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Esquema da unidade
O libro de Lingua e Literatura de 2.º de ESO organízase en 12 unidades didácticas. As unidades presentan os contidos agrupados
en catro grandes bloques: Comunicación oral e escrita, Funcionamento da lingua, Lingua e sociedade e Educación literaria.
As páxinas de inicio presentan os contidos que se van abordar ao longo de cada unidade
e serven de entrada ao programa de Comunicación.

A publicidade. Tipos

12

Análise da oración simple
O drama

Lingua
SABER

Ao longo do libro, nos distintos
bloques, distínguense unha parte
que combina a explicación teórica
con actividades de desenvolvemento
(SABER) e unha parte de aplicación
práctica e competencial dos
contidos (SABER FACER).

A publicidade. Tipos
Abreviaturas e siglas
Se non e senón. De máis e demais

3

Análise da oración simple

A exposición xornalística

A variación lingüística.
Os rexistros

O suxeito. Oracións impersoais
A novela

SABER FACER
• Comprender e analizar un texto

Literatura
Lingua

SABER
O drama

SABER
A exposición xornalística:
a reportaxe

SABER FACER
• Elaborar o guión cinematográfico
da escena dun drama

Palabras patrimoniais e cultismos
Regras xerais de acentuación
O suxeito. Oracións impersoais
O plurilingüismo. As linguas
do Estado español

A argumentación

7

SABER FACER
• Comprender e analizar un texto
• Escribir unha reportaxe
• Comentar unha noticia

Literatura

Lingua

SABER

SABER

Os complementos verbais (II)
A poesía social

A argumentación: trazos xerais

A novela

Os dialectalismos

SABER FACER

1 Que relación podes

Signos de cita: comiñas e raia

• Recomendar unha novela

establecer entre a
publicidade e a fotografía?

Os complementos do verbo (II)
O galego na actualidade

• Comprender e analizar un texto
• Escribir unha crítica
• Participar nun debate

Cada un dos bloques en que se
divide a unidade presenta un
desenvolvemento particular
dos contidos.

2 Responde.

A publicidade integra unha serie de elementos de persuasión e de
sedución que teñen como finalidade última convencer o receptor
para que merque un produto, para que actúe con civismo, para que
leve unha vida sa, para que sexa solidario, etc. Os emisores destas
mensaxes publicitarias poden ser unha empresa, a Administración…

SABER FACER

• Para que utiliza a publicidade
unha empresa?
• E a Administración?
• E os partidos políticos?

Literatura
SABER
213

A poesía social
SABER FACER
• Escribir un poema de tema social

1 Explica que semellanzas

e que diferenzas hai entre
unha noticia e unha
reportaxe.

Un dos ámbitos en que podemos atopar textos expositivos é o
xornalístico, en concreto, nas reportaxes, que son textos de carácter informativo, onde un reporteiro ou xornalista expón uns feitos
de maneira máis ou menos extensa e dinámica.

Texto de carácter
comunicativo acompañado
de preguntas motivadoras
para comezar a unidade.

2 Indica que forma de discurso

predomina en cada unha.
43

1 Lembra cando foi a última

vez que convenciches
a alguén de algo e con que
argumentos o fixeches.

A miúdo comunicámonos coa intención de presentarlles aos demais
as nosas ideas ou opinións sobre un tema. Para iso, é habitual que
defendamos o noso punto de vista apoiándonos en diversas razóns e
argumentos. Deste xeito pretendemos que o interlocutor entenda as
nosas ideas e, sobre todo, que chegue a compartilas.

2 Explica o que quere dicir

a expresión «Contra feitos
non hai argumentos».

119

1.ª parte. Comunicación oral e escrita
COMPETENCIA LECTORA

ComuniCaCión

Esta popularidade brindoulles a
oportunidade de coñecer a destacadas personalidades, como a raíña Fabiola de Bélxica, o actor
francés Alain Delon ou o artista
Salvador Dalí. A raíña Sofía e o actual monarca Filipe VI tamén foron asiduos ao circo, así como os
presidentes Adolfo Suárez e Felipe González.

Bemposta, unha cidade para cambiar o mundo

O bloque
ábrese cun
texto para
traballar a
Competencia
lectora.

No punto culminante do franquismo, o seminarista Jesús Silva e 15 rapaces máis pensaron
que se podía construír un mundo distinto, en que os nenos e adolescentes fosen o centro
da sociedade. Este ambicioso proxecto denominouse 'Ciudad de los Muchachos' e situouse
nunha propiedade co curioso nome de Bemposta, en Seixalbo (Ourense). Bemposta levou
o afán de crear un mundo diferente ata tal punto que o recinto contou cunha alfándega,
unha moeda oficial –a coroa– e un pasaporte propios

A

Texto: Alba Araújo

Fotos: Manuel G. Vicente

Ciudad de los Muchachos foi pioneira en moitas cousas, pero especialmente en dúas: foi a
única democracia española durante o franquismo
e tamén o lugar onde xermolou o primeiro circo integrado exclusivamente por nenos.
O sistema pedagóxico e organizativo que se empregou
en Bemposta foi obxecto de estudo en distintas universidades por ser considerado un modelo educativo diferente e innovador. Bemposta optou por fuxir dunha
educación autoritaria e por establecer unha relación
de diálogo entre profesor e alumno. Ademais, cada
neno recibía unha asignación mensual por asistir á clase. Esta era unha forma de compensar o esforzo dos estudantes. Villar, antigo alumno da Ciudad
de los Muchachos e actual presidente da Fundación
Bemposta, cre que alí se ensinaba a pensar e a «descu-

Fonte: www.disquecool.com

brir que o mundo é moito máis complexo do que parece». Os profesores trataban de espertar o espírito crítico no alumnado e avogaban por unha mentalidade
aberta á realidade social e política do momento. Segundo Villar, o padre Silva era un claro exemplo desta
metodoloxía, porque «todos os libros que estaban prohibidos na época, podíanse ler en Bemposta».
Ademais de asistir ás clases, os nenos tamén vivían
alí e encargábanse do bo funcionamento da cidade, participando na limpeza e no mantemento das instalacións. A cidade estaba rexida por un sistema democrático e o alcalde era elixido por votación. Realizábanse
campañas electorais co fin de promover unha ou outra
candidatura. Decidíase todo nas asembleas e nas xuntas
de goberno formadas polos nenos e adolescentes bemposteños.

Aos primeiros quince rapaces que
formaron Bemposta foron uníndose cada vez máis e máis nenos.
Milleiros de mozos pasaron pola
Ciudad de los Muchachos e, para
sosteren esa infraestrutura, tiveron que idear unha forma eficaz de financiamento. Ao padre
Silva, que proviña dunha familia
relacionada co mundo circense,
ocorréuselle unha boa maneira de
custear o seu soño: crear un circo.

3

alfándega: oficina ou posto situado
nunha fronteira, porto ou aeroporto
para controlar o paso de viaxeiros
e de mercadorías entre un país
e outro; aduana.
xermolou: comezou a formarse;
xerminou.
avogaban: defendían e apoiaban.
fitos: sucesos ou cousas moi
importantes.

O talento dos integrantes do circo
era manifesto, polo que o resto de
compañías circenses comezaron a
tentar os artistas de Bemposta. As
suculentas ofertas de traballo poñían en perigo a continuidade do
Circo Los Muchachos, pois despois das xiras internacionais moitos dos seus membros xa non regresaban a Ourense.

O Circo Los Muchachos

Ofrécese información
sobre cada tipo
de texto.

Sobre o texto inicial proponse
unha Comprensión e análise
que segue os parámetros PISA.

O Circo do Sol foi unha das
compañías que se inspiraron
no Circo Los Muchachos para
crear o seu propio espectáculo. Un
dos seus fundadores seguiuno durante unha das xiras e tomou boa
nota de todo canto observou. Sobre
todo, fixouse na súa forma innovadora de facer circo, moito máis
estética e atractiva. Interesouse tamén pola súa maneira de organizarse como grupo: o que lle afectaba a un membro afectáballes a todos, e arranxaban calquera problema como un equipo unido. Deste
xeito, garantían o bo funcionamento do espectáculo.

a exposición
1

Obter información
1 Escribe V (verdadeiro) ou F (falso), segundo

corresponda, e corrixe as afirmacións erróneas.

grupos españois en actuar no Madison Square
Garden de Nova York.

2 Responde.

• Onde se sitúa o Hostal Providencia?

Lucía busca no Hostal Providencia un lugar onde
descansar do estrés do traballo.

• Por que sentiu a protagonista que acertara
na escolla do hostal?

✶ O seu disco Oh-La-La

Lucía vai a Lugo para facer algunhas compras.
Inicialmente, Lucía pensa que as persoas
que ve no xornal do escaparate non son Sabine
e Damián.

• Que xornal vai mirar á hemeroteca de El Progreso?
Por que?

✶ A súa historia inspirou

alcanzou o número un
en Francia.

libros e graváronse películas e documentais
sobre eles.

De volta de Lugo, Lucía visita o camposanto
da Fonsagrada.

✶ Foron recoñecidos coa

• Que hai escrito na súa lápida?
• Que lle reprocha Sabine a Lucía a derradeira noite?

3 Explica quen é o lector que se menciona

na primeira liña do texto.

✶ Recibiron as chaves de

cidades como Berlín e
Nova York.

4 Ordena as imaxes da investigación que leva a cabo

a protagonista e indica que informacións descubriu
en cada lugar.

Para un árabe, a familia é o máis valioso que existe.

2
no penúltimo parágrafo e di por que pensas
que Sabine trata de ti a Lucía e Lucía trata
de vostede a Sabine.
6 Lucía interpreta

esta afirmación
como unha ameaza.
Explica por que.

Esta ha ser a
derradeira noite
que pases no hostal.

dous finais alternativos para a historia.
Escolle a predición que se cumpriu e continúa
o relato contando o que sucedeu cando Lucía
rematou de escribir a carta.
Explica en que datos do texto te baseaches
para escoller o final correcto.

Reflexionar e avaliar
8 Busca no dicionario o significado da palabra

providencia, que lle dá nome ao hostal onde se
desenvolven os acontecementos desta narración.
Cres que algunha das acepcións ten relación
co que se relata no texto? Explícao.
9 A pesar de todos os indicios, Lucía decide quedar

no hostal.
Opina.
• Cres que foi unha decisión sensata?
• Que farías ti se te atopases na súa situación?

Os textos expositivos son os que transmiten unha información de
maneira clara e ordenada, para que o receptor a coñeza e a comprenda.
A exposición é un tipo de discurso presente en moitos ámbitos (ciencia, educación, comercio...) e pode empregarse para informar de temas variados.

Coñeces o dito «A curiosidade matou o gato»?
Que significa? Pódese aplicar ao contido
da historia?
10 Que efectos trata de provocar este relato no lector?

Medo

Pena

• Introdución. Nela preséntase o tema de que se vai falar e, en ocasións,
tamén se xustifica a súa elección, é dicir, exponse por que se considera
necesario ou conveniente informar sobre ese asunto.
• Desenvolvemento. É a parte máis extensa, en que se desenvolven os diferentes aspectos do tema. Ás veces, a información organízase en subapartados (xeralmente numerados), destácase mediante elementos tipográficos
(letra grosa, cursiva, subliñado, etc.) ou complétase con imaxes e gráficos.
• Conclusión. Polo xeral, constitúe un resumo que sintetiza as ideas principais expostas no desenvolvemento.

3

Características formais dos textos expositivos
Saber MÁIS

A forma dun texto expositivo e a súa complexidade dependerán do tema
que trate e dos destinatarios a quen se dirixa. En efecto, non é o mesmo
expoñerlle as características dun novo asteroide a un grupo de científicos
que explicarlle o funcionamento dun videoxogo a un conxunto de rapaces.

Ás veces, nos textos expositivos,
úsase o chamado plural de modestia. Por exemplo, se un científico expón os resultados da súa
investigación en solitario dicindo
«Conseguimos...», está utilizando
o plural de modestia, xa que usa
a primeira persoa do plural en
lugar da primeira do singular, para
sacarse importancia e diluírse
nunha pluralidade ficticia.

En calquera caso, todos os textos expositivos buscan informar, e por iso
comparten unha serie de trazos básicos: son ordenados e claros, e tenden
a ser obxectivos, é dicir, non transmiten opinións, senón información neutra. Desde o punto de vista lingüístico, iso reflíctese en trazos como os
seguintes:
• Predominio de verbos en terceira persoa e en modo indicativo.

Marca e explica como o consegue.
Risa

Estrutura do texto expositivo

En xeral, os textos expositivos adoitan estruturarse en tres partes:

5 Fíxate no diálogo entre Sabine e Lucía

7 Nas tres derradeiras liñas do texto ofrécense

45

O texto expositivo

Na vida cotiá, son moitas as ocasións en que precisamos informarnos sobre
algo; para iso, consultamos unha enciclopedia ou un libro de texto, lemos
unha reportaxe... Outras veces, o que precisamos é explicarlle algo a alguén,
como ocorre cando expoñemos un tema nun exame, cando cubrimos unha
solicitude... En todos estes casos, recibimos e creamos textos expositivos.

• Onde enterran os romaneses mortos en accidente?
Por que?

Interpretar o texto

espada Samurai do Xapón e co Premio da Paz
outorgado pola ONU.

Contratáronse os mellores profesores e, despois dun tempo formando
os artistas, o padre Silva conseguiu
Co paso do tempo,
un espectáculo cirO Circo do Sol foi unha
o ideario de Bemcense moderno con
posta expandiuse
números innovadodas compañías que
polo mundo e xurres e acrobacias comse inspiraron no Circo
diron outras Bemplexas. O circo debutou no ano 1966 e o Los Muchachos para crear postas en países
como Colombia,
espectáculo resultou
o seu propio espectáculo
Venezuela e en caun éxito tanto de púpitais como Santo Domingo. Alblico coma de crítica. Despois dungunhas delas seguen en activo na
ha xira por España, saíron do país e
actualidade. Con todo, problemas
a prensa fíxose eco do bo facer dos
económicos e xudiciais na Cidade
Muchachos na pista. Acapararon
de los Muchachos ourensá condua atención da prensa de todo o
ciron
ao
peche
de
Bemposta no ano
mundo e ocuparon portadas de
2004.
revistas tan importantes como
(adaptación)
Paris Match.

COMPETENCIA LECTORA

Comprender e analizar un texto

✶ Foron un dos primeiros

44

Curiosidade

Explica que propósito persegue o autor co feito
de que Lucía use a segunda persoa de singular
ao comezo e ao final da historia.

• Uso de vocabulario específico relacionado co tema que tratan.

Cómpre non confundir este plural
co plural maxestático, que
adoitan usar as altas xerarquías
(reis, cardeais, etc.) para referirse
a si mesmas.

• Utilización de conectores que relacionan as ideas e ordenan o discurso;
por exemplo, primeiro, máis tarde, polo tanto, en consecuencia...
• Predominio de oracións que seguen a orde lóxica (suxeito + verbo +
complementos).
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ComuniCaCión

SABER FACER

O Saber facer
propón tarefas
de expresión escrita
e de expresión oral
formuladas desde
un enfoque
competencial. Un CD
de Comunicación
oral servirá de apoio
á páxina de Expresión
oral.

SaBER FaCER

Cando, ao retratar unha persoa, se presentan os seus trazos de forma esaxerada co obxectivo de ridiculizala ou deformala,
o resultado é unha caricatura. As caricaturas poden ser gráficas, pero tamén existen textos descritivos caricaturescos.

Todos vivimos algunha experiencia peculiar que nos apeteceu compartir cos demais porque a consideramos interesante,
curiosa, ou mesmo cómica. As narracións breves en que se relata un suceso de carácter singular denomínanse anécdotas.

A continuación, propoñémosche que te inspires nunha caricatura literaria para despois elaborar ti o teu propio retrato
caricaturesco. Faino seguindo os pasos que se indican.

Seguro que todos vós tedes moitas anécdotas divertidas que compartir. Nesta unidade propoñémosvos que exercitedes
os vosos dotes de narradores para relatarlles esas anécdotas aos compañeiros dun xeito ameno e atractivo. Animádesvos?

