
U8 - Examen tipus PAU 

(promoció 2016-2018) 
 

 

La prova consta de tres parts: 1) comprensió lectora, 2) expressió escrita i 3) reflexió 

lingüística. Heu de triar UNA de les dues opcions (A o B) i fer-ne les parts 1 i 2. A 

més, heu de fer la part 3, que és comuna a totes dues opcions. 

 

OPCIÓ A 

Mar enfora, el vent s'havia aixecat i colpia la vela pel bell mig. Empenyé la nau fins a 

terra. Isolda la Blonda desembarcà. Sentí uns grans planys pels carrers i vogar les 

campanes als monestirs, a les capelles. Preguntà a la gent del país per què aquell 

tocar a morts, per que aquells plors. 

Un vell li digué: 

—Dama, tenim un gran dolor. Tristany, el franc, el valent, és mort. Era generós amb 

els necessitats, socorredor amb els sofrents. És la pitjor desgràcia que mai hagi 

caigut sobre aquest país. 

Isolda el sent, no pot dir una paraula. Puja cap al palau. Segueix el carrer, amb la 

guimpla descordada. Els bretons es meravellaven de mirar-la; no havien vist mai una 

dona tan bella. ¿Qui és? ¿D'on ve? 

Vora Tristany, Isolda de les Blanques Mans, enfollida pel mal que havia fet, llançava 

grans crits sobre el cadàver. L'altra Isolda entrà i li digué: 

—Dama, aixequeu-vos, i deixeu-me acostar. Tinc més dret a plorar-lo que vós, creieu-

me. L'he amat més. 

Es gira cap a Orient, i prega Déu. Després destapa una mica el cos, s'estengué vora 

d'ell, tot al llarg del seu amic, li besa la boca i la cara, i l'abraça estretament: cos 

contra cos, boca contra boca, ella ret així l’ànima, ella morí al costat d'ell pel dolor del 

seu amic. 

Quan el rei Marc sabé la mort dels enamorats, passà el mar, i, vingut a Bretanya, féu 

obrir dos taüts, l'un de calcedònia per a Isolda, l'altre de beril·li per a Tristany. 

S'emportà en la seva nau cap a Tintagel llurs cossos morts.  

Guillem DE BÉDIER: El romanç de Tristany i Isolda, Quaderns Crema. 
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1. Comprensió lectora [4 punts en total] 

1.1 Després de llegir atentament el text anterior, indiqueu si les 

afirmacions següents són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada 

resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no 

contestades, no hi haurà cap descompte]. 

 

         Vertader  Fals 

 a) Isolda és assassinada.          

 b) Isolda li arriba a dir adéu a Tristany.       

 c) Isolda mor de pena.       

 d) El rei Marc fa un sol taüt per als dos.       

 e) Hi ha dues Isoldes.         

      

1.2 Proposeu un sinònim o una expressió sinònima per a cadascun 

dels mots o expressions següents, marcats en negreta en el text. 

[0,5 punts]. 

a) Sofrents:  

b) Guimpla:  

c) Enfollida:   

d) Estretament:  

e) Llurs:  

 

 

 

1.3 Escriviu el referent dels pronoms següents, marcats en negreta en 

el text [0,5 punts]. 
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a) Isolda el sent, no pot dir una paraula. 

 

b) Tinc més dret a plorar-lo que vós. 

 

1.4 Quin creieu que és el motiu pel qual Isolda havia de morir? 

 

1.5 Resoleu les qüestions següents relatives a les lectures obligatòries 

d'aquest curs: 

1.5.1 Quin sentit té la mort d’en Quimet a La plaça del Diamant?” 

  

1.5.2 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a La plaça 

del Diamant, de Mercè Rodoreda, són vertaderes o falses. [0,5 

punts. Per cada resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les 

qüestions no contestades, no hi haurà cap descompte]. 

                                     Vertader      Fals  

a) En Quimet cau malalt.      

b) En Quimet mor d'una malaltia.      

c) La Natàlia passa moltes penúries.    

  d) L'Antoni sempre havia estat enamorat 

  de la Natàlia.        

e) La Natàlia es casa amb en Cintet.      

