
EXAMEN  PAU-25 VALENCIÀ (UJI, 2006) 
 
                                           TEXT 
Periodista valencià molt conegut, Adolf Beltran es va iniciar públicament com a narrador fa 
quinze anys (el llibre era No digues adéu). No obstant això, la seua tornada s’ha fet esperar, 
ja que sobretot –feina diària a banda– s’ha dedicat a publicar assajos com ara Els temps 
moderns: societat valenciana i cultura de masses al segle XX. Ara publica una novel·la, Les 
llunes de Russafa, que ha merescut el prestigiós Joanot Martorell de Gandia. Beltran hi 
desenvolupa una sòlida història d’immediatesa i eternitat en què la peripècia vital de gent 
corrent es torna subjugant. Per al lector, és clar.  
—Què ha volgut contar en aquesta novel·la? 
—L’experiència de la gent d’avui en el nostre moment, a partir de temes molt clàssics com 
l’amor, el dolor, la mort, la guerra, la lluita per sobreviure. Tot això situat al nostre context, 
un context no estrictament local, sinó –com és ara la realitat– local i global al mateix temps. 
Volia tractar el tema de la supervivència de l’immigrant en la ciutat, i per això se’m va 
acudir situar un dels escenaris principals al barri valencià de Russafa [zona multiètnica en 
transformació que viu eventuals tensions]. He volgut escriure sobre aquesta altra València 
que normalment no apareix als llibres. La idea general i l’estructura de la novel·la se’m van 
arrodonir quan vaig descobrir que a Bagdad també hi havia un barri que es deia Russafa. En 
resum, al llibre hi ha un nucli central que serien les dues Russafes. Al seu voltant, històries 
paral·leles convergiran en un final. 
—Una primera aproximació a l’obra aconsella pensar que, durant l’elaboració, la 
inspiració ha estat supeditada a l’artesania del treball. És així? 
—He tardat molt de temps a escriure-la, tres anys segur. He tingut molta feina com a 
periodista, i he escrit assajos que, per a mi, han estat com un aprofundiment en el meu treball 
informatiu. En canvi, la ficció és una altra història, molt distinta. Així que, si alguna cosa he 
après d’aquest ofici és que tu tens una idea –o inspiració–, però després això cal domar-ho. I 
és dur. En aquest cas hi va haver una idea iniciàtica de contar el món actual des de València. 
Però després he volgut fer una novel·la de personatges, parlar d’individus que no són ni 
blancs ni negres, sinó complexos, amb defectes i virtuts, com la realitat que els ha tocat 
viure. Com la que ens ha tocat viure a tots. 
                                      (J. M. Oleaque, Entrevista amb Adolf Beltran. Setmanari El Temps) 
 
QÜESTIONS 
 
1.-Busqueu tres paraules del text que siguen agudes o oxítones però que no duguen accent 
gràfic (1 punt) 
2.-Assenyaleu tres exemples de nom substantiu en plural que apareguen al text i escriviu la 
forma corresponent del singular per a cada un dels tres (1 punt) 
3.- Conjugueu el verb escriure en present d’indicatiu (1 punt) 
4.-Anàlisi sintàctica de la següent oració composta: He volgut escriure sobre aquesta altra 
València que normalment no apareix als llibres(1 punt) 
5.-Multiètnica, arrodonir, històries, clàssic: expliqueu el significat que tenen en el text 
aquestes quatre paraules i proposeu-ne un sinònim aproximat de cada una (2 punts) 
6.-Expliqueu el sentit de la frase següent del text: Tot això situat al nostre context, un 
context no estrictament local, sinó –com és ara la realitat– local i global al mateix temps(2 
punts) 
7.-Expliqueu succintament en què consisteix una entrevista periodística i resumiu el 
contingut i l’estructura del text proposat (2 punts) 


