
BEGOÑA
MUÑOZ

SAA



MÉRITOS
ALEGADOS



Begoña Muñoz Saa cursou o bacharelato 
en Ourense e Filoloxía Hispánica na 
Universidade de Santiago de Compostela. 
Á parte do seu labor docente destaca a 
súa actividade no ámbito do teatro, tanto 
dentro da compañía Sarabela como a nivel 
individual. No eido teatral, o seu inicial 
autodidactismo completouse coa asistencia 
a seminarios con:

•	 Zulema Moret
•	 Coralina Colom
•	 Víctor Fuenmayor
•	 Gisèle Barret
•	 Helena Pimenta
•	 Fina Calleja
•	 Julian Knab
•	 Albert Boadella 
•	 Arístides Vargas

FORMACIÓN



As actividades de Begoña Muñoz 
desenvolvéronse en tres ámbitos básicos e 
non sempre doados de separar: o docente, 
o teatral e o feminista. Foi profesora das 
materias Lingua Galega e Literatura e 
Iniciación á arte dramática no IES Ramón 
Otero Pedrayo e o activismo a prol da 
equidade de xénero impregnou o seu labor 
nas aulas e nas actividades complementarias 
e extraescolares do instituto nuns anos en 
que esta cuestión non gozaba da visibilidade 
conquistada nos últimos tempos. No campo 
teatral formou parte da compañía Sarabela 
e desenvolveu tamén proxectos persoais 
relacionados coa rendibilidade didáctica 
do teatro no ámbito da docencia, a escrita 
dramática e a revisión en clave de xénero dos 
clásicos teatrais. Especialmente prolífica e 
xenerosa foi nas súas actuacións a prol da 
equidade e do empoderamento da muller. A 
súa carismática presenza acompañou actos 
organizados pola concellaría de Igualdade, 
pola Marcha Mundial das Mulleres e 
practicamente por calquera colectivo que 
requirise a súa colaboración. 

TRAXECTORIA
PERSOAL
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Como profesora de Lingua e Literatura no 
IES Otero Pedrayo, traballou sen descanso a 
prol do empoderamento das súas alumnas. A 
experiencia que foi acumulando e a eficacia 
dos seus métodos de ensino levaron a que a 
súa presenza fose solicitada para dispensar 
cursos de especialización para docentes 
en diversos institutos e centros para a 
formación do profesorado (CFR) por toda 
a comunidade galega. Unha mostra deste 
traballo son os catro volumes do método 
Claro e seguido. Un enfoque comunicativo 
na didáctica da lingua (vol. Comprensión 
oral, vol. 2 Expresión oral, vol. 3 Comprensión 
escrita, vol. 4 Expresión escrita) publicados 
en colaboración con María Xesús Sarmiento 
Macías e Serafín Alonso Pintos (Vigo, 
Edicións Xerais de Galicia, 2004), presentados 

ao público por Agustín Fernández Paz, o 
director de Edicións Xerais e as propias 
autoras na biblioteca do IES Otero Pedrayo 
nun acto celebrado no mes de maio de 2004. 

Entre o seu labor en cursos de 
especialización para docentes destacamos 
a súa participación como relatora nos 
encontros «Latim em pó» (Santiago de 
Compostela, 2000); nas XI Xornadas de 
Lingua e Literatura Galega organizadas 
na Facultade de Ciencias da Información 
de Santiago de Compostela en 2001; no 
congreso «Dez anos do Teatro Principal 
de Ourense 1992-2002» (Ourense, 2002); 
no curso «A lectoescritura: un proceso ao 
longo de toda a escolaridade» organizado 
polo CFR de Santiago de Compostela (curso 
2002-2003); nos encontros «Prevención da 
violencia de xénero nas aulas» (Ourense, 
Concellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, 2007); nos XUII Encontros 
Pedagóxicos de Ourense (2009);no 
seminario «Falar e escoitar: como e cando» 
organizado polo CFR da Coruña en 2010; 
así como en diversos cursos de didáctica 
do teatro como ferramenta curricular 
organizados polo CFR de Ourense.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
Ámbito docente

Detalle do cartel da obra A Esmorga de Sarabela 
Teatro, 1996. Autor Isaac Díaz Pardo



O labor teatral de Begoña Muñoz 
desenvolveuse nas súas aulas da materia 
Iniciación á arte dramática no IES Otero 
Pedrayo e coa compañía de teatro Sarabela, 
coa que colaborou desde os anos en que 
aínda eran un grupo de teatro afeccionado ao 
abeiro da Universidade Laboral de Ourense. 

