Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
Pàgina 1 de 5
PAU 2011
Pautes de correcció
Llengua catalana i literatura

SÈRIE 2
OPCIÓ A
1. Comprensió
1.1. Per a cada part de la torre, correcta, 0,1 punts (fins a un màxim d’1 punt); per a
cada arbre, planta o flor, 0,1 punts (fins a un màxim de 0,5 punts).
Parts de la torre: tres pisos, dues torratxes, dues teulades (de rajoleta verda), tres
graons que pugen fins a l’entrada, l’entrada, la porta d’entrada, la terrassa, el vestíbul,
una escala d’un sol ram, totes les habitacions, unes escales (molt estretes de graons
alts que van del tercer pis a les torratxes), el primer replà (de les torratxes), la porteta
del replà.
Arbres, plantes o flors: castanyers, un llorer, glicines (seques), falgueres, esbarzers,
heures negres, tres cedres (centenaris). Es pot donar per bona l’heura (de fulles
vermelles), tot i que no és una planta pròpiament del jardí.
1.2. Primer constituent o sintagma que es refereix a la casa: “alta de tres pisos”
Segon constituent o sintagma que es refereix a la casa: “amb dues torratxes i dues
teulades de rajoleta verda”
Tercer constituent o sintagma que es refereix a la casa: “coberta d’heura amb les fulles
que ja s’anaven tornant vermelles”
Un constituent correcte: 0,5 punts
Dos constituents correctes: 1 punt
Tot i que hi ha tres sintagmes que es refereixen a la casa, només n’han de reproduir
dos.
1.3.1. tingué esma: tingué força per dir, tingué ànims per dir, tingué aire per dir, va
poder dir.
1.3.2. colgat: tapat, cobert, enterrat, amagat, sepultat.
1.4.1. Les respostes correctes són:
a) F
b) C
c) F
d) C
e) C
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1.4.2. Eladi Farriols era un jove atractiu que començà treballant a la botiga de roba
del seu oncle. En aquesta botiga un dia hi entrà Teresa amb la seva filla, Sofia, que en
un principi Eladi trobà antipàtica. En el club de tennis s’anaren veient i es conegueren
més. A l’Eladi li agradava d’anar a veure un espectacle al Paral·lel on actuava una
cupletista, Lady Godiva, que acabà essent la seva amant. Amb aquesta actriu
tingueren una filla, Maria.
Un cop casat amb Sofia, se la quedaren a casa, explicant que era la filla d’uns parents
que havien mort d’un accident. Eladi tenia enamorades les minyones, especialment
Armanda, la primera amb qui va tenir una relació. Aquesta minyona n’estigué
enamorada tota la vida.
Un dia va explicar als seus fills, Ramon i Maria, que eren germans. Des d’aquell dia
tot canvià en aquella casa. En saber-ho, Ramon se n’anà de casa. Eladi es va recloure
a la seva biblioteca, acumulant tota mena de llibres sobre Proust i netejant els lloms
dels llibres. La Maria va morir-se en caure de dalt de la torre. Eladi va fer posar al jardí
una llosa, amb una inscripció amb el seu nom. Eladi va morir-se i li van posar el
fèretre a la biblioteca.
0’5 punts per escriure una caracterització coherent amb un mínim de cinc mots claus
0’25 punts per escriure una caracterització coherent amb un mínim de tres mots claus
2. Expressió
2.1. Es puntuarà per fragments (0’5 + 1). Si el primer fragment està resolt de manera
satisfactòria, es donarà un màxim de 0’5 punts. Si el segon fragment està resolt de
manera satisfactòria, es donarà un màxim d’1 punt.
Primer fragment [0’5 punts]: La Teresa preguntà si era un llorer i Fontanills li
respongué que sí i (hi afegí) que no en veuria gaires de tan alts.
Segon fragment [1 punt]: Fontanills va explicar (dir) a la senyora Valldaura que aquella
bassa no s’assecava mai i que cap al mig tenia més de set pams de fondària. També li
explicà que a l’acabament del terreny hi havia tres cedres centenaris, que deien (o es
deia) que portaven sort. Fontanills li proposà d’anar-los a veure.
2.2. Per cada equivalència correcta, es donarà 0’1 punts.
Exemple: baixaren = van baixar
Dugué = va dur
Digué = va dir
Obrí = va obrir
Féu = va fer
Veié = va veure
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2.3.
La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura de l’examen i
criteris generals d’avaluació” i el document “Orientacions sobre les proves de
Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU” que
estan penjats al web.
Resposta considerada correcta, adequada i ajustada a l’extensió: 2 punts
Resposta considerada més aviat correcta però no del tot completa: 1’5 punts
Resposta considerada poc completa: 1 punt
Resposta poc adequada: 0,5 punts
OPCIÓ B
1.Comprensió
1.1. Les respostes correctes són aquestes:
a) F
b) F
c) C
d) F
e) C
1.2. A la plaça del CosmoCaixa s’ha instal·lat un supositori gegant on els ciutadans
actuals poden dipositar-hi missatges respecte a la seva societat actual (com es veuen,
com pensen, quines ambicions tenen, què els fa riure). Aquest supositori s’obrirà el
2159, de manera que d’aquí a 149 anys els ciutadans podran llegir els missatges dels
ciutadans del 2010 i saber com veien la seva societat.
