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OPCIÓN B 

1.- Desenvolva o seguinte tema do programa: As renovacións do teatro no século XX (2 

puntos) 

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

1 A Divina Comedia Víctor Hugo Romanticismo 

2 Nosa Señora de París Eça de Queiroz Realismo 

3 O primo Basilio Emily Brönte Teatro do absurdo, S. XX 

4 Cumes borrascosos Eugène Ionesco Renacemento 

5 A cantante calva Dante Allighieri Romanticismo tardío 

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

comentario globalizado (7 puntos) 

 

REI 

(…) 

A miña ofensa cheira que alcatrea no ceo. 

Pesa sobre ela a primeira, a máis vella das  

maldicións: 

o asasinato do irmán. Rezar non podo, 

aínda que o desexo é tan forte como a vontade. 

O peso da culpa vence a forza da intención 

e como un home abocado a dúas tarefas 

dubido por cal comenzar 

e desatendo ambas. (…) 

 

O Rei axeónllase. Entra Hamlet  

 

HAMLET  

A ocasión é propicia, agora que está a rezar. 

 

 

Fareino agora. E así vai ó ceo. 

E así quedo eu vingado. É para pensalo. 

Un canalla mata a meu pai e eu, 

seu fillo, a esa canalla 

ó ceo envío. 

Recompensa polo servicio sería, non vinganza. 

Pillou a meu pai vergoñosamente satisfeito 

con tódalas culpas no seu apoxeo, no verdor de maio. 

¿Quen, senón o ceo, sabe como están as súas contas? 

Todo leva a pensar 

que mal. ¿Quedo eu vingado 

se o collo cando está a purga-la súa alma, 

cando está preparado e disposto para o seu tránsito? 

Non. 

Agarda espada, e elixe ocasión máis cruel. 
 

Hamlet, William Shakespeare 

 Tradución de Miguel Pérez Romero 

 

3.1.- Contexto histórico e sociocultural de W. Shakespeare: 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.- Indica o tema principal do anterior fragmento. Sinala o sentido de texto, o 

tratamento dos personaxes e a relación do texto coa totalidade da obra á que pertence 

(2,5 puntos)  

3.4.- Analice as características formais do texto seleccionado e da obra (1,5 puntos) 

3.5.- Elabore un comentario crítico e persoal de Hamlet: actualidade da obra, os 

conceptos de poder, traizón e vinganza, etc. (1 punto)  


