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OPCIÓ A 
 

Pregunta 1: Han de situar el fragment cap a la meitat de l’obra (en realitat pertany 
al capítol XIX), després d’abandonar Eldorado per continuar la recerca de 
Cunegunda. Per atorgar el punt, han de demostrar que coneixen l’argument. 
 
Pregunta 2: Els quatre personatges poden ser Càndid, Pangloss, Martí, Cunegunda.  
Puntuau amb 0,5 punts cada personatge presentat amb una mica de precisió. 
 
Pregunta 3: S’han de fixar en el caràcter tràgic dels quatre personatges i han de 
demostrar que han llegit i assimilat les quatre obres. Puntuau amb 0,5 punts cada 
personatge. 
 
Pregunta 4: En el fons les dues obres reflecteixen una visió molt negra de la vida, 
molt pessimista. Han de citar exemples de les dues obres (accions de Càndid o 
poemes de Les flors del mal). Posau-los 1 punt si veuen aquesta coincidència en el 
pessimisme, i 1 punt si posen dos exemples de cada obra.  
 
Pregunta 5: Han de descriure bé l’esperit romàntic i han d’anomenar tres obres dels 
autors que esmentin. Puntuau amb 1 punt les característiques generals i amb 0,5 
cada autor.  
 
Pregunta 6: Han de descriure bé els tòpics de l’Ubi sunt, el Beatus ille i el Carpe 
diem i les obres més representatives dels dos autors. Puntuau amb 1 punt els tòpics i 
amb 0,5 cada autor. 

 
 



 
 
 
OPCIÓ B 
 
Pregunta 1: L’han de situar clarament al final de l’obra, pràcticament al desenllaç. 
 
Pregunta 2: Han de parlar de Gregor, el pare, la mare i la germana. Han de demostrar 
que han llegit en profunditat l’obra. Puntuau amb 0,25 punts cada personatge.  
 
Pregunta 3: Han de veure que les tres són molt conflictives, molt tenses. Puntuau 
aproximadament amb 0,66 punts cada una de les parelles que han de presentar.  
 
Pregunta 4: Poden barrejar biografia i lectura de les obres. Per obtenir els 2 punts, han 
de citar almenys dos fragments de cada autor, per demostrar aquest caràcter turmentat 
dels escriptors i dels seus personatges. 
 
Pregunta 5: Atorgau 1,5 punts si fan una descripció general correcta de la Bíblia i 0,5 
punts si argumenten bé la importància històrica que ha tingut. 
 
Pregunta 6: Puntuau amb 0,5 punts les característiques de cada un dels moviments 
literaris i amb 0,5 punts cada autor, amb la referència almenys a dues de les seves obres.  
 
 


