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ÉPICA 

1. ¿Cales son os tres camiños que conducen á ENEIDA? 
 
Hai tres camiños que conducen á Eneida: Homero será o primeiro, Augusto, a 
política contemporánea e a épica romana orixinaria e a actual será o 
segundo,e, finalmente, a experiencia poética anterior de Virxilio, onde son 
evidentes influencias dos neotéricos e do alexandrinismo, que vía con malos 
ollos a épica, aínda que non a homérica. Pero Virxilio evoluciona ideolóxica e 
esteticamente grazas a factores externos, como a amizade con Mecenas e a 
afirmación do poder de Augusto. Homero non é o problema, polo 
contrario,será a solución.  

 

2. ¿Como se libera Virxilio da presión política do momento para non caer na 
vulgaridade literaria de gabar ó emperador Augusto á hora de construir a 
ENEIDA? 

A presión política do momento no plano literario significaba, como xa vimos, a 
demanda continua dun poema épico de carácter histórico, que incluíse 
cuestións como as recentes guerras civís e o papel fundamental de Augusto no 
establecemento da pax. Virxilio liberouse desta presión convertindo o pasado 
en presente e o presente en futuro profético, e evitando, a través 
daevocación do devanceiro Eneas, a referencia concreta a Augusto como 
heroe. 
 
 

3. ¿En que consiste a PIETAS de Eneas?  
 
A proba do éxito de Eneas non é só a virtus (valor, valentía), senón tamén a 
pietas, cara ós deuses e cara ó pai, e cara ós seus, valor polo que sempre foi 
admirado: o heroe non se esquece de cumprir cos ritos: cando abandona Troia 
coas mans cheas de sangue non pode tocar os penates, recollidos por 
Anquises, ó longo da vixe cumpre todos os rituais e os seus actos están 
regulados pola vontade dos deuses, a través de auspicios ou directamente.  
 
O Eneas pius tiña que representar o romano ideal. A Sibila fala de Eneas con 
estas palabras: Troius Aeneas, pietate insignis et armis [O troiano Eneas 
famoso pola súa piedade e nas batallas] . Aen. VI, 403. 
 
A virtus e a pietas constituían os valores fundamentais do cidadán romano 
leal, membro da sociedade, enraizado na familia, devoto das antigas 
divindades. Este era o slogan político da nova Roma pacificada. 
 

4. ¿Que lle anuncia a Sibila a Eneas no libro VI da Eneida? 

No libro VI a Sibila anúncialle a Eneas o que se coñece como a Iliada itálica: 
guerras, asedio a unha cidade, o Tíber de sangue, un novo Aquiles e un novo 
matrimonio cunha extranxeira que lle dá hospitalidade. Nas guerras do Lacio 
aparecen papeis invertidos con respecto á de Troia: a cidade sitiada vólvese 
contra o campamento, os latinos representan o papel de troianos e os troianos 
e gregos. Turno, líder latino, é a suma de Aquiles, Menelao e Héctor. Atriada 
Patroclo-Héctor-Aquiles da Iliada na Eneida é Palante-Turno-Eneas. A morte 
de Turno a mans de Eneas evoca a de Hector a mans de Aquiles. 
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LÍRICA 

5. ¿Que define ós poetas neotéricos? ¿E a Catulo?  
 
Neotéricos (“modernos”, “epígonos”, “novísimos”) é o término que designa o 
que se coñece da nova poesía latina a partir de Catulo ( 84-54 a. C.?) e o 
grupo de poetas cos que se asocia , fortemente influidos polo grego Calímaco 
(300-240 a. C.). En cada momento recíbense aspectos diferentes da obra do 
lírico grego: nuns casos ofeito de cultivar xéneros diferentes, noutros a 
preferencia por formas menores (poema breve e refinado) e o desprezo dos 
grandes xéneros e temas (épica, traxedia), a ruptura do automatismo entre os 
poetas gregos da identificación do metro cun tema concreto. 
 
