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PREGUNTES DE RESPOSTA CURTA 

 

a) Qui va ser el segon marit de Teresa Goday?  

b) On marxarà la Sofia, en esclatar la guerra? 

c) Quin personatge de la novel·la havia estat amic personal de Granados?  

d) Qui era la mare de la Maria?  

e) Quin ocell va presagiar la mort d’en Jaume? 

f) Quin és l’escenari principal on transcorre la novel·la?  

g) Quina ocupació tenia la mare de la Teresa?  

h) Per què es va haver d’ajornar el casament de la Sofia?  

i) En quin arbre del jardí va morir la Maria?  

j) Què es dedicava a pintar, Jesús Masdéu?  

 

Solucions: 

a) Salvador Valldaura 

b) A París 

c) El professor de piano 

d) Pilar Segura (una cupletista del Paral·lel) 

e) Una tórtora 

f) La torre dels Valldaura a Sant Gervasi. 

g) Venia peix a la Boqueria. 

h) Per la mort del seu pare 

i) En un llorer 

j) Tapissos 

 

 

Ordeneu cronològicament, assignant-los un número de l’1 al 5, els esdeveniments           

següents de la novel·la Mirall trencat , de Mercè Rodoreda. 

 

- La cupletista Pilar Segura queda embarassada de l’Eladi. 

- L’Armanda deixa la torre i se’n va a viure en un pis. 

- El senyor Nicolau Rovira compra una joia a Teresa Goday. 

- En Jaume mor ofegat a la bassa. 

- Els Valldaura compren la torre a Sant Gervasi. 
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Solució:  

 

La cupletista Pilar Segura...3 

L’Armanda deixa la torre...5 

El senyor Nicolau Rovira...1 

En Jaume mor ofegat... 4 

Els Valldaura compren...2 

 

 

- Escriviu una breu caracterització del personatge d’Eladi Farriols de Mirall trencat, a            

partir dels diferents mots clau que us proposem: botiga de roba, Sofia, club de              

tennis, Paral·lel, Lady Godiva (Pilar Segura), Maria, minyones, Ramon i Maria           

(germans), llosa, inscripció del nom, biblioteca. D’aquests mots clau, n’heu          

d’util·litzar CINC, com a mínim. 

 

Exemple de solució. 

Eladi Farriols era un jove atractiu que començà treballant a la botiga de roba del seu                

oncle. En aquesta botiga un dia hi entrà Teresa amb la seva filla, Sofia, que en un principi                  

Eladi trobà antipàtica. En el club de tennis s’anaren veient i es conegueren més. A l’Eladi li                 

agradava d’anar a veure un espectacle al Paral·lel on actuava una cupletista, Lady             

Godiva, que acabà essent la seva amant. Amb aquesta actriu tingueren una filla,             

Maria.Un cop casat amb Sofia, se la quedaren a casa, explicant que era la filla d’uns                

parents que havien mort d’un accident. Eladi tenia enamorades les minyones,           

especialment Armanda, la primera amb qui va tenir una relació. Aquesta minyona            

n’estigué enamorada tota la vida. Un dia va explicar als seus fills, Ramon i Maria,               

que eren germans. Des d’aquell dia tot canvià en aquella casa. En saber-ho, Ramon se               

n’anà de casa. Eladi es va recloure a la seva biblioteca, acumulant tota mena de llibres                

sobre Proust i netejant els lloms dels llibres. La Maria va morir-se en caure de dalt de la                  

torre. Eladi va fer posar al jardí una llosa, amb una inscripció amb el seu nom. Eladi va                  

morir-se  i  li  van  posar  el  fèretre a la biblioteca.  

0’5 punts per escriure una caracterització coherent amb un mínim de cinc mots claus  

0’25 punts per escriure una caracterització coherent amb un mínim de tres mots claus 

 

- Escriviu una caracterització del personatge de la Teresa de la novel·la Mirall trencat,             

de Mercè Rodoreda, a partir dels diferents mots clau que us proposem: peixatera,             

Nicolau Rovira, Miquel Masdéu, padrina, una joia molt valuosa, Salvador Valldaura,           

tia Adela, fillol i fill (Jesús Masdéu), un sobre amb monedes d’or, filla (Sofia), néts               
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(Ramon i Jaume), copa de vi. D’aquests mots clau, n’heu d’utilitzar CINC, com a              

mínim. 