Escoita e analiza

• Onde se atopaba?

• Hipérbole: expresar algo dun modo esaxerado.
«A beleza non tiña espazo nos seus rostros».
• Animalización / cousificación: atribuírlle a unha persoa trazos de animais / cousas.

• divertido

• radiooínte

• Quen o acompañaba?

• Que estaba a facer?

3 Cal é o feito clave que converte cada anécdota nun relato divertido? Marca.
AnéCdotA 1

AnéCdotA 2

Confunden un globo cun ovni.
Aparece un globo coa forma
da cabeza de Mickey Mouse.

Dous mozos fotografan ras.
Alguén sofre unha caída
inesperada.

4 Pensa nalgunha experiencia curiosa e divertida que vivises, relacionada

con algunha destas situacións.

2 Fíxate nalgúns dos recursos que se empregaron na caricatura anterior.

«[...] longas e fracas coma o pau de remexer as tripas».

• estival

• curioso

2 En que situación se atopaba cada oínte cando viviu a experiencia relatada? Contesta.

agora faino ti
• Comparación: establecer unha relación de semellanza entre dous elementos.

Aquela vez
que te pillaron
nunha mentira
ou facendo
algo que non
debías.

O día que
te botaches
a rir ou que
quedaches
durmido/a
onde non
debías.

A caída máis
humillante
que
sufriches.

«Tiñan boca de serpe, ollos de rato e orellas de macaco.» / «[...] sobresaían os
xeonllos, coma se dunhas olivas atravesadas por escarvadentes se tratase».
3 Elixe agora unha destas imaxes para elaborar a partir dela a túa caricatura.

Ao final de cada
unidade, ofrécese
unha páxina de
Banco de textos
que amplía este
programa de
Comunicación,
con actividades de
aplicación práctica

1 Escoita e explica o que ocorre na gravación empregando estas palabras.

• vivencia

Olegaria e Berenguela asemellábanse unha á outra como dúas
gotas de auga. Eran, sobre todo, dúas mulleres longas e fracas
coma o pau de remexer as tripas. [...] A beleza non tiña espazo
nos seus rostros. Nos queixos afiados medráballes algún que
outro pelo negro, e os seus narices curvos e estreitos estaban
adobiados con senllas verrugas. Tiñan boca de serpe, ollos de
rato e orellas de macaco. Vestían completamente de negro,
deixando só á vista, entre o final da saia e os calcetíns, unhas
pernas osudas das que sobresaían os xeonllos, coma se dunhas
olivas atravesadas por escarvadentes se tratase.

1

BANCO DE TEXTOS

Relatar unha anécdota

1 Le a caricatura das irmáns Carabullo que aparece na obra O castañeiro de abril.

5 Planifica o xeito en que vas contar a anécdota respondendo estas preguntas.

• Como comezarás o relato para captar a atención dos compañeiros?
• Que datos iniciais vas proporcionar (sobre o lugar, a situación en que te atopabas,
as persoas con quen estabas, etc.) para que entendan ben o que lles vas narrar?
• Cal é o momento que che parece máis divertido e que vas converter na parte
central do relato?
6 TRaBaLLo CooPERaTiVo. Xúntate cos compañeiros e compañeiras que

Redacción

4 Redacta a caricatura seguindo estes pasos.

1. Anota as características que observas na persoa retratada.
2. A continuación, selecciona aqueles trazos que che parezan especialmente
singulares e descríbeos utilizando algúns dos recursos expostos na actividade 2:
compáraos con outro elemento, exprésaos de forma esaxerada, relaciónaos cunha
característica dun animal ou cousa...

Corrección
e edición

5 Comproba que a descrición que elaboraches está ben redactada e puntuada,

e que non contén faltas de ortografía. Despois, compártea cos compañeiros
e comprobade que, ao lela, se recoñece a imaxe que se tomou como referencia.

29

EXPRESión oRaL

Elaborar unha caricatura

Planificación

12

4

EXPRESIÓN ESCRITA

2

ComuniCaCión

SABER FACER

andes fitos
Gr
do CirCo
uChaCh
sM
os
Lo

van contar anécdotas relacionadas coa mesma situación que ti escolliches.
Ide relatando as anécdotas de un en un, respectando o seguinte esquema.
Presentación
Introduce de xeito atractivo
a anécdota que vas contar.

ambientación
Explica en que situación
te atopabas.

Relato
Narra a experiencia
divertida que viviches.

7 Comentade entre todos o resultado das vosas narracións: Entendeuse o que

se relataba? As anécdotas foron breves e entretidas? A forma de contalas foi
amena? Suxeride os aspectos en que se podería mellorar.

13

dos contidos.

4

COMUNICACIÓN

Informe do estado de saúde dos ríos galegos
residuos
Electrodomésticos

A presenza de lixo nos ríos é un problema
histórico que non supón só unha cuestión estética. Cando os materiais son inertes (como
os cascallos das construcións) modifícase
de maneira moi importante o substrato1 das
marxes, mentres que se os materiais non son
inertes (aceites, pilas ou produtos químicos)
poden ser causa de contaminación, poñendo
en grave perigo os organismos e as persoas
que poidan entrar en contacto con eles.
Como é xa habitual, a maioría dos treitos
inspeccionados presentan algún tipo de residuo. Entre eses residuos, os plásticos representan o 34 % do lixo atopado (104 casos
de 304). As latas, papel e vidro constitúen o
38 %. É tamén preocupante a cantidade de
voluminosos (entullos2, pneumáticos, ferralla
e electrodomésticos), que representan un
21 % do total. Outro tipo de residuo
que aparece con frecuencia é o téxtil.
1

substrato: material ou superficie sobre
a que viven organismos, plantas e animais.

2

entullos: restos de pedra, ladrillo, madeira, etc.,
que quedan dunha construción que se desfai.

1 4

Pneumáticos

Primavera
7

Ferralla

9

Outros

10
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ADEGA (A sociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia), www.adega.gal (fragmento adaptado)

ACTIVIDADES
1 Busca información sobre ADEGA e responde.

• A que se dedica esta asociación?
• Por que cres que se encarga de realizar todos
os anos un informe sobre o estado dos ríos
galegos?
2 A que parte do informe cres que pertence

este fragmento? Marca.
Introdución

Corpo

Conclusións

3 Responde.

• Con que elemento visual se completa a información
do texto?
• Que datos achega ese elemento?
4 Analiza os datos presentados no informe e contesta.

• Que problema se detecta nos ríos?
• Que medidas cres que se poderían recomendar
para resolvelos?
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2.ª parte. Funcionamento da lingua
ICONAS DE
COMPETENCIAS
UTILIZADAS

VOCABULARIO

Este bloque
ábrese cunha
páxina de
Vocabulario
temático e con
información
teórica sobre un
fenómeno léxico.

C
 omunicación
lingüística
 ompetencia
C
matemática e
competencias básicas
en ciencia e tecnoloxía

ORTOGRAFÍA

As crenzas.
Os préstamos e os estranxeirismos

Explica o significado de cada unha delas. Se che cómpre, usa o dicionario.
• No foro das relixións reuníronse crentes de todo o mundo.
• Miña avoa ten moito creto entre os veciños.

A maioría das palabras acentúanse graficamente segundo estas regras:

• Ás veces preocúpame a túa inxenuidade: es demasiado crédulo.

• As palabras agudas polisílabas levan acento gráfico cando rematan
en vogal, en vogal + n, en vogal + s e en vogal + ns. Exemplos: café,
revés, imán, acordeóns.

• Sempre hai que ser tolerante e respectuoso coas crenzas dos demais.
• O que esa persoa sabia di sempre ten moita credibilidade para nós.

Non levan acento gráfico as palabras monosílabas nin as polisílabas
agudas cando rematan en consoante distinta de n ou s ou en ditongo
decrecente (-ai, -ei, -oi, -au, -eu, -ou) seguido ou non de -s. Exemplos: po,
mes, pan, mans, funil, avestruz, xersei, lavacristais.

2 Relaciona as parellas de antónimos explicando o significado de cada unha.

• persoa atea

• Estado laico

• festa profana

• persoa devota

• persoa impía

• festa relixiosa

• persoa crente

• Estado relixioso

3 Relaciona cada relixión e cada sacerdote co templo en que celebran o culto.

xudaísmo

hinduísmo

imán

cura

lama

• As palabras graves levan acento gráfico cando rematan en consoante
distinta de n ou s, en grupo consonántico distinto de ns ou en ditongo
decrecente. Exemplos: fácil, cóndor, tríceps, incríbeis.

rabino

As palabras graves non se acentúan cando rematan en vogal, en vogal +
s, en vogal + n ou en vogal + ns. Exemplos: mesa, xoves, dolmen, dolmens.

4 Coa axuda do dicionario, indica o que teñen en común os significados destas

palabras. Se hai algunha diferenza, sinálaa.

ACTIVIDADES

5 Explica o significado destas expresións e escribe unha oración con cada unha.

Os estranxeirismos son un tipo de préstamos que manteñen a forma
que tiñan na lingua de que proceden, unha forma que, en moitos casos
resulta estraña en galego, e que fai que a palabra non se sinta como
propia. Por exemplo: whisky, footing.

C

• mitin

• colaxe

• terceto

• piano

• escáner

• bocadillo

• menú

• tortilla

• guerrilla

• camerino

• ballet

• dificil

• gansteres

• alfil

• decada

• crater

• lemures

• misil

• ambar

• mazapan

• lacteo

• pasamans

• albums

• textil

• ancora

• xampu

• omoplata

• mitin

Cambia de número as palabras anteriores e explica
os cambios que se produciron na acentuación.
4 Copia o texto e acentúa graficamente as palabras

que o precisen.

A adiviñacion na antigüidade
No mundo clasico era frecuente que
os aristocratas e os politicos acudisen
ao oraculo para consultar o seu destino. Este
habito esta recollido en moitos dos mitos que
conservamos. A adiviñacion realizabase
a traves de complexos rituais e os augures
elaboraban fantasticos relatos de caracter
profetico que para moitos eran unha
manifestacion da vontade dos deuses.

• Trasladaron o coengo de diocese malia ter forxada
unha aureola de santo.
• No documental vironse camaleons co rabo prensil,
pelicanos e un reptil de dimensions extraordinarias.

Escribe enunciados en que substitúas estas palabras estranxeiras por outras galegas.

• Heitor toca o oboe na banda de musica da vila.

parking - blue-jeans - burguer - sponsor - magazine - smartphone

Sinagoga

• parasito

• torax

• osixeno

• Mentres o meteorologo trazaba as isobaras no mapa,
o seu fillo observaba fotos de petroglifos.

7 Na lingua hai que evitar estranxeirismos que compiten cunha palabra ou expresión propia.

D

• ademais

• vertice

• cipres

• Cesar foi un heroe: superou unha enfermidade
de medula.

• líder

• arnes

• funil

• pancreas

• abofe

ca en castelán pero non coinciden na sílaba tónica.
Ten en conta iso e acentúa graficamente todas
as palabras que cumpra.

ou do español.

A
 prender
a aprender

• amabel

• comics

2 Hai palabras que teñen a mesma forma en galego

6 Agrupa estes préstamos segundo proveñan do francés, do inglés, do italiano

Mesquita

3 Ponlles acento gráfico ás palabras que deban levalo.

e clasifícaas en agudas, graves e esdrúxulas.

Os préstamos son palabras procedentes doutras linguas que se incorporaron ao galego e en moitos casos xa se senten como propias.
Por exemplo: fútbol, chalé e soprano son préstamos do inglés, do
francés e do italiano, respectivamente.

Pagode

B

1 Acentúa graficamente as palabras que o precisen

• A Deus dar.

• Dicir amén a todo.

• Deus é bo e o demo non é malo.

O Dicionario da Real Academia
Galega (academia.gal/dicionario)
é unha ferramenta que podes
empregar para solucionar calquera dúbida de tipo ortográfico,
como a acentuación gráfica
dunha palabra.

• As palabras esdrúxulas levan acento gráfico sempre. Exemplos: áncora, fígado, célebre.

profecía - augurio - predición - presaxio - prognóstico - vaticinio
Escribe unha oración con cada unha das palabras anteriores.

Igrexa

A

5

Escoita o ditado e escríbeo no caderno.

70

C
 onciencia e expresións
culturais

51

Gramática

Gramática

3

O predicado
1

claves para empezar

O predicado. Estrutura

Formas

O colexio non participa este ano nos campionatos escolares.
Mod.

• Que palabras desempeñan a
función de predicado? Cal é a
máis importante?

Compl.

Compl.

características

Exemplos

É sempre unha forma verbal.

Núcleo

SV Predicado

De infinitivo

Uxía tamén virá ao cine.
É un adverbio de afirmación (si, abofé),
negación (non, tampouco) ou dúbida
(quizais, talvez).

Modificador

S
 entido
de iniciativa e espírito
emprendedor

N

Elementos

• Que é unha perífrase verbal?
Pon un exemplo.

Complemento

Pode ser un adverbio, un adxectivo, un
sintagma preposicional…

SV Predicado

Uxía tamén virá ao cine.

Clases de predicados
De participio

Pódense distinguir dúas clases de predicados: o predicado verbal e o predicado nominal.
• O predicado verbal. Expresa unha acción ou un proceso que afecta
ao suxeito. O predicado verbal ten como núcleo un verbo predicativo (é dicir, distinto de ser, estar ou parecer). Ademais, o núcleo pode
ir acompañado dun ou máis complementos, isto é, grupos de palabras
–adverbios, adxectivos, sintagmas nominais…–, que completan o significado do verbo ou engaden detalles que especifican a acción verbal.
Exemplo:
Lembra
N (v pred.)

Complementos
Predicado nominal
Verbo copulativo

N (v cop.)

Debe (de) ter a gripe.
Ha (de) ter uns dez anos.

Inicio de acción ou
proceso.

Deu en rir sen motivo.
Comezou a traballar hoxe.
Botouse a chorar.

haber de + infinitivo
estar a/para + infinitivo
Verbo auxiliar en pretérito perfecto.

Acción a piques de
oco rrer, pero que
non chega a realizarse.

Houben (de) tropezar.
Estiven a/para dicirlle
que non me acompañase.

estar + xerundio
andar + xerundio
botar + xerundio

Acción no seu desenvolvemento, duración, continuidade.

Está xantando coa familia.
Anda falando por detrás.
Botou correndo dúas horas.

levar + participio
ter + participio

Reiteración.

Lévollo dito mil veces.
Téñoa visto pola vila.

dar + participio

Acción rematada.

Non dei saído antes.

rEcUrSOS Na rEDE

Escoita o vídeo sobre o uso correcto da perífrase ter + participio que podes atopar no enderezo http://portaldaspalabras.gal/.
Nel, o académico Henrique Monteagudo aclara o valor e o uso
desta perífrase.

3 Escribe oracións de predicado verbal e de predicado

nominal con estes suxeitos.
• o avión

• Chegaron todos os participantes?

• a natureza

de xerundio ou de participio) e o seu significado.

• Iria non lles deu aínda a noticia aos familiares.

Compl.

• os meus amigos

4 Identifica as perífrases e indica a súa clase (de infinitivo,

• Elas talvez vaian mañá ao cine.

• O carpinteiro ten que acabar hoxe a cociña.

Analiza a estrutura de cada predicado sinalando
os seus compoñentes: o núcleo e, se os houbese,
o modificador e os complementos.

• Botaches leriando un bo anaco co veciño, non si?
• Este curso Guillerme leva feito das súas.
• O neno, cando viu o entroido, botouse a chorar.

2 Transforma as seguintes oracións de predicado

• Deben de ser as dúas da tarde.

nominal en oracións de predicado verbal.
• Esas motos son moi antigas.

5 Escribe, en cada caso, outro exemplo distinto

dos que hai no cadro superior para ilustrar cada tipo
de perífrase.

• Todos eses cachifallos son inservibles.

O teu compañeiro novo parece moi amable.

