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OPCIÓN A 

 

1. Desenvolva o seguinte tema do programa: A consolidación dunha nova forma de 

escribir na novela. O nacemento do heroe contemporáneo (2 puntos) 

 

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

1 A Odisea X. Luís Méndez Ferrín Teatro épico, s. XX 

2 Crime e castigo Fiodor Dostoievski Poesía grega 

3 Orgullo e prexuízo Homero Novela romántica 

4 
Nai coraxe e mais os 

seus fillos 
Jane Austen  

Poesía galega do século 

XX 

5 Con pólvora e magnolias Bertolt Brecht Realismo 

 

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 temas importantes da obra: 

sentido, tratamento dos personaxes, a importancia do espectro 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) 

 

HAMLET 

¡Anxos e arcanxos divinos, protexédenos! 

Sexas espírito benigno ou demo maldito, 

veñas coas brisas do ceo ou coas ventoeiras do inferno, 

sexan as túas intencións ruíns ou benéficas, 

preséntaste baixo imaxe tan suxerente 

que quero falarte. Chamareite Hamlet, 

rei, pai, soberano danés. ¡Ouh, respóndeme! 

Non me tortures coa dúbida. Dime  

por que os teus ósos unxidos, sepultados na morte,  

racharon a mortalla, por que a tumba 

na que te vimos pacificamente enterrado 

abriu as poderosas fauces de mármore 

para devolverte. ¿Que significa 

que ti, corpo sen vida, de novo recuberto de aceiro 

veñas contempla-la pálida luz da lúa 

convertendo a noite en pavorosa e a nós en xoguetes da natureza 

axitando violentamente o noso espírito 

con pensamentos fóra do alcance das nosas almas? 

Di, ¿por que? ¿Para que? ¿Que debemos facer? 

O espectro faille acenos 

William Shakespeare, Hamlet. Trad. de Miguel Pérez Romero  


