
Solucions 1

1
El text
 ESTUDI DE LA LLENGUA 
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1  a Cohesió, b Correcció, c Adequació, d Coherència,  
e Presentació, f Cohesió, g Adequació, h Coherència.

2  a Text conversacional.

b Text predictiu.

c Text descriptiu d’un personatge.

d Text instructiu.

3  Resposta model:

a  Un nou cas d’immigrants que moren en intentar arribar  
a Europa per mar.

b Onada de fred perllongada al Canadà.

c  Mesures per a incentivar l’ús de cotxes menys 
contaminants.

d Reivindicació dels barris perifèrics de la ciutat.

e Iniciativa per a acostar l’art als escolars.

f  Models amb elements molt diferents en una desfilada  
de moda.

4  Resposta model:

− Títol objectiu: Els pares de Salvador Dalí.

− Títol subjectiu: Un avantguardista fill de casa bona.

5  Resposta model: “Aleshores li he dit que allò no era correcte 
i que podia provocar un accident i que, a més, allà mateix hi 
havia la sortida d’una escola.”
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6  a  El primer moment consisteix en la narració que Josefina 
Castellví escriu per a Antoni Ballester. El segon moment 
és una conversa entre dos interlocutors, Castellví i Jordi 
Felipe, actual cap de la base espanyola a l’Antàrtida.

b −  Díctics personals (morfemes verbals de persona, 
pronoms febles i un possessiu): en el primer moment, 
la primera persona del singular es refereix a l’emissora 
del relat (“m’he sentit com si tornés a casa, se 
m’acumulen els records”); la segona persona del 
singular es refereix a l’Antoni Ballester (“no t’ho creuràs, 
Antoni”), i la primera persona del plural tant pot 
referir-se a l’expedició actual (“arribem al cràter encara 
actiu de l’illa volcànica Decepción”), com a les que 
van compartir en el passat Castellví i Ballester (“amb 
tanta neu que no trobàvem ni la base”). En el segon 
moment, tant la primera persona del singular (“tinc 
moltes ganes de fer aquesta passejada per les noves 
instal·lacions”) com la segona persona del singular 
(“Ja veuràs com ha canviat”) es refereixen a Castellví, 
mentre que la primera persona del plural es refereix als 
dos interlocutors, Castellví i Felipe (“doncs aprofitarem 
ara i anirem a veure com està tot”).

 −  Díctics espacials: demostratius (“aquesta”, “això”), 
adverbis (“aquí”) i locucions adverbials (“per darrere”). 
Permeten identificar el lloc on es desenvolupa l’acció.

 −  Díctics temporals: N’hi ha que permeten identificar el 
moment en què es desenvolupa l’acció (l’adverbi de 
temps “ara” i una indicació de l’hora que és: “És la 
una de la matinada”) i n’hi ha de referits al passat (“fa 
gairebé vint anys que vaig ser aquí per darrera vegada” 
/ “l’any 82”).

c  Resposta model: El documental podria mostrar 
successivament imatges de l’illa Decepción, imatges de la 
base científica i imatges de la passejada de descoberta 
de les noves instal·lacions.

d Resposta oberta.
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7  −  El·lipsis del subjecte en les oracions “mai no ha dubtat...”, 
“tenia vint anys i cometia errors...”.

− Substitució pronominal: “no li convenien”. 

−  Substitucions lèxiques: “el suís”, “el tenista de Basilea”, 
“Federer”, “un talent avalat per tres-centes victòries de 
Grand Slam”.
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8  a  La intenció d’aquest text és argumentar que l’ecologisme 
pot caure en l’error de paralitzar tota mena de progrés. El 
nivell de formalitat (registre estàndard) i el tipus de text 
(argumentatiu) són els adients amb aquesta intenció. 

b  Resposta model: Cada model ecològic es basa en la 
defensa de l’equilibri immediatament anterior, sense tenir 
en compte que aquest és també una agressió contra el 
model que el va precedir. L’agricultura, per exemple, va ser 
una agressió contra l’equilibri de l’etapa dels caçadors-
recol·lectors. L’ecologisme és una ciència que no ha 
d’entrar en consideracions morals. 

