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OPCIÓN A 

Nunca poderei esquecer o derradeiro día que pasamos na nosa casa de Ziguinchor. Desde un mes 

antes sabiamos a data en que a abandonariamos, e tamén os pormenores da viaxe. Papá enviáranos os 2 

cartos necesarios e mercara en España os billetes do avión que iamos coller en Dakar. Marchabamos para 

non volver en moitos anos, abandonabamos para sempre a nosa casa. (…) As miñas amigas non paraban 4 

de dicirme a sorte que tiña e enchíanme de preguntas sobre a vida que ía levar en España. Eu non sabía 

que contestarlles… 6 

O día anterior ao da nosa marcha mamá chegou á casa con dúas grandes maletas que acababa de 

mercar. Abriu unha delas e deixouna encol da cama onde durmiamos Naima e mais eu. 8 

—Encárgate de facer a vosa maleta. Escolle ben o que vas levar, xa che expliquei que cada maleta non 

pode levar máis de vinte quilos. 10 

Nese momento comprendín de verdade o que significaba abandonar o Senegal. Que escasa era a vida 

que ía levar comigo! Dez quilos, quince todo o máis, porque as cousas de Naima seguro que pesaban 12 

menos. O resto tería que deixalo atrás, marchar como as cegoñas que cada ano vía emigrar na procura 

dunha nova terra. 14 

Aquela noite derradeira fun incapaz de durmir. Deitada na cama, pensaba en todo o que non levaba na 

maleta, o que non me cabería nela aínda que fose enormísima, porque hai cousas que non é posible levar. 16 

Todo iso tería que levalo na memoria e facer o esforzo de conservalo. Para que non se me borrase, para 

que me acompañase a todas horas. 18 

 
Agustín Fernández Paz, Lúa do Senegal, 2009 

 

1. Sinala de maneira xustificada cal é a intención do autor do texto: [1 punto] 

  (a) Narrar os complicados preparativos dunha viaxe para ir vivir a outro país. 

  (b) Reflectir o drama humano e o desarraigamento que supón a emigración. 

  (c) Describir as dúbidas dunha nena que non ten claro se quere ou non deixar o seu país. 

2. Por que as amigas da protagonista “non paraban de dicirlle a sorte que tiña” (liñas 4-5) por vir vivir a 

España con seu pai e, porén, ela (liñas 5-6) “non sabía que contestarlles”? [1 punto] 

3. Ponte no lugar da protagonista e redacta un texto sopesando os aspectos positivos e negativos da viaxe 

e describindo cal sería o teu estado de ánimo. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos] 

4. Indica a que clase de palabra corresponde cada un dos cinco nexos destacados no texto e identifica o 

tipo de oración que cada un deles introduce. [1 punto] 

5. Sinala o tipo (aspectual, modal ou temporal) e o valor concreto das seguintes catro perífrases verbais 

tiradas do texto: iamos coller (liña 3), non paraban de dicirme (liñas 4-5), acababa de mercar (liñas 7-8), 

tería que deixalo (liña 13) [1 punto]  

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

a) Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización. 

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 prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e 

xornalismo) 

b) A literatura do exilio entre 1936 e 1976: poesía, prosa e teatro. 