Atributo

Tes que coller o autobús.
Debes (de) comer máis.
Has (de) fixarte niso.
Hai que ir con tino.

Probabilidade.

dar en + infinitivo
comezar a + infinitivo
botarse a + infinitivo

• Todas as cadeiras do xardín eran de plástico.

Predicado nominal

+

Obrigación.

deber (de) + infinitivo
haber (de) + infinitivo

se é verbal ou nominal.

• O predicado nominal. Expresa unha calidade ou un estado que se di
do suxeito. O núcleo verbal é sempre un verbo copulativo ou atributivo (ser, estar e parecer) que serve de enlace entre o suxeito e esa
calidade ou estado. As palabras que nomean a calidade ou o estado do
suxeito constitúen un complemento chamado atributo. Exemplo:

+

C
 ompetencias sociais
e cívicas

Compl.

ter que + infinitivo
deber (de) + infinitivo
haber (de) + infinitivo
haber que + infinitivo

1 Delimita o predicado das seguintes oracións e indica

Predicado verbal

Verbo predicativo

Exemplos

actiViDaDES

Meu irmán toma un zume de laranxa polas mañás.

Predicado verbal

Significados

SV Predicado

Uxía tamén virá ao cine.

De xerundio

2

A Gramática ocupa un lugar
relevante neste bloque: dúas
páxinas por unidade dedicadas
ao desenvolvemento
dos contidos, acompañadas
de actividades que axudarán
a entender mellor
o funcionamento da lingua.

Mañá teño que ir á biblioteca pública.
Unha perífrase verbal consta de dous elementos: unha forma verbal que
funciona como verbo auxiliar e só achega información gramatical, e unha
forma nominal (infinitivo, xerundio ou participio) que lle achega o significado ao conxunto. Entre a primeira forma e a outra pode haber algún enlace.

Predicado
• Que é o predicado? Que tipos
de predicado coñeces?

4

O núcleo verbal complexo. As perífrases verbais

O núcleo verbal pode estar constituído por un grupo de formas verbais
que funciona coma se fose un só verbo. Estes grupos denomínanse perífrases verbais. Exemplo:

Como vimos na unidade 2, o predicado é un sintagma verbal que expresa o que na oración se di do suxeito. Todo predicado consta polo
menos dun núcleo (N), que é un verbo. Este núcleo pode ir acompañado por un adverbio de afirmación, negación ou dúbida, que desempeña
a función de modificador (Mod.), e por un ou varios complementos
(Compl.). Exemplo:

 ompetencia
C
dixital

A continuación
figura o programa
de Ortografía,
que ofrece como
novidade en cada
unidade un ditado
gravado para que
o alumnado
comprobe se aplica
a norma estudada
correctamente.

RECURSOS NA REDE

Segundo a posición que ocupe a sílaba tónica no interior da palabra, distinguimos entre palabras agudas (a sílaba tónica é a última), graves (a sílaba
tónica é a penúltima) e esdrúxulas (a sílaba tónica é a antepenúltima).

• Cando declarou perante o xuíz, a súa versión dos feitos non resultou nada crible.

islam

Palabras agudas, graves e esdrúxulas

1

1 As palabras destacadas destas oracións pertencen á familia do verbo crer.

cristianismo

3

Regras xerais de acentuación

• Aquela rocha da praia parece un paxaro.

Atributo

72
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3.ª parte. Lingua e sociedade
LINGUA E SOCIEDADE

Lingua de uso habitual

O galego constitúe, ademais, o idioma habitual dunha porcentaxe elevada da poboación. Pero este dato ten unha cara negativa, pois ao analizar a evolución no tempo, observamos que se rexistra un retroceso paulatino en favor do castelán. Os datos
confirman, ademais, que o uso do galego é menor nas cidades e entre a xente nova.
Persoas que falan sempre en galego

Lingua de fala habitual
en Galicia

30
19,78

30

23,07

25,88

20

12,57

10

anos

0

4

9

9

0

0

0

miles de hab.

FONTE: IGE (2013)

Como consecuencia de todo isto, o galego ampliou os seus ámbitos de uso, recuperando contextos formais, e mellorou o seu prestixio entre os falantes.

• En 2013, case o 87 % dos galegos declaran a súa competencia para falar a lingua;
así mesmo, o 83 % dos menores de 30 anos recoñecen ser competentes para escribila, o que se valora positivamente como un éxito derivado da presenza do ga-

Familia

2003

2008

2013

69,67 %

69,88 %

67,56 %

Escola

67,34 %

71,91 %

86,52 %

Amigos / Veciños

09,04 %

13,02 %

23,44 %

Traballo

01,25 %

03,49 %

05,61 %

Outros

00,89 %

00,88 %

03,22 %

30 - 39 anos

44,88 %

40,15 %

36,69 %

40 - 49 anos

58,56 %

49,48 %

43,18 %

• A pesar das melloras na valoración social da lingua, moitos dos
prexuízos relacionados co galego continúan vixentes.

50 - 64 anos

70,58 %

63,65 %

56,02 %

+ de 65 anos

81,64 %

78,85 %

74,01 %

Persoas a quen os pais lles falaban
sempre en galego

2003

2008

2013

05 - 14 anos

33,03 %

27,88 %

18,52 %

15 - 29 anos

39,15 %

38,05 %

32,26 %

ACTIVIDADES
1 TRABALLO COOPERATIVO. Visionade no portal EuFalo

o vídeo «Carlos e Zeus» (www.eufalo.tv/video/carlose-zeus). Despois, respondede xuntos estas cuestións.
• Que razóns ofrecen
os mozos para
explicar por que
non usan o galego?
• Que papel xogaron
os seus pais á hora
de determinar o idioma
que eles usan?
• Credes que «falar mal» ou «non verse» son motivos
razoables para non empregar un idioma? Pode alguén
chegar a dominar unha lingua se nunca dá o paso
de falala, aínda que inicialmente cometa erros?
Os dous rapaces insisten en que non lles gusta
que lles impoñan o galego. Analizade estes datos
e respondede.

Comportamentos lingüísticos

Aínda que continúa a ser unha lingua moi falada, que recuperou progresivamente certos contextos de uso e mellorou o seu prestixio, existen certos datos sobre a
situación do galego que resultan menos favorables ou alentadores.

Son habituais, neste
e noutros programas,
as referencias a Recursos
na Rede que permitirán
ampliar a información
sobre diversos temas.

Medios polos que aprenderon a falar
galego os menores de 30 anos

• O galego, que sempre foi a lingua maioritaria en Galicia nos
ámbitos familiares, efectivamente incrementou a súa presenza noutros ámbitos formais de prestixio como o ensino, a Administración, etc. Pero, pola súa parte, o castelán foise introducindo no ámbito familiar, de tal forma que existen cada vez
máis persoas que entran en contacto co galego a través da escola, pero que non o teñen como lingua materna. Isto ten consecuencias importantes, pois a transmisión do idioma de pais a
fillos é fundamental para o seu mantemento e para a creación
de lazos afectivos e de identidade coa lingua.

Presenza institucional e oficial

O galego está recoñecido como lingua propia de Galicia e, ademais, ten a categoría
de idioma oficial, xunto co castelán, en todo o territorio da Comunidade Autónoma.
508855_T09_p16h03_Persoas
que
falan
sempre Lingüística
Existen, por outra
parte, textos xurídicos como
a Lei
degalego
Normalización
(1993), orientados a fomentar o uso do galego en diversos ámbitos dos que fora desprazado polo castelán ou nos que a súa presenza era marxinal. Estes marcos xurídicos e accións normalizadoras favoreceron a entrada do galego no ensino e a súa
presenza nos medios de comunicación públicos como a Televisión de Galicia e a
Radio Galega. Ademais, a produción cultural en galego (libros, cine, música, teatro...)
é, na actualidade, moi significativa.

3

lego no ensino. Pero entón aparecen as asimetrías: é moi elevada
a competencia lingüística en galego, pero sentirse competente
nun idioma non implica o seu uso espontáneo ou habitual; así,
mentres a competencia parece incrementarse, o uso habitual
do galego diminúe progresivamente: só o 32,98 % dos menores de 30 anos fala sempre en galego. Ademais, case o 61 % dos
que falan sempre ou habitualmente esta lingua recoñecen que
o idioma en que mellor se desenvolven para escribir é o castelán. Tamén declara sentirse máis cómodo lendo nesta lingua o
54 % dos galegofalantes.

Lingua en que reciben as clases
os estudantes en Galicia
Todas en galego
FONTE: IGE (2013)
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35,42
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02,15 %

Maioritariamente en galego

43,70 %

Maioritariamente en castelán

51,08 %

Todas en castelán

3,08 %

• Credes que se pode deducir que exista unha
imposición do galego no ensino?
• En que idioma fan os mozos os exames? Existe entón
unha imposición?
• É obxectivo afirmar que unha materia é máis «fácil»
en galego ca en castelán? Por que?
• Por que cren Carlos e Zeus que dar a Física
en galego lles traería problemas se fosen estudar
ao estranxeiro? Cres que é o español o idioma máis
empregado na ciencia a nivel internacional?
2 Le esta información e realiza a actividade proposta.

Os protagonistas do vídeo anterior non perciben
o risco de que o galego desapareza; en cambio,
declaran que seus pais non llelo falaron e asocian
a lingua ás persoas vellas. Ademais, eles mesmos
encarnan un exemplo de persoas que se declaran
incompetentes para falar unha lingua que estudaron
e coa que conviven a diario.

LINGUA E SOCIEDADE

LINGUA E SOCIEDADE

O plurilingüismo.
As linguas do Estado español

Explica que opinión che merece a información anterior
e, á vista das gráficas que figuran nestas páxinas,
expón a túa opinión sobre os riscos e problemas reais
a que se enfronta o galego. Cres que é necesario
tomar medidas para preservalo?

130

1

A diversidade lingüística

Actualmente, no mundo fálanse unhas seis mil linguas, pero existen menos
de trescentos Estados. Isto indica que o máis habitual é que en cada Estado
se fale máis dun idioma e que certas linguas se usen en máis dun Estado.
Polo tanto, a convivencia de varias linguas dentro dunha mesma sociedade,
denominada plurilingüismo, representa a realidade máis frecuente.

131

As linguas que conviven dentro dunha comunidade poden gozar de situacións e recoñecementos dispares: hai linguas que teñen a categoría de
estatais (como o castelán en España ou o alemán en Alemaña); outras
están recoñecidas como oficiais, pero só dentro de determinados territorios dun Estado (como o galego en Galicia); e outras non gozan de ningún
tipo de recoñecemento político nin administrativo.

2

Lingua minoritaria
Ten menos falantes ca outra.

Lingua minorizada
Está en situación de desvantaxe
ou desequilibrio con respecto
a outra do mesmo territorio.

Linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas

Desde o punto de vista do número de falantes, entre as linguas que conviven
rexístrase unha maioritaria, cun número máis elevado de usuarios, e unha
minoritaria. Unha lingua pode ser maioritaria dentro dun Estado (por exemplo, o francés en Francia) e minoritaria noutro Estado (o francés en Suíza).
Na convivencia entre idiomas, poden producirse situacións de desequilibrio
cando unha das linguas é progresivamente desprazada ou marxinada de certos ámbitos de uso por outra. Neste proceso, a lingua dominante pode rematar substituíndo por completo a lingua dominada ou minorizada. Pero
tamén pode ocorrer que se decida poñer en marcha un proceso de normalización
para corrixir a situación de desigualdade e devolver a
Linguas lingüística
da península ibérica
linguaGalego
ameazada aos
espazos de uso dos que foi apartada.
Éuscaro
Portugués

Santiago de
Compostela

OCÉANO ATLÁNTICO

No bloque de Lingua e sociedade adquire
grande importancia a información visual
exposta a través de mapas, gráficos e cadros,
que facilitarán a comprensión e incidirán
no desenvolvemento de competencias
analíticas por parte do alumnado.

3

Bilbao

Catalán

Mirandés

As linguas peninsulares
Aranés

Huesca
Barcelona
Madrid
Valencia

Lisboa

Aragonés

Asturleonés
Castelán

Mar
M e d i t e r rá n e o

Na península ibérica localízanse tres estados (España, Portugal e Andorra),
todos eles caracterizados pola súa realidade plurilingüe.
Andorra ten como única lingua oficial o catalán, pero o seu contacto con esLinguas
tados veciños
fai que na súa sociedade convivan distintos idiomas. No caso
da península
ibérica
de Portugal,
trátase dun país case monolingüe, aínda que con dúas linguas
Galego
recoñecidas como
oficiais: o portugués, que ten consideración de lingua de
Portugués
estado, e o mirandés, declarado oficial na zona de Miranda do Douro.
Asturleonés

Linguas da península ibérica

Santiago de
Compostela

OCÉANO ATLÁNTICO

Outras situacións

52,74

50

5-4

Castelán ou máis
castelán ca galego

% falantes

60

40

20

1,15
47,95

10

1,10
42,5

15

Galego ou máis
galego ca castelán

Tamaño do municipio onde viven

Idade
% falantes

0,50
38,29

-6

80
60

-1

% falantes

100

-4

Na páxina do Instituto Galego
de Estatística (IGE, www.ige.
eu), dentro da sección «Cultura
e Lecer», podes consultar datos sobre o coñecemento e o
uso do galego desde o ano
2003 en diante.

1

Na actualidade, o galego é unha lingua que goza de vitalidade: fálase en todo o territorio de Galicia, úsana individuos de todas as capas sociais (tamén das cultas, das
economicamente acomodadas e das urbanas) e en todos os ámbitos de uso, formais
e informais (aínda que nalgúns teña menor presenza, como ocorre, por exemplo, no
sector da xustiza).
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LINGUA E SOCIEDADE

O galego na actualidade

Bilbao

Galego

Éuscaro

Portugués

Aragonés

Asturleonés

Catalán

Castelán

Mirandés

Aranés
Huesca

No Estado español
Éuscaroconviven sete linguas: o galego, o asturleonés, o éuscaro,
Aragonés
o castelán, o aragonés,
o catalán e o aranés. Salvo o éuscaro, que non pode
Catalánfamilia de linguas coñecida, o resto destes idiomas son
adscribirse a unha
Castelán é dicir, derivadas do latín. En España tamén se fala o
linguas románicas,
portugués, en Mirandés
enclaves fronteirizos de Castela e León e de Estremadura.
Aranés

A Constitución española establece que o castelán é a lingua oficial do Estado español, e que todos os cidadáns teñen o deber de coñecela e o derei-

to a usala. A carón dela, os respectivos estatutos de autonomía indican que
o catalán é oficial en Cataluña, nas Illas Baleares e na Comunidade Valenciana (baixo a denominación de valenciano); o éuscaro no País Vasco e
mais en parte de Navarra; e o galego, en Galicia. No Val d'Arán (Cataluña),
ademais do castelán e do catalán, é oficial o aranés. As comunidades que
recoñecen linguas cooficiais aprobaron leis de normalización lingüística
para regular o coñecemento e o uso deses idiomas que se atopan nunha
situación de inferioridade con respecto ao castelán.
Fronte á situación desas linguas, o aragonés non está recoñecido como
idioma oficial e ao asturleonés este rango só se lle outorga en Portugal,
onde se fala a variedade chamada mirandés.
Na actualidade, a riqueza lingüística da península e, por tanto, da propia
comunidade galega, vese incrementada coa chegada de inmigrantes de
procedencia cultural diversa que traen novos idiomas á nosa sociedade.

4

A riqueza das linguas

A función esencial das linguas é facilitar a comunicación entre persoas,
pero o seu valor excede en moito ese papel. En efecto, as linguas constitúen medios de relación interpersoal que configuran comunidades humanas e son instrumentos a través dos cales se constrúen todos os saberes.
Por outra parte, cada lingua reflicte unha maneira particular de ver o mundo, propia da comunidade que a fala. Neste sentido, os idiomas revélanse
tamén como sinais de identidade dos pobos.

