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EXAMEN DE VALENCIÀ 
 
GENT 
 
Quan diem «la gent», mai -o quasi mai-, en general, no volem al·ludir-nos a nosaltres 
mateixos. Jo dic «la gent» i designo els altres. I sí: la gent son els altres. Per definició, la 
gent són els altres, i no jo. Ens resistim a veure'ns sumits, o submisos, en la indeterminació 
d'un grup, d'un magma humà confús i ofuscat. Ni tan sols si ens hi trobem, ni tan sols en el 
cas d'haver-nos trobat materialment immersos en aquella multitud, no acceptem de 
reconèixer-nos-hi. D'altres paraules, com ara «poble», o «colla» o « societat», o «partit», o 
«equip», quan ens inclouen, ens semblen justes en la nostra inclusió: fins i tot admeten un 
possessiu -«el meu poble», «la meva colla», «la meva societat», «el meu partit», «el meu 
equip»- que subratlla la nostra adhesió. No diem, però, «la nostra gent», si no és emprant el 
terme « gent» amb un sentit de precisa sinonímia amb qualssevol d'aquests altres vocables. 
«La gent» és tota una altra cosa. El mot, així retallat, intercala una distància distintiva entre 
el qui el pronuncia i el conglomerat a què es refereix. «La gent feia això o allò», «la gent 
cridava», «la gent que sortia del futbol o del cinema», «la gent que assistia a la 
manifestació»: aquesta mena d'expressions solen ser dites de vegades pels mateixos que hi 
eren i que, això no obstant, en dir- les, se'n desentenen.  
 
                 Joan Fuster, Diccionari per a ociosos 
 
 

Qüestions  
 

1. Assenyaleu dos exemples de paraules que presenten en la seua pronúncia una s sorda, i 
marqueu amb un cercle la lletra o les lletres que representen aquest so. Feu el mateix amb 
dues paraules que continguen el so de s sonora. (1 p.) 

2. Assenyaleu dues paraules del text que siguen formes verbals i indiqueu quina seria la seua 
forma de participi passat (1 p.) 

3. Busqueu dos exemples d’adverbis en el text i dieu de quin tipus són cada un. (1 p.) 
4. Anàlisi sintàctica d’aquesta oració: «La gent feia això o allò, la gent cridava, la gent que 

sortia del futbol o del cinema» (1 p.) 
5. Escriviu expressions equivalents (sinònims o paràfrasis) de: «és tota una altra cosa» i «això 

no obstant» i expliqueu quin significat i quina funció tenen en el text. (2 p.) 
6. En el text es parla de sinonímia. Expliqueu el significat d’aquest terme i comenteu els casos 

de sinònims que apareixen.(2 p.) 
7. Resumiu i comenteu el sentit global del text presentat. (2 p.) 

 


