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OPCIÓN A 
 

1. O teatro renacentista e barroco. (4 puntos). 

1. El teatro renacentista y barroco. (4 puntos). 

 

2. Deseño da posta en escena do texto proposto (dirección de actores/interpretación, iluminación, xestión do espazo, 

escenografía e atrezzo…). Incluiránse, así mesmo, aspectos relacionados coa posible recepción do espectáculo e o 

seu público potencial. (6 puntos). 

2. 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). 

 

“(…)NORA: Torvald, non dirás todo iso en serio. 

HELMER: E logo? Por que non? 

NORA: Porque todo iso son cousas sen importancia. 

HELMER: Pero que dis? Sen importancia? Pensas que eu non son importante? 

NORA: Non, non, ao contrario, querido Torvald, e é xusto por iso... 

HELMER: Da igual, dis que as miñas razóns carecen de importancia. Sen importancia. Verás, entón, vou por fin a todo 

isto. (Dirixese á entrada e berra) Lena! 

NORA: Que lle queres? 

HELMER: (Busca entre os seus papéis) Está decidido! (Entra a doncela) 

HELMER: Mire, colla esta carta. Marche á vila e entréguella a un mensaxeiro. Vaia á presa. O enderezo atoparao 

na carta. Aquí ten os cartos. 

A DONCELA: Si, señor. (Colle a carta e marcha) 

HELMER: (Xunta os papeis) Acouga, miña mulleriña teimuda. 

NORA: (Sen respirar) Torvald, que carta era esa?  

HELMER: A carta de despido de Krogstad. 

NORA: Que volva a moza, Torvald! Dígoche que a chames! Aínda estás a tempo. Tes que facelo por min, por ti 

mesmo, e polos rapaces! Que o fagas, Torvald! Non sabes que desgrazas pode traernos todo isto. 

HELMER: Demasiado tarde.  

NORA: Si, demasiado tarde! 

HELMER: Pódoche perdoar este temor no que vives dende hai un tempo, Nora, aínda que en realidade é unha ofensa 

para min. Si que o é! Ou non é unha ofensa pensar que eu poida ter medo dun difamador desgraciado coma 

ese? Pero perdóocho de todos os xeitos porque é unha mostra do teu grande amor por min. (Abrázaa) Si, así 

ten que ser, miña queridiña Nora. Vena o que vena, cando fai falta de verdade, eu terei valor e forza para o que 

sexa. Verás que son home para afrontar todo isto. 

NORA: (Morta de medo) Que queres dicir con iso? 

HELMER: Todo, dígocho, todo... 

NORA. (Con decisión) Non, xamais terás que facelo. 

HELMER: Ben, Nora, entón compartirémolo, como home e muller, así é como debe ser. (Con aloumiños) Agora 

estás máis contenta? Non, non me mires con eses ollos de paxariño asustado. Todo o que che pasa son so 

imaxinacións túas. E agora vas ensaiar a tarantela e tocar a pandeireta. Vou sentar no despacho e pechar a 

porta, e podes facer todo o rebumbio que queiras. (Xira cara a ela na porta) E cando chegue o doutor Rank, 

podes dicirlle onde me pode atopar. (Fai un aceno coa cabeza, colle os seus papeis e pecha a porta do 

despacho) 

(Fragmento de Casa de bonecas, Henrik Ibsen). 

 

 