3

RECURSOS NA REDE

Por iniciativa do Consello de Europa, o 26 de setembro celébrase
o Día Europeo das Linguas, co
obxectivo de promover a aprendizaxe de idiomas cada vez máis
diversos e de preservar e potenciar a riqueza lingüística e cultural
de Europa.
No enderezo edl.ecml.at podes
atopar información sobre esta
xornada e acceder a diversos
materiais e xogos con que ampliar o teu coñecemento sobre as
linguas.

Como consecuencia de todo iso, a diversidade de linguas constitúe unha
riqueza comunicativa e cultural que debemos preservar.

ACTIVIDADES
1 As linguas minoritarias non son necesariamente linguas

minorizadas, e viceversa.
Procura información sobre a situación destas linguas
e relaciona cada unha coa categoría correspondente.
A

Español en España

C

Galego en Galicia

B

Español en Galicia

D

Éuscaro en Euskadi

Lingua maioritaria
e minorizada

Lingua minoritaria
e minorizada

Lingua maioritaria
e dominante

Lingua minoritaria
e dominante

2 O asturleonés e o aragonés son linguas ás que os seus

respectivos estatutos de autonomía lles aseguran
protección, pero que non gozan de recoñecemento oficial.
Explica de forma razoada como cres que pode
afectar á situación dunha lingua o feito de carecer
de recoñecemento administrativo e oficial.

3 Le o texto e contesta.

Aí está o caso do hindi, ou do chinés cantonés, o chinés
wu ou outros idiomas con centos de millóns de falantes
e con «pouca ou ningunha utilidade» fóra de cadansúas
comunidades. Depende do lugar. En Galicia o chinés
mandarín, a lingua máis falada do mundo, é moi pouco
ou nada útil [...]. En toda Europa o español é pouco útil,
ou moito menos útil ca o francés ou ca o alemán, aínda
que no mundo teña máis falantes ca estes idiomas.
A utilidade dunha lingua mídese pola capacidade para
nos permitir comunicar a diario e construír pensamento,
e non pola cantidade de persoas que a falan.
Xosé -H e n r iqu e C osta s (coord.),
55 mentiras sobre a lingua galega (adaptación)

• De acordo co texto, son as linguas maioritarias
necesariamente as máis «útiles»? En que consiste
a verdadeira «utilidade dunha lingua»?
• Estás de acordo con que o valor das linguas se
determine polo seu número de falantes? Que outros
aspectos se poderían ter en conta?

Barcelona

54

Madrid
Lisboa

Valencia

508855 linguas

Mar
M e d i t e r rá n e o

55
Linguas
da península
peninsulares
ibérica
Galego
Portugués
Asturleonés
Éuscaro
Aragonés
Catalán
Castelán
Mirandés
Aranés

508855 linguas peninsulares
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Esquema da unidade

4.ª parte. Educación literaria
Literatura 11

Literatura

Morte do mariscal Pardo de Cela

a traxedia

Saber MÁIS

Na linguaxe corrente dicimos que pasou unha traxedia cando sucede algún
acontecemento desgraciado. O feito de que esta palabra se refira tamén a un
dos tres grandes xéneros teatrais non é casual; son as características da
traxedia teatral as que determinaron o uso da palabra para cualificar este
tipo de sucesos.

1
O teatro clásico, grego e romano,
deulles vida a personaxes e mitos
tráxicos que se converteron en
universais: Edipo, Orestes, Medea,
Antígona…
No teatro galego contemporáneo moitos autores retoman, recrean e adaptan certos
mitos clásicos da literatura universal (non só da mitoloxía grecolatina senón temén da mitoloxía de Bretaña), como un
procedemento para denunciar
inxustizas históricas e analizar
comportamentos e problemas
próximos ao ser humano. Por
exemplo: Álvaro Cunqueiro (O incerto señor don Hamlet, príncipe
de Dinamarca), Manuel Lourenzo
(Electra; A sensación de Camelot),
María Xosé Queizán (Antígona, a
forza do sangue), etc.

D o n a S a b e l a : Dicides que… Ou, non, Bolaño,
corramos que aínda ha ser tempo!
A cabalo como lóstregos
a caer en Mondoñedo!
(Nerviosa, indo dun lado para outro.)
b o l a ñ o : Señora…
(Intentando detela con tristeiro agarimo.)
D o n a S a b e l a : A cabalo… axiña… ordeno…

Características xerais da traxedia

b o l a ñ o : Señora, xa non nos cómpren
máis que oracións cara ao ceo…
(Saloucando.)
Para uns corpos sen vida
e para uns espritos ceibos.
(Segue a se oír o tanguer das campás.)
Negra sombra nos persegue,
para nós xa todo é negro…

Na antiga Grecia, o xénero teatral máis destacado era a traxedia, xa que
a través desta podían tratarse de forma seria os máis grandes temas universais, como o amor, a lealdade, o sentido da vida, a morte...
Aínda que ao longo da historia a traxedia como xénero sufriu algúns cambios, hai unha serie de elementos que permiten identificar as obras teatrais que pertencen a este grupo:

O Banco de textos de Literatura
completa o programa engadindo
maior diversidade e propoñendo
actividades de aplicación
dos contidos adquiridos.

(Cae derrubada en terra. Os escudeiros chéganse
a ela con mutismo invencible, todo respecto e dor.)
b o l a ñ o : (Mirando o camiño de Castela.)
Xa triunfaches, Castela! Xa venciches!
(Pondo un xeonllo en terra.)
Señor e pai! Túa gloria aos que caeron
do brazo da traición e coa inxusticia!
e piedade para nós e para Galicia.
(Rompe a chorar con fondo desconsolo.)
R . C a b a n il l a S

e

a . V il l a R P on te , O Mariscal (adaptación)

aCtiViDaDeS

• Os protagonistas son normalmente personaxes extraordinarios,
ben polo cargo ou pola posición social que ocupan ou ben porque posúen unhas calidades morais superiores ás do resto das persoas comúns. Así, é frecuente que as traxedias sexan protagonizadas por reis,
nobres, heroes, semideuses...

1 Le o texto e identifica nel trazos característicos

da traxedia.
2 Os personaxes empregan unha linguaxe coloquial

ou culta? Achega exemplos.

• Os conflitos que se presentan son graves, xa que os protagonistas
adoitan loitar contra as adversidades e sofren unhas situacións que non
poden evitar porque forman parte do seu destino.

3 Esta obra presenta un mito da Grecia clásica

ou doutra orixe? Explícao.

• O final é sempre desgraciado e inevitable e adoita conducir os protagonistas á morte.

4 Busca información sobre o mariscal Pardo de Cela

e escribe un breve texto en que expliques o tema
da traxedia á que pertence este texto.

• A linguaxe da traxedia é culta e elevada, axustada á condición social
dos personaxes; é dicir, pertence a un rexistro formal.

SaBer FaCer

• O obxectivo da traxedia é conseguir que o espectador se conmova co
sufrimento dos personaxes e reflexione sobre o que lles pasa.

O programa de
Educación literaria
está apoiado nunha
coidada selección de
textos que achegarán
o alumnado
a múltiples xéneros
e fomentarán o seu
interese pola lectura.

D o n a S a b e l a : Enche a cidade
o sangue! Corre a regos polas rúas!
Cobre o val… Chega ao ceo! Tingue as nubes!
É un mar de sangue roxo…!

recitar o texto dunha traxedia
2

Evolución do xénero
Unha das principais dificultades á hora de representar unha traxedia teatral é atopar o ton adecuado para a recitación do texto,
xa que é necesario transmitir o estilo culto e elevado en que está escrita e, daquela, intentar que quede o máis natural posible
para que o espectador poida entendelo sen problemas. Saberás facelo? Próbao!

Entre as traxedias clásicas da antiga Grecia e as traxedias posteriores,
existen algunhas diferenzas formais:
• As traxedias clásicas iniciábanse cun prólogo, onde un personaxe recitaba uns versos para presentar a historia e situar a acción, antes de que
fixese a entrada o coro. Esta parte foi desaparecendo nas traxedias posteriores.

1 Recita en voz alta o diálogo do texto dramático desta páxina

ou o da páxina seguinte. Sigue estes pasos:
1.º Le o fragmento en silencio intentando entender ben a situación
do personaxe e o significado das súas palabras.

• As traxedias clásicas estaban escritas en verso e combinaban texto recitado con texto cantado polo coro. As traxedias posteriores utilizan
tanto Literatura
a prosa coma o verso e non adoitan ter ningunha parte cantada.

2.º Busca o ton adecuado tendo en conta os factores anteriores e ensaia
o recitado do texto varias veces poñendo moita atención á pronuncia
e á entoación correctas para que o texto se entenda.

• Nas traxedias clásicas, a acción tiña que pasar nun mesmo lugar, cun
decorado único, e nun tempo máximo dun día; nas posteriores, a aca narrativa de ficción
ción pode pasar en diversos lugares e alongarse no tempo.
206

1

A narrativa de ficción científica. Características

En xeral, os relatos de ficción científica presentan estas características:
• Sitúan a acción nun tempo futuro, máis ou menos afastado e moi diferente do momento en que se escribe a obra narrativa.
• A acción adoita desenvolverse en espazos imaxinarios: planetas afastados, cidades futuristas, naves ou plataformas espaciais… Aínda que tamén poden atoparse relatos que sitúan a acción en lugares reais.
• Entre os personaxes adoitan aparecer algúns con características moi especiais: monstros, seres modificados xeneticamente, alieníxenas, robots,
androides... que interactúan cos seres humanos.
• Os temas tratados en moitos destes relatos provocan algunha reflexión
nos lectores. Por exemplo: Que pasaría se viaxásemos ao pasado e alterásemos algún acontecemento? Como sería un mundo en que a xente non
envellecese? Dominarán os robots o mundo e poñerán en perigo a supervivencia dos humanos? Será posible convivir con seres extraterrestres?…

2

Alba volveu os ollos cara á vila e abriu a boca sen
dicir palabra. Diante dela, a trescentos metros, Benaura semellaba outra, máis aplanada. Baixo a
poeira que aboiaba coma unha brétema sucia, as
casas amoreábanse unhas riba das outras, como
esmagadas pola man torpe dun xigante.

BANCO DE TEXTOS

Non ficaba nada en pé. As paredes baixas mantíñanse verticais, coma se quixesen conter no seu
interior a desfeita dos pisos altos amontoados, nalgúns casos, entre paredes que, aínda fendidas, resistiran o cometemento brutal dun ataque aniquilador. Porque, Alba estaba segura, todo isto era
obra daqueles aparellos misteriosos.

Os beizos tremábanlle co pranto que lle desencaixaba207
a face ata que a pequena voz morna dixo
ao seu lado:
–E miña nai, Alba?
Dídac percorrera coma ela as rúas que visitara a
morte, e acababa de chegar á súa casa. Porque vivía alí, ao lado.
E estaban sós. Non quedara ninguén da súa especie.
M a nue l de P e dr olo,
Mecanoscrito da segunda orixe (adaptación)

1 Le o fragmento, pensa e responde.

Na nosa literatura tamén temos
ficción científica creada por autores galegos. Por exemplo: Moncho
e Drídar, de María García Yánez;
Perigo vexetal, de Ramón Caride
Ogando; O centro do labirinto, de
Agustín Fernández Paz; Proxecto
Pomba dourada, de Miguel Vázquez Freire; O caderno de bitácora.
Aventuras espaciais, de María Reimóndez… e moitos máis.

Todos os bebés son tu e ningún coma ti.
Todos os nenos son tu e ningún coma ti.
Todos os adolescentes son tu e ningún coma ti.
Todos os mozos son tu e ningún coma ti.
Todos os anciáns son tu e ningún coma ti.
Todas as nais son eu e todas, coma min, saben que es único.

1

esvaír: esvaecer, disipar.

2

engado: encanto.

X e L a a r ia s , Darío a diario (adaptación)

A miña avoa…
a miña avoa morreu
levou con ela o corazón da figueira
e a súa sombra de estío
as hamacas no verán eran unha terra fresca
onde os coleópteros trazaban microclimas
arredor de nós

• O espazo onde ocorre a acción é imaxinario ou real?

pero xa non,
e aínda que seguimos tendo un galo portugués
que muda de cor cando chove,
ela non vai volver

• Con que tema da ficción científica relacionas o texto?
• Cal cres que será o obxectivo da novela?
2 Explica o que che suxire o título da novela a que

pertence este texto. Despois, busca información
sobre o argumento e, a partir del, indica
que momento recolle este fragmento.

ela non vai volver
amasar roscas na mesa da cociña,
ela non vai volver pasear os seus ollos de galaxia
a través dos vestidos novos

3 Busca na biblioteca algúns títulos de ficción

a miña avoa morreu
igual que as sereas de cola prateada:
co dominio dun mar alternativo
e cantando unha vez cada lustro
para non quedar afónica,

científica de autores galegos e escribe con que tema
se relaciona cada un.

SABEr FACEr

para non quedar afónica,

Analizar adaptacións cinematográficas de relatos de ficción científica

• A aventura espacial. A conquista do universo, o contacto con civilizacións alieníxenas, a vida no espazo e noutros planetas… son algúns dos
motivos temáticos deste tipo de narracións. Un coñecido exemplo é a novela Crónicas marcianas de Ray Bradbury.

para non quedar afónica
L e d ic ia c o s ta s , Xardín de inverno (adaptación)

Moitos relatos e novelas de ficción científica foron adaptadas ao cine.
Cando se adapta un libro ao cine, adoitan realizarse cambios para adecualo
á linguaxe cinematográfica, onde predomina o son e a imaxe e ademais
se dispón dun tempo limitado para narrar a historia. Algunhas películas
son bastante fieis ao relato orixinal; outras, en cambio, presentan moitas
diferenzas. Saberías velas?

• A revolución científica e tecnolóxica. Pertencen a este grupo as narracións que falan de inventos extraordinarios, dos experimentos que dan
lugar a seres alterados xeneticamente; das relacións de robots, androides
e outras máquinas cos seres humanos... Por exemplo, As covas de aceiro
de Isaac Asimov.
• O futuro da civilización. Moitas obras narrativas reflexionan sobre o
funcionamento das sociedades dominadas pola ciencia e a tecnoloxía;
dous exemplos clásicos fundamentais son Un feliz mundo novo de Aldous
Huxley e 1984 de George Orwel. Outras obras imaxinan como se desenvolvería a vida despois dun cataclismo nuclear e da desaparición do mundo.

Todos os bebés

Quéimame no peito un fogo
de amor, que na ausencia medra.
Lonxanía que me arreda
de ti, mais me apreixa logo.
E neste amoroso xogo
por esvaír1 teu engado2,
todo o que levo ganado
é queimarme neste fogo!

• Quen son os protagonistas desta historia?
Que situación teñen que afrontar?

Foise orientando pola xeografía dunha vila, agora descoñecida, cara á súa casa. E a casa xa non era. Os dous
andares precipitáranse sobre o teito dos baixos.

Os temas da narrativa de ficción científica

• As viaxes no tempo. Os protagonistas destes relatos trasládanse fisicamente a outra época, pasada ou futura, onde se desenvolve a acción. Xeralmente a viaxe realízase empregando algún enxeño tecnolóxico como
unha máquina do tempo; de feito, unha obra clásica que desenvolve este
tema, e podemos ler traducida ao galego, é A máquina do tempo de G. H.
Wells.

Saber MÁIS

LITERATURA

Saudade

e dua r do B La nc o a m or ,
Romances galegos (adaptación)

ACTIVIDADES

E por todas as partes, medio soterrados polas ruínas,
no interior dos coches parados, había cadáveres, unha
gran cantidade de cadáveres, todos coa face contraída
nun xesto estraño e a pel entre rosada e marela.

Aínda que os temas da narrativa de ficción científica poden ser moi variados, destacan os seguintes:

Clásicos da narrativa
de ficción científica
na literatura galega

5

Un mundo en ruínas

Denomínase narrativa de ficción científica o conxunto de obras (novelas,
contos, películas…) que presentan mundos e situacións imaxinarias nun
tempo futuro tendo en conta os avances científicos e tecnolóxicos.