c  Sí. Cada paràgraf respon a una idea diferent de l’anterior 
i representa una progressió del pensament: el primer 
valora la revolució agrícola des de l’òptica ecològica, 
el segon fa explícita la contradicció que hi ha implícita 
en la voluntat de preservar un paisatge que ja és una 
modificació humana d’un paisatge anterior, i el tercer 
defineix l’ecologia com a ciència que observa i descriu la 
realitat sense fer-ne judicis morals. 

d  Resposta model: En el títol, hi ha una metàfora, que 
associa l’agricultura amb el pecat original; en el primer 
paràgraf, hi ha una hipèrbole en el fet de presentar la 
creació d’un hort com a més revolucionària que el traçat 
d’una autopista, i una paradoxa en l’afirmació que el 
tanca (“Ecològicament, doncs, l’agricultura no havia 
de néixer.”). Tots aquests recursos tenen una intenció 
argumentativa, persuasiva, assagística, en definitiva.

9  − Avui (temps): actualment.

− doncs (conseqüència): per tant.

− Però (oposició): Tanmateix.

10  Resposta model: 

Comptat i debatut, cal distingir el discurs ideològic 
ecologista, que sovint tendeix a voler perpetuar un 
determinat estadi del desenvolupament de la vida al 
planeta, i la ciència ecològica, que es limita a descriure  
la realitat dels ecosistemes.
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11  Resposta procedimental.

a  Primer paràgraf: des del principi fins a “una decisió tan 
cruel”. Segon paràgraf: des de “L’any 1989, “ fins a “en 
què es basa aquest llibre.” Tercer paràgraf: des de “Els 
anys han anat passant” fins a “la memòria de Salvador.” 
Quart paràgraf: des de “Fa poc temps,” fins al final.

b  Criteri cronològic: les expressions “El dia que”, “L’any 
1989”, “Els anys han anat passant” i “Fa poc temps”.

12  Resposta oberta. 

Pàgina 18

13
 Pirates i corsaris

Pirates i corsaris: heus ací dues paraules usades sovint 
per a referir-se a les naus otomanes o barbaresques que 
assolaren les nostres costes, sobretot al llarg del segle xvi. 
Malgrat tot, els dos mots no són pas pròpiament sinònims. 
Per això ens pertoca començar el nostre camí tot precisant 
significats. 

La pirateria i el corsarisme són dos fenòmens paral·lels, de 
difícil distinció a la pràctica. I tanmateix, si més no en teoria, 
es tracta de dos elements ben diferenciables. Ambdós 
actuen de manera similar: es dediquen a capturar naus 
mar endins o a fer incursions ràpides a la costa. I sempre 
cerquen el mateix: el botí en joies, propietats o persones, 
que esdevenen esclaus.

Els diferencia, però, la intenció final: els pirates actuen com 
a delinqüents privats; en canvi, els corsaris ho fan amb el 
suport d’un Estat, i només combaten les naus de països 
contraris. La pirateria es mou, doncs, fora de tota jurisdicció, 
mentre que el corsarisme, fèrriament reglamentat, pretén un 
doble benefici: l’econòmic dels protagonistes directes i el 
polític dels reis o governs que li donen suport.

AGUSTÍ ALCOBERRO, Pirates i bandolers
als segles xvi i xvii. Editorial Barcanova

14
 Resposta model:

a −  L’estiu passat vam anar a la platja cada dia; per contra, 
aquest estiu que ve alternarem la platja amb la piscina.

 −  Les botigues dels grans centres comercials tenen obert 
cada dia fins tard; per contra, les botigues de barri fan 
un horari més tancat.

b −  Intentarem venir al dinar perquè ens ho ha demanat en 
Jordi; altrament, no hauríem vingut.

 −  Hem preparat un pastís perquè sabíem que veníeu; 
altrament, no l’hauríem preparat pas.
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c −  Cada vegada hi ha més consum de fruita; 
nogensmenys, cal que continuem impulsant el gust per 
l’alimentació saludable.

 −  L’any passat vam perdre el torneig d’escacs del nostre 
poble; nogensmenys, enguany no ens hem desanimat i 
ens prepararem per a tornar-ho a intentar.

d −  Diumenge passat la Rambla estava plena de gom a 
gom; en canvi, l’endemà dilluns no hi havia tanta gent i 
feia de més bon passejar.

 −  Ahir em vaig quedar fins tard per a poder acabar la 
feina; en canvi, avui he de marxar puntual perquè tinc 
un compromís.

e −  Va començar a explicar acudits i, efectivament, van 
acabar tots rient.

