PROVA DE CATALÀ
NOM i LLIINATGES: ..........................................................................................................

1. Llegeix el text i respon les preguntes que hi ha a continuació.

La vida i els llibres
Us imagineu una vida sense llibres?
Ara mateix, desapareguessin tots els llibres de la Terra, seria com si el món hagués
perdut la memòria. Us imagineu a vosaltres sense memòria, sense record, sense
passat, sense coneixements..., amb el cervell en blanc, ben buit? No sabríeu ni qui sou,
ni d’ on veniu, ni res de res. Els llibres són la memòria del món, i gràcies als llibres
podem saber un munt de coses: com vivien els nostres avantpassats, com van inventar
les eines que ens han portat fins aquí, amb els ordinadors, els cotxes, les medicines, la
televisió, els gratacels, els telèfons mòbils, els transplantaments de cor...
[...]
Però els llibres són molt més que les veus del passat, ens diuen més coses que la
història de veritat. Els llibres ens porten a mons imaginaris, inventats, fantàstics, que
només existeixen gràcies a les paraules, les paraules que encenen la nostra
imaginació.
El cavaller Don quixot, la parella d’enamorats Romeu i Julieta, Astèrix i Obèlix,
Superman, King-Kong, Pinotxo, la Balanguera, Tintín i Milú, Oliver Twist, Blancaneu,
Manelic, Harry Potter, les Tres Bessones, Barbablava, Peter Pan, Manolito Gafotas, el
cavaller Tirant lo Blanc, Alí Babà i els quaranta lladres, Mafalda, els Hobbits, E.T., Bart
Simpson, Ulisses, Indiana Jones, Heidi, els Barrufets, Tarzan, Moby Dick la balena
blanca..., i milers d’altres personatges, no han existit mai, però ens semblen ben reals i
vius gràcies a la imaginació, gràcies als llibres.
La gent que no llegeix, que no té llibres, no pot tenir aquests personatges vius al cervell,
ni pot gaudir amb les seves aventures, ni riure amb els seus acudits, ni emocionar-se
amb les seves desgràcies, ni viure les seves vides. La gent que llegeix viu més: viu la
seva vida i la dels llibres que llegeix i per això té més experiències, més emocions, més
vides.
Emili Teixidor, “La vida i els llibres”. Revista Barcelona Educació
1.Completa aquesta oració a partir de l’opinió que expressa l’autor del text: (1)
Si desapareguessin tots els llibres de la Terra, seria com si...............................................
.............................................................................................................................................
Quines conseqüències podria tenir aquest fet? .................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

2.Segueix el fil del raonament de l’autor explicant el motiu que el porta a fer l’ afirmació
següent: (1)
A) “Els llibres són molt més que les veus del passat, perquè...............................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
................................................................................................................................
3. A quin d’aquests grups de personatges es refereix l’autor quan diu que els llibres ens
porten a mons que només existeixen gràcies a les paraules? Raona la teva resposta i
afegeix a la llista tres personatges més que no apareguin en la lectura. (1)
A) Napoleó, Els faraons d’Egipte, einstein, Jaume I el Conqueridor.
B) La ventafocs, Els tres Mosqueters, Batman, Mortadel·lo.
C) Pau Gasol, Barak Obama, Els Catarres.
Es refereix al grup ........., perquè .......................................................................................
.............................................................................................................................................
Vull afegir a la llista .............................................................................................................
4.Escriu quatre avantatges dels que gaudeix la gent que llegeix: (1’5)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. A partir de les oracions extretes del text que has llegit, separa en tres columnes
segons pertoqui: (1’5)
a) Els llibres són la memòria del món
b)Aquests personatges semblen ben reals i vius, gràcies a la imaginació
c)Les paraules encenen la nostra imaginació

Noms

Adjectius

Verbs

6. Canvia el gènere i el nombre dels noms i adjectius següents: (1)
nebot:
boig:
actor:
tranquil:
7. Escriu el singular d’aquest grup de paraules: (1)
els idiomes:
les universitats:
els odis:
les obligacions:
8. Relacionat amb la lectura La vida i els llibres, tria una d’aquestes dues opcions:
(entre 10 i 15 línies) (2)
a) Explica l’argument d’un llibre (una novel·la, un còmic, etc.) que hagis llegit i que
recordis d’una manera especial. Recorda’t de posar el títol del llibre i l’autor (si el saps).
b) Explica l’argument de la millor pel·lícula que has vist darrerament, al cinema o a la
televisió. Recorda’t de posar el títol de la pel·lícula i el nom del director/a i els principals
actors, si els saps.

