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OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon a les qüestions formulades 

 
 

La Dolores no podia recordar de cap de les maneres que hagués conegut la mare d’en Ramon 
ni hauria pogut descriure com era aquella dona perquè, si havia arribat la seva imatge a la 
retina, no havia traspassat la barrera subtil i inextricable de la memòria i li havia fugit del cap 
sense soroll, com el fum d’un cigarret davant d’una finestra oberta. També va dir que li 
donaria l’encàrrec i que no passés ànsia, que el meu Ramon és molt complidor, que no sembla 
un xicot d’aquests d’avui que van esbojarrats per la vida, i que no li havia donat maldecaps, 
miri si és sort, en els temps que corren… Les queixes ancestrals. L’edat d’or que hem perdut 
tots, des de sempre. La innocència, que es va quedar tancada al fons del calaix més profund de 
tots, i vam tirar la clau al mar, on la Matarile no la trobarà mai. El passat sí que era bell. Ai, el 
passat, tan remot, quina llàstima que l’hem perdut! I el passat no existeix, i no ho sabem.   
 

Isabel-Clara Simó, La salvatge 
(fragment) 

 
 

1. Indica dues frases del text que impliquen l’ús de l’estil directe, dissimulat enmig de la 
narració (1 punt). 

2. Explica el significat dels fragments marcats en negreta (1 punt). 
3. Explica què vol dir l’autora amb les frases que apareixen subratllades al text (1 punt). 

4. Quina és l’actitud de la veu narradora respecte del pas del temps? Raona la resposta i 
exemplifica-ho (màxim 10 línies. 1 punt). 

5. «I el passat no existeix, i no ho sabem». Estàs d’acord amb aquesta afirmació o hi estàs en 
contra? Exposa la teva opinió amb arguments concisos i raonats (2 punts). 

6. Bilingüisme: definició i tipus (2 punts). 
7. El teatre durant la Renaixença: Àngel Guimerà (2 punts) . 
 