Os neotéricos son poetas de condición social elevada que non necesitan da 
literatura para subsistir, que se moven na esfera do otium e da literatura 
como divertimento.Non deixa de resultar paradóxico que o oficio de poeta 
snob e frívolo sexa máis considerado que nunca na Roma deste momento. 
 
Catulo é o gran descubridor do individuo e os seus valores o que supón tamén 
desde o punto de vista metaliterario da individualidade do poeta, o paso do 
poeta artesan imitador ó poeta artista con seu selo persoal. As condicións 
políticas e ideolóxicas de finais da República, cambiantes e contradictorias 
reflíctense no individualismo e a poesía catuliana.  
 
O desprezo da épica supón o desprezo dos valores proclamados pola política 
do momento que se atopaban expresados na literatura oficial tradicional: o 
“vir gravis” da tradición ha dar paso ó “vir “lepidus”. A “urbanitas” e a 
“amicitia” son os novos valores. 
 
Catulo amósanos como os neotéricos levan a cabo a fusión entre as dúas 
poesías gregas: imita a lírica de Safo, Anacreonte e, ó mesmo tempo, a dos 
alexandrinos Calímaco e Filodemo.  
 

6. Contido temático das ODAS de HORACIO. 
 
Os grandes temas da lírica horaciana son o amor, a amistade, os himnos, os 
banquetes, a natureza, as reflexións filosóficas (o tempo, a morte, o destino 
do home e a súa posición no mundo, a sabiduría) e vitais e políticas. 
 

7. ¿Como trata HORACIO en ODAS a temática amorosa? 

Unha cuarta parte das Odas pode considerarse poesía amorosa, pero desde a 
distancia, desde a crítica, desde o cinismo. Non fala das súas paixóns nin das 
súas emocións, descríbeas como se non fosen con el. É neste punto onde se 
afasta de Catulo. Esta actitude non debe de sorprendernos vindo como ven 
dun epicúreo que considera o amor como un conxunto de penas e 
preocupacións que a el non lle afectan nin o inmutan. 
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8. ¿En que consiste a unidade temática de ODAS e como se acada?  
 
Pese á complexidade temática das Odas, a unidade, que se acada gracias a 
súa estructura, foi reclamada por varios autores: 
- Composición lineal: odas cun número indeterminado de estrofas 
quedesenvolven un tema ou acontecemento progresivamente cunha gradatio 
ascendente ou descendente. 
-  Composición en anel: odas que comenzan e rematan cun mesmo tema. 
- Composición bimembre: odas con dúas partes de extensión similar, 
antitéticas ou paralelas, con dous temas diferentes ou un tratamento 
diferente do mesmo tema. 

 

ORATORIA 

9. Fases que se han de seguir na elaboración do discurso segundo os manuais 
de retórica: 
 
Os oratoris oficia:  

• a inventio ou procura de argumentos,  
• a dispositio ou ordenación do material,  
• a elocutio ou forma verbal do contido,  
• a memoria ou regulamentación mnemotécnica,  
• e a pronuntiatio ou guía para o embelecemento do discurso mediante a 

voz e o xesto. 

 

10.  Genera dicendi ou tipoloxía de discursos segundo Cicerón no ORATOR. 
Define cada un deles. 

A tradición aristotélica asumida por todas as escolas retóricas establece tres 
tipos de discurso: deliberativo, xudicial e demostrativo. Os dous primeiros 
modelos encaixan perfectamente na realidade sociopolítica romana: durante 
a República era actividade cotiá dos maxistrados someter ó pobo e ó Senado 
calquera asunto sobre o que houbese que tomar unha decisión; e a actividade 
incesante dos tribunais, reflectida na rica casuística do dereito romano, 
proporcionaba ós avogados continuas ocasións de pór de manifesto o seu 
dominio do genus iudiciale. En cambio o genus demonstrativum apenas se 
actualiza nalgúns eloxios de antepasados, escasos e mal coñecidos: por 
algunas referencias que atopamos no propio Cicerón, as Laudationes fúnebres 
axustábanse a formas preestablecidas e tiñan pouco que ver coa realidade: 
consistían en encher un esquema cunha serie de datos sobre o defunto, a súa 
familia e as súas fazañas, sen que importase demasiado que fosen ou non 
certos. 

