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LINGUA GALEGA E LITERATURA II 

 

OPCIÓN A 

O NOSO SEÑOR SANT-IAGO

O do bordón, das cunchas e da estrela, 
Patrón da Terra nosa, aloumiñado 2 
de saudosa paz, no esgrevio estrado 
da enxebre catedral de Compostela! 4 

Así te adora nosa fe sinxela: 
no teu trono de prata encadeirado, 6 
a man a benzoar, asosegado, 
esquecido das loitas de Castela. 8 

O teu cabalo branco como a neve, 
a túa espada de rebrillos louros 10 
e o relembro das tráxicas fazañas 

que, arredado de nós pra sempre, os leve 12 
o pobo que te alcuña matamouros, 
a sanguiñosa xente das Españas!14 
 
     Ramón Cabanillas, Da Terra asoballada (1926) 

 
1. Expón brevemente o contido deste poema. [1 punto] 

2. Sinala a estrutura do texto, indicando os núcleos de contido de cada parte. [1 punto] 

3. Fai unha exposición comparando o sentido e a importancia que tiveron as peregrinacións a 
Compostela historicamente e o que teñen na actualidade. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos] 

4. Identifica os pronomes átonos presentes no texto e xustifica a súa posición con relación ao verbo. [1 
punto] 

5. Indica se as seguintes palabras do texto son morfoloxicamente simples, derivadas ou compostas. 
Xustifica a resposta, sinalando no seu caso a derivación ou composición que aprecies. [1 punto]: 

patrón (liña 2),  saudosa (l. 3),  encadeirado (l. 6),  rebrillos (l. 10),  matamouros (l. 13) 

6. Responde unha destas dúas preguntas. (Escolle só unha; extensión aprox. 200-250 palabras) [1 punto] 

a) As funcións sociais da lingua. Conflito e diglosia. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa 
repercusión nos usos 

b) O galego de 1936 a 1975: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e 
situación sociolingüística. 

7. Responde unha destas dúas preguntas. (Escolle só unha; extensión aprox. 400 palabras) [2 puntos] 

a) A poesía entre 1936 e 1976: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas 
Minervais. 

b) A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e 
tendencias actuais máis relevantes. 

 
 


