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CUGAT: Digues que sóc un anormal, un maniàtic, un ximple... 
OLEGUER: No, ja t’ho he dit: ets simplement un intel·lectual. 
CUGAT(sarcàstic): Sí, sóc un intel·lectual! Un home que pretén viure alhora dintre i fora de la 
societat, que es passa la vida fent-se preguntes a les quals prova inútilment de respondre, que 
s’alimenta d’idees i menysprea els fets. Una criatura absurda i indigesta que té l’audàcia de ser 
tímid i modest enmig de la petulància i l’aplom dels homes d’acció. És això, oi? 
OLEGUER: Bé, força objectiu.Partim, doncs, de la teva definició.Tu ets un escèptic universal, 
i jo, que visc en la realitat i de realitats, que crec en el que veuen els meus ulls, palpen les 
meves mans i mostra el meu seny, tinc el deure d’aclarir-te la teva pròpia situació i provar 
de... 
CUGAT: Gràcies, moltes gràcies! No t’esforcis en un treball inútil... (Exaltat.) 
A veure, tu, l’home de les solucions i les realitats, l’home de la raó infal·lible i del sentit 
pràctic, digues, digues, què hauries fet en el meu cas? Explica’t, si et plau, explica’t! 
OLEGUER: Jo? Què hauria fet en el teu cas? En primer lloc et diré que em costa molt 
d’imaginar-m’ho. 
CUGAT: No defugis la qüestió! 
OLEGUER: No, no la defujo. Per començar: la meva dona hauria callat, no m’hauria fet una 
confessió semblant. 
CUGAT: Per què ho suposes? 
OLEGUER: Que per què ho suposo? Han passat deu anys, les meves ocupacions 
m’abasseguen..., i a ella l’abasseguen els fills. Arriba un moment que el matrimoni és una 
simple juxtaposició... Això no obstant, admetem la hipòtesi que la meva dona un bon dia em 
ve amb una contalla d’aquest gènere. Què faig, jo? Com reacciono? No faig absolutament res, 
no reacciono. L’escolto i immediatament oblido el que m’ha dit. Passa el temps i tot se’n va en 
fum d’imaginacions.Mentrestant la cosa no m’ha fet perdre ni un minut de son, no m’ha 
distret ni així, m’entens?, ni així de la meva feina. Total: zero! 
CUGAT: Sona a fals això, és bo per dir. 
OLEGUER: I per fer, Cugat, i per fer! Encara no em coneixes prou. Admès el supòsit,jo raono 
d’aquesta manera: el meu amic és incapaç de fer-me una bretolada,i,si ho fos, tinc raons per 
creure que la meva dona no gosaria seguir-lo gaire lluny.Sé els punts que calça! 
CUGAT: Digues-ho tot: i estimes la teva dona d’una manera molt relativa. 
OLEGUER: Com te sembli... Però estimo absolutament la meva reputació i l’escàndol 
m’esgarrifa...(Ara, de cop, li sonen les darreres paraules de CUGAT.)És que l’Eulàlia t’ha fet 
certes confidències? 
 

Joan Oliver, Ball robat (1958) Acte II 

1.Comprensió del text.[3 punts] 
a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt]  
Tema en textos explicatius i narratius, tesi en textos argumentatius 

Estructura externa i interna 

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de deu línies[1 punt] 
c)Tipologia 1 (0’5 punts] 
 
1.àmbit d’ús 

2.Funció del llenguatge predominant 
3.Modalitat oracional predominant 

4.Català escrit a la manera valenciana o a 
l’altra 
5.Registre. 

6.Tipus de text 

7.Dixi 
8.Veus del discurs 

9.Text impersonalitzat o modalitzat. 
10.Connectors bàsics. 