No IES Otero Pedrayo conseguiu incluír 
no plano de estudos o ensino regrado 
da materia Iniciación á arte dramática. 
Desta maneira, a práctica teatral dos 
estudantes transcendía a esfera das 
actividades extraescolares e adquiría status 
de disciplina académica. Nunha época en 
que practicamente non existían textos 
dramáticos para o ámbito escolar, ela mesma 
adaptou diversas obras e chegou a escribir 
pezas propias para a súa representación no 
centro. Entre as súas adaptacións, aínda 
circulan varias das que fixo da peza breve 
Ramón de Sergi Belbel, incluídas as levadas 
á escena nun acto organizado pola Marcha 
Mundial das Mulleres diante dos xardíns 
do P. Feijoo en Ourense (2005) ou nunha 
dramatización con presas e presos no centro 
penitenciario de Pereiro de Aguiar en xuño 
de 2012. Algúns destes textos redactados 
para a escena escolar foron Sidamanía, Casa 

con ruídos e Xuventude, divino tesouro que 
aínda permanecen inéditos. O teatro servía 
tamén para tratar temas transversais, e a 
súa peza Cabalos desbocados, adaptación da 
obra Gracias, abuela..., de Sebastián Junyent, 
aparece no volume Materiais didácticos 
para a prevención do consumo de drogas 
(Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 
1995). Como consecuencia do seu traballo 
na materia de Iniciación á arte dramática, 
esta disciplina chegou nos anos noventa do 
século pasado a ter máis matrícula ca outras 
materias optativas como Segundo idioma 
estranxeiro ou a todopoderosa Informática. 
Así mesmo, dispensou diversos cursos de 
Didáctica do teatro na aula organizados 
pola Consellería de Educación no CFR de 
Ourense e noutras provincias. Como parte do 
seu traballo no IES Otero Pedrayo debemos 
citar a súa preparación de alumnas para 
a superación das probas de acceso á Real 
Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) 
de Madrid. Entre estas alumnas destaca a 
actriz Miryam Gallego, coñecida polos seus 
papeis en series como Águila Roja e películas 
como Concursante e La voz dormida, que 
recoñecía a influencia determinante que tivo 

Programa de man da obra O enfermo imaxinario do 
Grupo de Teatro do Instituto Otero Pedrayo. Ademais 
de dirixir, Begoña Muñoz figura no reparto (Sr. Argan)

Ámbito teatral



para ela ser alumna de Begoña Muñoz á hora 
de detectar a súa vocación para as táboas 
no número 4 da revista escolar do instituto 
(Rañolas, 4, 2008, pp. 100-101).

Coa compañía de teatro Sarabela colaborou 
na adaptación de pezas como Madame de 
Sade, de Yukio Mishima (1990); As sillas de 
Eugène Ionesco (1992); Tàlem (Cama 2 por 2 
para 2), de Sergi Belbel (1994); A vida é soño 
(Sexismunda) de Pedro Calderón de la Barca 
(2001). Algunha destas adaptacións, como a 
do Romance de Micomicón e Adhelala (1999) 
de Eduardo Blanco Amor (1999) viron a luz en 
formato libro (Vigo, Editorial Galaxia, 2000). 
Tamén para Sarabela realizou a versión 
para a escena das novelas A esmorga, de 
Eduardo Blanco Amor (en co-autoría con 
Xosé Carlos Couceiro; este texto coñeceu 
dúas montaxes, unha en 1996 e outra 
en 2009, con motivo do 50 aniversario 
da publicación da novela) e O lapis do 
carpinteiro, de Manuel Rivas (2000). Tivo 
un papel destacado no momento en que 
este grupo de teatro comezou a escribir 
os textos dos seus espectáculos e, en co-

Detalle do cartel da obra Sexismunda de Sarabela 
Teatro (2001), onde se revisa en clave feminina 
o clásico da literatura A vida é soño de Pedro 
Calderón de la Barca



autoría con Xosé Carlos Couceiro, Ánxeles 
Cuña e Fernando Dacosta escribiu Afección 
(1997); Tics (1998; editada por Baía en 
2000); e Os soños de Caín (1999) recollida 
no volume Talía na crónica de nós. Dez anos 
de teatro galego (1990-1999) publicado por 
Abano Editores (2000).

