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OPCIÓ A 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
En acostar-se a la ciutat varen trobar un negre estès a terra que no tenia sinó la meitat 
del seu vestit, és a dir, uns calçotets de teixit blau; mancava a aquest home la cama 
esquerra i la mà dreta. 
−Ei, per l’amor de Déu! −li va dir Càndid en holandès−, que feu aquí, bon home, en 
aquest horrible estat? 
−Espero el meu amo, el senyor Vanderdendur, el famós negociant −va respondre el 
negre. 
−Per ventura és el senyor Vanderdendur qui t’ha tractat així? 
−Sí, senyor −va fer el negre−; és el costum. Ens donen uns calçotets de teixit per tota 
vestidura, dos cops l’any. Quan treballem a les sucreres i la mola ens atrapa el dit, ens 
tallen la mà; quan volem fugir, ens tallen la cama; jo m’he trobat en els dos casos. A 
aquest preu mengen sucre a Europa. No obstant, quan la meva mare em va vendre per 
deu escuts patagons a la costa de Guinea, prou em deia: «Fill meu, beneeix els nostres 
fetitxes, adora’ls sempre, et faran viure feliç; tens l’honor d’ésser esclau dels nostres 
senyors els blancs i així fas la fortuna del teu pare i de la teva mare.» Ai de mi!, no sé si 
he fet llur fortuna, però ells no han fet pas la meva. Els gossos, els simis i els lloros són 
mil vegades menys desgraciats que nosaltres [...]. 
−Oh Pangloss! −exclamà Càndid−, tu no havies pressentit aquesta abominació; no hi ha 

més remei: caldrà que al capdavall renunciï al teu optimisme. 
−Què vol dir optimisme? −demanava Cacambo. 
−Ai las! −deia Càndid−, és la fúria de sostenir que tot està bé, quan tot està malament!  
 
 

 
1. Situa el fragment en el conjunt de l’obra de què forma part (màxim 10 línies) (1 
punt). 
 
2. Presenta els quatre personatges que consideris més importants d’aquesta obra (màxim 
2 línies per personatge) (1 punt).  
 
3. Relaciona els quatre personatges següents, procedents de les lectures recomanades: 
Antígona, Càndid, Hamlet i Gregor: demostra si és cert o no que a tots els persegueix un 
mal fat, la mala sort (màxim 15 línies) (2 punts). 
 
4. Creus que tenen algun punt de contacte la visió del món que es desprèn dels poemes 
de Les flors del mal, de Baudelaire, i la que es desprèn de Càndid, de Voltaire? Justifica 
la teva resposta amb exemples (màxim 15 línies) (2 punts). 

 
5. Presenta les característiques generals del Romanticisme i dos autors del 
Romanticisme anglès (2 punts). 

 
6. Presenta alguns dels tòpics de la poesia llatina i dos autors: Horaci i Virgili (2 punts). 



 
 

OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
Quan, de bon matí, va arribar la dona de fer feines −amb les presses donava tals cops de 
porta, malgrat que li havien pregat d’evitar-los, que a tota la casa era impossible 
continuar dormint tranquil·lament quan ella arribava−, no va notar en Gregor res 
d’estrany en entrar a la cambra per fer-li la breu visita de costum. Va pensar que jeia 
així quiet intencionadament, i que es volia fer l’ofès; ella el creia capaç de qualsevol 
estratagema. Com que, per atzar, tenia a les mans l’escombra de pal llarg, va mirar de 
fer-li pessigolles des de la porta. Com que amb això no semblava aconseguir res, va 
irritar-se i començà a burxar Gregor amb el pal, i només quan va veure que l’havia 
desplaçat sense oferir cap resistència, va quedar intrigada. Quan va adonar-se, de 
seguida, de la veritable situació, va obrir uns ulls com unes taronges i va deixar anar un 
xiulet, però no es va quedar dreta gaire estona, sinó que va sortir corrents i va obrir la 
porta del dormitori dels pares d’una revolada, cridant en veu alta enmig de la fosca: 
«Vinguin, vinguin a veure-ho! Allò ha fet un pet com una gla!» 
 
 
1. Situa aquest fragment dins el conjunt de l’obra de què forma part (màxim 10 línies) 
(1 punt). 
 
2. Descriu els quatre personatges més importants d’aquesta obra (màxim 10 línies) (1 
punt). 
 
3. Compara les relacions de Gregor amb el seu pare, Hamlet amb el seu oncle (el rei 
Claudi) i Antígona amb el seu oncle (el rei Creont) (màxim 15 línies) (2 punts). 
 
4. Tant Kafka com Baudelaire són autors de personalitat molt turmentada. Creus que 
això es reflecteix en les seves obres? Documenta-ho amb exemples extrets de La 
metamorfosi i dels poemes que has llegit de Les flors del mal (2 punts).   
 
5. Parla de l’estructura de la Bíblia i de la importància que ha tingut (2 punts). 
 
6. El realisme i el naturalisme, característiques generals. Flaubert i Zola (2 punts). 
 
 
 
 