Exemple de solució: 

Teresa de Goday Rovira, filla d’una peixatera, es va casar amb un senyor gran i               

ric, Nicolau Rovira. Teresa havia tingut un fill amb Miquel Masdéu i va aconseguir              

ser-ne la padrina sense que el seu marit Nicolau arribés a saber que era fill seu. El                 

seu marit li va regalar una joia molt valuosa. Per poder passar diners al seu fill, Teresa se la                   

va tornar a vendre i va fer veure que li havien robat. El seu marit Nicolau li tornà a comprar                    

la mateixa joia. El seu marit es morí i al cap d’un temps conegué un altre home ric,                  

Salvador Valldaura, amb qui es va casar. Va fer gestions amb la tia Adela per poder veure                 

el seu fillol (i, alhora, fill d’ella), en Jesús Masdéu: quan aquest nen tenia onze anys, va                 

anar a felicitar la seva padrina, la Teresa, el dia del seu sant. Aquell dia la Teresa                 

li donà un sobre amb monedes d’or perquè el fes arribar al seu pare. Des d’aleshores                

padrina i fillol es veieren sovint. Teresa l’anà ajudant econòmicament, sense que li             

interessessin gaire les seves obres com a pintor. Amb el segon marit, va tenir una filla,                

Sofia. També va arribar a ser àvia de dos néts, en Ramon i en Jaume, fills de Sofia i                   

Eladi Farriols. A en Jaume, el nét petit delicat de salut, sempre li donava una copeta de                 

vi.  Ella,  cada  tarda,  també  en  bevia. 

 

- Escriviu una caracterització de Salvador Valldaura de la novel·la Mirall Trencat, de            

Mercè Rodoreda, a partir dels diferents mots clau que us proposem: Bàrbara            

(violinista de Viena), suïcidar-se, Teresa (vídua),ball, casar-se, París, Sofia,         

Joaquim Bergadà (padrí de la Sofia), ulls de japonesa, masia de Vilafranca.            

D’aquests mots clau, n’heu de fer servir CINC, com a mínim. Podeu utilitzar els              

infinitius proposats en qualsevol temps verbal, sempre que s’adeqüi al          

plantejament de la vostra redacció. En comptes dels substantius proposats,          

podeu  emprar  el verb que en deriva. 

 

Exemple de solució: 

Salvador Valldaura: Bàrbara (violinista de Viena), suïcidar-se, Teresa (vídua), ball,          

casar-se, París, torre (Sant Gervasi), Sofia, Joaquim Bergadà (padrí de Sofia), ulls de             

japonesa, masia de Vilafranca Salvador Valldaura, un home ric de Barcelona, es va             

enamorar de Bàrbara, una violinista de Viena,. Després d’haver-la coneguda, van quedar            

i van passejar i menjar junts. Al cap de pocs dies, Salvador va saber que Bàrbara                

s’havia suïcidat. Al cap d’un temps, a Barcelona, va conèixer Teresa, que era vídua.              

En una festa a casa d’uns amics comuns, van ballar tota la nit i s’ho van passar                 

bé plegats. Des d’aquell dia es van anar coneixent fins que es van acabar casant. Un cop                 
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casats, van anar a viure a París, on Teresa no es va acabar d’adaptar. A París                

esperen una nena. Preveient que no s’hi adaptés, Salvador havia comprat una            

torreta a Sant Gervasi. Salvador i Teresa decideixen deixar París i tornar a             

Barcelona, a la torre de Sant Gervasi, on viuran amb la seva filla, Sofia. Sofia               

sempre n’havia estat molt del seu pare. Un dia, quan Sofia tenia quatre anys,              

Salvador convida en Joaquim Bergadà, amic de Salvador i padrí de Sofia, a passar uns               

dies a casa seva. Teresa no ho acaba de veure bé. A més, no se li va posar gaire bé                    

que l’amic del seu home, en Quim, digués que Sofia tenia ulls de japonesa. En               

Salvador va veure el seu amic que no acabava d’estar gaire bé i li va oferir una masia                  

seva que tenia a Vilafranca perquè hi anés a reposar. Li va agradar tant, que quan va                 

tornar  a  Barcelona,  li  va  fer  una  proposta de compra. 