Escribiu os textos do proxecto de 
dinamización turística da calzada romana 
da Pobra de Trives realizados nos anos 1999 
(Tres pontes, tres tempos) e 2000 (Trivesía 
fantástica). Realizou a adaptación da 
obra Leoncio e Helena, de Georg Büchner, 
representada polo Centro Dramático 
Galego (CDG) e editada en formato de libro 
polo Instituto Galego de Artes Escénicas e 
Musicais (IGAEM) no ano 1993. Redactou, 
por encargo do intelectual ourensán 
Marcos Valcárcel, o estudo do volume 
dedicado ao teatro da Obra completa do 
escritor ourensán Xabier Prado «Lameiro» 
(vol. III) editado polo concello de Ourense 
(1995). O seu artigo «Dramaturxia e 
compromiso» inclúese no volume colectivo 
elaborado para conmemorar o vixésimo 
quinto aniversario da compañía de teatro 

Sarabela (VVAA, Sarabela teatro. 25 anos: 
1980-2005; Ourense, 2005).

Entre a súa bibliografía como investigadora 
do feito teatral destacamos «A modo de 
fado», Información teatral, 20, pp. 47-49, 1999 
e os seus traballos sobre o mito de Medea 
(«Antes de Medea», Casahamlet. Revista 
de teatro, 9, pp. 60-63, 2007; e «Medeas», 
Casahamlet. Revista de teatro, 12, pp. 44-46, 
2010); o «Prólogo» da versión do Romance 
de Micomicón e Adhelala. Farsa para 
títeres especiosos publicada pola Editorial 
Galaxia no número 9 da colección Sete 
Mares (1999),así como a súa participación 
como relatora no seminario «O teatro 
afeccionado. Situación e perspectivas», 
organizado polo Consello da Cultura Galega 
en Santiago de Compostela (2000).

Begoña Muñoz Saa recollendo un dos premios 
María Casares que lle foi concedido ao longo da 
súa carreira profesional



Se cadra o recoñecemento máis estimado 
para unha profesora é o que recibe do seu 
alumnado e do equipo docente co que 
comparte claustro, e por iso resulta tamén 
dos máis complexos de acadar. Non obstante, 
a nosa autora conquistou ben cedo o respecto 
de alumnas e compañeiras e mantívoo con 
orgullo durante toda a súa carreira docente. 

No ámbito teatral, este recoñecemento 
haberíao que buscar nos espectadores e 
nas espectadoras e nos e nas profesionais 
que traballaron con ela. De novo, a memoria 
que o público e a xente do teatro garda do 
seu traballo perdura firme e inalterada a 
pesar dos anos. Con todo, tamén obtivo 
recoñecementos en forma de premios 
institucionais ao seu labor. Entre os 

galardóns acadados por esta muller 
relevante, que hai moitos anos que conta 
con entradas propias na Wikipedia, na 
Galipedia e no blog de referencia Mulleres 
ourensás (mulleresourensas.blogspot.com), 
destacamos os seguintes:

•	 Premio Compostela de Teatro pola 
adaptación de As sillas de Eugène Ionesco 
(1992).

•	 Premio ao mellor texto por Tics no Festival 
Internacional de Teatro para la Infancia y 
la Juventud (FETEN) de Xixón (1997).

•	 Premio María Casares á mellor adaptación 
por O lapis do carpinteiro (2001).

•	 Premio María Casares á mellor 
adaptación por Sexismunda (2002).

•	 Premio á mellor dirección na Mostra de 
Teatro Escolar de Centros de Secundaria 
(MOTECES), pola obra Eliana en ardentía 
ou Bernardo destemplado, de Roberto 
Salgueiro, representada polo alumnado 
de Iniciación á Arte Dramática do IES 
Otero Pedrayo de Ourense (2004). 

•	 Premio María Casares á mellor 
adaptación por A esmorga (2010).

