DÍA 7
16:00 COMUNICACIÓNS
Espazo 1
Modera: Xosé Manuel Rabón (Academia Galega de Teatro)
DEONTOLOXÍA E PROFESIONALIZACIÓN.
Comunicante: Rosa Puga Davila
CREACIÓN E EMPRENDEMENTO NAS ICC, O CASO DO TEATRO GALEGO.
Comunicante: Berta ÁlvarezBuylla Falces
VALLEINCLÁN NA GALIZA 2.0 – RECEPCIÓN E REPRESENTACIÓNS ESCÉNICAS.
Comunicante: Xaquín Núñez Sabarís
Espazo 2
Modera: Eduardo Rodríguez Cunha “Tatán” (Academia Galega de Teatro)
EXPERIENCIAS E PERCEPCIÓNS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL PARTICIPANTES NUN
CONTACONTOS ITINERANTE.
Comunicante: Amparo Rodríguez de Dios
AS AULAS DE TEATRO UNIVERSITARIAS DE GALICIA.
Comunicante: Fernando Dacosta
ATOPAR A CASA DA TRADUCIÓN TEATRAL.
Comunicante: María Reimóndez Milán
Espazo 3
Modera: Miguel Pernas (actor, membro da Academia Galega de Teatro)
PAINEL DE COMUNICACIÓNS: Tres aproximacións ao teatro galego do século XX (Grupo ILLA,
Universidade da Coruña)
TEATRO E LINGÜA EN OTERO PEDRAYO: UNHA APROXIMACIÓN.
Comunicante: Xosé Ramón Freixeiro Mato e Xosé Manuel Sánchez Rei
QUE FAI UN ARQUEÓLOGO EN ESCENA? UNHA RELECTURA D’A LAGARADA DE RAMÓN OTERO
PEDRAYO.
Comunicante: Carme Fernández PérezSanjulián
O TEATRO DA MEMORIA: GUERRA CIVIL E FRANQUISMO NA DRAMATURXIA GALEGA.
Comunicante: Diego Rivadulla Costa

DEONTOLOXÍA E PROFESIONALIZACIÓN.
Rosa Puga Davila
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CURRICULUM VITAE
Titulada en Arte Dramático por la RESAD y por el CNC, licenciada en Comunicación Audiovisual por la UPSA y
Máster en Estudios Avanzados de Teatro por la UNIR. Se forma con distintos maestr@s en disciplinas como
danza, voz, canto e interpretación en España, Londres y Nueva York. Forma parte del elenco de alrededor de
cuarenta montajes teatrales y es productora de varias piezas teatrales con su compañía. En el terreno del
audiovisual desarrolla su actividad en el campo del cortometraje, en cine y en televisión. Trabaja en prensa,
radio y televisión, y es autora de cientos de artículos periodísticos, publicaciones sobre teatro, piezas tetrales y
coguionista de la película Sesión premiada como mejor largometraje en língua extranjera en The IndieFest de
La JollaCalifornia. Ha colaborado como ayudante de dirección e imparte clases de interpretación y voz en varias
aulas de teatro en Madrid y en el ámbito rural.
RESUMO / RESUMEN
"El consenso para la existencia de una deontología profesional en España plantea de forma irremediable el
cuestionamiento de los procesos de profesionalización de los actores y las actrices y, del mismo modo, la
necesidad cada vez mayor de una reflexión deontológica sobre la responsabilidad de los profesionales en las
artes escénicas a la hora de asumir un compromiso ético en el ejercicio de su oficio que incluya el terreno
académico, el profesional, el asociativo y el de la empresa.
Desde una perspectiva críticoanalítica se cuestionará la posibilidad de la creación de un código deontológico del
oficio actoral. Se hará a partir del análisis de los conceptos de “profesión” y “profesionalización” y pondrá sobre
la mesa la cuestión de si realmente podemos considerarnos profesionales los actores y actrices en España."
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Ética, ética aplicada, deontología, teatro, Stanislavsky

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
"Moore, W. E. (1970). The Professions: Roles and Rules. Nueva York: Russell Sage Foundation.
Tenorth, H. E. (1988). Profesiones y profesionalización. Un marco de referencia para el análisis histórico del
enseñante y sus organizaciones. En Revista de Educación, 285, 7792.
(No he podido añadir más por no contar con el espacio."

CREACIÓN E EMPRENDEMENTO NAS ICC, O CASO DO TEATRO GALEGO.
Berta ÁlvarezBuylla Falces
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CURRICULUM VITAE
Colegiada por la sección de Historia del Arte del CDLG, se licenció en la Universidad de Santiago de Compostela
en 2006, cuenta con un Máster en Dirección de Marketing y Gestión en ESIC: Business & Marketing School de
Madrid, y forma parte del equipo de la Fundación Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, desde su
apertura en 2011. Desde enero de 2013, gestiona el Centro de Emprendemento Creativo (CEM) de la Fundación
Cidade da Cultura, un espacio que tiene como objetivo poner en valor las industrias culturales y creativas de
Galicia.

RESUMO / RESUMEN
Estudo que analiza o emprendemento cultural en Galicia o longo de último século, co obxectivo de atopar os
sectores máis relevantes e aqueles nos que o mercado está máis desenvolto, así como os campos nos que a
innovación está máis presente dentro das Industrias culturais galegas. Tomando como referente as Artes
Escénicas e do movemento, como poden ser entre outras e mais concretamente o Teatro Galego.
Cunha dobre finalidade: por unha banda servir de guía ao creador cultural á hora de tomar decisións sobre o
seu futuro e por outro, servir de guía ás diferentes institucións e organismos a tomar pautas sobre aqueles
campos nos que se debe de incidir para potenciar a cultura galega e súas institucións, entre elas as que fan
referencia as artes escénicas.
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Teatro, artes escénicas, creación, emprendemento, empresa.
REFERENCIAS BIBLIGRÁFICAS
1. Consello da Cultura Galega (2018) Diagnose dá cultura galega. Datos para unha estratexia cultural non século
XXI
2. Ministerio de Cultura (2011): Conta satélite da cultura en España. Avance de resultados 20002009.
3. Instituto Galego de Estatística (2016): Conta Satélite da Cultura de Galicia.
4. Consello da Cultura Galega (2011): Reflexión estratéxica sobre a cultura galega.
5. Ariño Villarroya A. Prácticas culturais en españa: Desde os anos sesenta ata a actualidade. Barcelona: Ariel;
2010:254.

VALLEINCLÁN NA GALIZA 2.0 – RECEPCIÓN E REPRESENTACIÓNS ESCÉNICAS.
Xaquín Núñez Sabarís
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CURRICULUM VITAE
Xaquín Núñez Sabarís é doutor en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela e professor
associado com agregação (profesor titular) da Universidade do Minho. Desenvolve a súa actividade de
investigación no Grupo de Investigación sobre Identidade(s) e Intermedialidade(s) do Centro de Estudos
Humanísticos da Universidade do Minho (CEHUM) e é membro do Grupo de Investigación ValleInclán da
Universidade de Santiago de Compostela.
É codirector da Revista 2iEstudos de Identidade e Intermedialidade e participou e participa en diversos proxectos
científicos, relacionados co seu ámbito de investigación. Os seus traballos máis recentes, divulgados en libros e
revistas científicas internacionais, céntranse no estudo das novas narrativas, en concreto sobre a minificción e
as relacións intermediais entre a literatura e a ficción televisiva. A súa investigación académica céntrase tamén
no estudo e edición da obra de ValleInclán, nas interseccións escénicas entre o teatro galego e portugués e na
recepción e adaptación teatral de obras de ValleInclán ou Vidal Bolaño.
RESUMO / RESUMEN
No ano 2017 liberáronse os dereitos de autor da obra de Ramón María del ValleInclán, o que permitiu a
tradución e representación dos seus textos a diferentes linguas. Isto posibilitou, por primeira vez, a montaxe
profesional en galego de varias pezas do dramaturgo. Entre o ano 2017 e 2019 sucedéronse diversas propostas
que presentaremos nesta comunicación, analizando a posición da obra teatral do autor na cultura e no sistema
teatral galego, os mecanismos de mediación lingüística e cultural, recepción e transformación escénica do texto
dramático e a proxección e recepción crítica dos diferentes espectáculos teatrais levados a cabo.
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
ValleInclán mediación dramaturxia sistema cultura.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO (1998), ValleInclán 98, Santiago de Compostela, IGAEM.
HERAS GONZÁLEZ, Juan Pablo (2006), “La recuperación escénica de ValleInclán. Historia y recepción crítica de
los montajes de la obra de ValleInclán durante el franquismo”, Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, nº 24,
pp. 117138.
NÚÑEZ SABARÍS, Xaquín (2017) ""A cabeça do Baptista (2010). El teatro de ValleInclán en Portugal, con la escena
gallega como telón de fondo”, Anagnórisis. Revista de investigación teatral, nº 15, pp. 620642.
SANTOS ZAS, Margarita (2011), ValleInclán en el Gran Teatro del Mundo, Theatralia: revista de poética del
teatro, nº 13.
VILAVEDRA, Dolores (2002), “ValleInclán 98: achegas para un modelo de análise da recepción teatral” en
Lorenzo, Ramón (coord.) Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, Santiago de Compostela, Universidade de
Santiago de Compostela, pp. 715725.
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EXPERIENCIAS E PERCEPCIÓNS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL PARTICIPANTES NUN CONTACONTOS
ITINERANTE.
Amparo Rodríguez de Dios
CURRICULUM VITAE
Formación académica: Estudante de 4º ano de Dirección Escénica e Dramaturxia na ESAD de Galicia. Diplomada
en Terapia Ocupacional na Universidade Complutense de Madrid e Máster en Terapia Ocupacional en Saúde
Mental na Universidade de Castilla La Mancha.
Traxectoria profesional: terapeuta ocupacional:
Asociación de Persoas con Enfermidade Mental (Morea) de O Barco de Valdeorras (20102016)
Asociación de Persoas con Parálise Cerebral (APAMP) de Vigo (20162018)
Descrición do rol profesional:
Aplicación de ferramentas artísticas e técnicas de traballo do ámbito escénico como núcleo central das
intervencións terapéuticas con diferentes colectivos e análise da eficacia de ditas intervencións.
RESUMO / RESUMEN
Históricamente, o teatro foi utilizado polos terapeutas ocupacionais como modalidade terapéutica. O obxectivo
xeral desta investigación é explorar as percepcións e experiencias de persoas con parálise cerebral participantes
nun proxecto escénico destinado a público infantil. O obxectivo especifico será coñecer as percepcións acerca
dos beneficios e dificultades de participar neste proxecto. Esta práctica consistiu na posta en escena dun conto,
escrito e ilustrado previamente por persoas con parálise cerebral. Participaron cinco persoas, tres delas sen
comunicación verbal polo que se facilitou o acceso a tecnoloxía que permitira realizar o proxecto. Esa
escenificación foi levada a mais de dez escolas infantís da provincia de Pontevedra. Para recoller a información
se fará unha entrevista semiestructurada cos participantes con parálise cerebral con pouca dificultade
comunicativa e, no caso dos participantes que precisan de apoio para a comunicación, se fará unha entrevista
pechada con preguntas extraídas das respostas dos participantes con pouca dificultade comunicativa e adaptada
ao seu sistema alternativo e aumentativo de comunicación (SAAC). As entrevistas serán transcritas íntegramente
para realizar análise independiente. Realizarase un análise de contido das entrevistas semiestructuradas. Como
resultados, se espera coñecer os beneficios e dificultades que aporta a participación de persoas con parálise
cerebral en prácticas culturais de teatro.
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Parálise cerebral, contacontos, percepcións, experiencias, terapia ocupacional.
COMUNICACIÓN
academiagalegadeteatro@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
Parálisis cerebral
La Parálisis cerebral (PC), abarca un conjunto de trastornos crónicos debidos a una lesión o defecto en el
desarrollo del cerebro inmaduro (trastorno neuromotor)(MadrigalMuñoz, 2004). La definición actual de PC,
adoptada por el consenso internacional en 2005 es(Rosenbaum et al., 2007): “grupo de trastornos permanentes
del desarrollo del movimiento y la postura, que causan limitación de la actividad, que se atribuyen a trastornos
no progresivos que ocurrieron en el desarrollo del cerebro fetal o infantil”. Así pues, es un "término genérico"
que abarca a un grupo de síndromes de deterioro motor secundario a diferentes lesiones cerebrales(Levyzaks,
Pollak, & Benpazi, 2014). Al referirnos al término Parálisis describimos una alteración en el uso de los músculos
que se manifiesta con alteraciones en el control del movimiento, tono muscular y postura(MadrigalMuñoz,
2004), mientras que el término cerebral hace referencia a una lesión durante el desarrollo del cerebro(Gulati &
Sondhi, 2018). Debido a esto, no podemos abordarla como una única enfermedad, sino más bien como un
síndrome clínico heterogéneo(Aisen et al., 2011).
Es un trastorno que aparece en la primera infancia afectando aproximadamente a 1 de cada 500 recién nacidos
con una prevalencia estimada de 17 millones de personas en todo el mundo(Graham et al., 2016)
Además de las limitaciones obvias para desarrollar una postura y unos movimientos adecuados, las personas
diagnosticadas de PC tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas emocionales y de comportamiento y
disfrutan de una menor calidad de vida(Levyzaks et al., 2014). A todo esto se añaden otros síntomas asociados:
de cognición (déficit intelectual), sensoriales y crisis convulsivas (epilepsia), e importantes problemas de la
comunicación, por la dificultad en la articulación de las palabras, ya que el habla depende de la habilidad para
controlar los pequeños músculos de la boca, la lengua, el paladar y la cavidad bucal.
Por tanto, para la personas con parálisis cerebral es de suma importancia fomentar y potenciar habilidades para
adquirir el lenguaje y así poder comunicarse. Las competencias comunicativas son inherentes a todos los seres
humanos, por lo tanto incluye a las personas con parálisis cerebral, aunque para ello tengan que recurrir a los
sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. (Rosado Ayala, 2012) Estos sistemas se denominan SAAC
(Sistema Adaptado e Aumentativo da Comunicación) que, según define Tamarit (1989:82) son:
“Instrumentos de intervención logopédica/educativa destinados a personas con alteraciones diversas
de la comunicación y/o el lenguaje, y cuyo objetivo es la enseñanza mediante procedimientos específicos de
instrucción, de un conjunto estructurado de códigos no vocales que permiten funciones de representación y
sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable) por sí solos o en
conjunción con otros códigos, vocales o no vocales”.
La falta de coordinación y control motores produce una dificultad para expresarse, no solo a través de las
palabras, sino también a través de los gestos, por lo que la interacción con las demás personas es siempre
complicada. Por todo esto existen multitud de SAACs adaptados a las características de las personas; para este
proyecto se ha escogido The Grid 3 que es un paquete de software completo de comunicación aumentativa,
diseñado para ayudar a comunicarse y conectarse con el mundo. Ha sido creado por la empresa Smartbox. Este
SAAC está basado en la creación de pantallas con diferentes celdas totalmente personalizables. En dichas celdas
se puede introducir la información que se desee, ya sea visual, auditiva o lectora. Además, estas celdas también
pueden conducir a otras pantallas o, incluso, a otros programas o aplicaciones que la persona tenga en su
academiagalegadeteatro@gmail.com
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ordenador o tablet o comunicador; de manera que se crea una red que permite navegar por información
relacionada como si se tratara de un comunicador manual. En cada pantalla puede haber las celdas que se
deseen ya que se pueden ampliar las filas y columnas que se quieran pero no es muy recomendable introducir
muchas celdas ya que eso va a dificultar el acceso. Se puede elegir un dispositivo táctil o no, según se quiera que
el acceso sea mediante manipulación manual o acceso mediante ratón o conmutadores, tipo joystick o
pulsadores para diferentes partes del cuerpo. En los casos que nos ocupan se van a fijar a la silla de ruedas
mediante velcros y el usuario los utilizará para ir barriendo las pantallas y seleccionar la información mediante
pulsaciones con la cabeza. En este caso, y también con el joystick, el programa permite establecer el tipo de
barrido que se quiera, además de ampliar la celda que se está barriendo, cambiar su color, o ambas, así como
dibujar el borde de la misma. Las vueltas de barrido pueden ser ilimitadas. También habrá otra persona que
accederá a través de la pantalla táctil (Castillo, 2016) (Montero González, Moreno Manso, n.d.)
La PC es el principal motivo de discapacidad física grave(Katz, 2003). Esto conlleva una pérdida de autonomía y
unas enormes dificultades para tomar decisiones personales en contextos poco familiarizados. Las dificultades
de expresión oral y gestual hacen que la socialización y la interacción con personas no del entorno familiar o
terapéutico sean escasas(Levyzaks et al., 2014). A través de experiencias de interacción con los otros es como
las personas nos socializamos y desarrollamos nuestra personalidad, madurando a través de la cooperación y
compromiso con los demás. Se puede definir el fenómeno de socialización como (Vander Zanden, 1986):
"El Proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y
actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad"
Proyecto escénico
El teatro es una rama de las artes escénicas, que, en el sentido más convencional, consiste en la representación
de historias frente a un público. En esencia, es una forma de comunicación creativa que el ser humano ha
utilizado a lo largo de toda su historia y en todas sus culturas, para establecer un diálogo a partir de elementos
cotidianos que posibiliten el entendimiento del mensaje (Muñoz Bellerin, 2019)
Históricamente, el teatro ha sido utilizado por las terapeutas ocupacionales como modalidad terapéutica.
(Davies, 1976) (Phillips, 1996). Además, el teatro ha sido usado como herramienta para generar cambios sociales
y culturales.(Muñoz Bellerin, 2019) En este sentido, se puede encontrar una conexión entre el teatro y los
diferentes métodos de intervención de la terapia ocupacional en contextos de exclusión social y de diversidad
funcional.
Para intervenir desde la terapia ocupacional a través del teatro tomamos como punto de partida la función social
del arte, inventada y llevada a la práctica por el movimiento anarquista desde finales del XIX y las primera
décadas del XX, sobre todo en España. Autores como Muñoz Bellerín (2019) hacen referencia al anarquismo
como una continuidad del pensamiento romántico, elevando el arte a la categoría de función social. Para Brecht,
el arte tiene una función social ―un compromiso político― pues es el encargado de transformar y mejorar la
realidad del mundo, a partir de la reflexión racional que genera el conocimiento didáctico de aquello que se
muestra artísticamente. Debe cumplir tres criterios: ser capaz de enriquecer las posibilidades de vivencia, ser
capaz de enriquecer las posibilidades de expresión y ser un reflejo del propio tiempo (Burón, 2013).
Defendemos, por tanto, una visión del teatro como práctica social, cultural, política y pedagógica más que como
obra artística, es decir que ponemos el foco en el proceso creativo más que en el resultado artístico.
academiagalegadeteatro@gmail.com
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La dimensión del arte teatral como proceso que tiene en cuenta estas capacidades, que pueden ser desarrolladas
por todos y todas, tiene su base ideológica y estética en la participación. Una participación en la que entran
todas las fuerzas productivas y creativas, de todas aquellas personas que no tienen la denominación de
“artistas”. Es una construcción centrada en los procesos, respetando los tiempos y los espacios y que tiene en
cuenta la heterogeneidad de los contextos y las personas (Muñoz Bellerin, 2019).
Es en este sentido que defendemos los proyectos escénicos, creativos y participativos como herramienta de
intervención de la terapia ocupacional. “Proyecto”, como afirma Marcuse (2016:247), en cuanto al “resultado
de una determinada elección, una medida, entre otras posibles, para comprender, organizar y transformar la
sociedad”. Escénico porque toma como punto de partida un arte escénico, como es el teatro. Participativo o
colectivo porque es el resultado de un proceso artístico realizado con las propuestas e iniciativas de todos/as y
cada uno/a de los miembros de un grupo. Contempla los conocimientos y experiencias significativas de cada
participante en conexión e interdependencia con el saber grupal, en un ejemplo revelador de aprendizaje
colaborativo. (Muñoz Bellerin, 2019)
Y creativo porque surge a partir de una práctica creativa, entendida ésta como cualquier acción que se ejerce
sobre un objeto, desde el propio cuerpo hasta cualquier material, con el objetivo de transformarlo y dotarlo de
nuevos significados. Es siempre de carácter voluntario y tiene un carácter lúdico y de diversión en cuanto abre
un espacio simbólico diferenciable del resto de actividades. Este carácter de juego lo diferencia de cualquier
actividad profesional, ocupacional o dirigida a algún fin instrumental. Incide, además, en tres aspectos
esenciales: puede romper barreras sociales y conectar comunidades, debe ayudar a todas las personas a
reconstruir su identidad y permite expresar y entender experiencias y emociones (SaavedraMacías, 2016).
Beneficios de los proyectos escénicos sobre los síntomas de la PC
• Comunicarse, utilizando códigos más flexibles y cercanos a la experiencia sensorial.
• Ser autónom@ en el manejo de materiales y toma de decisiones.
• Socializarse con experiencias grupales.
• Madurar, contribuyendo al desarrollo armónico de la personalidad.
Es por todo esto que creemos necesaria la realización de este estudio, para explorar las experiencias propias de
los participantes con PC en proyectos escénicos, cuyo objetivo principal es conocer los beneficios y dificultades
que aporta dicha participación.
METODOLOGÍA
Diseño de estudio
Este estudio será un estudio cualitativo con entrevistas semiestructuradas analizadas mediante un análisis de
contenido. Teniendo en cuenta las necesidades comunicativas de los participantes del estudio, se llevarán a
cabo entrevistas semiestructuradas con los participantes que tienen comunicación verbal, mientras que con las
personas que tienen dificultades comunicativas, se diseñarán cuestionarios a partir del análisis de contenido de
las entrevistas semiestructuradas.
Participantes
academiagalegadeteatro@gmail.com
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Los participantes de esta investigación son residentes de la residencia que APAMP. (Asociación de Familiares de
Personas con Parálisis Cerebral) tiene en Navia (Vigo). Concretamente participan en la investigación dos mujeres
e cuatro hombres. Todas las personas participantes tienen diagnosticada una parálisis cerebral y se mueven en
silla de ruedas. Las dos mujeres tienen comunicación verbal así como uno de los hombres, mientras que los otros
tres participantes necesitan SAAC para poder comunicarse eficazmente.
Reclutamiento y ética
El estudio deberá ser aprobado por la gerencia del centro. La investigadora principal explicará la dinámica y
objetivos del estudio y los participantes deben firmar voluntariamente un consentimiento informado. Los datos
se analizarán y custodiarán de forma anónima, respetando la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
carácter personal.
Procedimiento
El proyecto escénico de cuentacuentos “Elisa no mundo das maravillas” comenzó en febrero de 2017 como
forma de dar continuidad a un proyecto anterior que consistió en el diseño, ilustración y escrita de un cuento
infantil llamado “Elisa no mundo das maravillas”. Este cuento fue escrito por las personas resientes en la
residencia de APAMP en Navia (Vigo). Este cuento fue publicado por la editorial Galaxia en el año 2015. La idea
para el proyecto escénico surgió en una asamblea de ocio en la que participan todos y todas las ressidentes de
Apamp. En estos espacios las personas residentes hacen propuestas de actividades y surgió la idea de hacer algo
con niños y niñas. A parti de aquí, la terapeuta ocupacional de la residencia les propuso diseñar una puesta en
escena del cuento que tenían ya escrito. Fue una propuesta muy bien recibida y así comenzó este proyecto. La
idea era poder llevarlo a diferetes escuelas de Vigo, con una doble finalidad: promocionar el cuento y facilitar
encuentros intergeneracionales entre personas con parálisis cerebral y niños y niñas de educación infantil y
primaria que, en la mayoría de los casos, desconocen la realidad de personas con estas dificultades.
La primera parte del proyecto fue la selección del elenco, en función del interés de las personas, su disponibilidad
y la participación en otras actividades grupales e inclusivas. Una vez estaba el elenco seleccionado, se definieron
los papeles de cada persona en función, principalmente, de sus potencialidades artísticas y sus dificultades
comunicativas. A partir de aquí se estableció el plan de trabajo, que consistía en un ensayo semanal de dos horas
con todas las personas participantes en el cuentacuentos. También se definieron ensayos individuales o en
pequeños grupos. Para la preparación de la escenografía se contó con el taller artístico de la residencia, en el
que participan unas diez personas con PC y para el diseño de las marionetas se contó con el taller de costura del
centro de día que Apamp tiene también en Vigo, que cuenta también con otras diez personas con PC.
Otra parte importante del trabajo fue el acceso a la tecnología que cada persona participante necesitaba. Para
ello, se contó con la ayuda de la logopeda y de la terapeuta ocupacional de la residencia. En total, se llevaron a
cabo un total de diez ensayos antes del estreno.
Recogida de datos
Las entrevistas tendrán lugar en la residencia de APAMP, en una sala aparte del área asistencial para
proporcionar un ambiente de entrevista adecuado y relajado para poder recoger los datos. Todas las entrevistas
serán dirigidas por la investigadora principal (ARD) y una asistente (FA). Se utilizará una guía de preguntas
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abiertas. Esta guía fue creada en base a una revisión de la literatura. Las entrevistas se grabarán en audio para
permitir su posterior transcripción. Al principio de cada sesión, los participantes recibirán una explicación del
objetivo del estudio, y se les informará de cómo se utilizaría la información extraída, solicitando permiso para
realizar sesiones de audio y video, garantizando la confidencialidad de sus intervenciones. Todos los
participantes firmarán el consentimiento informado.
Para la recogida de datos de los cuestionarios que se les pasará a las personas con dificultades comunicativas,
se dejarán registradas las respuestas en las tecnologías de acceso que cada persona utilice, siendo la
investigadora principal y la asistente, las encargadas de transcribir dicha información.
Análisis de datos
Las entrevistas serán transcritas íntegramente para realizar el análisis independiente. Se realizará un análisis de
contenido de las entrevistas semiestructuradas(Creswell, 2008). Para mantener el anonimato de los
participantes, se le asignará un código a cada uno de ellos. Dos investigadores (ARD, FA) revisarán las entrevistas
de manera independiente extrayendo y codificando frases de contenido significativo. Estas serán agrupadas en
categorías. Estas dos investigadoras revisarán y compararán sus hallazgos para llegar a un acuerdo sobre códigos
y categorías. Para verificar la consistencia de las categorías finales, un investigador (ORN) verificará su acuerdo
sobre la base de una revisión ciega utilizando códigos para los mismos pasajes(EscolarReina et al., 2010). En cada
paso, un investigador independiente (ORN) desempeñará el papel de revisor para verificar si el análisis se apoya
sistemáticamente por los datos, mejorando así la confiabilidad (Corbin J, 2008).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AISEN, M. L. et al. (2011). Cerebral palsy: clinical care and neurological rehabilitation. The Lancet Neurology,
10(9), 844–852. https://doi.org/10.1016/S14744422(11)701764
BARBERO, J. C. G. (2007). Arteterapia , Parálisis Cerebral y Resiliencia, 2, 169–179.
BURÓN, D. R. (2013). The origin of the Epic Theatre . Fundaments for a revolutionary practice. Scientia
Helmantica. Revista Internacional de Filosofia, 1, 137–163.
http://revistascientiahelmantica.usal.es/docs/Vol.01/08.ElorigendelTeatroÉpico.pdf?TSPD_101_R0=9cb4da06
e583f819726f6775afeb958am3d00000000000000008dcc92c9ffff00000000000000000000000000005c97d954
00133e0a5308af568a31ab20006a274c7dfc0b70d0890a3de4ca50ed
CASTILLO, S. V. T. (2016). Lenguaje y PC: el uso de los SAAC como medio de comunicación.
CORBIN J, S. A. (2008). Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded
theory.
(Sage
Publications,
Ed.)
(3rd
ed).
Los
Angeles.
Retrieved
from
https://uk.sagepub.com/engb/eur/basicsofqualitativeresearch/book235578
CRESWELL, J. (2008). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (Sage
Publications, Ed.) (3rd ed). Los Angeles.
DAVIES, M. H. (1976). The origins and practice of psychodrama. British Journal of Psychiatry, 129(9), 201–206.
https://doi.org/10.1192/bjp.129.3.201
academiagalegadeteatro@gmail.com

10
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

ESCOLARREINA, P. et al. (2010). How do careprovider and home exercise program characteristics affect patient
adherence in chronic neck and back pain: a qualitative study. BMC Health Services Research, 10(1), 60.
https://doi.org/10.1186/147269631060
GRAHAM, H. K., et al. (2016). Cerebral palsy. Nature Reviews Disease Primers, 2(1), 15082.
https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.82
GULATI, S. / SONDHI, V. (2018). Cerebral Palsy: An Overview. The Indian Journal of Pediatrics, 85(11), 1006–
1016. https://doi.org/10.1007/s1209801724751
KATZ, R. T. (2003). Life expectancy for children with cerebral palsy and mental retardation: implications for life
care
planning.
NeuroRehabilitation,
18(3),
261–270.
Retrieved
from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14530591
LEVYZAKS, A. / POLLAK, Y. / BENPAZI, H. (2014). Cerebral palsy risk factors and their impact on psychopathology.
https://doi.org/10.1179/1743132813Y.0000000290
MADRIGALMUÑOZ, A. (2004). La parálisis cerebral (O. de la D. del Imserso, Ed.). Madrid.
MARCUSE, H. (2016). El hombre unidimensional.
MONTERO GONZÁLEZ, P. J. / MORENO MANSO, J. M. (n.d.). Tecnologías de Ayuda y SAAC en parálisis cerebral
(2a parte).
MUÑOZ BELLERIN, M. (2019). Trabajo social y creación colectiva teatral.
PHILLIPS, M. E. (1996). The Use of Drama and Puppetry in Occupational Therapy during the 1920s and 1930s. In
American Journal of Occupational Therapy (Vol. 50, Issue 3, pp. 229–233). American Occupational Therapy
Association, Inc. https://doi.org/10.5014/ajot.50.3.229
ROSADO AYALA, J. (2012). La competencia comunicativa en personas que presentan parálisis cerebral. Revista
Electrónica de Investigación Docencia Creativa. https://digibug.ugr.es/handle/10481/21996
ROSENBAUM, P. et al. (2007). A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006.
Developmental Medicine and Child Neurology. Supplement, 109, 8–14. Retrieved from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17370477
SAAVEDRAMACÍAS, F. J. et al. (2016). La recuperación mutua en personas con trastornos psicológicos o
diversidad funcional a través de la práctica creativa. Arte, Individuo y Sociedad, 28(2), 339–354.
https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2016.v28.n2.48848
TAMARIT, J. (1989). Uso y abuso de los sistemas alternativos de comunicación. Comunicación, Lenguaje y
Educación, 1(1), 81–94. https://doi.org/10.1080/02147033.1989.10820868
VANDER ZANDEM (1986). Manual de Psicología Social. Ed. Paidós.

