
 

PAU 

XUÑO 2014 

Código:   52 

 

ARTES ESCÉNICAS 

 

OPCIÓN B 

1.  A ópera na historia. Evolución e principais características. (4 puntos). 

1.  La ópera en la historia. Evolución y características principales  (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). 

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). 

 

“Pouco a pouco, ao conxuro das palabras do vello, as cousas e a xente van cobrando vida. 

O HOME DA GABARDINA escóitao con atención. 

O TÍO SAM: (Achegándose a cada un dos sitios de que fala) Os fillos da Chonchoniña xogaban a policías e ladróns neste 1.500 

abandonado. 

Hai dous nenos xogando no interior da esqueleto dun 1.500 branco. 

NENO 1: Acelera! Veñen pisándonos os talóns! 

NENO 2: Dispáralles as rodas dianteiras! 

NENO 1: (Disparando co dedo.) Bang! Bang! 

NENO 2: Décheslles? 
NENO 1: Dei! Pero seguen achegándose! Coidado coa curva! 

NENO 2: Dispara outra vez! 

NENO 1: Bang! Bang! 

Os nenos seguen ao seu e o vello vai a outro punto da praza. 

O TÍO SAM: ...Goliat practicaba sen éxito nos zancos que lle fixeramos había uns días... 

Un anano intenta, infrutuosamente, dar máis de dous pasos seguidos nuns zancos. 

O TÍO SAM: ...O Sinatra e a Sabrina enredaban ao pé do farol que, coma sempre. estaba apagado... 

Unha parella de rapaces novos tontea no escuro. Apreciase, maila a  escasa luz, que ela leva con  fachenda un incipiente embarazo, 

O SINATRA: (Intentando meterlle man na entreperna.) Que tal tes a catalítica hoxe, nena? 

SABRINA: Para coas mans, que te queimas. 

O SINATRA: (Conseguindo meterlla) Tanto che ferve? 

SABRINA: Serás cab...? (Dálle unha labazada na cara.) Por fedellas! 
O SINATRA: Non eras así de estreita con el! 

SABRINA: El non babexaba ao mirarme. 

O vello achégase a unha das casas. Tras as bambalinas da ventá adivíñase a sombra de alguén. 

O TÍO SAM: A pobre da Hortensia latricaba unha vez máis co vento quen sabe de que novos soños frustrados... 

Descórrense as bambalinas e aparece dona HORTENSIA falándolle a ninguén. É unha vella de aspecto agradable, pero aloucado. 

O TÍO SAM: ...e o Xeneral Grant, eu chamáballe así polo dado que era a mandar, escondíase tras dunha porta 

entornada e axexábao todo con aire de clandestinidade. 

Un cincuentón raro, con aire entre de crego e de militar dos de sabre, aséxao todo como agardando que dun momento a outro estale unha 
guerra ou se produza un milagre. 

O TÍO SAM: A ela, aínda que xa estaba alí eu non a vin ao chegar. 

Sobre o escaparate da tenda de antigüidades recórtase a silueta dunha muller, aínda que dura, de bo ver. O Tío SAM fúndese con ese 

tempo da memoria e sobre O HOME DA GABARDINA cae o escuro ata o facer desaparecer. 

O TÍO SAM: (Poñéndose firme con burlona marcialidade.) En que refrega nos veremos envoltos hoxe, meu xeneral? 

O XENERAL GRANT: (Sen deixar a posición.) Na da caza e expulsión das xitanas. Desta noite non pasa sen que as pille 

infragantis e aleivosas, ou sexa, coas mans na masa. 

O TÍO SAM: Se veñen. 

O XENERAL GRANT: Viran. 

O TÍO SAM: (Acariñando un dos nenos.) Aínda non chegou a vosa nai, rapaces?” (…) 

(Fragmento de Saxo tenor, Roberto Vidal Bolaño). 


