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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. 

 

 

Anàlisi musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

 Aquesta prova consta de tres exercicis i s’iniciarà amb les audicions en què es basen l’exercici 1 i 

l’exercici 2.  

 Cal anotar les respostes en aquests mateixos fulls, que haureu de lliurar al tribunal. També se us en 
proporcionaran d’altres per fer-hi esborranys, que també caldrà presentar al final de la prova. 

 

Material 

Auriculars. 

  

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 
 

_______________________________________________ 
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Exercici 1 [4 punts. Cada qüestió val 0,5 punts. No hi haurà descomptes de penalització en 
cap cas.] 

Escolteu amb atenció els deu fragments de música que sentireu a continuació i trieu la 
resposta correcta entre les quatre que us proposem per a cada fragment. 

 

1) a) AABB Coda 

 b) AABC Coda  

 c) ABCD  

 d) ABAB Coda 

2)  a) Soprano / contralt 

 b) Soprano/ mezzosoprano 

 c) Mezzosoprano / contralt 

 d) Soprano / contratenor 

3)  a) menor – Major – menor - Major  

 b) Major – menor – Major - menor 

 c) Major – menor – menor - Major  

 d) menor – Major – Major - menor  

4) a) Sonata 

 b) Sonata a dos 

 c) Trio amb piano 

 d) Quartet amb piano 

6)  a) Polifonia - Homofonia - Melodia acompanyada 

 b) Homofonia - Monodia - Polifonia 

 c) Polifonia - Monodia - Polifonia 

 d) Polifonia - Homofonia - Polifonia 

7)  a) Sardana de concert 

 b) Contrapàs 

 c) Sardana obligada 

 d) Sardana balladora 

8)  a) Arpa – tutti (orquestra) – arpa - trompeta 

 b) Xilòfon – tutti (trio de jazz) – xilòfon - saxo 

 c) Vibràfon – tutti (big band) – vibràfon - trombó  

 d) Vibràfon – tutti (big band) – vibràfon - saxo  
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Exercici 2 [4 punts] 

Escolteu atentament els fragments seleccionats d’una peça musical que figura en la llista 
d’obres que heu de conèixer. Després d’una pausa, torneu a sentir aquesta selecció. Abans 
de l’audició, llegiu el que es demana. 

 

A) Anàlisi formal i estructural [3 punts. Cada qüestió val 1 punt. Per cada error es 
descomptaran 0,2 punts. Per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte.] 

Trieu la resposta correcta a cada qüestió. 

 

1) Al primer fragment hi ha un canvi de compàs: 

a) Binari simple – binari compost 

b) Quaternari compost – quaternari simple 

c) Quaternari simple – quaternari compost 

d) Quaternari simple – binari compost 

  

2) Al segon fragment hi destaquen els instruments: 

a) Acompanya el fagot i fa la melodia la flauta 

b) Acompanya el clarinet i fa la melodia l’oboè 

c) Acompanya la flauta i fa la melodia el clarinet 

d) Acompanya el fagot i fa la melodia l’oboè 

 

3) Al tercer fragment el tema es presenta: 

a) Al principi acèfal i després anacrúsic 

b) Al principi tètic i després anacrúsic 

c) Al principi anacrúsic i després tètic 

d) Al principi tètic i després també acèfal 

 

B) Anàlisi estilística i de context [1 punt] 

Els fragments que has escoltat pertanyen a una obra determinada que figura en la llista 
d’obres que has de conèixer. Escriu a continuació el títol, el compositor, el tipus d’obra que 
és, així com en què es basa l’obra.  

 

Exercici 3 [2 punts] 

Llegeix el text següent i respon a les qüestions que et plantegem a continuació. 
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Text 

Tota remissió a una cosa o a un concepte, per primera vegada, suposa un acostament a la 
seva definició. Així, doncs, abans d’abordar el tema que ens ocupa, cal explicar què és la 
música programàtica. Però, per a tal fita, i irremissiblement, necessito definir un altre tipus 
de música que s’hi contraposa frontalment i que la dota, malgrat pugui semblar paradoxal, 
del seu propi sentit; m’estic referint a la música pura. La música pura és aquella música 
autònoma, instrumental, que fonamenta la seva puresa perquè no hi intervé res d’extern a 
ella mateixa, per tant, es manifesta an sich i für sich. Tots els recursos que utilitza estan en 
la música. Són la seva essència i, només en aquest sentit, és pura, perquè depèn únicament 
i exclusivament de les potencialitats musicals. Així doncs, i com  podem deduir analitzant-la 
des del context romàntic, és una manifestació artística que desvetlla el seu més íntim secret: 
ser el llenguatge més sublim, el llenguatge més privilegiat de la capacitat divina, una 
capacitat que se li ha atorgat en un moment en què l’estètica del sentiment passa a cedir 
terreny a l’estètica de l’expressió i al sentiment més íntim, el més reclòs, que s’ha 
d’expressar i ha de trobar la seva pròpia manera de “dir-se”, la manera en què es farà 
comprensible per a la societat que la concep. 

Lògicament, i considerant la música, en paraules de Hoffmann, com “die romantischste aller 
Künste”, s’experimenta un aïllament de la música instrumental respecte de les altres arts. 
Però, d’altra banda, és també en el romanticisme que la música comença a establir uns 
nexes d’unió més forts i palesos amb la poesia, la dansa, etc., fins a crear el drama musical, 
o millor dit, el drama wagnerià. 

Al mig d’aquests dos paisatges que pinten l’escenari romàntic, i com a pont entre aquestes 
dues concepcions de la música que he esmentat, ens trobem amb la música programàtica. 

La música programàtica és, com indica el seu nom, una música instrumental que segueix un 
programa, ja sigui literari, pictòric, etc., i que, per tant, utilitza quelcom que li és extern com a 
motiu generador o acompanyant. I que, consegüentment, participa de la relació amb altres 
manifestacions artístiques, tot i que sempre n’és el timó. 

Com podem sospitar, doncs, el segle XIX és un segle que s’aventura a grans canvis 
funcionals de caràcter social respecte del llegat que l’antecedeix, i els fonaments estètics de 
la música programàtica es generen a partir d’una forta base sociològica. Aquesta base, 
concretament, fa trontollar transformacions substancials a l’hora d’entendre l’artista, el fet 
musical i la música mateixa. 

 

Magda Polo Pujadas: La música programàtica, una nova música... 

 

 

 

 

 

 

 

1) L’obra que has escoltat a l’exercici 2 es pot adscriure al gènere musical de què es parla 
en aquest text. Per quin o quins qualificatius es coneix la música programàtica? Escriu el 
títol d’un parell d’obres d’estils anteriors que es puguin adscriure a aquesta qualificació i 
d’una del mateix segle XIX o de la primera meitat del XX. 
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2) Explica amb paraules diferents el que escriu l’autora del text que la música és “el 
llenguatge més sublim, el llenguatge més privilegiat de la capacitat divina” (subratllat en el 
text). 

 

 

 

 

 

 

 

3) Desenvolupa la idea del final del text:  “...fa trontollar transformacions substancials a l’hora 
d’entendre l’artista, el fet musical i la música mateixa.” (subratllat en el text). 

 

 

 