 

11. Condicións socio-políticas para o desenvolvemento da ORATORIA. 
 
O sistema político romano baseado durante toda a Républica na consulta 
popular e na liberdade de expresión foi o escenario idóneo para o seu 
desenvolvemento. A actividade asemblearia no Senado e nos comicios 
populares esixía o recurso constante á habilidade oratoria. O sistema xudicial 
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gozaba da independencia suficiente como para estimular a avogados a 
entregarse ás causas dos seus clientes. Había que convencer a cidadáns que 
tiñan capacidade de elixir e a xuíces que debían resolver as causas, polo aue 
había que coñecer os mecanismos da retórica. Deste xeito a oratoria 
converteuse na máis importante arma política. 
 

12. Organización das partes do discurso segundo os manuais de RETORICA. 

Como arte do discurso trataban tamén da organización das diversas partes do 
mesmo:  

• exordio ou introducción, 
• proposición ou narración dos feitos, 
• argumentación ou exposición das probas, 
• refutación do adversario e por último 
• a digresión ou epílogo. 

 

 

TEATRO 

13.  A prehistoria do teatro romano: tipos de representación. 
  

O historiador Tito Livio (VII, 2) proporciónanos unha idea da prehistoria do 
teatro romano: 
  1. Danzas etruscas bailadas por actores profesionais acompañados pola 
frauta sin texto previo. 
  2. Versos acedos improvisados, chamados fesceninos, producto de 
combates verbais entre mozos nos que a danza acompañaba o canto. Eran 
rituais da festa da vendima e das colleitas; posteriormente os versos tornáronse 
máis satíricos e pasaron a fomar parte dos cantos de bodas, nos que un coro de 
mozos contaban chistes picantes ós recen casados. Nestas representacións 
podíanse empregar disfraces para que os actores gozasen de maior liberdade. 
  3. Saturae, diálogos en metros variados, con cantos sostidos por un 
frautista, e realizados por actores profesionais romanos. Probablemente se 
tratase dunha mestura de versos de métrica diversa e temática variada. 
  4. Livio Andrónico pasa da satura á Fabula con argumento: é autor e 
actor a un tempo. 
  5. Farsa Atelana: chacotas e versos de mozos non profesionais. Os 
actores improvisan, presentaban máscaras fixas que representaban pesonaxes 
fixos e idénticos en todas a representacións: Maccus (o bobo), Bucco (o 
bocazas), Dossenus (o chepudo), Sannio (o tafur) 
Este teatro indígena tiña a súa orixe nas ceremonias de culto, como xa se dixo, 
pero se este carácter ritual era un trazo salientable, non o é menos o feito de 
basearse na improvisación. 
 

14. Diferencia entre FABULA  PALLIATA e FABULA TOGATA. 

Comedia Palliata: inspirada na Nea grega e con ambientación e personaxes 
gregos, argumento complexo e festivo que atende máis ó texto que a expresión 
corporal. Plauto é a figura máis eximia de este tipo de comedia. A partir do 240 
a.C. ata o 100 a.C. 
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Comedia Togata: non segue modelo grego, ambientación e personaxes romanos, 
cun argumento tan complicado como a palliata e o interese centrado no texto. 
Contemporánea de Plauto. Entre o 220 a.C. e o 100 a. C. 
 

15. Fai unha clasificación das obras de Plauto, entre moitas posibles. 
 

Non se pode concluir do anterior que todas as comedias de Plauto sexan 
idénticas. No ámbito do estudo do teatro plautino existen múltiples propostas de 
clasificación, entre elas a de Lejay , que distingue catro grupos: 
 

• Comedias de diversión final: Casina, Persa, Bacchides, Pseudolus, 
Asinaria,     Stichus. 

