Proves d’Accés per a Majors de 25 i 45 anys
Pruebas de Acceso para Mayores de 25 y 45 años

Convocatòria:
Convocatoria:

2014

Assignatura: VALENCIÀ
Asignatura: VALENCIANO
Heu d’escriure totes les respostes a les preguntes plantejades en els fulls annexos. No hi
heu de copiar l’enunciat de les preguntes: sols cal que indiqueu el número i la lletra de
cadascuna. Les preguntes de la segona part es refereixen al text proposat, que heu de
llegir atentament.
El vermut no hi entén de crisi
Mentre el brunch intenta fer-se un lloc en el panorama d'usos i costums gastronòmics de
la ciutat i del país, el vermut segueix aquí. No se n'ha anat mai, en realitat, encara que fa
bastants mesos que viu un renaixement fulgurant, amb establiments nous i clàssics i
amb marques de begudes rendides a l'aperitiu de tota la vida. El mapa de Barcelona està
esquitxat de vermut, encara que Sant Antoni i el Poble-sec són barris que han viscut
amb més intensitat aquest ressorgiment.
Per què triomfa una altra vegada? Hi ha multitud d'arguments per entendre el
fenomen, i probablement és la suma de tots ells la que ho explica: perquè és conegut
(està en el nostre ADN gastronòmic), perquè és barat, perquè agrada pel seu sabor,
perquè l'oferta s'ha disparat, perquè als joves moderns -els hipsters- els encanta l'estil
vintage, perquè el món dels blogs gastronòmics no para de parlar-ne…
De tots, potser el factor econòmic és fonamental, sempre que vagi associat, és
clar, a la qualitat de l'oferta. Un bon exemple per explicar-ho és Senyor Vermut, un dels
últims a arribar. Fa un mes que el van obrir al carrer de Provença (amb Viladomat),
lluny de les rutes oficials del vermut, i els va «molt bé», omplen cada cap de setmana.
Fixin-se en la reflexió de Jordi Miralles, el seu propietari: «Recordo els meus avis i els
meus pares amb el vermut a la mà. Així eren els caps de setmana: vermut, banderilla,
patates, olives. En aquella època el país no era gaire ric, com ara. I un aperitiu és
assequible. En el meu cas costa 1,80 euros, i les tapes, de 2 a 3.
Cal sentir també els responsables de Quimet & Quimet, els espectadors més
autoritzats. El diminut local del Poble-sec compleix un segle aquest mateix any, i per
això ha aconseguit fer-se un nom entre paisans i turistes que, amb la guia a la mà,
acaben picant-hi alguna cosa, ja que ofereix una bona carta de tapes fredes per maridar
amb el vermut que posen des de fa tres dècades amb l'aixeta de cervesa.
El sabor d'un bon vermut i el moment en què es pren també influeixen. «Té la
intensitat d'un espirituós però amb poca graduació i el sucre que el fa llaminer i a baix
preu. Hi ha tradició i un moment de consum molt clar, és tot un ritual», analitza Miquel
Àngel Vaquer, de Casa Mariol, un celler de Batea (Terra Alta) que té un vermut
d'elaboració pròpia (aquesta setmana va presentar quatre vins de varietats
monovarietals) i un local a Barcelona per tastar-lo acompanyat de tapes de tota mena.
El món dels blogs també està retroalimentant la febre pel vermut, de manera que
l'ha convertit en un costum del segle XXI de ple dret. Destaquen el que té la vermuteria
Morro Fi (http://morrofi.wordpress.com), Lovermut.com, enocasionesveobares.com i
mededebebe.com, que són les inicials de l'autoproclamat Moviment en Defensa de les
Bodegues de Barri. No sembla que en aquests moments d'auge el necessitin.
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Adaptació de l'article de Ferran Imedio, publicat a El Periódico el 25-01-2014
Primera part
1.1 Ompliu els buits de les paraules següents amb les grafies que hi falten. Copieu les
paraules en el full de respostes. [1 punt]
a) Quan ja estàvem a__eguts, __esús ens va donar mi__a ceba i una cerve__a.
b) Vam sopar ràpid per no perdre’ns la pe__ícula de l'ate__tat suïcida a Síria.
c) El reporta__e mostra__a un bisbe del nor__ en una cer__mònia.
1.2 Substituïu els complements subratllats pel pronom feble corresponent. Copieu els
verbs i els pronoms en el full de respostes. [1 punt]
a) No sigues egoista i torna els diners a Pere. Torna_____.
b) Això que has dit no s’entén. Pots repetir___?
c) No us preocupeu pels entrepans, jo ___ portaré.
d) Si vols veure la revista, compra___.
e) No deixes que Pau vaja sol pel carrer. No deixes que ____ vaja sol.
1.3 Ompliu els buits amb la forma corresponent dels verbs que hi ha entre parèntesi. [1
punt]
a) Mon pare necessitava el cotxe tots els dies perquè (VIURE) _______ al camp.
b) Se’n va a viure a Londres perquè (VOLER) ______ aprendre anglès.
c) Hui en dia els vells (PATIR) __________ d’insomni més que abans.
d) Jo sempre (DUR) ________ tot allò necessari per a la classe.
e) Que jo (ANAR) ________ sempre amb ell, no significa que m’agrade.
1.4 Escriviu en els buits la preposició adequada en cada cas. En cas que no hi calga
posar cap preposició indiqueu-ho expressament amb el signe X. [1 punt]
a) La meua veïna estiueja ____ Santa Pola.
b) ___ arribar a l’hotel van desfer les maletes.
c) Tinc interés ___ fer-ho com més prompte millor.
d) Estic molt interessada ____ que m’expliques la lliçó.
e) La directora del centre va rebre ____ la presidenta.
1.5 Formeu els mots derivats o compostos que corresponguen a les definicions
següents. [1 punt]
a) Remuntador de seients suspesos de l'aire (paraula composta):
b) Persona de formació autònoma (paraula composta):
c) Gratificar amb un favor (paraula derivada):
d) Donar-se pressa (paraula derivada):
e) Joc de peces que es combinen per formar una figura (paraula composta):
1.6 Escriviu per a cada paraula o expressió en cursiva una altra d’equivalent que siga
correcta (en el cas dels barbarismes) o més culta (en el cas dels col·loquialismes). [1
punt]
a) Quin desperdici de menjar!
b) Han desahuciat una família d’aquest pis.
c) Eixe aparat de ràdio no funciona gens bé.
d) Els demés no volien treballar de valent.
e) La Nit Bona ens reunim tota la família.
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Segona part (preguntes proposades a partir del text)
2.1 Digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les asseveracions següents. [1 punt]
a) El costum del vermut ha aparegut de manera fulgurant amb establiments nous i
clàssics.
b) El vermut triomfa gràcies als blogs gastronòmics que l’han donat a conéixer als
joves amants de la cultura vintage.
c) Alguns locals que ofereixen vermut triomfen per una oferta de qualitat i
assequible econòmicament.
d) Per a assaborir un bon vermut, no sols influeix el menjar que l'acompanya, sinó
també el moment en què es pren.
e) Hi ha un local a Poble-sec que porta cent anys oferint un vermut que serveixen
amb l’aixeta de cervesa.

2.2 Doneu un sinònim o expliqueu què volen dir en el text les paraules o expressions
següents. [1 punt]
a) Esquitxar (al text: exquitxat)
b) Assequible
c) Llaminer
d) Celler
e) Tastar
2.3 Sou seguidors/-es d’aquest costum o en coneixeu algú que ho siga? Redacteu un text
sobre el tema (10 línies aproximadament). [2 punts]
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