 



4.Català escrit a la manera valenciana o a l’altra 

Present Ind Present Subj  Perfet Sub Imperfet Sub  Plusq.Subj 

 
 

    
 

Imperatiu Altres diferències: 

 
d) Tipologia 2 [0’5 punts] 
 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 
a) 
Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt; -025 per resposta 
errònia] 
L3. viure alhora (elisió o no; en cas afirmatiu, indica la vocal elidida) 
L6.És això? (essa sorda o sonora) 
L6.modest (e oberta o tancada) 
L21.Arriba un moment(elisió o no; en cas afirmatiu, indica la vocal elidida) 
L23.No faig absolutament res (sonorització o ensordiment) 
 

b)  
Oracions simples.¿Quina funció té el complement subratllat? Substitueix-
lo, si es pot, per un pronom feble. 
L2 ets simplement un intel·lectual. 
L3.1’estimes la teva dona d’una manera molt relativa. 
L16.No defugis la qüestió! 
L28-29.Jo raono d’aquesta manera. 
L34.l’Eulàlia t’ha fet certes confidències? 
 
 
Oracions compostes.Si l’oració subordinada es pot substituir per un 
pronom feble, fes-ho 
L1. Digues que sóc un anormal 
L24. immediatament oblido el que m’ha dit 
L29. Sé els punts que calça! 
 
 
c)Explica el significat que adquireixen aquestes expressions al text o escriu 
una expressió equivalent[1 punt; -025 per resposta errònia] 
L6. petulància 
L21. m’abasseguen 
L23. contalla 
L29. bretolada 
L30. Sé els punts que calça! 
L33. m’esgarrifa... 
 

3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 
a).Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70.  
(extensió: unes 150 paraules) [2 punts] 
 
 
b) ¿T’has preguntat alguna vegada com hauria canviat la teua vida si haguesses pres 
alguna decisió diferent  de la que prengueres? Parla’n breument (extensió: unes 150 
paraules) [2 punts] 
 
 
 



 

Ball robat és una obra de teatre de Joan Oliver subtitulada Comèdia dramàtica en tres 

actes i un epíleg, que s'origina a partir d'un relat del mateix autor: Escena d'alcova. 

L'obra va ser escrita entre l'abril i finals del 1954, tot i que no es va estrenar fins al 2 de 

juny del 1958. L'estrena va anar a càrrec de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, i es va 

fer al teatre Candilejas.L'obra es va publicar dins la trilogia Tres comèdies, juntament 

amb Primera representació i La gran pietat.És una peça realista, de piece ben faite, de 

tema amable però bona construcció teatral.Un teatre burgés, crític, però sense la 

mordacitat de les obres de Joan Oliver anteriors a la guerra.Intenta presentar-se com un 

teatre “normal” assequible al gran públic. Res a veure amb el teatre experimental de 

Joan Brossa, Manuel de Pedrolo o Jordi Teixidor (Xavier Fàbregas, Història del teatre 

català .Barcelona. 1978.p.302-303) 

 

Argument 
 
En dies previs a la celebració del seu desè aniversari de matrimoni, tres parelles(Mercè-
Oleguer, Eulàlia-Oriol, Núria-Cugat) es troben infelices i desenganyades des del punt 
de vista conjugal, i enyoren l'anhel irrealitzat d'haver pogut ser feliços amb un cònjuge 
diferent del seu, tanmateix amic i component d'una altra parella. 
La situació acaba el dia de la celebració, quan descoberta aquesta situació, no sols els 
cònjuges respectius surten reconciliats (d'acord amb l'atavisme d'una conducta 
inconscient avesada a la hipocresia) sinó que dos components d'aquestes parelles, 
aparentment d'opinions irreconciliables, acaben constatant la certesa que, canviades 
persones i circumstàncies, tant se valdria. 
 
ACTE 1 
 
Mercè li confessa a Cugat que s'estima  l'Oleguer i que ell ja ho sap.Cugat es resigna i no 
diu res. Se'n van a dormir.Al matí, quan  Mercè s’alça, Cugat ja no és al llit. És a la 
saleta. li diu que se'n va a veure  l'Oleguer. La parella es posa a discutir fins que la 
Mercè li venta una bufetada a en Cugat. Cugat  pensa a marxar de casa però, en plena 
discussió, li’n  venta una altra a Mercè. Mercè plora s’abracen  i Cugat marxa a veure  
l'Oleguer. 
ACTE II 
 