 

Exercici de cert o fals 
1. Jesús Masdéu era un fill de la Teresa que vivia a la torre de la família Valldaura,                 

juntament amb els altres fills (en Ramon, la Maria i en Jaume). El seu pare era                

Miquel Masdéu, l’home del primer matrimoni de la Teresa. 

2. Salvador Valldaura, abans de casar-se amb la Teresa, havia estat molt enamorat de             

la Bàrbara, una violinista de Viena que es va suïcidar. 

3. En Ramon, la Maria i en Jaume eren tres germans que s’avenien molt, jugaven tot el                

dia plegats. La Maria estava mig enamorada de tots dos. 

4. Des que l’Eladi va dir a en Ramon i la Maria que eren germans, a la casa dels                  

Valldaura tot van ser desgràcies: en Ramon se’n va anar de casa i la Maria es va                 

morir. 

5. Arran de la Guerra Civil, la Sofia decidí travessar la frontera: a la torre dels Valldaura                

només hi va quedar l’Armanda, que pel testament de la Teresa tenia dret a estar-s’hi               

fins que es morís. 

6. La Teresa es va casar quatre vegades: amb el fanaler Miquel Masdéu; amb Nicolau              

Rovira, un home gran i ric; amb Salvador Valldaura, un home també molt ric, i,               

finalment, amb el notari Amadeu Riera. 

7. Salvador Valldaura va matar la Bàrbara, la violinista de Viena, perquè no es volia              

casar amb ell. 

8. Eladi Farriols tenia dues xicotes, Pilar Segura i Sofia Valldaura. Es va casar amb la               

primera, la Pilar, una artista del Paral·lel que va deixar la feina per anar-se’n a viure                

amb l’Eladi. 

9. En Ramon i la Maria eren dos germans que martiritzaven tot el dia en Jaume, un nen                 

amb problemes físics. Un dia el van tirar a una bassa d’aigua que hi havia al parc de                  

la torre i en Jaume es va morir. 
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10. Les minyones de la família Valldaura de tant en tant sortien al parc de la torre i es                  

ruixaven nues amb una mànega d’aigua. L’Eladi les espiava. 

11. La Teresa es va casar dues vegades: amb Nicolau Rovira, un home gran i ric, i amb                 

Salvador Valldaura, un home també molt ric. 

12. Jesús Masdéu era un fill de la Teresa que no vivia a la torre de la família Valldaura.                  

El seu pare era Miquel Masdéu, un amor de joventut de la Teresa. La Teresa era la                 

padrina d’en Jesús, fill i fillol que l’anava a  visitar sovint a la torre. 

13. Eladi Farriols tenia dues xicotes, Pilar Segura i Sofia Valldaura. Amb la primera hi va               

tenir una filla, la Maria, i amb la segona s’hi va casar i hi va tenir dos fills, en Ramon i                     

en Jaume. 

14. L’Armanda, cuinera de la família Valldaura, s’entenia amb l’Eladi, i al final van anar a               

viure junts en un pis a prop de la torre. 

15. La Maria, filla d’Eladi Farriols i Pilar Segura, es va morir després d’una llarga malaltia               

que la va obligar a estar asseguda en una cadira de rodes o estirada tot el dia al llit.                   