AS AULAS DE TEATRO UNIVERSITARIAS DE GALICIA.
Fernando Dacosta
CURRICULUM VITAE
Membro de Sarabela Teatro desde 1986
Director da Aula de Teatro Universitaria de Ourense desde 1994
academiagalegadeteatro@gmail.com

11
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

Director da MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense) desde 1996
Director da MOTI (Mostra de Teatro Infantil de Ourense) desde 2004
Licenciado en Filoloxía pola USC e Doutor en Linguas modernas e literaturas comparadas pola UEX
Profesor asociado de Lingua e Literatura Galega na UVigo (Campus de Ourense) no curso 2019/20
Como actor participou en todas as montaxes de Sarabela Teatro desde que se incorporou á Compañía.
Participa en diversas series de Televisión e outras creacións audiovisuais.
Dirixe as montaxes da Aula de Teatro Universitaria de Ourense desde o ano 1994 coas que participa en festivais
e mostras de toda a Península Ibérica.
Ten formación teatral e imparte clases de teatro.
Currículum extenso en www.ignatiusrei.blogspot.com
RESUMO / RESUMEN
A nosa proposta é falar dun sistema teatral universitario galego, formador e normalizador teatral, que ao longo
de máis de 25 anos chegou a miles de alumnos, a centenas de miles de espectadores, que tivo unha presenza
destacada na prensa xeneralista, que realizou centos de representacións teatrais por toda a Península Ibérica e
outros países, que programou centos de grupos teatrais nos seus festivais e mostras, tanto galegos, como
estatais ou internacionais. De por parte, procuramos informar brevemente sobre a variedade de autores,
tendencias e estilos que coas representacións teatrais se mostraron ao longo de máis de 25 anos nun espazo
xeográfico e cultural determinado.
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Teatro Universidade Aulas – Formación
COMUNICACIÓN
TEATRO UNIVERSITARIO EN GALICIA. Un sistema teatral de 30 anos
O teatro universitario galego ten por cantidade (espectáculos producidos, representacións realizadas e lugares
desas representacións, programacións realizadas en mostras e festivais, cursos de formación actoral, actividades
paralelas relacionadas con outras artes escénicas…) e por calidade (avalada pola súa permanencia, a súa
aceptación en número de alumnos/as, os/as espectadores/as que o seguen, a cantidade de lugares onde
representan as obras…) un oco fundamental dentro do teatro e da cultura galega e dentro do teatro universitario
estatal.
A súa gran implantación comeza en 1990, momento no que a liña de axudas ao teatro da administración
autonómica galega exclúe en gran medida ao teatro afeccionado, iso trae aparellado un aumento de compañías
profesionais por unha banda (xa que algúns grupos acceden á profesionalización para poder contar con axudas
academiagalegadeteatro@gmail.com
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económicas) e un baleiro en canto á necesidade de facer teatro por parte dos amadores desa arte. Co transcorrer
dos anos, o teatro afeccionado irase recompoñendo e recolocándose.
Galicia non ten unha Escola Superior de Arte Dramática no ano 1990, e entre as mozas e mozos hai unha
demanda importante das persoas que queren facer teatro, daqueles que queren aprender e formarse na arte e
no oficio teatral.
Cos antecedentes dos grupos de Filoloxía que viñan traballando desde finais dos anos 80 (os de idiomas inglés e
francés desde antes), e co impulso da Universidade de Santiago, xorde no curso 1990/91 a primeira Aula de
Teatro Universitaria, a de Compostela, baixo a dirección de Roberto Salgueiro. Ese ano é o da segregación da
Universidade de Santiago (única ata ese momento en Galicia) en tres universidades: Santiago (USC) cos Campus
de Santiago e Lugo, A Coruña (UDC) cos Campus de Coruña e Ferrol, e Vigo (UV) cos Campus de Vigo, Ourense e
Pontevedra.
Xa no curso 90/91 hai unha actividade teatral considerable na Universidade da Coruña con grupos como
Hipógrifo Violento ou A Balteira que darán en conformarse no Clube de Teatro da UDC, xunto a outros grupos,
antecedente do que será a Aula de Teatro da UDC.
A Universidade de Vigo segue o exemplo e crea aulas de teatro nos tres campus cun modelo propio,
aparellándoas a compañías profesionais con vocación docente: Kalandraka en Pontevedra, Sarabela en Ourense
e Vagalume en Vigo.
Será no curso 1993/94 cando se una o campus de Lugo, da USC, á práctica teatral na universidade e no curso
1996/97 aparece o teatro universitario en Ferrol.
Estas aulas de teatro, cos anos, van ir creando unha estrutura en cada campus, cada unha co seu facer e
características propias, que vai consolidar a actividade en canto a cursos de formación e espectáculos anuais.
Da forza que vai collendo a actividade, da calidade das producións creadas, do impulso daqueles que dirixen o
teatro universitario, xorde a necesidade de non quedar confinados á posibilidade de facer só unha ou dúas
representacións dos espectáculos no propio campus e de aí vén unha xuntanza en Santiago de directores e
directoras de aulas (ano 1993) da que resulta un proxecto de mostras de teatro en Galicia para que as aulas
galegas poidan visitar os outros campus de Galicia e ser receptoras dos traballos das demais aulas.
Coa consolidación da actividade e o crecemento aparecen outras propostas de colaboración e no ano 1996,
nunha reunión en Pontevedra deses directores e directoras, acórdase que pode haber unha cooperación para
mostras máis ambiciosas, internacionais, que se abran a toda a cidadanía dun xeito decidido e que se vaian
convertendo en referentes culturais nas distintas cidades galegas desde os respectivos campus.
Aínda que esa cooperación non callou por cuestións administrativas, por dificultades en canto aos calendarios e
mesmo por ter distintas maneiras de entender as programacións e o teatro universitario, si quedou unha
inclinación á coordinación, cando fose posible, entre universidades distintas e moi clara entre os campus da
mesma universidade.
Hai, polo tanto, un período de xestación do teatro universitario que vai do ano 1990 (nacemento da primeira
Aula de Teatro, a de Compostela) ao 1997 (aparece o Grupo de Teatro universitario de Ferrol e é o ano no que
todos os campus presentan unha produción teatral institucional) no caso das aulas e grupos institucionais, e do
ano 1994 (aparecen as primeiras mostras de Pontevedra, Ourense e Vigo) ao 2004 (nace a MOTI de Ourense)
polo que respecta ao nacemento de Mostras de Teatro da Universidade.
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O ano 1997 foi un ano especial para o teatro universitario galego xa que se dá unha coordinación entre todas as
universidades para a programación de mostras no momento en que todos os campus teñen un grupo
institucional con produción teatral. É este o único ano no que hai actividade (e grupo teatral) en todos os campus
de Galicia, xa que no periodo máis prolongado de actividade no campus de Ferrol (do curso 2010/11 ao 2013/14)
xa non hai grupo institucional no Campus de Pontevedra.
Son, os primieros anos da década dos 90, os albores das aulas de teatro e das mostras que organizan, nunha
época, como lembra Xoán Couto en documentos da Aula de Pontevedra con motivo da 2ª Mostra de Teatro
universitario, sen teléfonos móbiles e sen internet xeralizada. O contacto cos grupos cos que se quería facer
intercambio ou aos que se quería programar establecíase telefonicamente desde locutorios (para que quedase
constancia dos gastos de chamadas a grupos estatais e internacionais) e envíabanse as convocatorias por correo
postal en sobres, o que ralentizaba as confirmacións.
Cos anos xeralizouse o uso do teléfono móbil e os contactos pasaron a ser por correo electrónico e con
posibilidades de gardar contactos e conversas, o que foi facilitando certas xestións, ao tempo que foron
medrando outros traballos e burocracias, por veces interminables, para poder organizar unha mostra, que van
desde a tardía confirmación de orzamentos por parte das administracións ata esixencias de documentacións en
apartados como os riscos laborais ou permisos diversos.
Ter que erguerse ás 3 da mañá para falar con grupos en Brasil, ou ás 4 e media para contactar coa India son
parte dos procesos de programación dunhas mostras universitarias que ao longo de 30 anos foron
consolidándose na recepción dos espectadores das diversas cidades ou no seguimento nos medios de
comunicación e que chegan a ser eventos culturais de gran relevancia. Consolidadas en canto á recepción, outra
cousa é en canto ao soporte económico, pois iso é algo que teñen que gañar despois de pelexalo ano tras ano.
Non se coñece un plan plurianual por parte de ningunha administración que poida facilitar ou mesmo asegurar
o traballo que supón para infraestruturas febles como as das aulas, soportar tanto traballo sen a constatación
dun apoio económico minimamente claro e sólido.
A cantidade de alumnos/as que forman parte das aulas de teatro vai medrando ano tras ano, aínda que
montaxes como as primeiras de Lugo ou Ourense teñen xa un elenco de vinte actores. Son grupos numerosos,
polo xeral, o que permite poñer en escena obras de teatro que sería imposible ver noutros ámbitos como o
profesional. Hai varios cursos, nestes 30 anos, nos que o teatro institucional universitario galego ten 100 actores
ou máis enriba das táboas coas súas producións (entre outros no curso 2003/04, antes da creación da ESAD de
Galicia, pero tamén un lustro despois e coa ESAD xa en marcha, no curso 2008/09) ou ben están en cifras
próximas.
O nacemento da ESAD en Galicia, no ano 2005, vén cubrir un oco na formación teatral, labor que estaba a recaer
ata ese momento nas aulas de teatro universitarias ademais de en determinadas escolas municipais de teatro.
Coa chegada desta nova titulación hai alumnas e alumnos que en anos anteriores se matriculaban nas aulas de
teatro que a partir dese momento pasan a matricularse na ESAD. Porén, a actividade nas aulas de teatro non se
víu diminuída dun xeito significativo por varios motivos:
A ESAD acolle un número limitado de alumnos/as de toda Galicia cada ano, e pode dicirse que a demanda é tal
que as aulas seguen a ter gran cantidade de alumnos/as.
Na ESAD matricúlanse aquelas persoas que queren facer do teatro a súa profesión, e ese non é o caso da maioría
dos alumnos das aulas de teatro, aínda que si dalgúns.
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Dos que queren facer do teatro ou da interpretación o seu modo de vida, hai alumnas e alumnos que antes da
chegada da ESAD pasaban máis anos nas aulas de teatro, facendo varias montaxes, e a partir da presenza en
Vigo da Escola de Arte Dramática ou ben quedan menos tempo participando nas montaxes das aulas e despois
pasan á ESAD ou ben, como é o caso de Ourense ao estar nivelada, fan algúns dos niveis e non completan o ciclo
da Aula ao pasar, antes de rematalo, á ESAD.
Por último, as ensinanzas son complementarias. Se ben é certo que a ESAD é un grande atallo para aqueles que
se queren adicar ao oficio da interpretación, as aulas de teatro ensinan o que é o funcionamento dun grupo de
teatro. Trala formación inicial veñen os ensaios, a produción e as xiras e con elas as montaxes e desmontaxes,
as viaxes, as convivencias, as adaptacións do espectáculo a espazos ben diversos. Reciben o contacto con aquilo
que rodea unha montaxe e que non só é a interpretación, tamén son as cuestións técnicas, a confrontación con
públicos distintos… as aulas ofrecen un modelo de aprendizaxe menos sistemático, pero moi semellante ao que
é a vida dunha compañía teatral. Por iso seguen a manter un gran nivel de aceptación entre o alumnado.
Nos anos de teatro universitario recollidos no estudo realizado por min 25 anos de teatro universitario galego
(19902015), recóllense os nomes dunha gran cantidade de actrices e actores universitarios que fixeron carreira
profesional ben no teatro ou ben na televisión. Tamén houbo alumnos/as que montaron os seus propios grupos
amadores ou compañías profesionais. Seguro que hai máis e que haberá máis co paso dos anos, pero cremos
que é bo como mínimo, constatar que polas aulas universitarias galegas pasaron moitos profesionais da escena
e do audiovisual, actrices e actores, autores/as, directores/as de compañías e de festivais, técnicos/as,
deseñadores/as de figurinos, de son, de luces, de maquillaxe, profesoras e profesores de teatro, mesmo da ESAD
de Galicia, músicos/as, presentadores/as, produtores/as…
Viamos que a ESAD ten unha certa influencia na cantidade e no tipo de alumnado das aulas pero, ata o de hoxe,
non significativa. Porén hai algo que si tivo importancia nas matriculacións de alumnos/as nas aulas
universitarias, no perfil de alumnos/as que pasan a ter e nas xiras que se poden realizar: o chamado ‘Plan
Bolonia’. Un proceso iniciado a partir da Declaración de Bolonia en 1999 e asinado polos ministros de educación
de diversos países europeos que dá incio a un proceso de converxencia nas titulacións, na comparabilidade dos
sistemas universitarios europeos, que se aproba no 2008 e que se aplica completamente a partir do ano 2010
nas universidades españolas.
As aulas que tiñan créditos recoñecidos academicamente seguen a telos aínda que descende o número que
poden outorgar (antes un crédito equivalía a 10 horas e agora equivale a 30 horas pero ten un máximo de 2 para
ensinanzas como a do teatro, aínda que os/as alumnos/as traballen moitas máis horas) e pasan a denominarse
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System ou Sistema Europeo de Transferencia e Acumulación
de Créditos). Mais non é iso o que dificulta as matriculacións de universitarios/as nin o que máis afecta ás horas
de ensaios, pois as persoas que se apuntaban nas aulas valoraban e valoran a obtención de créditos nun segundo
plano en relación coa aprendizaxe teatral. Hai outros motivos que expoñemos a continuación.
Rematan as licenciaturas e pásase aos graos, polo que no canto de 5 anos os/as alumnos/as pasan a ter 4 anos
de carreira (máis máster e/ou doutoramento). O control de asistencia a clase, as prácticas obrigatorias, as
sesións de laboratorio, os seminarios, os traballos, pasan a ser determinantes, polo que se dificultan os ensaios
a certas horas pero, sobre todo, as xiras. O novo sistema de créditos na universidade aumenta as horas de
asistencia obrigatorias de tal xeito que, igual que fai difícil aos/ás estudantes compaxinar estudos e traballo,
tamén fai que sexa difícil para eles/elas compaxinar estudos e aula de teatro.
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Tamén inflúe o novo calendario de exames, xa que vén sendo en xaneiro e maio, e as mostras e festivais de
teatro universitario están maioritariamente situados entre abril e maio.
Estes novos condicionantes, unidos a unha baixada xeralizada nos campus galegos das matrículas de estudantes
universitarios (no curso 1999/00 había preto de 100.000 estudantes universitarios en Galicia que pasaron a ser
62.000 no curso 2013/14, practicamente un 40% menos), fai que o perfil do alumnado das aulas vaia variando e
que se abra á cidadanía, a persoas que non necesariamente estean estudando unha carreira universitaria nese
momento. En ocasións, estes alumnos son persoas que xa están no ámbito laboral, o que tamén dificulta as xiras
teatrais.
Para poder manter a posibilidade dunha xira superior ás 10 funcións, máis os días de desprazamento se hai
viaxes longas, hai que facer esforzos moi grandes por parte de todos os compoñentes das aulas, ademais do
económico que fai a universidade, este último compensado polo feito de que as aulas de teatro amosan e
difunden o nome da universidade á que pertencen alá por onde van. Hai universidades que teñen no teatro
unha ventá para darse a coñecer no Estado e internacionalmente.
Eis o motivo do cambio no número e no perfil do alumnado das aulas de teatro universitarias nos últimos anos.
Polo que respecta ás montaxes das aulas de teatro, presentan unha gran variedade e riqueza durante os 25 anos
obxecto de estudo (19902015).
As aulas de teatro universitarias de Galicia produciron, entre o curso 1990/91 e o 2014/15, 140 montaxes que
xiraron por Galicia, a Península Ibérica e outros países, máis outras 65 montaxes daquelas aulas que teñen varios
niveis ou daqueles cursos nos que as aulas produciron máis dunha montaxe, o que dá un total de 205
espectáculos montados nestes 25 anos. Un promedio anual de máis de 8 espectáculos sen contar toda a
produción dos grupos universitarios non institucionais.
Constatamos a existencia de 92 agrupacións teatrais universitarias non institucionais que existiron nos anos
obxecto de estudo (entre 1990/91 e 2014/15). Aínda que algúns deses grupos fixeron montaxes antes do ano
90 (os chamados grupos históricos de Filoloxía da USC) aportamos aquí o dato do número de montaxes
realizadas por todos os que tiveron actividade entre o ano 1990 e o 2015: son 313 as montaxes teatrais que
realizaron os grupos universitarios non institucionais. Os grupos históricos de Filoloxía da USC son os que máis
producións teatrais teñen no seu haber (o Grupo de Inglés, o Grupo de Francés, Captatio Benevolentiae e Eis
superan as 15 producións cada un os grupos de idiomas teñen un bo número de producións antes de 1990).
Se sumamos os 205 espectáculos das aulas de teatro universitarias aos 313 dos grupos universitarios non
institucionais, o total é de 518 espectáculos de teatro universitario estreados entre o curso 1990/91 e o curso
2014/2015, un promedio anual de máis de 20 espectáculos de teatro universitario galego.
Se temos en conta o numerosos que adoitan ser os elencos universitarios, estamos a falar de preto de dous
milleiros de persoas que pasaron polo teatro universitario institucional, máis todas aquelas que pasaron polos
grupos universitarios (92 grupos), e que realizaron montaxes de sala, montaxes de rúa, accións teatrais, teatro
infantil, teatro de monicreques, musicais, …
Ábrese para os alumnosactores unha vía de traballo no caso dos que se queiran adicar profesionalmente a
algunha das facetas teatrais. Así mesmo, e como mínimo, estase a obter un público cualificado, formado, que
aumenta o número e a capacidade de recepción de espectadores nunha cidade. Se a experiencia resulta
enriquecedora e grata, ese novo espectador atraerá ao seu entorno. Estase a falar de futuros activistas teatrais:
academiagalegadeteatro@gmail.com

