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ARTES ESCÉNICAS 

 

OPCIÓN B 
 

1. O teatro galego dende a Transición democrática ata hoxe. (4 puntos). 

    El teatro gallego desde la Transición democrática hasta la actualidad. (4 puntos). 

 

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

escenografía e atrezzo…). Incluiranse 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). 

 

“(…) NORA: (Ata o sombreiro) Sabes moi ben que iso non ía durar moito tempo. (Pasa o chal polos ombros) 

Adeus, Torvald. Non quero ver os pequenos. Sei que quedan mellor nas túas mans ca nas miñas. Dada a 

miña situación, non podo ser unha nai para eles. 

HELMER: Pero algún día, Nora, algún día... 

NORA: Como o vou saber? Non sei nin o que vai pasar comigo. 

HELMER: Pero ti es a miña esposa, agora e no futuro. 

NORA: Escoita, Torvald, cando unha muller marcha da casa do seu home, tal e como eu fago agora, sei que 

segundo a lei xa non ten compromisos con ela. Neste momento eu libérote de todos os teus compromisos 

comigo. Non debes sentir que tes unha atadura e eu tampouco a teño contigo. Ambos os dous teremos 

plena liberdade. Mira, douche o teu anel. Tes de darme o meu. 

HELMER: Iso tamén.  

NORA: Tamén iso.  

HELMER: Aquí o tes. 

NORA: Así, xa rematou todo. Deixo as chaves aquí. As doncelas xa saben que facer con todo o da casa mellor 

do que eu sei. Maña, cando xa non estea na vila, pasará Kristina e recollerá todas as cousas que trouxen da 

mina casa. Quero que mas mande. 

HELMER: Rematou… rematou. Non vas pensar máis en min, Nora? 

NORA: Pensarei moitas veces en ti e nos nenos e nesta casa. 

HELMER: Podo escribirche, Nora? 

NORA: xamais. Non me podes escribir. 

HELMER: Pero podo mandarche... mandarche algo... 

NORA: Non, nada. 

HELMER: ... para axudarche se che fai falta. 

NORA: Dígoche que non. Non pensó aceptar nada de xente estraña. 

HELMER: Nora, non vou ser nunca outra cousa ca un estraño para ti? 

NORA: (Colle o bolso) Pois para iso tería que suceder un milagre. 

HELMER: Tes de dicirme cal é ese milagre. 

NORA: Ti e mais eu temos que cambiar de xeito que... Non, xa non creo nos milagres. 

HELMER: Pero eu quero crer! Se o chamas polo seu nome... Podes facer que cambiemos ti e mais eu de 

xeito que... 

NORA: ... que a nosa convivencia sexa un matrimonio. Adeus. 

Sae polo recibidor. 

HELMER: (Déixase caer nunha cadeira preto da porta e agocha a cabeza nas mans. Nora, Nora. Baleiro. Xa 

non está… (Parece que ten unha esperanza). Un milagre? 

Escoitase como pecha a porta da rúa”. 

(Fragmento de Casa de bonecas, de Henrik Ibsen). 


