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LINGUA GALEGA E LITERATURA II 

 

OPCIÓN A 

Ás veces a min e aos meus compañeiros de profesión chámannos escritores periféricos, ou localistas, 

porque escribimos desde Galicia e en galego. Esquecen que un escritor nunca é periférico, que o centro do 2 

mundo sempre está na súa mesa de traballo. O proceso de creación non sabe de periferias. 'Se puede ser 

provinciano en el centro de Nueva York y universal en una aldea de los Andes', escribiu Octavio Paz. 4 

Tentamos que os nosos textos cheguen todo o lonxe que a súa calidade llelo permita. Buscamos en 

primeiro lugar aos lectores do noso país; eles son os interlocutores privilexiados. Despois buscamos 6 

tamén esa periferia mundial que nos rodea. 

Estamos afeitos a traballar en situacións adversas. Na historia da nosa literatura as liñas de resistencia 8 

veñen de lonxe. De Rosalía, rebelándose contra o feito de sentirse estranxeira na súa patria; de Curros, 

que denuncia a ameaza dos lobos e clama pola unión; de Cunqueiro, a soñar as mil primaveras para a 10 

lingua estigmatizada; de Celso Emilio, falándolle como un irmao a todos os desposuídos do mundo… 

A nosa forma de participar na cultura da humanidade é desenvolvendo a cultura galega. Temos dentro 12 

de nós a materia que lle pode interesar a calquera persoa en calquera lugar do mundo. Só precisamos 

plasmala a través do proceso de creación. Para conseguilo, cómpre chantar os pés na nosa realidade e, 14 

coas raíces na terra, abrirnos a todos os ventos culturais do mundo. Porque aquí están as fábricas da 

imaxinación das que fala Manuel Rivas; delas poden saír creacións que tamén se lean en toda a periferia 16 

mundial. Obras cargadas de vida, obras cunha luz tan forte que sexa imposible de agochar. Un dos trazos 

máis significativos da cultura galega, que tan ben souberon expresar os membros da Xeración Nós, é a 18 

súa vocación de ser célula de universalidade, a súa vontade de ser unha peza máis, en pé de igualdade, no 

mosaico mundial das culturas: a súa conciencia de que só se pode ser universal desde as propias raíces. 20 

Agustín Fernández Paz, Discurso nos Premios Xerais 2009 (fragmento) 

 

1. Fai un breve resumo do texto. [1 punto] 

2. Explica que quere dicir o autor cando afirma: buscamos tamén esa periferia mundial que nos rodea 

(liña 6-7) e [Os membros da Xeración Nós tiñan] vocación de ser célula de universalidade (l. 19). [1 punto] 

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

Agustín Fernández Paz acerca da relación entre ter vontade de escritor universal e escribir nunha lingua 

minoritaria. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos] 

4. Repara na forma dialectal non-estándar irmao que o autor usa evocando un coñecido verso do poeta 

celanovés C.E. Ferreiro, propio do seu bloque dialectal de orixe: o galego central. Indica os principais 

fenómenos lingüísticos que permiten caracterizar os tres bloques lingüísticos do galego. [1 punto] 

5. Constrúe cadansúa oración que, comezando sempre pola secuencia Buscamos en primeiro lugar…, 

conteña respectivamente: a) unha completiva de CD; b) unha concesiva; c) unha oración de relativo; d) 

unha causal que non vaia introducida por porque. [1 punto] 

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

a) O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística. 

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

da norma. 

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

a) A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas. 

b) A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas. 


