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Indicacions
1) COMENTARI CRÍTIC, GENERAL I INTERDISCIPLINARI DEL TEXT (7 PUNTS).
2) QÜESTIONS (3 PUNTS). RESPONEU SOLAMENT A UNA DE LES DUES QÜESTIONES QUE ES PROPOSEN.

“Okupes”
ROSA MONTERO
Aquesta és la història de Dolores, una dona de 88 anys. Anava en cadira de rodes i amb les
facultats minvades, però tenia prou salut per a viure en una residència. Al final de desembre, però, va
patir una crisi. Va perdre la consciència, va tenir febre, va deixar de menjar. Els fills la van portar a
urgències i va ser internada en el novíssim hospital Puerta de Hierro, a Madrid. Allí l’han tinguda des de
5 llavors, alimentada i medicada a través d’una sonda nasogàstrica i en un estat de prostració absolut.
Irrecuperable, segons els metges.
Fa una setmana, la doctora que s’ocupava de Dolores li va donar l’alta, tot i que la pacient està
sondada, tot i el seu grau de deteriorament i l’evidència clara que una malalta en aquestes condicions no
pot estar ni en una residència ni en una casa particular. Els fills van comprendre que l’hospital Puerta de
10 Hierro podia no ser el centre més adequat per a mantenir durant cert temps una malalta així, però van
demanar que la traslladaren a algun dels hospitals que hi ha per a pacients geriàtrics. Impossible. Li
donaven l’alta i havia de marxar. Els fills s’hi van negar i fa una setmana que estan d’okupes en
l’habitació de l’hospital. Cada dia els recorden que té l’alta, cada dia demanen una solució. Viuen als
llimbs administratius i temen que qualsevol vesprada els passen una factura. Són persones instruïdes i
15 capaces, i per això han sabut resistir. Però em pregunte, quants comatosos d’aquest tipus són tornats
als seus familiars, i quantes persones senzilles es moriran d’angoixa perquè no saben què fer amb els
seus malalts, perquè se senten incapaces de tenir-ne cura. Està bé construir hospitals rutilants com el
Puerta de Hierro (les instal·lacions són un luxe i l’atenció és bona, diuen els fills de Dolores), però un
autèntic sistema de salut és una cosa més àmplia i més complexa.

(El País, 27-01-09
http://www.elpais.com/articulo/ultima/Okupas/elpepuopi/20090127elpepiult_1/Tes )

I. COMENTARI CRÍTIC, GENERAL I INTERDISCIPLINARI DEL TEXT
(0 - 7 PUNTS)
En el termini d’una hora i quinze minuts, l’examinand haurà d’analitzar el text expositiu
argumentatiu proposat, tenint en compte que el comentari crític que en faça ha de constar de tres
parts diferenciades:
1. Establiment del tema del text (1 punt)
2. Breu resum del contingut (2 punts)
3. Comentari crític del text (4 punts)
3.1. Organització estructural (1 punt)
3.2. Caracterització del text (1,5 punts)
3.3. Explicació i valoració de les idees exposades a partir de la cultura de l’examinand i del
seu coneixement del món (1,5 punts)
II. QÜESTIONS. RESPONEU SOLAMENT A UNA DE LES DUES QÜESTIONS PROPOSADES
(3 PUNTS)
1. Expliqueu el significat, tant en el context en el qual apareixen com en general, i aporteu una
unitat lèxica contrària d’aquestes expressions:
1.1. deteriorament (línia 8) (1 punt)
1.2. llimbs administratius (línia 13-14) (1 punt)
1.3. rutilants (línia 17) (1 punt)
2. Expliqueu el significat, tant en el context en el qual apareixen com en general, i aporteu una
unitat lèxica contrària d’aquestes expressions:
2.1. prostració (línia 5) (1 punt)
2.2. clara evidència (línia 8) (1 punt)
2.3. geriàtrics (línia 11) (1 punt)

