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OPCIÓN A 

 

1. Desenvolva o seguinte tema do programa: As renovacións poéticas europeas de 

finais do século XIX: simbolismo, parnasianismo... (2 puntos) 

 

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

 

1 Sagas alemás W. Shakespeare Teatro do absurdo, s. XX 

2 Romeo e Xulieta Gustave Flaubert Romanticismo 

3 A metamorfose Samuel Beckett Teatro isabelino 

4 Madame Bovary Os irmáns Grimm Realismo 

5 Agardando a Godot Franz Kafka Literatura alemá do XX 

 

3. Elabore un comentario literario no que atenda ás seguintes cuestións (7 puntos): 

 

3.1 Mary Shelley e a súa época (1 punto) 

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

á obra seleccionada (1 punto)  

3.3 Expoña o tema do fragmento e relacióneo con outros aspectos importantes da 

obra: cuestións como a teoría do bo salvaxe, o papel da natureza etc. (2 puntos) 

3.4 Analice as características formais do fragmento e obra (1,5 puntos) 

3.5 Faga unha valoración persoal e crítica desta selección e da obra (0,5 punto) 

3.6 Valorarase ata un punto a precisión e claridade da redacción así como unha 

argumentación ben estruturada (1 punto) 

 

  ¡Maldito, maldito creador! ¿Por que tiven que vivir? ¿Por que non apaguei nese 

intre a chispa da existencia que ti tan gratuitamente me outorgaras? Non sei; aínda 

non se apoderara de min a desesperación; os meus sentimentos eran de carraxe e 

vinganza. Con pracer destruiría a casa e máis os seus moradores e quedaría satisfeito 

cos seus berros e os seus padecementos. 

  Cando chegou a noite, deixei o meu agocho e vaguei pola fraga; e agora, que 

non me sentía freado polo temor a ser descuberto, desabafei a miña angustia con 

terribles alaridos. Era como unha besta brava que, rompida a rede, caneaba polo 

bosque coa velocidade dun veado destruíndo todo canto obxecto me obstruía. ¡Oh, 

que triste noite pasei! As estrelas frías brillaban burlándose de min e as árbores núas 

axitaban as ponlas por riba miña; de cando en vez a doce voz dun paxaro estoupaba 

en medio da universal quietude. Todos, non sendo eu, estaban en paz ou felices; eu, 

coma o maligno, levaba un inferno dentro de min; e, non atopando ninguén que me 

comprendese, desexaba arrincar as árbores, espallar o estrago e a destrución ao meu 

redor, para despois compracerme na ruína. (...) desde aquel intre declarei guerra 

eterna contra a especie, e, por riba de todos, contra aquel que me formara e me 

condenara a tan insoportables sufrimentos.  

 

Mary Shelley, Frankenstein ou o Moderno Prometeo. Trad. de F. R. Tato Plaza 


