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Literatura catalana 

 
1. Josep Maria de Sagarra. El cafè de la Marina. L’estructura. Caracterització dels 

personatges. El triangle amorós: Caterina, Claudi i Monsieur Bernat. El valor de 
l’ambientació geogràfica de l’obra. 

2. Joan Maragall. Visions & Cants. Presència dels valors modernistes en el poemari: 
vitalisme, individualisme, orfeonisme. L’estructura. Els mites: característiques, sentit i 
funcions. La cançó com a forma de representació popular. 

3. Mercè Rodoreda. La plaça del diamant. El context històric: la Barcelona de la Segona 
República, la Guerra Civil i la postguerra. Natàlia-Colometa: evolució. Caracterització i 
funció dels personatges masculins. L’univers simbòlic. 

4. Montserrat Roig. El temps de les cireres. Literatura, exili i tardofranquisme. Perspectiva 
crítica: la societat burgesa i la condició femenina. L’univers simbòlic. Natàlia: 
caracterització. La família i les relacions personals: formes d’alienació mental i sexual. 

 

Literatura castellana 

. 
1. Rafael Alberti. Marinero en tierra. Temes i motius. El mar com a símbol. L’estructura. El 

neopopularisme. La veu poètica: característiques. 
1. Camilo José Cela. La Colmena. La societat de la postguerra. La ciutat com a protagonista: 

Madrid. El punt de vista narratiu El retaule de personatges. 
2. Ramón María del Valle-Inclán. Luces de Bohemia. L’esperpent: el tràgic i el grotesc. Visió 

crítica de la societat espanyola de principis del segle XX. Temps i espai. Max Estrella i la 
condició d’escriptor: característiques i sentit. Retaule de personatges i la seva funció en 
l’entramat argumental de la peça.  

3. Jorge Luis Borges. El Aleph. El gènere fantàstic. Temes, motius i símbols: l’ésser humà i 
la seva identitat, l’eternitat, el destí, el món com a laberint. Personatges: característiques. 
La veu narrativa. Tractament del temps i de l’espai. 
 

 
Les lectures seleccionades són les que corresponen a la convocatòria de l’any 2015 i estan 
extretes d’una llista marc, que inclou les obres següents: 
 
Literatura catalana 

 Àngel Guimerà, Terra baixa. 
 Narcís Oller, Pilar Prim. 
 Joan Maragall, Visions & cants. 
 Prudenci Bertrana, Josafat. 
 Joan Puig i Ferreter, Aigües encantades. 
 Josep Carner, El cor quiet. 
 Joan Salvat-Papasseit, L’irradiador del port i les gavines. 
 Miquel Llort, Laura a la ciutat dels sants. 
 Josep Maria de Sagarra, Vida privada. 
 Josep Maria de Sagarra, El cafè de la Marina. 
 Joan Oliver, Allò que tal vegada s’esdevingué. 
 Salvador Espriu, Cementiri de Sinera. 
 Pere Calders, Cròniques de la veritat oculta. 
 Josep Pla, El carrer estret. 
 Manuel de Pedrolo, Homes i No. 
 Joan Oliver “Pere Quart”, Vacances pagades. 
 Mercè Rodoreda, La plaça del diamant. 
 Llorenç Villalonga, Bearn o la sala de les nines. 
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 Miquel Martí i Pol, El poble. 
 Mercè Rodoreda, Mirall trencat. 
 Montserrat Roig, El temps de les cireres. 
 Maria Mercè Marçal, Bruixa de dol. 

 
Literatura castellana 

 Pío Baroja, El árbol de la ciencia. 
 Antonio Machado, Campos de Castilla. 
 Miguel de Unamuno. Niebla. 
 Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. 
 Ramón María del Valle-Inclán, Luces de Bohemia. 
 Rafael Alberti, Marinero en tierra. 
 Federico García Lorca, Poeta en Nueva York. 
 Vicente Aleixandre, Espadas como labios. 
 Miguel Mihura, Tres sombreros de copa. 
 Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. 
 Carmen Laforet, Nada. 
 Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera. 
 Jorge Luis Borges, El Aleph. 
 Camilo José Cela, La colmena. 
 Alfonso Sastre, Escuadra hacia la muerte. 
 Blas de Otero, Pido la paz y la palabra. 
 María Teresa León, Juego limpio. 
 Ramón J. Sénder, Réquiem por un campesino español. 
 Luis Martín-Santos, Tiempo de silencio. 
 Carmen Conde, Obra poética (1929-1966). 
 Carmen Martín Gaite, Retahílas. 
 Jaime Gil de Biedma, Las personas del verbo. 

 

La llista anual tindrà presents els diferents gèneres literaris. 
 
Examen: El candidat ha de triar entre dues opcions. Cada opció constarà de dues parts: 
 

a. La primera part consisteix a desenvolupar un tema a propòsit d’una de les lectures, a triar 
entre dues. Serà sempre una pregunta d’abast ampli i pot anar acompanyada d’un breu 
fragment d’un text crític referit a la lectura corresponent. L’enunciat indica suficientment 
l’orientació de la pregunta a fi de facilitar que l’alumnat se centri en els aspectes realment 
significatius del que se li demana i no es perdi en divagacions o en qüestions anecdòtiques. 
(5 punts). 

b. La segona part consisteix a comentar un text, a triar entre dos, extret d’una de les lectures. 
Es tracta d’un comentari obert, però en l’enunciat s’indicaran aquells aspectes que 
necessàriament, i com a mínim, cal tenir en compte. Aquests aspectes no es formularan com 
a preguntes tancades, sinó com a guia de comentari, i estaran relacionats tant amb el 
context de l’obra com amb l’anàlisi dels recursos literaris emprats per l’autor. (5 punts). 

 
A l’opció A: El tema serà de literatura catalana i el comentari de text sobre alguna de les obres de 
literatura castellana. 
 
A l’opció B: El tema serà de literatura castellana i el comentari de text sobre alguna de les obres 
de literatura catalana. 
 
Cada part de l’examen val 5 punts, 3 per als continguts i 2 per la capacitat d’argumentació i anàlisi, 
l’ordenació de les idees i la coherència del discurs. La nota final de la prova pot reduir-se fins a un 
punt per problemes gramaticals reiterats. 
 
Cada part de l’examen s’ha de respondre en la llengua corresponent a la literatura objecte 
d’examen. 


