
 

 

IV OLIMPÍADES DE VALENCIÀ  
UNIVERSITAT JAUME I , 9-IV-2016 

PROVA DE LITERATURA (2.5 punts) 

 
1. Text de treball 

A una mossa gravada de verola 

Mala pasqua(1) us do Déu, mossa corcada, 
bresca(2) sens mel, trepada celosia(), 
formatge ullat, cruel fesomia, 
ab més puntes i grops(3) que té l’arada; 

de alguna fossa us han desenterrada 
per no sofrir los morts tal companyia, 
quan eixa mala cara se us podria, 
i estava ja de cucs mig rosegada; 

però, si sou de vermes(4) escapada, 
perquè siau(5) menjar de les cucales(6) 
(que de mal en pitjor la sort vos porta), 

mantinga-us Déu la negra burullada(7) 
i adéu-siau, que em par(8) que em naixen ales 
i em torno corb després que pic(9) carn morta! 

(1) Festa cristiana que se celebra en recordança de la resurrecció de Jesucrist. (2) Pa de cera constituït per una sèrie 

de cel·les prismàtiques hexagonals que fabriquen les abelles dins l’arna per a dipositar-hi la mel. (3) Nus de la fusta. 

(4) Cucs. (5) Sigueu. (6) Ocells de la família dels còrvids. (7) Erupció cutània exagerada. (8) Pareix. (9) Pique. 

2. Preguntes 

1.1.- Qui és l'autor d'aquest poema?  

(Marca la resposta correcta) (0.20p.) 

 

 

1.2.- Digues quin tipus de composició poètica és el text que acabes de llegir i justifica la teua 
resposta en un màxim de 50 paraules. (0.80p.) 

 

 

 

2.- Marca amb una X si aquestes afirmacions sobre el poeta Vicent Andrés Estellés són 

vertaderes (V) o falses (F). (0.60p.) 

Ausiàs March  

Francesc Vicent Garcia  

Pere Calders  

Vicent Andrés Estellés  



 

 

 V F 

Vicent Andrés Estellés va nàixer a Burjassot en el si d’una família de forners.    

Es va llicenciar en Filologia a la Universitat de Barcelona.   

És l'autor del Mural del País Valencià.   

Va treballar com a redactor al diari valencià Las Províncias.   

Els principals eixos temàtics de la seua poesia són l’amor, la mort, la quotidianitat i el país.   

Va escriure la major part de la seua obra durant la primera meitat del segle XX   

 

3.- La novel·la Tirant lo Blanc presenta quatre grups d’aventures ben diferenciats i un epíleg. 

Ordena’ls cronològicament (de l’1 al 5). (0.50 p.) 

 

 

 

 

4.- Encercleu la resposta correcta. (0.40p.) 

4.1. Quina obra de Ramon Llull pren com a model Joanot Martorell per a la 

formació del jove Tirant? 

a) Doctrina pueril. 

b) Llibre de l’ordre de cavalleria. 

c) Llibre de meravelles. 

4.2. La figura literària que es basa en la repetició d’una mateixa estructura 

sintàctica (amb lleus variants de construcció) en uns quants versos seguits rep 

el nom de: 

a) Hipèrbaton. 
b) Encavallament. 
c) Paral·lelisme. 

4.3. Quina de les obres següents no és de Mercè Rodoreda? 

a) Mirall trencat. 
b) La plaça del Diamant. 
c) Cròniques de la veritat oculta. 

4.4. El primer poeta que va abandonar conscientment l’estil i la llengua dels trobadors 

va ser: 

a) Jordi de Sant Jordi. 
b) Ausiàs March. 
c) Joan Roís de Corella. 

 Tirant al nord d’Àfrica 

 Tirant a Sicília i l’Illa de Rodes 

 Epíleg 

 Tirant a Anglaterra 

 Tirant a l’Imperi Grec 



 

 

PROVA DE GRAMÀTICA (2 punts) 

 
1. En aquest text de Carles Capdevila, hi hem introduït, per posar-vos a prova, cinc 

accents gràfics que ara sobren. Subratlleu les paraules que els porten i corregiu-les a la 
columna de la dreta [0.5 punts]. 

 
 Correcció 

Estudia el que et doni la gana, però estudia 

CARLES CAPDEVILA. ARA, 10/03/2016  

 

Molts joves rumien aquests dies 

què estudiaran, enmig d’algunes 

confusions i moltes incerteses. 

Hi ha qui diu que avui dia 

estudiar graus ja no serveix. Qui 

pensa que estudiar ja no serveix 

potser és que ha estudiat poc. O 

ho confòn amb si aquests estudis 

tenen una sortida professional 

directa, i en això l’encerta: 

malauràdament no la tenen. 