Casa del matrimoni Oleguer-Eulàlia. Petit (el seu criat) anuncia l'arribada de Cugat. 
l'Oleguer demana a sa dona, Eulàlia, que l’entretinga mentre arriba a casa. Cugat i 
l'Eulàlia parlen dels seus matrimonis i de la felicitat. Fins al punt que parlen de la 
relació entre ells dos:  podrien haver-se casat ells dos.Petit els interromp per dir que 
l'Oleguer està en camí, i l'Eulàlia aprofita per a explicar a  Cugat que en Petit acaba de 
ser pare i que és molt feliç. L’Eulàlia diu que sap que ell (Cugat) i Núria s’estimen 
 
ACTE III 
 
Casa del matrimoni Oriol-Núria. Núria i Oriol a la sala. Núria  parla a l'altra part del fil  
telefònic amb en Cugat. Quan penja, parla amb l'Oriol  sobre quan podrà tornar a 
caminar aquest, ja que té la cama enguixada. Arriba l'Eulàlia.Es queda una estona amb 
l'Oriol mentre  Núria va a la modista. Inicien una conversa sobre el que hauria pogut 
ser  la seua relació. Empentat pels sentiments, l'Oriol li diu a l'Eulàlia que  no vol  Núria 
perquè la fa responsable de la mort accidental de la seua filla. Arriben  Mercè i  Núria. 
 
EPÍLEG 
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(L'acció passa a un restaurant de luxe, però en un menjador privat. Tots estan una mica 
tocats per l'alcohol. Les parelles estan aparellades de la següent manera:Mercè-
Oleguer, Eulàlia-Oriol, Núria-Cugat) 
En Cugat acaba el seu discurs. Entre rialles a causa de la beguda, es fan bromes amb el 
tema de que les parelles estiguen canviades. La Núria comença a dir coses grosses i les 
altres dues dones se l'emporten al bany. Els homes s'han quedat sols i l'Oriol aprofita i 
els  pregunta  si estan contents amb els seus respectius matrimonis. El mateix Oriol diu 
si pogués es desempallegaria de  Núria i tot això ho sent ella quan tornava del lavabo. 
Aquest és el punt on tothom comença a reconèixer veritats, tots reconeixen que estimen  
una altra persona. Després d'una reflexió conjunta arriben al punt de dir que si ja s'han 
cansat amb deu anys de matrimoni, també es cansarien si ara es canviaren les parelles. 
Cada parella (dels matrimonis reals) se'n va pel seu compte i s'acaba l'acció. 
 

 
11.Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins 

als anys 70.  

 

Quan  Alemanya, Itàlia i Japó perderen la II Guerra Mundial(1945),el franquisme, 

atemorit, suavitzà un tant la censura i en 1946 comencaren a autoritzar-se les 

primeres representacions en català però durant més de deu anys seguí estant 

prohibida la representació de traduccions al català d’obres d’altres països.A València 

el sainet és el gènere més representat, tot i que algunes veus propugnen, sense 

massa èxit, una renovació i modernització del nostre teatre. En 1956,a Catalunya, 

l’Agrupació Dramàtica de Barcelona dóna un gran impuls al teatre en la nostra 

llengua, programant autors clàssics –com Shakespeare o Txèvhov- ,contemporanis 

de fora –Ionesco, Brecht o Green- i  de casa, com Joan Oliver,Salvador Espriu, Joan 

Brosssa o Manuel de Pedrolo. Un pas endavant fou l’aparició en 1960 de l’Escola 

d’Art Dramàtic Adrià Gual per a la formació d’actors i apareixen grups que duen 

a terme un teatre “independent”, anomenat així en contraposició al teatre més 

clàssic, burgés i comercial. Quant als autors, Pere Quart fa un crítica ferotge de la 

burgesia, Joan Brossa opta per un teatre més surrealista. Amb el que anomena 

poesia escènica  se centra en la vida quotidiana i Manuel de Pedrolo reivindica la 

llibertat amb un estil pròxim al teatre de l’absurd. A València, s’aconsegueix la 

superació del sainet, amb obres, dirigides a un públic minoritari, de Martí 

Domínguez, Rafael Villar o Francesc de P.Burguera. 

 