 −  L’àvia sempre cantava mentre preparava el dinar  
i la mare, efectivament, fa el mateix.

f −  Sempre m’he estimat més l’hivern que l’estiu; 
tanmateix, a mesura que em vaig fent gran, em trobo 
millor quan fa més aviat caloreta que no pas fred.

 −  Tenia totes les tardes ocupades; tanmateix, va arreglar-
s’ho per a anar a la celebració.

g −  Tant que ens vam preocupar per com ho resoldríem i,  
al capdavall, tot ha anat millor del que ens esperàvem.

 −  Es van equipar de cap a peus per a fer la travessa  
i al capdavall no van gosar sortir perquè es va posar  
a ploure.

h −  Han obtingut molt bons resultats en totes les proves;  
no obstant això, continuaran preparant-se per a millorar 
una mica més.

 −  Agafaran el primer tren que surti per a anar a la platja 
amb els amics; no obstant això, es quedaran a casa si 
plou.

i −  Sol portar pantalons perquè va més còmoda, ara bé,  
de tant en tant també es posa faldilles.

 −  Ha anat aprovant tots els cursos, ara bé, podria 
esforçar-s’hi una mica més.

j −  Han xerrat pels descosits i quan arribi la seva cosina, 
xerraran més encara.

 −  Ens va agradar molt el pastís de poma, però si li 
haguessis posat una mica de canyella ens hauria 
agradat més encara.

15  a  Votaré en blanc al referèndum: d’una banda, reconec que 
el projecte de llei té aspectes positius; de l’altra, penso 
que té molts aspectes millorables.

b  Deixant de banda el sou, cal valorar també les condicions 
horàries i de treball que suposa aquesta oferta de feina.

c  Has d’actuar d’acord amb la teva consciència. D’altra 
banda, si et decideixes a col·laborar amb aquesta ONG, 
també et servirà com a formació.

d  A banda de la qüestió personal, cal reconèixer que han 
actuat amb professionalitat.

e  La resposta del director, per altra banda previsible, va 
ser coherent amb la seva trajectòria al capdavant del 
consorci.

16  Resposta model: 

a de manera inversa, a l’inrevés.

b de manera particular, especialment.

c d’una manera contemporània, dins la mateixa època.

d d’una manera especial, principalment.

e d’una manera contrària, al contrari de.

f d’una manera consegüent, en conseqüència.

g d’una manera concreta, en concret.

h d’una manera igual, de totes maneres.

Resposta oberta.

Resposta oberta. 
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17  a  Hauran de fer aquest examen els qui hagin suspès 
l’anterior. Així mateix, podran fer-lo aquells que vulguin 
millorar la seva nota.

b  He escrit una instància al regidor de Via Pública sobre 
l’excés de coloms a la plaça de Ribalta. Tanmateix, no 
n’he rebut contesta.

c  No m’ha contestat la meva felicitació de Nadal els darrers 
tres anys. Així doncs, deixaré d’enviar-la-hi enguany.

Resposta oberta.

18  a  Els dies feiners obren matí i tarda, i dissabte, només 
al matí; és a dir que tenen tancat dissabte a la tarda i 
diumenge.

b  Han doblat els vots respecte a les darreres eleccions.  
Val a dir que els resultats de fa quatre anys els havien 
estat especialment desfavorables.

Resposta oberta.

19  a  Ens trobarem tots els responsables d’àrea a les deu. 
Si més no, això és el que hi ha previst en el programa 
d’actes.

b  Confio que el refrigeri arribarà a temps. Si no, caldrà 
improvisar alguna cosa.

c  Truqueu a l’Anna a casa seva o, si més no, envieu-li un 
missatge al mòbil.
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d  L’energia eòlica és molt neta. Tanmateix, els molins tenen 
un efecte visual negatiu sobre el paisatge.

20  Es pot substituir per en qualsevol cas i sigui com sigui.

Resposta oberta.

Indiquen “en qualsevol circumstància”.

21  a  a saber: és a dir. Serveix per a fer un aclariment i 
expressar allò que estem dient d’una manera més 
entenedora.

b  verbigràcia: per exemple. Serveix per a posar un exemple 
relacionat amb allò de què parlem.

c  cf.: consulteu, vegeu. Serveix per a fer referència a altres 
fonts d’informació diferents de les que estem fent servir 
nosaltres.

d  suara esmentat: mencionat ara mateix. Serveix per a 
referir-se a quelcom que haguem dit anteriorment.

e  mutatis mutandis: canviant allò que s’hagi de canviar. 
Serveix per a fer una comparació tot tenint en compte 
que els termes de la comparació són diferents.

f  last but not least: l’últim però no menys (important). 
Serveix per a dir que no per ser el darrer algú —o alguna 
cosa— és menys important.