A ficción científica como tema narrativo comezou a desenvolverse a mediados do séc. XIX. A novela de Jules Verne
Da Terra á Lúa (1865) é unha obra clásica deste xénero. Recolle feitos e accións que para o seu tempo eran impensables. Esta obra, xunto con outra
de H. G. Wells, serviu de base para o
guión cinematográfico do considerado
primeiro filme de ficción científica do
cine, Viaxe á Lúa (1902), do director
francés Georges Méliès.

LITErATurA

3.º Recita o fragmento en voz alta diante da clase. Se queres, podes
acompañar a túa recitación de xestos e movementos.

científica

ACTIVIDADES
1 Fíxate no poema «Saudade» e responde.

• A composición fala da dor polo amor non
correspondido ou pola separación do ser amado?

1 Analiza que cambios se realizaron sobre o relato orixinal ao facer

• Como aparece caracterizada a avoa?
• Por que cres que os versos últimos do poema están
escritos cunha letra de maior tamaño?

2 Analiza o poema de Xela Arias e contesta.

2.º Compara o argumento da novela coa sinopse da película e anota
semellanzas e diferenzas.

4 CREACIÓN. Escribe un poema tomando como

• De que tipo de amor se fala nesta composición?

3.º Escribe un texto breve en que expliques os cambios producidos
ao facer a adaptación.

Fotograma da película Os xogos da fame.

• Que recordos de vivencias familiares se evocan?

• Que imaxe emprega o autor para representar
o sufrimento?

a adaptación cinematográfica desta película.
1.º Busca información sobre a película e sobre a novela en que está baseada.
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3 Repara no poema de Ledicia Costas e responde.

partida a estrutura da composición de Xela Arias.

• Que recurso se utiliza de forma moi destacada?
Paréceche decisivo para reforzar o tema que trata?
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Todos os … son … e ningún… coma …
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O Saber facer propón tarefas
ligadas á creatividade que
desenvolven técnicas diversas.

Páxinas finais
A parte final da unidade
comprende un Banco de
actividades graduadas en dous
niveis de dificultade que repasan
os contidos da unidade.

2

BANCO DE ACTIVIDADES
NIVEL I
1 RESUMO. Copia e completa o resumo destes contidos da unidade.

, en que se
, que consiste

• Ademais das palabras de orixe latina, no léxico galego temos palabras dos
, como
;
dos pobos posteriores aos romanos temos
, como
e
, como aceite, laranxa, alcalde…
• As oracións están formadas por
e
; entre eles manteñen unha relación de
, que
.
consiste en
A modalidade do enunciado maniféstase a través de tres aspectos:
. Os
poden presentar
.
varias modalidades:
2 ESQUEMA. Copia e completa o seguinte esquema.
A narrativa

...

3 Que parte dun texto expositivo podería ser o seguinte

fragmento? Xustifica a túa resposta.
A explicación máis estendida para este fenómeno é,
polo tanto, que todas as lúas de Plutón son restos
dunha colisión entre o planeta anano e un grande
obxecto do Cinto de Kuiper hai miles de millóns
de anos.
4 Copia os enunciados poñendo as maiúsculas que faltan.

• a henrique gústalle a froita.
• a ti sorprendeute a súa resposta?
• co acordo de paz remataron os conflitos.
• dese asunto xa me falou o sr. xosé.
• a xiana encántalle o deporte.
• rosalía de castro publicou follas novas en 1880.
Identifica o suxeito e o predicado de cada oración.
5 Indica se estas secuencias poderían ser o suxeito

ou o predicado dunha oración.
• Un pan con noces boísimo
• Andou toda a semana facendo esquemas para estudar
• O moderno estudio de arquitectura do pai de Miguel
• As palabras de orixe árabe alcalde, alfombra e alcume
Converte as frases en oracións.
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...

...

...

fai os cambios necesarios para que muden
esa modalidade pola que se propón.
• Este mes xa choveu abondo.

IntErrOgAtIvA

• As manchas saen con lixivia.

dEsIdErAtIvA

• A roupa secou!

Narrador en 1.ª persoa, acción lineal, espazo fantástico,
personaxe protagonista mais secundarios.
Narrador en 3.ª persoa e omnisciente, acción lineal
cun salto atrás no tempo, espazo realista, personaxes
protagonista e antagonista.
3 Relaciona cada substantivo

• almofía
• alferga
• aldabra

Escribe un enunciado con cada unha das palabras
anteriores.

Busca exemplos de dúas modalidades oracionais
no texto.

Escribe un sinónimo de alferga e outro de aldraba.

Toma a decisión de escribires todos
os apuntamentos, notas, correos electrónicos,
chíos, cartas, etc. en galego. Escolle a opción
de galego no teu caixeiro automático,
no telemóbil, nas redes sociais de Internet, etc.

5

7

2

Respecta aquelas persoas que che falen noutra
lingua, mais esixe que tamén as outras persoas
respecten a túa. Non lle digas á xente que lingua
debe falar. Abonda con que deixes que os feitos
falen por ti.

4

Se alguén se esforza en falar o noso idioma,
a mellor forma de lle demostrares que valoras
o seu comportamento é continuando a falar
en galego con normalidade. Un eloxio exaxerado
ou festexar diante doutra xente que esa persoa
comezou a falar en galego pode causar vergoña
e facer que axiña se abandone o galego.
A normalidade é o maior afago.

6

Se for o caso, galeguiza o teu nome e restaura
o teu apelido. Pídelle a todo o mundo que
te chame así e escríbelles a institucións e empresas
para que se dirixan a ti coa nova forma oficial
do teu nome e apelidos.
www.amesa. gal (adaptación)

ACTIVIDADES

IMpErAtIvA

Detivo o aeromóbil e ficou quieto durante un tempo,
contemplando aquela vasta masa de árbores
que parecía comezar de repente, coma
se houbese unha liña imaxinaria,
unha fronteira que marcase
a separación entre os prados e o bosque.
Todo aparecía estrañamente calmo,
pero David non podía afastar de si
a sensación de que era só unha aparencia,
impresionado aínda pola mesta masa
vexetal que estaba a ollar.
A. Fernández PAz, O centro do labirinto (adaptación)

1 Explica que información nos dá o título sobre o tipo

de texto que se presenta e cal é o obxectivo deste.
Identifica na lingua e na estrutura do texto algunhas
características propias dos discursos prescritivos.

Os derivados diminutivos e aumentativos das palabras que na escrita levan acento diacrítico, non se acentúan
graficamente, pero na lingua oral a diferenza na pronuncia das súas vogais pretónicas mantense.
Así se fala!

1

2 Visualiza en Youtube o vídeo «Dez pasos para

Escoita a gravación e indica se a vogal pretónica subliñada se pronuncia aberta
ou pechada. Despois, le os enunciados pronunciando correctamente.

revitalizarmos o galego» e copia os tres puntos
do decálogo que faltan no texto anterior.

• Mentres Helena xogaba cunha pedriña, outra meniña estreaba as súas boliñas de cores.

Resume cada paso do decálogo nunha oración.

• A conciencia social axuda a que cada vez se declaren máis zonas de interese ecolóxico.

3 Reflexiona e responde.

• Teu irmán, que está feito un homazo, ollou a escena desde a cafetaría do hospital.

• Parécenche útiles e necesarios os pasos
mencionados neste decálogo?

• Pepiño está ocupado botándolle gasolina ao seu cochazo modelo do sesenta e catro.
2

Escoita a gravación e indica se a vogal pretónica se pronuncia aberta ou pechada.
• hexágono

• orella

• enteiro

• ollar

• oficial

• Cal dos dez pasos che chamou máis a atención?
Por que?

• eléctrico

• fotazo

• recordo

• osiño

• pequeno

• poliña

• elástico

• enfermo

• convoi

• educado

• moreno

• onceavo

• quentador

• Cres que axudan a superar prexuízos lingüísticos?
• Eliminarías algún paso ou engadirías algún outro?

4 Localiza no texto dúas palabras con acento diacrítico

e explica de que outros termos se diferenzan ao
levar ese acento gráfico.
Xustifica por que non levan acento diacrítico
os termos «pola» e «mais», presentes nos dous
primeiros parágrafos do texto.
5 Identifica o Complemento Directo e o Complemento

Indirecto nestas oracións adaptadas do texto.
• Respecta as persoas falantes doutra lingua.
• Escolle a opción de galego no teu caixeiro
automático, no telemóbil, nas redes sociais, etc.
• Aínda que che respondan noutra lingua.
• Escríbelles a institucións e empresas o teu desexo.
Transforma as oracións anteriores substituíndo
o Complemento Directo ou o Complemento
Indirecto por un pronome persoal.

• Como é o espazo da narración? Explica.
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O programa de Lingua e fala
axudará os alumnos a superar
diversos tipos de dificultades
fonéticas. A sección está
apoiada por modelos
de pronuncia recollidos
no CD Comunicación oral.
6

3

Faite subscritor/a de publicacións escritas total
ou en boa parte en galego. Le libros, asiste
a espectáculos teatrais, musicais,
cinematográficos, visita páxinas web, etc.,
na nosa lingua. Apoia os produtos e servizos
que usan o galego na publicidade, etiquetaxe,
atención ao público, etc. Forma parte plena
da comunidade lingüística galega!.

• alfineteiro

En posición pretónica existen en galego sete vogais. Por exemplo, as vogais medias abertas [ɛ] e [ɔ] son frecuentes
en derivados diminutivos e aumentativos de palabras que conteñen [ɛ] e [ɔ] tónicos (fɛsta / fɛstaza; pɔrta / pɔrtiña)
e tamén en cultismos como ɛcoloxía, libɛrdade, ɔpción, ɔficina, etc. As vogais medias pechadas [e] e [o] mantéñense
en derivados diminutivos e aumentativos de palabras con [e] e [o] tónicos (cesta / cestiña; mona / moniña).

EnUnCIAtIvA

7 Le o seguinte texto narrativo e responde.

• Que tipo de narrador presenta o texto? por que?

de orixe árabe coa fotografía
que representa o que nomea.

1

Mantente fiel ao idioma galego. Continúa
a utilizalo, aínda que che respondan noutra
lingua. Se de verdade a persoa coa que estás
a falar non te comprende e tes que mudar
a outro idioma, faracho saber.

LINGUA E FALA. As vogais átonas pretónicas

dE pOsIbIlIdAdE

• Quizais vaias no coche.

Fala en galego con todo o mundo: coa familia,
coas amizades, coa xente pola rúa... Fai
o propósito de te comunicares en galego
sempre, mesmo cos que até o de agora
falaches en castelán.

que cumpra as características indicadas.

A gheada é un fenómeno
maioritario en Galicia.
A Coruña
Esténdese pola metade
GHEADA
ghato
occidental do territorio
Lugo
lingüístico galego, nas
NON
GHEADA
provincias da Coruña,
gato
Pontevedra, o oeste
Pontevedra
Ourense
das de Lugo e Ourense.
Co paso do tempo,
posiblemente debido
á presión do castelán, foi recuando na parte central
da comunidade. No galego estándar non se favorece
o seu uso, pero tampouco se condena; nos medios
de comunicación apenas se utiliza.
gheada/
non gheada

Explica o uso das maiúsculas do texto.

...

6 Identifica a modalidade destes enunciados. Despois,

• O coche é novo?

2 Escolle unha das opcións e escribe un texto narrativo

ou expositivo? Xustifícao a través da súa estrutura
e as súas características.

Desta maneira, a gheada é un trazo que se dá en gran
parte de Galicia e que a normativa acepta como
correcto.

elementos da narración literaria

...

Dez pasos para revitalizarmos o galego

1 Que tipo de texto é o seguinte: argumentativo, narrativo

• Os textos expositivos teñen como finalidade
. A súa estrutura consta da
presenta
;o
, que é a parte máis extensa e se caracteriza por
;ea
. Os trazos lingüísticos dos textos expositivos son
.

definición

As dúas primeiras actividades
inciden sempre na síntese
e conceptualización
dos contidos da unidade
a través dun resumo
e dun esquema.

AVALIACIÓN DA UNIDADE

NIVEL II

118

Por último, ofrécese
unha Avaliación
da unidade que
revisa a adquisición
de contidos e destrezas
a partir dun texto.

1

A narración e a descrición
A lingua e a súa organización
Os textos literarios

Lingua
SABER
A narración e a descrición
A orixe do léxico (I)
Regras ortográficas xerais
A lingua e a súa organización
SABER FACER
• Comprender e analizar un texto
• Elaborar unha caricatura
• Relatar unha anécdota

Literatura
SABER
Os textos literarios
SABER FACER
• Transformar un texto narrativo
en dramático

1 Responde.

Cando contamos un chiste ou explicamos algo que nos sucedeu,
cando relatamos un conto ou transmitimos a última noticia que
lemos, facémolo coa intención de dar a coñecer un suceso. E para
iso eliximos como forma de expresión a narración. Pero cando o
que queremos non é contar feitos, senón pintar con palabras
aquilo que observamos, escollemos a descrición.

• Que forma de discurso
é a predominante nunha
novela, nunha noticia
ou nun conto? Por que?
• Adoitas atopar descricións
nunha novela ou nun conto?
Cando?

7

COMPETENCIA LECTORA

O talismán de ámbar
O lago Ladoga era unha extensión prateada de miles de quilómetros que brillaba
coa intensidade dun corazón de escamas. Por riba das augas de papel de aluminio, unha cantidade inxente de illas deixaba asomar o seu lombo de terra, comportándose igual ca animais acuáticos á espreita.
Permanecían en absoluto silencio, pero estaban vivas. Na primavera, Katarina e o
seu pai ían alí pescar. En realidade, ela rara vez conseguía centrarse nos peixes.
Naquel lugar había demasiadas distraccións. Como as focas, que en ocasións asomaban a cabeza timidamente entre os anacos de xeo flotantes. A nena era quen de
manter a mirada fixa na auga e permanecer atenta ao movemento máis leve durante horas, con tal de conseguir avistar unha foca. E logo estaban todas aquelas illas
de contornos caprichosos. Katarina sentía que a observaban desde o interior do
lago, coma se tratasen de dicirlle algo. Pero ela non lograba entender a lingua daquelas terras de auga. Mentres compartía os seus soños de infancia entre focas e
illas, o seu pai dedicábase a encher o cesto coas capturas de troita e salmón.
Unha tarde de primeiros de maio, xusto despois do desxeo, cando unha agradable temperatura fundira xa case toda a neve da cidade, a nena estaba xogando
na area a recoller os restos que arrastraban as mareas. Tiña auténtica debilidade
polas crebas. Adicción á nácara.
–Papá –dixo coa mirada fixa no mar–, as pedras flotan?
–Que dis, Katarina?
–Mira! –exclamou estirando o seu brazo dereito–. Esa de aí si que flota.
Pero aquilo que sinalaba Katarina non era unha pedra.
–Ámbar! –dixo o pai, emocionado.
Daquela arremangou os pantalóns, meteuse na auga ante a mirada de sorpresa
da nena e apoderouse daquel anaco dourado. Logo sentaron sobre a area para
examinar a pedra preciosa. Cando Katarina descubriu a bolboreta atrapada no
interior da gaiola de mel, quedou abraiada pola fermosura do conxunto e arrebatoulle o ámbar ao seu pai.
–Papá, é maxia!
–Sinto desilusionarte, filla, pero non é maxia. O ámbar provén da resina dos
abetos. Esvara polo seu tronco paseniño ata chegar ao mar. Seguro que esa bolboreta estaba pousada na árbore cando a resina caeu sobre ela e non puido fuxir
–Katarina non conseguía apartar a mirada do insecto–. Esa é a explicación científica. Pero existe outra moito máis interesante, que ten orixe nunha lenda moi
antiga.

8

COMUNICACIÓN

á espreita: vixiando con disimulo
para non ser visto.
crebas: restos de naufraxios
ou cargas dos barcos que o mar
arrastra ata a costa.
nácara: material duro e branco
con brillos de diferentes cores.
Atópase na parte interior da cuncha
dalgúns moluscos e utilízase para
fabricar obxectos de adorno.
degoxaban: desexaban moito;
anhelaban, ansiaban, cobizaban.
entullos: restos que arrastra
unha corrente de auga.

