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L’examen té dues opcions, A i B, de les quals se n’ha de seleccionar una. Les 
cinc primeres preguntes de cada opció són de comentari i es relacionen amb 
el text de cada opció. La pregunta sisena consta de quatre preguntes, de les 
quals només se n’han de respondre dues, que l’alumne triarà lliurement. Les 
quatre preguntes són idèntiques a les dues opcions, per garantir l’opcionalitat 
absoluta. 
 
OPCIÓ A 
 

Llegeix atentament el text i respon les qüestions formulades 
 

L’estigma silenciat. Ha de fer vergonya estar gras? Tots els grassos tenen la 
seva llista particular d’humiliacions. Van de la brometa del cunyat que et diu: 
“no seguis al sofà que és nou i l’esfondres!” al comentari impertinent quan 
demanes si aquella camisa la tenen en talla 3XL. De la mala cara que cal 
suportar quan es vol seure a l’autobús a la mirada inquisitiva al carret de la 
compra d’un gras a la cua del supermercat. No quadrar en els estàndards 
corporals socialment imposats es paga car. Potser vivim en una cultura de la 
indignació i qui no té res per queixar-se s’ho empesca. Però de la mateixa 
manera que hi ha micromasclismes que ho denuncien, hi ha 
microagressions per grassofòbia que passen, desapercebudes. 

L’estigmatització envers les persones obeses o amb sobrepès està tan 
absolutament normalitzada que ni es veu, però molta gent la pateix en silenci. 
A partir dels tres anys els nens ja discriminen els grassos i a preescolar l’hora 
del pati pot ser un turment per als fatty de la classe. El body shaming està a 
l’ordre del dia i és complicat de gestionar perquè pertany a l’ordre de la 
intimitat. Cada dia milers de persones al món són privades de la seva dignitat 
a través de comentaris i burles per la seva aparença física i per no mantenir 
una imatge física diguem-ne convencional. En el millor dels casos els toca 
aguantar un munt de consells no demanats, amanits amb tècniques 
suposadament infal·libles per amagrir.  

Posats en el pitjor, una persona grassa està en risc de perdre la feina, o de ni 
tan sols tenir opcions a trobar-ne per qualificada que estigui. […] Els grassos 
tenen una taxa d’atur que triplica la dels prims i són més pobres de mitjana. 
Tècnicament resulta difícil fer-hi res: les lleis prohibeixen la discriminació per 
motius de raça, color, religió, sexe i origen nacional. Però enlloc d’Europa no 
està prohibit discriminar per talla.  

Després del gènere, l’edat i la raça, el pes és el criteri que més discriminació 
produeix. Cambrers i auxiliars de vol són els primers que es queden sense 
opció laboral per grassofòbia. Però cada vegada més professionals, psicòlegs i 
mestres molt especialment, pateixen també la discriminació. A un psicòleg 
gras li costa trobar feina en gabinets de psicologia, i en fòrums d’Internet 
l’explicació sempre és la mateixa: “Nosaltres treballem sovint en casos de 
desordres alimentaris i vostè ens donaria mala imatge”. Qui té un cos 
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desacreditable, acaba desacreditat. Socialment, la persona grassa és 
considerada un fracassat, és algú que no ha aconseguit (auto)disciplinar-se i 
que, en conseqüència, ha d’expiar la seva culpa. Es produeix la paradoxa 
que, d’una banda, la societat anima gaudir de la vida (i gaudir de la vida 
inclou menjar!), però prohibeix estar gras. Comentaris inimaginables sobre 
altres minories s’aboquen sobre la gent grassa sense més problemes. En el 
millor dels casos, poden ser irònicament convidats a iniciar el que penosament 
s’anomena una operació biquini. Hi ha un punt de ressentiment social en la 
grassofòbia. Ni tan sols McDonald’s contracta cambrers amb sobrepès, com 
pot observar qualsevol que hi vagi a passar l’estona. Les persones grasses no 
poden accedir als tribunals en cas de discriminació. Toca suportar la inquisició 
com si els seus cossos fos una propietat pública i tothom pogués opinar-ne. 
Prejudicis, actituds hostils i estigmatització social són el preu a pagar per tenir 
una figura que s’allunya dels cànons, tot i que molt sovint no sigui una opció 
personal perquè, de fet, la majoria de les persones grasses no mengen més 
que les persones amb pes normalitzat. Per què no ens agraden els grassos? 
Molta gent creu que, si algú no pot controlar els quilograms, tampoc podrà 
controlar la seva vida. Hospitals, avions i restaurants no estan equipats per a 
les necessitats del grassos i tampoc no semblen preocupats per la qüestió.  

 
Francesc Alcoberro, fragment adaptat. El Temps, 23/12/2019, núm. 1854 

 

1. Posa un títol que reflecteix el contingut del text. Raona’l. (1 punt). 

2. Identifica dos fragments al text que siguin en estil directe. (1 punt). 

3. Explica el significat de les paraules marcades, al text, en negreta. (1 
punt). 

4. Segons l’autor, quines són les conseqüències principals d’estar gras? 
Fonamenta la teva resposta en referències textuals concretes. (100 
paraules) (1 punt). 

