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OPCIÓ A 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
ANTÍGONA: Què vols més que la meva mort, si estic a les teves mans? 
CREONT: Jo, res; tenint-la, ho tinc tot. 
ANTÍGONA: Què trigues, doncs? a mi, no hi ha un sol mot de tu que em plagui; i espero 
que no me’n plaurà mai cap! Així també a tu et disgusten els meus actes. I tanmateix, 
d’on hauria pogut treure una glòria més gloriosa que posant el meu propi germà en una 
tomba? (Assenyalant els vells del Cor) Aquests, d’això, tots se n’agraden, i ho dirien, si 
la por no els tingués tancada la llengua. Però la tirania, entre moltes coses de què es 
complau, té el privilegi de fer i de dir absolutament el que vol. 
CREONT: Tu ets l’única que ho veus així, dels Cadmeus. 
ANTÍGONA: Ells també ho veuen; però per tu arronsen la llengua. 
CREONT: I tu no tens vergonya de pensar de banda? 
ANTÍGONA: No és pas lleig d’honorar els nascuts de les mateixes entranyes. 
CREONT: No era de la mateixa sang que tu, el qui ha mort enfront d’ell? 
ANTÍGONA: De la mateixa sang, nascut de la mateixa mare i del mateix pare. 
CREONT: Com llavors honores l’un amb una mercè impia per a l’altre? 
ANTÍGONA: No et parlarà pas així el mort, si hi apel·les. 
CREONT: Sí, si l’honores igual que a l’impiu. 
ANTÍGONA: Ha mort que no era esclau seu, sinó germà seu. 
CREONT: Però devastant aquesta terra; l’altre la defensava. 
ANTIGONA: Malgrat això, Hades vol les lleis iguals. 
CREONT: Però no pas que l’home de bé tingui la mateixa sort que el roí? 
ANTÍGONA: Qui sap si sota la terra és això la pietat? 
 

 
1. Situa el fragment dins el conjunt de l’obra de què forma part i del seu argument 
(màxim 10 línies) (1 punt). 

 
2. Presenta el caràcter dels dos personatges que surten en aquesta escena i les causes que 
motiven els seus actes (màxim 10 línies) (1 punt).  

 
3. Descriu dos dels personatges femenins més destacats de cada una de les següents 
obres: Antígona, Hamlet i La transformació. Agrupa els que trobis que presenten 
coincidències i raona-ho (màxim 15 línies) (2 punts). 

 
4. Explica alguna les dues escenes més cruentes de l’obra Antígona i relaciona-les amb 
les que trobam en poemes com «Una carronya» i «Un viatge a Citera» de Les flors del 
mal, de Baudelaire (màxim 15 línies) (2 punts). 

 
5. L’estètica barroca (2 punts). 

 
6. El simbolisme francès, principals autors (2 punts). 



 
 

OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
 
   SPLEEN 
 
Quan el cel baix, feixuc, pesa com una llosa 
damunt el cor que es plany per tant d’avorriment, 
i omplint de l’horitzó la vasta curvatura, 
ens vessa un dia negre més trist que tota nit; 
 
quan es canvia el món en una cel·la humida 
en què tota Esperança, igual que un ratpenat, 
s’enfuig picant els murs amb ala espaordida, 
topant als sostres pútrids amb el cap; 
 
quan de regueres vastes la pluja fa escampall 
com imitant les reixes d’una presó molt vasta, 
i quan un poble mut de pèrfides aranyes 
para les seves teles al fons de tot cervell, 
 
tot d’una les campanes amb fúria s’escridassen 
i llancen cel enllà un esgarip de por 
com esperits que vaguen, sense pàtria, 
que es posen a gemir amb obstinació. 
 
−Carros de morts, molt llargs, sense timbals ni música, 
desfilen lentament en el meu cor; i l’Esperança, 
ja vençuda, plora, i l’Ànsia, atroç, despòtica, 
damunt el crani reclinat m’hi planta un pendó negre. 
 
 
1. Explica la relació que hi ha entre els fenòmens atmosfèrics descrits al poema i l’estat 
d’ànim del protagonista que apareix en els darrers versos (el jo líric). Raona la teva 
resposta (màxim 10 línies) (1 punt). 
 
2. Relaciona aquest poema amb dos altres poemes de Les flors del mal (màxim 10 
línies) (1 punt). 
 
3. El personatge protagonista d’aquest poema sembla que està amargat, neguitós. 
Esmenta altres quatre personatges de les lectures recomanades que presentin aquest 
mateix estat d’ànim o que pateixin tantes calamitats que el podrien presentar, tot i que 
no ho fan (màxim 15 línies) (2 punts).   
 
4. Compara la temàtica amorosa, tal com es presenta a Les flors del mal, a Càndid, a 
Antígona i a Hamlet (màxim 15 línies) (2 punts).  
 
5. El cicle artúric. El Romanç de Tristany i Isolda (2 punts). 
 
6. El teatre d’Ibsen i Brecht (2 punts). 
 


