
Coses aparentment intrascendents 

        
1 Durant molt de temps vaig viure en una dispesa de prop del 

 port. La família que la regentava va arribar a tenir-me molta 

 estimació, i quan els vaig dir que me n’havia d’anar a Bratis- 

 lava  per  raons  de  policia  la senyora de la casa em digué: 

5 -Deixeu-nos un retrat, un retrat  vostre. El posarem damunt  

 el piano i així us podrem enyorar més de gust. 

 Jo  li vaig  dir  que  no  en tenia  cap, que mai no havia estat  

 partidari de fer-me retratar, però la dama insistí: 

 -Feu-vos-en fer un.Encara que no tingui cap importància.Una 

10 cosa senzilleta, sabeu? Només per conservar la fesomia. 

 Realment era tan simple complaure-la i  jo li devia tantes co- 
 ses  que  no  es poden contar, que aquella tarda em trobava  

 fent antesala a casa d’un fotògraf de barriada. 

 Quan em tocà el torn, vaig explicar que volia un retrat petit, 

15 de poc preu,i que com més aviat enllestíssim millor.Vaig pro- 

 curar fer entendre que la mirada de la màquina em produïa 

 desconcert i que si fos possible fer retrats amb anestèsia jo 

 en seria adepte.  

 -Procurarem  que  us  sigui  lleu  –digué el fotògraf- Usarem  

20 magnesi i no us sentireu de res. 

 Em va posar bé, mogué la mà i em digué que mirés l’objec- 

 tiu, que em sortiria un ocell. Això, naturalment, sempre des- 

 perta interés, i mentre mirava amb els ulls ben oberts per no 
 perdre detall, l’home va prémer un botó i una pera de goma 

25 que hi havia al costat de la màquina. 

 Aleshores, les coses prengueren un aire de grandesa que es- 

 fereïa.A la meva dreta, la flamarada del magnesi va semblar 

 que portés un tros de cel d’estiu a la cambra, jo vaig fer un  

 salt  de  persona ben nodrida per protegir-me darrera la mà- 

30 quina,des d’allí vaig veure com la flama havia encès una cor- 

 tina de vellut negre.El foc s’encomanà als mobles i al cap de 

 cinc minuts cremava tota la casa, de la qual escapàrem l’ar- 

 tista i jo per miracle. 

 Aquell vespre mateix la gent tenia notícies que havia cremat 

35 un bloc de cases i que moriren més de tres-centes persones, 

 totes de bona família. 
        PERE CALDERS, en el conte“Coses aparentment  intras-        

         cendents”  dins el llibre “Cròniques de la veritat oculta”   

 

*Ací “retratar-se” vol dir, òbviament, “fer-se una foto” 
 

1.Comprensió del text.[3 punts] 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt]  

 



 b)Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de deu 

línies[1 punt] 

 

c)¿Està escrit en la manera com els valencians escrivim el català o a 

la manera dels altres dialectes?  Posa exemples raonats [0’50 punts] 

 

d)¿Quin tipus de text és aquest? Raona-ho.¿Per a què s’usa la 

cursiva? [0’5 punts] 

 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 
a)Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt; -025 per 

resposta errònia] 

1. port L2 ¿oberta o tancada? 

2. vostre L5 ¿oberta o tancada? 

3. desconcert L17 ¿oberta o tancada? 

4. magnesi L.20 ¿oberta o tancada? 

 

b) Indica de quina classe són les oracions subordinades següents[1 

punt] 

1.La família que la regentava [em tenia] molta estimació.L2-3 

2.Quan em tocà el torn, vaig explicar que volia un retrat petit.L14 

3.Al cap de cinc minuts cremava tota la casa, de la qual escapàrem 
l’artista i jo per miracle. L32-33 

4.Jo vaig fer un salt de persona ben nodrida per protegir-me darrere 

la màquina L28-29 
 

c)Explica el significat que adquireixen aquestes expressions al text o 

escriu una expressió equivalent[1 punt; -025 per resposta errònia] 

fesomia L10  

enllestíssim L15  

prengueren L26  

s’encomanà L31  

 

3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 
 

a)¿Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? 

Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats de la tècnica literària i 

del context sociocultural.(150 paraules) [2 punts] 
 

 

b) El protagonista de la història no ha tingut gaire sort. Potser no 

n’ha tinguda mai. ¿Creus que hi ha persones que –involuntàriament- 

porten la desgràcia darrere seu,que en lloc de tenir bona estrella, 

naixen estrellats?¿N’has conegut algun/a d’aquestes persones?¿Quin 
sentiment et provoquen? (150 paraules) [2 punts]  
 


