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Instruccions 
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. 

 
“Per a qui governen?” 
EL GRAN WYOMING 

 
Els primers compassos de la crisi, quan encara no es preveia que les seues conseqüències foren tan greus, no l'ha 1 

repetida l’eco. Era evident que la idea amagava el cinisme lampedusià que “tot canviara perquè tot seguira igual”, però 2 
apuntava al fet que aquest sistema que denominen “de mercat”, campant a plaer, sense cap tipus de regulació, podria acabar 3 
devorant els seus fills. Davant de la perspectiva de cinc milions d'aturats i amb un futur incert en què un projecte de vida 4 
sembla allunyar-se com l'ona que precedeix el tsunami, la societat es torna submisa. 5 

Les agències de qualificació treballen per als inversors amb l’objectiu d’orientar-los cap als camps de més confiança, i 6 
d’aquesta manera condemnen uns països a la ruïna, mentre n’absolen uns altres. Els governs, en el seu intent d’evitar mals 7 
majors, treballen per a acontentar aquestes agències, i així són els mercats els que per una via paral·lela acaben governant, 8 
imposant la seua llei. Uns mercats d’una voracitat que se sap infinita i que tenen com a única raó per a existir el benefici, a 9 
qualsevol preu, fins i tot, com hem vist, especulant amb els aliments essencials per a condemnar milions de persones a la fam. 10 

No s'escolten les contrapartides que exigiran a aquests mercats, ara que imposen polítiques d'austeritat, els que tenen 11 
l'obligació de procurar el benestar dels ciutadans: que prohibisquen les maniobres que provoquen l’enfonsament de molts en 12 
benefici d’uns pocs! Que isquen de la caverna i protegisquen el seu poble dels depredadors! 13 

 (11-12-2011)   http://blogs.publico.es/asuntosycuestiones/page/2/ 
 
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. “Els primers compassos” (línia 1) (1 punt) 
1.2. “cinisme” (línia 2) (1 punt) 
1.3. “depredadors” (línia 13) (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. “campant a plaer” (línia 3) (1 punt)  
2.2. “voracitat” (línia 9) (1 punt) 
2.3. “submisa” (línia 5) (1 punt) 
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