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Sèrie 2 
 
OPCIÓ A 
 
Exercici 1 [4 punts; 1 punt per qüestió]         
Obra: La llibertat guiant el poble, de Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix. 
 
1. Situeu l�obra en el context cronològic, històric i cultural. [1 punt] 
 

1830. Fort creixement demogràfic. Problemes derivats de la societat    industrial que van 
generar en l�aparició de moviments reivindicatius i revolucionaris com el socialisme i 
l�anarquisme.  
Romanticisme artístic i literari. 

 
2. Digueu a quin estil pertany. Enumereu tres característiques, ja siguin formals i 
compositives, d�aquesta obra. [1 punt] 

 

Estil: Romanticisme.  
Característiques formals: Utilització de les línies corbes. Formes pictòriques.  
Característiques compositives: Composició piramidal. Figura femenina en l�eix central de 
la composició. Perspectiva aèria amb un progressiu desdibuixament de les figures en segon 
terme. Llum centrada vers el personatge central. Colors de tonalitats fosques i ocres.  

 
3. Expliqueu el tema representat en aquesta obra. Digueu-ne el significat i la funció. [1 

punt] 
 
Significat: Es mostra de manera al·legòrica els fets revolucionaris que es van produir els 
dies 27. 28 i 29 de juliol de 1830 i que van posar fi al regnat dels Borbó a França. La figura 
femenina es la personificació de la llibertat i, per assimilació,de la França nova per la qual 
lluita.  
Funció: Propagandística i commemorativa. 

 
4. Enumereu tres pintors del segle XIX. [1 resposta: 0,20 punts; 2 respostes: 0,60 punts; 

3 respostes: 1 punt] 
   

Édouard Manet, Gustave Courbet,  Marià Fortuny, Francisco de Goya, Jean-August-
Dominique Ingres........  

 
Exercici 2 [4 punts; 1 punt per qüestió]         
 
Obra: El Discòbol, de Miró. 
 
1. Situeu l�obra en el context cronològic, històric i cultural. [1 punt] 

 
460 a.C. Època clàssica. S�inicia desprès de les Guerres Mèdiques on l�Atenes de Pericles, 
que va resultar vencedora, implantà la Democràcia. Moment dels historiadors Tucídides i 
Herodot. Dramaturgs: Sòfocles, Èsquil i Eurípides (tragèdies); Aristofanes (comèdies). 
Filosofia: Sòcrates, Plató i els sofistes. 

. 
2. Digueu a quin estil pertany. Enumereu tres característiques, ja siguin formals, 
estructurals o tècniques, d�aquesta obra. [1 punt] 
 

Estil: Grec clàssic.  
Característiques formals: Escultura exempta, embalum rodó, és a dir treballada en tot el 
seu volum. Unifacialitat (únic punt de vista). Característiques compositives: Estructura: 
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triangle invertit. Joc de corbes i contracorbes (rhytmos). Deutes de l�escultura arcaica: 
inexpressivitat del rostre, tors frontal, cames i braços de perfil.  
Tècnica i material: Talla. Original de bronze; còpia romana de marbre.  

 
3. Expliqueu el tema representat en aquesta obra. Digueu-ne el significat i la funció. [1 

punt] 
 

Tema: Imatge d�un jove atleta, Jacint, que va morir en uns jocs dedicats a Apol·lo. Està 
representat en el moment de màxima concentració abans de llançar el disc. Màxima plenitud 
física. Captació d�un instant.  
Funció: Monument públic o exvot en homenatge a un atleta. 

 
4. Enumereu tres obres d�art clàssic. [1 resposta: 0,20 punts; 2 respostes: 0,60 punts; 3 

respostes: 1 punt] 
 
Partenó; Erectèon; Diadùmen de Policlet; Altar de Zeus a Pérgam; August de Prima Porta; 
.... 

Exercici 3 
[2 punts; 0,5 punts per qüestió] 
 
1. Relacioneu cada autor amb l�obra corresponent. [0,5 punts; 0,1 per cada encert] 

Salvador Dalí /  El gran masturbador 
Paul Cezanne /  Els jugadors de cartes 
Alexander Calder / Mobile 
Edvard Munch /  El crit 
Joan Miró  / Interior holandès 

 
2. Responeu �vertader� o �fals� a les afirmacions següents: [1 encert: 0,10 punts; 2 

encerts: 0,20 punts; 3 encerts: 0,30 punts; 4 encerts: 0,5 punts] 

Joan Miró és un pintor surrealista.     Vertader   
Francesco Borromini és un arquitecte renaixentista.   Fals   
Marià Fortuny va pintar La Càrrega.    Fals 
La catedral de Chartres és d�estil romànic.   Fals 

 
3. Enumereu les parts d�una columna. [1 part: 0,10 punts; 2 parts: 0,25 punts; 3 parts: 

0,50 punts] 

Basa, fust i capitell. 
 
