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Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A

1. Expliqueu la importància i la funció narrativa que té la descripció dels paisatges naturals
i dels espais urbans en la noveŀla Pilar Prim, de Narcís Oller.
[3 punts]
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2. Descriviu el personatge del Foraster i les seves idees a Aigües encantades, de Joan Puig i
Ferreter.
[2 punts]
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3. Comenteu el poema «A Mallorca, durant la Guerra Civil», de Bartomeu Rosselló-Pòrcel,
pertanyent a la secció «Rosa secreta» del llibre Imitació del foc. Tingueu en compte,
sobretot, aquests aspectes (no cal tractar-los separadament ni en el mateix ordre):
a) La mètrica i l’estructura del poema.
b) El tema principal del poema en relació amb el fet històric aŀludit en el títol (també
convé tenir en compte la data de composició).
c) El sentit dels dos versos finals i la relació amb el símbol del foc en l’obra de RossellóPòrcel.
[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 Mallorca, durant la Guerra Civil
Verdegen encara aquells camps
i duren aquelles arbredes
i damunt del mateix atzur
es retallen les meves muntanyes.
5 Allí les pedres invoquen sempre
la pluja difícil, la pluja blava
que ve de tu, cadena clara,
serra, plaer, claror meva!
Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls
10 i que em fa tremolar quan et recordo!
Ara els jardins hi són com músiques
i em torben, em fatiguen com en un tedi lent.
El cor de la tardor ja s’hi marceix,
concertat amb fumeres delicades.
15 I les herbes es cremen a turons
de cacera, entre somnis de setembre
i boires entintades de capvespre.
Tota la meva vida es lliga a tu,
com en la nit les flames a la fosca.
Barcelona, setembre 1937
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OPCIÓ B

1. Expliqueu en quines tragèdies gregues clàssiques es basa Antígona, de Salvador Espriu, i
de quina manera l’autor n’adapta la situació bèŀlica, els personatges i el conflicte dramàtic
per reflexionar sobre la realitat política espanyola del 1939.
[3 punts]
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2. Expliqueu de manera concisa el tipus d’humor del recull Invasió subtil i altres contes, de
Pere Calders, i els mecanismes que fa servir l’autor per a crear-lo, i digueu amb quina
visió del món es relaciona aquest tipus d’humor. Aporteu-ne almenys dos exemples rellevants.
[2 punts]
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3. Comenteu el fragment següent de Jardí vora el mar, de Mercè Rodoreda. Tingueu en
compte, sobretot, aquests aspectes (no cal tractar-los separadament ni en el mateix
ordre):
a) La situació del fragment en l’argument de la noveŀla i les referències a altres moments
de la història dels personatges.
b) La presència del món natural i el seu significat; justifiqueu-ho amb els exemples que
ofereix el text sobre l’aigua i les flors.
c) El punt de vista narratiu.
[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]

Vaig obrir la llibreta. L’Eugeni hi escrivia tot el que li anava passant. El primer tros que vaig
llegir va ser el de la baralla amb en Francesc, al carrer. Vaig anar més endarrere. Parlava de com
s’havia anat enamorant, molt de mica en mica. A les nits d’estiu es trobaven al carrer d’Elisa,
caminaven agafats de la mà fins a la placeta dels arbres i s’aturaven a sota dels pebrers. Quan
tenien catorze anys i estaven dos o tres dies sense veure’s, ella anava a buscar flors a casa d’ell.
Si la convidaven a dinar, ell es quedava estones mirant-la amb els ulls encantats. Li explicava les
lliçons i l’ajudava a fer els problemes. Ella li buscava trèvols de quatre fulles al jardí del coŀlegi i
els hi ficava al llibre d’història quan anava a estudiar a casa d’ell.
Parlava molt d’un vestit que ella havia dut un estiu. I tot d’una em vaig recordar dels vestits
de la meva Cecília. De color de flor de romaní. No hi havia res igual, però em semblava que
s’havien estimat com ens havíem estimat amb la Cecília. Un dia que havia plogut molt fort, ell
s’havia passat la nit escoltant l’aigua de la riera que baixava corrent; l’endemà, ella li va dir que
havia pensat en ell tota la nit. Després començava a parlar d’en Francesc, i es veu que tots dos
se’n reien. A ella no li agradava perquè era ric i presumia massa. I el pobre Eugeni, a la llibreta,
deia que ella se li anava tornant bonica com un àngel.
La Mariona es va aixecar i va mirar per la finestra.
—No se’t fa massa tard?
Em va dir que no i es va tornar a asseure. Jo vaig anar llegint. Em saltava fulls perquè tenia
ganes d’acabar. Pensava en la Cecília, que se m’havia mort tan jove.
Un dia, ella va començar a tenir por. Acabava de fer divuit anys. Li va agafar por d’haver de
cosir tota la vida, fins que es morís.
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