        

1.5.3 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a Terra baixa, 

d'Àngel Guimerà, són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada resposta 

errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no contestades, no hi 

haurà cap descompte]. 
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                                             Vertader        Fals 

a) En Manelic està enamorat de la Marta.            

b) La Marta està enamorada d’en Manelic.      

c) En Sebastià està enamorat de la Marta.      

d) La Nuri és la filla petita dels Perdigons.    

e) L'obra ha tingut una adaptació poètica.     

           

 

2. Expressió escrita [3 punts en total] 

2.1 Pel que fa a Terra baixa, d'Àngel Guimerà, què fa que en Manelic 

estigui feliç de casar-se amb la Marta si no l'ha vist mai. 

 

2.2 Escriviu un text ben estructurat, de cent vint-i-cinc a cent 

cinquanta paraules, sobre la importància dels diners en la societat 

burgesa. 
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OPCIÓ B 

Ara, a la claredat de les flames, jo podia distingir del tot la seva figura. Era molt 

esvelta, i pel què sembla amb prou feines havia sortit de l'adolescència. Estava 

admirablement formada i posseïa la més bonica careta que jo hagués 

contemplat mai. Tenia les faccions menudes, la pell molt blanca, daurats 

bucles que penjaven sobre la seva delicada gola, i uns ulls que haguessin estat 

irresistibles d'haver ofert una expressió agradable. 

[...] 

—Doncs vaig somiar —va dir— que era al cel, que comprenia i notava que allò 

no era casa meva, que em partia el cor de tant plorar per tornar a la terra, i 

que, per fi, els àngels es van enfadar tant, que em van fer fora. Vaig anar a 

caure al mig de la mala herba, al capdamunt de Cims Borrascosos, i em vaig 

despertar plorant d'alegria. Ara, amb aquesta explicació, podràs comprendre el 

meu secret. Tant interès tinc a casar-me amb Edgar Linton com a anar al cel, i 

si el meu malvat germà no hagués tractat tan malament al pobre Heathcliff, jo 

no hauria pensat en això mai. Casar-me amb Heathcliff seria rebaixar, però ell 

mai arribarà a saber quant l'estimo, i no perquè sigui guapo, sinó perquè hi ha 

més de mi en ell que en mi mateixa. No sé quina composició tindran les 

nostres ànimes, però sigui del que sigui, la seva és igual a la meva, i en canvi 

la Edgar és tan diferent com el raig ho és de la llum de la lluna, o la neu de la 

flama ...  

 

Emily BRONTË: Cims borrascosos 

 

1. Comprensió lectora [4 punts en total] 

 

1.1 Després de llegir atentament el text anterior, indiqueu si les 

afirmacions següents són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada 

resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no 

contestades, no hi haurà cap descompte]. 
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          Vertader Fals 

 a) El primer paràgraf parla d'un noi.        

 b) Heathcliff és de classe inferior.       

c) La protagonista està enamorada de Linton.      

d) La protagonista no pot casar-se amb Heathcliff.   

 e) La protagonista sent un amor correspost.      

 

1.2 Proposeu un sinònim o una expressió sinònima per a cadascun 

dels mots o expressions següents, marcats en negreta en el text. 

[0,5 punts] 

a) Contemplat:  

b) Bucles:  

d) Malvat:  

e) Quina composició tindran:  

f) Igual:  

 

1.3 Escriviu el referent dels pronoms següents, marcats en negreta en 

el text. [0,5 punts] 

 

No sé quina composició tindran les nostres ànimes, però sigui del que sigui, la 

seva és igual a la meva. 

 

1.4 A què es refereix la protagonista quan afirma: «tant interès tinc a 

casar-me amb Edgar Linton com a anar al cel». 
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1.5 Resoleu les qüestions següents relatives a les lectures obligatòries 

d'aquest curs: 

1.5.1 Com acaba esdevenint la Natàlia de La plaça del Diamant? 

 

1.5.2 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a La plaça 

del Diamant, de Mercè Rodoreda, són vertaderes o falses. [0,5 

punts. Per cada resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les 

qüestions no contestades, no hi haurà cap descompte]. 

                                     Vertader       Fals 

a) La Natàlia pateix una malaltia.       

b) La Natàlia es casa dos cops.      

  c) La Natàlia mor feliç.         

d) La Natàlia odia els coloms.      

e) Els coloms acaben morint.       

       

1.5.3 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a Terra 

baixa, d'Àngel Guimerà, són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per 

cada resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no 

contestades, no hi haurà cap descompte]. 

