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ARTES ESCÉNICAS 

 

OPCIÓN A 

 

1. O teatro clásico grecolatino: características, xéneros, evolución histórica. (4 puntos). 
1. El teatro clásico grecolatino: características, géneros, evolución histórica. (4 puntos). 

 

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

do espazo, escenografía e atrezzo…). É necesario introducir brevemente a obra dende o punto de vista 

histórico e literario. Incluiranse asemade 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…). Es necesario introducir brevemente la obra desde el punto 
de vista histórico y literario. Se incluirán, asimismo, aspectos relacionados con la posible recepción del 
espectáculo y su público potencial. (6 puntos). 
 

 

DELIO 
(Ao público.) Desculpen. Desculpen... Xa, xa, as desculpas debín pedirllas a ela aquel día, pero... Que 

conste que llas acabei pedindo. Creo. Pedinllas, si. De todas formas nos xa nos entendemos e... sen 

problemas. O noso é un matrimonio... como outro calquera. Home, non digo que non teñamos as nosas 

agarradas, as cousas como son. Que as temos, e ás veces gordas. Como todo o mundo, non? A verdade é 

que eu son de xenio rápido e cando me salta o tarabelo... Pero sempre se dixo, “os amores reñidos, son os 

máis queridos”. E mira, mal que ben, xa levamos máis de vinte anos xuntos, que non o pode dicir 

calquera hoxe en día, que á primeira da cambio, xa... Vinte anos! O tango di que non é nada, pero, 

carallo! Hostia se son! Que non me queixo, eh. Nin ela ten de que queixarse, que nunca lle faltou de nada. 

De nada. Nin a ela, nin á nena. (Pausa.) Quen me había de dicir a min que a había de botar en falta... Á 

nena. Con ela, Rosa estaba centrada, tiña a cabeza onde hai que tela e... Foi despois cando todo comezou 

a torcerse. Pouco a pouco, pouco a pouco... En parte por culpa miña, teño que recoñecelo, pero é que... É 

curioso, aquela nena era un revoltallo, remexíao todo, púñao todo patas arriba, pero, o que son as cousas, 

agora teño a impresión de que mentres ela viviu todo estivo no seu sitio, e todo era... o que tiña que ser. 

Que non digo que fose unha marabilla, as cousas como son, que aquela nena daba máis lata que... mira, 

nunca mellor dito, que un fillo parvo. Desculpen, xa sei que non se debe falar así dunha filia, e máis se xa 

non está, pero... que carallo, as cousas polo seu nome, a nosa nena era... en fin, era... inocente. Era 

inocente. (Breve pausa.) Desculpen, non lles dou máis a lata. Total, de que vale que lles conte nada, se...? 

(Fai un aceno de despedida e vaise cantariñando.) “Rosiña, Rosiña, Rosa, non regues máis a roseira”.” 

 

(Fragmento de A piragua, de Cándido Pazó). 
 


