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1. Desenvolva o seguinte tema do programa: Evolución dos temas e das técnicas 

narrativas do Realismo (2 puntos) 

 

2. Relacione as obras cos seus autores e períodos (1 punto) 

 

1 Anfitrión Alexandre Dumas Realismo 

2 Otelo Dante Alighieri Teatro isabelino 

3 Crime e castigo Plauto Literatura latina 

4 A Divina Comedia W. Shakespeare Romanticismo 

5 Os tres mosqueteiros Fiodor Dostoievski Renacemento 

 

3. COMENTARIO LITERARIO. Pode seguir a estrutura das cuestións ou facer un 

comentario globalizado (7 puntos) 

  

 Este estado, en realidade indescritible, durou catro meses. Agora ben, catro 

meses escríbese de contado: ¡non chega a unha ducia de letras!, pronúnciase de 

contado: catro meses –catro sílabas–, un cuarto de segundo e os beizos xa 

articularon este son: ¡catro meses! Pero ninguén pode narrar, nin medir, nin 

reproducir nin para outra persoa nin para si mesmo a lentitude do momento no 

baleiro do espacio, no baleiro do tempo, e non se lle pode explicar a ninguén cómo 

consome e destrúe esta nada e nada e nada arredor dun, este só sempre mesa e cama 

e pileta e papel da parede, e sempre o silencio, sempre o mesma garda que, sen te 

ollar, trae a comida, sempre os mesmos pensamentos que te cercan na nada ata 

volverte tolo. Por pequenos indicios decateime, con preocupación, de que o meu 

cerebro estaba trastornándose. Ó principio nos interrogatorios mantiña clareza 

interior, pensaba todo o que declaraba con moita tranquilidade: aquel xeito de 

pensar dobre –o que debía dicir e o que non– aínda funcionaba. Agora prendía na 

fala ó articula-las frases máis sinxelas, porque ó tempo que falaba ficaba 

hipnotizado ollando a pluma que se deslizaba sobre o papel anotando o que eu dicía, 

como se quixese eu ir detrás das miñas propias palabras.  

Novela de xadrez, Stefan Zweig 

Tradución de Patricia Buján e Saleta Fernández 

 

3.1 Contexto histórico e sociocultural de Stefan Zweig: o autor e a súa época (1 

punto) 

3.2 Faga unha breve exposición sobre o autor e a súa produción literaria, atendendo 

á obra seleccionada (1 punto)  

3.3 Expoña o tema do fragmento e relacióneo co resto da obra. Fíxese no sentido da 

obra, no tratamento dos personaxes... (2,5 puntos) 

3.4 Analice as características formais do fragmento e da obra no seu conxunto (1,5 

puntos) 

3.5 Faga unha valoración persoal e crítica sobre a obra. Interese e vixencia, ou non, 

da obra, pensando por exemplo nos réximes totalitarios actuais (1 punto) 


