
LLEGEIX AQUESTS TEXTOS DESCRIPTIUS (i cerca al diccionari el vocabulari que no 
hagis entès): 
 
a) un text literari  
 

ELS TIQUIS 
  
Són parents dels miquis. Són polits, primmirats, i per res del món no voldrien ser agafats amb 
la guàrdia baixa. Tant se val el que toquin, mirin, escoltin o tastin. Observen les costures dels 
jerseis, els punys de les camises i el fil amb què han cosit l'etiqueta de l'americana. 
Asseguren que aquella pel·lícula els hauria semblat perfecta si no hagués estat perquè 
acaba massa de sobte. D'aquella novel·la, en canvi, troben que el final triga massa a 
arribar. Aquest quadre els agrada bastant; llàstima que hi predominin els tons calents! Aquell 
altre, al contrari, té la gamma de tons correcta; llàstima que la imatge no els acabi 
d'emocionar: que hi fa un gos travessant el planeta Saturn? Aquest partit polític els 
agradaria si fos una mica més d'esquerres. Aquell altre, el troben excessivament radical. 
Aquest ministre és intel·ligent, però li falla l'oratòria. El sopar hauria estat bé, si als pèsols que 
acompanyaven la mitjana de bou no hi hagués faltat un punt de sal. Aquell programa de 
televisió és francament xabacà, frívol i superficial. Aquell programa musical, en canvi, parla 
com si fos només per a especialistes. No té en compte que la gent normal, sense pretensions 
intel·lectuals, també veu la televisió! L'orientació urbanística de la ciutat és un pèl elitista: tot 
s'ha de dir. Ahir van anar al teatre i van veure una obra gairebé esplèndida. EI gairebé és 
que la butaca no era tan còmoda com hauria calgut. El llibre de poemes que els vas 
regalar era francament bo, tret del penúltim vers —un xic hermètic— i de la portada, que 
tenia les lletres en bodoni cos 36, quan hi hauria fet falta una bodoni del 34. Com que res no 
els fa més por que la imperfecció, no s'arrisquen a intentar fer cap cosa fins que no estan 
absolutament segurs que la faran sense cap esquerda. Per això són cineastes que no han 
fet ni un curt, escriptors que no han fet cap llibre, pintors que no han pintat cap quadre, 
filòsofs sense filosofia i sastres que no han passat per l'aprenentatge, perquè res no els 
horroritza més que els aprenentatges. A l'escut d'armes duen com a divisa aquella frase d'un 
alcalde de Barcelona: "Mai no he sabut de ningú a qui hagi passat cap cosa per no fer res." 
Mentrestant, viuen amb les costures avorrides, els mitjons excessivament salats i un cor 
d'adlàters en helvètica medium del cos sis. 
 
Quim MONZÓ: Zzzzzzz... 
 
 
b) una redacció d’un alumne 
 

UN TAST DE MI MATEIX (la descripció psicològica de n’Ivan) 
 
Som un al·lot de caràcter graciós i simpàtic, més ben dit, extravertit. Una mica caut amb els 
desconeguts, de tot d’una, però simpàtic en general. Som molt actiu: no puc estar aturat ni 
un moment, de fet som hiperactiu, nirviós i impacient. Em consider una persona curiosa, molt 
servicial i atenta. Qualque vegada puc ser agressiu, però poc temps. 
 
Tenc les aficions típiques de la meva edat, com ara anar amb “skate” o jugar a videojocs 
amb els amics. De vegades puc ser un poquet malparlat, tot i que me n’avergonyesc, i un 
poc “gamberro”.  Som creatiu i sensible. També procur ser generós amb els amics i 
coneguts: els convid a dinar o berenar  i de vegades em deix copiar els deures o en els 
exàmens. Qualque vegada som una mica mentider, m’agrada fugir dels problemes 
relacionats amb l’institut encara que puc arribar a ser bastant sincer. Ja per acabar, vull dir 
que m’agrada arriscar molt tant físicament com emocionalment. 
 



 Ara et toca a tu. Fes una autodescripció psicològica de devers 150 paraules. 
Procura fer servir molts d’adjectius i no repetir sempre la mateixa fórmula (som..., 
tenc..., faig...). Si vols, pots basar-te en aquestes idees: 
 

 

 
- Com és el teu caràcter? 
- Què t’agrada? 
- Per què ets...? 
- Per què fas...? 
- Quin és el teu tret més distintiu? 
- Què destaca la gent de tu? 
- Quines virtuts tens? 
- Quins defectes? 
- Com et comportes amb la gent (amics, 

família, parella, societat...? 
- Manies, manera de parlar, hàbits, costums... 

 

 
 Planifica el text amb un esborrany: ordena les idees i estructura-les en paràgrafs. 
Posa-hi un títol original.  


