
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 
 
 
 
 
 

Proves d'accés a Cicles Formatius ¡Error! Marcador 
no definido.de Grau Superior 2000 

                            
Part comuna 

                                  

Llengua catalana 
 

 

 
 
 

Per accedir a tots els cicles formatius de grau superior 
 
 



Proves d'accés a CFGS. Part comuna: Llengua catalana. Convocatòria ordinària. 2000.   2/3 

Llengua catalana 
 
 
Cognoms i nom: .............................................................................................. 
 
 
Llegiu el text següent i responeu les qüestions proposades: 
 
  "BARCELONA, BARRI DE CIUTAT VELLA" (fragment) 
 
 (...) L'envit, doncs, és complicat i tens i per això es mouen només en la superfície. 
Han fet un sopar de tres plats -sense acabar-se'n ben bé cap- però és com si haguessin fet un 
sopar de tastets. No han pas parlat a fons de cap tema, tot i que n'han tocat diversos, però 
com de passada. Tot s'ha anat resolent amb tòpics i rialletes. Si en un moment donat 
apareixia la discrepància, la qüestió de seguida es deixava de banda, més o menys 
convençudament, en un pacte tàcit de no bel·ligerància.  
 
 Així han anat passant el sopar, com un equilibrista que travessa la maroma. A l'hora 
de pagar, ell ha tret la targeta de crèdit amb autoritat i convicció, amb un gest segur, com un 
acte d'afirmació de la seva maduresa i posició econòmica. Semblava que fes estona que 
estigués esperant aquell moment per poder-lo resoldre brillantment, per desfogar-se, per 
impressionar. Per la cara que hi ha posat ella, però, deu haver jutjat que el gest era excessiu, 
que restava punts, en comptes de sumar-ne. 
 
 Ell, educat i formal, l'ha ajudada a posar-se l'abric, ha deixat unes monedes de 
propina i se n'han anat. Qui sap què ha passat després. El temps més aviat els jugava en 
contra. Com més avança la nit, més delicades es tornen aquestes situacions. Aleshores 
sempre costa de discernir si allò que convé és l'agosarament o la contenció i un error en la 
valoració d'aquesta disjuntiva pot ser fatal. La parella ha passat la porta del restaurant i s'ha 
encaminat carrer avall. Les sabates de taló alt d'ella repicant sobre l'asfalt humit; la  
gavardina d'ell oscil·lant a cada pas... A certes edats i a còpia de desenganys, la vida es 
torna freda i solitària, com aquesta nit, i l'esforç a trobar una mica de comprensió, de 
companyia, fins i tot, si hi ha sort, una mica d'amor, té la incertesa i l'emoció d'un joc de 
ruleta un punt amarg en què, a cada tirada, aposteu una part de les reserves, cada cop més 
escasses, d'esperança i de tendresa.  
 
      L'enigma 
 
 

Miquel Pairolí 
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1) Què vol dir l'autor amb la frase "És com si haguessin fet un sopar de tastets" ?; amb què 
creus que equipara aquest "sopar de tastets"? 
 
2) Explica com descriu l'autor la trobada d'aquesta parella i de  quina atmosfera l'envolta. 
 
3) Explica el significat dels mots o expressions subratllats. 
 

- (...) en un pacte tàcit de no bel·ligerància. 
- Tot s'ha anat resolent amb tòpics i rialletes. 

 - Com un equilibrista que travessa la maroma. 
 
4) Cerca un sinònim dels mots següents: 
 
 - desfogar-se 
 - discernir 
 - agosaradament 
 - disjuntiva 
 
5) Escriu els adjectius dels quals provenen els següents noms abstractes. Després, escriu-ne 
de cada un totes les variants possibles de gènere i nombre. 
 
  tolerància, discrepància, maduresa, tendresa 
 
6) Fes una redacció de 150 paraules (comptant articles, preposicions i pronoms) sobre 
situacions de la vida que tenen l'emoció i la incertesa d'un joc de ruleta. 
 
 
 
 
 
 