16
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

persoas que apoiarán o teatro coa súa presenza e a dos que o rodean, cos seus cartos da entrada, coa
posibilidade de levar grupos (no caso de profesores e outros colectivos) ou con axudas empresariais ou
institucionais no caso de futuros directivos ou cargos políticos. (Dacosta, 2000: 433, 434)
Respecto aos autores que se montan nas producións teatrais das aulas de teatro universitarias, hai presenza de
contemporáneos galegos e de dramaturxias dos propios directores e directoras das aulas, hai creacións
colectivas, dramaturxias a partir de novelas e presenza de autores clásicos e contemporáneos da dramaturxia
estatal e internacional.
As aulas de teatro universitarias galegas representan as súas obras en Galicia, nos diversos campus, e noutras
localidades. Chegaron a lugares moi diversos coas súas montaxes, espallando o seu teatro ademais de por
Galicia, por España, Portugal e outros países. Entre os cursos1990/91 e 2014/15 houbo actuacións en todas as
cidades galegas e nun gran número de vilas (ademais de centros penitenciarios e outros espazos non habituais
en circuítos teatrais); representaron en todas as comunidades do Estado español agás en Cantabria e nas illas
Baleares e Canarias; actuaron con moita frecuencia en Portugal (Chaves, Covilhã, Coimbra, Lisboa, Aveiro, Vila
Nova da Foz Côa, Porto); e tiveron, ademais, funcións internacionais nos seguintes países: Bélxica, Noruega,
Alemaña, Países Baixos, Francia, Lituania, Italia, Marrocos, EEUU, Canadá, Porto Rico ou México
O teatro universitario galego realizou actuacións en lugares ben diversos e distantes, deixando constancia do
seu bo facer e abrindo portas á cultura galega e estatal.
Hai que ter en conta que todos estes logros conséguense contando cuns orzamentos moi axustados. Moitas son
tamén as funcións non realizadas despois de recibir convites en diversas partes do mundo ou do Estado por falta
de orzamentos para poder realizalas, outras realízanse grazas a a aportación das universidades mais tamén, dun
xeito importante, á implicación de alumnado e profesorado. A implicación é unha das claves do teatro
universitario.
Esa implicación do alumnado e dos directores de Aula amplíase ao momento de realización das mostras e
festivais de teatro universitario. Non se trata só de programar unha serie de grupos, ademais de darlle un sentido
artístico e social a esa programación procúrase o contacto humano, o coñecemento de procesos, a aprendizaxe
daqueles/as que reciben os espectáculos e daqueles/as que o realizan.
As cantidades non poden revelar todo o que acontece nas mostras de teatro universitario en relación a aspectos
como o da formación, o intercambio, o coñecemento, a aprendizaxe, o goce, a disciplina, … pero poden axudar
a facerse unha idea.
Podemos dicir, con posibilidades de erro non superior ao 2%, que en 22 anos (das edicións de 1994 ás de 2015)
houbo 1.784 representacións en Galicia programadas polo teatro universitario galego dentro de mostras ou
festivais. Destas, 467 foron en Santiago (FITU (233) e Mostra (234)), 187 na Coruña (semanas, encontros e
FITEUC), 148 en Pontevedra (Mostras e MITEU de Pontevedra), 636 en Ourense (Mostra (8), MITEU (468) e MOTI
(160)), 121 en Vigo (Mostras e MITEU), 210 en Lugo (Mostras) e 15 en Ferrol (Funcións do grupo universitario
de Ferrol e como sede do FITEUC, especialmente no ano 2011)
Un total de 1.784 representacións que dan unha media anual en Galicia de alomenos 81 representacións a cargo
do teatro universitario, xa que pode haber outras representacións puntuais fóra das mostras. Hai que ter en
conta que as aulas programan as súas mostras e festivais só na primavera, entre os meses de marzo e maio,
excepción feita da MOTI de Ourense que é en decembro.
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Teñen pasado polas mostras e festivais de teatro universitario galego grupos de moitos países neses 25 anos
(47), e dos cinco continentes, aos que hai que sumar grupos de toda España, o que supón un cuarto dos países
que hai no mundo recoñecidos pola ONU. Rexistramos os seguintes:
De Oceanía: Australia
De Asia: Japón, Palestina, Israel, Líbano, India, Irán, Afganistán
De África: Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Angola, Marrocos, Tunicia, Exipto, Bissau, Cabo Verde, Sáhara
De América: Cuba, Brasil, Arxentina, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, Porto Rico
De Europa: Hungría, Reino Unido, Italia, Francia, Ucraína, Bielorrusia, Alemaña, Bélxica, Dinamarca, Portugal,
Noruega, Bulgaria, Lituania, Rusia.
Dificilmente outra actividade cultural en Galicia, e mesmo fóra do ámbito da cultura, pode atraer a persoas e
grupos de procedencias tan diversas. Persoas e grupos que á súa vez dan a acoñecer a súa presenza en terras
galegas nas súas localidades de orixe, tanto no seu ámbito de amizade e familiar como no seu ámbito social,
cultural e universitario e tamén nos medios de comunicación que recollen a nova nos seus lugares de
procedencia, o que fai que Galicia tamén sexa coñecida por esta actividade. Dificilmente podería verse en Galicia
(e no Estado) teatro desas procedencias se non fose polo teatro universitario.
A estes datos hai que sumarlle as múltiples actividades desenvolvidas dentro das mostras ou festivais como son
exposicións, cursos, conferencias, proxeccións, concertos, encontros, coloquios, premios… A danza ten tamén
unha presenza relevante nas programacións das mostras e festivais universitarios. Polo que respecta á danza
universitaria galega, e desde hai varios anos, as aulas de teatro, e as mostras e festivais que organizan,
contemplan nas súas programacións as producións das aulas de danza que tamén foron aparecendo e
consolidándose en distintos campus de Galicia: Santiago, Coruña, Ourense e Lugo.
As mostras convértense deste xeito nun foco cultural no que converxen diversas artes que se vén atraídas pola
chamada do teatro. Un impulso cultural que chega cada primavera desde hai dúas décadas.
Hai que engadir ao exposto ata o de agora os espazos culturais e de exhibición nos que se programa a actividade
realizada polas aulas de teatro universitarias galegas, tanto para as súas representacións como para as súas
programacións. Trátase dos espazos máis emblemáticos das artes escénicas galegas: desde o Teatro Principal
de Santiago ou Ourense ata o Teatro Rosalía de Coruña, o Principal de Pontevedra, o Gustavo Freire de Lugo, o
auditorio do Concello de Vigo ou o Centro Torrente Ballester de Ferrol; salas, locais, centros educativos,
auditorios, centros culturais, rúas e prazas de Galicia recibiron funcións do teatro universitario galego.
Aquelas mostras de teatro universitario galego que asomaron no ano 1994 chegaron a ser referencia na
programación cultural das cidades galegas e unha referencia para outras mostras do Estado ademais de darse a
coñecer internacionalmente.
Temos, polo que vimos, aulas organizadas desde a universidade para a formación teatral e a montaxe dunha
obra de teatro que xirará por diversos campus de diversas cidades. As aulas de teatro universitario de Galicia,
como tamén comprobamos, relaciónanse cada ano entre elas establecendo intercambio cun principio de
reciprocidade. Esas aulas son os motores e as organizadoras de mostras e festivais de teatro que cada ano
reciben outras aulas e grupos de procedencias variadas e diversas, ademais dos que proceden de Galicia.
Toda esa actividade vén acompañada dun respaldo de público que fluctúa e varía por diversas circunstancias,
pero en xeral moi importante (sumando as mostras e festivais de Galicia podemos falar de estar ao redor de
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25.000 espectadores/as anuais), e dun seguimento nos medios de comunicación tamén importante, o que fai
que a actividade, de xeito indirecto, chegue a máis cidadáns. A esta cifra de espectadores/as hai que engadirlle
a de aqueles/as espectadores/as que cada montaxe das aulas galegas ten en cada representación que fai fóra
de Galicia.
Con todos estes datos podemos concluír que estamos diante dun conxunto de regras ou principios conectados
ao redor da actividade teatral universitaria en Galicia. Un conxunto de actividades (cursos, ensaios, producións,
representacións, mostras, ...) que enlazadas entre si contribúen a facer do teatro universitario galego un
referente cultural en Galicia e un referente no teatro universitario do Estado.
Con maior ou menor orzamento, con mellores ou peores instalacións, séguese un modus operandi, un método.
Hai un conxunto ordenado de normas e procedementos que regulan o funcionamento teatral universitario en
Galicia, con regras, principios ou medidas que teñen relación entre si. Un sistema teatral de 25 anos. Con
carencias, con excepcións, con posibilidades de mellora, con fraxilidade a pesar da súa importancia, pero hai un
sistema teatral do teatro universitario en Galicia.
O teatro universitario galego recolleu o facho prendido polo teatro universitario de La Barraca e que quedou
esmorecendo no ano 36. Previamente a aparición dos grupos universitarios nos anos 80, houbo unha aparición
do TEU en Galicia, sobre todo nos 50 e 60, con montaxes teatrais, lecturas dramatizadas e outras actividades. Aí
detívose, ou máis ben, retívose ese intento de volver prender o facho que parecía esmorecer de novo coa
situación social e política dos prolongados 40 anos de escuridade franquista. O teatro universitario vía como era
o teatro independente o que se postulaba na defensa da cultura e da lingua. Posteriormente o teatro
independente foi derivando cara á profesionalización ou cara o amateurismo. E isto que acontecía en Galicia
mantiña un paralelismo co que acontecía en España, aínda que ese facho procuraba manterse alumeando coas
actividades do teatro universitario de Murcia, Salamanca ou Granada, a Granada lorquiana.
E co cambio de réxime político, desde a Facultade de Filoloxía de Compostela, na lingua de Shakespeare, un
grupo empezou a darlle pulo de novo ao teatro universitario en Galicia. Seguiría outro grupo na lingua de
Molière, e despois outro na lingua de Cervantes e outro, por fin, xa na lingua de Castelao, Ferreiro, Pedrayo ou
Rosalía. E cando foron cinco os grupos, con moitos compoñentes cada un, e as semanas teatrais empezaron a
ser seguidas por moitos espectadores, e dunha universidade se pasou a ter tres en Galicia, o facho do teatro
universitario acabou por recompoñerse e alumear de novo, e apareceron as aulas de teatro, e a proliferación de
grupos, e as mostras, e as representacións,... e con todo iso os soños do 36 deron un chouto de 55 anos e as
travesías de Lorca e Ugarte coa “Barraca” volveron xurdir multiplicadas por diversos camiños. E un dos camiños
máis prolíficos resultou ser o galego. E as pantasmas dos que un día foran derrotados pasaron a comandar unha
tropa libertaria de aulas e de grupos de teatro universitarios.
En Galicia foise creando un modelo. Un modelo que pasa pola formación a comezo de curso, os ensaios cando
o grupo está perfilado, a montaxe coa harmonización dos diversos elementos e linguaxes que a compoñen e as
representacións, contactos con mostras universitarias para poder realizar noutros lugares esas representacións,
ou para facer intercambios…
Situación actual e perspectivas
As Aulas de Teatro Universitarias de Galicia presentan modelos que foron pioneiros e referencia en España tanto
na formación actoral como na organización e xestión de mostras e festivais de teatro. Son aulas que percorreron
a Península e outros países coas súas montaxes. Xunto aos grupos institucionais están tamén os grupos
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universitarios cunhas propostas arriscadas e ben interesantes, necesitados de axudas por parte das
universidades, porque os orzamentos para teatro son escasos tanto para compañías profesionais como para as
afeccionadas ou as universitarias.
A rede de funcións, pequena pero efectiva, que un grupo universitario ten en Galicia non se coñecía na
universidade española. Unha Aula universitaria galega sabe que pode contar coas funcións dos outros campus
se non acontece nada extraordinario, como sabe tamén que vai recibir os seus espectáculos. Iso, que pode
semellar pouco, é unha rede consolidada desde hai anos que garante, para a Aula que así o queira, catro funcións
fóra do seu campus (antes eran 5, cando existía a Mostra de Pontevedra). Mais dun tempo a esta parte as
dificultades para manter ese sistema (por cuestións orzamentarias e administrativas) é grande e hai aulas que
sofren para poder seguir manténdose. Nos últimos anos as universidades andaluzas crearon o programa Atalaya
(de intercambio e con actividades aparelladas) que pode facer que a referencia universitaria estatal vire no
Noroeste galaico ao sur andaluz.
A actividade que desenvolven as aulas de teatro, coas súas funcións e coas mostras e festivais, repercute na
economía local (hoteis, restaurantes, imprentas, medios de comunicación, axencias de viaxes, locais de copas,
tendas, taxis, salarios, seguridade social, proxección da cidade e do campus, comercio, turismo, …). Son
actividades que ingresan, ademais, un 21% do que moven economicamente pola súa actividade cultural ao
Estado como Imposto sobre o Valor Engadido, un IVE dos máis altos de Europa, e a situación non vai cambiar
aínda que baixen o prezo das entradas, pois o que máis afecta son as contratacións e as facturacións, e aí non
está pensado, de momento, baixar o IVE.
Ao tempo, as universidades, con variacións dunhas a outras, fan un esforzo importante por manter a actividade.
Santiago é o Campus que ten máis consolidada a estrutura, ao estar integrada a Aula de Teatro na propia
Universidade, porén recibiron baixadas orzamentarias importantes desde a chamada ‘crise económica’ do ano
2008 que trouxo aparellada unha redistribución da riqueza e unha baixada orzamentaria á educación e á cultura.
Lugo, con menos actividade, recibe un orzamento menor que Santiago.
A Universidade de Vigo mantén unha regularidade nas axudas pero avisa, desde hai un tempo, de posibles
baixadas orzamentarias que afectarían á actividade das aulas. No ano 2010 perdeuse a Aula e a Mostra de Teatro
de Pontevedra. Hai intentos de recuperación da actividade, con conversas, con proxectos presentados, pero sen
concretarse ata o de hoxe nin con posibilidades inmediatas de reaparición da Aula en Pontevedra. Unha Aula
histórica, a primeira en aparecer cando estaba vencellada á Escola de Maxisterio, e que desapereceu con toda
a actividade que estaba a desenvolver, con mostras que enchían de espectadores o Teatro Principal de
Pontevedra.
Ourense e Vigo renovan os contratos cando corresponde, con maior orzamento para Ourense, neste caso, que
tamén ten varios niveis e unha mostra moi extensa. Pero na dirección mantiveron unhas liñas estables.
A Universidade da Coruña fluctuou no seu apoio á Aula de Teatro da Coruña e non axudou, en xeral, a manter a
posibilidade dunha Aula en Ferrol. A Aula da Coruña cesou na súa actividade nos cursos 2017/18 e 2018/19 e
parece que neste curso está en vías de retomala. Tanto a Aula como o seu festival están suxeitos a políticas que,
por veces, son erráticas.
É tanta a actividade que desenvolven as aulas de teatro universitarias que necesariamente ten que haber
implicación da Xunta de Galicia (fóronse perdendo os apoios que se recibían do IGAEM coa aparición da AGADIC,
e as axudas da Secretaría Xeral de Cultura son, en xeral, escasas), das deputacións e dos concellos. Na medida
academiagalegadeteatro@gmail.com

20
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

en que hai un certo respaldo desas administracións as aulas de teatro e as súas mostras e festivais chegan máis
alto, máis rápido e máis forte.
Cremos que a estabilidade orzamentaria e a estabilidade dunha política cultural plurianual son básicas para
obter mellores resultados.
Desde os seus nacementos, vencelladas en moitos casos ás escolas de maxisterio (Pontevedra, Ourense, Coruña,
Lugo), vencelladas ás filoloxías (Santiago, Coruña), as aulas de teatro universitarias foron medrando para chegar
a toda a comunidade universitaria, a todas as carreiras dos campus, a toda a cidadanía e facerse ver, escoitar e
sentir por toda Galicia, a Península Ibérica e crear unha rede teatral que chegou ou atraeu ao teatro dos cinco
continentes.
Con loitas nos diversos campus por un espazo digno para ensaios (exténdase esa loita por espazos culturais
axeitados a toda Galicia e aos diversos ámbitos culturais), desde pequenas salas, desde ximnasios, desde locais
sen calefacción, … estes grupos conseguiron chegar aos máis afastados recunchos de España e Portugal e abrirse
cara o mundo coa súa arte, coa súa cultura, coas súas propostas escénicas. Unha loita polos espazos dignos que
vai desde os primeiros grupos de filoloxía de Santiago ata as necesidades que hai hoxe no Campus de Ferrol e
de Pontevedra para retomar a actividade.
A vontade é unha constante para poder levar adiante o traballo que supoñen os ensaios con grupos numerosos
e con distintos graos de implicación e nivel de formación, para poder realizar producións, planificar e realizar
xiras, programar e realizar mostras e festivais de teatro con eses orzamentos axustados e inestables.
E, malia todo, seguen sumándose cada ano grupos de países distintos que acoden ás mostras de teatro
universitario galegas e seguen ampliándose os lugares de actuación das aulas de teatro.
Desde o ano 2015 (data de remate do estudo) ao 2019, actuaron en Galicia grupos de máis países que os xa
citados. Habería que incorporar á nómina presentada os seguintes: Dinamarca, Afganistán, Holanda, Suecia,
Perú, Canadá ou Irak. E as aulas tamén actuaron en novas localidades da Península Ibérica.
A perspectiva de continuidade existe, a seguridade non. A pesar de todo o aquí exposto as estruturas son fráxiles
e este monumento erguido ao teatro pode ser derrubado.
Nun momento no que se destinan poucos recursos económicos para a cultura e para a educación, cunha baixada
continuada de alumnos/as nos distintos campus, ábrense outras posibilidades como é a do teatro na
universidade para maiores de 55 anos no Campus de Ourense ou o Teatro Senior da UDC.
Dise do teatro que é arte efémera. Pero hai unha maneira de rachar con iso, de ir máis aló, e é crear espectáculos
que perduren na memoria do/da espectador/a, no seu maxín, nos seus soños e na súa cultura. Xa el/a, o/a
espectador/a, encargarase de darlle forma no seu interior e transmitilo, mudado por el/a, a outras xeracións.
Longa vida ao teatro. Longa vida ao teatro universitario.
Fernando Dacosta. 2020.
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ATOPAR A CASA DA TRADUCIÓN TEATRAL.
María Reimóndez Milán
CURRICULUM VITAE
María Reimóndez é doutora en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo. As súas áreas de
especialización son a tradución feminista e poscolonial. Ademais de ter unha gran cantidade de artigos
publicados dende un punto de vista académico, Reimóndez é tradutora e intérprete cunha longa lista de
traducións literarias, entre as que destacan as colaboracións con Teatro do Morcego no traballo teatral.
RESUMO / RESUMEN
A tradución teatral é unha práctica á que os Estudos da Tradución dedicaron pouca atención. A xustificación
máis habitual é a dificultade de analizar textos nos que o uso final reborda o espazo escrito para formar parte
dunha engranaxe máis complexa.
Precisamente este elemento de complexidade é o que fai que estudar a tradución teatral se convirta nun caso
de especial interese para os Estudos de tradución, onde os conceptos patriarcais e occidentais da autoría abren
a porta a unha construción do texto colectiva que pode retroalimentar de forma moi vizosa os Estudos da
tradución.
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Esta presentación tomará o caso concreto da tradución que eu mesma realicei de House/Desaforado, do autor
canadense Daniel MacIvor para a representación levada a cabo por Teatro do Morcego con Kevin Orr na
dirección e interpretación de Celso Parada, para desentrañar ata que punto o tradución teatral reafirma as
teorías da tradución que defenden a construción colectiva dos textos.
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Tradución teatral, House, Estudos da tradución.
COMUNICACIÓN
En memoria de Celso Parada
Os alicerces
Igual que o dramaturgo canadense Daniel MacIvor utiliza na súa obra House (1997) o concepto de casa como o
lugar onde vivimos e o aforo dun teatro, neste artigo explorarei dous aspectos relativos á mediación lingüística
no contexto teatral: a tradución dun texto e a interpretación no marco da súa produción escénica. Con este fin,
presentarei primeiro unha breve achega teórica á tradución no contexto teatral para logo centrarme no caso
concreto da tradución e mediación de House, levada a escena por Teatro do Morcego como House/Desaforado
en 2017. Porén, neste caso, ademais de analizar algunhas características relativas ao texto, referireime tamén
de xeito particular ao proceso de mediación lingüística (interpretación) que cumpriu para posibilitar o traballo
entre Teatro do Morcego e o director canadense Kevin Orr.
Como ben indica Zatlin 2005, a tradución teatral é unha práctica á que os Estudos da Tradución dedicaron pouca
atención. No contexto galego son significativas as achegas de Manuel Vieites, que parte da teoría de sistemas e
do campo literario de Pierre Bourdieu para encaixar a práctica da tradución teatral no sistema literario galego
representando este como subordinado a outro meirande. As análises de Vieites parten sobre todo de correntes
que os estudos literarios en Galicia atoparon vizosas para entender as dinámicas que se establecen entre a
literatura galega e a castelá e o impacto interno desta situación de desigualdade de poder lingüístico (véxase
por exemplo Vieites 2016).
Porén, o meu enfoque será outro. Primeiro, porque non me interesa tanto o aspecto literario/relacional con
outros sistemas, senón as ferramentas propias dos Estudos da Tradución á hora de enmarcar prácticas concretas
de tradución e interpretación para o teatro. Se ben é certo que calquera tradutora que traballe cara ao galego
ten unha maior ou menor consciencia da posición subordinada da lingua e dos produtos culturais que nela se
expresan, hai moitos outros elementos que inflúen nas decisións concretas que se consagran finalmente no
texto traducido e que os enfoques que se centran na tradución case exclusivamente como elemento de
«construción nacional» tenden a deixar fóra.
Segundo, porque me interesa tirar da metáfora da casa que, de xeito ben acertado, utiliza Margherita Laera
2020 á hora de falar da tradución teatral como unha práctica máis dinámica e política. Fronte a moitas outras
metáforas, a casa permítenos entender relacións de poder e reciprocidade en termos que poden resultar moi
vizosos no sentido en que esta teórica apunta cando di: «On the one hand, through theatre translation we
receive the stories of others in our home, welcoming them as their hosts, and on the other we inhabit them,
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becoming guests. So who is hosting whom in this intercultural and interlingual exchange – and how can we
ensure it is a fair and inclusive one?”» (2020: 55).
Mais antes de describir como se convive na casa que crea a tradución teatral, cómpre entender primeiro que
alicerces temos para producila. Para iso tirarei da Teoría da Tradución e das súas escasas relacións co campo do
teatro para contextualizar a intervención práctica da que logo falarei. A xustificación máis habitual para non
tratar a tradución teatral como campo de estudo desta disciplina adoita partir da dificultade de analizar textos
nos que o uso final reborda o espazo escrito para formar parte dunha engrenaxe máis complexa. Podemos
comparala, sen ir máis lonxe, coas dificultades dos Estudos da Interpretación (Cronin 2002), que igualmente é
unha práctica da oralidade e sen dúbida bastante máis complexa de apreixar e valorar ca unha representación
teatral (sen ir máis lonxe, por cuestións relativas á confidencialidade e porque rara vez se grava as intérpretes,
algo que si acontece con frecuencia no teatro).
Mais, no fondo, a falta de especialización na tradución e teatro pode provir doutra orixe, dado que hai moitas
tipoloxías textuais onde interveñen múltiples factores, sen ir máis lonxe a subtitulación ou dobraxe, e sobre as
que si existen numerosos estudos especializados. Ao meu ver, a tradución teatral atópase adoito escurecida
polo uso laxo do termo «tradución» que se popularizou nos estudos de tradución en certa altura. Seguindo a
corrente da chamada «tradución cultural» (Bhabha 1994), mais non só, o termo comezou a utilizarse para a
transformación de calquera produto cultural noutro, o cal impide tratar de xeito serio e rigoroso as
particularidades da interacción entre eidos lingüísticos diferentes. O compoñente político desta difuminación
indícao claramente Harish Trivedi cando explica:
if literary translation is allowed to wither away in the age of cultural translation, we shall sooner than later end
up with a wholly translated, monolingual, monocultural, monolithic world. And then those of us who are still
bilingual and who are still untranslated from our own native ground to an alien shore, will nevertheless have
been translated against our will and against our grain. (2005: 259)
De aí que falar de tradución como interacción entre dous espazos lingüísticos sexa fundamental para que non
se dilúan os aspectos de tipo político que nos afectan a comunidades de falantes non hexemónicas. Falar de
dirixir unha obra ou adaptar unha novela ao cinema ou ao teatro como tradución é un uso que deberiamos
erradicar, porque fai un fraco favor á análise das interaccións, silencios, violencias e proxectos transformadores
que poden producirse cando as culturas se tocan a través de persoas mediadoras.
Ademais destas consideracións de marco político máis amplo, se observamos a situación dende a perspectiva
da outra parte, é dicir, da do teatro, unha consecuencia que se produce ante esta ausencia de marco teórico e
de interacción é a falla de valoración da tradución no teatro e por extensión das profesionais que nos dedicamos
a este traballo. Tamén, que non contemos sequera con estudos en profundidade sobre os catálogos de obras
traducidas publicadas, producidas, os perfís das tradutoras e tradutores, as decisións que levaron a traducir
certos proxectos e as estratexias utilizadas alén do anecdótico e alén do historiográfico.
Mesmo en ausencia dun estudo deste tipo para o teatro galego contemporáneo podemos perfectamente intuír
que nos proxectos de tradución teatral tende a priorizarse a persoas que se dedican ao teatro, mais que non son
necesariamente tradutoras e tradutores. Tomemos como mostra as gañadoras e gañadores dos Premios María
Casares na categoría de Adaptación/Tradución.: das 23 edicións celebradas, foron quince nas que o premio
recaeu en textos traducidos e, quitando dous casos concretos, a tradución do ruso de Tío Vania de Anton Chejov
traducido por Alexandra Koss premiada en 2006 e a de Perplexo de Marius von Mayenburg traducido por Catuxa
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López Pato e premiada en 2015, o resto son traducións de persoas que non se dedican especificamente á
tradución, senón ao teatro. Un elemento importante de certa anomalía que explica esta situación ten que ver
tamén co feito de que a maioría das traducións premiadas son do castelán, o cal facilita que equipos teatrais
galegos poidan manexar os textos orixinais con competencia suficiente. Visto dende outra perspectiva,
tampouco podemos perder de vista as implicacións económicas que supoñen as traducións dende linguas
diferentes ao castelán e que precisarían necesariamente de profesionais da tradución. Referíndome de novo á
lista de premios, non é de estrañar que para acceder á obra de Chejov cumprise unha tradutora profesional do
ruso, ou para a obra de Mayenburg, unha tradutora do alemán (a alternativa noutros tempos sería usar
traducións ao castelán, práctica que, por fortuna, se vai erradicando).
Se poñemos o foco nos textos teatrais publicados, confírmase esta tendencia cunha breve análise do catálogo
da Biblioteca Francisco Pillado Mayor ou das obras publicadas polo Centro Dramático Galego. Por unha banda
queda patente a ausencia de traducións e pola outra que, coa excepción de nomes como o de Henrique
Harguindey, a maioría destas traducións foron realizadas por persoas que non se dedican a este labor
profesionalmente.
A presenza de persoas que pertencen ao campo literario/artístico, mais que non son profesionais da tradución,
é algo que no sistema literario galego aconteceu noutros xéneros durante bastante tempo nos inicios da
publicación profesional na nosa lingua e que vai sendo superado co tempo.
Neste punto, é para min importante aclarar que a división que establezo entre profesionais e non profesionais
e á que volverei logo no caso da interpretación non ten por que ser indicativa da calidade do produto final, mais
si dun entendemento do traballo que precisa dun debate máis atento. Con isto quero dicir que persoas que non
son profesionais da tradución e interpretación, é dicir, xente que non recibiu unha formación académica,
nonformal mais específica, nin se dedica a tempo completo a esta actividade, pode perfectamente producir ou
contribuír a crear un texto teatral traducido de boa calidade. Mais o problema é que as persoas que somos
profesionais (e isto verémolo logo na interpretación) contamos coas ferramentas máis acaídas para traballar na
mediación textual, partindo dunha competencia que por forza ten que ser excelente nas dúas linguas, un
coñecemento tamén pormenorizado do que é a práctica teatral e, como teño defendido noutros contextos,
sobre todo unha visión crítica do traballo de mediación (Reimóndez 2015). Unha reflexión crítica sobre a
actividade de tradución como unha actividade de mediación implica superar as perspectivas que se centran no
puramente lingüístico ou no puramente performativo e pasar a un espazo que pode resultar moito máis vizoso
mesmo dende o punto de vista político e con el da creación.
Cómpre, pois, deixar de utilizar perspectivas académicas tanxenciais e darlle centralidade ao estudo da tradución
teatral en si mesma, cun espazo propio tanto na Teoría da Tradución coma no propio teatro. Neste sentido,
resulta bastante desalentador comprobar que na era do xiro da tradutora, da tradución e da política, as únicas
ferramentas que semellamos ter á man para analizar a práctica teatral seguen sendo a teoría de sistemas ou o
campo literario, o «autor » e a fidelidade.
Se ben a tradución lingüística e a transformación dun texto a outro medio son actividades de mediación
radicalmente diferenciadas e deben analizarse como tales, si é certo que no mundo occidental ambas padecen
o peso do autor (en masculino intencional) e os conceptos de «intención autorial » e respecto ao texto. Malia o
autor levar morto xa un tempo bastante prolongado, como mínimo dende as teorías de Roland Barthes de 1967,
seguimos moitas veces poñendo en dúbida cales son os límites de intervención das mediadoras. No teatral, hai
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tempo que se asume que eses límites son por forza máis laxos, pois si se considera que unha directora vai intervir
(de feito ese é o seu traballo) nun texto para que este sexa representable. Porén, intúese na falla de participación
de profesionais nos proxectos de tradución para o teatro galego non só unha falta de potencial económico,
senón unha dúbida sobre a lexitimidade da tradutora (e tamén sobre a súa competencia) á hora de intervir no
texto teatral.
No caso da tradución en xeral sabemos que cuestións como a «fidelidade » e «intención autorial», que se seguen
utilizando para explicar a tradución teatral (véxase Reimóndez 2015), só se comprenden no contexto cristián da
lectura da Biblia. Como ben demostra Tymoczko 2007, nas tradicións non cristiás esta reverencia con respecto
ao texto e ao autor é inexistente. Dende moi antigo, os textos enténdense como unha plataforma aberta coa
que se traballa, o que na teoría literaria occidental chega moito máis tarde cos conceptos de «lectura »,
«interpretación » (hermenéutica), «intertextualidade» e «textos construídos colectivamente». Xustamente o
que o teatro tan ben entende.
A maiores disto, as estratexias concretas que se utilizan na tradución parten da posición ideolóxica de quen
traballa co texto e, mesmo antes, de quen escolle o texto para ser traducido. Se volvemos á lista dos Premios
María Casares á tradución, de contado entendemos que as traducións que alá se presentan contribúen á
creación dun certo canon: todas son de homes do canon occidental, todas son de linguas hexemónicas coa
excepción do catalán (unha obra), no caso das cinco obras premiadas traducidas do inglés, tres compoñen a
triloxía dun autor de orixe irlandesa. Tamén son a maioría de tradutores homes, algo que, sabendo que a maioría
de tradutoras profesionais somos mulleres, nos debe dar que reflexionar como xa indicou Baxter 2010, sobre o
xénero e o poder literario no sistema cultural galego.
A partir da escolla de textos, aparecen logo as estratexias da propia tradutora, como interpreta o texto orixinal
e con que vimbios constrúe o texto traducido. Diso falarei agora no caso concreto de House, mais tamén,
entendendo o texto teatral como colectivo, dos demais procesos de mediación que se deron neste proxecto,
baseado no respecto e colaboración no traballo común.
Os interiores
Como acabamos de comprobar, as decisións que se toman á hora de traducir un texto comezan moito antes de
que este poida poñerse sobre o papel e moito antes de que chegue ao escenario. No caso concreto de House,
como veremos logo, a escolla do texto partiu non só dun interese xenuíno de Celso Parada en levalo a escena,
senón dunha serie de limitacións de recursos importantes. Para min é fundamental avaliar as traducións no seu
contexto completo e, no caso do teatro, a capacidade para producir unha escenografía, contar cun elenco maior
ou menor, con medios para xirar... son aspectos determinantes á hora de decidirse por un texto ou por outro.
Neste caso, como veremos logo, a idea inicial de Parada era traballar con outra obra, The Dishwashers de Morris
Panych, que non puido levar adiante por falta de recursos económicos. E foi así que chegou, tras investigar pola
súa conta, a House. A miña participación na escolla do texto foi inexistente, mais si entendín, coñecendo o
traballo de Teatro do Morcego e as restricións mencionadas, o interese que este monólogo teatral acedo e,
como indica o propio título, desaforado, presentaba para Parada. A miña interpretación do texto, xa que logo,
parte dese coñecemento previo do traballo da compañía, mais tamén doutras cuestións que non son menores
e que para min é importante explicitar.
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Unha das cousas que máis lle gustaba comentar a Parada cando recibiu a tradución de House é que «soaba
totalmente galego». O humor, a linguaxe, os xiros e os xeitos parecíanlle totalmente acaídos, coma se fosen
escritos orixinalmente nesa lingua. Unha pode pensar que non hai maior gabanza ca esta para unha tradutora,
mais ao meu ver, a gabanza só ten sentido no marco político no que eu entendín a mediación de House para un
público galego.
Como pensadora decolonial teño escrito extensamente sobre o perigo da domesticación (Venuti 1997) das
obras. Domesticar é eliminar o foráneo do texto, unha experiencia que pode manifestar violencia dependendo
do contexto máis amplo. Cando a tradución se produce dende culturas e linguas non hexemónicas, eliminar o
diferente significa erradicar o debate sobre a opresión, o racismo e a hexemonía.
Volvendo á metáfora da casa e tirando agora da filósofa feminista Sarah Ahmed «the definition of the nation as
a space, body or house requires the proximity of strangers within that space, whether or not that proximity is
deemed threatening (monoculturalism) or is welcomed (multiculturalism)» (2000: 100, énfase no orixinal). A
actitude con respecto a quen entra na casa cambia dependendo da orixe da persoa ou do texto. Así, igual que
semella non molestarnos a migración do norte de Europa mais malamente aceptamos aquela doutras latitudes,
tendemos a aceptar a tradución de textos de culturas hexemónicas e tratalos con altas doses de “respecto”.
Mais se son doutras culturas, a domesticación é adoito utilizada como escusa para arrasar co capital cultural e
coa interrogación da nosa posición como suxeitos maioritariamente brancos e europeos.
Por exemplo, Laera (2020: 57) explica como as obras que se escollen do «mundo árabe» en Gran Bretaña tenden
a buscar imaxes exotizantes e que reforcen estereotipos, ou como non se introducen eleccións de elenco de
persoas non brancas, como non se traducen textos das culturas de orixe das persoas que habitan as sociedades
aparentemente multiculturais. No caso do galego, son case inexistentes os textos que se traducen de culturas
que non sexan hexemónicas e non occidentais, xa non digamos de linguas e culturas teatrais desas latitudes.
Traballar en procesos de mediación desa índole implica enormes complexidades e unha postura política crítica
que rexeite a domesticación como medida dunha boa tradución. De feito, a reflexión sobre estas cuestións
dende o galego deixa en evidencia certas contradicións e ironías, como por exemplo que, sendo nós tamén en
parte nación non hexemónica, polo menos no que ao lingüístico se refire, non deixamos de reforzar o canon que
nos exclúe cando insistimos en traducir a Shakespeare e outros homes brancos que escriben en linguas
hexemónicas. Nin sequera nós, que deberiamos ter unha sensibilidade sobre o poder e as linguas, somos quen
de buscar dramaturgas doutras latitudes e sobre todo doutras linguas, atendendo a diversificar o propio
concepto do canon «universal» que nos oprime. No caso do teatro, ademais, a natureza colaborativa de calquera
proxecto axuda a formular as traducións como colaboracións entre profesionais da tradución en diversas
linguas, entre profesionais do teatro, entre linguas ponte e con estratexias abertas.
Tendo todo isto en conta, xa que logo, o feito de que House/Desaforado «soase galego» é unha escolla de tipo
político e non tanto un afán de agradar a quen busca configurar unha certa norma lingüística ou un certo canon
teatral. Noutras palabras, o enfoque ante o texto, pois, non o adoptei para que o texto «encaixase», senón máis
ben por entender que a cultura da que provén House é unha cultura hexemónica con respecto ao galego, escrita
por un dos dramaturgos máis recoñecidos de Canadá e dende unha hexemonía case perfecta: un home branco,
occidental de clase media anglófono que como único trazo de disidencia podería contar coa súa orientación
sexual, mais que precisamente no caso concreto de House non se manifesta de xeito relevante. Outra cousa
diferente sería se o texto estivese escrito, por exemplo, por unha muller indíxena do mesmo país no que unha
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cosmovisión particular axudase a botar luz sobre prácticas coloniais. Destas cuestións falei polo miúdo na miña
análise da tradución de Luces fóra de Manjula Padmanabhan por parte de Antía Mato Bouzas (Reimóndez 2015).
Todo isto explica as escollas textuais concretas das que falarei brevemente a seguir. En moitas ocasións, cando
escoitamos falar de «trazos culturais» estes semellan acontecer no contexto do anecdótico cando, en realidade,
ningunha escolla pode analizarse sen ter en conta o marco político e ideolóxico da tradución. Unha vez
explicitado o marco, a solución dos problemas concretos é cuestión de manter e argumentar a coherencia. No
caso de House/Desaforado, analizarei agora algunhas decisións relativas ao texto.
Vou empezar pola dificultade que de feito afrontamos máis ao final do proceso, mais que é o primeiro que se
percibe: o título. Na miña tradución constaba o título Des/Aforado. As dificultades para chegar a un título
axeitado para esta obra son varias. A primeira, que a palabra «house» se usa en toda a obra co dobre sentido
de casa e aforo. Úsase non só verbalmente, senón performativamente, dado que Vítor, o personaxe principal,
fala adoito directamente ao aforo, ao público. Se ben é certo que en Galicia a maioría da xente pode entender
a palabra inglesa «house» como casa, ao tirarlle o concepto do aforo a obra ficaría incomprensible en bastantes
puntos. A isto houbo que engadirlle o problema de que existe unha serie chamada House que forma parte da
cultura popular e que podería facilmente levar a confusión. A miña escolla de desaforado transmitía tamén o
conflito principal dun personaxe expulsado da súa propia casa, da sociedade, e cun discurso certamente raiano
na histeria. A decisión final adoptada foi deixar House e engadirlle Desaforado para deste xeito transmitir unha
visión máis completa do que era a obra.
O enfoque xeral da tradución tamén explica con facilidade outras cuestións que tenden a analizarse en estudos
textuais: a adaptación dos nomes, referentes e expresións ao contexto local. Por mencionar algúns exemplos,
podemos comezar cos nomes propios, que foron todos adaptados ao galego. Moitos dos nomes que aparecen
son de tipo común: Stew – Suso; Trish – Tere; Harvey – Ernesto; Joyce – Remedios, etc.; se ben preservei Jennifer
para manter unha connotación de idade implícita no texto e por sentir que é un nome que foi adaptado en
Galicia, mesmo dende unha óptica algo humorística. Este último aspecto marcou tamén outras escollas como
«Mister “CallMeJoe”», que pasa a ser «O señor “Chamádeme Pepe”» ou a muller do protagonista que en inglés
se chama Mary Ann e para a cal cumpría un nome igualmente rechamante e telenovelesco: Gloria Camila.
No texto orixinal aparecía unha combinación de referencias que poden identificarse para o público galego polo
contacto colonial que se establece coa cultura norteamericana, sobre de todo de Estados Unidos, e outras
menos obvias. Nos dous casos optei por localizar os referentes ao contexto galego. Como exemplo do primeiro
tipo de fenómenos podemos atopar a referencia a «Lucy in the Sky with Diamonds», que moita xente coñecerá
como tema dos Beatles, pero non tanto como sinónimo do LSD, que neste fragmento do monólogo é a referencia
implícita relevante:
His brain went missing in 1967, went on a trip with Lucy in the Sky with Diamonds never came back (20)
Perdéuselle [o cerebro] no 67, seica foi un dos que comezou a facer o pan coa fariña e non lle veu de volta
No segundo tipo de exemplos atopamos cousas como 7Eleven – Carrefour; Froot Loops – cereais; Medicine Hat
(unha cidade perdida de Alberta) – Cuspedriños; DingDongs – Phoskitos; The Shourd of Turin on ‘Man Alive’ – a
saba santa de Turín en Informe Semanal.
A coloquialidade do monólogo tamén seguiu a mesma estratexia comentada, por exemplo:
Hey Victorman, what wuz that you were doing? [...] waddaya think yajerk? (23)
A ver, Vitoriño, a que andabas? [...] que pensas, mamalón?
academiagalegadeteatro@gmail.com

