
 
 
 
 

ARA MATEIX 

1 Ara mateix enfilo aquesta agulla 
 amb el fil d'un propòsit que no dic 
 i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis 
 que anunciaven taumaturgs insignes 

5 no s'ha complert, i els anys passen de pressa. 
 De res a poc, i sempre amb vent de cara, 
 quin llarg camí d'angoixa i de silencis. 
 I som on som; més val saber-ho i dir-ho 
 i assentar els peus en terra i proclamar-nos 

10 hereus d'un temps de dubtes i renúncies 
 en què els sorolls ofeguen les paraules 
 i amb molts miralls mig estrafem la vida. 
 De res no ens val l'enyor o la complanta, 
 ni el toc de displicent malenconia 

15 que ens posem per jersei o per corbata 
 quan sortim al carrer. Tenim a penes 
 el que tenim i prou: l'espai d'història 
 concreta que ens pertoca, i un minúscul 
 territori per viure-la. Posem-nos 

20 dempeus altra vegada i que se senti 
 la veu de tots solemnement i clara. 
 Cridem qui som i que tothom ho escolti. 
 I en acabat, que cadascú es vesteixi 
 com bonament li plagui, i via fora!, 

25 que tot està per fer i tot és possible. 
 

Miquel Martí i Pol 
 

 

1.Comprensió del text.[3 punts] 

a) Descriu el tema o tesi i les parts bàsiques del text. [1 punt]  

 

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de cinc 

línies[1 punt] 

 

 



c)¿Quin tipus de text és aquest?¿A quin àmbit i gènere pertany?[0’50 

punts] 

 

d)Les veus del discurs en aquest text [0’5 punts] 

 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 

a)Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt; -025 per 

resposta errònia] 

1.De res a poc.  L.6   ¿sorda o sonora? 

2.complert L.5  ¿oberta o tancada? 
3.mig estrafem  L.12  ¿sorda o sonora? 

4.cadascú es vesteixi L.23 ¿elisió o no? en cas afirmatiu ¿de quina 

vocal?  

 

b) Indica la funció sintàctica dels elements subratllats i substitueix-los 

per un pronom feble [1 punt; -025 per resposta errònia] 

1.Ara mateix enfilo aquesta agulla.L.1 

2.[Ens proclamem] hereus d’un temps de dubtes L.10  

3.[De res no ens val allò] que ens posem per jersei o per corbata 

quan sortim al carrer. L.16 

4.Cridem qui som L.22 

 
c)Explica el significat que adquireixen aquestes expressions al text o  

escriu una expressió equivalent[1 punt; -025 per resposta errònia] 

1.enfilo(l.1): 

2.apedaçar(l.3):  

3.taumaturgs(l.4): 

4.estrafem(l.12):. 

5.la complanta(l.13): 

 

 

 

3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 

a) Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període 

que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70. (extensió: unes 
150 paraules)[2 punts] 

 

 

 

                                   

b) El jo poètic diu que lluita per trencar l’apatia i lluitar per algunes 

coses? ¿Quines causes creus que val la pensa que s’hi lluite? 

¿Estaries disposat/da a implicar-t’hi? ¿Fins a quin punt? 

(extensió: unes 150 paraules)[2 punts] 


