OPCIÓ B
Llig aquest text i respon les preguntes següents.

La mort de les llengües
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En aquesta màquina de provocar focs d’encenalls que és Twitter, l’estiu passat es va generar una
polèmica sobre la mort de les llengües. La cosa va ser efímera i més aviat superficial, però a mi em va
fer rumiar, d’una banda, la lleugeresa de moltes opinions i, d’una altra, el desconeixement del fenomen
en si. A mi també em passa que haig de lluitar, per exemple, contra les idees preconcebudes dels meus
alumnes a l’hora de tractar la qüestió de la mort de les llengües. Que el llatí es consideri una ‘llengua
morta’ no ajuda gaire a clarificar les coses. I qui es cregui que l’escriptura és una garantia de
perpetuació potser no ha pensat mai que l’escriptura pot ser a la llengua com la fotografia per a les
persones. Per més testimonis gràfics que en tinguem, si algú es mor, és mort. (...)
El debat a Twitter que mencionava va coincidir en el temps amb l’incendi del Museu de Rio de
Janeiro. Ningú no va menystenir els laments per la pèrdua dels enregistraments històrics de les llengües
del Brasil. Ningú no va dir que ‘no passava res’ per haver-los perdut. Potser és que només valorem la
diversitat quan no ens fa nosa? Potser només volem les llengües per als museus? Quan desapareix una
llengua sí que passa alguna cosa. Si més no, un grup humà és humiliat i menystingut per allò que li han
transmès els qui l’han precedit. Afortunadament per a tots, les llengües són acumulables. No ens cal
renunciar a una per adquirir-ne una altra. Hem de tenir present que hem arribat a un punt en què la
diversitat lingüística del món està greument amenaçada: el 4% de la humanitat parla el 96% de les
llengües del món. A restablir l’equilibri ecolingüístic, hi hem de contribuir tots: els parlants de llengües
majoritàries, amb la solidaritat, i els de llengües subordinades, amb el compromís. Si tots sumem,
només hi podem guanyar.

Junyent, Carme: VilaWeb (16/11/2018)
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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) Identifica i justifica cinc marques de modalització del text [0’5 punts]
2. Anàlisi lingüística del text
a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt; resposta errònia: –0,25]
1. fenomen (línia 3): oberta o tancada?
2. pensat mai (l. 7): sorda o sonora?
3. incendi (l. 9): oberta o tancada?
4. només hi podem (l. 19): sorda o sonora?
b) Indica a quins elements fan referència els pronoms febles subratllats i quina funció sintàctica realitzen. [1
punt]
1. per haver-los perdut (línia 11)
2. No ens cal renunciar a una (l. 14-15)
3. per adquirir-ne una altra (l. 15)
4. hi hem de contribuir tots (l. 17)
c) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules (o expressions) al text o posa’n un sinònim. [1
punt]
1. efímera (línia 2)
2. lleugeresa (l. 3)
3. menystenir (l. 10)
4. fa nosa (l. 12)
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) El poble valencià viu una situació sociolingüística relacionada amb la que descriu el text. Explica-ho i
dona’n la teua opinió. Cal que aprofites tot el que has estudiat sobre el tema que planteja el text.
(Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]
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