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OPCIÓ A 
 

Pregunta 1: Han de situar-lo a la primera part de l’obra (comença al vers 497 i 
l’obra en té 1353). Argumentalment abans de la intervenció de Tirèsies i del 
penediment de Creont. Han d’encertar els dos aspectes per obtenir el punt. 
 
Pregunta 2: Han de parlar del tipus de personatges que són i demostrar que no 
poden actuar de cap altra manera. Puntuau amb 0,5 punts cada un d’aquests dos 
aspectes.  
 
Pregunta 3: Han de presentar sis personatges femenins (0,25 per cada personatge) i 
els han d’agrupar (0,5 per aquest agrupament). 
 
Pregunta 4: Han de veure que hi ha moltes coincidències entre unes i altres: 
sobretot l’extremada crueltat que reflecteixen. Puntuau 0,5 per cada escena 
comentada. 
 
Pregunta 5: Han de descriure bé les característiques del Barroc i situar-lo 
cronològicament.  
 
Pregunta 6: Puntuau amb 1 punt les característiques generals i amb 1 punt si 
presenten correctament almenys dos autors (potser Baudelaire i Rimbaud).  

 
 



 
 
 
OPCIÓ B 
 
Pregunta 1: Han de veure que aquesta mena de catàstrofes ambientals reflecteixen 
l’ànim esqueixat del jo líric. 
 
Pregunta 2: Es tracta que demostrin que tenen presents dos poemes més. Puntuau amb 
0,5 cada poema que demostrin que identifiquen pel títol i pel contingut. 
 
Pregunta 3: L’important és que demostrin que coneixen les aventures i el caràcter de 
quatre personatges, encara que no s’assemblin del tot al protagonista del poema. 
Puntuau amb 0,5 punts cada personatge ben presentat. 
 
Pregunta 4: Han de demostrar que coneixen bé l’argument d’aquestes obres. Puntuau 
amb 0,5 cada obra. 
 
Pregunta 5: Puntuau amb 1 punt la presentació correcta del cicle artúric i amb 1 punt la 
descripció de Tristany i Isolda. 
 
Pregunta 6: Puntuau amb 1 punt cada autor, del qual han d’esmentar almenys dues 
obres.  
 


