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BAREM DE L’EXAMEN: 
Comprensió del text: 3 punts; Anàlisi lingüística del text: 3 punts; Expressió i reflexió crítica: 4 punts. 

Tria una d’aquestes dues opcions 

Opció A 

Llig aquest text i respon les preguntes següents. 

En Marc mira, els ulls esbatanats, el cor encongit com un cuc, les llàgrimes degotant-li cara avall, 
com si no les sentís, l’escena espaordidora que ultrapassa el seu enteniment. La batussa és de les bones, 
i en Marc no n’havia vist mai ni d’aquesta mida ni d’aquesta intensitat, que li fereix les orelles, tan 
tendretes, en els sis anys ‒gairebé set‒ que fa que arrossega l’existència per la terra. 

El que eren d’habitud rialles, s’ha transformat en aquell mar ferotge que retruny, guspireja, esclata, 
omple la saleta, la casa tota, potser arriba fins i tot a les orelles dels veïns […]. En Marc té un espant 
que li prem el cor i mira sense apartar la vista, com si una fetillera dolenta l’hagués convertit en pedra, 
ell que voldria amagar-se, fondre’s, i no veure ni sentir res del que passa. 

Aleshores, quan les coses van tan carregades que no poden estar-ho més, en passa encara una de 
més terrible: com un llampec, el pare avança la mà i bufeteja la mare en la boca, al crit ferotge de 
«Calla!». La mare calla a l’acte. De l’embranzida gairebé ha perdut l’equilibri i es repenja a la tauleta 
de marbre, mirant estupiditzada l’home que li acaba de pegar. Es palpa la boca, reacciona amb una 
ràbia enverinada. 
‒Fill de puta! ‒li diu amb tanta força que els quadres que hi ha penjats a les parets (una marina que 

podria ser Salou, la Rambla pintada en un dia de pluja, un riu ignot d’aigües massa transparents i 
lluminoses) tremolen, i el mot quedà allà, surant en l’aire, amb tanta violència que fou llançat, amb un 
pes de pedra de molí que, lentament, com si fendís una bassa d’oli, va caient a terra. Pesadament i 
lentament. El pare serra els punys, gira cua i se’n va, fent un pet terrible a la porta. Els quadres 
amenacen de caure, sobretot la marina que podria ser Salou. 

Aleshores la mare es deixa caure al sofà plorant com embogida i dient paraules ofegades que se 
senten a glops, escopides amb fel. 

En Marc, en trobar-se sol amb la mare que així es desespera abocada al sofà, sent que la sang li 
retorna a les galtes i al cervell. Ha vist el cop. Ell mateix l’ha sentit. A ell també li cou la boca. Però no 
gosa acostar-se. Espera dret i tremola. Ha parat de plorar i mira la mare, guaitant el moment d’acostar-
se a acaronar-la, com li fa ella quan és ell qui plora. 

Per fi amainen els sanglots, l’esquena de la dona ja no es sacseja, les llàgrimes ara són manses. 
Continua abaltida en el sofà, els ulls tancats i els punys fermant la boca. Marc avança una miqueta. En 
ser a prop i escoltar els sospirs somorts de la mare se sent traspassat de pena. 
‒Mare ‒diu fluixet posant la maneta en l’espatlla de la dona. 

Isabel-Clara Simó, Alcoi-Nova York, Barcelona, Columna Jove, 2000, pp. 105-107. 

(Glossari: fendir ‘travessar’, serrar ‘estrènyer, tancar’) 
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1. Comprensió del text 
 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt] 
c) Identifica la tipologia textual i especifica almenys dos trets característics d’aquesta tipologia presents al 

text. [0,5 punts] 
d) Indica cinc exemples de recursos expressius de caràcter literari presents al text. [0’5 punts] 

 
2. Anàlisi lingüística del text 
 

a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt; resposta errònia: –0,25] 
 

1. cor (línia 7): oberta o tancada? 
2. embranzida (l. 11): sorda o sonora? 
3. fel (l. 21): oberta o tancada? 
4. els sospirs  (l. 28): sorda o sonora? 

 
b) Indica a quin element del text fan referència els pronoms febles subratllats i quina funció sintàctica 

realitzen. [1 punt] 
 

1. les llàgrimes degotant-li cara avall, com si no les sentís (línies 1-2) 
2. com si una fetillera dolenta l’hagués convertit en pedra (l. 7) 
3. quan les coses van tan carregades que no poden estar-ho més (l. 9) 
4. en passa encara una de més terrible (línies 9-10) 

 
c) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules al text o posa’n un sinònim. [1 punt]  

 
1. encongit (línia 1)  
2. batussa (l. 2)  
3. surant (l. 16) 
4. guaitant (l. 24) 

 
3. Expressió i reflexió crítica 
 

a)  La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d’acord 
amb aquesta asseveració? Explica per què. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts] 

 
b)  Escriu un text de característiques tipològiques similars al que has elegit en què quede reflectida una 

situació conflictiva pareguda. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