1

–Que lenda? –preguntoulle a filla. Esa parte da explicación parecíalle moito máis
atractiva.
–Iurati, unha deusa do mar de asombrosa beleza, habitaba no interior dun palacio de ámbar, no fondo do océano. Os seus ollos violeta en forma de améndoa e
as escamas de cores que lle cubrían o corpo eran capaces de quitarlle o sentido
a calquera deus. Moitos eran os que degoxaban por facerse co amor de Iurati,
enfeitizados pola súa beleza. Arai, o deus das treboadas, tratou de seducila incendiando de luz o seu palacio co brillo dun lóstrego, pero ela non se deixou impresionar e rexeitouno. Furioso, Arai maldiciuna e condenouna a non amar xamais
un mortal. Pero unha tarde de xuño Iurati viu o reflexo dun pescador proxectado
nas augas e namorouse del sen remedio. Arai montou en cólera, desatou unha
treboada de dimensións desproporcionadas e asasinou o pescador. Logo destruíu o palacio mariño e encadeou a Iurati aos entullos castigándoa por toda a
eternidade. Desde ese día, a deusa do mar chora bágoas de pena. Esas bágoas
son o ámbar que chega ata estas costas.
–Así que isto que teño entre as mans é
unha bágoa da deusa Iurati. Que bonita
é, papá!
–Si que é –confirmou o home–. O ámbar
báltico é un dos máis prezados do mundo. Garda ben esa peza, Katarina. Non
te separes nunca dela. Será o teu talismán.
–Que é un talismán?
–Un amuleto que te protexerá para sempre.
Katarina gardou o talismán no peto da
súa saia e prometeu non separarse del
xamais, pasase o que pasase. Desde
aquel momento, sería unha parte dela.
Unha especie de prolongación do seu
corpo e da súa alma.
Ledicia Costas,
Un animal chamado néboa (adaptación)

SABER MÁIS
Ledicia Costas (Vigo, 1979) estudou Dereito e exerce de avogada.
É autora de obras narrativas como O corazón de Xúpiter (2012, Premio
Neira Vilas), Recinto gris (2014), Escarlatina, a cociñeira defunta (2014,
Premio Merlín de Literatura Infantil e Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil 2015) e Un animal chamado néboa (2015), ao que
pertence este fragmento. Ademais, forma parte do colectivo Poetas da
Hostia e ten publicado o poemario Xardín de Inverno.
Actualmente coordina a publicación dixital Criaturas, dedicada á literatura infantil e xuvenil
de Galicia, e é membro da directiva de GÁLIX.
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SABER FACER

COMPETENCIA LECTORA

Comprender e analizar un texto
Obter información
1 Responde.

3 Corrixe estas afirmacións erróneas para que sexan

• A que ían ao lago Katarina e o pai?

acordes coa lenda que relata o pai de Katarina.

• Que adoita facer Katarina? Que atopa flotando
na auga?

• Iurati é a deusa das treboadas.

• De que material está feito, segundo a explicación
científica?
• Que é, segundo a lenda?
• Por que ten dentro unha bolboreta?
• Por que o garda Katarina?
2 Explica con que se comparan as illas do lago.

• Pola súa enorme beleza, Iurati namora a todos
os mortais.
• Arai condena a Iurati a non amar ningún mortal,
pero ela namórase dun pastor.
• Arai castiga a Iurati incendiando o seu pazo
cun lóstrego.
• O ámbar procede de pedras do destruído palacio
de Iurati.

Interpretar o texto
4 Localiza no texto a secuencia descritiva

5 Completa coa información que extraias do texto.

e a secuencia narrativa.
 A secuencia narrativa contén, en realidade,
dúas narracións, unha inserida na outra.
Relaciona estas ilustracións coas dúas, fai un
resumo de cada unha e ponlle un título.

Narración 1

Narración 2

Narrador
Personaxes
Lugar
Tempo

6 Explica o significado das seguintes expresións.

• Augas de papel de aluminio.
• Tiña auténtica debilidade polas crebas.
Adicción á nácara.
• Atrapada no interior da gaiola de mel.
• Era capaz de quitarlle o sentido a calquera deus.
7 Deduce, a través dun dato do texto, onde está

o lago Lagoda. Despois, localízao en google maps
e elabora un breve texto sobre el.

Reflexionar e avaliar
8 Analiza o comportamento de Arai e relaciónao

cos casos de violencia contra as mulleres.
• Como reacciona cando ve que Iurati non vai ser
para el? Pasa algo así na vida real?
• Dirías que Arai considera que Iurati é da súa
propiedade? Por que?
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9 Estudos recentes mostran que moitos adolescentes

valoran os celos como unha mostra de amor.
Organizade un debate con posicións a favor
e en contra desta afirmación.
 No relato, os celos provocan morte e destrución.
Explica que consecuencias teñen nas relacións reais.

COMUNICACIÓN

1

A narración e a descrición
1

A narración

Na lectura inicial da unidade, o pai de Katarina cóntalle á rapaza a lenda
da deusa Iurati; ese relato constitúe unha narración.
A narración é un tipo de discurso que se caracteriza por referir uns
feitos, reais ou imaxinarios, vividos por uns personaxes.
As narracións presentan unha serie de elementos:
• A voz dun narrador, que xeralmente relata os acontecementos en 1.ª
persoa se os protagoniza ou intervén neles, e en 3.ª persoa se os observa
desde un punto de vista externo.
• Os personaxes que participan nos sucesos narrados. Poden ter un papel destacado (protagonista/s) ou secundario.
• O espazo e o tempo en que se sitúan os feitos.
• A historia ou conxunto de sucesos. Á hora de ser relatados, eses sucesos
organízanse dun certo xeito, constituíndo unha trama. Esta adoita estruturarse en tres partes: a presentación, en que se introducen os personaxes
e se ambienta a acción no espazo e no tempo; o nó, en que se conta o que
lles ocorre a eses personaxes (xeralmente, un suceso altera a súa situación
inicial e obrígaos a reaccionar); e o desenlace, en que se resolve o conflito.

2

A descrición

Na lectura inicial, o pai de Katarina presenta o personaxe de Iurati facendo
unha descrición da súa beleza.
A descrición é un tipo de discurso en que se presentan os trazos
característicos de algo ou de alguén.
En virtude da perspectiva adoptada, as descricións poden ser de dous tipos:
• Descricións obxectivas: nelas, os trazos do elemento descrito ofrécense desde un punto de vista neutro, sen emitir opinións sobre eles.
• Descricións subxectivas: neste tipo, o emisor presenta as características que máis lle interesan daquilo que está a describir, e inclúe ademais valoracións e impresións persoais sobre elas.

3

Trazos lingüísticos dos textos narrativos e descritivos

• Nos textos narrativos abundan os verbos, xeralmente en pasado porque
se relatan feitos que xa sucederon. Tamén son frecuentes os marcadores
temporais que van pautando o avance da acción.
• Nos textos descritivos abundan os adxectivos e os verbos atributivos.
Ademais, é frecuente que se empreguen comparacións e metáforas.

SABER MÁIS
Textos, contextos
e finalidades
Como ocorre con todos os tipos
de textos, a forma das descricións e das narracións depende
en gran medida do obxectivo con
que se crean e do contexto en
que se van usar.
Cando un xornalista escribe unha
narración para informar duns feitos, constrúe unha noticia; cando
unha escritora quere facer gozar
os lectores cunha historia, escribe un conto ou unha novela; nos
dous casos, os textos resultantes
son narracións, pero a súa forma
é distinta.
Do mesmo xeito, non se describe
igual unha paisaxe para espertar
nos lectores o desexo de visitala
que para informar das características do seu terreo e vexetación
nun libro de ciencias.
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SABER FACER

EXPRESIÓN ESCRITA

Elaborar unha caricatura
Cando, ao retratar unha persoa, se presentan os seus trazos de forma esaxerada co obxectivo de ridiculizala ou deformala,
o resultado é unha caricatura. As caricaturas poden ser gráficas, pero tamén existen textos descritivos caricaturescos.
A continuación, propoñémosche que te inspires nunha caricatura literaria para despois elaborar ti o teu propio retrato
caricaturesco. Faino seguindo os pasos que se indican.

Planificación

1 Le a caricatura das irmás Carabullo que aparece na obra O castañeiro de abril.

Olegaria e Berenguela asemellábanse unha á outra como dúas
gotas de auga. Eran, sobre todo, dúas mulleres longas e fracas
coma o pau de remexer as tripas. [...] A beleza non tiña espazo
nos seus rostros. Nos queixos afiados medráballes algún que
outro pelo negro, e os seus narices curvos e estreitos estaban
adobiados con senllas verrugas. Tiñan boca de serpe, ollos de
rato e orellas de macaco. Vestían completamente de negro,
deixando só á vista, entre o final da saia e os calcetíns, unhas
pernas osudas das que sobresaían os xeonllos, coma se dunhas
olivas atravesadas por escarvadentes se tratase.

2 Fíxate nalgúns dos recursos que se empregaron na caricatura anterior.

• Comparación: establecer unha relación de semellanza entre dous elementos.
«[...] longas e fracas coma o pau de remexer as tripas».
• Hipérbole: expresar algo dun modo esaxerado.
«A beleza non tiña espazo nos seus rostros».
• Animalización / cousificación: atribuírlle a unha persoa trazos de animais / cousas.
«Tiñan boca de serpe, ollos de rato e orellas de macaco.» / «[...] sobresaían os
xeonllos, coma se dunhas olivas atravesadas por escarvadentes se tratase».
3 Elixe agora unha destas imaxes para elaborar a partir dela a túa caricatura.

Redacción

4 Redacta a caricatura seguindo estes pasos.

1. Anota as características que observas na persoa retratada.
2. A continuación, selecciona aqueles trazos que che parezan especialmente
singulares e descríbeos utilizando algúns dos recursos expostos na actividade 2:
compáraos con outro elemento, exprésaos de forma esaxerada, relaciónaos cunha
característica dun animal ou cousa...

Corrección
e edición
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5 Comproba que a descrición que elaboraches está ben redactada e puntuada,

e que non contén faltas de ortografía. Despois, compártea cos compañeiros
e comprobade que, ao lela, se recoñece a imaxe que se tomou como referencia.

COMUNICACIÓN

SABER FACER

1

EXPRESIÓN ORAL

Relatar unha anécdota
Todos vivimos algunha experiencia peculiar que nos apeteceu compartir cos demais porque a consideramos interesante,
curiosa, ou mesmo cómica. As narracións breves en que se relata un suceso de carácter singular denomínanse anécdotas.
Seguro que todos vós tedes moitas anécdotas divertidas que compartir. Nesta unidade propoñémosvos que exercitedes
os vosos dotes de narradores para relatarlles esas anécdotas aos compañeiros dun xeito ameno e atractivo. Animádesvos?

Escoita e analiza

1 Escoita e explica o que ocorre na gravación empregando estas palabras.

• vivencia   • curioso   • estival   • divertido   • radiooínte
2 En que situación se atopaba cada oínte cando viviu a experiencia relatada? Contesta.

• Onde se atopaba?    • Quen o acompañaba?    • Que estaba a facer?
3 Cal é o feito clave que converte cada anécdota nun relato divertido? Marca.
ANÉCDOTA 1

ANÉCDOTA 2

Dous mozos fotografan ras.
 Alguén sofre unha caída
inesperada.

Agora faino ti

Confunden un globo cun ovni.
 Aparece un globo coa forma
da cabeza de Mickey Mouse.

4 Pensa nalgunha experiencia curiosa e divertida que vivises, relacionada

con algunha destas situacións.
Aquela vez
que te pillaron
nunha mentira
ou facendo
algo que non
debías.

O día que
te botaches
a rir ou que
quedaches
durmido/a
onde non
debías.

A caída máis
humillante
que
sufriches.

5 Planifica o xeito en que vas contar a anécdota respondendo estas preguntas.

• Como comezarás o relato para captar a atención dos compañeiros?
• Que datos iniciais vas proporcionar (sobre o lugar, a situación en que te atopabas,
as persoas con quen estabas, etc.) para que entendan ben o que lles vas narrar?
• Cal é o momento que che parece máis divertido e que vas converter na parte
central do relato?
6 TRABALLO COOPERATIVO. Xúntate cos compañeiros e compañeiras que

van contar anécdotas relacionadas coa mesma situación que ti escolliches.
Ide relatando as anécdotas un e un, respectando o seguinte esquema.
Presentación
Introduce de xeito atractivo
a anécdota que vas contar.

Ambientación
Explica en que situación
te atopabas.

Relato
Narra a experiencia
divertida que viviches.

7 Comentade entre todos o resultado das vosas narracións: Entendeuse o que

se relataba? As anécdotas foron breves e entretidas? A forma de contalas foi
amena? Suxeride os aspectos en que se poderían mellorar.
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VOCABULARIO

Seres míticos. A orixe do léxico (I)
1 As seguintes palabras refírense a seres míticos.

Relaciona cada vocábulo coa ilustración que a representa. Se che cómpre, utiliza
o dicionario.
1. serea

2. fauno

3. trasno

4. gnomo

5. centauro

6. troll

7. lobishome

2 Indica de quen se trata en cada caso.

Sacaúntos

Pedro Chosco

Nubeiro

Meiga

Tardo

Xacio

Eu teño poderes
para adiviñar
o futuro.

Vou facer
durmir estes
nenos deseguida.

Eu dedícome
a asustar os nenos.
Fágolle competencia
ao home do saco.

Un día destes
armo unha
boa treboada.

Eu vivo nas
profundidades
do río.

Eu provócolles
pesadelos ás persoas
cando dormen.

L ocaliza información en Internet ou no Dicionario dos seres míticos e fai unha
descrición de cada un destes personaxes.

O galego é unha lingua románica, é dicir,
procede do latín. Polo tanto, a maior parte
do léxico que empregamos hoxe provén
desta lingua. Exemplos:

latín

galego

NOCTE

noite

MIRABILIA

marabilla

3 Moitos vocábulos do léxico gardan certa semellanza co termo latino de que proceden.

Substitúe as palabras latinas destes enunciados polas galegas.
• Sentou na CATHEDRA e púxose a FACERE os deberes.
• Non tiven TEMPU de SALUTARE a túa GERMANA.
• Este ANNU houbo moita GENTE na FERIA de APRILE, en Andalucía.
4 Hoxe en día seguen a usarse expresións latinas.

Localiza no dicionario en Rede da RAG (Real Academia Galega) as seguintes, indica
o seu significado e escribe unha oración con cada unha.
• ex professo
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• in albis

• vox pópuli

• grosso modo

• a posteriori

1

ORTOGRAFÍA

Regras ortográficas xerais
1

Sons e letras. Representación dos sons

RECURSOS NA REDE
https://ilg.usc.es/pronuncia/

A maioría dos sons en galego represéntase cunha soa letra ou cun dígrafo
e a maior parte das letras correspóndese cun único son. Con todo, hai excepcións a esta norma; por exemplo, a grafía c representa dous sons diferentes: o son K en can e o son Z en cen. E o son R forte represéntase coa
letra r en ra e co dígrafo rr en terra.

Buscar

Inicio
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Axuda

Criterios

IPA

Créditos

Contacto

INSTITUTO DA LINGUA GALEGA

Dicionario de pronuncia
da lingua galega
Busca ortográfica

Busca fonética

Busca ortográfica
Axuda na busca l Exemplos: alforxa, alimen*, c?
Persoa
Léxico común

Nomes propios:

Apelidos
Topónimos

No cadro móstranse os sons que se representan con varias letras.
Sons

Letras
e dígrafos

Uso de cada letra e dígrafo

• c ante a, o, u (casa, copa, cuba), ante consoante (clase, cribo) e
K (casa)

c, qu, k

O Dicionario de pronuncia da lingua galega (www.ilg.usc.es/pronuncia) ofréceche a posibilidade
de escoitar a realización fonética
de moitísimas palabras galegas.
Serache de grande axuda para
saber como se pronuncian, por
exemplo, as vogais de grao
medio e, o en posición tónica e
pretónica (festa, centola; sorte,
fontiña) ou os dous sons que representa a grafía x (reflexo, xoves, sufixo, xoaniña…).

ao final de palabra (cómic).

