juliol...»     REGISTRE: ________________________ 


