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    Els metges, que han descobert que el tabac és roín per a la salut, són també els que més 
fumen. No ho dic jo, ho diu un estudi de la Societat Espanyola de Neumologia i Cirugia Toràcica 
(hi ha societats per a tot), segons el qual, el personal sanitari se situa més de tres punts per 
damunt de la població general en consum de tabac. De maneres que es passen la vida 
predicant l'abstenció mentre que ells fumen en excés. Potser no siga molt important, però 
notícies com aquestes són les que enfonsen la població en una perplexitat gens útil per a la 
convivència. 
     Portem aquest model a altres àrees de l'existència per comprendre el que volem dir. 
Suposem que els ministres de l'interior, als qui se'ls atribueix el descobriment que el delicte és 
dolent, es passaren la vida atracant bancs. Ens estranyaria, com és lògic. El fet més curiós és 
que hi ha gent  que persegueix en altres allò que practica en si mateixa amb tanta naturalitat. 
No ens semblaria malament que els ministres de l'interior fumaren, ni que els metges 
atracaren bancs. La cosa més estranya és que atraquen bancs aquells que han de protegir-los i 
fumen aquells que han de vetllar per la salut. 
     Fa poc, en un vol intercontinental, d'aquells en què no es pot fumar, vaig sorprendre una 
hostessa encenent un cigarret d'amagat, mentre dormia el passatge. Curiosament era la 
mateixa que m'havia ordenat apagar un cigarret uns moments abans. Em donà una xamada a 
condició que no li ho diguera al sobrecàrrec. Jo vaig acceptar perquè estava molt necessitat, 
però vostés hauran de reconéixer que no és pla.  Hi ha contradiccions insostenibles. El personal 
sanitari no hauria de fumar o no hauria de ser-ho. És com si un neuròtic de la neteja no es 
llavara les mans abans de menjar. 
 

                                                                                                                           Juan José Millàs 

MODALITZACIÓ                                                                                       diari  LEVANTE  

                                                                                                                    (text traduït i adaptat) 
1a persona                                                                                                
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Tema i tesi 
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PERÍFRASIS VERBALS D' OBLIGACIÓ 

 
 
 

1. Comprensió del text  [3 punts] 
 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 

 El tema del text és la contradicció en què viu la societat i els metges en particular quan 

prediquen una cosa i en fan la contrària.  

 

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt] 

  

 Els continguts del text es pot resumir així:  

 Hi ha dades que indiquen que el personal sanitari que recomana no fumar, és el sector 

que més fuma i això resulta una contradicció total que sorprèn la ciutadania.  

Crida l'atenció que hi ha qui persegueix allò que sol fer. En la nostra societat, doncs, hi ha 

contradiccions insostenibles. 

 

INTRO: un estudi 

rebel·la que el perso. 

sanitari són esl que 

més fumen. 

NO MODEL 

SOCIETAT 

=CONTRADICCIÓ= 

poc útil a la societat.  

DESENVOLUP: 

L'autor argumenta 

sobre el tema i ho 

fa des de la ironia 

(paràgraf 2) i des 

de l'exemplificació 

amb una anècdota 

personal a l'avió 

(l. 15-17)  

CONCLU: L'autor 

exposa la tesi 

afirmant que a la 

nostra societat hi ha 

contradiccions 

insostenibles i la 

reforça amb una 

comparació final.   



c) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text.[0’5 

punt ] 

 

 El text proposat, estret del diari Levante, és un article d'opinió escrit per Juan José 

Millás i pertany a l'àmbit periodístic. És fonamentalment argumentatiu, ja que presenta un 

tema que desenvolupa i defensa amb arguments (d'autoritat l.2-4 o de comparació amb to 

irònic l.8-14) i que conclou amb una tesi: "Hi ha contradiccions insostenibles" (l.19).  

A més, és un text altament modalitzat ja que trobem la subjectivitat de l'autor en gran 

quantitat de marques. Així doncs, podem citar la presència d'elements díctics de 1a persona 

singular com els pronoms "jo" (l.1,18), "m'havia" o "em" (l.17) i a les formes verbals com "dic" 

(l.2), o "vaig acceptar" (l.18). L'ús de la 1a del plural també hi apareix en les formes "portem" o 

"volem" (l.8). 

Destaquem d'altra banda l'ús de lèxic valoratiu: substantius com "excés" (l.5) o "perplexitat" 

(l.6), adjectius com "roín" (l.1) o "insostenibles" (l.19), verbs com "enfonsen" o "persegueix" 

(línies 6 i 11 respectivament).  

També cal tenir en compte les perífrasis verbals d'obligació com: "hauran de reconéixer" o 

"hauria de fumar" (l. 19 i 20) i, a més a més, l'ús de la ironia al segon paràgraf o la 

comparació de l'últim.  

 

d) Indica les marques de modalització que hi trobes al text  [0’5 punt ] 
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2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 
 
a) Escriu baix la funció sintàctica (usa les abreviatures) dels següents segments del text. [1 punt]: 

 
1. però notícies com aquestes són les que enfonsen la població (l. 6) 

            CD 

 

2. als qui se'ls atribueix el descobriment que el delicte és dolent, es passaren la vida atracant bancs(l. 9-10)                                                                                     

              ATRIB                        CD 

 

3. la cosa més estranya és que atraquen bancs aquells que han de protegir-los i fumen aquells que han de 
          CD 
vetllar per la salut”   (l.13-14) 
         CRV 
 
4. Fa poc, en un vol intercontinental, d'aquells en què no es pot fumar, vaig sorprendre una hostessa 
        CCLLOC          CD  
encenent un cigarret d'amagat, mentre dormia el passatge. (l. 15-16) 

           CCM                      SUBJECTE 

 

5. És com si un neuròtic de la neteja no es llavara les mans abans de menjar (l. 20-21) 

                                               CN 

 

b) Escriu baix la funció sintàctica que fan els pronoms subratllats i escriu al costat el referent 
[1 punt] 

 

 “ ho diu un estudi de la Societat Espanyola de Neumologia i Cirugia Toràcica “(l. 2-3): El personal...tabac.  

      CD 

 “que atraquen bancs aquells que han de protegir-los” (l. 13): Els bancs 

                                                                                  CD 

 “Suposem que els ministres de l'interior, als qui se'ls atribueix el descobriment que...“ (l.9):els 

ministres               CI 

  

 “Em donà una xamada a condició que no li ho diguera al sobrecàrrec“ (l.17-18): Que vaig 

sorprendre l'hostessa...           CD 

  

 “El personal sanitari no hauria de fumar o no hauria de ser-ho ”(l.19-20): ATRIB. Personal sanitari 

 

 

c) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules al text o indica’n un sinònim. [1 punt] 

(Suggeriment: useu l’espai del costat. Compte amb les definicions, heu de definir segons la classe de 
paraula que és, respectant nombre, persona, temps...  Si indiqueu UN sinònim, us recorde que ha de 
poder intercanviar-se amb la paraula original sense problemes)(si es tracta d’un substantiu, recordeu un 
sinònim pot tindre un gènere diferent; si és un adjectiu, ha de tiendre el mateix gènere) 
    

 1.  “perplexitat” (l.6):   DESCONCERT, CONFUSIÓ, ESTUPOR, DUBTE     

 2.   “roín  ” (l. 1): DOLENT, PERJUDICIAL        

 3.  “predicant”  (l. 5): RECOMANANT, PROCLAMANT, ACONSELLANT 

 4. “passatge” (l.16):  Conjunt de viatgers (en aquest cas d'un avió).        

  


