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OPCIÓ A 
 
El senyor i la senyora Samsa, que s’havien incorporat al llit de matrimoni, van haver de 
recuperar-se d’aquell sobresalt abans de poder entendre l’avís de la dona de fer feines. Però 
després es van llevar tots dos a cuita-corrents, cadascú pel seu costat del llit; el senyor 
Samsa es va tirar una manta a l’esquena, la senyora Samsa anava només amb camisa de 
dormir; i així van entrar a l’habitació de Gregor. Mentrestant també s’havia obert la porta del 
menjador, on Grete dormia des de l’arribada dels dispesers; anava vestida de dalt a baix, com 
si no hagués dormit en tota la nit, i la mala cara que feia semblava confirmar-ho. «Mort?», 
va dir la senyora Samsa amb una mirada d’interrogació a la dona de feines, per bé que ella 
mateixa podia comprovar-ho i fins i tot adonar-se’n sense necessitat de cap prova. «Jo ho 
diria», va fer la dona tot empenyent el cadàver de Gregor amb l’escombra, a manera de 
verificació o arrossegant-lo un bon tros cap a un racó. La senyora Samsa va fer un gest com 
si volgués aturar l’escombra, però va reprimir-se. «Bé», va dir el senyor Samsa, «donem 
gràcies a Déu». Va senyar-se, i les tres dones van seguir l’exemple. Grete, que no treia els ulls 
del cadàver, va dir: «Mireu que prim estava. Ja feia molt de temps que no menjava res. Així 
com entrava el menjar a l’habitació, així en sortia». Certament, el cos de Gregor estava 
completament aplanat i eixut, com era fàcil de veure, de fet per primera vegada, ara que les 
cames ja no el sostenien i que podien mirar-lo bé i sense cap prevenció. 
 
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 a què es refereixen els fragments subratllats al text (màxim 
10 línies) (1 punt). 
 
3.  Relaciona la transformació física que pateix Gregor Samsa amb les mutilacions que 
pateixen alguns dels personatges de Càndid. Explica si els canvis que experimenten et 
semblen lògics o creïbles (màxim 20 línies) (2 punts). 
 
4. La presència de la mort és constant a totes les obres de lectura obligatòria. Explica com es 
concreta a Hamlet, a Antígona i en algun dels poemes de lectura obligatòria1 (màxim 20 
línies) (2 punts). 
 
5. Respon a una de les dues opcions (2 punts): 
 a) El Renaixement: característiques generals. 
 b) Característiques generals del Romanticisme i de dos autors del romanticisme 
 italià: Manzoni i Leopardi.  
 
6. Respon a una de les dues opcions (2 punts): 
 a) Característiques del realisme. Tolstoi i Flaubert. 
 b) Característiques del simbolisme. Flaubert i Rimbaud.  

                                                 
1
 Has d’elegir entre la lectura de Les flors del mal de Baudelaire o la selecció de poemes de Kavafis. 
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OPCIÓ B 

HAMLET 
Déu meu! 

ESPECTRE 
…venja el seu crim, abjecte i inhumà. 

HAMLET 
Crim! 

ESPECTRE 
Un crim abjecte, com és sempre el crim; 
i aquest, a més d’abjecte,  
és insòlit i va contra natura. 

HAMLET 
Afanya’t a explicar-m’ho, perquè amb ales tan ràpides 
Com les del pensament o del desig d’amor 
Pugui venjar-me de seguida. 

ESPECTRE 
Et trobo disposat. 
Series insensible com les herbes polposes 
Que arrelen a la riba del Leteu, 
Si això no t’irrités. Ara, Hamlet, escolta: 
S’ha dit que, mentre estava adormit al jardí, 
Em va picar una serp. Així, grollerament, 
Han enganyat l’orella del reialme 
Amb aquest fals relat sobre la meva mort; 
Però ara, noble jove, vull que sàpigues 
Que aquella serp que va segar la vida del teu pare 
Du la corona al cap. 

1. Identifica l’obra de què fa part aquest fragment. Resumeix l’argument de l’obra (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. Descriu les característiques de Hamlet i Antígona i compara’ls. Creus que es poden 
establir paral·lelismes entre les causes que motiven els seus actes? Justifica-ho (màxim 20 
línies) (2 punts). 

4. A partir de la relació de Hamlet amb l’espectre que apareix al text, explica el vincle que 
s’estableix entre Antígona i Ismene, Ofèlia i Laertes, i Gregor Samsa i Grete. Comenta les 
semblances i diferències entre les tres parelles de personatges (màxim 20 línies) (2 punts). 

5. Respon a una de les dues opcions (2 punts): 
 a) La poesia en el primer terç del segle XX: Kavafis i Pessoa. 
 b) Les transformacions de la narrativa contemporània: Kafka i Joyce. 

6. Respon a una de les dues opcions (2 punts): 
 a) El Romanç de Tristany i Isolda. 
 b) El teatre del compromís: Brecht i Beckett. 


