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Comentari de text (Llengua Catalana i Literatura) 
Model 2 

 
OPCIÓ A 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 

Quan era petit a l’escola del poble molts teníem un sobrenom. Sovint estava 
relacionat amb la nissaga familiar o el nom de la masia d’on proveníem. No era tan 
habitual, però també solia passar, que el malnom estigués vinculat a alguna 
característica física suposadament agraciada. Les orelles de pàmpol, les cames 
garrelles,* els grassonets, les ulleres de miop... eren factors que convertien els nens en 
víctimes propiciatòries per la mofa i la befa. Malgrat que als afectats no ens feia cap 
mena de gràcia, no tinc constància de cap trauma insuperable entre els meus amics de 
l’època. En canvi, els últims dies he vist als diaris diverses notícies relacionades amb 
suïcidis infantils possiblement derivats de casos d’assetjament o persecució a l’escola. 
La gran diferència entre la broma d’aleshores i el drama d’ara és Internet. En tots els 
casos –Jokin a Hondarribia, Amanda al Quebec o el més recent Andrea a Roma– els 
assetjadors havien amenaçat o amenaçaven d’exposar les suposades febleses de les 
víctimes a la xarxa. Un cas és el de l’Andrea, un noi italià de quinze anys al qual li 
agradava anar a l’institut amb pantalons de color rosa i amb les ungles pintades, i que 
arran d’això era objecte de burles ferotges. El punt culminant del suplici va arribar a 
través d’una pàgina del Facebook on algú va crear un perfil dedicat al «noi dels 
pantalons roses». Convertit d’avui per demà en motiu d’escarni global, només era 
qüestió de temps que l’Andrea tirés pel dret i se suïcidés penjant-se pel coll amb una 
bufanda. També formaven part del guió els cops al pit i les mostres de condol de 
companys, presumptes amics i coneguts que ara es fan creus de la desgràcia mentre 
intenten exculpar-se del crim induït.  

En aquests casos i molts d’altres, hi ha un altre factor comú. Una mà covarda 
que des de l’anonimat que proporciona Internet destrueix una vida, una reputació o una 
carrera. La impotència del calumniat és tan devastadora que és urgent buscar mètodes 
efectius per posar fi a la impunitat  d’aquests criminals i aplicar-los la llei més severa. 
 

Ramon Rovira, article publicat a El Punt Avui 
 
* Garrell : Que té les cames arquejades, amb la concavitat mirant endins de manera que 
camina amb els genolls separats i topa dels garrons.  
 
1. Posa un títol al text i raona’l (1 punt). 
2. Fes un esquema de les principals idees del text (1 punt). 
3. Explica, amb paraules teves, el significat dels mots marcats en negreta (1 punt). 
4. Què vol dir que «La gran diferència entre la broma d’aleshores i el drama d’ara és 
Internet»? Raona-ho amb arguments concisos (màxim 10 línies) (1 punt). 
5. Creus que actualment es fa un mal ús d’Internet? O contràriament ens facilita la vida? 
Fes una redacció en la qual exposis la teva opinió raonada i argumentada (màxim 20 
línies) (2 punts). 
6. Escola Mallorquina: Joan Alcover (2 punts). 



 

7. Situació de la llengua catalana a l’època del franquisme (2 punts). 
 
 
OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 

 I el primer crit em va eixordar. Mai no hauria pensat que la meva veu pogués 
anar tan lluny i durar tant. I que tot aquell patir em sortís fet crits per la boca i criatura 
per baix. En Quimet anava amunt i avall del passadís resant parenostres l’un darrere 
l’altre. I una vegada que la llevadora va sortir a buscar aigua calenta li va dir groc i verd, 
me n’hauria ben pogut estar… 

 La seva mare quan veia que jo tenia un moment de descans s’acostava, si 
veiessis en Quimet com pateix… La llevadora va fer passar una tovallola per entre les 
columnes del llit i me la va fer agafar de cada punta perquè m’ajudés a fer tota la força 
del morir. I quan tot estava a punt d’acabar-se, es va trencar una columna del llit i vaig 
sentir una veu que deia, i de tan fora de mi que estava no vaig poder saber de qui era la 
veu, ha estat a punt d’escanyar-lo. 

 Així que vaig poder respirar vaig sentir un plor i la llevadora tenia agafada pels 
peus una criatura com una bestiola, que ja era meva, i li picava l’esquena amb la mà 
plana i la rosa de Jericó estava tota badada damunt de la tauleta de nit. Vaig passar la 
mà com si somniés per una flor del cobrellit de ganxet i vaig estirar una fulla. I van dir 
que no estava acabat, que havia de fer la casa del nen. I no em van deixar dormir, tant 
que els ulls se’m tancaven... No vaig poder criar. Tenia un pit petit i pla com sempre i 
l’altre ple de llet. En Quimet em va dir que ja s’ho pensava que els sortiria amb una 
broma. El nen, havia estat un nen, quan va néixer pesava prop de quatre quilos; al cap 
d’un mes d’haver nascut en pesava dos i mig. Se’ns fon, deia en Quimet. Se’ns fonia 
com un terròs de sucre a dins un vas amb aigua. Quan només pesarà mig quilo, se’ns 
morirà, ara que ja el teníem… 

 

Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant  
 
1. Posa un títol a aquest text i raona’l (màxim 3 línies) (1 punt). 
2. Indica quatre frases en estil directe (1 punt). 
3. Explica què vol dir, en el text, el fragment subratllat (1 punt). 
4. Creus que l’experiència que narra la protagonista li resulta positiva o negativa? 
Argumenta-ho (màxim 10 línies) (1 punt). 
5. L’acció narrada ha patit un seguit de canvis arran dels avenços mèdics i tècnics. 
Exposa la teva opinió, raonada i argumentada, sobre com aquests avenços han incidit en 
la societat (màxim 20 línies) (2 punts). 
6. La situació sociolingüística actual de la llengua catalana (2 punts). 
7. El teatre modernista: característiques i autors (2 punts). 
 