                                       Vertader Fals 

a) El Xeixa està enamorat de la Nuri.      

b) Terra baixa és un poble agricultor.     

c) La Marta viu en el molí.      

d) El molí té diferents funcions.      

e) La Marta viu una vida senzilla.     
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2. Expressió escrita [3 punts en total] 

2.1 Quant a Terra baixa, d'Àngel Guimerà, per què la Nuri és l’única 

amiga de la Marta? 

 

2.2 Escriviu un text ben estructurat, de cent vint-i-cinc a cent 

cinquanta paraules, com afectà la Guerra Civil a Catalunya. 

 

 3. Part comuna 

3.1 Indiqueu l'anàlisi correcta dels pronoms, les oracions o els 

sintagmes subratllats. [1 punt. Per cada resposta errònia es 

descomptaran 0.1 punts; per les qüestions no contestades, no hi haurà cap 

descompte]. 

3.1.1 Ja m'ho diràs. 

a) Atribut. 

b) Complement predicatiu. 

c) Complement directe. 

d) Cap és correcta. 

3.1.2 La oració composta subordinada adverbial pot ser: 

a) D'infinitiu. 

b) De gerundi. 

c) De participi. 

d) Totes són correctes. 

3.1.3 Li ho vaig dir, però no em fa cas. 

a) Oració subordinada. 

b) Oració principal. 
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c) Complement directe. 

d) Complement de règim verbal. 

3.1.4 Un complement circumstancial de manera. 

a) Pot acabar en -ment. 

b) No pot acabar en -ment. 

c) Ha d'acabar en . 

d) No pot estar format per un adverbi. 

3.1.5 El supermercat és un lloc molt sorollós. 

a) Complement circumstancial de lloc. 

b) Complement directe. 

c) Subjecte. 

d) Cap és correcta. 

3.1.6 Tinc una germana. 

a) Subjecte. 

b) Complement directe. 

c) Atribut. 

d) Cap és correcta. 

3.1.7 Ja m'ho imaginava. 

a) Complement de règim verbal. 

b) Subjecte. 

 

c) Complement predicatiu. 

d) Complement directe. 

3.1.8 Li és un pronom. 



U8 - Examen tipus PAU 

(promoció 2016-2018) 
 

 

a) Subjecte. 

b) Complement predicatiu. 

c) Complement directe. 

d) Complement indirecte. 

3.1.9 Li'n portaré molts. 

a) Complement de règim verbal + complement directe. 

b) Complement directe + complement indirecte. 

c) Complement indirecte + complement de règim verbal. 

d) Complement indirecte + complement directe. 

3.1.10 El disc que vull està esgotat. 

a) Complement predicatiu. 

b) Complement circumstancial de mode. 

c) Complement directe. 

d) Atribut. 

 

3.2 Empleneu els buits de les oracions següents amb els pronoms 

febles o de relatiu adients i en la forma correcta. [0.5 punts] 

a)      depèn que aprovis?  

b)    vols enganyar?  

c)    es va menjar el meu dinar? 

 

d)  La noia,    és amiga meva, és molt alta. 

e)     obsessió més gran que tens! 
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3.3 Completeu les oracions següents amb la forma verbal correcta del 

verb que hi ha entre parèntesis [0.5 punts]. 

a)      (tu, saber) que jo no hi estic d'acord. 

b) Que   (tu, somniar) amb els àngels. 

c)     (sortir) de la meva habitació ara mateix! 

d)   (il·luminar)'m, si us plau. 

e) Van estar   (jeure) durant molta estona. 

 

3.4 Subratlleu en el text següent les grafies que corresponguin a sons 

fricatius alveolars sords [0,5 punts]. 

Cims borrascosos és una novel·la escrita per Emily Brontë, publicada un any 

abans de la mort de l'autora. Brontë la va editar amb el pseudònim d'Ellis 

Bell (les inicials del qual coincideixen amb les seves). Lockwood és el 

narrador de l'apassionada història de Catherine i Heathcliff. 

 

3.5 Completeu les oracions següents amb la forma correcta de les 

dues que hi ha entre parèntesis [0.5 punts]. 

a) És d'importància (cabal / cabdal) . 

b) La noia (lluu / llueix)  un vestit molt bonic.  

c) (Sa / s'ha)   semblança és sorprenent. 

d) M'he trencat la (mà/ma)  . 

e) (Hi / I)  vols fer alguna cosa? 

 


