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Literatura Universal 
Model 1 

 
OPCIÓ A 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 

REI: Ah, aquest és el verí del dolor més profund, 
i tot això li ve [parla d’Ofèlia] de la mort del seu pare. 
I ara, mireu! Ah, Gertrudis, Gertrudis! 
Quan la tristesa ve, no ve mai sola, 
sinó com una tropa amb moltes altres: 
primer el seu pare assassinat; després 
el vostre fill absent, que amb accions violentes 
s’ha guanyat un exili; el poble turbulent, 
morbós i espès de pensaments i de rumors 
sobre la mort del bon Poloni... 
I nosaltres, caps verds, l’enterrem d’amagat! 
Ah, pobra Ofèlia, que es troba dividida 
entre ella i el seu seny, sense el qual som dibuixos 
de nosaltres mateixos, o no res més que bèsties. 
I finalment, tan important com tot això: 
el seu germà ha vingut secretament de França. 
Nodreix l’atordiment, s’envolta de misteri, 
i no li manquen pas murmuradors 
que li infecten l’orella amb frases pestilents 
sobre la mort del pare, que per necessitat, 
com que no tenen base, arriben fins i tot 
a fer córrer rumors d’orella a orella 
culpant-nos a nosaltres. Ah, estimada Gertrudis, 
com un tret de metralla, tot això 
m’ha ferit a molts llocs, donant-me moltes morts. 
 

1. Situa el text en relació amb l’argument de l’obra de què fa part (màxim 10 línies) (1 
punt). 

 
2. Explica els motius argumentals de l’obra a què al·ludeixen els fragments subratllats 
al text (màxim 10 línies) (1 punt). 

 
3. Paral·lelismes entre Hamlet i Antígona: descriu els trets principals d’aquests dos 
personatges i compara’ls (màxim 20 línies) (2 punts). 

 
4. Ofèlia, de Hamlet, i Hèmon, d’Antígona, tenen cap punt en comú? Descriu breument 
ambdós personatges i relaciona’ls raonadament (màxim 20 línies) (2 punts). 
 
5. Respon una de les dues opcions (2 punts): 
 a) La narrativa contemporània: Proust, Joyce. 
 b) Renaixement: canvis ideològics i estètics. 
 
6. Respon una de les dues opcions (2 punts): 
 a) El Dolce Stil Novo i la lírica medieval: Dant, Petrarca. 
 b) Estructura de la Bíblia i importància que ha tingut l’obra.  



 
 

OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
EURÍDICE: [...] Doncs, sigui quina sigui la nova, repetiu-me-la: com que no sóc novella 
en desventures, sabré escoltar. 
EL M ISSATGER: Jo hi era, missenyora, i com a tal parlaré, sense ometre un mot de la 
veritat. ¿Per què t’aniria amb blandícies, si més tard havia de quedar com un falsari? El 
camí dret és sempre la veritat. Jo, doncs, he acompanyat el teu marit, com a guia, cap a 
l’altell del pla, on jeia encara, sense pietat, estiregassat pels gossos, el cos de Polinices. 
Supliquem llavors la deessa dels camins, i Plutó amb ella, que ens siguin clements i 
retinguin llurs ires; rentem el cos amb l’aigua que purifica, cremem el que en resta amb 
tanys d’olivera recent collits, i amb terra de la nostra li amunteguem, ben alt, un túmul. 
És llavors que ens encaminem a la cova on la noia té la seva cambra de núvia −llit de 
llosa i cambra d’infern! Algú ja ha sentit de lluny, una veu, uns planys aguts, als entorns 
d’aquella alcova sense honres, i ve a significar-ho a nostramo Creont; i ell, com més 
s’hi acosta, més l’envolta el so confús d’un crit de misèria. Fa un gemec i llança aquests 
mots emplorats: «Oh trist de mi! ¿Sóc, doncs, profeta? ¿M’arrossego pel més desgraciat 
camí que he fet a la vida? Ah, la veu del meu fill em fueteja! Vejam servidors, aneu, de 
pressa, doneu-vos aire: volteu el túmul, mireu bé, ficant-vos per l’obertura que 
ofereixen les pedres arrancades, fins a la boca de la cova, i digueu-me si és d’Hèmon la 
veu que sento o si és que els déus m’enganyen». Complint les ordres del defallit senyor, 
guaitem: al capdavall de la tomba, la destriem a ella, sí, suspesa pel coll, escanyada amb 
el nus de fil de la seva cintura, i a ell, tirat damunt seu, abraçant-la [...]. 
 
 
1. Situa aquest fragment en relació amb l’argument de l’obra de què forma part (màxim 
10 línies) (1 punt). 
 
2. Explica els motius argumentals a què es refereixen els fragments subratllats al text 
(màxim 10 línies) (1 punt). 
 
3. Fins a quin punt Hamlet i Antígona estan atrapats pel seu destí? Descriu els trets 
principals d’aquests dos personatges i compara’ls (màxim 20 línies) (2 punts). 
 
4. A partir de la relació d’Eurídice amb Hèmon, compara la relació de Hamlet amb 
Gertrudis i la de Gregor Samsa amb la seva germana (màxim 20 línies) (2 punts). 
 
5. Respon una de les dues opcions (2 punts): 
 a) Relacions entre literatura i cinema en l’època contemporània. Adaptacions 
 d’obres literàries al cinema. 
 b) Característiques generals del Romanticisme i de dos autors del Romanticisme 
 alemany: Goethe i Novalis.  
 
6. Respon una de les dues opcions (2 punts): 
 a) Característiques del classicisme francès. Rabelais i Racine. 
 b) El cicle artúric: el Romanç de Tristany i Isolda. 
 
 
 


