OPCIÓ B
Llig aquest text i respon les preguntes següents.
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Es pot afirmar que el valencià és la llengua d’ús habitual per part dels tuitaires joves de la Marina
Alta que tenen entre 15 i 35 anys. De fet, l’anàlisi (...) ha permès comprovar que es produeixen més
tuits en valencià que tuits en castellà. A més, els tuits bilingües, és a dir, en castellà i valencià, es
produeixen de manera molt reduïda en els usuaris estudiats. Aquest comportament lingüístic pot ser
considerat com una prova de l’ús normal del valencià en la xarxa Twitter.
Les xarxes socials esdevenen un reflex de la vida real d’aquesta comarca on la població utilitza el
valencià en tots els àmbits de la vida, igual com ocorre amb parlants de qualsevol altra llengua, situació
que contribueix a la normalització del valencià. Un altre element que indica una normalitat en l’ús del
valencià és que només 37 dels 32.155 tuits totals analitzats en el corpus són publicacions que tracten
sobre la situació del valencià, és a dir, s’adverteix que sols en un nombre escàs de tuits els usuaris
parlen sobre el valencià i el conflicte lingüístic (...).
La resta dels tuits estudiats contenen temes diversos que no tenen res a veure amb la llengua, sinó
que es relacionen amb temes quotidians. Aquest fet també és una mostra de la situació normalitzada de
la llengua. En el cas dels subjectes estudiats, el valencià s’utilitza de manera habitual i sense por perquè
els joves es relacionen amb el seu entorn diàriament amb la seva llengua, fet que contribueix a la
utilització normal del valencià en les xarxes socials, com Twitter.
Comptat i debatut, en aquest estudi s’ha demostrat que el valencià està ben viu a la comarca de la
Marina Alta i que ha traspassat les fronteres d’intercanvi físic d’informació per a utilitzar-se en un espai
virtual d’abast internacional en què s’equipara a l’estatus d’altres llengües. D’acord amb les paraules
del guionista i comunicador valencià Eugeni Alemany en una entrevista en el diari digital La Veu del
País Valencià (2014): «El futur del valencià està en les xarxes socials (...) la normalització del valencià
passa per les xarxes (...) perquè amb les xarxes socials, el que dius s’escriu, és llegit per altres persones
i això significa un aparador molt bestial per veure la presència de la nostra llengua.»
TÖLKE, Vanessa (2015): «L’ús de les llengües minoritàries en les xarxes socials: el valencià en
Twitter», Zeitschrift für Katalanistik, núm. 28, pp. 95–115.
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1. Comprensió del text
a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt]
b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt]
c) Identifica la tipologia textual i especifica almenys dos trets característics d’aquesta tipologia presents al
text. [0,5 punts]
d) Explica la funció que fan al text les cursives i les cometes. [0,5 punts]

2. Anàlisi lingüística del text
a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt; resposta errònia: –0,25]
1. d’ús habitual (línia 1): és sorda o sonora?
2. ocorre (l. 7): és oberta o tancada?
3. demostrat que (l. 17): és sorda o sonora?
4. Eugeni (l. 20): és oberta o tancada?
b) A continuació, hem subratllat estructures sintàctiques. Indica el tipus d’oració composta que
representen i, si és pertinent, la funció sintàctica que realitzen [1 punt]
1. Es pot afirmar que el valencià és la llengua d’ús habitual per part dels tuitaires joves de la Marina Alta
(línies 1-2)
2. Les xarxes socials esdevenen un reflex de la vida real d’aquesta comarca on la població utilitza el
valencià en tots els àmbits de la vida (l. 6-7)
3. La resta dels tuits estudiats contenen temes diversos que no tenen res a veure amb la llengua, sinó que
es relacionen amb temes quotidians (l. 12-13)
4. el valencià s’utilitza de manera habitual i sense por perquè els joves es relacionen amb el seu entorn
diàriament amb la seva llengua (l. 14-15)
c) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules (o expressions) al text o posa’n un sinònim. [1
punt]
1. s’adverteix (línia 10)
2. Comptat i debatut (l. 17)
3. abast (l. 19)
4. aparador (l. 23)

3. Expressió i reflexió crítica
a) Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals
dels anys 70. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]
b) Les xarxes socials promouen o perjudiquen l’ús de les llengües minoritàries? Escriu un text de
característiques tipològiques semblants al que has llegit exposant les raons que justifiquen la teua
resposta a la pregunta plantejada. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts].

4