4. Definiu TRES dels cinc termes següents. [1 definició: 0,10; 2 definicions: 0,25; 3 

definicions: 0,50 punts] 

deambulatori:  corredor o passadís semicircular d�una església que serveix perquè hi 
transitin els fidels i els visitants sense dificultar la celebració litúrgica. Espai que es troba a la 
part posterior i al voltant del presbiteri, darrere de l�altar. 
 
absis: recinte en forma semicircular en què s�acaba una estança, una església o una nau. 
Capçalera de la nau central. 
 
tetramorf: representació conjunta dels símbols dels quatre evangelistes. 
 
collage: obra plàstica confeccionada a partir de trossos d�objectes, papers, fotografies o 
diaris enganxats sobre un suport pictòric. 
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pop art: de l�anglès, art popular. Corrent artístic nascut als Estats Units que converteix en 
tema d�un quadre els objectes quotidians. 
 

 
OPCIÓ B 
 
Exercici 1 [4 punts; 1 punt per qüestió]         
 
Obra: Elogi de l�aigua, de Eduardo Chillida. 
 
1. Situeu l�obra en el context cronològic, històric i cultural. [1 punt] 
 

Cronologia: 1987.  
Context: Assentament de la democràcia a Espanya. Al govern el Partit Socialista Obrer 
Espanyol. Preparació dels Jocs Olímpics a Barcelona. Transformació urbanística de la ciutat 
de Barcelona. 

 
2. Digueu a quin estil pertany. Enumereu tres característiques, ja siguin formals, 
estructurals o materials, d�aquesta obra. [1 punt] 

 

Estil: Abstracte.  
Anàlisis formal: Escultura exempta; pesa 54 tones; està suspesa en  l�aire per quatre 

potents cables d�acer, ancorats en dues de les parets desbastades de l�antiga pedrera on 
és situada, i que esdevenen com una mena d�absis d�acollida de la peça escultòrica. 
Aquesta gran massa de formigó té forma d�urpa perquè d�ella surten quatre grans braços 
recargolats, que queden suspesos a l� aire pel damunt d�un estany artificial que interacciona 
amb la peça escultòrica facilitant un dinamisme, gràcies a les formes corbades dels braços, 
els cables d�acer i l�aigua on es reflecteix l�obra. Aquesta escultura està perfectament 
integrada en el seu espai, alhora que presenta una gran bellesa observable des dels 
diversos nivells del parc on està ubicada. 

 Composició: Aquesta escultura presenta una composició força equilibrada gràcies als eixos 
de simetria verticals de l�eix que l�aguanta en la part superior, alhora que també presenta 
moviment per les formes corbades dels seus braços que configuren la part inferior de la 
peça. Aquesta harmonia entre les línies rectes i les corbes més els cables que la sostenen 
permeten un lleuger moviment de la peça escultòrica que fa que es pugui qualificar 
d�equilibri inestable, tot i que l�obra està perfectament acollada a l�antiga pedrera del parc. 

Materials: Formigó i acer. 
  
3. Expliqueu el tema representat en aquesta obra. Digueu-ne el significat i la funció. [1 

punt] 
 

  Tema: Mite de Narcís. Segons la mitologia clàssica, Narcís, fill del riu Cefis i de la nimfa 
Liriope, un dia passejant per la muntanya va adonar-se que la seva imatge es reflectia en 
una font d�aigües nítides. A partir d�aquell moment, es va enamorar d�aquesta imatge i mai 
més va voler allunyar-se del mirall que li oferien les aigües. Quant més contemplava, més 
gran era la seva passió: Narcís aleshores sospirava, estenia els braços vers l�objecte 
estimat, esforçant-se per prendre�l i abraçar-lo. Immòbil dia i nit al costat de la font, es va 
consumir d�inanició i melangia. El cos del jove va desaparèixer i en el seu lloc, a prop de la 
font, va néixer una nova flor anomenada narcís.  