32
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

Ou o uso que o protagonista fai da palabra “weird” para referirse a un xeito de ser que en galego encaixa coas
connotacións de “rariño”
You are born weird, you get fuckedup. You can’t be born fucked up or get weird. (25)
Rariño nácese, fodido acábase. Non podes nacer fodido ou acabar rariño.
Por suposto, como en calquera proceso teatral, o texto escrito é só o primeiro paso. Aínda así, nel establécense
as bases para a produción e polo tanto é importante comprender dende que postura se toman as decisións
lingüísticas. A partir de agora, centrareime na análise de como foi o outro proceso de mediación que se deu na
realización de House/Desaforado, é dicir, a interpretación entre Celso Parada e Kevin Orr para poder chegar á
estrea.
Des/aforar
Como xa comentei, no caso de House, MacIvor non só fala da casa, senón tamén, grazas á polisemia da palabra
inglesa, de “aforo”, é dicir, do público que asiste a un espectáculo. No caso desta produción, para chegar a ese
momento de interacción co colectivo cumpriron unha serie de procesos de mediación máis complexos e en certo
sentido un des/aforo das persoas implicadas para chegarmos ao aforo. Todas tivemos que deixar a comodidade
lingüística que nos ofrecen os proxectos na nosa lingua habitual para crear unha obra única.
Para comprender como se produciu ese des/aforo debo retrotraerme aos inicios da colaboración entre Parada
e Orr que, segundo relata Orr, aconteceu pola mediación do profesor da Universidade de Santiago de
Compostela Manuel García Martínez que, tras pasar un tempo na Universidade de Ottawa insistiu en que Orr
viñese traballar a Galicia. Ao coñecer a Celso Parada, a química foi instantánea entre os dous, tal e como describe
Orr citando a Tenessee Williams: «Celso and I fell in love “All at once and much, much too completely.”» .
Foi así que, nunha primeira instancia, en 2016 Parada non só contactou comigo para traducir un texto (The
Dishwashers de Morris Panych antes mencionado), senón que me convidou a unha xuntanza en Cangas con Orr
para conformar o equipo que había de poñer a andar a obra.
O meu traballo con Parada tiña unha traxectoria bastante máis longa ca a de Orr. No ano 2007 puxérase en
contacto comigo para adquirir os dereitos da adaptación teatral d’O club da calceta, adaptación na que
colaboramos. A partir de aí forxouse unha fonda amizade, marcada sempre pola xenerosidade de Parada, o seu
sentido do humor e o seu amor polo teatro. Ademais de compartir tempo durante a preparación d’O club, Parada
realizou labores de produción durante máis dunha década no espectáculo Implícate, promovido pola ONG que
eu mesma fundei en 1998, Implicadas no Desenvolvemento. Era este un esforzo titánico en tempo e recursos
ao que Parada ademais engadía outras colaboracións como representacións benéficas dalgún espectáculo que
tivese en marcha co Teatro do Morcego.
A colaboración funcionou tamén coa miña implicación profesional como tradutora para Teatro do Morcego con
Kvetch de Steven Berkoff en 2009 e logo co caso que nos ocupa e que, como acabo de relatar, comezou cun
proxecto con outro texto diferente que non foi posible levar a escena polas dificultades de escenografía e
limitacións económicas da compañía. Parada atopou pola súa conta outro texto, House, para que o valorase e
finalmente fomos adiante con este longo monólogo teatral feito para un actor da madurez e altura de Celso
Parada. Durante o proceso de tradución tivemos a oportunidade de comentar cuestións relativas ao enfoque e
ao texto, que por momentos eu atopaba algo críptico e sen dúbida excesivamente masculino. Porén, tamén me
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resultaba interesante entender o monólogo como unha fractura precisamente da masculinidade occidental e
capitalista dominante.
Todas estas conversas desembocaron no texto que entreguei a Parada, que xa analicei anteriormente, e que
andando o proxecto e co apoio de Orr para elaborar a solicitude, foi merecedor dunha axuda á tradución do
Canada Council. Cando comezaron os ensaios en agosto/setembro de 2017, eu estaba de viaxe como activista
en Támil Nadu e nas Filipinas e regresei xa iniciados os ensaios. Segundo relata Orr, os primeiros días consistiron
en revisar a tradución con Parada e traballala no proceso habitual que se fai con calquera texto teatral. En
palabras de Orr:
I did not find the translated text required any bridging to its new cultural surroundings. I think the translator had
done that work for me and before I arrived. The language was already localized, references and names in the
text altered to suit its new environment and both the translator and the actor were so sensitive to their own
cultural reality that I never felt it was my place nor was there any necessity for me, the outsider, to bridge
anything.
Orr preparara o texto coa mesma disposición de páxina que tiña o orixinal para poder ir seguindo mediante o
inglés o que o actor interpretaba en galego. Vemos unha mostra deste xeito de traballo na Figura 1 (foto cedida
por Kevin Orr).

Tras o meu regreso, Parada insistiu en que asistise a un ensaio no teatro de Moaña. Naquela altura, xa formaban
parte do equipo Inma López Silva como axudante de dirección e Carlos Alonso como responsable de vestiario.
Cómpre ter en conta que, ata ese momento, Orr e Parada foran quen de comunicarse ou ben dun xeito moi
limitado (Orr fala tamén francés e, segundo el mesmo di, 200 palabras de castelán e Parada mantiña un dominio
semellante limitado do francés) ou ben coa axuda de López Silva, que se viu na tesitura de exercer labores de
interpretación sen ser esta a súa profesión, a isto había que engadirlle a dificultade de exercer as dúas funcións.
López Silva tiña responsabilidades importantes doutro tipo na produción da obra e encargarse do traballo de
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interpretar, que era unha tarefa a maiores. A descrición dos problemas de comunicación percibidos por Orr e
por min mesma que comentarei a seguir en ningún caso teñen como obxectivo restarlle valor á contribución de
López Silva a todo o proceso de creación de House/Desaforado, senón incidir na mellora que se produce ao
contar con apoio profesional na interpretación. O apoio profesional, como veremos, non só evita certas
confusións e perdas de tempo (algo importante dende o punto de vista da produción), senón que contribúe a
que cada quen poida facer correctamente a súa función e a que ningunha persoa se sinta excluída dos procesos.
Isto se debe, entre outras cousas, a que o obxectivo exclusivo da intérprete é precisamente ese, garantir que
todas as persoas poidan realizar o seu traballo dende a confianza e o entendemento pleno de todo o que
acontece no proceso de creación dunha obra teatral.
Para comprender a importancia de contar con intérpretes profesionais relatarei as circunstancias particulares
desta produción, que axudan a entender, nas fendas que se produciron, cales poden ser as melloras que unha
profesional ofrece ao equipo.
Regresando pois ao primeiro ensaio ao que asistín e que observei como convidada, puiden constatar certos
problemas de comunicación, que fixeron que a partir de aí, e tamén por solicitude de Parada e Orr, tentase
asistir de forma voluntaria a todos os ensaios que a miña vida laboral como intérprete me permitiu e mediar de
xeito profesional para poder levar a bo porto a representación.
Creo que é importante narrar todas estas cuestións máis relativas aos procesos íntimos de creación colectiva
para entender ben o resultado final das producións e, neste caso, é evidente que House/Desaforado non podería
existir sen todos estes elementos que van máis alá do texto e que implican relacións humanas e profesionais
entre linguas e culturas. Se ben, como xa comentei, todas tivemos que deixar o confort da nosa casa,
interesábame en particular a experiencia de Orr por ter que traballar nun contexto lingüístico descoñecido para
el e con mediación, algo ao que non estaba afeito. Ademais, mentres que o resto do equipo podía entenderse
perfectamente entre si, o feito de non poder seguir conversas entre o actor e a axudante de dirección, entre
esta e o equipo técnico, etc, dificultaba profundamente o seu labor.
Se antes comentaba que hai pouca interacción entre os Estudos de Tradución e o teatro, a interpretación
profesional para o teatro semella nin existir. Neste sentido, House/Desaforado é un proxecto excepcional, tanto
polo seu uso da interpretación como pola coincidencia de contar no equipo cunha intérprete profesional con
máis de vinte anos de experiencia. Aínda que polo xeral traballo en contextos médicos, científicos e
empresariais, o eido da cultura tamén constitúe unha das miñas áreas de traballo prioritarias. Sen ir máis lonxe,
tiven a oportunidade de interpretar no I Congreso Internacional de Teatro celebrado en Ourense en maio de
2005 e tamén en proxectos como Europa na casa do grupo alemán Rimini Protokoll durante Escenas do cambio
en 2016, para a directora teatral támil Mangai e o bailarín Aniruddhan Vasudevan durante as súas visitas a Galicia
promovidas por Implicadas no Desenvolvemento en 2015, ademais de en diversos festivais de cine, encontros
con artistas ou para a televisión.
Se cadra o proceso de mediación máis complexo deuse con Europa na casa, dado que implicaba traducir e axudar
a programar unha máquina, mediar entre os integrantes do grupo teatral e participar en varias sesións de proba
para axudarlles a valorar as implicacións culturais do traslado da súa performance a Galicia. De xeito máis
convencional, era o meu labor transmitir cuestións tanto loxísticas como organizativas do equipo de Escenas do
cambio, ademais de participar nalgúns ensaios para comprobar que as traducións funcionaban e manter logo
xuntanzas co equipo para retocar os aspectos que se considerasen necesarios.
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No caso de House/Desaforado, o traballo foi de corte máis convencional, no sentido en que o meu labor, cando
estaba presente, foi o de mediar entre o director e o actor/produtor/equipo, ademais de liberar indirectamente
á axudante de dirección das tarefas de mediación lingüística que lle restaban tempo doutras actividades que
eran da súa competencia. A maiores, contaba con certas vantaxes: a primeira era a de ser a tradutora do texto
co que se traballaba, o cal me daba un entendemento maior dos procesos comunicativos que o rodeaban. A
segunda e fundamental, o vínculo afectivo con Teatro do Morcego que facía que o meu traballo se entendese
dende a confianza e o respecto. Non afondarei aquí por falla de espazo na importancia da reformulación da
visión patriarcal dos afectos á hora de exercer a interpretación (véxase Reimóndez 2017), pero este podería ser
un bo exemplo de como a proximidade ao proxecto axuda a desenvolver un mellor labor profesional ás
intérpretes.
Ademais da preparación que calquera traballo require en canto a terminoloxía específica (por exemplo, todo
vocabulario relativo á organización do escenario, attrezzo, luces, entradas e saídas, etc.), a parte máis
importante da mediación tiña que ver con ser quen de transmitir o ton e as indicacións do director nunha
conversa por forza íntima. Facerse «aire», en metáfora de Orr.
No proceso de crear o fogar común que logo compartir co aforo, podemos destacar tres tipos de interacción,
segundo as describe Orr: traballo sen interpretación profesional, traballo sen mediación e traballo con
interpretación profesional. En xeral, nos escasos proxectos culturais onde se precisa unha mediación lingüística
e con honrosas excepcións como foi Escenas de cambio, é bastante habitual a presenza de intérpretes non
profesionais. Son estas persoas que por veces, como acontece no caso que nos ocupa, exercen outras funcións
e, por ter un dominio maior ou menor das linguas implicadas, se ven avogadas a exercer de mediadoras
lingüísticas sen ter as ferramentas necesarias para facelo, malia a súa vontade e coñecemento da temática ou
campo (penso neste caso en festivais de cine ou encontros semellantes). A confluencia destas circunstancias
leva a que se dean con maior ou menor frecuencia situacións de desorientación e confusión de papeis como
esta que describe Orr:
At the beginning I was worried that the translator [sic] disagreed with my thoughts because I would listen to her
share my thoughts: 1, 2, 3 and 4 but I far as I could tell; she would only share notes 3 and part of note 4. Maybe
she disagrees with my notes, I thought. Maybe she wants to direct herself, I thought? [later] it dawned on me
that she was not in disagreement with my note, nor was she trying to “back door” direct the play, but in fact she
had simply misunderstood me or forgot something I said because I talk a lot.
Cito este fragmento de forma extensa para demostrar ata que punto a amalgama de papeis de intérprete e
outras funcións pode ser contraproducente para a comunicación e provocar inseguridades e ralentizacións dos
procesos teatrais.
Para entender de forma máis clara as capacidades coas que unha profesional pode contribuír a un proceso
teatral podemos mencionar algúns aspectos básicos do noso traballo como, por exemplo, a necesidade
imperiosa de reproducir a totalidade da información e, no caso dunha interpretación consecutiva como era a
que aquí se presentaba, a necesidade de contar con formación sobre técnica de toma de notas para conseguilo;
unha materia, por certo, bastante complicada que leva a que moitas intérpretes non se vexan capaces de realizar
interpretacións consecutivas e se dediquen só á simultánea. Outro aspecto importante no que contribúe contar
cunha profesional da interpretación á hora de levar adiante un proxecto teatral e que quedaba patente neste
proxecto é que a intérprete non debe interferir durante a comunicación con preguntas propias ou introducir
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digresións na conversa entre as dúas persoas a menos que esas digresións teñan un fin claro (por exemplo,
aclarar algún termo ou posicionarse en situacións de tensión). Cando a persoa que interpreta ten outra función
é habitual que teña que establecer diálogos diferenciados con distintas persoas que integran o equipo e que
esqueza ou se despiste de transmitir a información ás partes que non a entenden. Se estas consultas se realizan
durante a interacción entre as dúas partes que non se entenden, a comunicación resulta aínda máis confusa. As
profesionais sabemos que interromper a reprodución dun fragmento con calquera outra enunciación
interrompe tamén o traballo da memoria preciso para interpretar correctamente en consecutiva e, de feito, as
propias intérpretes adían preguntas ou comentarios dalgunha das partes cando pretenden interromper o que
se está aínda interpretando (por exemplo, indicando que se nos deixe rematar e que logo poderán facer a súa
pregunta/comentario e continuar co fragmento que nos ocupa).
Neste contexto, para Orr, á chegada da intérprete profesional marcou un cambio na eficiencia e axilidade do
traballo. Segundo el: «The professional understood the ideas, thoughts and nuances and shared them easily. If
clarification was needed, it was on complex ideas that she grasped quickly and passed them along. I suppose the
difference between a nonprofessional translator [sic] and a professional is the difference in taking a boat across
the ocean or an airplane».
Cómpre subliñar que Orr insiste en valorar en todo momento a boa vontade e axuda de López Silva, mais o certo
é que «for the first six weeks, I knew there was a struggle with the mediation but thought that was just normal».
É evidente que os intentos das compañías e persoas non profesionais de mediar na comunicación son valiosos,
pero provocan, como acabamos de ver brevemente, una serie de dificultades que son doadas de superar
implicando a profesionais nos procesos.
Creo que as declaracións de Orr axudan a entender a importancia da profesionalidade na mediación lingüística
como un aspecto ao que cómpre dar máis importancia no mundo teatral. Ademais, fronte á visión xeneralizada
da mediación como algo negativo, que «entorpece», creo que é fundamental rescatar a visión positiva de Orr
cando di «I generally work quickly, think quickly, speak quickly. Mediation forced a different rhythm on my
communication and this new rhythm calmed me, slowed me, allowed reflection and new insights».
A importancia de House/Desaforado neste sentido radica na súa visión do teatro tamén como un espazo de
intercambio cultural moito máis amplo que a tradución dun texto e que pode servir para que o teatro galego
tome pasos máis afoutos á hora de investigar creacións doutros espazos culturais que poidan enriquecer a nosa
casa co apoio das profesionais da tradución e da interpretación axeitadas, que son a fin de contas as que sempre
habitan un mundo des/aforado e por iso con conciencia da súa propia posición.
Casa, aforo, fogar
Para concluír, considero que proxectos coma o de House/Desaforado demostran a necesidade dun estudo máis
global das prácticas de mediación lingüística no teatro. Estudar é tamén visibilizar, promover, alentar. Dado que
temos a sorte de que na cidade de Vigo se reúnan a Facultade de Tradución e Interpretación e a ESAD, é hora
de que o intercambio sexa máis fluído entre os dous mundos, que as institucións se apoien para formar as e os
profesionais que o mundo do teatro en Galicia necesita. Por outra banda, sería esta tamén unha maneira de
concienciar ao mundo do teatro da necesidade de contar con profesionais da mediación lingüística e de confiar
nas capacidades que ofrecemos e que poden marcar a diferenza nunha produción.
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Mais no fondo, é esta tamén unha reflexión sobre como nos relacionamos con outras culturas, sobre os silencios
e as necesidades de ampliar o abano de opcións para o teatro en Galicia. Todas as partes somos moi conscientes
das limitacións que as compañías teñen no noso espazo lingüístico e cultural, mais hai problemas que teñen
máis que ver cun enfoque xeral sobre o que é o canon, sobre o que debe traducirse ou non, sobre como e quen
deben encabezar eses traballos, que finalmente manifestan visións hexemónicas (en canto a xénero e
procedencia) que non axudan a ampliar a nosa ollada sobre o mundo e, ao final, a nosa propia casa. Pois a casa
do teatro non medra se non abre as portas e moito menos podemos agardar nós ser hóspedes doutras polas
que non nos interesamos. Nese contexto, House/Desaforado foi un proxecto xeneroso que partiu do respecto
mutuo e da colaboración e que pode dar pistas para establecer outro tipo de colaboracións e relacións con
culturas que no futuro saian dos espazos predeterminados.
Remato este artigo coa esperanza de que a casa, o fogar que Celso Parada, Orr e o resto do equipo iniciamos
como unha porta aberta axude a reformular os alicerces, transformar a solaina, compartir a lareira e contribúa
a que o teatro galego cumpra a súa función social, artística e transformadora na que todas as persoas que o
amamos confiamos.
1

Ao longo de todo este artigo utilizarei a palabra “interpretación” para referirme á mediación lingüística de tipo oral e non
ao seu sentido teatral, a menos que o especifique expresamente.
2
Por unha banda, mediante a tradución teatral recibimos as historias doutras persoas na nosa casa, acollémolas coma
anfitrioas e, pola outra, habitámolas, converténdonos en hóspedes. Así que quen acolle a quen neste intercambio cultural e
interlingüístico; e como podemos garantir que resulta xusto e inclusivo?
3 Todas as traducións son miñas.
4
Se se permite que a tradución literal esmoreza na era da tradución cultural, axiña acabaremos nun mundo totalmente
traducido, monolingüe, monocultural e monolítico. E daquela, aquelas persoas que aínda somos bilingües e que aínda
estamos sen traducir dende a nosa terra de orixe a unha costa foránea, seremos traducidas contra a nosa vontade e ao noso
pesar.
5
Pode accederse a ambos os dous catálogos na páxina do Centro Dramático Galego
http://centrodramatico.xunta.gal/publicacions/coleccion.php?ver=36&lg=gal
6
Unha análise de xénero das obras publicadas polo CDG e pola Biblioteca Francisco Pillado Mayor confirmaría a creación
dun canon absolutamente masculino, non só en canto á tradución.
7

A definición da nación como un espazo, corpo ou casa require da proximidade de persoas descoñecidas a ese
espazo, sexa a tal proximidade percibida como ameaza (monoculturalismo) ou ben recibida (multiculturalismo).

