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OPCIÓN B 

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 A Divina Comedia Catulo Romanticismo 

2 Carmina León Tolstói Realismo 

3 Anna Karenina Emily Brontë Teatro do absurdo, s. XX 

4 Cumes borrascosos Eugène Ionesco Renacemento 

5 A cantante calva Dante Allighieri Lírica latina 

 

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 A produción literaria de Pessoa, as súas peculiaridades, e importancia de 

Poemas de Alberto Caeiro no conxunto da súa obra (1 punto)  

3.3 Explique o tema que trata este poema e a súa relación coa totalidade da obra: a 

esencia das cousas, a existencia real, a actitude do eu poético etc. (2 puntos) 

3.4 Analice as características formais do poema: recursos métricos, estilísticos, 

retóricos etc. (1,5 puntos) 

3.5 Faga unha valoración persoal e crítica do poema e do poemario ao que pertence 

(0,5 punto) 

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

argumentación ben estruturada (1 punto) 

 

Hai bastante metafísica en non pensar en nada. 

 

Que penso eu do mundo?  

Eu que sei o que penso do mundo!  

Se enfermase pensaría niso. 

 

Que idea teño eu das cousas?  

Que opinión teño sobre as causas e os efectos?  

Que teño meditado sobre Deus e a alma? 

E sobre a creación do Mundo? 

 

Non sei. Para min pensar niso é pechar os ollos  

E non pensar. É correr as cortinas  

Da miña xanela (pero non ten cortinas). 

 

O misterio das cousas? Que sei eu o que é misterio!  

O único misterio é que haxa quen pense no misterio.  

[...]  

Fernando Pessoa, Poesía de Alberto Caeiro 


