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Premis extraordinaris de batxillerat. Convocatòria 2013-2014 

 

Les proves es divideixen en dos exercicis. Per a cada un disposeu de 2 hores i 30 minuts. Caldrà que 

controleu el temps, perquè cada exercici consta de dues parts. 

 Primer exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: comentari de text literari en llengua catalana. 

Part b: comentari de text històric en llengua castellana. 

 Segon exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: llengua estrangera. 

Part b: matèria de modalitat. 

 

 

Comentari de text literari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

El comentari ha de partir del text, ha de tenir una estructura unitària i ha d’evitar dades contextuals que no tinguin 

una relació directa amb el text. Cal redactar el comentari en llengua catalana. 

 

  

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 
 

_______________________________________________ 
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CXXVII 

Com la princesa va conjurar a Tirant que li digués qui era la senyora que ell tant 

estimava 

–Digueu-me, Tirant –va dir la princesa–: si Déu us deixa obtenir el que desitgeu, digueu-me 

qui és la senyora que us ho fa passar tan malament, que si us puc ajudar en alguna cosa, ho 

faré de molt bona voluntat, perquè estic impacient de saber-ho. 

Tirant es va posar la mà a la màniga, en va treure el mirall, i va dir: 

–Senyora, la imatge que hi veureu em pot donar mort o vida. Mani-li vostra Altesa que en 

tingui pietat. 

La princesa va agafar ràpidament el mirall i, amb passos cuitats, va entrar dins la cambra 

pensant que hi trobaria alguna dona pintada, però no hi va veure res sinó la seva cara. 

Llavors va comprendre que la festa es feia per ella, i es va admirar molt que un home 

pogués requerir d’amors una dama sense parlar. 

I estant ella en aquest plaer pel que havia vist fer a Tirant, van arribar la Viuda Reposada i 

Estefania, i van trobar la princesa molt alegre, amb el mirall a la mà, i li van dir: 

–Senyora, d’on heu tret un mirall tan galant? 

I la princesa els va explicar la requesta d’amors que li havia fet Tirant i va dir que mai no ho 

havia sentir dir a ningú: 

–Ni en tots els llibres d’històries que he llegit no he trobat una declaració tan graciosa. Quina 

glòria i saber que tenen els estrangers! Jo em pensava que tot el saber, la virtut, l’honor i la 

gentilesa es trobava entre la gent grega; ara m’adono que n’hi ha molt més en les altres 

nacions. 

La Viuda Reposada va respondre: 

–Ai senyora! I com us veig caminar pel pedregar!, que l’un peu va tan endavant que l’altre no 

el pot aconseguir. Veig les vostres mans plenes de pietat i els ulls atorguen el que volen els 

altres. Digueu-me, senyora, és just i honest que la vostra Altesa faci tanta festa com feu a un 

servidor del vostre pare, el qual ha rebut quasi per amor de Déu a casa seva, i que ha estat 

foragitat pel famós rei de Sicília amb una colla d’arreplegats, amb robes d’or i de seda 

manllevades? ¿I per un home com aquest voleu perdre la fama perpètua de la vostra 

honesta castedat, de manera que no podríeu viure ni en hàbit de donzella ni com a filla de 

l’emperador, i que la persecució i la infàmia que se n’esdevindrien feririen les orelles dels 

oients? Deixeu de banda l’honestedat i us gloriegeu del que hauríeu d’abominar, quan tota 

donzella s’hauria d’allunyar d’aquestes inconveniències que comporten vergonya. Quan 

molts magnats i grans senyors reials, i els seus fills, desitgen unir-se a vós per lleial 

matrimoni, i vós els heu rebutjat fins ara amb paraules de falsa hostalera. Heu decebut i 

enganyat cada dia el vostre pare, i us voleu avenir a la veritable execució del vostre bé, 

honor i fama, i voleu abandonar i oblidar el deute que deveu a la natura. Que més us valdria 

morir o no haver sortit del ventre de la vostra mare, que d’aquesta infàmia n’arribés notícia a 

les persones d’honor. I si us uniu amb ell per amor no lícita, què diran de vós? I si us uniu 
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amb ell per lícit matrimoni, digueu-me, si us plau, quin títol té, de duc, comte o marquès, o 

de rei? No us vull dir res més, perquè no sóc dona que m’acontenti amb paraules, quan és 

dubtosa l’execució de l’honestedat. Voleu que us digui tota la veritat? Mai no heu sabut de 

quin color van vestits l’honestedat ni l’honor. Aquest és el poc coneixement que teniu. I més 

us valdria, filla meva, que moríssiu estimant l’honestedat, que viure vergonyosament.  

I va posar fi al seu parlament. La princesa es va alterar molt per les paraules que li havia dit 

la Viuda, i quasi plorant va entrar a la seva recambra. Estefania, rere d’ella, la consolava de 

la millor manera que podia dient-li que no s’havia d’angoixar tant.  

–No és prou desgràcia aquesta –va dir la princesa–, que estigui sotmesa al pare i a la mare, 

i que encara, sense cap motiu, la dida que em va alletar em renyi? Què faria ella si 

m’hagués vist fer alguna cosa deshonesta? Jo crec que ho hauria pregonat per tota la cort i 

encara per tota la ciutat. Tinc esperança en Déu que li faci sofrir un càstig proporcional a la 

seva malvada llengua deshonesta i maldient, acompanyada d’injurioses blasfèmies.  

–Qui em faria estar a mi –va dir Estefania–, per temor al pare, de no dansar i festejar segons 

correspon a nosaltres, donzelles cortesanes? Que és costum, i és un orgull, que les 

donzelles de la cort siguin amades i festejades segons les tres menes d’amor: virtuosa, 

profitosa i viciosa. La primera, que és virtuosa i honrosa, és quan algun senyor, infant, duc, 

comte o marquès, que serà un cavaller molt afavorit i virtuós, estima una donzella. Per a ella 

és un gran honor que totes les altres sàpiguen que aquest dansa o juny o entra en batalla 

pel seu amor, i que fa fets honrosos, de renom i fama; ella l’ha d’estimar perquè ell és virtuós 

i el seu amor també ho és. La segona és profitosa, i s’esdevé quan algun gentilhome o 

cavaller, d’antic llinatge i molt virtuós, estimarà una donzella i, amb donatius, la induirà a la 

seva voluntat, que ella no l’estimarà sinó per al seu profit. Aquest amor a mi no em plau, 

perquè tan aviat com cessa el profit, defalleix l’amor. La tercera és viciosa, i passa quan la 

donzella estima el gentilhome o el cavaller per al seu plaer. Aquest amor serà ple de raons i 

paraules afables que us donen vida per un any, però, si continuen d’allí endavant, es poden 

trobar en un llit encortinat i amb els llençols ben perfumats, i hi poden estar tota una nit 

d’hivern: aquesta mena d’amor em sembla molt millor que cap de les altres.[...]  

     

Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Adaptació al català modern de Gemma Coca 

 

 

Criteris de correcció: 

 Comentari de text literari: 7 punts. 

 Ús de la llengua escrita: 3 punts. 

 