8

Celso e mais eu namorámonos «De súpeto e total, total e completamente».
Todas as citas de Orr proveñen de comunicación persoal a través do correo electrónico.
10
Non me pareceu que o texto traducido precisase de ningún tipo de mediación no seu novo contexto cultural. Creo que a
tradutora xa me fixera o traballo antes de eu chegar. A lingua xa estaba localizada, as referencias e nomes presentes no
texto alterados para encaixar no novo contexto e tanto a tradutora coma o actor tiñan tal sensibilidade con respecto á súa
propia realidade cultural que nunca sentín que fose o meu papel nin que tampouco fose necesario que eu, o que viña de
fóra, mediase nada.
11
Ao primeiro preocupábame que a tradutora estivese en desacordo coas miñas ideas, porque a escoitaba transmitilas: 1, 2,
3 e 4, pero polo que eu vía, só transmitía as indicacións 3 e parte da indicación 4. Se cadra non estaba conforme coas miñas
indicacións?, pensaba. Se cadra quere dirixir ela?, pensaba. Acabei caendo na conta de que non era que estivese en
desacordo coas miñas indicacións, tampouco estaba tentando dirixir a obra «en paralelo», o que pasaba simplemente era
que non me entendera ben ou que esquecera algo do que eu dixera porque falo moito.
9
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12

A profesional comprendía as ideas, pensamentos e detalles e transmitíaos con facilidade. Se se precisaba unha aclaración,
era no caso de ideas complexas que pillaba de contado e comunicaba. Imaxino que a diferenza entre unha tradutora non
profesional e unha profesional é a diferenza entre cruzar o océano nunha lancha ou nun avión.
13
Durante as primeiras seis semanas, sabía que había algunha dificultade de mediación pero pensaba que era normal.
14
Polo xeral traballo rápido, penso rápido, falo rápido. A mediación obrigoume a adoptar un ritmo diferente na
comunicación e este novo ritmo acalmoume, ralentizoume, deume a oportunidade de reflexionar e acceder a novas
perspectivas.
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Resumo:
A linguaxe literaria de Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), sen dúbida unha das máis interesantes na Galiza
contemporánea, presenta diversos trazos que serven para a identificaren con clareza a respecto doutras. Esas
características aparecen en calquera xénero dos cultivados polo autor, isto é, a prosa, a poesía, o ensaio e, naturalmente,
o teatro. A intención deste contributo é ver como se manifestan eses elementos lingüísticos nas obras teatrais de Otero e
como foron aproveitados estilisticamente polo polifacetado escritor. Para tal finalidade, tivemos especialmente en conta
tres textos escritos en épocas diferentes, cunha estética e concepción dramática tamén distintas, como son Diálogos na
néboa (1931), Traxicomedia da noite dos Santos (1960) e O fidalgo e a noite (1970). Outras outras obras literarias, porén,
foron igualmente utilizadas para o presente achegamento, pois nelas verifícase o inconfundíbel modelo lingüístico
oteriano. Ao paso, tamén concedemos atención á época e ás circunstancias socioculturais en que se xera ese modelo, isto
é, o primeiro cuartel do século XX, coas Irmandades da Fala (IF) como importante axente motor de toda esa efervescencia
cultural, lingüística e política. Igualmente, desenvolvemos un sucinto repaso pola produción dramatúrxica de Otero, un
considerábel conxunto de textos de grande valía estética e que serviu como inspiración para o teatro galego do noso
tempo.
Palabras chave:
Galego, linguaxe literaria, léxico, teatro, modelo lingüístico.

1. Introdución
O galego de Ramón Otero Pedrayo (1888-1976) pasa por ser un dos máis vizosos do século XX e un dos
que máis portas abre para diversos estudos de teor gramatical e lexical. Nel conflúen, en primeiro lugar,
elementos que hoxe, co desenvolvemento da lingüística na Galiza, poderiamos clasificar con total
facilidade como coloquialismos, dialectalismos e popularismos, os cales dotan a lingua do señor de
Trasalba dunha notábel dose de autenticidade. En segundo lguar, tamén é merecedor de nota en Otero o
propositado aproveitamento de recursos do galego tradicional, capaces de proporcionaren á escrita da
altura novos horizontes expresivos e de a faceren apta para todo o tipo de xénero literario, nomeadamente
desde a creación vocabular ou desde a ampliación semántica de determinadas voces do mundo rural. E
en terceiro lugar, a recorrencia ao portugués contemporáneo e ao galego medieval cumpriu na escrita de
Otero Pedrayo e na dos seus coetáenos un papel igualmente relevante para a recuperación de léxico e
para o acrecentamento vocabular.
Ao mesmo tempo, moito embora fose mellor coñecido pola súa produción prosística e ensaística, a
dramaturxia do autor de Trasalba é hoxe en día subliñada pola súa alta calidade e polo que supuxo de
inspiración para o teatro galego actual. Escritoras e escritores souberon ver na obra dramática de Otero
Predrayo unha verdadeira referencia como autor, de modo que a crítica actual pon moito en valor a súa
produción dramática polo seu carácter innovador e vangardista.
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A nosa intención, por tanto, é reflectirmos á volta das características lingüísticas do galego empregado
por Otero, uns trazos que abrochan nun contexto sociohistórico moito concreto e que se mantiveron, no
xeral, ao longo de toda a súa proteica produción literaria. Para esta finalidade faremos, en primeiro lugar,
unha abordaxe xeral das circunstancias da escrita en galego no primeiro cuartel do século XIX a nos
centrarmos nas Irmandades da Fala; corresponde ao período no cal o polígrafo ourensán comeza a
escribir para nunca máis deixar esa dedicación e no cal a consciencia da necesidade dunha prosa e dun
teatro en galego dignos, á mesma altura do que se facía noutros países da Europa, discorre paralela á
preocupación pola lingua do país canto aos seus usos sociais e ao seu futuro. En segundo lugar, a nos
basearmos na cantidade e na validade artística do teatro oteriano, tracexaremos un percurso pola súa
notabilísima produción. E, en terceiro lugar, centrándonos fundamentalmente no léxico, imos ver como
os trazos lingüísticos da escrita de Otero se manifestan en textos teatrais, moito embora fagamos
referencias ocasionais a outras obras, nin sempre pertencentes ao xénero dramático.
2. Lingua e sociedade na Galiza do primeiro cuartel do século XX
Conforme acaba de ser sinalado, Otero Pedrayo principia a súa vida literaria nun período crucial do
século pasado para o avanzo dos idearios nacionalistas, nos cales a defensa da lingua protagoniza
papeis centrais para as nadas en 1916 Irmandades da Fala (IF). Non se podería entender toda esa
movimentación cultural e política sen elas. O papel fulcral que conceden á lingua galega na definición
e proxección da identidade singular da Galiza demóstrase, para alén de no propio nome que escolleron,
nos seus textos fundamentais, desde a obra do seu “heraldo” Manuel García Blanco (cfr. García Negro,
2012), pasando polo inspirador da denominación e redactor dos textos fundacionais (Villar Ponte,
1916a; 1916b), pola Doutrina nacionalista (1921) de Ramón Vilar Ponte, que dedica un capítulo á
“lingua como fundamento primordial da nacionalización” (in Blanco Echauri & García Negro &
Sanmartín Rei, 2006: 65-69), até chegarmos aos textos programáticos e organizativos das IF e á prosa
doutros destacados autores da súa época, como V. Casas, X. X. González, A. Lousada Diéguez, PazAndrade, Peña Novo, Pedret Casado, Porteiro Garea, V. Risco ou X. V. Viqueira; citemos só, a modo de
exemplo, o pensamento apaixonado deste último cando, a se referir ao idioma, escribe: “Alma nosa
eres tí, lingua que fuches creada na nosa historia, modo divino de expresión saído das entranas do
pobo galego” (Viqueira, 1974: 91).

Nestes medios, se a Galiza era conceptualizada polas IF como un país europeo con todas as súas
consecuencias, daquela o seu idioma debía asumir a correspondente parte de competencia para
vehiculizar unha cultura definida na súa propia expresión. Mais a realidade social do galego era ben
diferente nas primeiras décadas da pasada centuria perante as expectativas de se tornar nunha lingua
ao mesmo nivel que as veciñas: afastado secularmente do cultivo literario á altura doutros idiomas
europeos, relegado ás clases populares que o deron conservado oralmente –non sen que se producisen
interferencias provenientes do español– e varrido do ensino, da liturxia, de ambientes e de usos sociais
propicios que posibilitasen involuír esa situación, a súa vixencia como medio vehiculizador apto para
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calquera contexto ou como transmisor de temas eruditos ou literatura non reducíbel á lírica de carácter
popular ou costumista, distaba moito de ser cuantitativamente todo o favorábel que sería de desexar.

Ao ser a lingua galega unha preocupación primordial das IF, estas deciden prestixiala mediante a
recuperación e modernización da súa tradición cultural e a superación do complexo de inferioridade
das e dos falantes, para o que proxectan unha serie de actividades de forma a abranxeren os diferentes
campos de actuación social. Así, ven no teatro un medio útil para espallaren a ideoloxía nacionalista e
para daren novos ámbitos de uso á lingua; por consecuencia, fundan o Conservatorio Nazonal de Arte
Galego e a Escola Dramática Galega coa finalidade de levaren o teatro por todas as cidades e vilas da
Galiza (cfr. Biscaíno & Lourenço, 2002). Conscientes tamén da importancia da escola para a
recuperación de usos da lingua, as IF preparan diversos proxectos para a galeguización do ensino –”A
nosa escola”, 1917, e “Nosos problemas educativos”, 1918, debidos a Viqueira (1974: 137-140; 14473); “Plan pedagóxico pra a galeguización das escolas”, 1921, da autoría de Vicente Risco (2001)– que
as circunstancias políticas non permitiron levar a cabo. Promovidas tamén por persoas vinculadas ás
IF, xorden editoras que difunden a narrativa breve en galego de carácter popular, como Lar na Coruña,
Céltiga en Ferrol ou Alborada en Pontevedra; neste labor atinxen unha singular relevancia as figuras
de Ánxel Casal e María Miramontes, que acaban por concentrar e representar na súa propia morada
coruñesa todo ese esforzo galeguizador das IF:

Os anos de Lar son os anos da posta en marcha dunha experiencia múltiple. O local das Irmandades, Real
36, 1º é por esas datas o fogar do matrimonio, o obradoiro para a minerva e as caixas, o local de
administración e impresión de A Nosa Terra e da editora, así como o local das escolas das Irmandes (sic).
Escolas estas, abertas e populares con ensino bilingüe e orientación progresista que dirixen e sustentan o
matrimonio coa axuda dos Somoza, Elvira Bao e no que conferencian e axudan Otero Pedrayo, Cebreiro,
Lesta Meis, Castelao... (Vázquez Souza, 2004: 191-192).

En relación con esta actividade editorial está a creación da revista Nós en Ourense no ano 1920,
promovida polo grupo local das IF e dirixida por Vicente Risco, que dá nome á Xeración Nós e que serve
de canle de expresión para a potenciación e modernización da cultura galega, na procura de lle tirar o
exceso de localismo, ruralismo e costumismo que até entón a caracterizaba. Nas súas páxinas tiveron
cabida, alén da literatura, traballos de historia, filosofía, socioloxía, etnografía ou arqueoloxía,
conseguindo para o galego novos ámbitos de uso, como a prosa científica, obxectivo que os membros
desta xeración consolidarían coa súa obra individual. Vira aleccionadora a súa coñecida evolución
ideolóxica, ao pasaren a adquirir un firme compromiso coa Galiza e coa súa lingua após descubriren
que a única maneira de seren europeos e universais era seren plenamente galegos; esta evolución está
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ben explicada por Vicente Risco en “Nós, os inadaptados” (1933) e por Otero Pedrayo en Arredor de si
(1930), onde o seu protagonista Adrián Solovio aprendeu axiña a falsidade, en que el “por costume e
priguiza” participara, “de ser o galego unha lingua vella, unha ruína, non doada pra conter nin fecundar
unha idea moderna, impropia pra a Técnica e pra a Filosofía por exemplo”; mais desde que “Adrián
falaba galego sentía todo o seu ser renovado” (AS, 176). Así explica tamén Risco (1933: 122) o périplo
vital dos membros da súa xeración e del propio: “viñemos dar na solprendente descoberta de que
Galiza, a nosa Terra, oculta ao noso ollar por un espeso estrato de cultura allea, falsa e ruín, vulgar e
filistea, ofercíanos un mundo tan esteso, tan novo, tan inédito, tan descoñecido, como os que
andábamos a precurar por aí adiante”.

Como herdeiros e fillos ideolóxicos da Xeración Nós, un grupo de estudantes universitarios –Carvalho,
Filgueira, Bouza-Brei, Martínez López, X. Lourenzo, Fraguas–, coa colaboración dalgún profesor, fundou
en 1923 o Seminario de Estudos Galegos (SEG), que serviu para potenciar e ampliar o uso do galego na
prosa científica e técnica. A xente do SEG desenvolveu unha intensa e frutífera actividade investigadora
e divulgadora en diferentes campos, con importantes resultados que a barbarie fascista dos
vencedores da guerra de 1936 acabou por espoliar ou destruír. Unha mostra desta inquietación
rexeneradora pola escrita en galego de temas non reducíbeis ao folclore ou ao costumismo ruralizante
está nas oitenta e tres publicacións neste idioma face ás trinta e dúas en castelán que realizou o SEG
no período 1926-1934, en que se desenvolven aspectos de ciencias naturais, ciencias sociais e
xurídicas, historia, prehistoria, xeografía etc. (cfr. Monteagudo, 1999: 494).

Tanto a Xeración Nós como o SEG poden enmarcarse dentro do proxecto das IF, pois xa en 1917 as
personalidades máis destacadas do que sería logo o Grupo Ourensán da primeira –Risco, Otero,
Cuevillas– facían parte da irmandade local (cfr. Beramendi, 2007: 449) e os obxectivos que perseguía
o segundo entraban plenamente na estratexia daquelas. Coa chegada da República en 1931, todo o
galeguismo que se movía arredor das IF e que viña desenvolvendo a súa actividade nas diversas frontes,
fundamentalmente de carácter cultural, vai confluír no Partido Galeguista (PG), que persegue a
autodeterminación política para a Galiza e a normalización lingüística como obxectivo máis definido. O
PG móstrase tamén máis preciso no seu programa do que o eran as IF e máis coherente na súa práctica
lingüística, xa que face a unha actitude bilingüista” das IF, o PG avogará “nuns termos máis concretos
pola normalización do galego”, coa galeguización do ensino e o dereito indiscutíbel ao emprego do
idioma, xunto coa súa cooficialidade, como “pontos básicos do programa do Partido” (Rodríguez, 1991:
68).
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Así como nas IF entraron moitas persoas nos momentos iniciais procedentes do “máis tépedo
rexionalismo ‘sano y bien entendido’” (Beramendi, 2016: 67) que tiñan unha visión folclórica do galego
e unha práctica lingüística incoherente, o PG foi a única forza política que utilizou e defendeu con
clareza a lingua galega; usouna en todos os seus actos e conseguiu que se lle recoñecese no Estatuto o
rango de cooficialidade, coa consecuente obrigatoriedade do seu ensino na escola primaria e coa
introdución nos institutos e escolas de maxisterio da materia de Historia, Lingua e Literatura Galegas,
ben como coa obrigatoriedade para o funcionariado de coñecer o idioma propio do país. Porén, o
comezo da Guerra Civil aos poucos días de se ter plebiscitado o Estatuto impediu a súa entrada en vigor
e, para alén diso, provocou a brusca interrupción de toda a actividade conducente á recuperación e
dignificación da lingua e cultura galegas que as IF foran pondo en andamento no período que vai desde
1916 a 1931: o SEG será espoliado polo réxime franquista, os planos de galeguización do ensino ficarán
paralizados, o proxecto teatral daquelas na realidade xa se pode dar por concluído coa ditadura
primorriverista (cfr. Biscaíno & Lourenço 2002: 51), o labor editorial en galego recibirá un golpe mortal
simbolizado no vil asasinato de Ánxel Casal en Cacheiras en 19.08.1936, como o de Alexandre Bóveda
na Caeira representa a interrupción violenta da loita política do nacionalismo galego pola dignificación
do idioma. E a mesma sorte seguirán algunhas figuras destacadas das IF, en canto outras terán de se
refuxiar no exilio exterior, como Castelao, ou no interior, cal foi o caso de Ramón Otero Pedrayo,
represaliado pola ditatura franquista e afastado do mundo do ensino, ámbito en que chegara a ser
catedrático de instituto (cfr. Sánchez Rei, 1999: 16-18).

3. O galego na escrita e nos estudos filolóxicos
O galego fórase consolidando no ámbito poético ao longo do período oitocentista e comezou a se abrir
camiño no teatro e na prosa narrativa no tránsito intersecular. Mais no ensaio terá de esperar ao século
XX para ir conseguindo un oco. Tamén os estudos filolóxicos sobre o galego –basicamente gramáticas
e dicionarios– se poñen en andamento na segunda metade do século XIX, a se serviren do castelán
como lingua de redacción e a manteren con este unha relación tanto de diglosia funcional como
epistemolóxica (cfr. Sánchez Rei, 2005: 105-108). A centuria novecentista vai agromar co galego
convertido en lingua dominante no ámbito literario, a pesar de aínda na prosa o español ocupar un
espazo relevante, e progresivamente incorporado á redacción de traballos filolóxicos.

3.1. A lingua literaria das Irmandades da Fala
Na época das IF a maior parte das escritoras e escritores galegos vai asumir tamén o compromiso
político coa Galiza. Moitas daquelas persoas militan no movemento irmandiño e despois no PG, de
modo que se pode dicir que a lingua literaria da Galiza nesa altura vai ser basicamente o galego. Igual
que acontecera cos autores e autoras do século XIX, a defensa da lingua converterase nun tema
academiagalegadeteatro@gmail.com

44
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

recorrente na literatura do período. Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro declaran no manifesto “Más
alá!” a súa “máis agresiva intransixencia na Fala” porque “a nosa fala é nosa. Pospola a outra calquer,
é unha forma do suicidio”, e arremeten contra o escritor bilingüe que “arrecada o galego cada vez que
quer dicir unha estupidez moi grande, reservando o castelán pra cando coidan (‘eles’) que están en
razón” (Manuel Antonio, 1989: 164-165). Tamén o escritor estradense Manuel García Barros fai pór en
1930 como lema do periódico El Emigrado esta frase: “Os pobos que esquecen a súa lingua suicídanse
a si mesmos”; e inclúe durante unha época no cabezallo de todos os números os seguintes versos do
poeta Victoriano Taibo: O galego que non fala / a língoa da súa terra, / nin sabe o que ten de seu / nin
é merecente dela. Sobre o compromiso co uso e defensa da lingua galega por parte dos autores da
Xeración Nós xa se dixo algo na sección precedente a respecto do Grupo Ourensán (cfr. 2), mais cómpre
citar expresamente o exemplo e coherencia de Castelao. Todos eles fixeron parte activa das IF, como
tamén foi o caso de Cabanillas, poeta por excelencia do movemento agrarista e igualmente do
irmandiño. O voceiro das IF A Nosa Terra dá, igualmente, ampla acollida á literatura en galego (cfr.
Ínsua, 2016: 285-286).

Canto ao modelo de lingua escrita, de acordo con Fernández Salgado & Monteagudo Romero (1995) na
época irmandiña domina o galego enxebrista ou diferencialista, que se estende desde 1880 a 1936.
Corresponde á etapa de apoxeo das tendencias puristas, que se resiste ás influencias do castelán e que se
abre ás pegadas da literatura medieval, do portugués ou do latín, conforme foi sinalado máis arriba para
o caso de Otero e segundo se constatará máis ao pormenor noutras seccións deste traballo (cfr. 5). Con
todo, conforme afirma Mariño (1998: 466), os castelanismos distan de ficaren erradicados nestes anos e
a tendencia purista das IF “dexenerou non poucas veces en reducionismos e distorsións do patrimonio
lexical galego ou en actitudes e prácticas diferencialistas”.

3.2. A historia externa da lingua
No ámbito máis propiamente filolóxico, na época das IF a publicación de gramáticas e dicionarios
continuou o camiño emprendido no século XIX, sen chegaren a superar neste primeiro terzo do século
as dúas obras máis importantes: a gramática de Saco Arce (1868) e o dicionario de Valladares (1884).
No relativo á historia externa da lingua, en 1918 José de Santiago Gómez publica un estudo intitulado
Filología de la Lengua Gallega, dedicado de modo significativo ao político catalán Cambó, que na altura
percorría a Galiza na promoción da ideoloxía rexionalista. É esta unha obra de carácter patriótico que
se pode considerar como o “derradeiro eco das ideas do rexionalismo filolóxico do século XIX”
(Fernández Salgado, 2000: 73). Aínda que pasase inadvertida na Galiza como un produto anacrónico
no contexto cultural da época e a pesar de ser desprezada nos estudos eruditos de España e Portugal,
posúe o mérito de ser un traballo filolóxico de carácter histórico que na época das IF, perante o
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silenciamento ou ocultación do galego como lingua con pasado e presente no ámbito peninsular, deixa
claro testemuño da súa existencia histórica como lingua romance derivada do latín vulgar modificado
polos invasores xermánicos, suevos e godos. As súas teorías lingüísticas, “de resonancias renacentistas
e antigas”, puñan a énfase no papel destacado das invasións bárbaras na fragmentación do latín e
“harmonizaban aquí coas súas teorías políticas da independencia sueva na separación dun romance
galego distinto”, para alén de recoñecer “a distribución política dos reinos medievais como un factor
determinante” na división dialectal da península e defender que o galego preservou a pureza mellor
do que o castelán (cfr. Fernández Salgado, 2000: 118).

Co mesmo propósito de narrar a historia externa da lingua galega e con máis rigor académico, Couceiro
Freijomil publica en 1926 unha primeira versión da súa obra El Idioma Gallego dentro do volume
colectivo Geografía del Reino de Galicia, como nos informa Fernández Salgado, quen afirma que tal
obra “supón para o galeguismo da época a culminación, a maneira de síntese, da filoloxía galega
anterior á Guerra Civil española” e que con ela a historia do galego se encontra coa filoloxía española,
portuguesa e romance, ao tempo que trataba de manter o espírito –non a teoría– “da ‘prehistoria’
lingüística galega esbozada por Murguía en dous grandes estadios, as orixes céltico-latinas e a aparición
medieval da lingua escrita”, para acrecentar que se “se examina no seu contexto textual, a historia do
galego de Couceiro tamén se podería considerar como unha especie de introducción lingüística e
histórica ó que ocupa máis da metade do libro, a historia literaria de Galicia” (Fernández Salgado, 2000:
117-118). Con efecto, a parte da historia conclúe onde comeza o estudo da literatura. Desta obra de
Couceiro, incluída a versión definitiva de 1935 en libro singular, a filoloxía española da altura non fixo
ningunha mención, a pesar de posuír un razoábel nivel académico e de ser o único manual dispoñíbel,
xunto coa gramática de Lugrís Freire, para aquelas persoas interesadas no estudo do galego até á
dédada de 60.

Aínda no proxecto dun dos fundadores das IF, Ramón Vilar Ponte, de dotar o país “de textos básicos e
útiles ao propósito de emancipación nacional que defendía”, alén da Doctrina nazonalista e da Historia
sintética de Galicia, “figuraba unha historia da lingua galega, cuxa publicación aparece anunciada en
1933 e 1935”; trátase da obra O feito lingüístico galego, da cal “existe un completo plano temático,
para alén do primeiro capítulo escrito integramente” (Sanmartín Rei, 2009: 120). Este traballo
inconcluso fica fóra do período analizado, pois non foi dado a coñecer até aos primordios da actual
centuria (cfr. R. Vilar Ponte, 2001), con introdución explicativa de Pilar García Negro e Goretti
Sanmartín Rei.

3.3. Os estudos gramaticais
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Canto ás gramáticas da época das IF, dúas son as que se encadran no período que vai de 1916 a 1931:
un breve Compendio de Gramática Galega de Leandro Carré (asinando como “R. A.”), saído do prelo
en 1919, e a máis importante Gramática do Idioma Galego publicada por Lugrís Freire en 1922 e
reeditada en 1931, sobre a cal voltaremos máis abaixo. Ben se sabe que non houbo gramáticas
renacentistas galegas, como si as houbo do portugués ou do castelán, e que non é até meados do
período oitocentista que aparecen as primeiras descricións gramaticais do galego: a de Mirás (1864) e
as de Cuveiro Piñol e Saco Arce (ambas de 1868). A pesar da novidade que supuñan, ningunha delas foi
merecente dunha segunda edición, incluída a máis que notábel de Saco Arce, verdadeira obra de
referencia para filólogos romanistas e persoas con curiosidade pola lingua galega durante os anos finais
do século XIX e o primeiro cuartel da seguinte centuria. Entre este “primeiro ciclo de producción
gramatical” e un segundo formado pola obra gramatical de Manuel R. Rodríguez, os contributos de
Martínez Salazar e os Elementos de Gramática Histórica Gallega de García de Diego, dirixidos cara á
diacronía da lingua, transcorren uns 30 anos –de 1868 a 1898–. Ao paso, entre a publicación desta
última obra en 1909 (cfr. García de Diego, 1984) e o inicio dun terceiro ciclo gramatical, “monolingüe
no seu tratamento do galego e normativo nas súas intencións” (Fernández Salgado, 2000: 122-3), coa
síntese gramatical de Leandro Carré, de 1919, só hai unha década de distancia. Tres anos despois, en
1922, aparece a gramática de Lugrís Freire e estas dúas obras constitúen a achega gramatical das IF,
non só por entraren plenamente no período temporal de 1916 a 1931 como por os seus autores seren
membros destacados do movemento irmandiño e elas mesmas responderen ao deseño programático
deste.