• Comedias de intriga: Mercator, Epidicus, Curculio, Mostellaria, 
Menaechmi. 

• Comedias con pinturas morais: Truculentus, Poenulus, Miles Gloriosus, 
Cistellaria. 

• Comedias psicolóxicas: Captivi, Trinummus, Rudens, Vidularia, 
Aulularia,Amphitruo. 

 

16.  A liña argumental da comedia plautina.  
 
As liñas argumentais do teatro de Plauto a penas cambian dunha obra a outra: 
un mozo aspira a ter relacións cunha prostituta ou cunha moza calquera, pero 
non ten cartos para lograr o seu propósito; un escravo avispado pon toda a súa 
astucia ó servizo do mozo namorado, engañando ó vello amo, de quen non 
teme ameazas nin posibles represalias, só disfruta do pracer de enganalo; un 
vello aburrido da súa esposa e amolado tenta conter ó desenfreo amoroso do 
mozo, ás veces cae coa mesma presa que busca o fillo, sendo obxecto de 
burla e escarnio; un alcaiote  (leno) baboso que só pon atrancos ó 
desenvolvemento da acción e ó amor entre o  mozo e a prostituta. Superado 
un enmarañado enredo o desenlace resulta feliz. 
Un canon argumental típico que non lle complica a vida a espectadores de 
escasaformación que o que buscan na comedia é risa. 

 

 

LECTURA: 

No mito de Píramo e Tisbe (Ovidio) os dous amantes deciden fuxir:  

A) ¿Cal é a razón? Os país inpídenlle amarse 
B) ¿Por que se suicida Píramo? Píramo non da con Tibe no lugar acordado 

previamente e ó ver un pano de Tisbe con ensanguentado pensa que foi 
devorada por unha fera. 

C) ¿Por que se suicida Tisbe? Ó ver ó seu amado morto. 
D) ¿Cal e o final da historia? Son enterrados na mesma tumba por decisión dos 

respectivos país que compracen o último deexo dos amantes. 

 

LATINISMOS 
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Elixe entre os seguintes latinismos conditio sine qua non, manu militari,  máxima 
cum laude, calamo currente, horror vacui, homo homini lupus, aquel que 
consideres que é necesario para sustituir con sentido  unha palabra de cada unha das 
frases seguintes: 

a. Se quero ir á Universidade é imprescindible (conditio sine qua non) 
aprobar a selectividade: …………………… 

b. Acadou o grado de doctor coa calificación máis alta: máxima cum laude 
c. Escribe sen marxes nen espazos como se lle tivese temor (horror vacui) ó 

papel en branco 

TOPÓNIMOS 

Explica o sentido dos seguintes topónimos: 

A. PEDRFITA de PETRAM+FICTAM: ‘pedra cravada’, miliario ou monumento 
megalítico, consistente nunha gran pedra colocada verticalmente.Utilizouse 
como divisoria de concellos. 

B. FILGUEIRA de FILICARIAM, derivado de FILICEM, ‘fento’ ou ‘fieito’+ sufixo 
abundancial. arium/am>-eiro/a. Fitotopónimo. 

C. LAVACOLLA: Lavacolla, de LAVA COLEA, ‘lava testículos’. Nome tamén do río 
onde os peregrinos se purificaban antes de se achegar ó Apóstolo, tomado 
erroneamente polos redactores do Códice Calixtino, ‘Lava mentula’ 
(MENTULA eufemismo de COLEA). O profesor Díaz entendeu que aquí non se 
dá un topónimo de verdade senón unha traducción. En realidade habería que 
pensar en *NAVA+COLLA< *nava: ’depresión pola que corre un río’, val húmido 
(Relacionar con NAVIA, NABAL, NABALLOS). O segundo elemento sería 
discutible, quizais a partir dunha raíz *kel, ‘altura’ (Ver  ‘celsus’), que nos 
levaría a COLLIS, outeiro. 


