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LINGUA GALEGA E LITERATURA II
O exame consta de 6 preguntas de 2,5 puntos cada unha, das que poderá responder un MÁXIMO
DE 4, combinadas como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán as 4
primeiras respondidas.
TEXTO
Luis naceu en Malpica en 1999. O 13 de novembro de 2002 tiña tres anos. Cando lle pregunto que
lembra do afundimento do Prestige, contesta que unha conversa no coche dos seus pais. El vai na parte de
atrás. É pequeniño, ten os ollos grandes e cústalle ver fóra. Ao mellor conducen preto do mar, pero non se
ve o mar. Na conversa dos adultos podería aparecer a palabra chapapote. Na conversa dos adultos hai un
fedor e unha negrura. É viscosa a conversa dos adultos. Iso é todo canto lembra Luis.
Dezanove anos despois, teño a sensación de que a memoria da catástrofe foi borrada. Que ninguén
nos dixo nada, que ninguén nolo repetiu as veces suficientes. Hai un par de semanas acudía en Compostela
á representación de N.E.V.E.R.M.O.R.E., a peza de teatro documental coa que a Chévere reivindica o relato
das voces baixas ao tempo que pon en escena o argumento pesado da burocracia que xerou o caso. Durante
dúas horas respirei no público rodeado de persoas que si lembraban os días agónicos do Prestige, que si
tiveran que decidir hai case dúas décadas entre acudir a limpar chapapote ou quedar na casa, entre manifestarse ou facer como que non pasaba nada. Ao final, sentín que parte daqueles espectadores emocionados
eran tamén culpables da miña, da nosa desmemoria.
Non hai monumentos, non hai loito nacional ou lembranza anual. En Noia, na vila onde medrei,
un grafiti enorme miraba á ría e berraba: NUNCA MÁIS. Quedounos o slogan coma un símbolo. Pero
haberá dentro de cinco, dez anos, adolescentes capaces de interpretalo? Xente nova capaz de saber que
aquilo é un signo de identidade? Que o nunca máis é a memoria dun pobo en pé cos ósos feitos de chuvia,
unha manifestación de paraugas negros? Saberemos transmitir esa lección de dignidade?
O Prestige puido ser a grande lección de mobilización social, de política non partidista. O exemplo
a seguir para todos os que viñamos despois. Pero non o foi. A desmemoria é proba diso. No
N.E.V.E.R.M.O.R.E. de Chévere, ao final da obra, ocupan o fondo do escenario pancartas e frases das
manifestacións da época. No centro, unha saba negra di: “O futuro non é o que vai pasar senón o que imos
facer”. Que fixemos?, pregunto hoxe.
Ismael Ramos. ElDiario.es. 14/11/2021 (adaptación)
PREGUNTA 1. Comprensión do texto de Ismael Ramos
1.1. Indique, nunha liña como máximo, cal é o tema do texto. (0,5 puntos)
1.2. Elabore un breve resumo coa información máis relevante do texto. (1 punto)
1.3. Explique o significado que teñen no texto as seguintes palabras e expresións: “viscosa”, “burocracia”,
“loito nacional”, “slogan”. Non son válidas as respostas só con sinónimos. (1 punto)
PREGUNTA 2. Produción textual (sobre o texto de Ismael Ramos)
2. Redacte un texto no que manifeste a súa opinión persoal sobre o tema do texto. (Extensión aprox. 200250 palabras) (2,5 puntos)
PREGUNTA 3. Funcionamento da lingua (sobre o texto de Ismael Ramos)
3.1. Sinale a que clase de palabra pertence cada unha das que conforman o seguinte enunciado do texto:
“Dezanove anos despois, teño a sensación de que a memoria da catástrofe foi borrada”. (1 punto)
3.2. Indique a función sintáctica que desempeñan no interior da súa cláusula ou oración as seguintes unidades subliñadas no texto: “tres anos”, “ver fóra”, “hai un par de semanas”, “proba diso”. (1 punto)
3.3. Localice no texto tres palabras que presenten un fonema vocálico tónico medio-aberto e dúas que presenten un fonema vocálico tónico medio-pechado. (0,5 puntos)

PREGUNTA 4. Lingua e sociedade
Escolla un dos dous apartados:
4.1. Explique a situación que denuncia Marilar Aleixandre no seguinte artigo, empregando os conceptos técnicos de normalización e axentes de transmisión lingüística. Sinale dúas posibles medidas de normalización
que poidan contribuír á súa superación. (Extensión aprox. 250 palabras) (2,5 puntos)
Nestes días fíxose viral un vídeo no que Moraima ten unha conversa con Siri a través da tableta. A nena,
pacientemente, atende a Siri, repetindo en galego o que a asistente virtual di en castelán: "estou aquí para
axudarte", "puedo ayudarte en algo más?" pregunta Siri, ao que Moraima responde, con toda lóxica: "pois...
si, en recoller as cousas", facendo un aceno en dirección a mochila, xoguetes e roupa estrados polo chan.
