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OPCIÓ BOPCIÓ BOPCIÓ BOPCIÓ B 
 
Càndid, més commogut encara de pietat que d’horror, va donar a aquell espaventable 
captaire els dos florins que havia rebut del seu honrat anabaptista Jaume. La 
fantasma el va mirar fixament, vessà unes llàgrimes i se li llançà al coll.  
Càndid, esglaiat, reculà. 
−Ai de mi! −digué l’un miserable a l’altre miserable−; ja no reconeixeu el vostre car 
Pangloss? 
−Què sento? Vós, el meu caríssim mestre? Vós, en aquest horrible estat? Quina 
desgràcia us ha ocorregut, doncs? Com és que ja no esteu al més bell dels castells? 
Què ha esdevingut la senyoreta Cunegunda, la perla de les noies, l’obra mestra de la 
natura? 
−No puc més −digué Pangloss. 
Tot seguit, Càndid el va dur a l’estable de l’anabaptista, on li féu menjar un bocí de 
pa; i quan Pangloss va refer-se: 
−I bé −li va dir−, Cunegunda?  
−És morta −va respondre. 
Càndid s’esblaimà tot sentint aquesta paraula: el seu amic va retornar-lo amb l’ajut 
d’unes gotes de mal vinagre que per atzar es trobava a l’estable. Càndid obrí altre cop 
els ulls.  
−Cunegunda és morta! Ah, el millor dels mons, on ets? Però de quina malaltia és 
morta? ¿Per ventura no serà d’haver-me vist foragitat del bell castell del seu senyor 
pare a puntades de peu? 
 
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 de l’obra a què al·ludeixen els fragments subratllats 
al text (màxim 10 línies) (1 punt). 
 
3. El doctor Pangloss que apareix al text i Tirèsies, d’Antígona, influeixen sobre alguns 
protagonistes de les obres respectives. Descriu Pangloss i Tirèsies i explica la 
influència que exerceixen en els protagonistes (màxim 20 línies) (2 punts). 
 
4. « Què ha esdevingut la senyoreta Cunegunda, la perla de les noies, l’obra mestra 
de la natura?». Explica el tractament de les relacions amoroses a Càndid, Hamlet i en 
alguns dels poemes de lectura obligatòria1 (màxim 20 línies) (2 punts). 
 
5. Respon a una de les dues opcions (2 punts): 
 a) Característiques del simbolisme: Baudelaire i Verlaine. 

b) Romanticisme italià: Manzoni i Leopardi. 
 
6. Respon a una de les dues opcions (2 punts): 

a) La Bíblia: característiques. 
b) Característiques del realisme: Tolstoi. 

 
 

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