     I és d�aquesta forma com Chillida ens presenta la seva peça, com un �bell Narcís� petrificat, 
intentant amb les seves articulacions capturar la imatge reflectida en l�aigua de l� estany. 
 Funció: Relacionada, bàsicament amb la seva localització i demostració la podem 
qualificar de decorativa, estructural i urbanística per la seva ubicació i, d�il·lustrativa i 
commemorativa pel seu disseny abstracte i per urbanitzar aquest espai urbà de la ciutat 
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comtal en l�interior d� un parc que representa un tros de natura dins de Barcelona arran dels 
Jocs Olímpics del 92.  

 
4  Enumereu tres escultors del segle XX. [1 resposta: 0,20 punts; 2 respostes: 0,60 punts;    
3 respostes: 1 punt] 

 
Jorge Oteiza, Pau Gargallo, Henri Moore, Alexander Calder, Josep Llimona, Josep 
Maria Subirachs.....   
 

Exercici 2 [4 punts; 1 punt per qüestió]         
 
Obra: Mare de Déu dels consellers, de Lluís Dalmau. 
 
1. Situeu l�obra en el context cronològic, històric i cultural. [1 punt] 
    
1443-1445. Europa de les capitals. Poder de la burgesia i dels estaments ciutadans. Inici d�un 
nou corrent de pensament: l�Humanisme. Flandes territori de la Corona espanyola. 
 
 
2. Digueu a quin estil pertany. Enumereu tres característiques, ja siguin formals, 
compositives o tècniques, d�aquesta obra. [1 punt] 
     
Estil: Gòtic internacional. [S�admet gòtic flamenc]  
Característiques: Predomini del color sobre el dibuix. Simetria. Perspectiva centralitzada amb 
el mosaic de terra i l�incipient paisatge de fons. Predomini de les línees verticals. Arquitectura 
de grisalla. Realisme d�influència flamenca. Tècnica: Oli i tremp sobre fusta. Utilització de les 
veladures en el perizonium (vel transparent que cobreix el Nen Jesús) 
  
3. Expliqueu el tema representat en aquesta obra. Digueu-ne el significat i la funció. [1 

punt] 
   
Tema: Al centre la Verge amb el Nen Jesús. A l�esquerra de la composició es representa Santa 
Eulàlia amb tres consellers Joan Llull, Francesc Llobet i Joan Junyent, i a la dreta Sant Andreu 
amb Ramon Savall i Antoni Vilatorta.  
Significat: Retrat dels membres del Consell de Cent de Barcelona.  
Funció: Decoració de la capella de la Casa de la Ciutat. 
 
4. Enumereu  tres obres d�art gòtic. [1 resposta: 0,20 punts; 2 respostes: 0,60 punts; 3 
respostes: 1 punt] 
 
Matrimoni Arnolfini, de Jan van Eyck; El jardí de les delícies, de Bosch; catedral de Chartres; 
Verge Blanca, de la catedral de Burgos.......    

 
Exercici 3 
[2 punts: 0,5 punts per qüestió]  
 
1. Relacioneu cada autor amb l�obra corresponent. [0,5 punts; 0,1 per cada encert]. 
. 

Johannes Vermeer /  Vista de Delf 
Pau Gargallo / El profeta      
Ramon Casas / La càrrega     
Velázquez  / Las Meninas             
Miquel Blay / Els primers freds     ] 
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2. Responeu �vertader� o �fals� a les afirmacions següents. [1 encert: 0,10 punts; 2 
encerts: 0,20 punts; 3 encerts: 0,30 punts; 4 encerts: 0,5 punts] 
 

Sandro Botticelli és un pintor gòtic.   FALS  
Fídies és un pintor neoclàssic.   FALS 
Rubens és un pintor barroc        VERTADER 
Antoni Tàpies és un pintor expressionista.  FALS 

 
 
3. Enumereu els tres ordres grecs. [1 ordre: 0,10 punts; 2 ordres: 0,25 punts; 3 ordres: 
0,50 punts].   

   Dòric; jònic i corinti. 
 
 
4. Definiu TRES d�aquests cinc termes: [1 definició: 0,10; 2 definicions: 0,25; 3 
definicions: 0,50 punts] 
 

arquitrau: Part baixa de l�entaulament que es recolza sobre l�àbac. Juntament amb el fris i la 
cornisa forma l�entaulamnet.  
 
cimbori: Torre de planta quadrada o ortogonal que s�aixeca damunt el creuer d�un temple 
cristià per tal que entri la llum. 
 
volta de canó: Volta amb un perfil semicircular. Volta composta per la successió longitudinal 
d�arcs de mig punt.  
 
fust: Tronc de la columna entre la base i el capitell. 
 
absis: Espai de forma semicircular que tanca un recinte, comunament  una església. Capçalera 
de la nau central d�una esglesia. 