RECOÑECEMENTOS



ACTUACIÓNS
ESPECÍFICAS

NA PROMOCIÓN
DA EQUIDADE

DE XÉNERO



Desde o campo do teatro, Begoña Muñoz 
contribuíu a revisar en clave feminina 
clásicos da literatura hispánica (La vida es 
sueño, de Calderón de la Barca) e universal 
(Medea). Na obra de Calderón, participou 
na conversión do protagonista do clásico 
do século de ouro español nunha muller 
(Sexismunda) na versión levada ás táboas 
por Sarabela. Esta adaptación resultou 
merecedora do premio María Casares, o 
máis importante do teatro galego, no ano 
2002. A figura de Medea ocupou a súa 
atención durante anos. Parte deste traballo 
permanece inédito, pero algúns trazos do seu 
punto de vista sobre este arquetipo feminino 
do teatro grego clásico poden verse nos dous 
traballos xa citados aparecidos na revista 
de teatro Casahamlet nos anos 2007 («Antes 
de Medea», Casahamlet, 9, pp. 60-63) e 2010 
(«Medeas», Casahamlet, 12, pp. 44-46).

No IES Otero Pedrayo coordinou diversas 
actividades para as celebracións do 25 de 
novembro e do 8 de marzo. Dalgunhas delas 
dáse noticia na revista do instituto (Rañolas) 
e tamén na prensa local:

Exposición de esculturas viventes no patio 
interior do Instituto Otero Pedrayo. 8 de marzo, 

Día da Muller Traballadora, 1997



•	 Relatorio nos Encontros sobre a 
prevención da violencia de xénero 
nas aulas (Accións nas aulas contra a 
violencia de xénero), organizados pola 
Dirección Xeral do Servizo Galego de 
Igualdade en Santiago de Compostela 
dende o 26 de outubro de 2007 ata o 14 de 
decembro de 2007.

•	 Participación, co relatorio «Prevención 
educativa da violencia de xénero», nos 
Encontros Municipais sobre violencia de 
xénero organizados pola Concellaría de 
Igualdade, Xuventude e Voluntariado do 
Concello de Ourense (19-22 de novembro 
de 2007), que contaron coa participación 
da especialista Mercedes Oliveira Malvar. 

•	 Lectura pública na Alameda dun 
monólogo dramático da súa autoría 
nos eventos do Día Mundial contra a 
Violencia de Xénero organizados polo 
Concello de Ourense no ano 2007 (cf. La 
Región, 26 de novembro de 2007).

•	 Performance para os actos do 8 de marzo, 
Día Internacional da muller (1997), na que 
revisou coas alumnas de BUP distintos 
tipos de discriminación machista (laboral, 
lingüística, doméstica...).

•	 Performance «Camposanto» (cf. portada 
de La Región, 26 de novembro de 2005).

•	 No ano 2004 coordinou un recital para 
denunciar a violencia contra as mulleres 
que contou coa participación de poetas 
de renome como Chus Pato, Marica 
Campo, Yolanda Castaño, María Lado, 
Marta Dacosta e Estíbaliz Espinosa 
(Museo Municipal de Ourense, 25 de 
novembro, 2004). 

•	 Acción con esculturas viventes. 25 de 
novembro de 2007 (cf. Revista Rañolas, nº 
3, pp. 38-39). 

De entre o seu traballo académico a prol da 
equidade, destacamos as súas participacións 
nos seguintes encontros: 

Repulsa pola violencia contra a muller, 57 lousas, 
tantas como mulleres asasinadas nese ano. 
Instituto Otero Pedrayo, 25 de novembro de 2005



DOCUMENTACIÓN



Presentación das obras completas do escritor 
Xabier Prado «Lameiro» no concello de Ourense. 
Begoña Muñoz colaborou co historiador Marcos 
Valcárcel no proxecto de recompilación da obra 

teatral deste autor ourensán 

Faro de Vigo, 17 de maio de 1995

HEMEROTECA



Entrevista logo de escribir, xunto a Carlos 
Couceiro, a adaptación teatral da Esmorga para 

Sarabela teatro, premiada no ano 2010 cun María 
Casares á mellor adaptación teatral

La Región, 24 de decembro de 1995



La Región, 8 de marzo de 1997

La Voz de Galicia, 8 de marzo de 1997



La Región, 26 de novembro de 2005



La Región, 26 de novembro de 2007
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Ourense, febreiro de 2018