Fragment literal que fa referència a una notícia: “el supositori gegant que ha quedat
instal·lat a la plaça del CosmoCaixa [de Barcelona] i que conté missatges de ciutadans
del segle XXI per tal que ciutadans del segle XXII sàpiguen com eren i com pensaven,
i quines ambicions tenien o quin sentit de l'humor conreaven els seus rebesavis.”
Per explicar la notícia que ha donat lloc a l’article: 0’5 punts
Per reproduir el fragment literal: 0’5 punts
1.3. Longevitat es podria definir de diferents maneres: durada llarga de la vida; arribar
a una edat molt avançada; viure molts anys; etc.
1.4. L’antecedent de hi és l’artefacte, o el supositori gegant.
1.5.1. Les respostes correctes són aquestes:
a) F
b) C
c) F
d) C
e) C
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1.5.2.
Adela, la germana gran de Daniel Serrallonga, era de bon veure, més de lluny que no
pas de prop (era “llunyera”). Durant un temps va viure amb la Carolina, la seva
germana, a la casa pairal de la família, a Vilaniu. Un dia que el narrador i un seu cosí
van d’excursió a Bondelit, s’arriben fins a la casa dels Serrallonga a Vilaniu i es troben
amb la porta oberta. Mentre ningú els surt a rebre, treuen el nas per diferents sales,
fins que de cop es comencen a sentir crits: a baix, la geperudeta està molt espantada
i a dalt, Adela estava fent classes amb el seu professor de piano. Un cop les
germanes es van calmar, Adela va rebre amablement els visitants inesperats i van
parlar una bona estona del seu germà, en Daniel. Adela els explicava la carrera
política del seu germà i se’n vantava, tot i que queda retratada com una analfabeta:
parla de la “circumcisió” per referir-se a la circumscripció (electoral).
Es va casar amb en Riudavets, “un conco lasciu i ridícul”.
Ferma opositora del casament del seu germà amb Salomé, el dia que enterraven en
Daniel es va presentar al cementiri i va increpar la vídua.
0’5 punts per escriure una caracterització coherent amb un mínim de cinc mots claus
0’25 punts per escriure una caracterització coherent amb un mínim de tres mots claus
2. Expressió
2.1. Crec en la ciència i el professor Wagensberg em mereix tots els respectes
intel·lectuals. Per això / Per tant / Per consegüent, admeto que la càpsula del temps
pot sobreviure a tempestes i a ensulsiades, a terratrèmols (que n'hi podria haver, ¿per
què no?), a guerres i atemptats, i fins i tot a l'augment del nivell del mar.
Resposta considerada correcta i completa: 1 punt
Resposta considerada correcta però no del tot completa: 0’75 punts
Resposta considerada més aviat correcta però poc completa: 0’5 punts
Resposta bastant incompleta i imprecisa: 0,25 punts
2.2.
La consistència de l’artefacte sembla poderosa:
la durada del giny* sembla garantida;
la robustesa del giny* sembla important;
sembla que aquest giny * serà resistent;
sembla que aquest giny * durarà
* giny; o bé: objecte, aparell, dipòsit de missatges, etc.
(Això és demanar) tant com que jo pugui bufar 200 espelmes:
tant com que jo pugui viure 200 anys;
tant com que jo pugui aguantar 200 anys;
tant com que d’aquí a 200 anys encara sigui viu;...
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També es podran considerar com a bones totes aquelles comparacions que expressin
la impossibilitat que pugui passar el que s’afirma.
Per cada reescriptura correcta: 0’5 punts (0’25 punts si no és del tot correcta)
2.3. La redacció s’ha de valorar d’acord amb el document “Estructura de l’examen i
criteris generals d’avaluació” i el document “Orientacions sobre les proves de Llengua
catalana i literatura i Llengua castellana i literatura per a les PAU” que estan penjats al
web.
Resposta considerada correcta, adequada i ajustada a l’extensió: 2 punts
Resposta considerada més aviat correcta però no del tot completa: 1’5 punts
Resposta considerada poc completa: 1 punt
Resposta poc adequada: 0,5 punts
3. Reflexió lingüística
3.1. Les respostes correctes són aquestes:
3.1.1. b)
3.1.2. d)
3.1.3. c)
3.1.4. a)
3.1.5. a)
3.2. Les respostes correctes són aquestes:
3.2.1. a)
3.2.2. a)
3.2.3. c)
3.2.4. c)
3.2.5. d)
3.3. Les formes verbals correctes són aquestes:
a) traurà
b) volent
c) faci
d) escrigueu
e) donés
3.4.1. La resposta correcta és a)
3.4.2. La resposta correcta és d)

