
Comentario de texto 3 
 
 
    Que hei facer para te conmover? Non haberá súplica que te leve a ver á túa criatura, que 
implora a túa bondade e compaixón, con bos ollos? Pódesme crer, Frankenstein: eu era bo; a 
miña alma revía amor e humanidade; pero ¿non estou eu só, miserablemente só? Ti, o meu 
creador, aborrécesme; que esperanza podo poñer nos teus semellantes que nada me deben? 
Repúdianme e ódianme. As montañas desertas e as xeleiras desoladas, son o meu refuxio. Por 
aquí vaguei días e días; as covas de xeo, que só eu non temo e que o home non cobiza, son o 
meu lar. Bendigo estes ceos emborrallados pois son máis clementes conmigo cós teus 
semellantes. Se a multitude da especie humana soubese da miña existencia, habían facer coma 
ti, armárense para me destruir. Logo non lle hei ter xenreira ós que me odian? Non haberá 
avinza cos meus inimigos. Eu son desgraciado e eles van compartir a miña desventura. Con 
todo, nas túas mans, está recompensarme e aforrarlles un mal que só ti podes agrandar tanto 
que non só ti e mais a túa familia, senón tamén milleiros de persoas serán engulidos polos 
turbillóns da súa furia. Ten compaixón e non me desdeñes. Escoita a miña historia. 
 
 

 
 VALORACIÓN DO COMENTARIO  
Este exercicio consistirá na redacción globalizada dun comentario literario no que se 
desenvolverán polo menos as seguintes cuestións:  
Exposición sobre a época e movemento literario no que se encadra o autor e a súa 
produción literaria (1 punto)  

Exposición sobre o autor e a súa produción literaria atendendo á obra seleccionada (1 
punto)  

Detección e exposición do tema principal do fragmento. Sentido do texto, tratamento dos 
personaxes, relación do texto coa totalidade da obra á que pertence, punto de vista narrativo 
etc. (2 puntos)  

Exposición sobre os aspectos formais do texto (estrutura, técnicas narrativas etc. ou en 
poesía: estilo, métrica, recursos retóricos etc.), explicando as funcións que os trazos 
detectados cumpren dentro do fragmento ou poema proposto (1,5 puntos)  

Comentario crítico e persoal sobre o contido e expresión do fragmento e da obra á que 
pertence. Cualificarase positivamente tamén a relación que se estableza, de forma razoada, 
con aspectos e conflitos da nosa sociedade actual, a universalidade e/ou actualidade da obra, 
así como a relación que poida ter a obra con outros produtos artísticos (obras musicais, 
teatrais, cinematográficas, artes plásticas etc.) (0,5 punto)  

Redacción do comentario. Valorarase ata un punto a precisión e claridade da redacción así 
como unha argumentación ben estruturada (1 punto) 
 


