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LINGUA GALEGA E LITERATURA II 

 

OPCIÓN A 
 

En Padrón os alumnos do Instituto 

imaxínanme alegre docto e pulcro 2 

e axiña han de saber que o catedrático 

este animal fonético-semántico 4 

soubo sí prepararche á hora da cea 

peixe e patacas con cebola e allo 6 

mais sabendo de epítetos e léxicos 

nunca soubo decirche en xustas verbas 8 

como o tes no teu pelo engaiolado 

e han saber que o recordo é a pizarra 10 

onde escribe despois de vir das clases 

borra escribe e repite e non ve claro 12 

outra vez raña o pelo que lle queda 

fuma bebe pon lume a un pau de sándalo 14 

e atopa así algún cheiro femenino 

mais non sabe atopar no dicionario 16 

a palabra ou sintagma con que anceia 

reterte na súa casa todo o ano. 18 

 

Pon o reló prás oito. Mañá cedo 20 

vai a Padrón explica enche o encerado 

de cousa vouga Ovidio o Ars Amandi 22 

Juan de la Cruz o Cántico. 

 24 

O malo é ó volver cando se sobe 

aos cinco pisos banzo a banzo e se abre 26 

a porta e non estás e a casa o mundo 

son vougo enteiro sen amor nen cántico.28 

 

Bernardino Graña, Se o noso amor e os peixes... (1980) 

 

1. Identifica e caracteriza o personaxe que enuncia o poema. Indica tamén a quen se dirixe. Xustifica nos 

dous casos a resposta. [1 punto] 

 

2. Cal é a máxima preocupación deste personaxe: a) o traballo no instituto, b) a visión que o alumnado ten 

del, c) a ausencia da persoa amada. [1 punto] 

 

3. No comezo do poema ironízase sobre a idea que os outros teñen do “catedrático” e a súa 

correspondencia coa realidade. Redacta un texto sobre a influencia que teñen os estereotipos relacionados 

coas profesións no verdadeiro coñecemento das persoas. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos] 

 

4. Indica o timbre das vogais tónicas de grao medio que aparecen en tes (v. 9), pelo (v. 9), recordo (v. 

10), ve (v. 12) e cedo (v. 20). [1 punto] 

 

5. Indica a función sintáctica que desempeñan os fragmentos subliñados e en negriña dentro da estrutura 

correspondente. Non é necesario que analices os seus compoñentes. [1 punto] 

 

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

a) Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da 

norma. 

b) O galego a finais do século XX e comezos do XXI: 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 1975: 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. 

 

 

 

 

 


