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LINGUA GALEGA E LITERATURA II 

 

OPCIÓN A 

En Nova York conformábame con levar una vida que tiña como atractivo o simple feito de ser  

diferente da miña vida de París. 2 

Cando camiñaba por Queens, oía falar galego dentro das casas, nos xardíns, cos nenos xogando na rúa. En 

Queens os galegos facían esas cousas que en París xamais nos atreveriamos a facer, polo menos algúns. 4 

Claro que os galegos de Queens eran traballadores, non exiliados. Emigrantes que se sumaban aos 

italianos, os irlandeses, os ucraínos e os polacos que convertían cada xardinciño de Queens nun anaco da 6 

terra partida de Europa. Nese anaco, os galegos plantaban grelos e nabizas, cantaban alalás, comían polbo 

e falaban tranquilamente de cando Franco morrese. 8 

Ao mellor, cando vin os galegos de Queens, tiven envexa da súa paz apolítica, da súa distancia  

morriñosa sen rupturas, da súa certeza en que só estaban en Nova York de casualidade, temporalmente, 10 

facendo cartos para volver. E entón comprendín por que eu xa non era nada: nin galego nin francés. Co 

paso dos anos fun quedando baleiro. Tiven que pasear por unha rúa do outro lado do Atlántico e ver as 12 

vidas semicheas dos emigrantes galegos para aprenderme a min mesmo. 

Inma López Silva, Memoria de cidades sen luz, 2008 

 

1.Caracteriza brevemente a contraposición que reflicte o texto entre a maneira como viven a ausencia da 

terra os emigrantes galegos e o protagonista, un exiliado. [1 punto] 

2. Explica o significado que teñen no texto as seguintes palabras ou expresións: [1 punto] 

— Tiven envexa da súa paz apolítica (liña 9) 

— Co paso dos anos fun quedando baleiro (liñas 11-12) 

3.Queens é un dos distritos máis interculturais de Nova York, con habitantes de orixes moi diversas, 

como indica o texto. Imaxina que iso lle ocorre ao lugar en que vives (non digas cal é!): redacta un texto 

expoñendo as vantaxes e inconvenientes que esa circunstancia, na túa opinión, suporía. (Extensión aprox. 

200-250 palabras) [3 puntos] 

4.Segmenta morfoloxicamente as seguintes palabras e identifica o valor de cada morfema: camiñaba (liña 

3), exiliados (l. 5), emigrantes (l. 5), semicheas (l. 13). [1 punto] 

5.Indica se é aberta ou pechada a vogal tónica das seguintes palabras: galego (liña 3), facer (l. 4), grelos 

(l. 7), polbo (l. 7), morriñosa (l. 10), mesmo (l. 13). [1 punto] 

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 de vangarda. Características, autores e obras representativas. 

b) O teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o grupo de Ribadavia. 
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OPCIÓN B

Arde Galicia porque está abandonada. Arde por mor da física, a química e a bioloxía e porque nos 

empeñamos en ignorar o que sabemos de historia. O problema é o mesmo dende hai décadas, pero cada 2 

ano sabemos máis de por que arde, cada ano arde máis e cada ano sáenos máis caro apagar os lumes. O 

que non muda é o de botarlle a culpa aos incendiarios, eses seres mitolóxicos que viñeron substituír ás 4 

meigas. 

Arde porque hai demasiada biomasa sen control en condicións de arder: porque está abandonada e ata  6 

as árbores -o seu exceso- son parte dese abandono. Entre o 70 e o 75% do territorio rural galego está 

simplemente abandonado. En 1960 máis do 50% do territorio estaba manexado polas explotacións 8 

directamente e outra parte importante eran masas forestais plantadas e coidadas. Nesas terras non arde o 

monte porque hai un manexo agropecuario do territorio. Non se trata, non, de volver a hai 50 anos senón 10 

de ollar o presente.  

Esa obsesión por non volver ao pasado impídenos ver a solución que temos diante, na memoria de 12 

calquera vello ou na historia agraria: recuperar o monte como espazo manexado polas explotacións 

agropecuarias. Pero levamos tanto tempo reducindo o seu número que semella que non podemos parar. O 14 

que necesitamos para acabar cos incendios é ir a favor da historia e non contra dela, salvar a cultura do 

monte como parte dun sistema agrario, recuperar o aprecio polo rural como espazo de actividades 16 

produtivas: agrarias, pecuarias, madeireiras... xuntas, sen segregación, como aínda se fai nalgunhas 

comarcas. Como sabemos facer. 18 

Lourenzo Fernández Prieto en La Voz de Galicia (27/09/2013) 

 

1. Elabora un esquema coas ideas principais e secundarias do texto. [1 punto] 

2.Por que di o autor (nas liñas 1-2) que Galicia ―arde por mor da física, a química e a bioloxía e porque 

nos empeñamos en ignorar o que sabemos de historia‖? Responde apoiándote en elementos do propio 

texto. [1 punto] 

3.Redacta un texto expoñendo de maneira argumentada o teu acordo ou desacordo coas ideas que sostén 

Lourenzo Fernández Prieto no seu artigo. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos] 

4. Le os exemplos, fíxate nas partes subliñadas e responde: [1 punto] 

a) Eses seres mitolóxicos que viñeron substituír ás meigas (liñas 3-4): Por que o Complemento 

Directo leva preposición? 

b) Non se trata de volver a hai 50 anos (liña 10): Por que non pon fai 50 anos? 

5. Explica as diferenzas formais e de contido entre estas dúas construcións: [1 punto] 

O monte arde porque está abandonado   vs.   O monte arde porque foi abandonado 

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 de vangarda. Características, autores e obras representativas. 

b) O teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o grupo de Ribadavia. 


