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1. Llegiu els textos següents i, per a cada espai buit, marqueu amb una creu la lletra 

corresponent a l'opció correcta. 

L'enfocament lingüístic ha tendit a considerar l'escriptura ________________ (1) nivell més 

______________ (2), al qual la llengua _______________ (3) arribar o no. Una mostra d'aquesta 

aproximació, la tenim en girs com ara llengua oral, ____________ (4) recorden un origen dubtós. 

L'alternativa seria considerar tot això com a expressions metafòriques, que no han d'ajustar-se 

estrictament ____________ (5) volen dir. Des del cantó de la sociologia, l'escriptura és una classe 

més d'activitat, com ___________ (6) treball manual o com escoltar música: són coses que algú 

fa, amb una distribució i el sistema de restriccions que sigui; naturalment, parlar constitueix una 

activitat més, que podem correlacionar amb altres. Centrats en la gent ____________ (7) fan, 

llegir i escriure tenen, doncs, un subjecte personal. Som capaços de llegir moltíssimes més coses 

que les que podríem expressar escrivint, i el parany ____________ (8) menystenir l'etapa 

aparentment passiva (llegir), quan és certament la més important. Referir-nos a la totalitat amb el 

nom d'escriptura és com fixar-se només en la part de dalt de l'iceberg. 

 

 (1) a. com a un 

(2) a. del seu anàlisis 

(3) a. pugués  

(4) a. la qual cosa  

(5) a. al que  

(6) a. qualssevol  

(7) a. i en el que  

(8) a. consisteix en  

b. com 

b. de la seva anàlisis  

b. pogués  

b. que  

b. al qual  

b. qualsevulla  

b. i en el què  

b. consisteix amb  

c. com un 

c. de la seva anàlisi  

c. podés  

c. els què  

c. allò que  

c. qualsevulgui  

c. i en que  

c. consisteix a  

d. com si un 

d. del seu anàlisi  

d. puguessi  

d. lo qual  

d. el que  

d. qualsevol  

d. i que  

d. consisteix  

2. Feu el mateix que a l’exercici anterior 

La revolució romàntica va tenir conseqüències en l'escriptura. D'una banda, va traçar una frontera 

entre els textos literaris (lliures) i els no literaris (sotmesos a regles). Amb els anys, aquests 

darrers es refugiarien dins la frontera de la llengua, i els literaris ___________(9) quedarien 

absurdament fora. A aquesta fractura, _____________ (10) van contribuir també altres col·lectius, 

com ara els investigadors positivistes, ______________ (11) tractar la humanitat com si fos una 

ciència exacta. Als disseccionadors de la llengua ja ___________ (12) va anar bé desprendre's 

del llast subjectiu que representava la literatura i concentrar-se ____________ (13) la gramàtica, 

més susceptible de taxonomia. La poètica i la retòrica van desaparèixer de la cultura occidental 

fins a mitjan segle XX. El substantiu poètica deu la seva recuperació a Roman Jakobson. Si fixem 

la nostra atenció en aquest lingüista ens adonarem ____________ (14) només ell podia obrar la 

resurrecció. 

 

(9) a. en 

(10) a. s'hi 

(11) a. entestats amb 

(12) a. els 

(13) a. amb 

(14) a. de que  

b. n'hi 

b. en  

b. entestats en  

b. els hi  

b. en 

b. de què  

c. l'hi 

c. hi  

c. entestats a  

c. els en  

c. a  

c. que  

d. hi 

d. li  

d. entestats  

d. lis  

d. dins 

d. què  
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3. Feu el mateix que en els altres dos exercicis 

La utilització de la lactosa la fa possible un enzim, la lactasa, que la digereix i ________________ 

(15) els components. Quan deixen de mamar, tots els mamífers deixen de produir lactasa, 

________________ (16) ja no és necessària; l'home, però, és una excepció, ja que molts adults 

continuen produint lactasa quan ja estan desmamats i, per tant, poden continuar _____________ 

(17) llet perquè són capaços d'utilitzar la lactosa. Els que no produeixen lactasa no poden beure 

llet quan són adults. El qui té aquesta incapacitat tendeix a desenvolupar un rebuig per la llet, és a 

dir, no _____________ (18), per la qual cosa evita de ___________(19). I pot tenir reaccions 

desagradables si ___________(20) administra sense saber-ho, per exemple si ha estat utilitzada 

___________(21) ingredient en algun menjar. 

Fins fa pocs anys, aquesta intolerància a la lactosa no era coneguda o diagnosticable. Actualment, 

qui la pateix sovint no _____________(22), almenys a Europa i als EUA, on el consum de llet és 

molt difós; però _____________(23) països, com la Xina i moltes altres parts del món, 

____________(24) la llet és considerada un aliment no apte per als adults i cap no en beu després 

del període d'alletament. Això no val per a tots els productes lactis, perquè en la fabricació del 

formatge i del iogurt la lactosa és àmpliament consumida pels bacteris utilitzats per 

_____________(25).  

 

 

(15) a. li separa  

(16) a. perquè  

(17) a. beguent 

(18) a. l'hi agrada 

(19) a. prendre'n 

(20) a. se li n' 

(21) a. com 

(22) a.es dóna compte 

(23) a. hi ha  

(24) a. en que 

(25) a. produir-se 

b. n'hi separa  

b. per què  

b. beguent-ne 

b. l'agrada  

b. pendre'n  

b. se n'hi  

b. amb  

b. se'n dóna compte 

b. hi han  

b. en els què  

b. produir-los  

c. en separa 

c. doncs 

c. bevent 

c. li agrada  

c. prendre-la'n  

c. se li'n  

c. com a 

c. s'adona  

c. n'hi ha  

c. en els que 

c. produïr-los  

d. separa 

d. per la qual  

d. bevent-ne 

d. li n'agrada 

d. pendre-la'n  

d. s'hi  

d. com a un 

d. se n'adona  

d. n'hi han 

d. en què 

d. produïr-ne  

 


