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OPCIÓ A 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
El príncep Chigi, hauria pogut parlar molt de temps, però Sarrasine ja no l’escoltava. 
Una veritat horrible havia penetrat en la seva ànima. Havia estat colpejat com per un 
llamp. Va quedar-se quiet, els ulls parats en el suposat cantant. El seu esguard 
resplendent tenia una mena d’influència magnètica sobre Zambinella, perquè el musico 
va desviar la veu cap a ell i llavors la seva veu celest es va alterar. Va tremolar. Un 
mormol involuntari es va escapar de la concurrència, que estava pendent dels seus 
llavis, i va acabar desconcertant-la: es va asseure i va interrompre la seva ària. El 
cardenal Cicognara, que havia espiat de cua d’ull la direcció que havia pres la mirada 
del seu protegit, va descobrir aleshores el francès. Es va inclinar cap a un dels seus 
ajudes eclesiàstics i va semblar que demanava el nom de l’escultor. Quan va haver 
obtingut la resposta que desitjava, va contemplar molt atentament l’artista, i va donar 
ordres a un abat, que va desaparèixer amb prestesa. Tanmateix, Zambinella ja s’havia 
reincorporat, i va recomençar el fragment que tan capritxosament havia interromput, 
però el va executar malament, i va refusar, a pesar de tots els precs que li van fer, de 
cantar res més. Va ser la primera vegada que va exercir aquella tirania vel·leïtosa que, 
més tard, va contribuir a fer-la cèlebre, tant com el seu talent i la seva fortuna immensa, 
que, diuen, és deguda no menys a la seva veu que a la seva bellesa. 
 
1. Situa aquest fragment en el conjunt de la narració de què forma part (2 punts). 
 
2. Explica com treballa l’autor la tècnica de la narració dins la narració en aquesta obra 
(2 punts). 
 
3. Compara les causes de la mort d’Ofèlia, de Hamlet, amb les de la mort de Sarrasine 
(2 punts). 
 
4. Èpica i teatre en la Grècia clàssica (2 punts). 
 
5. El realisme i el naixement de la novel·la contemporània (2 punts). 
 



 
OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
 
REINA: Retireu-vos, que ja li sento els passos. (Poloni s’amaga darrere les cortines. 
Entra Hamlet). 
HAMLET: Què hi ha, mare? Què passa? 
REINA: Hamlet, has ofès el teu pare molt greument. 
HAMLET: Mare, heu ofès el meu pare molt greument. 
REINA: Bah, ja em respons amb la llengua dels ximples. 
HAMLET: Vós feu preguntes amb la llengua dels malvats. 
REINA: Què és això, Hamlet? 
HAMLET:                                            Va, què us ha agafat? 
REINA: Que no saps amb qui parles? 
HAMLET:                                                            No, per Santa Creu! 
Sou la reina, l’esposa del germà del vostre espòs, 
i tant de bo no ho fóssiu: sou la meva mare. 
REINA: Doncs ja faré venir qui et sàpiga tractar. 
HAMLET: Vinga, seieu; no us deixaré marxar! 
no us n’anireu fins que us posi al davant 
d’un mirall on vegeu la vostra part oculta. 
REINA: I què em faràs? Em vols matar? 
Eh, auxili! 
POLONI (Darrera el tapís) Auxili, auxili! 
HAMLET: Què és això? Una rata? Doncs, matem-la! 
Un ducat que ja és morta! (Mata Poloni amb una estocada travessant el tapís) 
POLONI: Ah, estic ferit de mort. 
REINA: Pobra de mi! Què has fet? 
HAMLET:                                                        Doncs no ho sé. És el rei? (Alça la cortina i 
descobreix el cos de Poloni). 
 
 
1. Situa aquest fragment en el conjunt de tot l’argument de l’obra de què forma part (2 
punts). 
 
2. Compara la relació de Hamlet amb el seu pare, que a l’obra apareix en forma 
d’espectre, i la de Gregor Samsa amb el seu (2 punts). 
 
3. Descriu amb detall quatre dels personatges centrals d’aquesta obra (2 punts). 
 
4. El classicisme europeu: Racine, Molière (2 punts). 
 
5. El Romanticisme: característiques. Presenta tres autors representatius del 
Romanticisme europeu (2 punts). 


