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PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA

COMENTARI LINGÜÍSTIC,  LITERARI i PRAGMÀTIC D’UN TEXT

OPCIÓ B

RAMIS I RAMIS, Joan; Lucrècia

Acte primer, escena 4

BRUTUS, sol

Anau a descansar, romans sense virtut,

vosaltres qui adorau la vostra esclavitud.

Viviu, viviu en pau amb vostros cruels tirans:

ells vos lo premiaran; ja lo veis bé, romans.

Brutus no lo podrà: en va l’imaginau!

¿Brutus descansarà, quan ell se veu esclau?

¿Quan mir, ple de dolor, la trista pàtria mia

de Tarquino i sos fills sofrir la tirania?

No, no! Morir, primer que suportar tal sort!

Vida sens llibertat no és vida, sí que és mort.

Morim, doncs! Mes detén, Brutus, el teu furor:

sens dubte, et guarda el cel per un instant millor.
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El reine dels tirans no sempre durarà:

la força l’ha format, ella lo destruirà.

Mes conserva escondits tos nobles sentiments:

el temps vindrà breument en què els faràs patents.

El cel ja ha començat a demostrar la ira

que d’estes vils tirans la crueldat li inspira.

En diverses faccions ma pàtria es divideix;

tot comença a sentir el braç qui l’oprimeix.

Los mes nobles romans aguarden ocasió,

per fer patent al món la sua indignació;

de Roma el nom sagrat, fet vil a les nacions,

amb tantes crueldats, amb tantes traïcions,

tots dignes motius són per moure los romans

a demanar venjança, a treure los tirans.

Lucrècia en este instant ha dat un cop mortal

a la glòria, a l’honor d’aquest tirà fatal.

Ella el farà avorrir amb esta rara acció:

un tirà odiós no pot subsistir, no.

Espera, Brutus, pues, d’una millora sort

una vida més digna o una més noble mort.
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Árbitre de la tua, el cel no et va formar;

Roma solament lo és, ella la’t va donar.

Si intentes, pues, morir, que la mort teua sia

el últim cop mortal que rep la tirania.

Comentau els següents aspectes del text anterior:

- Tipus de text
- Contextualització
- Tema
- Resum
- Estructura
- Anàlisi lingüística
- Anàlisi literària

REDACCIÓ D’UN TEXT ARGUMENTATIU (màxim 300 paraules)

Tema del text: “No hi ha cap barrera ni pany que puguis imposar a la llibertat de la meva ment” 
Virginia Woolf
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