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OPCIÓ A

1. A Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter, s’hi superposen dos conflictes: l’enfrontament de Cecília amb els seus pares, i un conflicte ideològic d’abast coŀlectiu, centrat en
el Foraster. Descriviu aquests dos conflictes, les actituds vitals i ideològiques dels dos
protagonistes i els prejudicis a què s’enfronten (tingueu present la relació amb l’obra Un
enemic del poble, de Henrik Ibsen).
[3 punts]

-2-

-3-

2. Expliqueu l’estructura i el punt de vista narratiu de la noveŀla Feliçment, jo soc una dona,
de Maria Aurèlia Capmany.
[2 punts]

-4-

3. Comenteu el poema «A mig son», pertanyent a la secció «Les nits» d’El cor quiet, de Josep
Carner. Tingueu en compte, especialment, els aspectes següents (no cal tractar-los separadament ni en el mateix ordre):
a) L’experiència que descriu el poema (podeu fer-ne una paràfrasi) en relació amb altres
poesies de la secció «Les nits».
b) L’ús de recursos com ara les interrogacions, la polimetria o el tractament que reben
les imatges i els sons nocturns (podeu relacionar-ho amb altres poemes de la mateixa
secció).
c) El significat i el to de les dues darreres estrofes (v. 17-24) en contrast amb les precedents.
[5 punts: 3 punts pel contingut i 2 punts per la capacitat d’argumentació i d’anàlisi, l’ordenació de les idees i la coherència del discurs]

A mig son

		
		
		
		

¿Quin gemec em desvetlla
d’algú que és lluny? No ho sé.
Em moc sobre el coixí, vida insegura,
massa amussada1 per a entendre bé.

5
		
		
		

Ombres al meu devora,
estranya solitud
d’orfe, de mort o d’animal perdut…
¿Talment, ningú no plora?

		
10
		
		

Ho hauria dit. Darrere la finestra
i la porta, cap cosa de debò.
Cap onda estranya de dolor m’arriba.
Si hi era estat, s’ha avergonyit el so.

		
		
15
		

Com una agulla fina,
una agonia m’entra cor endins.
Després una veu dolça diu, a penes,
a l’afluixat gavell2 de mos instints:

		
		
		
20

—Perd la teva esma dins el pèlag3 negre
que no coneix ribera ni farell:4
ara és hora de treva;
dorm bocatort dessota el blanc mantell.

		
¿Per què escoltar, darrere tot un dia
		
anguniós i cot?5
		
Ves cloent6 les parpelles; tot desfent-te,
		bada’t7 al dolç ignorament de tot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

amussada: ‘poc esmolada, gastada’.
gavell: ‘pila, munt, conjunt desordenat’.
pèlag: ‘mar, oceà’.
farell: ‘far’.
cot: ‘ajupit, inclinat cap a terra’.
cloent: ‘tancant’.
bada’t: ‘obre’t’.
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OPCIÓ B

1. Expliqueu els temes principals de Vent d’aram, de Joan Vinyoli, i relacioneu-los amb la
divisió de l’obra en parts. Tingueu en compte el poema que obre el llibre, «Amb ronca
veu», i sobretot els versos finals («i m’estarrufo collinflat i danso, / tot i saber que em
guaiten els ulls del caçador»).
[3 punts]

-9-
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2. A Ball robat, de Joan Oliver, el personatge de Cugat representa la figura de l’inteŀlectual.
Descriviu les característiques principals d’aquest personatge, especialment pel que fa a la
seva actitud dintre del matrimoni i a la relació amb els altres personatges.
[2 punts]
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3. Comenteu aquest fragment del capítol vii («Primavera») de Solitud, de Víctor Català.
Tingueu en compte, sobretot, els aspectes següents (no cal tractar-los separadament ni
en el mateix ordre):
a) La situació de l’episodi en la noveŀla i en l’evolució de la protagonista.
b) El paraŀlelisme entre la transformació de la Mila i la transformació de la natura.
c) La reacció dels personatges masculins davant aquest canvi.
[5 punts: 3 punts pel contingut i 2 punts per la capacitat d’argumentació i d’anàlisi, l’ordenació de les idees i la coherència del discurs]

Els primers dies de maig foren una meravella; tota la muntanya, embaumada1 de flaires,2
resplendent de clarors, plena de cantúries d’aucells, havia perdut son aspecte feréstec3 de miŀlenària i semblava retornar a sa jovenesa de muntanya, amb totes les dolçors de verge i totes les
alegries de promesa. Cada dia, al llevar-se, la Mila hi descobria un nou embelliment, no percebut el dia abans; i descobria encara més: descobria que aquells embelliments es reflexaven en
ella i que ella també, al compàs de la muntanya, feia una gran transmutació regressiva. Sos ulls,
nets i clarífics,4 mes plens de serenors malincòniques,5 s’animaven amb sobtats llampegueigs,6
sos llavis s’envermellien amb una intensitat fins aleshores inconeguda, sos pits prenien turgències7 de pits de mare novella,8 i una lleugeresa gràcil i harmònica ritmava tots sos moviments.
A n’aquests canvis externs responien, en lo interior, una plenitud exaltada de sentiments i una
impressionabilitat tan soma,9 que a n’ella mateixa la desconcertaven per lo insòlits, fent-li sentir
com si son ésser es multipliqués i la fes una dona nova per a cada moment de la vida. Com a les
altes muntanyes llunyeres10 del fons de la davallada, semblava que a n’ella també la tornassolés11
tota, cos i ànima, una misteriosa llum interior. I aqueix canvi que ella sentia en si, els altres també
l’hi sentien.
Un dia el pastor, abrigant-la de dalt a baix amb una mirada afectuosa, li havia advertit:
—Vaja, ermitana, digueu pas mal12 de Sant Ponç, si seu13 dona de bé! Ha fet amb vós com
una mena de miracle. Quan vàreu vindre ací, vos se figurava14 l’ànima contraclaror,15 i ara doneu
goig de vore;16 seu la dona més fresca17 i regalada18 que haja atrapada19 en ma vida.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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embaumada: ‘perfumada’.
flaires: ‘olors’.
feréstec: ‘esquerp, salvatge’.
clarífics: ‘clars’.
malincòniques: ‘malencòniques, tristes’.
llampegueigs: ‘esclats de llum’.
turgències: ‘plenitud, consistència, volum’.
novella: ‘nova, recent’.
soma: ‘superficial’.
llunyeres: ‘llunyanes’.
tornassolés: ‘donés reflexos de colors diferents’.
digueu pas mal: ‘no digueu mal’.
seu: ‘sou’.
vos se figurava: ‘se us endevinava, se us podia imaginar’.
contraclaror: ‘a contrallum’.
vore: ‘veure’.
fresca: ‘jovial, alegre’.
regalada: ‘plaent, bonica’.
haja atrapada: ‘hagi trobat’.
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Etiqueta de l’alumne/a
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