22  Resposta oberta. 
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23  Un dels problemes principals de les ciutats és l’eliminació 
dels residus. En efecte, cada dia s’aboquen a les 
clavegueres grans quantitats d’aigües brutes, mentre els 
serveis de neteja urbana han d’ocupar-se de recollir i 
eliminar d’alguna manera tones i tones de residus sòlids.  
A més, cal tenir en compte els fums, la pols i els gasos que 
s’escampen per l’aire i contra els quals l’única defensa 
consisteix en la purificació en origen. Es calcula que en 
una gran ciutat es produeixen 2 kg de residus sòlids, 1 kg 
d’aigües residuals i 1 kg de fums per persona i dia. 

Les clavegueres es poden dividir en uns trams domèstics 
i uns trams públics, connectats entre ells: els primers 
inclouen generalment la canalització interna dels edificis, 
que recull les anomenades aigües negres per conduir-les a 
una fossa prop de l’edifici o a les canonades dels carrer; els 
segons comprenen la xarxa de col·lectors que recullen les 
aigües residuals de les canonades domèstiques i permeten 
el transport posterior de les aigües negres a centres de 
recollida i tractament més allunyats i més grans. Finalment, 
les aigües brutes van a parar a un curs d’aigua o al mar. 

Per evitar la contaminació es construeixen depuradores, 
indispensables en el cas d’un curs d’aigua que serveix 
alhora per al subministrament hídric i per a l’eliminació dels 

residus de diverses ciutats, com és el cas, per exemple, del 
Rin (l’aigua del qual és reutilitzada moltes vegades per les 
ciutats per on passa). 

L’eliminació dels residus sòlids passa per tres fases: la 
recollida, el transport i l’eliminació pròpiament dita. 

Avui dia la recollida es realitza generalment mitjançant 
contenidors, que solen distribuir-se pels carrers de la 
ciutat, i ja fa uns anys que s’ha iniciat a moltes ciutats la 
recollida selectiva d’alguns residus (paper, vidre, piles, etc.). 
El transport va a càrrec de camions especials dotats de 
contenidors que incorporen una maquinària que premsa 
els materials. L’eliminació té lloc mitjançant la incineració, 
principalment en incineradores o en abocadors controlats, 
on els residus són coberts per capes de terra o de sorra. 
Els abocadors han de situar-se a una certa distància de les 
poblacions, perquè produeixen olors desagradables i altres 
inconvenients; per això, cada vegada resulta més difícil 
trobar-hi el lloc adequat. 

Més recentment, amb la difusió de la selecció de residus 
s’ha iniciat el reciclatge de molts materials per a la seva 
reutilització posterior en formes diverses.

Justificació: Tot i que el text ens parla del tractament dels 
residus, els diferents aspectes relacionats amb aquest tema 
estan separats en paràgrafs. En el primer paràgraf presenta 
el tipus de residus que es generen. En el segon se centra 
en l’eliminació de les aigües brutes. El tercer paràgraf 
explica l’ús de les depuradores. El quart paràgraf tracta de 
l’eliminació dels residus, les fases del qual es desenvolupen 
en el cinquè paràgraf. Finalment, el sisè paràgraf introdueix 
el tema del reciclatge de materials residuals.

24  Resposta oberta.

25  a  La foto de la neboda, que no recordava on li havien fet, 
estava en un marc de plata. x Delimita un incís a l’interior 
de l’oració. 

b  Portava un mostrari amb teixits de lli, de cotó, de seda, de 
tafetà... x Separa els elements d’una enumeració. 

c  L’alcalde no es va presentar, el regidor de Medi ambient 
va dimitir, l’oposició estava desconcertada. x Separa 
proposicions a l’interior d’una oració composta. 

d  Benvolguts Reis Mags, x Delimita una salutació. 

e  Ei, quant de temps sense veure’t! x Separa la interjecció 
de la resta de paraules. 

f  Cordialment, x Delimita un comiat. 