Però està demostrat que els llicenciats troben feina abans que 

els que no ho són, encara que no sigui, per desgràcia, de la seva 

especialitat i del sou que mereixerien. I a més és que estudiar 

no té només una finalitat laboral. Aprendre és un verb deliciós. 

Que els graus i postgraus ja no donin un sortida directa al món 

laboral és un problema, però té un punt, un de sòl, positiu. Que 

avuí dia ja no cal especular tant amb la sortida, sinó amb 

l’entrada. El meu consell és: estudia el que et doni la gana, però 

estudia. No en el sentit de caprici, sinó en el de passió, de 

vocació, d’il·lusió. Si estudies el que realment t’agrada, 

aprendràs segur, i aprendràs més, perquè el motor serà la 

curiositat. I aspiraràs a ser molt bo en allò. I si aprens molt i ets 

molt bo, la sortida apareixerà, o te la crearàs. En canvi, si optes 

per alguna cosa que no et ve de gust pensant en les opcions 

laborals, has de saber que potser el sacrifici no et sortirà a 

compte, en un món tan canviant on tots serem aprenents 

permanents i haurem de reciclar-nos diverses vegades. 

Evidentment, també s’aprèn treballant, sent monitor d’esplai o 

voluntari, i no tothom ha de fer un grau, i la FP millora per 

oferir tota mena de sortides. El que vull dir és que és possible 

ser jove, ser optimista, estudiar el que et doni la gana i 

complementar l’aprenentatge fent feina o empenyent des del 

teixit associatíu. I és recomanable. I funciona.  

 



 

 

2. Busqueu al text el que s’indica a continuació [0.5 punts]: 
  

- Una paraula que tinga com a vocal tònica una e oberta i que no porte accent gràfic. 
- Una paraula que tinga com a vocal tònica una e tancada i que no porte accent gràfic. 
- Una paraula que tinga com a vocal tònica una o oberta i que no porte accent gràfic. 
- Una paraula que tinga com a vocal tònica una o tancada i que no porte accent gràfic. 
- Una paraula que porte una s sonora en posició interior de mot. 

 
 

                          EL DETERMINI 
 
Al vespre, la dona fatal i l’home irresistible es troben en un cafè amb les parets de color ocre. 
Es miren als ulls; saben que aquest cop serà l’últim. Tant a 
l’un com a l’altre, des de fa setmanes se’ls ha anat fent 
evident la fragilitat del fil que els havia unit d’ençà de tres 
anys i que els feia trucar-se a totes hores, viure l’un per 
l’altre; un desfici tal que ni les tardes de diumenge no eren 
avorrides. Ara el fil està a punt de trencar-se. Ha arribat el 
moment de posar en dubte l’amor que es tenen i, doncs, 
plegar.  
 
Abans es veien gairebé cada dia, i el dia que no es veien es 
telefonaven, encara que fos enmig d’un congrés a Nova 
Escòcia. En les últimes setmanes a penes s’han vist tres cops, 
i no han estat trobades alegres. Sense haver-s’ho dit, tots dos 
saben que la trobada d’avui és per acomiadar-se 
irremissiblement. Han arribat a un punt tal de compenetració 
que a cap dels dos no li cal explicitar que s’avorreixen perquè tots dos se n’adonen 
simultàniament. S’agafen de la mà i recorden (cadascun per ell, en silenci) la perfecció 
fornicària a què han arribat últimament: ells mateixos se’n meravellen. No és gens estrany 
que, al costat d’acrobàcies així, la resta de les seves vides els sembli ensopida. Fan el cafè, es 
diuen adéu i se’n van cadascun pel seu costat. Ella ha quedat per sopar amb un home; ell ha 
quedat per sopar amb una dona. 
 
Després de les postres, la dona fatal triga hora i mitja a ficar-se al llit amb l’home amb qui ha 
quedat. L’home irresistible en triga tres, a ficar-se al llit amb la seva acompanyant. Tots dos es 
troben fent-ho de manera tan maldestra que s’emocionen. Quina passivitat! Quina imperícia! 
Quanta ansietat! Quanta impaciència! Els queda per recórrer un camí ben llarg, fins a arribar 
amb els nous amants a la perfecció a què acaben de dir adéu aquest vespre, amb un cafè. 
 

Quim MONZÓ, dins Vuitanta-sis contes, Barcelona, Quaderns Crema, 2001, pàg. 377-378. 

 
 
 

 

e oberta e tancada o oberta o tancada s sonora 

 
 

    

 
 
 



 

 

 
3.  Completeu les oracions següents amb les preposicions o conjuncions correctes. [0.5 

punts]. 
 

a) Ell sempre pensa _____________ fer la feina ben feta (a / en). 
b) Hem quedat _____________ veure’ns demà a les set de la vesprada (de / en). 
c) El lleó rugia _____________ pressentia la presència de l’ésser humà (doncs / ja que). 

d) No li faces cas ______________ t’interessa (si no / sinó). 

e) Voldria saber ______________ crides tant (perquè / per què). 

