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LINGUA GALEGA E LITERATURA II 

 

OPCIÓN A 

Durante bastante tempo camiñamos en silencio por un carreiro costento, pedregoso e sen sombra. 

Abdel-Bassit, enviso nos seus pensamentos, eu nos meus —nos meus remorsos, mellor dito. Despois deu 2 

en dicirme, axustando o turbante na cabeza: 

—Escoitei que pronto nos deixades. A onde iredes? 4 

—A Constantinopla, se Deus quixer. 

Detívose, ladeando a cabeza como para escoitar o balbordo da cidade distante. 6 

—Istambul! Istambul! Aos que teñen ollos élles difícil dicir que non hai nada que ver no mundo. E, 

sen embargo, é a verdade, crédeme. Para coñecer o mundo, abonda con escoitar. O que se ve nas viaxes 8 

non é senón un espellismo. Sombras perseguindo outras sombras. As estradas e os países non nos 

aprenden nada que non saibamos antes, nada que non poidamos escoitar en nós mesmos na paz da noite. 10 

Se cadra o relixioso non estaba trabucado, pero a miña decisión xa estaba tomada: partiría. En contra 

do meu bo xuízo, e algo de mala gana, partiría. 12 

Amin Maalouf, A viaxe de Baldassare, 2000 

 

1. Indica brevemente, empregando as túas propias palabras, a idea que ten Abdel-Bassit sobre as viaxes 

como forma de coñecer o mundo (liñas 7-10) [1 punto]  

2. Explica o significado que teñen no texto as seguintes palabras ou expresións: costento (liña 1), 

pedregoso (liña 1), remorsos (liña 2), ladear a cabeza (liña 6), estar trabucado (liña 11). Non son válidas 

as respostas só con sinónimos [1 punto] 

3. ‘Ver mundo‘ e ‗coñecer o mundo‘. Expón a túa opinión persoal sobre a relación existente entre ambas 

proposicións, partindo da idea que sostén ao respecto Abdel-Bassit no texto. (Extensión aprox. 200-250 

palabras) [3 puntos] 

4. Identifica e explica o valor temporal que teñen as seguintes formas verbais no texto: escoitei (liña 4), 

iredes (liña 4), aprenden (liña 10), estaba (liña 11), partiría (liña 12). [1 punto] 

5. Analiza sintacticamente a primeira oración do texto: Durante bastante tempo camiñamos en silencio 

por un carreiro costento, pedregoso e sen sombra. [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. 