• qu ante e, i (quente, quinto).
• k en palabras de orixe estranxeira (kiwi, anorak).
• g ante a, o, u (gato, gol, gume) e ante consoante (graxa, globo).

G (galo)

g, gu, gü

• gu ante e, i (guerra, guía) e gü ante e, i, para marcar que se
pronuncia o u (pingüín, lingüeta).

Z (zoco)

c, z

R forte
(roda)

r, rr

B

b, v

• z ante a, o, u (zapato, zoo, zume) e ao final de palabra (paz).
• c ante e, i (cebola, cine).
• rr cando vai entre vogais (carro, torre).
• r nos demais casos (tenro, rubio).
• b ou v, segundo os casos (abelá, voda).

ACTIVIDADES
1 Completa con c, qu ou k.

4 Forma, a partir de cada palabra, un verbo cos prefixos

en- ou a- e mais a terminación -ar.

** *

* * *
*amiño
*
• O actor a udiu á gala un fra novo do trin e.
*
* *
*
• A miña urmá oncha edou inta na arreira
* *
* *
*
de dez ilómetros.
*
•  i e re olleu un iwi e aera no
e gardouno no peto do anora .

2 Conxuga o presente de indicativo e de subxuntivo

dos seguintes verbos e explica que cambios
ortográficos se producen na raíz.
• buscar

• traducir

*
• vera
*

*
vera idade
*
velo idade

*

*

 Engade tres pares de palabras máis que
exemplifiquen o cambio que se produce.

• rubio

• ruína

• rabia

• rebolo

• raíz

5 Exemplifica, con palabras distintas das do cadro,

6 Completa con b ou v. Se che cómpre, usa o dicionario.

*oitre
• re entar
*
• pa illón
*
• isa oa
* *
•

*
supica ia
*
efica ia

• suspica

• risco

a representación do son G.

• acougar

• efica

• rolo

 Explica que cambio ortográfico se produciu
e en que palabras.

3 Completa cada palabra e o seu derivado con c ou z.

• velo

• reixa

7

*

*

*
*
• tre o
*
• a eleira
*

• mara illa

• es arar

• mó il

• es elto

*
*e*ida
• su traer
*

•

•

*
* *
• a ogado
*

• gra ar

• a sor er

arredor

Escoita o ditado e escríbeo no caderno.
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GRAMÁTICA

A lingua e a súa organización
Claves para empezar

1

A linguaxe e as unidades lingüísticas

A linguaxe é un sistema de comunicación que nos permite intercambiar
ideas, sentimentos e experiencias empregando un número limitado de
sons. Trátase dun sistema que está organizado en varios niveis de complexidade. Vexamos cales son estes niveis:

• Cal é a unidade lingüística superior? E a máis pequena?
• Que diferenza hai entre unha
frase e unha oración? Pon
exemplos.
• Que clases de palabras coñeces? Cales son variables? E
invariables?

Os textos

As mensaxes orais e escritas que intercambiamos ou recibimos nun
acto de comunicación (un anuncio, un conto, unha carta…) constitúen
textos.

Os enunciados

Cada texto organízase como un conxunto de enunciados. Un exemplo
de enunciado é, por exemplo, O móbil de Iria saca fotos moi boas.

As palabras
e os sintagmas

Cada enunciado contén unha ou varias palabras que se organizan en
grupos, que chamamos sintagmas: o móbil de Iria, fotos moi boas. A
palabra máis importante do sintagma constitúe o seu núcleo.
• Se o núcleo é un substantivo, o grupo é un sintagma nominal. Exemplo: o móbil de Iria.
• Se o núcleo é un verbo, o grupo é un sintagma verbal. Exemplo: saca
fotos moi boas.

Os sons

2

As palabras están formadas por sons, que na escrita representamos
mediante letras.

Os enunciados e as súas clases

Os enunciados son conxuntos de palabras cos que expresamos unha
idea en forma de pregunta, afirmación, exclamación… Para recoñecer os
enunciados, debemos ter en conta que ao final de cada un se produce
unha pausa na lingua falada, que se transcribe na escrita cun punto ou
cun signo de peche de interrogación ou de admiración.
Os enunciados clasifícanse en oracións e frases:
• As oracións conteñen un ou máis verbos en forma persoal. Exemplo:
Se mañá vai sol, iremos de excursión ao monte.
• As frases non conteñen ningún verbo en forma persoal. Exemplo: Un
café, por favor!
PRESTA ATENCIÓN

As palabras

Linguaxe e lingua

As palabras son conxuntos de sons aos que lles damos un significado.

• A linguaxe é a facultade que
lles permite aos seres humanos comunicarse entre si mediante o uso de signos verbais.

• A maioría das palabras teñen un significado léxico, é dicir, designan
un ser (neno), unha calidade (curioso), unha acción (ler)… Pero hai outras
palabras, como o, para, por… que só teñen un significado gramatical.

• A lingua é o idioma concreto
que comparte unha comunidade de falantes.

16

3

• Ademais, as palabras poden ser variables, se admiten formas distintas
(sol, soles; cidadán, cidadá, cidadáns, cidadás; solicitar, solicitou, solicitaren, solicitaches…), ou invariables, se non varían (ou, mañá, abaixo,
pero, porque…).

GRAMÁTICA

1

Principais clases de palabras

4

O significado, a forma e a función que as palabras desempeñan na oración
permítennos clasificalas en distintas categorías: substantivos, adxectivos,
verbos, adverbios, pronomes… Imos lembrar cada unha destas categorías:

Invariables

Variables

Clases de palabras

Substantivos

Son palabras que designan persoas, animais, cousas, sentimentos
ou ideas. Exemplos: mestre, can, amor. O substantivo funciona
habitualmente como núcleo do sintagma nominal.

Adxectivos

Son palabras que se refiren a un substantivo, destacando unha
propiedade súa ou limitando a súa extensión. Exemplos: suave,
intelixente. A súa función básica é a de complemento do nome.

Determinantes

Son palabras que se colocan diante do substantivo para precisar e
determinar o seu significado. Desempeñan a función de
determinante os artigos (o, a, os, as), os demostrativos (este, ese,
aquel…), os posesivos (meu, noso, seu…), os numerais (dous,
primeiro…) e os indefinidos (moitos, calquera…).

Verbos

Son palabras que expresan accións, estados ou procesos situados
nun tempo determinado. Exemplos: corrían, foron, envelleceron.
Os verbos funcionan como núcleo do sintagma verbal.

Pronomes

Son palabras de significado persoal (eu, nós, elas…), demostrativo
(este, ese, aquel…), posesivo (meu, súa…), numeral (sete, oitavo…),
indefinido (alguén, ninguén…), que se refiren ás mesmas entidades
ca os substantivos. Os pronomes equivalen a un substantivo e,
daquela, funcionan como núcleo do sintagma nominal.

Adverbios

Son palabras que designan circunstancias de lugar, modo, tempo
ou cantidade, ou expresan afirmación, negación ou dúbida.
Exemplos: aquí, axiña, onte, máis, abofé, non, quizais. A súa
función é complementar un verbo, un adxectivo ou outro adverbio.

Elementos
de enlace

Permiten unir palabras ou ideas. Son elementos de enlace as
preposicións (a, con, de…) e as conxuncións (e, pero, ou…).

Interxeccións

Son palabras especializadas en expresar mensaxes exclamativas,
polo que adoitan escribirse acompañadas dun signo de admiración. Poden comunicar sentimentos de dor, alegría, sorpresa…
Exemplo: ai!, ei!, ah!, oh!, ó!, eh!…

ACTIVIDADES
1 Escribe un pequeno texto relacionado coa seguinte

2 Especifica a clase (substantivos, adxectivos…) á que

ilustración, que cumpra estes requisitos:

pertencen as palabras dos seguintes enunciados.

• Que teña como mínimo seis enunciados.

• Quizais alguén viu o meu compás novo e o gardou
sen querer?

• Que un deles sexa unha frase.
• Que todas as clases de palabras estean representadas.

• Mañá ás nove da mañá comezan as rebaixas.
• Oxalá este curso o pasemos moi ben porque o ano
pasado foi marabilloso.
 Clasifica as palabras anteriores en variables
e invariables.
 Indica cales das palabras anteriores teñen
significado léxico e cales gramatical.
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LITERATURA

Os textos literarios
1

Lembra
Os textos son mensaxes que poden ter diversas finalidades: informativa, expositiva, instrutiva...
Os textos literarios caracterízanse
pola súa función estética ou poética e pola súa capacidade para
recrear mundos imaxinarios.

Os textos literarios

Os textos literarios son manifestacións artísticas que utilizan a palabra
como medio de expresión. A súa principal finalidade é entreter e fano con
gran variedade de temas e formas. Tendo en conta os trazos que son comúns
entre as obras, estas poden clasificarse en grupos denominados xéneros.

2

Os xéneros e os subxéneros literarios

Os xéneros literarios son categorías amplas en que se agrupan as obras
literarias. Serven como modelo de creación aos autores e proporciónanlles
aos lectores unha orientación sobre o contido e a forma da obra. Tradicionalmente, establécense tres grandes xéneros: a narrativa, a lírica e o teatro.

SABER MÁIS
Narracións en verso
Existen textos que combinan elementos da lírica e da narrativa.
Os poemas épicos ou epopeas están escritos en verso
con recursos propios da poesía,
pero narran feitos relacionados
con fazañas de heroes ou coa
orixe e a historia dun pobo. Unha
famosa epopea é A Odisea, que
narra a viaxe do heroe Ulises.
Os romances son poemas que
seguen unha estrutura narrativa
(presentación, nó e desenlace) e
relatan sucesos e historias variadas e, ás veces, inclúen diálogos.
Exemplo:
Polas areas da praia
cando o sol xa non ten forza,
anda descalza entre escumas
Grandemar, a soñadora.
Leva a súa vista na area
e o pensamento nas ondas,
camiña devagariño
arrastrando a sombra.
–Que procuras coa mirada,
Ouh, raíña sen coroa?
–preguntan centos de voces
que encima dela revoan.
[…]
Antón Cortizas

• O xénero narrativo inclúe as obras en que unha voz narradora relata as
accións duns personaxes e os feitos que estes viven nun tempo e nun lugar determinados. Case sempre conteñen diálogos dos personaxes. A
maioría dos textos narrativos están escritos en prosa. Neles distínguense
varios subxéneros: o conto, a novela, a lenda, a fábula... dependendo
do tema que traten, da súa extensión ou do tipo de protagonistas.
Aquela noite deiteime cos ollos ben abertos, apreixando na man o
coitelo de matar os carneiros. O reloxo do comercio tardou tanto en
dar as dúas que fun vencido polo sono... Cando espertei batía o sol no
lombo da Pampa. O inglés salvárase de milagre.
Castelao, Retrincos (adaptación)

• O xénero lírico ou poesía inclúe os textos (xeralmente en verso) caracterizados pola presenza dunha voz poética que expresa emocións e pensamentos; estes sentimentos non teñen que ser reais, nin identificarse cos do
autor. Nas obras poéticas a linguaxe é moi expresiva e rítmica, e utilízanse
moitos recursos estilísticos (metáfora, paralelismo, personificación...).
Ergue o teu corazón até as estrelas!
A inmensidade é leda coma un neno!
Ademais, dende elas,
o mundo é tan pequeno!
Ramón Cabanillas, A rosa de cen follas (adaptación)

• O xénero dramático ou teatro constitúeno os textos concibidos para
seren representados ante un público. Teñen forma de diálogo directo entre personaxes e inclúen indicacións (anotacións) para a representación.
Segundo o tema que traten, hai varios subxéneros: a comedia, a traxedia e o drama ou traxicomedia.
EMPERADOR: Seguro que non o dis por compromiso?
SABIO CITRÓN: Vós que me coñecedes ben sabedes que son sincero e
transparente coma a auga.
ESCRAVO: (Entrando.) Si, coma a auga de fregar.
M. Núñez Singala, O achado do castro (adaptación)
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LITERATURA

Salitre

Investigador

(Manuel saca dun peto un sobre e ensínallo á gaivota.)  

O mestre sorría lembrando a última clase cos alumnos. Preguntáralles que querían ser de grandes e a
maior parte deles desexaba ser o que seus pais.
Xenxo, non; el quería formarse para investigador.
Carlos intentou disuadilo, era máis importante ser
capitán dun barco, coma el. Pero Xenxo desexaba
descubrir cousas novas e poñerlle o seu nome a
unha estrela.

MANUEL: Un soño e unha carta ao ano é todo o que
teño de Mariña. Sempre tardo varios días en
abrila; é tanta a ilusión de recibila que paso días
observándoa, esperando que dentro me diga que
vai volver e, cando a abro, descubro que non volve. (Garda a carta no peto. A gaivota levanta e revoa pola escena. Parece descubrir algo e asústase,
chora. Ao seu choro, únese o chío de máis gaivotas.) Que tes? Que te pon triste?

1

–Eu tamén llo podo poñer ao meu barco,
que para iso serei capitán.

G AIVOTA: (Entre choros, ao público.)
Desapareceu o mar!…

–Pero non has mirar as estrelas!

Xosé H. Rivadulla Corcón, Salitre (adaptación)

–Eu… podo ir contigo no barco?

–Vereinas de noite no ceo e de día no mar.
María Canosa, Do A ao Z con… Neira Vilas (adaptación)

ACTIVIDADES

Outa mar
Encol do berce das augas
está o vento adormecido,
no ceo morno e cincento
ficou o día esquecido.

1 Le e resume de que trata cada texto. Despois,

xustifica a que xénero pertence cada un.
2 Fíxate ben no texto teatral e responde.

• Cres que presenta unha situación cómica ou un drama?
Por que?
• Como se recollen as anotacións? Que informacións
ofrecen?

Amado Carballo, Obra completa

3 Sinala os usos especiais da linguaxe no texto poético:

métrica e recursos estilísticos.

SABER FACER
Transformar un texto narrativo en dramático
Ao pasar un texto do xénero narrativo ao dramático, terá que desaparecer a voz narradora e deberán aparecer anotacións
para a representación da historia. Que tal se probas a facelo co texto narrativo da parte superior desta páxina?
1  
Relé o texto e toma nota dos datos máis importantes

para ter o argumento: que suceso recolle e onde
ocorre, cantos personaxes participan e como son…
2  
Localiza os diálogos e reescríbeos poñéndoos

directamente na voz dos personaxes.
3  
Escribe unha anotación introdutoria para presentar

a escena e a localización dos personaxes, así como
outras necesarias sobre accións, movementos,
xestos, tons de voz…
Pensa en que lugar, entre o diálogo, van ir as anotacións.
Inventa detalles que precises para enriquecer o texto.

4  
Escribe finalmente o texto

dramático a partir do material
que fuches recollendo.
Revisa ben o uso dos signos
ortográficos.
5  
Contrasta o texto cos

compañeiros: valorade
os acertos e indicade
en que podería mellorarse.
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LITERATURA

O verme e o xenio
Un verme triste e deprimido por ser
precisamente o que era, un verme,
arrastrábase por un deserto. Por
se non fose pouco ser un verme e
estar deprimido, mentres se achaba nunha substanciosa planta dun
oasis próximo, un paxaro arrancara parte do talo e algunhas follas e
levárao polo aire. Atinou a soltarse
para non acabar nalgún niño; agora
dábase présa para regresar antes de
que fose tarde. Na súa carreira estaba
cando se atopou con algo que sobresaía
da area. Algo cun orificio de entrada. Ao
introducir a cabeza por aquel buraco, comprendeu que era unha ánfora. E entrou.
A ánfora non era moi grande, pero cal foi a sorpresa
do verme cando, no interior, cantareiro, encontrou un
ser non moito maior ca el, tombado sobre o fondo.
–Quen es ti? –quixo saber.
–Eu? O xenio da ánfora! Non oíches falar de min?
–Non –respondeu o verme–. Vives aquí dentro?
–Que pregunta! Claro. Estase moi ben! Oes,
meu –o xenio cruzouse de brazos–, caíchesme
simpático. Se me pides tres desexos, concedereichos. Os xenios facemos sempre iso, sabes?
O verme pensouno. Tres desexos? Que marabilla!
–Quero deixar de ser un verme. Quero ser...
unha enorme bolboreta.