Como xa ficou dito, a gramática de Lugrís tivo unha segunda edición ampliada e revisada en 1931 e o
Compendio de Carré dalgún modo tamén, pois con certas modificacións foi reimpreso no prólogo do
Diccionario Galego-Castelán deste autor (A Coruña, 1928). Non parece casual que o primeiro ciclo
gramatical coincida co primeiro Renacemento literario e que este terceiro veña a se producir durante
o segundo Renacemento (cfr. Rodríguez, 1996). Tampouco pode ser produto da casualidade que, sendo
Carré e Lugrís membros fundadores da primeira Irmandade de Amigos da Fala creada na Coruña o
18.05.1916 e tamén membros do comité editorial do seu voceiro A Nosa Terra, o artigo 28 do
Regramento das “Irmandades da Fala” (A Coruña, 1918) estabelecese nove obxectivos culturais e
lingüísticos, o 3º dos cales era “Procurar a divulgazón e fixación do galego, faguendo e axudando a
faguer e imprentar gramáticas, dicionarios y-en xeneral, libros galegos” (in Fernández Salgado, 2000:
125). A síntese gramatical de Carré sae do prelo ao ano seguinte de se aprobar este regulamento como
obra que inaugura a Bibrioteca Galeguista, cuxa ‘comisión editora’ estaba constituída por Ramón Vilar
Ponte, Bernardino Varela, Lois Peña Novo e Roberto Blanco Torres, todos catro membros da Irmandade
da Coruña como o propio Carré; e, face á dura crítica descualificatoria que recibiu na única recensión
aparecida na imprensa coruñesa, saíron na súa defensa tanto esta comisión como A Nosa Terra, o que
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vén a demostrar a clara implicación das IF nesta publicación, que facía parte do seu proxecto
ideolóxico:

Mentres que o público pretendido e atinguido por Saco e García de Diego consistía en estudiosos –
“eruditos galegos”–, Carré e os seus editores –as Irmandades– procuran a través do seu libriño achegarse
“de xeito pouco pretensioso”, a un público más amplo, menos especializado e aparentemente menos
crítico. Pero deixando a un lado a súa adecuación ós fins perseguidos podería resultar interesante saber
se as masas de campesiños e traballadores ordinarios das cidades galegas, ou mesmo as pequenas clases
medias, se mostraban realmente receptivas á nova oferta lingüística ou, se pola contra, máis que ante
unha demanda popular como alegaban os editores nacionalistas estamos ante un simple acto de
propaganda ideolóxica (Fernández Salgado 2000: 131).

A outra gramática das IF é a de Lugrís Freire, da cal non se pretende falar aquí. Cómpre dicir tan só que
o seu autor, igual que Carré, non posuía título universitario, sentía grande inclinación polo teatro e pola
literatura, e mantiña un forte compromiso galeguista dentro das IF, no cal se debe inserir a elaboración
da gramática. Lugrís era consciente da má situación social do galego e da anarquía que gobernaba o
seu uso, de modo que cumpría endereitalo acudindo á autoridade das escritoras e escritores; por iso
bota man da exemplificación literaria, aínda que sen a sistematicidade e o acerto necesarios. Como
máis ninguén emprende esa tarefa –téñase en conta que a Faultade de Letras da Universidade de
Santiago se crea un ano despois da aparición da súa gramática–, acométea el para atender unha
necesidade urxente e para dotar o galego dun instrumento útil. Debido á situación caótica da lingua, a
súa gramática, como a de Carré, adopta un ton prescritivo na procura de respecto e prestixio para un
idioma que na altura carecía deles. Ambos os autores eran ben conscientes de que para iso unha lingua
precisaba ter unha gramática. Ou dito con outras palabras, as IF, a que ambos pertencían e servían, no
seu propósito de converteren o galego nunha verdadeira lingua nacional desde a consideración de
dialecto rexional dominante na sociedade da altura, necesitaban dotalo dunha gramática e para tal fin
Carré e Lugrís tórnanse en improvisados gramáticos. Como acontecera coa do primeiro, tamén a de
Lugrís bateu co “rexeitamento das directrices normativizadoras” que propugnaba (Ínsua, 2016: 387389).

3.4. Os traballos lexicográficos
Alén da gramática, tamén un dicionario é un elemento necesario e case imprescindíbel para unha
lingua nacional ser considerada como tal. E por iso as IF tamén pretenderon atender esa necesidade.
Dentro do período de 1916 a 1931 continuouse a publicar o dicionario da Real Academia Galega (RAG)
(1913-1928), apareceu un vocabulario do SEG en 1926 e tirou do prelo Carré Alvarellos os dous volumes
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do seu dicionario (1928-1931); curiosamente, coa autoría das IF aparece en 1933, cando xa estas non
existían formalmente, un vocabulario castelán-galego. Canto ao primeiro, a RAG fixara no ano da súa
fundación en 1906 o obxectivo fundamental de elaboración dun dicionario galego-castelán, mais tal
proxecto non se puxo en andamento até 1913, en que saíu do prelo na Coruña o “Cuaderno 1º” do
Diccionario gallego-castellano, e necesitou até 1928 para chegar á palabra “Cativo” no seu caderno nº
27, de onde xa non pasaría, oficialmente por ‘dificultades económicas’. Nace, pois, antes do que as IF
e termina tamén antes de estas se disolveren no PG, e non responde propiamente ao proxecto
irmandiño. O Diccionario pódese considerar, máis ben, vinculado aos traballos lexicográficos do
rexionalismo oitocentista que dalgunha maneira Murguía, como presidente da Academia, continuaba
a representar; lémbrese que estivo ausente da reunión en que se fundou a Irmandade da Fala da
Coruña (cfr. Ínsua, 2016: 60) e que este movemento tentou suprir as carencias académicas no labor de
promoción e estandarización do galego. Para Fernández Salgado (2000: 284-5) o inconcluso dicionario
académico “pode con razón considerarse no ámbito da lexicografía o derradeiro dos logros –
incompletos– do rexionalismo organizado” e “reflicte ante todo a ambigüidade ideolóxica do
rexionalismo lingüístico murguiano”. Con todo, tamén deixa constancia de que este dicionario
académico “é a primeira tentativa lexicográfica seria de rexistro exhaustivo do léxico galego, tanto
antigo como moderno, tanto literario como dialectal”.

Contrasta nisto cos outros dous dicionarios galego-casteláns da época, que procuraban o obxectivo
irmandiño de fornecer instrumentos prácticos para a mellora no uso da lingua. Niso tamén apostou o
SEG, apoiado polas IF, e así os seus membros mais novos –os estudantes Filgueira Valverde, Tobío
Fernández, Magariños Negreira e Cordal Carús– comezan a publicar en 1926 en El Pueblo Gallego un
incompleto Vocabulario popular galego-castelán que abandonan definitivamente en 1928 na entrada
“Treva”. Aínda que fose bilingüe como o académico e o de Carré, o título e o “Limiar” están redixidos
en galego de acordo cos novos posicionamentos das IF. Mais os propios autores presentan o seu
traballo lexicográfico como práctico, elementar, debedor de todos os anteriores, provisorio como
froito de mocidade, contributo patriótico, modesto e despretensioso, de modo que se limitan a
rexistraren todas as variantes con que baten, a se afastaren así da “ideoloxía elitista” da “escola
coruñesa” e da RAG, tamén partillada por Carré Alvarellos (cfr. Fernández Salgado, 2000: 285).

En 1928, cando se interrompe a publicación do vocabulario do SEG e do dicionario da RAG, Leandro
Carré Alvarellos inicia a publicación do seu Diccionario galego-castelán coa aparición do primeiro
volume, que vai do A ao D, que completará en 1931 coa edición do segundo. O primeiro vai introducido
por unhas “Verbas limiares” seguidas dun “Prontuario ortográfico” e da “Conxugación dos verbos”,
onde aproveita os materiais publicados no compendio gramatical de 1919; declara o sentimento
academiagalegadeteatro@gmail.com

49
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

patriótico de irmandade e o amor pola Galiza que moveron a realización da obra, mais abandona o ton
de modestia dos autores do vocabulario do SEG e presenta o seu dicionario como o máis completo até
ao momento, póndoo tamén en relación co progreso da lingua literaria na altura e a xulgar o presente
como un período de recuperación do idioma. Elimina as palabras que son comúns co castelán por non
precisaren de promoción nin tradución e rehabilita voces arcaicas lexitimamente galegas, o que pon
en evidencia o carácter normalizador e divulgador que guiou a súa obra, máis do que o propiamente
pesquisador, a conectar así coa demanda de ferramentas lingüísticas por parte do movemento
irmandiño.

En 1933 aparece un Vocabulario Castellano-Gallego de las Irmandades da Fala (Imprenta Moret, A
Coruña) que non leva ningunha outra indicación de autoría, mais cuxo autor real é Salvador Mosteiro
Pena, e que sorprende tanto por ter o título e a introdución en español, en contraste coas dúas obras
antecitadas, como por saír do prelo co nome das IF dous anos após estas desapareceren. Porén,
cómpre reparar na novidade de se tratar dun vocabulario castelán-galego, ao contrario dos
precedentes (cfr. Sánchez Rei, 2012: 191), pois como ferramenta práctica de galeguización talvez
posuíse máis utilidade. Nas súas “Advertencias preliminares” dise que pretende ser “para utilidad de
los escritores gallegos y portugueses” e servir de “base del gran Diccionario gallego en gallego”. Canto
ao léxico recompilado, declara “consignar todos los vocablos que son netamente gallegos” e que, por
tanto, “no constituyen barbarismos, neologismos y maneras de dicción de influencia ajena,
especialmente castellana”, a excluír tamén os “términos excesivamente comarcales”. Afirma ter
consultado “concienzudamente una muy vasta y rica literatura, con absoluta escrupulosidad” e
xustifica a abundancia de arcaísmos no feito de se tratar dun traballo “de índole cultista” que facía
preciso retornar ao momento “en que dejó de ser cosa culta el empleo del lenguaje gallego” por culpa
das disposicións dos Reis Católicos. Tamén exclúe termos idénticos aos do castelán na escrita e no
significado, mais en troca inclúe “muchísimas correspondencias, giros y variaciones de más de 15.000
vocablos del idioma de Castilla”, alén de listaxes de adverbios, conxuncións e preposicións, relación de
palabras con xénero diferente nas dúas linguas, de refráns e proverbios, e unha recompilación de
nomes propios. Alén disto, o autor declara a vontade de facer unha relación de palabras portuguesas
que non lle parecían propias do galego, mais após “consultar concienzudamente nuestros escritos de
diversa índole” dos séculos XIII-XVI e de “esculcar de modo minucioso en el lenguaje hablado en la
actualidad”, chegou á conclusión de tal tarefa ser inútil e ilóxica, pois “no existe término netamente
portugués que no sea gallego, y viceversa”. Afirma tamén que as palabras usadas en Portugal que non
poden chamarse galegas son arabismos coincidentes cos do español, castelanismos, bastantes
galicismos e algúns termos coloniais, a se apoiar na opinión de Francisco José Freire para criticar a
substitución de vocábulos propios, castizos –“lo que es decir tanto como gallegos”– por outros de
procedencia estranxeira.
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3.5. Sobre a norma escrita do galego
Este mesmo autor do Vocabulario Castellano-Gallego de las Irmandades da Fala declara o propósito
de non impor unha determinada ortografía e de seguir o exemplo dos escritores e escritoras da
segunda metade do século XIX “en todo aquello que nos parezca más popular”, mais tamén de
respectar o criterio etimolóxico no uso de <g> e <j> nos termos científicos e técnicos, e de manter no
posíbel a grafía orixinal das palabras dos documentos antigos. Após se referir a grafías concretas –<ç>,
<c/z/s>, <b/v>–, á acentuación das vogais de grao medio abertas e fechadas, ás terminacións <-ao/an/-au/-on> e aos seus plurais e despois de deixar constancia de a ortografía ser “bastante anárquica
aún en Galicia” –e tamén en Portugal–, afirma que

todos estamos obligados a trabajar para que, en un próximo futuro, se llegue a una unificación lo más
completa posible en la ortografía gallega por parte de nuestros escritores, hasta conseguir incluso
identificarla con la portuguesa en la mayoría de los casos, toda vez que se trata, al fin y al cabo, de una
misma lengua (Irmandades da Fala, 1933: 8).

Representa esta opinión a das IF que aparecen como autoras do vocabulario? Pois talvez si, ou cando
menos, a das súas personalidades máis relevantes, nomeadamente Antón Vilar Ponte, Viqueira –
expresamente citado nesta introdución– ou mesmo Castelao e Risco. E máis aínda cando a seguir cita
o caso dos flamencos que tiveron de admitir a ortografía holandesa “para hacer más eficaz su idioma”,
cando alude á posibilidade dunha literatura galega entendida en Portugal, no Brasil e nas colonias
portuguesas, e mesmo cando acode ao modesto contributo dese vocabulario para a necesaria
dignificación e fixación do galego. Tampouco estaría o autor en disintonía cos persoeiros antecitados
e co sentir xeral das IF cando asevera que as persoas detractoras do galego que pasaren as follas desta
obra incorrerán no “socorrido yerro de creer ‘aportuguesados’ a los que escriben con relativa
corrección la lengua materna” porque tal acusación foi unha constante desde o período oitocentista
(cfr. Sánchez Rei, 2014: 139). Tamén non habería discrepancia de criterio, con certeza, no apelo que se
fai ao final do limiar ás persoas portuguesas para viraren a súa ollada cara ao galego e tomaren a serio
o seu renacemento.

De todas as formas, a respecto da norma escrita do galego nas IF conviviron posicións diferentes,
segundo recolle Ínsua (2016: 283-5) a través das páxinas do voceiro A Nosa Terra nos anos 1919-1921:
en canto Ribalta propugnaba unha solución foneticista, Viqueira defendía o criterio etimolóxico na
perspectiva da unificación ortográfica co portugués e outros como Leandro Carré ou Iglesias Roura
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rexeitaban ambas; Risco, por seu turno, defende a liberdade normativa, como Santos Vila, mais prefire
o aportuguesamento á castelanización. En xeral, e para alén do plano ortográfico, nas IF dominaba
unha “actitude filolusitanista” (Ínsua, 2016: 286).

Aínda habería que citar, por último, que durante a época das IF se leva a cabo unha proposta específica
para dotar a lingua dunha norma escrita unificada: Couceiro Freijomil publica en 1929 o opúsculo
Ortografía Gallega. Bases para su unificación que serviu de base para as primeiras normas que tivo o
galego provenientes dunha institución de prestixio ligada ás IF, o SEG, que dá a coñecer en 1933
Algunhas normas pra a unificación do idioma galego, a que fará unha engádega en 1936. Para Álvarez
Blanco, que valoriza positivamente a proposta de Couceiro, as normas do SEG tórnanse esquemáticas
e superfluas, a suporen un paso atrás a respecto da proposta orixinal daquel; unha opinión igualmente
negativa tamén a expresou Carvalho Calero; ambos as consideran carentes de rigor científico (cfr.
Fernández Salgado, 2000: 314-315). Porén, Couceiro, pertencente nun principio ao grupo de
nacionalistas ourensáns segundo Beramendi (2007: 704), non figuraba entre os afiliados ás IF en
Ourense nos primeiros momentos en que estas se constituíron (cfr. Beramendi, 2007: 433 e 449) e logo
estivo enfrontado co movemento nacionalista xunto con Noriega Varela e outros como Jaime Solá (cfr.
Freixeiro Mato, 1993: 64); segundo propia confesión, a súa proposta pretendía axustarse “en lo posible
a la ortografía castellana”, que xulgaba a mellor (in Ínsua, 2016: 624).
4. A obra dramática de Otero Pedrayo
Ramón Antonio Vicente Otero Pedrayo (1888-1976) é, pois, un dos principais autores dese período do
primeiro terzo do século XX e un dos fundamentais da literatura galega contemporánea. El é un dos
protagonistas principais dese colectivo de escritores e escritoras que tentou dotar o galego de novos
recursos expresivos e prestixiar a lingua co tratamento de temáticas antes vetadas ao idioma e cunha
inxente produción literaria de altísima calidade. Nestes medios, a súa extensa obra, cun cultivo que
abranxeu todos os xéneros, ten servido en ocasións para que a crítica desviase a atención cara á súa
narrativa e ensaio e que fose valorizado principalmente pola súa produción romancística e ensaística e
non polas non poucas ocasións en que se enveredou na dramaturxia. En relación con isto, tamén se
afirmou ás veces que non se vía autor dramático ou, aínda, que se dedicou ao teatro obrigado polas
circunstancias (cfr. Sánchez Rei, 1999: 34-35), impresións que gozaron dun certo suceso e que case se
converteron en tópicos; un dato en que se basearon tales afirmacións asenta nunha carta de
22.10.1973 que Otero escribe ao dramaturgo Manuel Lourenzo, en que se pode ler: “Eu de Teatro sei
pouco. Teño matinado moitas farsas e case ningunha esquirta. Ou esquirtas e rachadas” (in Lourenzo
& Pillado Mayor, 1979: 93-94). Ao mesmo tempo, un factor que ten sido determinante para o grande
público non coñecer a dramaturxia de Otero é a circunstancia de que “a maior parte da súa obra
dramática non fose publicada cando o autor a escribiu, senón que chegou ao público dunha forma
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caótica” (Lourenzo & Tato Fontaíña, 1997: 777), isto é, anos despois de ser composta e, en certa forma,
descontextualizada do resto da súa produción literaria.
Con todo, a crítica actual pondera a validez e actualidade da produción dramatúrxica oteriana, pois
alén de a súa dedicación ao teatro non ser esporádica ou puntual (cfr. Marco, 1991: 25), serviu de
referencia fundamental, xa que unhas peciñas como as que figuran no Teatro de Máscaras, por
exemplo, influíron poderosamente nos dramaturgos de hoxe: Manuel Lourenzo, Roberto Vidal Bolaño,
Xesús Pisón etc. Por seu turno, Otero é o autor máis representado en versións profundamente libres e
arriscadas que (cfr. Lourenzo & Tato Fontaíña, 1997: 800) e, en consonancia tamén coas valoracións
anteriores do teatro oteriano e con esas representacións innovadoras, Vieites (1998: 7) defende que
“se hai un ámbito literario no que Otero mostra un pulo experimental, anovador e mesmo vangardista,
ese é, sen dúbida, o da creación dramática”, en canto tamén denuncia, na liña do comentado máis
acima, o facto de esta padecer “un inxustificado esquecemento” e “unha clara desconsideración”.
A estrea do intelectual galeguista como dramaturgo vén da man d’A lagarada, “farsada tráxica pra lêr”,
saída do prelo no ano 1929. Ao igual do que O bufón d’el-rei, de Vicente Risco, ou que Os vellos non
deben de namorarse, de Castelao, o tema é o amor tráxico que sente Delmiro por Basilisa, obxecto do
desexo erótico por parte do vello señor Vences da Alén. O desenvolvemento da acción finda no crime
con que o mozo Delmiro, inducido pola rapaza, ansiosa por se beneficiar das riquezas de Vences,
asasina o petrucio. Desde este momento, a dedicación de Otero ao teatro, englobada dentro dunha
torrencial creatividade artística, será case constante, xa que desde este ano até 1973 non vai haber
longas temporadas en que Otero non escriba algún texto dramático.
Moito pouco tempo despois, en 11.05.1930, apareceron no xornal El Pueblo Gallego os Diálogos na
néboa (DN), os cales voltarían a coñecer unha edición na nosa época (cfr. Sánchez Rei, 1999). unha
peciña breve cuxos únicos protagonistas, Heráclito de Éfeso e Demócrito de Abdera, conversan por
causa de os “Hiperbórecos”, os “Soviets”, lle faceren ao segundo unha homenaxe en forma de estatua
ao consideráreno “o primeiro ateo na historia”. As personaxes, na liña doutras oterianas, non axen,
mais parolan, ideadas so unha concepción estática, lonxe de calquera dinamismo. Nesta mesma liña
podemos inscribir a tamén breve peza Latricadas, aparecida no mesmo xornal olívico a penas uns días
antes de se publicaren os DN (cfr. Marco, 1991: 63-64) e, se quixermos achar algunha concomitancia
con textos anteriores, esquecéndonos por un momento do contido estético-literario, podemos
remontarnos aos Diálogos composteláns de comezos do século XIX, parlamentos isentos de calquera
fin escénico que denotan obxectivos didácticos.
De 1934 cómpre subliñar o seu Teatro de Máscaras, dezaseis textos que, se o devir histórico da Galiza
fose outro, serían a base do proxecto ideado por Castelao dun Teatro Nacional Galego, un Teatro da
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Arte, innovador, europeo, á altura do que se facía noutros países e en consonancia coas novas
tendencias que neles se desenvolvían. Esas obriñas, algunha delas inconclusa, non verían a luz, porén,
até ao ano 1975, en que o seu antigo alumnado do Instituto do Posío, en Ourense, decidiu facerlle unha
homenaxe consistente na edición daquelas breves pezas argüídos xuntamente co autor de Sempre en
Galiza. Por estas páxinas oterianas, en congruencia co resto da súa obra, ocorre o tema fundamental,
a Galiza, recreado cunhas constantes asentadas na sociedade tradicional do país, como a maxia e a
relixión, os cregos, os fidalgos, os pazos etc., que as converten nas farsas máis orixinais do teatro galego
segundo subliñaron no seu día Lourenzo & Tato Fontaíña (1997: 778).
Até ao ano 1950 aproximadamente Otero foi compondo máis textos que foron dados a estampa hai
algún tempo por Marco (1991). Esta estudiosa di tratárense “de cuarenta e un esbozos, proxectos,
diálogos, muitos na liña do Teatro de Mascaras” (1991: 25). Así, guiándonos polo estudo da editora,
exceptuando tres, aparecidos en El Pueblo Gallego, os restantes textos publicáronse na sección
“Parladoiro” do xornal compostelán La Noche, excepto un, o derradeiro, que figura no Arquivo Otero
Pedrayo. Novamente o país, a Galiza, volta ser tema elementar, adornado mediante unhas personaxes
nomeadamente transparentes e sen profundidade psicolóxica, outras colectivas, cal o coro, sen
faltaren personaxes fantásticas e animais, como en boa parte do teatro oteriano.
De 1952 data a publicación d’O desengano do prioiro ou o pasamento da alegría co grande auto
epilogal e xusticeiro dos féretros de Floravia. Concibida como a antítese do elemento máxico e tráxico
do viño n’A lagarada, é unha visión en clave de humor da nova sociedade industrial que vén asoballar
o mundo tradicional, tema que se deseña a través da historia dunha fábrica de cadaleitos que se instala
en Floravia (Ribadavia). A acción parte da visita que o frade Veremundo e o seu mordomo, unha vez
saídos da cova en que estaban enterrados, realizan á vila para degostaren o seu famoso viño; o
contacto coa realidade é, no entanto, ben distinto, pois en chegando ao seu destino perciben as
mudanzas que houbo nesa sociedade orixinadas pola susodita empresa mortuoria. Ao final, os dous
mortos, xunto con Pedro Madruga e o Rei Don Sancho, fan xustiza axudados pola mocidade do lugar
(representada por Balbanera) ao restauraren os medios de vida tradicionais. Elementos folclóricos
aparecen, máis unha vez, ao lado dos simbólicos (a noite, as tebras, o lume con que se queiman os
cadaleitos no final), combinados con outros tirados da historia galega (cal Pedro Madruga).
Modernamente, existe unha edición preparada por Monteagudo Romero (1998) que tamén recolle o
texto d’A Lagarada.
Noutra orde de cousas, embora non saíse do prelo até 1985, Otero Pedrayo escribiu Rosalía no ano
1959, e, como tantas outras obras da súa autoría, “ultrapasa os límites dos xéneros literarios”
(Lourenzo & Tato Fontaíña, 1997: 783). Ten como argumento a vida da universal poeta, tracexada a
través dos parlamentos da propia escritora e doutras personaxes tiradas da coetaneidade da cantora
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ou creadas pola imaxinación do fidalgo de Trasalba: hainas históricas (como Bécquer ou Murguía),
simbólicas (cal os comentarios e os silencios ou o pisar da nai), tipolóxicas (como o mociño labrego ou
o estudante) etc.
En 1960 aparece na revista bracarense Quatro Ventos, nun número extraordinario dedicado á memoria
de António Correia d’Oliveira, a Traxicomedia da Noite dos Santos (TNS) que fora escrita en 1959. A
historia refire a volta á patria, a viaxe arredor de si que o protagonista, o fidalgo Amaro Silva, realiza
para se achar a si propio após unha viaxe iniciática desenvolvida durante a noite. Termina por descubrir
a súa propia verdade decidindo morar no pazo dos seus antepasados con Bibiana, o seu vello amor da
mocidade, que representa a fidelidade á terra. Universalismo, por tanto, resolvido na identificación da
personaxe coa terra-nai, como Adrián Solovio ou o propio autor, segundo xa foi dito máis acima (cfr.
2). A TNS sería posteriormente publicada no número 73 dos Cadernos da Escola Dramática Galega e,
xa máis recentemente, por nós propios hais uns anos (cfr. Sánchez Rei, 1999).
Dentro da súa obra de carácter ensaístico O espello na serán, publicada en 1966 pola editorial Galaxia,
figuran tres breves textos intitulados 1823. Comediola (ES, 204-207), Na noite nai do abrente (ES, 215218) e O diálogo de Merlin e da raíña Lupa (ES, 291-294), en que o eterno tema do polígrafo, o país
galego, se torna, máis unha vez, no punto en común dos textos con tres respectivos tratamentos:
fidalgos, personaxes da cultura galega (Rosalía ou Murguía) ou protagonistas da historia cultural de
Galiza (o meigo Merlín, a raíña Lupa ou Prisciliano) aparecen, noutra ocasión, nesas tres peciñas.
O fidalgo e a noite (FN) constitúe outra das obras que legou o señor de Trasalba para a literatura galega.
Foi escrita en 1970 e serviu como agasallo de don Ramón a Manuel María, quen autorizou a súa
publicación nos Cuadernos da Escola Dramática Galega no ano 1979, colección en que voltaría a se
publicar en 1988. O mundo tradicional, que tan ben coñecía Otero, fica abandonado polo fidalgo, que
deixa o pazo voando coa súa capa na procura da liberdade, identificada coa súa propia morte. O tema
da viaxe, produtivo en Otero Pedrayo, serve aquí de pretexto, máis unha vez, para compor un texto
dramático. Despois desta publicación, FN voltaría a coñecer unha outra saída do prelo en finais do
século pasado (cfr. Sánchez Rei, 1999).
Finalmente, en 1973 vía a luz a que pasa por ser a derradeira peza teatral do polígrafo de Nós, intitulada
Noite compostelá (Grial, 40: 187-205), cuxo protagonista é, novamente, outro fidalgo. Fernández Roca
(1987: 51) sinalou os paralelismos existentes entre esta obriña e a anterior: internamente, cómpre
subliñarmos a viaxe aérea e a noite; externamente son de destacar o gosto polos espazos dilatados ou
a constante e común referencia a realidades culturalistas ou librarias. Diferéncianse, con todo, na
ambientación rural d’O fidalgo e no carácter citadino, de Compostela, na Noite compostelá.
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En síntese, á vista de toda esta produción, pódese afirmar que durante o dilatado percurso vital de
Otero a súa obra dramatúrxica non foi produto da casualidade e que tamén non foi esporádica ou
residual. Ao mesmo tempo, unha lectura vagarosa de textos oterianos pertencentes a diferentes
xéneros tamén facilita verificarmos como as características lingüísticas e gramaticais non disoan a
respecto dos detectados nas súas obras teatrais, as cales, no xeral, se mantiveron desde os primeiros
escritos da década de 20 do pasado século até aos anos finais da súa vida. Na seguinte sección
ocuparémonos máis ao pormenor destes asuntos, labor que, aínda que acudamos ocasionalmente a
outros textos, será desenvolvido a nos centrarmos de preferencia en tres obras teatrais, como son DN,
TNS e FN, por estaren redixidas en épocas distintas e por seren concibidas tamén con vontades
estéticas diferentes, como xa ficou indicado; para estes tres textos, empregamos as edicións recollidas
en Sánchez Rei (1999).