5. «Qui té un cos desacreditable, acaba desacreditat». Comparteixes 
aquesta opinió? Per què? Justifica la teva opinió amb arguments 
concrets i precisos. (200 paraules) (2 punts).  

6. Heu de triar i respondre dues de les quatre opcions (4 punts): 

a) Planificació lingüística i els processos de normalització (explica 
dos exemples de cada cas). (2 punts).  

b) La Romània i les llengües romàniques. (2 punts). 

c) La poesia i el teatre de Postguerra: Salvador Espriu. (2 punts). 

d) Els moviments d’avantguarda i les seves manifestacions: Joan 
Salvat-Papasseit. (2 punts). 
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OPCIÓ B 
 

Llegeix atentament el text i respon les qüestions formulades 

Després va venir la guerra. Després va venir la guerra, sí, però va ser molt 
més tard. Tant, que ara, mentre en Tomeu agonitza al seu llit tan blanc, quan 
penso en tot el que vam viure plegats entre la primera reunió d’aquell grupet 
que mai més vam tornar a anomenar odeón i l’esclat de la gran catàstrofe, 
em fa l’efecte que es tracta d’una vida sencera. Una vida plena, autosuficient, 
pel que fa al seu sentit i als seus propòsits, i tan generosa en els èxits, en les 
mancances i els fracassos, que justifica per si mateixa l’existència i peripècia 
de cadascun de nosaltres. Això és el que penso, però tal vegada només 
intento trobar una excusa al fet completament absurd que ben aviat el meu 
amic serà una desferra* putrefacta enterrada al cementiri d’aquest sanatori. I 
a la certesa, no tan desbaratada, que d’alguna manera aquest seu destí em 
produeix una certa enveja. No seria millor acabar aquí, quan encara els dies 
que he viscut ofereixen, considerats en conjunt, una certa impressió de 
netedat i ordre, de cosa conclusiva? No seria millor escurçar la permanència 
en aquest món que se’n va en orris, en lloc d’allargassar-la en un anar 
passant cada dia més desdibuixat i arbitrari? No penso en el suïcidi, perquè 
sempre m’ha semblat un acte de covardia. Però no podria tenir jo també la 
fortuna que una bona malaltia, una d’aquestes que no admeten guariments ni 
pregàries, vingués a posar el punt i final a la meva vida, ara que encara puc 
fer balanç que no em sembla del tot insatisfactori? Però no tindré aquesta 
sort: la malaltia va venir a buscar-me massa d’hora, quan encara era un 
infant, i a diferència de la meva germana Maria Lluïsa, vaig aconseguir 
sobreviure-hi. En Tomeu, en canvi, sempre va créixer sa com un gra d’all, i 
tret dels granissons que regularment li brotaven a la cara, i que li han 
perllongat fins al final el seu aspecte d’adolescent una mica revingut, no li he 
conegut cap altra alteració en la salut ni en la fisonomia que li valgués la pena 
de ser esmentada. Només una i definitiva: aquesta granúlia que ha degenerat 
en tuberculosi i que tan de pressa i amb tanta voracitat se l’endú a conèixer 
les regions dels morts, sobre les quals havíem especulat en tantes ocasions.  

En Tomeu i jo vam tenir temps de sobres per admirar-nos i per estimar-nos, 
per burlar-nos dels altres i de nosaltres mateixos, i també per desavenir-nos i 
fins i tot per barallar-nos. Suposo que això darrer hauria de saber-me greu, 
però no me’n sap; és en la discrepància, precisament, que se cimenten les 
amistats veritables. Aquelles que, fins i tot quan són més breus del que els 
amics havien imaginat, o precisament a causa de la seva brevetat, brillen 
amb el doble d’intensitat i il·luminen per sempre més aquells que n’han gaudit 
i que les han forjat. Perquè l’amistat no és tan sols un goig, ni el record de la 
llum de les tardes felices, sinó també un treball fort i sostingut, un esforç que 
reclama braó, mall i enclusa. 

Sebastià Alzamora, Dos amics de vint anys (fragment) (2013) 
*Desferra: despulles. 
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1. Posa un títol que reflecteixi el contingut del text. Raona’l. (1 punt). 

2. Determina l’estructura del text. (1 punt). 

3. Detecta una comparació i una metàfora i explica’n el sentit. (1 punt). 

4. Quina és la postura de la veu narradora sobre l’experiència vital? I 
sobre la mort? Fonamenta la teva resposta en referències textuals 
concretes (100 paraules) (1 punt). 

5. «[...] És en la discrepància, precisament, que se cimenten les amistats 
veritables». Comparteixes aquesta opinió? Per què? Justifica la teva 
opinió amb arguments concrets i precisos. (200 paraules) (2 punts).  

6. Heu de triar i respondre dues de les quatre opcions (4 punts): 

a) Planificació lingüística i els processos de normalització (explica’n 
dos exemples de cada cas) (2 punts).  

b) La Romània i les llengües romàniques (2 punts). 

c) La poesia i el teatre de Postguerra: Salvador Espriu (2 punts). 

d) Els moviments d’avantguarda i les seves manifestacions: Joan 
Salvat-Papasseit (2 punts). 

 
 