"Creo que no te entiendo", di Siri, e Moraima, "Porque eu falo en galego, sabes Siri?" Galegofalante consciente de que lingua fala, de que é diferente da da máquina. Nun intre de perigo tanto da transmisión do
galego, como da preservación polas nenas e nenos que reciben o galego na casa e corren risco de perdelo
na escola –na meirande parte dos casos non polas mestras, senón polas outras crianzas–, o de Moraima é
un exemplo a seguir. E mostra por que demandamos asistentes virtuais e produtos informáticos en galego.
Porque, sabes Siri? Eu falo galego e quero seguir falándoo.
Marilar Alexandre. Nós Diario. 25/09/2021 (adaptación).
4.2. Sitúe o seguinte texto na época correspondente da historia da normativización e indique dúas características lingüísticas fundamentais do galego escrito nela, sempre a partir de exemplos do propio texto. Explique brevemente os avances para a normalización da lingua deste período e por que acontecemento histórico
se viron truncados. (Extensión aprox. 250 palabras) (2,5 puntos)
Por amaina-la concencia guindei co meu tiduo de médico no fondo dunha gabeta, e busquei outra maneira
de me valer. As xentes xa non sabían que eu era dono de tan tremenda licencia oficial, mais unha noite
foron requerído-los meus servizos. Era domingo. Melchor, o taberneiro, agardaba por min ó pé da porta.
Doume as “boas noites” e rompeu a chorar, e por antre os saloucos saíanlle as verbas tan estruchadas que
somentes logrou decirme que tiña un fillo a morrer. O probe pai turraba por min, i eu deixábame levar,
enfeitizado pola súa door. Dispois de todo eu era médico tiduado e non podía negarme! E tiven tan fortes
anceios de complacelo que sentín xurdir nos meus adentros unha gran cencia…
Castelao. “O retrato”. Retrincos (1934).
PREGUNTA 5. Educación literaria
5. Contextualice o texto de Neira Vilas na época literaria correspondente e identifique e explique dúas características da súa narrativa apoiándose no propio fragmento. Indique outros dous narradores destacados
deste período, así como unha obra de cada un deles e os motivos da súa relevancia. (Ext. aprox. 250 palabras)
(2,5 puntos)
Tódolos días a mesma andaina. Unha legua ben chea de camiño. E unha botella de leite morno,
acabado de muxir. Tódalas mañás a mesma peregrinaxe. (…)
Tivera que deixa-la escola para atender ese trafego. Dáballe súa nai un codelo cada mañá, e sen outro
amparo botaba pés ó camiño. Todo para levarlle aquel gurrucho de leite mal pagado a don Pedro, o feirante.
A lapra do sol atafegaba ó pequeno Alfredo. Caíalle a suor polas fazulas. Non podía máis. Sentouse
na beira do camiño, ó pé dun carballizo. As follas estaban quedas; coma se non existise o aire. Todo semellaba morto. Alfredo deuse a cavilar. Pensou na “Vermella” mal mantida, e no pouco que pagaba o miserento don Pedro. Pensou na escola deixada, e no caldo augacento, mantenza pobre de tódolos días. E pouco
a pouco foi achegando contra de si a botella de vidro escuro. Mirou derredor, coma se ventase algo, e
comenzou a beber. O corazón latexáballe á presa. Cando rematou, colleu a botella polo bico e guindouna.
Esfachicouse ó bater nos croios que había preto. Os seus anacos relucían agora coma espellos, debaixo do
sol.
X. Neira Vilas. “Vidro e sol”. Xente no rodicio (1965).
PREGUNTA 6. Educación literaria
6. Contextualice este poema na época corresponQuérennos caladas,
dente. Destaque e analice dúas características do
submises,
poema que permitan situar o seu autor nas novas
escravas sen futuro,
tendencias deste xénero. Engada o nome doutras
obxectos tan fermosos
dúas voces poéticas representativas desta época e
ollando cara abaixo.
un poemario de cada unha. (Ext. aprox. 250 palabras) (2,5 puntos)
Por iso é que nos matan.
Daniel Asorey. Transmatria (2019).