5. Aproximación ao galego de Otero Pedrayo: apuntamentos sobre o léxico
5.1. Características xerais da linguaxe literaria de Otero
Conforme se comentou máis acima (cfr. 2), o propósito das IF foi dignificaren a lingua e dotárena de
maiores recursos expresivos, capaces de a faceren válida de forma a ser utilizada no ensaio, na prosa ou
no teatro. Tamén se indicou con anterioridade que a plasmación material destes idearios presentou como
cumio, dunha perspectiva política, a reivindicación da oficialidade da lingua no Estatuto de 1936 a carón
da castelá. Do punto de vista social, alén de na prosa ou no teatro, comezou a ser vehículo habitual en
asembleas, mitins e reunións. Dunha óptica estritamente lingüística, sabendo os escritores e as escritoras
das IF, do SEG e da Xeración Nós o perigo a que estaba exposto o galego, procurouse na linguaxe
literaria a maior enxebridade posíbel e un notábel e consciente afastamento do español. Na liña do que
sinalabamos con anterioridade, corresponde á etapa do galego “enxebrista” ou “diferencialista”, na
terminoloxía de Fernández Salgado & Montegudo Romero (1995).
Temos un ilustrativo correlato teórico desa conceptualización da lingua e da vontade de a renovar
lexicalmente no discurso de ingreso de Losada Diéguez no SEG. O seu título era “Encol da prosa galega”
e foi lido en 12.05.1924, aínda que non sería publicado postumamente até ao ano 1930 no número 73 da
revista Nós. Álvarez Blanco (1988: 11-23) salientou as concomitancias existentes entre o pensar de
Losada e a praxe literaria de Otero, harmonizadas moi rendibelmente na lingua do señor de Trasalba. As
principais ideas de Losada, ao noso modo de ver, son sintetizábeis nos seguintes postulados básicos (cfr.
Losada Diéguez, OC, 404-405): en primeiro lugar, debe aproveitarse o fondo popular da lingua para
solventar as carencias que presenta o galego dado o seu particular devir histórico, pois a “calquer parola
por ben labrega e ben enxebre qu-ela sexa podeselle dar un outo significado e levala d-aldea â cidade,
d-unha corredoira â bioloxía, d-unha ruada â filosofía”, xa que non hai “cousa millor pra avivecer a nosa
feiticeira fala que o estudo da fala labrega”. En segundo lugar, a lingua ten de ampliar os seus recursos
vocabulares ollando para as linguas clásicas, como xa reivindicaba Saco Arce na segunda metade do
século XIX (cfr. Freixeiro Mato & Sánchez Rei & Sanmartín Rei, 2005: 729), “adoanando as parolas ô
seu mesmo xeito. Ningunha fala se chama probe por facer tal achego”; aliás, o idioma antigo serve como
manancial lexical interno, e non só, na procura dunha expresión culta, pois segundo el “os que remexen
n-a historia de Galiza poden dar o mais grande amparo ô rexurdimento da língoa, traballando n-o
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vocabulario da prosa galega da Edade Medea fonte e deloiro ó mesmo tempo da nosa literatura” (OC,
404-405).
Finalmente, son dignos tamén de se citaren uns artigos de Dieste que non teñen perda do punto de vista
das súas impresións sobre o galego. Afirmaba o rianxeiro sobre a lingua portuguesa que non “ten dúbida
que fai moito pior xogo co galego un castelanismo que un lusitanismo. Tampouco a ten que un
galaicismo encaixa no portugués moito mellor que un castelanismo”, pois “unha verba galega no meio
do portugués é coma unha pingota de auga deitada nunha cunca de auga. O mesmo ven a suceder cunha
verba portuguesa no meio do galego (ATC, 34). Por outra banda, no referente á oralidade dos labregos
e mariñeiros, o escritor manifestaba o que segue: “Non hai millor mestre que o pobo en cousas da fala
cando sabemos escoitalo e temos tino dabondo pra escolmálo bó e desbotálo refugallo […]. A palabra
adeprendida polos camiños ten, non soio un celme que non pode sere falsificado, senón unha tendenza
viva a se pór, ela soia, moi ben posta, onde máis loce e di” (ATC, 87-88).
Así pois, o intelectual e polifacético escritor ourensán foi un dos principais protagonistas activos deste
“anceio” de rexeneración do idioma, non só pola cantidade de produción, mais tamén polos trazos
lingüísticos da súa escrita. As opinións de Losada Diéguez e de Dieste, como se verá a seguir,
harmonizan moi doadamente no galego do noso fidalgo. A respecto da fala popular, dado que Otero
posuía unha enorme capacidade memorística, tal vez debesen ponderarse, como un seu primeiro
achegamento a unha expresividade máis ou menos “enxebre”, as narracións que lles escoitou aos
labregos de Trasalba e especialmente á súa avoa cando ía para o pazo sendo neno; aquela lingua da
señora de Cimadevila sería evocada nos derradeiros anos da vida do escritor por se tratar dun “galego
antigo e fermosísimo” (in Fernández Freixanes, 1982: 21) que moi ben pode estar na base dalgunhas das
características da prosa oteriana.
Tres son os trazos principais da lingua de Otero Pedrayo, intimamente relacionadas entre si e de difícil
abordaxe se se consideraren isoladamente. A primeira ten a ver coa falta de fixación formal, isto é, co
uso de diversas solucións morfosintácticas e lexicais, que denotan un constante traballo de
experimentación cara á enformación do galego culto. A segunda, na liña do aflorado máis acima (cfr.
3.1), consiste na preferencia por aquilo que for o menos parecido co castelán, tamén, segundo a premisa
anterior, sen se decantar por un único resultado, pois “de entre tódalas variantes posibles que lle ofrecía
o galego falado, procurou sempre o uso máis diferencial, e mesmo rexeitou sistematicamente algunhas
por seren iguais cás correspondentes españolas” (Álvarez Blanco, 1988: 15). O derradeiro dos trazos da
súa escrita, e talvez nisto asente unha moito boa parte da súa riqueza lingüístico-expresiva, oferecénolo
a súa capacidade de creación de palabras, baseada nos recursos que lle brinda a fala popular.
É preciso destacarmos, antes de máis, que os escritos de Otero Pedrayo foron concibidos á luz da
estilográfica e logo mecanografados por unha terceira persoa, intermediaria entre o autor e as respectivas
empresas editoriais con que traballou (cfr. Monteagudo, 1998: 189). Cómpre, pois, non esquecermos
este feito que, a pesar de seguramente non modificar no esencial a súa lingua e a pesar de non ter carácter
exclusivo para Otero, pode estar detrás de certas incongruencias formais e lingüísticas, tan comúns na
súa expresión e que tanto a caracterizan. En relación con este facto, os profesionais dos talleres gráficos,
sálvandomos algúns honrosos casos como Ánxel Casal, non estaban afeitos a reproduciren na imprensa
redaccións no noso idioma, circunstancia que ocorre paralela á manuscrita situación anterior e que,
igualmente, suxire ser a causa de determinadas incoherencias ou particularidades documentábeis nas
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páxinas da obra en cuestión. O caso de TNS é aquí paradigmático, pois o lugar orixinal de publicación
condicionou o aparecemento dalgunhas solucións ortográficas asaz raras ou imposíbeis no galego do
señor de Trasalba.
5.2. O tratamento do léxico: o acrecentamento vocabular interno
Unha fonte interna de recursos vocabulares é a lexitimada pola lingua antiga, o galego medieval, pois
non estaba supeditado a ningún teito lingüístico alleo e cubría toda a horizontalidade e toda a
verticalidade de usos e funcións sociais. Deste modo, tanto Otero como os seus coetáneos do primeiro
terzo do século acoden á Idade Media en non poucas ocasións para tiraren dos textos conservados,
principalmente, entradas lexicais diferentes das españolas que, por veces, coinciden coas evolucións
galegas sacralizadas pola historia interna da lingua. O punto de partida provén do descubrimento, en
finais do século XIX, dos textos medievais e das edicions que se fan deles, pois, desde este momento, as
escritoras e os escritores contan, en primeiro lugar, cun importante argumentario para a dignificación
sociolingüística e o prestixio do galego e, en segundo lugar, cunha non menos relevante ferramenta para
a recuperación de vocabulario e de estruturas morfosintáticas (cfr. Freixeiro Mato & Sánchez Rei &
Sanmartín Rei, 2005: 677-679). Mais, conforme se indicou con anterioridade, esta ansia purista sobordou
o alborecer secular no caso de Otero e evidénciase ao longo da súa obra: en harmonía con tal práctica,
achamos léxico en TNS e FN que nos tempos actuais, á luz duns estudos rigorosos sobre a lingua,
podemos denominar con toda a propiedade arcaísmos: aas (TNS, 167; FN, 198), door (TNS, 162),
vegadas (TNS, 175), ren (TNS, 176), teebras (TNS, 167; FN, 205), etc.
Nalgunhas ocasións vira difícil sabermos con toda a exactitude se Otero Pedrayo acudiu á lingua
medieval ou ao portugués por ambas as orixes seren filoloxicamente posíbeis. É o caso, por exemplo,
do nome do país, Galiza, forma lexítima restaurada para rexeitar a allea Galicia, ou do nome xentílico,
galego, -a, que comezou a substituír no rexistro escrito, desde a época das Irmandades, o españolizante
e oitocentista gallega/o: lonxana Galiza (TNS, 169), sensibilidade galega (PM, 238) etc. Porén, houbo
escritores que, por a súa lingua estar moi próxima da fala popular, conscientemente desbotaron restaurar
o emprego dalgunhas formas de forte carga simbólica, como foi o caso de Noriega Varela, amigo persoal
do noso escritor, a respecto do xentílico galega/o (cfr. Freixeiro Mato, 1993: 115), pois sempre se
decantou de maneira propositada pola utilización da forma gallega/o.
O contacto coa cultura e coa literatura portuguesas, xunto ás opinións anteriormente expostas, como a
de Rafael Dieste, que identifican galego e portugués nun único sistema, no marco desa perspectiva
“filolusitanista” a que facía referencia Ínsua (2016: 286), obrigaba a ter as súas consecuencias
lingüísticas na escrita de Otero Pedrayo. Estas consisten, principalmente, na importación de palabras
portuguesas para a linguaxe literaria, cuxos froitos se teñen traducido en felices restauracións
vocabulares que foran varridas pola presión do español: grazas a esta actitude cara ao portugués, hoxe
son bastante comúns formas como deus, pobo, raíña etc., á parte das citadas na sección precedente que
se refiren ao nome do país e ao cualificativo xeográfico das mulleres e homes que o habitan.
Ora ben, para os que pensaren na actualidade dun modo similar a Rafael Dieste ou a Xohán Vicente
Viqueira non lles é fácil acharen lusitanismos na lingua literaria de Otero nin na dos seus
contemporáneos, pois, con diferentes graos, a maior parte desas penetracións vocabulares da lingua
portuguesa son harmonicamente asimilábeis ao fondo lexical do galego. Por este motivo,
contrastivamente con algúns traballos da nosa época, como o de Graña Núñez (1993: 117-118, 195-196),
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e en certa harmonía coa filosofía lingüística dunha parte das IF e da Xeración Nós, só podemos
considerar lusismos aquelas formas que probabelmente non circulasen pola fala habitual e popular da
Galiza da época, xa que, con toda a seguranza, eran descoñecidas pola galegofonía máis común, quere
dicir, a dos labregos e mariñeiros: tal é o caso da construción gostar de (gostaba de unha fermosa cita
grega, D, 37), amizade (E, 159), azas (D, 104), baptizado (D, 106), estudos (E, 67), isolado (E, 159),
nervoso (PM, 143), ontem (E, 117) etc. En congruencia con esta práctica, tamén se rexistran entradas
lexicais procedentes da outra marxe do Miño nos textos dramatúrxicos con que aquí traballamos,
algunhas das cales fan hoxe parte do estándar común: anceios (TNS, 161), apontar (Apontade, TNS,
164), aza (TNS, 162), deuses (DN, 156), estudantes (TNS, 178), respeitosos (DN, 154) etc.
Non entanto, na escrita de Otero danse casos de vocábulos portugueses cuxa acomodación ao galego se
caracterizou polo seu escaso ou nulo suceso. Ese foi o caso de, por exemplo, nubens (P, 19) ou de
sobretudo (PM, 81) etc., cuxa circulación normal na lingua se torna certamente difícil se repararmos nas
homólogas galegas, de grande frecuencia de utilización (cfr. nubes e (sobre)todo). Noutras ocasións, a
pegada lingüística meridional non se asimila con toda a corrección precisa segundo poñen de manifesto
estes exemplos: encárrego (TNS, 184) en lugar de encargo, tudo o bafo (E, 92) por todo o bafo, tudo o
día (E, 92) en vez de todo o día, Túdalas noites (PM, 261) en lugar de Todas as noites etc.
Perante outro tipo de palabras comúns co estándar portugués, como antes acontecía no caso dos
medievalismos, poden ocorrer varias explicacións sobre a súa orixe, pois todas son congruentes.
Participan desta casuística, por exemplo, a secuencia -eia/o face ás máis comúns -ea/eo: formas como
aldeia (E, 93), cheio, (AM, 104), feio, (AM, 21), mareio (LA, 12) etc., son susceptíbeis de se atribuíren
quer á influencia da literatura portuguesa, en que se canonizaron tales terminacións, quer ao substrato
da lingua popular ou dialectal, que tan pouco gosta de secuencias hiáticas e que as disimula mediante a
epéntese da vogal -i- para “facilitar a súa pronuncia” (Freixeiro Mato, 2006, I: 125). Sexa cal for a súa
proveniencia, isto é, popular, dialectal ou lusitana, ou unha combinación de todas tres, élles común a
seren propositadamente distintas das galegas coincidentes formalmente co español, como igualmente o
é o verbo que criou o fidalgo nacionalista a partir da alteración de paseo, concibido so os mesmos
criterios do que o inexistente en portugués anceiar (< anceio): saímos a paseiar (P, 96), O artista
paseiaba (PM, 65), etc.
Máis un recurso interno da lingua de acrecentamento lexical, partindo da fala labrega e mariñeira
segundo explicitamente defendían Losada Diéguez ou Dieste, é a utilización na prosa de voces
provenientes do mundo tradicional en que sobreviveu a lingua durante tanto tempo. Deste modo, a
oralidade camponesa proporciona a Otero e aos seus contemporáneos vocábulos que anteriormente
posuían unha significación restrita ao medio rural e que foron atinadamente empregadas nos rexistros
cultos do idioma. Temos mostras en DN, en TNS e en FN desta rendibilidade lexical, proveniente, nun
principio, do uso metafórico, para logo pasar a formar parte con relativa normalidade da lingua literaria.
Algunhas destas ampliacións semánticas xa se detectan en textos de finais do século XIX (cfr. Freixeiro
Mato & Sánchez Rei & Sanmartín Rei, 2005: 741-745), aínda que non coa rendibilidade con que serían
utilizadas no primeiro terzo da centuria seguinte. Así as cousas, unha palabra como agromar, que
significa ‘saíren as plantas da terra’, soborda este ámbito rural para apropiarse do de ‘nacer’, ‘aparecer’
(agromar de bicos, TNS, 167); ao verbo tradicionalmente agrícola ceibar, ‘soltar o gado’, dáselle a
significación de ‘libertar’ (coidabas qu’os átomos iban a ceibarse da lei, DN, 153); espallar, ‘estender
a palla nos labores do campo’, pasa na escrita de Otero e na dos seus coetáneos a significar ‘reproducir’
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ou ‘difundir’ (espallarían seu nome, TNS, 185); un fato, ‘grupo de animais domésticos’, poderá tamén
ser un ‘grupo de persoas’ (fato de ilustres comadres e candongas históricas, FN, 197); do primitivo
contido semántico de inzar, ‘reproducirse con rapidez’, evolúee para o de ‘multiplicarse’ou
‘proliferar’(Vai sendo inzado de grama o patrimoño, TNS, 160); engaiolar, ‘meter nunha gaiola’, é
usado co valor de ‘enfeitizar’ ou ‘asombrar’ (co’isa voce que me aquece e engaiola, TNS, 169); o nome
substantivo gandideira, típico dalgunhas xirias gremiais de orixe tradicional en que quer dicer ‘boca’ ou
‘gorxa’, adxectivízase esporadicamente, co significado de ‘mentireira’ ou ‘falsa’ (non tiñan mentes de
rexistrar os feitos dista vida, ilusión gandideira de sombras, PR, VIII ) etc.
Mais a totalidade da produción literaria de Otero é, ao mesmo tempo, un excelente exemplo desta
actitude a respecto da fala popular. Así, devalar, ‘minguar a lúa’, adquire novos usos ao se utilizar como
‘decrecer’ ou ‘sumirse’(¿Cómo devalaría o són da torre grande de Sant-Iago?, D, 95); a palabra cerna/a,
nun principio co significado de ‘corazón da madeira’, transfórmase na ‘esencia íntima de algo ou de
alguén’ (Está no cerne da dinámica diárea do pobo, PM, 23); o verbo debullar, ‘tirar os grans dunha
planta’, convértese na polivalencia semántica representada por ‘esnacar’, ‘sumir’, ‘asimilar’,
‘desmiuzar’, etc. (tiña que debullar o latín, E, 87); á entrada esculcar, orixinariamente ‘observar’,
súmase o significado de ‘investigar’ ou ‘andar á procura’ (anda â esculca de pedras vellas, LA, 15); o
vocábulo xermolar, ‘xurdir a semente’, consegue o significado de ‘nacer’, ‘aparecer’, ‘crecer’ (o
xermolar de novos corales do Indico, PM, 142); o cualificativo resesa/o, aplicado xeralmente ao pan de
varios días, pasa a se empregar referido a persoas denotando idosidade ou antigüidade (Resesa,
descrebada, aínda locía nos engadidos do pelo e no ámpeto das cadeiras un pouco de aquila graza
sensoal, D, 81); etc.
Por outro lado, como foi sinalado máis acima, a constante ansia de marcar diverxencias lingüísticas a
respecto do español nesa etapa denominada “diferencialista” por Fernández Salgado & Monteagudo
Romero (1995), as obras de Otero promocionan certas formas face a outras xenuinamente galegas, que
coinciden coas homólogas castelás, en ocasións forzando a semántica ou as posibilidades de uso. Tal
preferencia vocabular pode verse nas tres pezas teatrais que levamos especialmente manexado aquí: de
entre ollar, ver e mirar poténciase a utilización do primeiro verbo: i-olla que pago me dan (DN, 154),
lume divino no ollar (TNS, 192); da parella crego / cura apóstase no primeiro substantivo: crego
siloxístico (FN, 204); dos verbos subir e rubir, este co significado de ‘agatuñar’ ou ‘subir con
dificultade’, utilízase practicamente de forma sistemática o segundo: Rube, pro non maxines chegar ó
coto (TNS, 169), Rube. Eu che levo no colo (TNS, 192); das formas alta/o e outa/o, este última
diferencialismo arcaizante inspirado na toponimia (cfr. Montouto, Silvouta, Toxosoutos, Valouta etc.),
ensombrécese conscientemente o emprego da forma xeral: outa política senatorial americán (TNS,
185); aínda a partir deste cualificativo arcaico criou o fidalgo os adxectivos oután (serra oután, TNS,
160) e outaneiro (lenda outaneira), o substantivo outura (outura traballada de bacelos, AM, 14) e,
posibelmente a se basear no seu Trasalba, o topónimo Trasouto (AM, 24); a mesma predilección
diferencialista atinxe as formas procurar e buscar, de que se torna máis produtiva a primeira (procurei
a crara sinxeleza mecánica, DN, 154; á procura non se sabe de que nin de quen, FN, 198); etc.
Con todo, temos de subliñar que este criterio non é aplicado regularmente na produción escrita de Otero
nin aínda na mesma obra: se en Pelerinaxes, poñamos por caso, concorren o vocábulo galego estrada
(P, 52) xunto á adaptación do español carreteira (P, 95), na Traxicomedia poden detectarse os pares
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lexicais unllas (TNS, 174) e uña (TNS, 175) ou fiestra (TNS, 158) e ventán (TNS, 176), a cuxa
utilización habería que acrecentar a voz fenestra (FN, 205), posibelmente extraída do italiano.
Noutra orde de cousas, aínda que as formas dialectais vocabulares características da área de procedencia
de Otero non constitúan un número abondoso nas súas obras, pois, excepto puzo (O grande puzo foi
aberto na pedra, D, 10) e algunha outra, son, en xeral, bastante escasas, xulgamos que merecían un
comentario certas particularidades do léxico rexional, propio da súa zona ou non, que aparecen nos tres
textos dramáticos. Principiando polas formas verbais, debemos sinalar que lle son de grande
rendibilidade, en harmonía co resto da súa produción escrita, os verbos caír (Cairon no mar, TNS, 192;
Debeu caír co whisky Rubén, FN, 204), traguer e derivados (quixen traguerche a boa nova, TNS, 177;
pra atraguer o capitán, TNS, 161; etc,) ou ouvir (non soupeches ouvir onde nace o sol, DN, 156), hoxe
en día incorporado ao estandar, en detrimento dos máis estendidos territorialmente caer, traer e oír, a
pesar de se tamén poderen achar ocasionalmente nas obras oterianas. O factor diferencialista puido,
consciente ou inconcientemente, estar detrás destas preferencias discriminatorias a respecto das máis
comúns.
Canto aos nomes substantivos, é preciso apuntarmos o emprego de cabazo, empregado metaforicamente
(A faciana de cabazo farto e marelo, con beizos grosos, TNS, 161), que reflicte a habitualidade oral do
mundo camponés de varias rexións de Ourense para se referir ao vocábulo maioritario hórreo. Tamén
usou Otero o substantivo aira (TNS, 167; FN, 202), forma característica do leste do país e antesala do
galego común eira. Igualmente, vira curiosa a utilización de volpe (fuciño de volpe, TNS, 160), forma
probabelmente refeita a partir do latín VULPE que evoluíu exclusivamente na área mindoniense dando
orixe a golpe, nome por que se coñece neses territorios setentrionais o común raposo.
Outros recursos de acrecentamento lexical interno son os que posibilitan formar novas palabras. De entre
os procedementos derivativos, a sufixación isólase pola súa produtividade. Nestes medios, un dos
sufixos máis recorrentes na escrita de Otero talvez sexa o nocional e polivalente -eira/o , que o une a
nomes substantivos e até a nomes adxectivos, nestes últimos connotando un “valor apreciativo con matiz
ponderativo” (Freixeiro Mato, 2006, III: 223): abrileiro (TNS, 167), fresqueiras (TNS, 160), griseira
(TNS, 192), pequeneira (TNS, 159), raposeiros (TNS, 166), tristeiro (TNS, 160) etc. Certa relevancia
ten, aliás, o sufixo -doira/o, adicionado a verbos: devaladoira (FN, 198), lembradoiro (TNS, 181),
rañadoira (FN, 197), tremadoira (TNS, 167) etc.; o sufixo -deira/o, pola súa parte, que tamén se une a
bases verbais, fai aparecer formas como crecedeira (TNS, 191), namoradeiros (TNS, 161) etc.
O afixo -iña/o, talvez o máis emblemático dos sufixos apreciativos galegos, documéntase
frecuentemente empregado posuíndo unha certa carga afectiva e a connotar unha grande expresividade,
moito embora se non se caracterice, no conxunto da escrita oteriana, pola frecuencia con que aparecen
os sinalados nos parágrafos anterirores. Isto parece explicarse facilmente polo facto da difícil redución
do seu galego á coloquialidade en que o tal sufixo se pode atestar facilmente: casiña da Ribeira (TNS,
159), Tempo, tempiño (TNS, 160), pinga pinguiña (TNS, 160), estreliña ventureira namorada do
arrieiriño durmido (TNS, 162-163), mociña lixada de terra nova (TNS, 164), unha candonguiña (TNS,
164), Polos difuntiños (TNS, 188), amando pastoriñas (FN, 203) etc.; tamén se acha unido a participios
de presente lexicalizados na lingua, como amantiña (FN, 198). Outros sufixos apreciativos que achamos
son -eta/e, -ota/e e -echa/o, mais realmente son pouco representativos en confronto con -iña/o: fidalgote
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(TNS, 167), rillote (TNS, 162), vellota (TNS, 172) e vellotes (TNS, 161), Probete! (FN, 203), fortecho
(FN, 205).
Querer estabelecer unha fronteira máis nítida entre o galego e o castelán, conforme acontecía co uso de
-doira/o e -deira/o, provocou que Otero inventase palabras para reprobar aquelas que se parecesen ou
coincidisen co español. Deste modo, previo aditamento do sufixo á base, xérase aplausar (aplausan,
TNS, 173), centrosos (TNS 188), inmorrente (TNS, 181), sabidentes (FN, 205), solideza (DN, 154),
rixideza (DN, 154), velleza (TNS, 164) etc., que conscientemente evitan o uso de aplaudir, centrais,
inmortal, sabias ou sabios, solidez, rixidez, vellez etc.. Mais a ansia diferencialista non se limitou a
acrecentar unicamente sufixos como tamén a restar prefixos: en DN (154) encóntrase un curioso caso
en quetando, dun hipotético quetar, refeito a partir do xerundio de inquietar.
En último lugar, salientamos a estilística e a expresividade que caracteriza o emprego dalgunhas formas
facendo uso da adscrición de morfemas derivativos. O exemplo que parece ser máis claro témolo no
período sintáctico Morre, remorre, ultramorre (TNS, 162), en que os diferentes afixos prefixais
connotan un maior valor intensificador no verbo a que se adicionan. Máis mostras neste sentido son as
dos casos de circunfixación enfuciñar (enfuciñou, FN, 202), esgarrafizar (esgarrafizada, FN, 204) ou
aínda o derivado do pronome demostrativo composto aqueloutrar (aqueloutrada, FN, 202).
Noutra orde de ideas, se viamos nos parágrafos precedentes a enorme rendibilidade que en Otero ten o
recurso da creación de palabras mediante procesos derivativos, non menos produtivo resultou ao
polígrafo ourensán o sistema da composición, de tal modo que se ten afirmado que se trata dun dos
escritors que domina con mellor acerto os procedementos de creación de palabras (cfr. Freixeiro Mato,
2006, III: 301). Deixando de parte algunhas sucesosas invencións, como laiovento (TM 80), que acabaría
por dar nome unha coñecida empresa editora galega, ou como bocarribeira, que, alén de se atestar
frecuentemente na súa obra literaria (P, 17, 26; D, 60; etc.), lle serviu de título para o seu único poemario
publicado, convén destacarmos a maioritaria e palpábel carga de lingua popular que transparece nas
palabras que xera, dando orixe, en ocasións, a alcumes e nomes propios de conscientes sonoridades
coloquiais ou tradicionais: Sr. Trepapouco (de trepar + pouco, AM, 21), O crego de Penouta (de pena
+ outa, LA, 44) etc.
Os textos dramáticos DN, TNS e FN participan igualmente deste mecanismo. Un dos recursos que foi
máis produtivo ao señor de Trasalba consiste na unión verbo + nome substantivo, que se rexistra
recorrentemente nesta escolma con valores altamente expresivos e, en ocasións, pexorativos: desta
forma, á parte de empregar formas xa existentes na lingua popular, como acarranchapernas (de
acarranchar + pernas, TNS, 172), podemos aínda achar palabras como calcaterras (de calcar + terras,
TNS, 162), tornavolta (de tornar + volta, TNS, 164), vaivoda (de vai, P3 do presente do indicativo de
ir, + voda, TNS, 163), papalardo (de papar + lardo, TNS, 159) etc.
Mais os compostos que encontramos nos textos non se reducen unicamente á fórmula anterior.
Especialmente eufónico e connotativo é o nome do pazo do fidalgo nocturno de FN, xerado a partir da
estrutura substantivo + preposición de + substantivo: Casdenoite (200); o mesmo tipo de composición
aparece na xa vista bocarribeiras (TNS, 166), a pesar de neste caso desaparecer a partícula relacional; a
formación substantivo + substantivo produce a palabra cachicán (TNS, 159); por súa vez, este mesmo
procedemento, mudando o substantivo nun adxectivo, proporciónanos a palabra meirande (TNS, 165),
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de máis + grande, tirada directamente da oralidade dialectal e popular de onde se proxectou
produtivamente na linguaxe literaria moderna.
Outrosí, merece apuntarmos o feito de Otero utilizar algunhas palabras formadas a partir da estrutura
preposición + pronome + substantivo, todas elas, igual que acontecía con meirande, adverbializadas e
rexistrábeis no común da lingua. Unha destas composicións é nestora, de en + esta + hora, bastante
utilizada nos textos (TNS, 171, 182, 189; FN, 205; etc.) e semanticamente moito próxima de arestora
ou arastora ‘agora mesmo’; do mesmo modo, áchase noutrora (TNS, 174), de en + outra + hora:
Finalmente, parécenos moi interesante o composto tremelocir, unión dos verbos tremer + locir, que,
moito embora se non documente nos tres textos dramáticos en que baseamos este estudo, se torna digno
de nota pola conservación da súa primitiva natureza funcional, constituíndo un “raro caso en que tal
fórmula mantén a súa categoría verbal” (Freixeiro Mato, 2006, III: 301): un tremelocir de ría de mar (P,
19).
5.4. O tratamento do léxico: o acrecentamento vocabular externo
As voces de procedencia extragalega utilizadas por Otero poden ser agrupadas doadamente so dúas
etiquetas. Baixo a primeira encontramos as recursividades lexicais que lle proporcionan os idiomas
europeos de tradición literaria, inducido, nalgúns casos, por unha vontade renovadora e diferencial, e,
noutros, reflectindo a necesidade dunha palabra que se adecúe ao significado e ao produto importado.
Na segunda etiqueta, en vez da consciente e deliberada actuación da anterior, deixa transparecer as
seculares condicións de sobrevivencia diglósica do galego a respecto do español, non enformando un
recurso facultativo, mais denotativo dunha singular situación lingüística. Evidentemente, se o primeiro
tipo de importacións, por puntual e literario, non afecta a substancialidade do galego, a segunda, por se
popularizar e se habitualizar, dana considerabelmente a riqueza lexical do idioma ao deixar unha
evidente pegada na configuración do léxico do galego contemporáneo, o ámbito onde vira máis
perceptíbel a erosión do español (cfr. Ferreiro, 1997: 321; Garrido, 2011: 23).
Na recorrencia aos idiomas vehiculares de cultura gráfica que practica Otero, especialmente o francés,
de que don Ramón era lector habitual, cómpre, porén, distinguirmos dúas posibilidades de importación.
A primeira limítase a utilizar a forma importada sen ningún tipo de adaptación ás particularidades do
galego ou cunha actuación mínima ao respecto. A segunda modalidade reconverte o vocábulo para lle
dar un ar galegófono máis acorde coa lingua de chegada. Ambas as posibilidades de promoción
vocabular están presentes na linguaxe literaria do autor: ao primeiro tipo de apropiación lexical pertencen
os seguintes exemplos: cabaret (PM, 141), sport (D, 104), bistecks (D, 95) folk-lore (E, 128), carnets
(P, 161), jaaz-band (PM, 79), couplets (E, 109), restaurant (E, 116), Walkyria (E, 120), junkers (TI, 65),
block (LA, 16), sotnia (TI, 65), etc.; presentan en común todas elas o facto de se tornaren necesarias nun
momento determinado, podéndose agrupar, en consecuencia, so o cualificativo “empréstimos”.
O segundo recurso presentéanos palabras como portar (D, 33), madamiñas (AM, 13), surtir (P, 15),
turismo (PM, 55), etc. Nótese que, excepto o último exemplo e en confronto coas palabras citadas no
parágrafo anterior, tórnanse innecesarias por existiren no propio galego vocábulos como levar, señoriñas
ou saír, motivo que xustifica podérmolas clasificar sob a denominación de “estranxeirismos”.
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A presenza de palabras alleas ao galego documéntase igualmente nos tres textos dramáticos en que
baseamos este contributo, embora non constitúan uns exemplarios particularmente abundantes. DN
fornece un único caso, a saber: soviets (153). Polo contrario, o texto da TNS facilita termos máis mostras
do fenómeno, principalmente de proveniencia francesa e, nalgún caso, inglesa: labros (162), cambra
(158), ordre (170), champagne […] artois (178), ragouts (182), bacon (175) iceberg (183) etc.; por súa
vez, do cruzamento do gal. néboa co cat. boira parece provir o resultado enneboirada (216). Ao paso,
como froito da vasta cultura atlántica de Otero debemos entender o nome de Irlanda escrito en gaélico
medieval cunha das formas usadas na etapa antiga dese idioma: Eirinn (179). Por último, en FN resulta
ser máis produtivo o recurso clásico, aínda que é empregado como unha licenza expresiva non
incorporada á linguaxe literaria: summa (196), per saecula s[a]eculorum (199) vagula blandula (201)
etc.
Mais a firme vontade identitaria dos escritores e intelectuais da Xeración Nós sobre o que era ou debía
ser galego e o que non o era non puido eliminar completamente da lingua literaria todas as interferencias
lexicais gratuítas debidas ao castelán, como sinalaba Mariño (1998: 466), a pesar de que desde o século
XIX a “Otero Pedrayo é perceptible un progreso moi notable na depuración de castelanismos”
(Fernández Salgado & Monteagudo Romero, 1995: 136). Testemuños de españolismos poden verificarse
nas obras dramáticas preferencialmente empregadas aquí, a pesar de, no entanto, non teren unha
frecuencia singularmente rendíbel: centella (DN, 156), mármol (DN, 155; TNS, 162), viúda (TNS, 162),
dispaciosas (TNS, 176), almohada (TNS, 178), decir (TNS, 178, 179; FN, 198), epidermis (FN, 199),
devenir (FN, 204), etc.
Algúns castelanismos, na liña de procurar unha lingua o máis pura posíbel, sofren unha reconversión
fonética para se afaceren cunha certa aparencia de galeguidade que os poida xustificar, aínda que non
cheguen a coincidir coas voces autóctones do galego suplantadas polo emprego das foráneas: deveñir
(DN, 154), xudío (DN, 155), entreteñer (TNS, 179), alonxado (TNS, 182), desaunar (desaunaba, TNS,
173), anxelo (FN, 203), mortaxa (FN, 204), etc. Esta mesma ansia galeguizadora dos castelanimos que
se resolve mediante a súa manipulación non podía ser, porén, un trazo característico das nosas tres pezas,
pois está presente, con distintos niveis, ao longo da obra de don Ramón: deseios (AM, 105), carreteira
(P, 122), sigro (E, 125), roxos [en lugar vermello: roxos de sangue] (PM, 55), partixas (LA, 26), parexa
(LA, 35), soilo (LA, 18) etc.
6. Conclusións
A creación das IF na Coruña en 1916 culmina o proceso de tránsito da Galiza “de provincia a nación”
(Beramendi, 2007) desde a óptica do pensamento político galeguista e, por consecuencia, o paso do
galego de fala rexional a lingua nacional. A vinculación da loita a favor da lingua co nacionalismo é tan
clara que precisamente este naceu co nome de “Irmanades da Fala” e dotouse cun medio de expresión
exclusivamente en galego, A Nosa Terra. Dous anos máis tarde do seu nacemento, as IF, contan xa con
figuras tan destacadas como os irmáns Vilar Ponte, Castelao, Risco, Losada Diéguez ou Cabanillas,
formulan un plano xeral de actuación política tendente a conseguir o autogoberno pleno para a Galiza
e a súa federación co resto das nacións que compoñen a península ibérica, a reivindicaren tamén a
cooficialidade do galego. É indubitábel que coas IF o debate e a reflexión sobre a presenza pública e a
relevancia social da lingua galega pasan ao primeiro plano da actividade política; e, ao mesmo tempo,
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as IF poñen en andamento numerosos proxectos nos diferentes ámbitos de actuación social na procura
de dotaren de prestixio e de usos normalizados a lingua galega.

