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ARTES ESCÉNICAS 
 

 
OPCIÓN A 

 
1. O teatro clásico grecolatino. Características e autores principias. (4 puntos) 
1. El teatro clásico grecolatino. Características y autores principales. (4 puntos) 
 
2. Situar a obra no seu contexto histórico e literario e, despois, explicar os procesos 
necesarios para o deseño da posta en escena do texto que se achega, detallando as 
particularidades das distintas fases que permiten materializar o espectáculo. (6 puntos) 
2. Situar la obra en su contexto histórico y literario y, después, explicar los procesos 
necesarios para el diseño de la puesta en escena del texto que se adjunta, detallando las 
particularidades de las distintas fases que permiten materializar el espectáculo. (6 puntos) 
 

9 
 

GUZMÁN pousa as bolsas no chan e diríxese ao público. 
 
GUZMÁN: Non sei que quere que lles conte. En realidade eu a Rosa non a coñezo gran 
cousa. Quero dicir, coñézoa, si, desde pequeno, que eu vivía aquí, pero... daquela 
maneira. Eu a quen trataba, máis que nada, era a Delio. Era simpático. Coas súas rarezas, 
si, pero quen non as ten? Coleccionaba palabras. Suponse que alguén así debería ser máis 
dado ao diálogo... Pero mira... Polo que se ve non hai regras. E despois estaba a filla. A 
nena. Chamabámoslle así. Moitas fantas teño tomado grazas a ela. De pequeno. Delio 
levábanos con el de tazas. Veña, Nito, colle o ferrari. O ferrari era o carriño da nena. Non 
sabía andar. Ou non podía. Ou non quería, non sei. E bar por bar, a eito, fanta para ela, 
fanta para min. Eu non sei se a fanta non lle daría subidón porque aquela nena rompía a 
falar e... Se a aquilo se lle podía chamar falar, aos pinchos de tema en tema, enganchando 
as palabras polas rimas, si, si, polas rimas... ou polo que fose. Iso seguro que lle viña do 
pai. Ti dicíaslle, que sei eu, ola, e ela disparaba: pistola, e nunca mellor dito, ou farola, 
bola, escarola, cocacola... E de aí a gas, e de gas a laranxa, polo butano, supoño, e de 
laranxa a fanta, e outra vez á cocacola e comezaba de novo: caracola, pianola, cabriola... 
e pirola, claro, unha desas nunca faltaba. E ría, ría... E todos no bar rían con ela. Menos 
mal que non estaba a nai, porque non creo que lle gustase que... Nunca estaba. E se 
estaba era como se non estivese. Calada, discreta. Que conste que non parecía infeliz. En 
fin, non parecía... A verdade é que nunca me parei a pensar o que Rosa parecía ou 
deixaba de parecer. Era como... transparente. E mira que é unha muller grande. Bueno, ao 
principio non era así, eh. Para nada. É curioso, consonte foi collendo peso máis invisible 
se foi facendo. Ou ao contrario, non sei. Até que morreu a nena. Aí algo debeu pasar... 
Pero eu xa non vivía aquí. Cando volvín, hai ano e medio, veu falar comigo, para 
pedirme un favor. Bueno, un favor non, máis ben... un traballo. Eu era presidente da 
comunidade daquela. Aí vina, non sei, como cambiada. Díxome que non comentase nada 
na reunión, que aínda non o falara con Delio e... Nin sei que falarían finalmente porque 
de aí a uns días...” 

Framento de A piragua, de Cándido Pazó. 
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OPCIÓN B 
 

1. O circo como espectáculo escénico. Características principais. (4 puntos) 
1. El circo como espectáculo escénico. Características principales. (4 puntos) 
 
2. Situar a obra no seu contexto histórico e literario e, despois, explicar os procesos necesarios para 
o deseño da posta en escena do texto que se achega, detallando as particularidades das distintas 
fases que permiten materializar o espectáculo. (6 puntos) 
2. Situar la obra en su contexto histórico y literario y, después, explicar los procesos necesarios 
para el diseño de la puesta en escena del texto que se adjunta, detallando las particularidades de 
las distintas fases que permiten materializar el espectáculo. (6 puntos) 

ACTO III. ESCENA 3 
Entran Sebastián e Antonio. 

SEBASTIÁN: Non quería molestarte pero, xa que as molestias che dan pracer, non te reprendo 
máis.  
ANTONIO: Non podía abandonarte. O desexo, máis punzante que aceiro afiado, aguilloábame. 
Non só o desexo de te ver (suficiente xa para impulsarme a tan longa travesía) senón a inquietude 
polo que podía ocorrerche na viaxe, descoñecendo estas terras que, para un forasteiro sen guía nin 
amigos, a miúdo resultan duras e inhóspitas. O meu fondo afecto, empurrado por eses temores, 
levoume a seguirte. 
SEBASTIÁN: Meu querido Antonio, só che podo responder dándoche as gracias, gracias, moitas 
gracias. Moitas veces páganse os servicios con esta moeda sen valor, mais se a miña fortuna fose 
tan grande como o meu agradecemento, mellor recompensa terías. ¿Que facemos? ¿Vemos os 
monumentos da cidade? 
ANTONIO: Mañá. Mellor será atoparche aloxamento primeiro. 
SEBASTIÁN: Non estou canso e falta moito para a noite. Prégocho, demos gusto ós ollos cos 
monumentos e cousas notables que dan sona a esta cidade. 
ANTONIO: Perdóame, pero non podo camiñar sen perigo por estas rúas. Nunha ocasión, nun 
combate naval contra as galeras do duque, prestei servicio tan sinalado que se me apresan faríanmo 
pagar. 
SEBASTIÁN: Supoño que mataches moitos dos seus homes. 
ANTONIO: A ofensa non é tan cruenta, aínda que as circunstancias e a loita ben puideron levamos 
a unha masacre. Podería arranxarse todo devolvendo canto lles quitamos, o que polo ben do 
comercio aceptou a maioría dos meus concidadáns. Eu negueime e por iso, se me collen aquí, había 
pagalo caro. 
SEBASTIÁN: Entón non te deixes ver moito. 
ANTONIO: Non me convén. Agarda, toma a miña bolsa. A mellor pousada é “O Elefante”, no 
arrabalde do sur. Encargarei as comidas mentres ti matas o tempo e nutres o espirito vendo a cidade. 
Alí estarei. 
SEBASTIÁN: ¿Por que me dás a túa bolsa? 
ANTONIO: Quizais teñas o antollo dalgunha lilaina que vexas. Os teus recursos non creo que che 
dean para caprichos. 
SEBASTIÁN: Serei o teu tesoureiro. Vémonos dentro dunha hora. 
ANTONIO: No “Elefante”. 
SEBASTIÁN: Non me esquezo.           

Saen 
Fragmento de Noite de Reis, de William Shakespeare. 