g  Manel, podries fer-me un petit favor? x Separa el nom de 
la persona a qui ens adrecem d’allò que li volem dir. 

h  La Carla va aprovar tres assignatures; el seu germà bessó, 
només dues. x Indica la supressió d’un verb.
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26  b  Els bunyols es fan amb farina, sucre, ous, llet, canyella, 
llevat i oli. 

d  Tocarem una mica de tot: rock, salsa, merengue... (o: 
merengue, etc.) 

e  Hi venen caramels, llaminadures, xocolates, torrons, etc. 
(o: torrons...). 
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27  a  Aquests últims dies he fet algunes investigacions el 
resultat de les quals, és menester confessar-ho, han 
estat negatius. Una cosa és certa: que el senyor Jaume 
Desmond, el possible hereu, és una perfecta persona.  
x Explicació del que s’ha dit. 

b  Es tractava del que més estimo en aquest món: 
tranquil·litat d’esperit, felicitat, respecte a la meva 
persona... x Enumeració. 

c  Tornà, però, enrere i em va dir: “Segurament us alegrareu 
de saber que heu portat el detectiu Sherlock Holmes”.  
x Citació de les paraules d’un altre personatge.

28  Resposta model:

—Renoi, Isidre, quin esglai! T’has presentat tan a la callada 
i tan de sobte que gairebé he caigut de l’oliver, de l’ensurt! 
M’ha entrat una gelor al cor! Guaita, és que em tremolen les 
cames... I, què, has vingut a veure com va la collita? Doncs, 
m’has trobat de casualitat perquè ara mateix, en acabar 
aquest arbre, l’últim que em queda, ja pensava anar cap a 
casa teva. Guaita els sacs: com a mínim, hi ha vint dobles 
d’olives; tindràs oli per a tot l’any, no et pots queixar, xiquet. 
Ara, no has d’agrair-me res; d’això, ni parlar-ne. Ho he fet 
per amistat i prou. Sempre que passava vora d’aquests 
bancalets, camí del meu, se m’encongia el cor, m’amoïnava. 
“Aquest Isidre! —em deia jo—. Aquí té uns olivers d’allò més 
ufanosos i segur que ni se’n recorda. Però, és natural; si es 
passa el dia darrere el taulell de la seva botiga despatxant 
cigrons i patates, com ha de pensar en aquest bocí de terra 
que va heretar del seu oncle Tomàs? De bon començament, 
es veu que li va fer il·lusió, el va fer llaurar i tot, però ja li deu 
haver passat la febrada; no es pot ésser pagès i botiguer 
alhora. La terra no és una joguina, demana sacrificis!

29  Resposta model: 

Vam començar a buidar la casa de l’àvia. Cada objecte 
ens parlava de la seva personalitat, la personalitat d’una 
gran dona que deixava en el nostre ànim una estranya 
sensació de buidor. L’Iu es va concentrar en la planta 
principal; a mi em van tocar les golfes. Vaig trobar llibres 
antiquíssims, que demostraven la seva passió per la 
literatura i pel coneixement en general; manuals de dansa 
oriental i fotografies seves ballant la dansa del ventre, que 

ens descobrien una faceta seva ben desconeguda; restes 
arqueològiques de l’antic Egipte, que ens remetien a la 
secreta i, malgrat tot, coneguda història d’amor amb en 
Musafir, i el més sorprenent de tot: un quadern manuscrit 
ple de signes incomprensibles.

30  a  —Molt bé si és així... aquí em quedo. 

b  Jo el coneixia... Però si ell s’hagués conduït amb lleialtat, 
jo no l’hauria traït. 

c  Aleshores, acceptant que les inicials “C.C.H.” signifiquin 
“Charing Cross Hospital”, quines altres conseqüències en 
deduirem? 

d  Ah! Doncs jo tenia raó... 

e  Entretant, convé recordar que el doctor Mortimer no 
degué pertànyer al servei regular de l’hospital, car recordo 
que els metges de sala dels hospitals de Londres, que 
els doctors de Facultat, no poden anar mai a exercir a 
poblacions foranes. Qui és, doncs, el doctor Mortimer? 
Senzillament, un metge auxiliar... Així, el nostre metge, 
greu, respectable, d’uns cinquanta anys, s’esfuma... 
desapareix... 

f  La cosa ja va prenent forma, Watson; ja esdevé més 
coherent... Ah! No ens faltarà temps per anar-ho resolent. 

g  Permeteu-me que en llegeixi un paràgraf: “És una 
equivocació creure que les tarifes protectores robusteixin 
el vostre comerç i la vostra indústria nacional.” 

