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OPCIÓ A 
 
Pregunta 1: Han de posar un títol que faci referència o bé a la gelosia de n’Antoni 
respecte a la seva germana o bé com ha quedat Natàlia després del part. El títol ha de ser 

breu i sintètic, no descriptiu (0,75 pel títol, 0,25 pel raonament). 

 

Pregunta 2: Ha d’explicar exactament el sentit metafòric de «de menta tranquil·la» i 

«tota de seda» (0,5 per cada metàfora, descomptar 0,25 si identifiquen fragments que no 

són metafòrics, sense puntuar en cap cas negativament la pregunta). 

 

Pregunta 3: Han d’identificar exactament quatre fragments: «Només li faltava això a la 

noia dels coloms», «tants anys que fa que som casats... i no ho sembla», «violetes. 

Mireu quines violetes... Colometa, violeta» i «per espantar la iaia [...] quan vingui la 

iaia, garrotada i disparem!» (0,25 per cada fragment, descomptar 0,25 si identifiquen 

fragments que no són reproducció literal, sense puntuar negativament la pregunta). 

 

Pregunta 4: Han de parlar només a partir del text. No es demana que jutgin aquestes 

relacions, sinó que en demostrin la complexitat: Natàlia acusa els fills de l’augment de 

la seva misèria (una paraula que surt al text). Han de veure això: les anècdotes negatives 

en tot cas han de ser utilitzades com a exemples (0,5 punts si descriuen bé la situació; 

0,5 si al·ludeixen als fragments adequats per reforçar-la). 

 

Pregunta 5: Cal que utilitzin argumentació sòlida. Puntuau entre 0,25 i 0,5 per cada 

argument ben desenvolupat. 

 

Pregunta 6: Han de fer referència a la repressió franquista i la seva incidència en la 
legislació, els mitjans de comunicació i el món de l’edició. També als moviments 

migratoris de la postguerra (1,5 per la descripció global de l’època. 0,5 per la incidència 

dels moviments migratoris). 

 
Pregunta 7: Han de veure les males relacions, un poc forçades per les circumstàncies, 

de Natàlia amb els seus fills i la idealització elegíaca a què sotmet Joan Alcover els seus 

(0,5 punts per cada cas). 

 
Pregunta 8: De La plaça del Diamant han de dir que és una novel·la psicològica de 
postguerra, i de Cap al tard que pertany a la primera dècada del segle XX i adscriure’l 

entre el Modernisme i el Noucentisme. 

 

Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l'examen. 
 



 

 

 

OPCIÓ B 
 

Pregunta 1: Han de descriure bé el contingut del somni (0,75 punts) i la situació de 

Manelic (0,25 punts). 

 

Pregunta 2: Han de veure que el «vosaltres» és per captar l’atenció dels oients, la 
tercera persona per a la narració, i la primera, per indicar la seva implicació en l’acció 

que descriu. Puntuau 0,33 per cada persona verbal. 

 

Pregunta 3: Puntuau 0,25 per cada definició correcta.  
 

Pregunta 4: Han de veure que l’autor ho considera una relació molt positiva, gairebé 

idealitzada. 

 

Pregunta 5: Cal fixar-se en l’argumentació que s’empri. Puntuau 0,25 per cada 

argument ben defensat. 

 

Pregunta 6: Han de parlar de la política lingüística a començaments del segle XX i han 

de demostrar que coneixen bé l’obra d’aquests dos autors. Puntuau 1 punt per cada 

autor, si el relacionen amb l’època.  

 

Pregunta 7: Han de demostrar que coneixen bé cada poema i n’han de resumir 

l’«argument» i descriure alguns aspectes formals (de «La Balanguera» i de «La serra» 

haurien de dir que glossen una cançó popular; de «L’ermità qui capta», que està escrit 

en decasíl·labs blancs, «El voltor de Miramar», en alexandrins aparellats, «Notes de 

Deià», que són sonets pentasíl·labs. Si es fixen en altres aspectes formals que siguin 

correctes, també s’han de valorar positivament). Puntuau amb 0,4 cada poema, amb 

inclusió d’algun aspecte formal. 

 

Nota: La correcció ortogràfica pot fer baixar fins a 2 punts la nota global de 
l'examen. 
 

 