Per fer passar les penes, cada tarda es bevia una copeta de vi amb el seu germà                 

Jaume 

16. Salvador Valldaura i Teresa Goday es van casar a Santa Maria del Mar. 

17. La mort sobtada de l’Eladi despertà la sospita d’un suïcidi. 

18. Jesús Masdeu va morir de malaltia. 

19. A la Teresa no li agradava l’armari japonès i el va vendre. 

20. Armanda  Valls  esdevé  cuinera  dels  Valldaura  de  molt  jove 

21. Salvador Valldaura oblida de seguida la relació que tingué amb la Bàrbara. 

22. En Ramon i la Maria respecten el professor de piano. 

23. La Teresa sempre s’adreça de vostè a en Jaume. 

24. La Sofia Valldaura s’assembla a la seva mare. 

25. El taló que dona la Sofia a en Ramon abans d'acomiadar-se’n el farà sortir de               

la misèria en què viuen ell i la seva família 

26. Mirall trencat és una novel·la sobre la vellesa i la mort. 

27. Teresa  Goday  treballava  en  una  floristeria  abans  de  conèixer Nicolau Rovira. 

28. Teresa Goday no torna a veure mai més el fill que tingué amb Miquel Masdeu.  

29. La  Sofia  era  la  filla  de  l’Eladi  i  de  la  Pilar  Segura  i  fou  afillada per la Teresa. 

30. La torre que va comprar en Valldaura i on va anar a viure amb la Teresa en tornar de                   

París era a Sant Gervasi 

31. El llorer té un paper fonamental en el desenllaç fatal de la Maria. 

32. El notari Amadeu Riera tenia sempre un clavell al despatx. 

33. Teresa Goday apadrinà un nen que no tenia mare, perquè aquesta havia mort de              

part a l’hospital. 
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34. Salvador Valldaura morí d’un atac de feridura.  

35. A Teresa Goday no li agradaven les coses boniques 

36. Armanda Valls és el personatge més destacat del servei. 

37. L’estructura  de  Mirall  trencat  es  divideix  en  quatre  parts. 

38. Mirall  trencat  abraça  quatre  generacions  del  llinatge  Valldaura-Goday. 

39. Nicolau Rovira va ser el segon marit de Teresa Goday. 

40. Ramon Farriols té dos fills, Maria i Ramon 

41. La cronologia de Mirall trencat s’estén fins ben entrada la primera dècada de la              

dictadura franquista. 

42. Miquel  Masdeu  no  era  casat  quan  va  conèixer  Teresa  Goday. 

43. Pilar Segura dona la Maria perquè l’afilli l’Eladi, juntament amb un anell de plata. 

44. La  Teresa  queda  decebuda  per  l’armari  japonès  que  li  regala el seu marit. 

45. Teresa Goday era filla d’una modista 

46. Salvador  Valldaura  va  ser  el  primer  marit  de  Teresa  Goday. 

47. Nicolau Rovira enviava violetes a Maria Goday. 

48. En Jaume, el segon fill de la Sofia i l’Eladi, nasqué abans d’hora. 

49. El notari Amadeu Riera mor al final de la novel·la. 

50. Teresa Goday estava segura que Eladi Farriols s’havia casat amb la Sofia per             

interès. 

51. A Salvador Valldaura no li agradava Viena. 

52. Eladi Farriols va ser l’amant d’una cupletista. 

53. L’Eladi regala un braçalet a Armanda Valls. 

54. El notari Amadeu Riera sobreviu a tots els personatges de la seva generació. 

55. L’Eladi havia estimat molt el seu fill petit, en Jaume 

56. A   Mirall trencat els objectes simbolitzen alguns esdeveniments de l’obra. 

57. Teresa Goday i la seva filla Sofia mantenen una relació afectuosa. 

58. Eladi  Farriols  va  regalar  a  la  minyona  Armanda  Valls  unes arracades. 

59. En Ramon, la Maria i en Jaume són germans i tots tres són fills de Sofia Valldaura i                  

Eladi Farriols. 

60. Jesús Masdéu no és fill de Teresa Goday 

61. Mirall trencat acaba abans de la Guerra Civil.  

62. Salvador Valldaura oblida de seguida la Bàrbara, la violinista de qui es va enamorar. 

63. En Jaume, fill de la Sofia i l’Eladi, era malaltís. 

64. La Sofia marxa a Alemanya durant la guerra. 

65. La rata que apareix al final de l’obra és el símbol de la decadència i la                

destrucció 

66. Mirall  trencat  narra  la  història  d’una  família  durant  dues generacions. 
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67. Teresa Goday era filla d’una peixatera del mercat de la Boqueria. 

68. Teresa Goday es casà en segones núpcies amb Nicolau Rovira, un home més gran              

que ella. 

