
 

PAU 

XUÑO 2012 

Código:   52 

 

ARTES ESCÉNICAS 
 

OPCIÓN  B 

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

   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…). Incluiránse, así mesmo, 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). 

 

“No lavadoiro Sancha e Xoana volven lavar a roupa entre risos. Están despeiteadas e teñen os mandís fóra de sitio. 

Mentres se colocan, entra Xenebra, a monxa decana, a primeira delas que aparece vestida de monxa. É unha 

muller maior e anda a pasiños curtos. Mentres falan, as criadas continúan a lavar. 

XOANA  (A rir) Xa que logo terei que falar co Matías e dicirlle que estás toliña por el... 

SANCHA. (Vermella mais riseira) Saca de aí, que como volva esta… aínda nos dá! 

XENEBRA. Bo día vos dea o Señor, raparigas.  

XANCHA/XOANA. Bo día, prioresa! 

XENEBRA. Moito traballades... El no veriades pasar a Elvira? 

SANCHA. Non, señora... 

XENEBRA: Santa María, que terá esta muller! Se sabe que hoxe é terza feira e que a precisamos….!  

SANCHA. (Mirando ao ceo) Aínda vai baixo o sol. Xa chegará… 

XENEBRA. Si, que o tempo nolo da Deus de balde... (retranqueira) Non é iso, é que teño medo de que lle pasase 

algo. Xoán, o seu home, cada vez que ela se demora un momento, mídelle o lombo con vara de vimbio! 

XOANA. Cabrón! 

SANCHA. Xa sabemos, madre, todo o mundo o sabe. Mais non repetirá a faena cada día... 

XENEBRA. Cada día e máis, que segundo me ten contado Elvira, unhas veces porque tarda, outras porque a comida 

non está feita, ou porque el chegou bébedo... 

SANCHA. Ou porque chove ou porque non chove. Porén, quen ha de meterse no que pase en cada casa? 

XENEBRA. Deus noso señor, que está en todas as partes e todo o ve...! 

Sancha e Xoana míranse como incrédulas. 

XOANA. Ai, madre, perdoádeme se vos ofendo, mais se todo o ve, xa podía mandar lóstregos que fulminasen algún 

que eu sei… 

XENEBRA. E logo que pensades vos, cabeciñas tolas? Que non se ha condenar ese cristián que a súa muller 

maltrata? 

XOANA: Se así for, madre, non haberá no paraíso máis que mulleres. 

SANCHA: Que os homes, prioresa, un porque de máis bebeu, outro porque de menos bailou, non hai un ao 

que lle pareza a muller boa. 

XENEBRA. A muller debe obedecer o seu home e facerlle a vida agradábel, mais tamén espera recibir del 

amoroso trato e non paus a eito…  

SANCHA. Logo a muller está para que o home mande nela?  

XENEBRA. Non tal. O home manda de feito, amparado na súa forza e na súa superioridade no mundo, 

mais non ten que ser así. Non imaxino que Nosa Señora desexase tan triste destino para as súas fillas: ser 

gobernadas sempre por calquera baldreu remollado en vino. 

SANCHA. Calquera sabe! Se cadra o Señor quere facer de Elvira unha santa, por iso lle deu ese home en vida, 

para ser honrada de morta. 

XENEBRA. É tan difícil entender o mundo!... Vou mirar se vén polo camino, que vai cumprida a maná e teño 

unha manda para ela. (Sae) 

Sancha e Xoana seguen a lavar cantaruxando. Cruza a escena Veva a chorar. Chaman as dúas por ela «Veva», «Que 

tes?» máis a rapariga non responde e sae correndo. Leva o hábito por detrás manchado de sangue.” 

(Fragmento de Unha primavera para Aldara, de Teresa Moure). 