Pàgina 24 nORMES D’ÚS

1  Resposta model: 

a  Han obert les comportes perquè s’estava acumulant 
massa aigua. 

b  Va deixar un missatge al contestador perquè quedés 
constància que havia trucat. 

c  Ens va explicar el perquè de la seva actitud desmenjada. 

d Per què t’has tallat els cabells al zero? 

e Expliqueu-me per què no us agrada la meva proposta. 

f El motiu per què us escrivim és fer-vos una nova oferta.

2  a per què, b perquè, c per què, d per què, e perquè,  
f perquè, g Per què. 

3  En la b.
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1  Resposta model: 

a  No l’hem escoltat de qualsevol manera, sinó que hem 
pres nota de tot el que deia. 

b  Vosaltres no us podeu oposar a aquesta obra, sinó que hi 
esteu a favor. 

c  No vam arribar puntuals a l’aeroport, sinó amb dues 
hores de retard. 

a Són negacions. 

b  Resposta model: No fem pont, sinó que treballem fins  
i tot dissabte. / No m’agraden les pel·lícules de ciència-
ficció, sinó les històriques. x És una constant necessària.

2  Resposta model:  

a  Si no venen més entrades de les autoritzades, compliran 
la normativa per primera vegada. 

b  Si no apagues l’ordinador quan t’avisa el programa, 
tindràs problemes.

3  Resposta model: 

a Fes esport si no vols quedar-te encarcarat. 

b Inscriu-t’hi ara mateix si no vols quedar-te sense plaça.

4  a  No hi havia ningú al carrer sinó els quatre indigents de 
cada dia. 

b  Si no fos per la humitat, s’estaria molt bé en aquesta 
terrassa. 

c  No solament té bogeria per l’òpera, sinó per qualsevol 
manifestació musical. 

d  Digues si sí o si no. Si no, hauré de decidir-ho jo mateixa. 

5  Si més no. 

Resposta model: Demanaré permís als pares o, si més no, 
els comentaré la meva intenció.

 COMUNICACIÓ 

Pàgina 27 

1  Tema: espècies endèmiques de l’illa de Madagascar.

Disciplina científica: biologia.

2  És un text expositiu, perquè els autors tenen com a intenció 
fonamental presentar un tema de manera ordenada, 
documentada i precisa.

3  a Declarativa i, molt majoritàriament, afirmativa.

b  El present d’indicatiu.

c  Resposta model: afegir, haver-hi, provenir, afegir, oferir, 
trobar, oscil·lar, pertànyer, formar, consistir, considerar...

d  Resposta model: “gran diversitat d’espècies —al voltant 
de 200.000—, el 75% de les quals són endèmiques”, 
“actualment n’hi ha 93 espècies —una quinzena més són 
extingides”, “gairebé el 40%, es consideren actualment 
amenaçades d’extinció”.

e  “Segons el grup especialista en primats de la Unió 
Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN)...”. 
x Per aportar fiabilitat al contingut.

f  A la seva intenció específica: sistematitzar i transmetre 
coneixements relatius a una àrea del saber.

4  “Espècies”, “endèmiques”, “endemicitat”, “lèmurs”, “tenrecs”, 
“marsupials”, “especiació”, “hàbitat”, “subordre”, “primats”, 
“potos”, “gàlags”, “loris”, “tarsers”, “prosimis”, “simis”, 
“membrana reflectant”.

5  a hi ha moltes espècies que només es troben a l’illa.

b formació de noves espècies.

c Madagascar és una illa.

6
 Strepsirhini s’utilitza per designar amb precisió un subordre 
de primats. Tapetum es fa servir per designar amb precisió 
una part del cos dels prosimis. Microcebus berthae designa 
una espècie concreta de lèmurs.

7  És un text científic que té com a tema la gramàtica de 
les llengües des de l’òptica generativotransformacional. 
Convé no confondre aquest text amb un text humanístic 
perquè, encara que el tema general pugui ser la llengua, 
l’enfocament i la intenció no busquen la reflexió del receptor, 
sinó la comprensió del funcionament de la llengua. La 
presència de signes que expressen variables i de fórmules 
tampoc no ens ha de fer pensar que es tracta d’un text 
tècnic, perquè no té el component aplicatiu que caracteritza 
aquesta mena de textos i que trobaríem, per exemple, en 
un text sobre generació automatitzada d’oracions o sobre 
correctors gramaticals digitals.