 

 

4.  Completeu les oracions següents amb les formes verbals no personals que s’escaiga. 
[0.5 punts] 

 
 

a) El meu nebot ha ____________________ (créixer) moltíssim. 

b) Part de l’alumnat està ___________________ (córrer) pel pati. 

c) El professor ja ha ___________________ (imprimir) els exàmens que farem demà. 

d) Els meu veïns estan _________________ (beure) aigua de l’aixeta. 

e) Ha demanat que li siga ___________________ (remetre) el càstig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVA DE VARIACIÓ LINGÜÍSTICA (2.5 punts) 
 
 
1.Digueu a quin registre podríem adscriure cadascuna d'aquestes possibilitats [0.5 p.]: 

VULGAR- COL·LOQUIAL- ESTÀNDARD- JURÍDIC I ADMINISTRATIU- CIENTIFICOTÈCNIC 
 

 REGISTRE 

Baralla en un camp de futbol per un fora de joc no assenyalat per l'àrbitre.  

Lectura de la sentència d'un jutge.  

Exposició d'un alumne de batxillerat a classe.  

Un passatge d'un llibre sobre termodinàmica.  

Un pare i un fill comenten com li queda de bé al pare una camisa que s'acaba de 
comprar. 

 

 
2. A quin concepte respondria aquesta definició? Digueu-ne, com a mínim, dos casos [0.5 p.]. 
 
Llengua que està sota la pressió d’una llengua dominant de més prestigi social i que està en perill 
de desaparéixer. 
 
RESPOSTA: 
 
3. Variació diatòpica. Aquest text l'ha fet conegut el cantant xativí Pep Gimeno «Botifarra». 
Digueu cinc característiques del text que indiquen a quina varietat diatòpica pertany.  Molt de 
compte, no val a repetir-les! [0.5 p.] 
 
El dia trenta d'octubre 
del mil nou-cents vint-i-tres, 
se'n va eixir el riu d'Albaida 
i allí no sabien res. 
 
Aplega a Manuel, 
allí tots esglaiats, 
s'endú el molí Ximot 
i els mulos dels soldats. 
 
Aplega a Senyera, 
tampoc sabien res, 
les dones esglaiaes 
se'n pujaven pels graners. 
 
S'abracen unes a atres 
dient: anem a morir! 
Aigua fins a les almotlades, 
el riu s'emporta fins els llits. 
 
A la porta l'església les xiques ploraven, 
amb un gran temor al sant s'aclamaven: 
Beneïda Santa Anna, patrona d'ací, 
si no mos empares anem a morir! 

Per favor vingueu ací 
que tenim molta faena, 
se'ns ha eixit el riu d'Albaida, 
s'ha emportat mitja Senyera. 
 
Senyera no és Senyera, 
Senyera no és Madrid, 
qui ha vist en Senyera 
passar el ferrocarril! 
 
La màquina és un burro, 
el conductor un xaval 
i el que forada els bitllets 
és un pobre militar. 
 
Dins de Senyera 
el riu ha entrat, 
un pam de çeno 
els ha dixat. 
 
A les pobres xiques 
no ha deixat res; 
s'emporta els polvos 
també els colorets. 



 

 

  
 
 
VARIETAT DIATÒPICA: _____________________________ 
 
TRETS DIALECTALS: 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
4. Descriu en unes cinquanta paraules la situació sociolingüística que queda reflectida en 
aquest text. [0.5 p.] 
 

Dos despatxos d'advocats de les Terres de l'Ebre han estat advertits pel secretari 
del jutjat de primera instància número 1 de Vinaròs que els seus escrits no seran 
admesos si estan redactats en català. Els lletrats dels despatxos afectats, un de 
Sant Carles de la Ràpita i un altre de la Sénia (Montsià), han denunciat a l'agència 
Efe que el secretari els requereix una còpia traduïda al castellà cada cop que 
intenten presentar una demanda en català. 

Els advocats assumeixen que català i valencià són una mateixa llengua i 
consideren, per tant, que, com que és un dels idiomes oficials al País Valencià, 
juntament amb el castellà, l'exigència del jutjat no té raó de ser. Els advocats 
insisteixen que la seva decisió de dirigir-se al jutjat en català queda emparada per 
la llei orgànica del poder judicial. Però el secretari no comparteix el criteri d'unitat 
lingüística i per això ha requerit al bufet de la Ràpita que també aporti una còpia 
en castellà del recurs que ha presentat, amb un advertiment d'inadmissió i citant 
articles sobre possibles sancions. 

El Punt-Avui, agost 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Quines són les possibles solucions que es poden donar en un conflicte lingüístic? [0.5 p.] 
 

 
 
 

 


