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EL CASTELL DE BELLVER
El castell  de Bellver fou construït per Jaume II de Mallorca i avui és propietat de 
l’Estat.
El castell és rodo i té, en els quatre punts cardinals, torres esmerletades que són una 
filigrana. Hi ha pati central. El castell és a peu pla. Sobre el pati, la galeria de la 
planta baixa està porticada amb arcs rodons; la del primer pis, amb arcs de mig 
punt d’un gòtic humaníssim, d’un gòtic per a viure-hi sense gairebé adonar-se’n.
El castell està voltat de pinedes seculars i frondoses que fan, amb el vent del sud, 
una olor intensa –i sembla una joia posada  dins un estoig somniat.
Quan pugem a la torre, el dia comença a caure. El panorama és prodigiós. Es veu 
una gran part del pla de l’illa i el que no es veu hi és present. Des de Randa en un 
extrem i les muntanyes d’Andratx a l’altre s’obre tot el vessant meridional de la costa 
nord, amb el cim del Puigmajor nevat al centre –el vessant que sembla resguardar el 
pla dels ametllers i dels favars.
Les muntanyes s’enfonsen lentament en l’ombra –com si s’anessin apagant. El pla de 
l’illa es dilueix en un tel de boirina blanca, com si se submergís en la vaporositat. La 
ciutat es fa més immediata. Les arestes de la catedral, els angles de les murades, es 
fan més nets i incisius. Amb això comencen a aparèixer les llums de la ciutat –que 
tenen una macilència una mica provincial. Hi ha llums que apareixen corrents. Altres 
que  semblen  néixer  amb  un  esforç.  Altres  salten  com  un  cascavell  i  després 
s’encaixen.

Josep PLA

1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. 

(3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió)
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2.- Contesta les preguntes referents al text anterior:

2.1. De quina classe de text es tracta: argumentatiu, expositiu, narratiu o instructiu? 
Justifica la teva resposta. (1 punt)

2.2.  Explica el significat d’aquestes expressions, d’acord amb el context descrit (1 
punt):

- El castell és a peu pla:
- pinedes seculars i frondoses:
- Es veu una gran part del pla de l’illa i el que no és veu hi és present:
- El pla de l’illa es dilueix en un tel de boirina blanca:

2.3. Per què s’accentuen les paraules següents: (1 punt)
rodó, prodigiós, gòtic, macilència, són, més.

2.4. Escriu un sinònim per a cada un d’aquests mots (1punt):

construït:
rodons:
lentament:
prodigiós:
resguardar:

3.- Expressió escrita (text d’unes 150 paraules). D’aquests dues possibilitats, tria’n 
una:

- Descriu com és l’illa en què vivim.
- Descriu els records més destacats de quan eres petit.

(3 punts: 1 correcció; 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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