
 

EXAMEN DE VALENCIÀ 
 

 

TEXT 

Les virtuts cardinals 

El president Barack Obama ha triat Timothy F. Geithner com a secretari del 
Tresor, és a dir, ministre d’Economia i Finances, del nou govern dels Estats Units 
d’Amèrica.  

Segons que consta, l’objectiu d’aquest departament és “la promoció de la 
prosperitat econòmica, tot assegurant la prudència i la seguretat dels sistemes 
financers dels Estats Units i dels internacionals”. 

Efectivament, tenen molta raó quan reconeixen que els sistemes financers de 
fora de les seves fronteres depenen del comportament raonable dels polítics nord-
americans, però cal dir que fa una certa gràcia trobar-ho per escrit. 

Com que és remarcable l’ús de la paraula “prudència” escrita en les normes de 
conducta d’un ministeri, podem seguir la línia de pensament que ens indiquen i 
raonar que el senyor Geithner, economista nascut a Brooklyn l’any 1961, que avui 
es troba al capdavant d’un ministeri amb més de 100.000 empleats, farà bé de 
recordar quines son les quatre virtuts cardinals. 

Necessitarà coratge, és a dir fermesa davant del perill, per aplicar les enèrgiques 
mesures d’intervenció que ja ha proposat; haurà de fer-ho amb justícia, sense fer 
gaire cas de segons quins amics seus; aplicarà la prudència, que vol dir que actuarà 
amb cura i abstenint-se d’allò que pot causar danys; i s’exigirà a ell i als seus 
subordinats frugalitat, sobrietat i mesura que és com el diccionari defineix la 
temprança. 

Esperem que aquest expert en finances internacionals –que parla japonès i 
mandarí i que ha treballat amb gent tan diversa com ara H. Kissinger, B. Clinton, R. 
Rubin, L. Summers, A. Greesnpan i B. Bernanke– satisfarà les expectatives. 

                                                                 Muriel Casals  (El Temps, 3-II-2009) 

 
 



 QÜESTIONS 
 
1.-Busqueu tres paraules del text que siguen greus o planes (accent d’intensitat de 
pronunciació en la penúltima síl·laba) però que no duguen accent gràfic (1 punt) 
 
 
2.-Assenyaleu tres exemples de nom substantiu masculins que apareguen al text i 
escriviu la forma corresponent del femení per a cada un dels tres (1 punt) 
 
 
3.- Conjugueu el verb fer  en present d’indicatiu (1 punt) 
 
 
4.-Anàlisi sintàctica de la següent oració composta: Esperem que aquest expert en 
finances internacionals satisfarà les expectatives (1 punt) 
 
 
5.- Raonable, conducta, coratge, diversa:  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 (significat global de la frase, 
especificant a quin departament es refereix, la funció que té l’ús de les cometes, 
etc.): Segons que consta, l’objectiu d’aquest departament és “la promoció de la 
prosperitat econòmica, tot assegurant la prudència i la seguretat dels sistemes 
financers dels Estats Units i dels internacionals”. (2 punts) 
 
 
7.-Expliqueu succintament en què consisteix un article periodístic d’opinió, quin 
paper hi fa el títol i en com descriuríeu de manera breu el contingut i l’estructura del 
text proposat (2 punts) 
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