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OPCIÓ A  
 
ISMENE: Ho he fet, si aquesta em deixa remar en la mateixa barca. Tinc part en la culpa i 
l’accepto.   
ANTÍGONA: La justícia no t’ho permetrà, perquè ni ho has volgut ni jo t’hi he implicat. 
ISMENE: Però en els moments de la teva malaurança no me n’avergonyeixo de navegar 
en la mar de les teves desgràcies. 
ANTÍGONA: Hades i els déus subterranis són coneixedors de l’autor de l’acció. I jo no 
estimo qui em demostra el seu amor només amb paraules. 
ISMENE: Almenys, germana, no em consideris indigna de morir al teu costat i de 
realitzar els ritus deguts al mort. 
ANTÍGONA: No vull que moris amb mi ni que t’atribueixis unes accions que no has fet. 
Amb la meva mort ja n’hi ha prou. 
ISMENE: I quin interès tindrà per a mi la vida si hi faltes tu? 
ANTÍGONA: Pregunta-ho a Creont, tu que tant t’inquietes per ell. 
ISMENE: Per què m’atorrolles* així, si tampoc no hi guanyes res? 
ANTÍGONA: Ho faig amb dolor, si em ric de tu. 
ISMENE: I en què, doncs, podria ara ésser-te útil? 
ANTÍGONA: Salva’t, no m’enutja que evitis la mort. 
ISMENE: Ah malaurada! I veure’m apartada del teu destí? 
ANTÍGONA: Tu vas triar viure. Jo morir. 
ISMENE: Però no sense explicar-te les meves raons. 
ANTÍGONA: Al parer d’uns tu eres l’assenyada, al parer d’altres l’era jo. 
ISMENE: I tanmateix la nostra falta és la mateixa. 
ANTÍGONA: Tingues coratge! Tu ets viva. La meva ànima, en canvi, temps ha que és 
morta. Així puc ajudar els qui han mort. 
CREONT: Penso que, d’aquestes dues noies, una acaba de palesar la seva follia; l’altra, 
en canvi, l’ha palesada d’ençà del seu naixement. 
 
*  atorrollar: Confondre, torbar (algú), de manera que no sap què dir, el que ha de fer, 
com captenir-se. 
 
1. Identifica l’obra de la qual forma part aquest text i resumeix-ne l’argument (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. Compara les causes de la mort d’Antígona amb les de la mort d’Ofèlia. Creus que hi 
ha cap paral·lelisme entre ambdues morts? Justifica-ho (màxim 20 línies) (2 punts).  
4. Descriu la relació d’Antígona amb Hèmon, de Hamlet amb Ofèlia i de Càndid amb 
Cunegunda (màxim 20 línies) (2 punts). 
5. Respon una de les dues opcions (2 punts): 
 a) Estructura de la Bíblia i importància que ha tingut l’obra.  
 b) La narrativa contemporània: Proust, Joyce. 
6. Respon una de les dues opcions (2 punts): 

a) El classicisme europeu: Racine i Molière. 
b) Característiques generals del Romanticisme i de dos autors del romanticisme 

 anglès: Byron i Shelley.  



 
OPCIÓ B 
 

Càndid, en el fons del seu cor, no tenia cap desig de casar-se amb Cunegunda; però 
l’extrema impertinència del baró el determinava a concloure el matrimoni; i Cunegunda 
el coaccionava tan vivament, que no podia desdir-se’n. Va consultar Pangloss, Martí i el 
fidel Cacambo. Pangloss va fer una bella memòria en la qual provava que el baró no 
tenia cap poder damunt la seva germana, i que podia, segons totes les lleis de l’imperi, 
fer matrimoni de la mà esquerra amb Càndid. Martí concloïa que la cosa a fer era 
llençar el baró de cap a mar; Cacambo opinava que calia tornar-lo al patró de la galera, 
per a, en acabat, expedir-lo a Roma, al pare general, pel primer vaixell. El parer va 
plaure; la vella l’aprovà; no en varen dir res a la seva germana; la cosa va fer-se amb 
algun diner, i així hom tingué el plaer d’atrapar un jesuïta i de castigar l’orgull d’un 
baró alemany. 
 Era natural d’imaginar que, després de tants desastres, Càndid, casat amb la seva 
amiga i vivint amb el filòsof Pangloss i el filòsof Martí, el prudent Cacambo i la vella, 
havent altrament dut tants diamants de la pàtria dels inques, menaria la vida més 
agradable del món; però els jueus el varen espoliar tant, que no li va restar sinó la seva 
grangeta. La seva dona, cada dia més lletja, esdevingué repatània i insuportable; la vella 
estava baldada i esdevingué encara de pitjor humor que Cunegunda. Cacambo, que 
treballava a l’hort i que anava a vendre llegums a Constantinoble, estava aclaparat de 
treball i maleïa el seu destí; Pangloss estava desesperat de no brillar en alguna 
universitat d’Alemanya; pel que fa a Martí, vivia ben persuadit que pertot s’està 
igualment malament; acceptava les coses amb paciència.  
 
1. Situa aquest fragment en relació amb l’argument de l’obra de què forma part (màxim 
10 línies) (1 punt). 
 
2. Descriu la relació que mantenen amb Càndid quatre dels personatges que apareixen 
en aquest fragment (màxim 3 línies per personatge) (1 punt). 
 
3. Explica la influència que exerceixen el doctor Pangloss, de Càndid, i Tirèsies, 
d’Antígona, sobre alguns dels personatges de les obres respectives (màxim 20 línies) (2 
punts). 
 
4. A partir del text, explica si la vida de Càndid, Antígona, Hamlet i Gregor Samsa és 
«la vida més agradable del món». Creus que els condiciona la mala sort? Justifica-ho 
(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) Teatre de la Grècia clàssica: Sòfocles i Aristòfanes. 
 
6. Respon una de les dues opcions (2 punts): 

a) El dolce stil nuovo i la lírica medieval: Dant i Petrarca. 
b) Característiques generals del Romanticisme i de dos autors del romanticisme 
alemany: Novalis i Schiller. 
 
 
 
 
 
 


