
Ejercicio nº 1.- 

Le atentamente o texto e resolve as cuestións: 

 

a) Sinala o tema do poema. A que liña temática da poesía de Celso Emilio Ferreiro cres que 

se pode adscribir esta composición? 

 

b) Localiza un exemplo de hipérbato. 

 

c) Cales son as xeracións poéticas que xorden na Galicia da posguerra? A cal delas pertence o 

autor deste texto? 

 

Prá mocedade 

 

Tendes que alcender un facho 

de baril inconformismo. 

Non, non, diredes decote 

aos profesores de mitos, 

que queren de contrabando 

pasar falsos paradisos. 

 

Non, non, diredes arreo 

aos que van no seu machiño 

cabalgando moi contentos 

entre nubes de optimismo. 

 

Non, non, debedes decir 

aos que minten por oficio. 

A verdá, soio a verdá 

da terra na que vivimos, 

labrada en berros de lume, 

nascida en berce cativo. 

A verdá, soio a verdá 

da terra na que nascimos. 

 

Celso Emilio Ferreiro: Viaxe ao país dos ananos, Edicións Xerais. 



 

Ejercicio nº 2.- 

 

Le atentamente o texto e resolve as cuestións: 

 

a) Sinala o tema da composición. 

b) Analiza a rima no poema. 

 

Veleiquí a man alongada na 

direución do tempo e os ollos reptando como 

un río que escorre en folgados 

anuncios da final derrota no 

mar e veleiquí a man concentrada de 

sempre, cerciorando a condición imposible 

de cada cousa e veliquí os ollos que 

capaces serían de pór ponto final á 

direución do tempo e declaro formalmente que 

cada intento de achega-la man –veleiquí 

a man alongada cara a ti e vós –afoga nas 

toldadas augas dos vencidos meus 

ollos, á espera dunha poboación máis fera 

e leda e veleiquí o remate do 

vivir, tantos e tantos anos retrasado. 

 

Xosé Luís Méndez Ferrín: Con pólvora e magnolias, Edicións Xerais. 

 

Ejercicio nº 3.- 

Le atentamente o texto e resolve as cuestións: 

 

a) Redacta un resumo do contido. 

 

b) Comenta a caracterización dos personaxes que interveñen neste fragmento. 

 



A campaña internacional, por esta vez, produciu efecto. No último momento. A petición do 

goberno de Cuba, ao doutor Da Barca conmutáronlle a pena de morte por unha de cadea 

perpetua. 

El, con aquela maneira de ser que tiña, fixérase como quen di socorro da prisión, contoulle 

Herbal a María da Visitação. Era como un menciñeiro deses que curan as espullas a distancia 

só cunha copla. Mesmo cando estivo cun pé aquí e outro alá, á espera da execución, andara 

a dar azos a todo o mundo. 

Os presos políticos funcionaban coma unha especie de comuna. Xentes que non se falaban 

na rúa, que se tiñan verdadeira xenreira, como os anarquistas e os comunistas, axudábanse 

dentro do cárcere. Chegaron a editar xuntos unha folla clandestina que se chamaba 

Bungalow. 

Os vellos republicanos, algúns veteranos galeguistas da Cova Céltica e das Irmandades da 

Fala, co seu aire de antigos cabaleiros da Táboa Redonda, que mesmo comungaban na misa, 

facían ás veces de consello de anciáns para resolveren conflitos e querelas entre os internos. 

Rematara o tempo das sacas sen xuízo. Os paseadores seguían a facer fóra o traballo sucio, 

pero os militares decidiran que tamén nas caldeiras do inferno debía imperar unha certa 

disciplina. Os fusilamentos continuaron previo trámite de consello de guerra sumarísimo. 

Manuel Rivas: O lapis do carpinteiro, Edicións Xerais. 

 

Ejercicio nº 4.- 

 

Le atentamente o texto e resolve as cuestións: 

 

a) Cal é o ton que emprega o poeta na composición? 

b) Sinala no texto un exemplo de antítese. 

 

O único amor que existe 

 

Eterno amante son de eterna amada 

do que non existe amor inconcebíbel 

o que nos axita máis que un cataclismo 

o que nos quita o alento 

sen darnos aínda a morte 

e que fai sentir en vida o máis alá 

amor extenuante en desmesura 

único amor que existe 

e merece tal nome. 

 

Claudio Rodríguez Fer: A boca violeta, Edicións Xerais. 