O verme, agora bolboreta, quedou convertido nunha pequena
couza.
Xa podía saír polo burato da ánfora,
pero… era ridículo. Unha couza anana.
–Se saio así, morrerei queimado por calquera
luz. E ademais síntome horrible. Que podo facer?
–Volve ser un verme.
–De acordo.
E o xenio transformouna no que era ao comezo.
–Os tres desexos foron satisfeitos. Xa podes marchar.
Reptou cara á saída sentíndose un pouco inxenuo. O
xenio tomáralle os escasos peliños da súa cabeza. Pensou en volver entrar para pedir tres novos desexos,
agora máis intelixentes. Non o fixo.
Continuou reptando cara ao oasis, para alcanzar o seu
abeiro antes de que o sol quentase aínda con máis forza.
–Ollo co que desexas, –dixo para si– porque podes
conseguilo.

1 Le o texto narrativo e explica que sucede, quen son

Quería ser gaivota
e voar.
Ser nube de algodón
e nadar.

os protagonistas e quen relata a historia.
2 En que subxénero narrativo incluirías O verme

e o xenio: un conto, unha lenda, un mito ou unha
fábula? Que elementos cho permiten deducir?

Quería ser o vento
e soprar.
Entrar polas ventás
e zoar.
Quería ver o xenio
e gozar.
Pedirlle tres desexos
e cantar.

J. Sierra i Fabra e A. García Teijeiro,
Contos e poemas para un mes calquera (adaptación)
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–Segundo desexo marchando!
–cantou o xenio.

ACTIVIDADES

Quería ser gaivota

Quería ser pincel
e pintar.
Mollarse nas colores
e manchar.

O verme agora bolboreta botou a
voar feliz. Bateu as ás para chegar
ao buraco da ánfora pero deuse
de conta de que non podía pasar
por el. Era demasiado grande.
–Xenio, terei que ser máis pequena se quero saír.

 Explica a reflexión final que fai o protagonista.
Cres que o texto permite extraer unha ensinanza?
3 Estes textos son dunha obra con dous autores. Un autor

escribiu o relato e o outro creou o poema a partir del.
Le o poema e explica cal é a relación que atopas
co texto narrativo.
4 Escolle a opción coa que estás de acordo e xustifícaa.

No poema unha voz lírica expresa desexos.
No poema un personaxe conta como se sente.

BANCO DE TEXTOS

1

COMUNICACIÓN

O gardián do bosque
Cando o profesor Rinkin espertou, a criatura xa non
estaba alí. Atopábase deitado sobre unha capa branda
de carriza, un leito improvisado na foresta, oculto entre as raíces nodosas dunha árbore descomunal. Non
recordaba como chegara até aquel lugar que, se ben
estaba situado nun bosque, provocaba a sensación
dunha enorme e misteriosa estancia creada por un capricho da natureza. As xigantescas árbores medraran
arredor dun grande estanque de augas cristalinas, alimentado por un diminuto regato que se perdía na espesura. No alto, as súas pólas entrecruzábanse formando unha bóveda vexetal pola que centos de raios
de sol se introducían para se lanzaren de cabeza á superficie do lago, que escintilaba con reflexos irisados.
O profesor Rinkin achegouse á beira e viuse reflectido
nas augas. Aínda vestía coas roupas de explorador da
noite anterior, mais a súa face tiña un aspecto distinto.
Era como se o cansazo e as olleiras que o traballo de
despacho lle procuraran nos últimos meses desaparecesen. A pesar do lixeiro asomo de barba loura, o seu
aspecto semellaba que mellorara polo menos dez anos.
–Á fin acordaches –escoitou de pronto ás súas costas.
Era unha voz profunda e poderosa e, no entanto, pausada e serena. Sen se atrever a dar a volta, Abel Rinkin
observou polo reflexo da auga como unha figura xigantesca xurdía da espesura. Tiña un aspecto case humano... case.
–Non deberías entrar no bosque –continuou o xigante
de barbas mestas e longas guedellas.
–Quen es? Onde me trouxeches? –preguntou o profesor.
–Son un gardián do bosque –respondeu a criatura con orgullo.
A resposta espertou no profesor
Rinkin lembranzas de algo que
lera había tempo. Aquel ser parecía humano, pero unhas seis
ou sete veces máis grande.
Porén, a súa pelaxe compúñase de pólas e de carriza. Un
dos seus pés era humano,
mentres que o outro era
como unha maraña de raíces dunha árbore que fora
arrincada da terra.
–Es un basajaun, non si?
–O derradeiro da miña
raza –respondeu–. É posíbel que un humano aínda nos lembre?

–Lin varias lendas sobre vós en libros antigos –dixo o
profesor–. Non sabía que aínda quedase algún gardián.
–Outrora eramos máis, mais fomos extinguíndonos a
medida que desaparecían os bosques.
Os contos infantís edulcoran a realidade, con historias
de trasnos simpáticos con olas cheas de ouro e fermosas fadas de gran bondade. Porén, o profesor Rinkin
era un estudoso da auténtica mitoloxía e sabía que as
criaturas feéricas eran moi perigosas. A súa existencia
contradicía as leis naturais, pois non eran animal nin
vexetal. Non discernían entre o bo e o malo. Eran inestábeis, impredicíbeis, poderosos e caóticos. Pertencían
a un reino onde as leis científicas significan moi pouco
e o concepto de vida ou morte carece de importancia.
–Temos que marchar –dixo o xigante, observando con
nerviosismo ao seu redor–. Sígueme. Levareite cos teus.
–Podes levarme de volta a Avalon? –preguntou o profesor.
O basajaun virou a face con tristeza cara a Rinkin ao
comprender que interpretara mal as súas palabras.
–Ninguén que abandone a seguridade do Sendeiro da
Lúa e entre neste reino pode regresar xamais. Non volverás ver nunca aqueles que coñeciches.
–Non é posíbel... –choromicou o profesor–. Entón,
onde me levas?
–Co resto –respondeu o xigante–. Con outros seres
que, coma ti, se perderon hai moito tempo.
Fernando M. Cimadevila, O mundo secreto de Basilius
Hoffman. A batalla por Avalon (adaptación)

ACTIVIDADES
1 Que tipo de texto é este? Marca e xustifica a elección.

É un texto descritivo.
 É un texto dialogado dunha obra teatral.
 É un texto narrativo que incorpora tamén diálogos
e descricións.
2 Localiza no texto unha descrición de lugar e unha

en que se caracterice o aspecto físico dun personaxe.
 Fíxate nos adxectivos empregados na descrición
de lugar e, a partir deles, explica como é o espazo
en que transcorre a acción.
3 Explica que é un ser mitolóxico. Despois, indica

que ser mitolóxico se menciona no texto
e cales son as súas características.
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BANCO DE ACTIVIDADES
NIVEL I
1 RESUMO. Copia e completa o resumo destes contidos da unidade.

• A narración é

. A descrición é

• O galego é unha lingua
• A linguaxe é un
que son
;

.

, procede do

. Palabras do noso léxico como

que permite
. Está organizado en
:
e
;e
, que representamos mediante

veñen desa lingua.

, que son

; enunciados,

.

• Os textos literarios son
. A súa principal finalidade é
. Os textos literarios poden clasificarse en
segundo os trazos que son comúns entre as obras. Os xéneros literarios son
.

2 ESQUEMA. Copia e completa o esquema.
Clases de palabras

variables

invariables

substantivos

…

determinantes

…

…

designan…

indican…

colócanse…

expresan…

equivalen…

3 Completa cada palabra coas grafías ou dígrafos que

faltan e relaciónaa co termo latino de que procede.

*a*ón •
san e • 	
*
ra a • 	
* *
a o ado • 	
**
ar o e • 	
**
o ella • 	
*

• ARBORE
• RATIONE
• ADVOCATU
• SANGUINE
• GRATIA
• AURICULA

Responde.
• Que sons representan as grafías e os dígrafos usados?
• Hai unha correspondencia letra-son? Explícao.
4 Completa os enunciados coas palabras do cadro.

…

…

5 Identifica todos os enunciados deste fragmento

e clasifícaos en oracións e frases.
As dúas rapazas chegaran camiñando
ata o final do parque e puxéronse
a conversar.
–Disque na casa que está ao pé do río
vive unha meiga.
–Que parvada! As meigas non existen.
–Seguro? Algunha xente di que viu
algunha...
–Dirán. O falar non ten cancelas.
A muller só é un pouco rara vestindo;
ten un nariz con personalidade
e gústalle andar apañando herbas.

Despois, indica de que clase é cada unha e se son
variables ou invariables.

–Pois o outro día vina comprando linguas de sapo.

a - coche - desde - ver - túa - quizais
avariado - saia - non - saia - longa

6 Di se as palabras destes enunciados teñen significado

•
• Foi
• O

veña mañá

• A

irmá.

Santiago para
está

• Aínda que
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…

a catedral.
a semana pasada.

agora,

que lle regalaron era

creo que chegue a tempo.
.

Explica se o texto é narrativo ou descritivo.

gramatical ou léxico.
• Que xersei tan bonito!

• Ata mañá!

• Mañá celebrarán o seu aniversario.

• Ai, que susto!

• A nai de Helena é avogada.

• Boa sorte!

7 Explica as características dos tres xéneros literarios

estudados nesta unidade.

1

NIVEL II
1 Transforma as seguintes frases en oracións.

6 Sinala que partes dos fragmentos son obxectivas

Despois, explica a diferenza entre frase e oración.
• A selección feminina de hóckey, cerca das semifinais.

e cales son subxectivas. Cal pensas que foi o propósito
dos autores en cada caso?

• Dentro de dúas semanas, eleccións municipais.

Texto 1

• Novo achado arqueolóxico na nosa localidade.

A voz da tía Natalia seguía igual: saltona e cantareira,
inestable ás veces e, segundo o seu ton, mesmo se
podía saber a cor do ceo ao outro lado do teléfono.
Mais, cando me chamou hai un mes, a súa voz era
grave, parecía vestida cun espeso abrigo de la. [...]

• Nós, o futuro da nosa comunidade.
2 Contesta.

• Que quere dicir que o galego é unha lingua
románica?

O tío Cándido non está en absoluto satisfeito coa súa
vida, pero asumira sen rebeldías, sen ningunha
ambición ser un elo máis na historia daquel negocio
que levaba un século aberto. Mesmo o seu nome, un
nome que recibían todos os primoxénitos da familia,
lle fora atado ao pescozo da mesma maneira en que lle
colgaron unha cadea de ouro coa medalla da Virxe
do Carme.

• Que outras linguas coñeces que sexan románicas?
3 Elixe un dos temas e elabora dúas narracións, unha

literaria e outra xornalística (unha noticia), inventando
os datos que faltan.
Dous canciños que foran abandonados
xa atoparon unha familia que os adopte.

Anxos Sumai, Así nacen as baleas (adaptación)

Texto 2
Liberata Ponte tiña trinta anos e levaba dezaoito a carón
do mostrador, peixeira de agullas na canastra do dedal.
Era un ser escuro, indefinido, incerto. Non falaba ren
e pregaba as cousas coas engruñadas mans. Non tiña
orgullo nin humildade, non tiña amor nin desamor.
Vivía coma unha árbore, coma unha fonte, coma un
penedo.

As chuvias desta semana provocaron
que se desbordase o río da vila.
4 Imaxina que escribes un texto en verso en que contas

unha anécdota divertida.
Pertencería ese texto ao xénero lírico? Xustifica
a resposta.

X. M.ª Álvarez Blázquez, O sátiro (adaptación)

 Describe os trazos formais dos textos descritivos
poñendo como exemplo os fragmentos anteriores.

5 Explica as principais diferenzas entre un texto dramático

e un texto narrativo.

LINGUA E FALA. As vogais tónicas

É moi importante pronunciar correctamente as vogais
medias anteriores [e] e [ɛ] e as vogais medias
posteriores [o] e [ɔ] porque nos permitirá distinguir
palabras como bola/bóla e pe/pé.
1

Localización
Exemplos
Anterior Posterior
Pechada
Apertura

Como se aprecia no cadro, en galego hai sete vogais
en posición tónica. Segundo o grao de apertura, podemos
distinguir vogais pechadas [i, u], medias pechadas [e, o],
medias abertas [ɛ, ɔ], e abertas [a]. Segundo a localización,
as vogais poden ser anteriores [i, e, ɛ], centrais [a]
e posteriores [u, o, ɔ].

Media pechada
Media aberta
Aberta

i

u
e

o

ɛ

ɔ
a

vila

duro

cesta

monte

fɛsta

pɔrta

val

Escoita o texto e elabora dous triángulos vocálicos coma os de arriba con palabras que exemplifiquen
as sete vogais en posición tónica.

23

AVALIACIÓN DA UNIDADE
Bieito Dubidoso
Bieito Dubidoso era mago, e nas súas mans de alas de
colibrí tremían a velocidade da luz e a exactitude do
reloxo. Os seus movementos, invisibles para os espellos e as miradas, construían en espazos negros
a máis vistosa e colorista das realidades.
Facedor de acontecementos imposibles, das pedras que sostiña coa
delicadeza do aire suspenso
abrollaban pombas e voitres,
mansos coellos e feroces xabarís, galiñas da Guinea que
ninguén vira nunca e pavóns con colas que semellaban tal se toda a vaidade
da Corte se condensase nun
cadro de abaneante movemento.
Pero sobre todas as cousas, sobre todos os trucos que coñecía

e que moitos sospeitaban que non eran senón poderes
de natureza improbable, sobre todas as habelencias que
mostraba nas súas actuacións, tiña dúas que facían medrar o estupor entre os espectadores, un asombro
mestura de medo e incredulidade que lles
deixaba un oco alí onde remata o corazón e onde, sen comezar nin o estómago nin os pulmóns, aniña o
sentimento.
Bieito era quen de facer desaparecer unha persoa mesmo
coa súa cabalgadura, e tamén de serrar o corpo de
calquera e volvelo colar se
quixer, sen que as vítimas se
apercibisen de nada do sucedido en ambos os casos.
Roque Cameselle,

Bieito Dubidoso (adaptación)

ACTIVIDADES
1 Le o texto, marca a opción correcta e xustifica

a túa elección.

o texto? Marca e xustifica a elección.

 No texto nárranse uns feitos vividos polo
personaxe protagonista.

 Á presentación, onde se introducen os personaxes
e se ambienta a acción.

 No texto faise unha descrición do personaxe
protagonista.

 Ao nó, onde se narran os feitos protagonizados
polos personaxes.

No texto exponse información sobre a maxia.
2 Explica coas túas propias palabras.

• Que quere dicir que Bieito tiña mans «de alas
de colibrí»?
• Por que os movementos de Bieito eran «invisibles
para os espellos e as miradas»?
• Que significa que Bieito construía en espazos
escuros «a máis vistosa e colorista das realidades»?
Relaciónase isto co tipo de animais que facía
xurdir das pedras?
3 Indica a que xénero literario pertence este texto

e explica por que.
 Determina se poderías incluílo nalgún subxénero
concreto.
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4 A que parte dunha narración podería pertencer

 Ao desenlace, onde se resolve o conflito.
5 Procura no texto as palabras galegas que derivan

dos seguintes termos latinos.
• Petra >

      • Corpus >

6 Escribe dous posibles títulos para o texto, un con

estrutura de frase e outro con forma de oración.
Exemplo:
Frase:

Bieito, facedor de acontecementos imposibles.

Oración: Bieito constrúe color na escuridade.
7 Localiza no texto os elementos que se indican.

• Dúas palabras que conteñan o son K representado
con grafías distintas.
• Dúas palabras que conteñan o son B representado
con grafías distintas.