Pàgina 29 POSa-HO En PRàCTiCa

1  Resposta oberta.

2  Resposta oberta.

BAT Llengua catalana i literatura 2



Solucions 1

 POSA’T A PROVA 

Pàgina 31

1  a F, b C, c C, d C, e F.

2  Resposta model:

a “assajar”.

b “fàrmac”.

c “identificat”.

d “eradicació”.

e “pota”.

3  −  Díctics personals: verbs en primera persona del plural 
(“continuarem”, “sabem”, “esperem”...), verbs en primera 
persona del singular (“codirigeixo”).

−  Díctics espacials: “dins del programa Hivacat”,  
“a IrsiCaixa”.

−  Díctics temporals: “El 2016”, “per al 2020”, “llavors”.

4  Resposta model:

−  El·lipsi: “El VIH, quan infecta una persona, penetra  
a les cèl·lules CD4 del sistema immunitari i s’aprofita 
d’elles per produir milers de còpies del virus diàries.”  
x El subjecte “El VIH” només s’explicita la primera vegada 
que apareix.

−  Substitució pronominal: “per curar la infecció haurem 
d’utilitzar fàrmacs que despertin el VIH de la seva latència 
i el facin sortir del seu amagatall.” x El pronom feble “el” 
substitueix “el VIH”.

−  Substitució lèxica: “Llavors el virus desperta i torna a 
destruir el sistema immunitari.” x La denominació genèrica 
“el virus” substitueix “el VIH”.

5  −  Substitució pronominal: Caldrà veure si aquesta 
estratègia conjunta és suficient per eliminar tots els 
amagatalls del VIH i poder dir que s’ha curat la malaltia. 
Per primer cop tenim a les nostres mans l’oportunitat de 
posar-hi fi.

−  Substitució lèxica: Caldrà veure si aquesta estratègia 
conjunta és suficient per eliminar tots els amagatalls  
del VIH i poder dir que s’ha curat la malaltia. Per primer 
cop tenim a les nostres mans l’oportunitat de posar fi  
a la sida.

6
 Connectors oracionals: sinó que, quan, perquè, per tal que, 
si.

Connectors textuals: A més, En primer lloc, En segon lloc, 
Finalment.

7  Els connectors marquen un ordre expositiu.

8  “el grup de recerca de Christian Brander i Beatriz Mothe 
ha desenvolupat una vacuna terapèutica —per a persones 
infectades pel virus— que pretenem que ensenyi el sistema 
immunitari a reconèixer totes les possibles variants del VIH.”

“Aquesta vacuna, anomenada HTI, es començarà a assajar 
en humans el 2016.”

“Serà un estudi molt capdavanter (només se’n faran 
dos més de característiques similars a tot el món) que 
permetrà veure si la combinació d’una vacuna amb fàrmacs 
despertadors del virus pot disminuir la mida del reservori.”

La tria de guions o parèntesis és una opció estilística 
de l’autor i podrien intercanviar-se. En canvi, les comes 
marquen un incís més lleu que els anteriors. 

9  a  Finalitat. x Pretenem que ensenyi el sistema immunitari 
a reconèixer totes les possibles variants del VIH, a fi que 
cap virus pugui escapar de la seva acció.

b  Causa. x L’autor de l’article està esperançat ja que creu 
que amb aquesta vacuna es podrà curar la sida.

10  a Tema: especialitzat en medicina.

b  Intenció: donar a conèixer els estudis que s’estan fent 
sobre l’eradicació de la sida per tranquil·litzar la societat.

c Canal de comunicació: és un text escrit.

d Nivell de formalitat: utilitza el registre estàndard.

e Àmbit d’ús: ha aparegut publicat en un diari.

f Intenció comunicativa: és un text expositiu.

11  Resposta model:

El reservori d’una infecció és un petit percentatge de 
cèl·lules que queden en fase latent i en les quals el VIH 
queda com si estigués adormit. Aquestes cèl·lules poden 
restar latents durant llargs períodes i reactivar-se en un 
moment donat, sobretot si l’individu infectat no pren el 
tractament antiretroviral.

BAT Llengua catalana i literatura 2