69. La Maria, la filla de Teresa Goday, es va suïcidar. 

70. Lady  Godiva  era  el  nom  artístic  de  la  cupletista  Pilar  Segura 

71. Mirall trencat relata el naixement, el declivi i l'aniquilació d’una família burgesa. 

72. Mirall trencat s’estructura en quatre parts.  

73. La  Teresa  no  gosa  revendre  la  joia  que  li  va  regalar  Nicolau Rovira. 

74. Salvador Valldaura era diplomàtic i un terratinent molt ric. 

75. Teresa  Goday  es  casà  amb  Miquel  Masdéu,  amb  qui  tingué un fill. 

Solucions: 

1. F 

2. C 

3. F 

4. C 

5. C 

6. F 

7. F 

8. F 

9. C 

10. C 

11. C 

12. C 

13. C 

14. F 

15. F 

16. C 

17. C 

18. F 

19. F 

20. C 

21. F 

22. F 

23. C 

24. F 

25. C 

26. C 
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27. F 

28. F 

29. F 

30. C 

31. C 

32. F 

33. F 

34. C 

35. F 

36. C 

37. F 

38. F 

39. F 

40. C 

41. C 

42. F 

43. F 

44. F 

45. F 

46. F 

47. F 

48. C 

49. F 

50. C 

51. F 

52. C 

53. F 

54. C 

55. F 

56. C 

57. F 

58. C 

59. F 

60. F 

61. F 

62. F 

63. C 
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64. F 

65. C 

66. F 

67. C 

68. F 

69. C 

70. C 

71. C 

72. F 

73. F 

74. C 

75. F 

 

 

- En un màxim de cinquanta mots, expliqueu qui era la Maria a l’obra Mirall trencat ,                

de Mercè Rodoreda 

 

Exemple de solució: 

La Maria era filla de Pilar Segarra i Eladi Farriols. La Sofia va acollir-la a casa                

seva. Era Una noia molt bella deS que va néixer. Tenia alhora els vessants d'àngel i de                 

diable. Inadaptada a l’entorn, era cruel, especialment amb en Jaume. S’enamora d'en            

Ramon, i, en saber que són germans, se suïcida 

 

- En un màxim de cinquanta mots, expliqueu qui és el personatge de la             

Bàrbara a l’obra Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. 

 

Exemple de solució 

La Bàrbara és una violinista que coneix Salvador Valldaura quan aquest és a Viena.              

Esprima, rossa i d’ulls clars. En Valldaura se enamora i li fa enviar violetes. Després de                

trobar-se dues vegades,ella se suïcida, sense que hi hagi cap justificació aparent. La             

seva memòria  plana  durant  tota  la  vida  d’en Valldaura 

 

 

- En un màxim de cinquanta mots, expliqueu quina relació tenia en Jaume amb             

la  seva  àvia,  Teresa  Goday,  a  l’obra  Mirall  trencat,  de  Mercè  Rodoreda. 
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Exemple de solució 

 

jaume, víctima de la crueltat de la Maria i en Ramon, es troba ben acollit a l’habitació de                  

l’àvia, que el fa partícip del seus records i dels objectes que els representen. La Teresa                

l’avicia, perquè el veu indefens i mancat d’estimació, el tracta de vostè i s’hi dirigeix com “el                 

senyor Jaume”. 

 

- En un màxim de cinquanta mots, expliqueu qui és Ramon Farriols a l’obra Mirall              

trencat, de Mercè Rodoreda 

 

Exemple de solució 

Ramon Farriols és el primer fill del matrimoni de la Sofia i l’Eladi. De petit es comporta                 

cruelment amb el seu germà Jaume. Se’n va de casa quan s’assabenta que és germà de la                 

Maria, de qui s’havia enamorat. De gran,viu de manera miserable i intentarà d’oblidar els              

records que el turmenten 

 

- En un màxim de cinquanta mots, expliqueu com era el personatge de            

Salvador Valldaura, marit de Teresa Goday, a l’obra Mirall trencat, de Mercè            

Rodoreda 

 

Exemple de solució: 

Salvador Valldaura va ser el segon marit de Teresa Goday. Va fer de diplomàtic a               

Viena, on va conèixer una violinista, la Bàrbara, de qui es va enamorar. Ella, però, al cap de                  

poc temps, es va suïcidar. Valldaura, en tornar a Barcelona, va conèixer Teresa             

Goday, amb qui es casà i amb la qual tingué una filla, Sofia 


