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A l’institut hi ha una noia de Bòsnia que es diu Tatiana. No la conec gaire perquè va venir
el curs passat i jo, sincerament, no vaig preocupar-me gaire de fer-hi amistat. Avui, quan
he sabut que la seva família té un termini de tres mesos per abandonar el país, m’ha
sabut greu no haver-li fet costat. És una noia reservada però educadíssima i atenta amb
tothom(...). La seva família va venir aquí fa cinc anys per fugir de la guerra. Tothom els
rebé amb els braços oberts i molta compassió, com es rebia els refugiats de la guerra dels
Balcans. Ella tenia dotze anys i va haver de deixar tot el que estimava, tot el que coneixia.
L’adaptació fou molt difícil: una nova llengua, una nova ciutat, una nova cultura. Durant
aquests cinc anys s’ha adaptat perfectament al sistema escolar, té molts bons amics tant
a l’institut com al seu barri, i li agrada la vida que du. Però ja no hi ha guerra a Bòsnia i
ningú ja no sent llàstima d’ella i la seva família. Ara ja no són refugiats, són immigrants. I
les lleis d’immigració són molt estrictes. Tatiana, com que és una noia intel·ligent i
madura, comprèn que aviat els faran fora i hauran de començar de bell nou. Quan ho he
sabut, he intentat dir-li el que pensava d’aquesta injustícia, però ella no em té gens de
confiança i, evidentment, no n’ha volgut parlar.
Vidal, Miquel Àngel. El batec de la fosca. Barcelona, Quaderns Crema, 2001.
1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió)
2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior:
2.1. Encercla els diftongs, si n’hi ha, de les paraules: noia, Bòsnia, Tatiana, gaire, asseu,
injustícia. (1 punt)
2.2. Separa en dos grups les paraules següents segons tenguin essa sonora o essa
sorda: mesos, dotze, braços, immigració, passat, ciutat. (1 punt)
2.3. Escriu un antònim de les paraules: preocupar-me, adaptació, immigració, confiança,
adaptat, començar. (1 punt)
2.4. Cerca en el text i escriu tres exemples de pronoms febles. (1 punt)
3.- Redacció (unes 120 paraules) : Tria un d’aquests dos temes proposats :
- El “boom” de la immigració a Mallorca
- Viure a les Illes Balears. Avantatges i inconvenients
(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)

