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1. Desenvolva o seguinte tema do programa: Teatro clásico europeo. O teatro 

isabelino en Inglaterra (2 puntos)  

 

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

 

1 Decamerón G. Flaubert Realismo 

2 Madame Bovary Lewis Carroll Simbolismo 

3 As flores do mal Sófocles Literatura medieval 

4 Alicia no país das marabillas G. Boccaccio Literatura grega 

5 Edipo Rei Ch. Baudelaire Literatura inglesa da época 

victoriana 

 

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

 

3.1 Contexto histórico e sociocultural: 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 con outros aspectos importantes da 

obra: a reflexión existencial, a tortura, a intelixencia, o motivo do xadrez, 

caracterización dos personaxes 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 no seu conxunto 

(0,5 punto) 

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

argumentación ben estruturada (1 punto) 

 

  Volveuse despois cara a nós: 

  -Tamén lles teño que pregar a vostedes que me escusen. Pero, xa llelo advertín ó 

principio, que non debían esperar gran cousa de min. Perdoen se os ofendín: esta é a 

derradeira vez que probo sorte no xadrez. 

  Fixo unha reverencia e marchou, co mesmo xeito humilde e misterioso co que 

aparecera por primeira vez. Só eu sabía o porqué de que ese home nunca máis 

volvese tocar un taboleiro de xadrez, mentres que os outros permaneceron un tanto 

confusos coa sensación incerta de teren escapado polos pelos de algo desagradable e 

perigoso.  

  -¡Damned fool! –fungou McConnor decepcionado. 

  O último en erguerse foi Czentovic, quen botou un ollo á partida que ficara sen 

rematar. 

  -Mágoa –dixo xeneroso–. O ataque non estaba nada mal disposto. Para tratarse dun 

afeccionado, hai que dicir que era un cabaleiro cun talento insólito. 

 

Stefan Zweig, Novela de xadrez. Trad. de Patricia Buján e Saleta Fernández 

 


