
He mirat la barbàrie als ulls i ara em costa 
de respirar 
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Vint-i-un homes vestits de color negre amb els rostres tapats menen vint-i-un homes 
vestits de color taronja i emmanillats a l'esquena vora l'aigua d'una platja. El 
contrast del color dels uniformes crida l'atenció. Els de taronja van amb el cap cot. 
Els de negre, ben dret. S'aturen a tocar de les onades. Els de negre fan agenollar els 
de taronja, els agafen pels cabells amb una mà i desenfunden un gran ganivet 
cadascun. 
Terra de guerra. Cases destruïdes. Uns quants homes armats, encaputxats i amb 
roba militar de camuflatge. Una gàbia. A dins, un home vestit de color taronja. El 
cap cot. La roba aparentment mullada. Una torxa en mans d'un dels homes armats. 
Un líquid inflamable escampat per terra, dins la gàbia, i amb un rierol fins a l'home 
de la torxa encesa. L'encaputxat s'ajup i posa la torxa arran de terra. El rierol s'encén 
ràpidament. 
Uns encaputxats s'enfilen per unes escales d'un edifici mig abandonat. Obliguen un 
home amb els ulls tapats amb una bena a acompanyar-los. El porten lligat de mans a 
l'esquena. No es pot escapar. Arriben al terrat. I s'acosten a la cornisa. A baix, al 
carrer, hi ha unes quantes desenes d'observadors formant un semicercle. Miren 
amunt. Tenen rocs a les mans. Al terrat, els homes encaputxats posen el dels ulls 
embenats al caire de l'edifici. L'empenyen. 
Cristians coptes. Un pilot jordà. Un homosexual. 
A Síria, al Kurdistan, a l'Irac, a Líbia. 
He mirat totes aquestes execucions. N'he trobat els vídeos. He clicat el reproductor. I 
he aguantat la mirada a la pantalla. He plorat. He tingut ganes de vomitar. He tingut 
mal de panxa. I no he pogut menjar. Ho havia de fer? No ho sé. Sabent-ho n'hi havia 
prou? Tampoc no ho sé. He pensat que havia de mirar la barbàrie als ulls. No estic 
segur que es pugui comprendre una realitat esquivant la mirada. Girant el cap. 
Hi ha un debat constant als mitjans sobre la conveniència d'ensenyar aquestes 
imatges. No s'ha de fer perquè contribuïm a difondre la propaganda dels bàrbars. 
Són vídeos pensats i creats com un reclam. Serveixen per a reclutar més bàrbars. I 
per a atemorir les societats obertes. No s'ha de fer. El periodisme no pot ser un canal 
per a la propaganda. 
Si no les ensenyem (o no les mirem), ens en desentenem? Ens estimem més no 
pertorbar la calma relativa del nostre petit món? Ja ens està bé que passi lluny de 
casa? Volem fer com si no passés? No tenim dret d'aclucar-nos d'ulls. No n'hi ha 
prou de saber que passa. Potser tranquil·litzem la consciència pensant que sempre 
han passat aquestes coses. 
Fem prou per a aturar aquesta barbàrie? I per a evitar tots els crims contra la 
humanitat que es cometen a tants racons del planeta? Hi destinem tot l'esforç que 
cal? No. 
No puc anar més enllà. Ara mateix no em ve de gust de fer-ne cap anàlisi. Ni cap 
teoria. No puc. Tan sols he volgut mirar la barbàrie als ulls. I ara em costa de 
respirar. 

Pere Cardús,Vilaweb,19.03.2015 

 
 
 



1.Comprensió del text.[3 punts] 
a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
Tema en textos explicatius i narratius, tesi en textos argumentatius 
Estructura externa i interna 

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de deu línies[1 punt] 

c)Tipologia 1 (0’5 punts] 
Analitza la funció del llenguatge i la modalitat oracional predominants en el text 
1.àmbit d’ús 
2.Funció del llenguatge predominant 
3.Modalitat oracional predominant 
4.Català escrit a la manera valenciana o a 

l’altra 
5.Registre. 

6.Tipus de text 
7.Dixi 
8.Veus del discurs 
9.Text impersonalitzat o modalitzat. 
10.Connectors bàsics. 

 
4.Català escrit a la manera valenciana o a l’altra 
Present Ind Present Subj  Perfet Sub Imperfet Sub  Plusq.Subj 

 
 

X  X  X  
 

Imperatiu Altres diferències: 

 
d) Tipologia 2 [0’5 punts] 
Analiza la dixi personal en el text 
 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 
a)Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt; -025 per resposta 
errònia] 
1.Terra de guerra. (L7) ¿ee obertes o tancades?   
2.Torxa en mans(L9) ¿elisió o no? ¿De quina vocal? 
3.No es pot escapar.(L15) ¿elisió o no? ¿De quina vocal? 
4.Ens en desentenem? (L31) ¿Esses sordes o sonores? 
 

b) Subratlla l'oració subordinada i digues quina funció fa dins la principal: [1 
punt; -025 per  cada errada] 

1.Obliguen un home amb els ulls tapats amb una bena a acompanyar-los. (L14) 

2.Hi ha unes quantes desenes d'observadors formant un semicercle. (L16) 
3.Hi destinem tot l'esforç que cal? (L37) 

4.I ara em costa de respirar.(L39-40) 

c)Explica el significat que adquireixen aquestes expressions al text o escriu 
una expressió equivalent[1 punt; -025 per resposta errònia] 

1.s'ajup (L11) 

2.rocs (L17) 
3.caire (L18) 

4.no em ve de gust (L39)   

 

3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 
a)La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels 
personatges.¿Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què. [2 punts] 

 
b) Parla de la intolerància religiosa. Actualment hi ha un integrisme islàmic, però en altres 
etapes de la història hi havia la Inquisició a Europa. ¿Hi ha algunes causes no religioses 
darrere el terrorisme islamista? 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


