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Saps què és una catàfora? I una
anàfora? Ha sortit a la selectivitat
d'aquest any

Els més de 32.000 estudiants de 2n de batxillerat que s'estan fent Proves d'Accés a la
Universitat (PAU), que han arrencat aquest matí de dimarts amb els exàmens de llengua castellana
i literatura, i la de llengua catalana i literatura.
Els alumnes han sortit prou satisfets d'ambdós exàmens, i la majoria ha confessat que "no n'hi
havia per tant". En la primera de les proves, els estudiants han hagut d'escollir entre un text
literari (un fragment d'"El oro de los sueños", de José María Merino, i un article periodístic sobre
el turisme a Barcelona.
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"Aquest any ens havíem d'estudiar els poemes", ha dit una alumna, i això ha provocat que l'elecció
entre les opcions A i B de l'examen hagi estat força dividida, ja que en una hi havia el poeta
Miguel Hernández, i a l'altra Blas de Otero.
A més, engany han aparegut dues figures literàries que van generar molta polèmica ara fa dos
anys, la catàfora i l'anàfora . No obstant això, la majoria han sortit satisfets, i hi ha qui assegurava
haver-s'ho estudiat de valent, ja que sabia que en tenir un pes important la poesia enguany,
podrien tornar a sortir.
Una vegada superats els nervis del primer examen, s'han enfrontat amb ganes al segon, el de
llengua catalana i literatura, que ha comptat amb un clàssic no només de la literatura catalana sinó
també de la selectivitat, "La plaça del Diamant", de Mercè Rodoreda.
A l'examen, a més, els alumnes havien d'escollir entre un fragment d'"Incerta Glòria", de Joan
Sales, i un article acadèmic sobre la presència de la dona, d'Ana Lluch Hernández, titulat "El
camí cap a la igualtat real. La presència de la dona en l'àmbit acadèmic".
Això sí en aquest examen molts s'han queixat de la prova de les frases subordinades, que sembla
que continuen sent un os dur de rosegar per a molts estudiants. No obstant això, la majoria han
marxat a dinar amb un somriure, satisfets d'aquesta primera ronda d'exàmens.
Avui a la tarda tindran lloc els exàmens d'Anàlisi musical, Economia de l'empresa i Química de 14 a
15.30 hores, i Dibuix tècnic i Literatura castellana de 16 a 17.30 hores. Demà al matí els alumnes
hauran de fer l'examen d'Història o Història de la filosofia, de 9 a 10.30 hores, i de Llengua
estrangera d'11 a 12.30 hores.
A continuació tens l'horari d'exàmens al complet:
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