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ARTES ESCÉNICAS 

 
OPCIÓN A 

 
1.  O teatro moderno e o seu público (4 puntos). / El teatro moderno y su público (4 puntos). 
 
2. Deseño da posta en escena do texto proposto (dirección de actores/interpretación, iluminación, 
xestión do espazo, escenografía e atrezzo…). Incluiranse tamén aspectos relacionados coa 
posible recepción do espectáculo e o seu público potencial (6 puntos). 

Diseño de la puesta en escena del texto propuesto (dirección de actores/interpretación, 
iluminación, gestión del espacio, escenografía, atrezzo…). Se incluirán, asimismo, aspectos 
relacionados con la posible recepción del espectáculo y su público potencial (6 puntos). 
 
CARMIÑAE: (Entrando.) ¡Manolitus! ¡Meu amado! (Corren un cabo do outro para abrazárense.)  
MANOLITUS: ¡Carmiñae!, ¡Carmiñae!, ¡Carmiñae! ¡Por fin xuntos e sós! Estamos por fin xuntos e sós 

nesta natureza salvaxe, sen vixilancia, sós, co bosque como única testemuña.  

CARMIÑAE: Si, sós, por fin sós.  

MANOLITUS: Sós por fin, gracias ós deuses estámo-los dous sós e íllados do mundo.  

CARMIÑAE: (Nun suspiro.) Sós, sós, sós. MANOLITUS: (Suspirando asemade.) Sós.  

CARMIÑAE: (Logo dunha pausa de ollares tenros.) E haberá que facer algo para non aburrirse, digo eu, 
¿non?; como estamos tan sós...  

MANOLITUS: Oes, pois tes razón. (Sentan collidos da man no toro da árbore e pensan un anaco en 
silencio.) ¡Xa sei o que podemos facer!  

CARMIÑAE: ¿Que?  

MANOLITUS: Eh... ben, nada.  

CARMIÑAE: Non me sexas vergoñoso, dime o que era.  

MANOLITUS: Non muller... era unha parvada... ademais non vas querer...  

CARMIÑAE: (Mimosa.) Dime o que era, anda.  

MANOLITUS: Ti o parchís non o trouxeches, ¿ verdade?  

CARMIÑAE: (Decepcionada.) Non... ¿e se xogaramos ás prendas?  

MANOLITUS: Ai, eu a iso non xogo que o outro día nunha orxía con este canto tocoume darlle un bico ó 
xeneral Tarquinius.  

CARMIÑAE: Pero aquí non hai ningún xeneral...  

MANOLITUS: Tamén tes razón. (Quedan os dous mirándose.) ¡Vale!, xogamos ás prendas; ¿valen bicos 
na boca? 

CARMIÑAE: Non.  

MANOLITUS: Daquela non ten chiste. (Calan os dous de novo un anaco.) Carmiñae...  

CARMIÑAE: (Rápida.) ¿Que?  

MANOLITUS: (Abre a boca para falar, non di nada e só despois contesta:) Nada. (Outro anaco de 
silencio.) Carmiñae...  

(Fragmento de O achado do Castro, Manuel Nuñez Singala). 


