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Aquesta prova consta de dues parts. Escolliu DUES de les quatre qüestions plantejades en la primera part i UN dels dos comentaris de text plantejats en la segona part.

Primera part
Responeu a DUES de les qüestions següents:
1. Expliqueu les característiques generals i els temes principals del recull Narracions, de
Salvador Espriu. Poseu-ne exemples que us semblin representatius.
[2,5 punts]

2. Expliqueu les característiques i la funció del personatge de Francesca Bertolozzi, Paquita
Reinal, a Feliçment, jo soc una dona, de Maria Aurèlia Capmany, i com es relaciona amb
la protagonista de la noveŀla, Carola Milà.
[2,5 punts]

3. La secció «Cants» de Visions & Cants, de Joan Maragall, es tanca amb «Els tres cants de
la guerra». Expliqueu quins fets històrics els motiven i de quina manera s’hi aproxima
poèticament Maragall. Tingueu en compte la relació amb els altres «Cants», els elements
vitalistes i regeneracionistes i el plantejament de la relació entre Catalunya i Espanya.
[2,5 punts]

4. A Ball robat, de Joan Oliver, Oleguer representa la figura del professional liberal triomfador. Descriviu les característiques d’aquest personatge com a individu i en relació amb
els altres personatges de l’obra.
[2,5 punts]
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Segona part
Desenvolupeu UN dels dos comentaris de text proposats a continuació (pàgines 6 i 8):
1. Comenteu aquest fragment del capítol xiii («El Cimalt») de Solitud, de Víctor Català.
Tingueu en compte, sobretot, els aspectes següents (no cal tractar-los separadament ni
en el mateix ordre):
a) El context del fragment en l’argument de l’obra.
b) El significat de l’ascensió al Cimalt en l’itinerari vital de la Mila i la comparació amb
la primera pujada a la muntanya.
c) El paper del pastor en aquest itinerari vital.
[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]

—No em canso pas, pastor… Si sembla que tot just surto de casa! Això és com escalons, i
aquest airet tan fi dona un bo per a pujar! —I, en efecte: la dona, enardida1 com un soldat que
marxa sota un pany de bandera, pujava amb bona empenta, sentint a dins del pit una escalforeta
dolça de niu, que li feia més grata encara la viva frescor de l’atmosfera.
A son pas les garrigues2 remogudes deixaven anar els didals buits de les ballarugues,3 i els
branquillons encara florits dels romanins li arrosaven4 les faldilles, espolsant-li al damunt els crestallets de gebre5 que els cobrien.
La dona recordà llavors la primera pujada a la muntanya, amb en Matias: aquella pujada
tan trista, tan fadigosa, tan punyida6 per pressentiments tèrbols enmig de la tranquiŀlitat real de
sa vida d’aleshores. Quina diferència d’aquella pujada amb la d’ara, tan agradable, tan rejovenidora en plenes crueses hivernenques, en plena pobresa i malastrugança7 matrimonial! En cosa
de mesos tot s’havia enfonsat a son entorn, havia fugit d’ella tot lo alegrador i, malgrat això, ara
tan sols començava ella a sentir-se animada i com segura sobre la terra, engrapada8 fortament a
quelcom que, volent o no, la mantenia a flor, sense deixar-la anar de fons amb tot lo de demés.
«Oh! el que són les bones companyies!» pensava la dona mentre sos ulls amoixaven9 novament,
mes ara sense turbulències insanes, aquella esquena enfarfegada10 que li anava tot davant.
1.
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10.
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enardida: ‘envalentida’.
garrigues: ‘alzines petites’.
didals … de les ballarugues: ‘closques semiesfèriques de les aglans’.
arrosaven: ‘mullaven de rosada’.
gebre: ‘glaç’.
punyida: ‘punxada, agullonada’.
malastrugança: ‘mala sort’.
engrapada: ‘agafada’.
amoixaven: ‘amanyagaven, acariciaven’.
enfarfegada: ‘carregada’.

[Podeu continuar escrivint a partir de la pàgina 9.]
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2. Comenteu el poema «Els cocoters de Macuto», inclòs a la secció «Arbres» 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) La relació del poema amb les altres poesies de la secció i el valor general que els arbres
tenen per al poeta.
b) La descripció del motiu (imatges, elements d’humanització) i l’estructura del poema
(tingueu en compte la forma mètrica).
c) El significat d’aquests arbres per al poeta.
[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]
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6.
7.
8.

8

Els cocoters de Macuto
		
		
		
		

Vaig veure un dia a Macuto,1
i els estic veient encar,2
quatre cocoters en rengle3
aturats davant la mar.

5
		
		
		

Eren sols davant les ones,
fills gentils de la claror,
com columnes oblidades
o fermalls4 de l’horitzó.

		
10
		
		

S’expandien en llur èxtasi
com si no els veiés ningú:
espaiats, al cel somreien,
tots germans, sol cadascú.

		
		
15
		

Ran de terra, ja es torçaven,
dolçament al sol girats.
Els ventalls de trenta reines
sostenien delicats.

		
		
		
20

Però, patges fora via,5
ells van créixer amb tant deler,6
que sols dees7 sobre un núvol
els ventalls podran haver.8

		
		

Quatre cocoters en rengle
sobre el blau, prodigis d’or…

		
		

Quan jo sigui entre la boira
m’assolellaran el cor.

Macuto: Poble de la costa de Veneçuela, al mar Carib.
encar: ‘encara’.
en rengle: ‘en filera’.
fermalls: ‘joies que ornamenten o tanquen un vestit’.
fora via: ‘fora del camí, fora del comú’.
deler: ‘desig, passió’.
dees: ‘deesses’.
haver: ‘tenir, abastar’.
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Etiqueta de l’alumne/a

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

