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“Els antipub” 

 
1. Busca al text un sinònim de “metro” (línia 1). Explica en què consisteix la 
relació de sinonímia i busca al text un altre exemple de sinonímia entre dos mots. 

 
Puntuació:  
 
Sinònim: 0’5 
Definició: 0’5 
Un altre exemple: 0’5 
 
Solució: 
 
Sinònim de “metro”: “transport metropolità per excel·lència”, “transport 
metropolità”, “les catacumbes de la ciutat de la ciutat” 
 
Definició:  
 
a) Sinònim: “unitat lèxica el significat de la qual coincideix amb el d’una 
altra o unes altres. La coincidència pot ser total o quasi total (amb 
divergència amb alguna idea secundària o particular d’un dels mots). En 
realitat, sinònims absoluts només existeixen respecte al seu contingut 
conceptual denotatiu; hi ha, però, diferències respecte als valors estilístics 
connotatius, a l’ús o a la distribució dialectal”1 
 
b) És un mecanisme de cohesió lèxica basat en una identitat de significat. 
Significat = referència + sentit  
 
Exemples: lluita/batalla/guerra/revolta/ofensiva; fronts/blancs; publicitat/ 
anuncis, cartell anunciadors; Anti-Pub i Stopub 
 

                                                 
1 Pérez Saldanya, M., Mestre, R. & Ofèlia Sanmartín: Diccionari de Lingüística, Oliva: Colomar editors, 
1998 



 

 

2. Explica quins processos de formació de nous mots han originat els mots 
“parisenc”, “ecologistes” i “repintar”. Després escriu per a cadascun d’aquests 
mots un altre exemple que continga el mateix morfema derivatiu.  

 
Puntuació: 
 
Identificació del procés: 0’1 
Explicació del procés: 0’2 
Exemple: 0’2 
 
Solució: 
 
parisenc:  
Sufixació (0’1);  
Partint de la base (o arrel) nominal parís- i del sufix adjectivador –enc s’ha 
originat el mot sufixat “parisenc” (0’2). 
Exemple: “londinenc”, “salvadorenc” (0’2) 
 
ecologistes:  
Composició i sufixació (0’1). 
Partint de les bases (o arrels) cultes eco- i –logia s’obté el mot compost 
“ecologia” (0’1), al qual s’afegeix el sufix nominal –ista per formar el mot 
sufixat, “ecologista” (0’1). 
Exemples: “economista”, “artista”, “ecologista” (0’2). 
 
repintar: 
Prefixació (0’1) 
Partint de la base (o arrel) verbal -pintar s’afegeix el prefix re- i s’obté un 
altre verb “repintar” (0’2) 
Exemple: “reescriure”, “reviure” (0’2). 
 
 

3. Transforma les estructures següents seguint les indicacions que et donem: 
 
Puntuació: 0’5 per exemple. 
 
Solució:  
 

a) de SP a oració causal 
 
Les actuacions dels antipublicitat són cada cop més arriscades {a 
causa del reforçament de la vigilància i de la imposició de fortes 
multes →  perquè s’ha reforçat la vigilància i s’imposen fortes 
multes} 
 
b) de SP a oració de relatiu  
 
Activistes del moviment antiglobalització {en lluita contra la 
comercialització de la cultura → que estan en lluita contra la 
comercialització de la cultura} 



 

 

 
c) De SP/oració a SN 
 
Però quin tant per cent de la recaptació obtinguda per la publicitat es 
destina {a millorar el servei? → a la millora del servei?} 

 
 
NOTA:  
 
La pregunta 3c) no acaba d’estar ben formulada, ja que no es pot substituir 
un SP per un SN. Tot i que en realitat el que es demana és canviar l’oració 
d’infinitiu que depèn de la preposició a per un SN introduït per la 
preposició a, si algú no l’ha feta o l’ha feta malament perquè ha eliminat la 
preposició “a” es prescindirà d’avaluar aquesta part i es donarà 0’75 a les 
parts anteriors, és a dir, 0’75 a 3a) i 0’75 a 3b). 
 
 
4. Escriu una paraula amb el mateix significat per a cadascun dels mots 
següents: 
 
Puntuació: 0’5 per mot 
 
Solució: 
 

a) internet: xarxa, autopista de la informació 
b) farts: tips, saturats, cansats 
c) enginy: talent, intel·ligència, imaginació, perspicàcia 


