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OPCIÓ A 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
La greu ferida d’en Gregor, que el féu patir durant un mes llarg (ningú no s’atreví a 
treure-li la poma que romania incrustada a la carn com un record visible), semblà haver 
recordat fins i tot al pare que en Gregor, malgrat la seva forma actual, trista i repugnant, 
era un membre de la família que no podien tractar com un enemic, ans al contrari: el 
deure familiar exigia d’empassar-se la repugnància i tenir paciència, sobretot molta 
paciència. 
Si bé la ferida havia fet perdre a en Gregor la seva agilitat, segurament per sempre, i ara 
com ara havia de menester molts minuts per travessar la cambra, com un vell invàlid (ni 
pensament d’enfilar-se per parets i sostre), en canvi li semblava que era prou 
compensació per aquest empitjorament del seu estat el fet que ara, cap al vespre, obriren 
la porta del menjador (i ell solia tenir-hi els ulls clavats ja dues hores abans), de manera 
que, ajagut a les fosques a la seva cambra, invisible des del menjador, podia veure tota 
la família asseguda a taula sota el llum i escoltar-ne les converses si fa no fa amb el 
consentiment general; és a dir, ben diferent d’abans. 
 
1. Situa aquest fragment en el context de la narració de què forma part (màxim 10 
línies) (1 punt).  
 
2. Caracteritza breument els 4 personatges principals que apareixen en aquesta obra 
(màxim 4 línies per cada personatge) (1 punt).  
 
3. Relaciona la transformació que experimenta Gregor Samsa amb les mutilacions 
físiques patides per alguns personatges de Càndid i amb el poema Una carronya de 
Baudelaire (màxim 20 línies) (2 punts).  
 
4. «El deure familiar exigia d’empassar-se la repugnància i tenir paciència». Explica 
com el «deure familiar» condiciona també l’acció de Hamlet i d’Antígona (màxim 20 
línies) (2 punts). 
 
5. Respon una de les dues opcions (2 punts): 
 a) Transformacions de la novel·la contemporània. Principals autors. 
 b) Realisme i naturalisme francès: Flaubert i Zola.  
 
6. Respon una de les dues opcions (2 punts): 
 a) Teatre d’Ibsen i Brecht. 
 b) Presenta alguns dels tòpics de la poesia llatina i dos autors: Virgili i Horaci. 

 



 
 

 
OPCIÓ B 
 
Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades 
 
ANTÍGONA: Oh tomba, oh cambra nupcial, oh sotscavat estatge que em guardarà 
eternament, cap on m’encamino per retrobar-me amb els meus, dels quals un nombre 
grandíssim ha rebut ja entre els difunts Persèfona, finats de mala mort! La darrera 
d’entre ells, i de molt la més miserable, jo ara davallo, abans que hagi arribat a terme la 
meva part de vida. Allí, almenys, nodreixo força l’esperança que la meva vinguda serà 
dolça al meu pare, i amable a tu, mare, i dolça a tu, germà meu del meu cor; puix que, 
morts, sóc jo que amb les meves mans us he rentat i us he compost i us he ofert les 
libacions tombals. I avui, Polinices, per haver pres cura del teu cos, mira com sóc 
pagada! I amb tot, he fet bé d’honrar-te, a judici dels qui pensen bé. Perquè mai, ni si 
hagués estat mare de fills, ni si un marit se m’estigués corrompent mort, a desgrat de 
Tebes jo no m’hauria pres aquesta pena. ¿I per complaure quina llei dic això? De marit, 
mort l’un, jo n’hauria pogut tenir un altre, i un fill d’un altre home, si hagués perdut el 
meu; però amb mare i pare a l’altre món tancats, no hi ha germà que pogués mai brotar 
per a mi. Ve-te’l aquí, el principi pel qual jo t’he honrat més que a ningú! I per això he 
semblat a Creont culpable i que m’atrevia a una cosa horrorosa, germà del meu cor! I 
ara estic en les seves mans; m’ha agafat, se m’enduu, i no hauré conegut el llit nupcial 
ni els cants d’himeneu, ni hauré tingut, com una altra, un marit ni uns fills que jo criés: 
sola, abandonada dels meus, trista de mi, viva me’n vaig cap a les fosses dels morts! 
¿Quina ordenança del cel he transgredit? ¿De què em serveix, pobra, girar encara els 
ulls cap als déus? ¿Quin valedor puc cridar? Quan veig que la meva pietat m’ha valgut 
el nom d’impia. Doncs bé, si aquest tracte davant dels déus és just, puc reconèixer, 
després d’haver-lo patit, que he errat; però si són els altres que erren, mai no hagin de 
patir mals pitjors que els que ara tanmateix m’infligeixen, contra tota equitat.  
 
1. Situa aquest fragment en el conjunt de l’obra de què forma part (màxim 10 línies) (1 
punt). 
 
2. Antígona i Ofèlia: compara les causes de la mort d’una i altra. Hi veus cap 
paral·lelisme? Justifica-ho (màxim 20 línies) (2 punts). 
 
3. Creus que Creont, rei de Tebes a Antígona, i el rei Claudi de Hamlet tenen cap punt 
en comú? Justifica-ho (màxim 15 línies) (1 punt). 
 
4. Relaciona Hamlet, Antígona, Càndid i Gregor i demostra si és cert o no que a tots els 
persegueix un mal fat, la mala sort (màxim 20 línies) (2 punts). 
 
5. Respon una de les dues opcions (2 punts): 
 a) Les avantguardes. El futurisme i el cubisme. 
 b) El classicisme europeu: Racine i Molière. 
 
6. Respon una de les dues opcions (2 punts): 
 a) L’estètica barroca. 
 b) El Dolce Stil Novo i la lírica medieval: Dant, Petrarca. 
 
 
 