As IF, xunto co SEG ou a Xeración Nós, son conscientes de o galego se achar falto de cultivo para alén
do vinculado a temáticas rurais ou folclórica, e por este motivo principian concientemente a percorrer
os camiños da prosa, do ensaio e do teatro, uns xéneros escasamente rendíbeis até a ese momento
no panorama literario da Galiza daquel tempo. Un dos autores máis relevantes foi sen dúbida Ramón
Otero Pedrayo, que, aínda que foi máis coñecido pola súa dedicación á prosa ou ao ensaio, deixou
escrita unha cuantitativa e cualitativamente importante produción dramática, ponderada pola crítica
actual polo que supuxo de renovación e orixinalidade, ben como pola influencia que tivo en autoras e
autores actuais.

En toda a súa obra, o galego, cuxo modelo lingüístico se enforma precisamente na época das IF,
constitúe un exemplo sobranceiro de harmonización da oralidade co rexistro literario culto de que
carecera secularmente o noso idioma, a un tempo que, partindo do puramente falado nas súas
componentes diatópica, diafásica e diastrática, se torna nunha das expresións na nosa lingua máis
interesantes de cantas ten habido na historia literaria moderna. A noso ver, ese modelo, do punto de
vista lexical, que foi o que centrou fundamentalmente o interese dunha parte deste contributo, asenta
nunha consciente innovación, produtividade de recursos intrínsecos, nun propositado diferencialismo
a respecto do español e nunha ansia depuradora das parcelas lingüísticas erosionadas por esta lingua.
Ao mesmo tempo, os trazos da expresión literaria de Otero dótana dunha enorme plasticidade que a
fai centralmente acaída para o xénero dramático.
Finalmente, embora haxa certas constantes, as obras do intelectual ourensán mostran un continuo
experimentar de solucións, algunhas hoxe canonizadas pola normativa vixente, outras heréticas en
relación a esta, que se converten, por un lado, en claros indicios da situación da lingua antes de se
codificar, e, por outro lado, nalgúns casos en recursos estilísticos de exclusiva documentación literaria.
Baseamos as nosa reflexións en textos provenientes de diferentes épocas (fundamentalmente DN, TNS
e FN) e en todos eles se puido verificar como Otero se mantivo fiel ao modelo lingüístico a que deu
forma no primeiro terzo do século XX.
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O TEATRO DA MEMORIA: GUERRA CIVIL E FRANQUISMO NA DRAMATURXIA GALEGA.
Diego Rivadulla Costa
CURRICULUM VITAE
Diego Rivadulla Costa é Licenciado en Filoloxía Hispánica e Graduado en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos
e Literarios pola Universidade da Coruña, con Premio Extraordinario de Fin de Grao da UDC e Premio Fin de
Carreira da Comunidade Autónoma de Galicia. Foi bolseiro de formación no Parlamento de Galicia¡ e
investigador contratado na UDC ao abeiro das axudas de apoio á etapa predoutoral da Xunta de Galicia. Realizou,
ademais, estadías de investigación na EHEHI Casa de Velázquez en Madrid e na Universidade de Aarhus
(Dinamarca). Os seus ámbitos de investigación son os estudos literarios e culturais, con especial atención á
literatura galega contemporánea. Publicou algúns traballos sobre a memoria do franquismo na narrativa galega
actual, tema sobre o que realizou a súa tese de doutoramento na Universidade da Coruña, e na actualidade está
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a traballar sobre teatro galego e memoria histórica grazas a unha bolsa de investigación da Deputación da
Coruña.
RESUMO / RESUMEN
Se ben é certo que na dramaturxia galega a reflexión sobre a guerra civil e a ditadura ten aparecido de maneira
moito máis esporádica que noutros xéneros como a narrativa, unha revisión diacrónica dá para ver que algúns
autores de referencia como Eloxio Ruibal ou Roberto Vidal Bolaño apostaron polo tema desde a mesma
Transición en varias obras e, ao tempo, algunhas compañías teatrais como Sarabela Teatro, que no ano 2000
estreou unha adaptación d´O lapis do carpinteiro, ou Talía Teatro, que versionou sobre as táboas o clásico Os
mortos daquel verán, contribuíron con exitosos espectáculos á recuperación pública da memoria histórica en
Galiza. Nesta comunicación pretendemos dar conta desta produción con vistas a dilucidar en que medida o
discurso dramático galego ten elaborado versións do pasado traumático colectivo e, a través da súa función
performativa, ten participado do fenómeno memorialista que vén ocupando unha posición central na esfera
pública galega das últimas décadas.
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Teatro galego, memoria histórica, guerra civil, franquismo.
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DÍA 9
16:00 COMUNICACIÓNS
Espazo 1
Modera: Tito Asorey (Academia Galega de Teatro)
OS PROCESOS COLABORATIVOS DE CREACIÓN NO TEATRO GALEGO CONTEMPORÁNEO.
Comunicante: Ana Abad de Larriva
DRAMATURGOS DE HOXE.
Comunicante: Pablo David Villar
UMA ESCOLA SEN LÍNGUA: O GALEGO CÉNICO NA ESADG.
Comunicante: Daniel González Salgado
A HERDANZA DE IRMANDADES NO TEATRO ACTUAL.
Comunicante: Alba Pérez Sánchez

Espazo 2
Modera: Luciano Fernández (Academia Galega de Teatro)
A REVELACIÓN DOS OBXECTOS TEATRAIS, A SÚA POÉTICA.
Comunicante: David Rodas González
DRAMATURXIAS DO EU LIMINAL EN ANÓMICO TEATRO. PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Comunicante: Julio Fernández Peláez
OS OCOS DA RECEPCIÓN NA CONSTRUCIÓN DAS POSTAS EN ESCENA.
Comunicante: Xavier Castiñeira Blanco
O TEATRO COMUNITARIO COMO BASE PARA A CREACIÓN DE PÚBLICO.
Comunicante: Irene Moreira

OS PROCESOS COLABORATIVOS DE CREACIÓN NO TEATRO GALEGO CONTEMPORÁNEO.
Ana Abad de Larriva
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10 e Matrícula de Honra no Traballo Final de Estudos na modalidade de Investigación e Premio Extraordinario
Fin de Estudos. Tamén son licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela e teño un
posgrao en Protocolo, Comunicación e Imaxe Corporativa pola Universidade da Coruña. Actualmente son
doutoranda no programa de doutoramento en Comunicación da Universidade de Vigo, e estou a desenvolver
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unha tese multidisciplinar en Comunicación e Teoría Teatral. Colaboro coa Erregueté, coa revista Grial e co blog
de teatro “O Galiñeiro”, do xornal dixital Praza Pública, con análises e críticas de espectáculos e artigos sobre
teatro e teoría teatral. Gañei o II Premio de textos teatrais Roberto Vidal Bolaño e teño traballado como
profesora de teatro con nenos e nenas.
RESUMO / RESUMEN
Este traballo xorde co obxectivo de facer un achegamento aos procesos colaborativos de creación no teatro
contemporáneo, analizando a evolución e situación actual deste modelo na xeración de pezas teatrais por parte
das compañías dentro do sistema teatral galego.
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Teatro galego, teatro contemporáneo, danza contemporánea, creación colectiva, procesos colaborativos.
COMUNICACIÓN
Introdución
Hai diferentes modelos teóricos de creación teatral: aqueles que se ancoran nun texto dramático previo, os que
se basean nunha dirección escénica moi marcada ou os que se caracterizan por desenvolverse de xeito colectivo
mediante as achegas dos membros do equipo artístico e técnico... E, á súa vez, na práctica, os modelos ou
paradigmas combínanse entre si, en diferentes graos. Tras detectar a presenza e importancia dos procesos
colaborativos na creación escénica dentro do sistema teatral galego contemporáneo (como trazo principal ou
combinados cos doutros modelos) e atopar un baleiro bibliográfico ao respecto, desenvolveuse un traballo que
buscaba establecer un paradigma que servise de marco para analizar os diferentes casos, así como as
posibilidades e dificultades que ofrece e ás que se enfrontan as compañías que se orientan nestas liñas.
As prácticas que interesaron para este traballo foron as relacionadas con aquelas compañías profesionais en que
a xeración do material escénico se desenvolve eminentemente na sala de creación e ensaio , mediante a
interacción colaborativa dos diferentes membros do equipo artístico e técnico; especialmente aquelas que
traballan a exploración arredor de novas formas, encadradas (ou tendentes) nos paradigmas do teatro
posdramático e o teatro físico, en que a danza está tamén moi presente (aínda que tamén se detecte unha
maior tendencia ao colaborativo dentro das montaxes que están moi ancoradas nun texto previo). Porén, non
se podía falar en todos os casos de creación colectiva, pois nas súas prácticas conviven varios modelos de
creación escénica que dificultan usar sempre ese termo. Deste xeito, resultou importante establecer un marco
conceptual previo para escoller o termo ou termos que máis se adecuaban ao fenómeno que se estaba a estudar
e aclarar certas cuestións que derivaban de cada unha das posibles escollas.
Sen negar a importancia do teatro amador en Galicia e das prácticas que este desenvolveu e desenvolve dende
o modelo da creación colectiva, así como a do teatro social e a do teatro nos grupos escolares; a pescuda
centrouse no sistema teatral galego contemporáneo, a partir dos anos 80, despois de que se iniciase a
profesionalización das compañías e que comezase a irrupción de novas formas. Púxose o foco, precisamente,
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nas compañías de teatro profesionais que teñen como un dos seus fins principais a exhibición escénica, alén de
que, nalgúns casos, haxa outras motivacións detrás, como desenvolver un proceso de investigación continuado
arredor de determinadas cuestións, ou dar visibilidade a diferentes temas. Fíxose unha panorámica por varias
compañías pioneiras e que seguen a ser clave hoxe en día no teatro galego contemporáneo e, de seguido,
establecéronse diferentes liñas de traballo polas que se move este modelo, así como se desenvolveron tamén
toda unha serie de estudos de caso a partir da análise do traballo escénico das compañías analizadas e a
realización de entrevistas.
Nesta comunicación, por unha cuestión de extensión, non se vai pode recoller todo o estudado, decidindo
centrarnos primeiro en presentar un resumo do marco conceptual, para logo facer unha panorámica polo caso
galego, en canto aos antecedentes históricos do modelo, así como a diferentes liñas de traballo en que se
detectan os procesos colaborativos, incluíndo unha escolma pequena de casos e desenvolvendo estes dun xeito
abreviado.
Por último, decidiuse facer alusión a diferentes posibilidades que ofrecen os procesos colaborativos na creación
escénica mais tamén a dificultades que en si mesmos formulan para quen os desenvolve e que, unidas ás
circunstancias sistémicas, obstaculizan tamén a incorporación ao panorama profesional de creadores e
creadoras que rematan os seus estudos superiores en arte dramática e que queren optar por este modelo de
creación.
Marco conceptual
Como punto de partida, pódese aludir a que o teatro, siga o modelo ou modelos de creación que siga, adoita
caracterizarse, agás nos formatos que se achegan aos límites (pezas de creadores individuais), por ser unha arte
de creación colectiva, ou sexa, unha creación que se desenvolve, nun maior ou menor grao, dentro do traballo
dun grupo. Dende este punto de vista, a maior parte das creacións teatrais son creacións colectivas.
Porén, o concepto de creación colectiva como tal, no seu uso específico, remite a un modelo moi concreto que
tamén parece presentar certas cuestións terminolóxicas. O teatro de creación colectiva adoita vincularse cunha
serie de trazos: foco no proceso de xeración de materiais na sala de creación e ensaio, sen unha visión integral
previa do produto final; disolución das xerarquías no grupo e importancia deste como colectividade; sinatura
conxunta da creación... Nun contexto histórico global, vinculouse tamén cunha serie de prácticas relacionadas
con diferentes circunstancias sociopolíticas, como as mobilizacións sociais dos anos 60 e 70, e cos grupos de
teatro independente. Nas fontes bibliográficas arredor da evolución deste modelo en diferentes países tense
desenvolvido bastante esta cuestión, así como que o teatro de creación colectiva non só levou consigo un
modelo de creación dramatúrxica, senón tamén de institución, de identidade de colectivo ou compañía. A
creación colectiva, de feito, ten servido como ferramenta de grandísima utilidade no teatro social, non só no
teatro profesional que trata temas sociais.
Pavis (1980) define a creación colectiva como aquel espectáculo que non vén asinado por unha soa persoa, ben
sexa un dramaturgo/a ou un director/a, senón que é elaborado por todo o grupo que participa na actividade
teatral. El recolle tamén que o texto é fixado habitualmente a partir das improvisacións levadas a cabo durante
o proceso de ensaio, en que cada persoa participante pode propoñer modificacións. Ademais, el establece como
necesario o labor dramatúrxico, que o que fai é seguir a evolución das sesións de traballo e participar na
concepción global a partir dun proceso de ensaio e erro; así como a dirección escénica que, aínda que non sexa
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estritamente necesario que caia nominalmente en alguén, ten que ser sempre tida en conta e desenvolvida polo
colectivo.
O caso de Enrique Buenaventura e o seu Nuevo Teatro, en Cali, Colombia (e que tería unha influencia moi grande
en toda América Latina), e o seu impulso do modelo de creación colectiva é un claro exemplo desa vontade de
poñer todo o foco da creación teatral na propia escena. «De algún modo, Buenaventura y su Nuevo Teatro es
quien da un impulso pragmático en este sentido e inaugura en Latinoamérica una metodología que pone en
crisis la idea del autor teatral fuera del colectivo de creación, es decir, la idea de un autor que escribe la obra
literaria desde su “gabinete”, la traslada luego a un director teatral quien hace su propia lectura y la representa
luego en escena con los actores» (Fernández 2011: 21). Xa que logo, o teatro de creación colectiva non nega, é
máis, destaca a importancia das figuras do dramaturgo/a e do director/a; só require que estas se movan dentro
das regras de xogo do modelo, especialmente en canto á disolución das xerarquías e a contribución para xerar
un produto que teña un selo colectivo.
Filewood (2006), pola súa banda, ademais de recoller unha definición bastante próxima á de Pavis (Íbid), engade
que os defensores deste tipo de procesos alegan que o que fan é converter o actor, a actriz, nun artista creativo,
e isto leva a un estilo de posta en escena que amosa a experiencia auténtica dese actor ou desa actriz creadora.
É moi importante esta cuestión, a do actor/actriz creativos, creadores, que tamén vai estar presente en
diferentes procesos colaborativos híbridos entre este modelo e outros, e matizar que noutros modelos, como
aquel en que destaca a presenza dunha dirección escénica moi marcada, en si mesmos, non teñen por que ir en
contra do favorecemento da creación actoral. De feito, foi a figura do director de escena quen impulsou durante
o século XX a investigación na busca da sistematización da preparación actoral e favoreceu que os actores e as
actrices propuxesen novos materiais de traballo a partir da súa propia expresión, especialmente nos casos en
que a peza escénica non parte dun texto literario previo ou, mesmo sendo así, en que se permite procurar novos
materiais que convivan en escena con aquel, e lle recoñeceu o seu labor creativo (é especialmente notable no
contexto histórico global o caso de Grotowski e Ryszard Cieslak, na montaxe que tivo como punto de partida o
texto O príncipe constante, de Calderón de la Barca).
Aínda que, como xa se sinalou, o modelo da creación colectiva non negue a figura dun dramaturgo/a ou dun
director/a que exerzan o seu traballo a partir do material que se xere na sala de creación e ensaio e recoñeza o
seu labor como tales, si que pon o foco na autoría creadora compartida. Por iso, naquelas compañías en que a
figura do director ou a da directora é moi importante, sendo a súa sinatura, por veces, o elemento definitorio
do grupo, e en que a xerarquía que se establece na toma das decisións é moi clara, para seguir ese selo ou marca
persoal da dramaturxia e/ou dirección, de outras áreas do equipo artístico da compañía ou da compañía en si
mesma (acontece no caso de incorporacións puntuais dun novo membro a unha compañía que xa teña un selo
estético propio moi definido e que se ten que adaptar a este); deberiamos falar xa doutro modelo. O emprego
do termo «creación colectiva» xera certas molestias nas compañías que vimos de referir, mesmo no caso de
creacións escénicas que cumpran despois con toda unha serie de factores que se achegan moito ao modelo da
creación colectiva (especialmente a creación de materiais no espazo de traballo a partir das achegas de todos
os membros do equipo). É importante, entón, ver como se abre o modelo a un paradigma máis amplo que
incorpore a existencia doutros modelos e conviva con eles e permita reforzar de novo o selo (ou selos) autorais
dos diferentes membros do equipo artístico da compañía e da propia compañía como tal, mentres segue a haber
un traballo eminentemente en equipo para a xeración dos materiais e a montaxe da peza.
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Dese xeito, podemos establecer que o feito de que todos os membros dunha compañía traballen colectivamente
na sala de creación na procura dos materiais escénicos non supón que unha obra sexa considerada unha creación
colectiva, senón que, en casos como o que vimos de referir, que constitúen modelos híbridos, é mellor falarmos
de procesos de creación colaborativos; nin sequera de creación colaborativa, xa que hai compañías que, nas
fichas artísticas e técnicas das súas pezas, acreditan a «creación» á figura do director ou da directora, que é quen
dirixe e decide que materiais se usan e cales non, e de que xeito, aínda que na ficha artística conste
explicitamente tamén que desenvolve a dirección (referímonos aos casos en que pon «Creación e dirección:», e
o nome da persoa en cuestión). Logo si que se acreditan os diferentes materiais, como textos ou coreografías,
aos autores ou autoras correspondentes. Neses casos, pódese, xa que logo, entender que poñer «creación» non
quere dicir tanto que todos os materiais e toda a dramaturxia xeradas sexan autoría súa, senón que a creación,
entendida como a composición global da peza é sinatura súa; é un xeito de reforzar esa marca autoral. Porén, á
hora de afinar o modelo a clave estaría tamén, sobre todo, no grao de xerarquías que a compañía estableza nas
súas dinámicas e tomas de decisións.
Xa que logo, en relación con todo o que acabamos de ver, aínda que a creación colectiva segue a ser empregada
na actualidade como modelo de creación dramatúrxica por diferentes compañías, a disolución de xerarquías e
do pouso político e social que supuña tamén como concepto de grupo foise esvaecendo para derivar noutros
modelos en que o foco está máis posto no produto artístico en si mesmo así como no reforzamento das
identidades artísticas individuais. Estes fan máis fincapé no termo «colaborativo», no traballo conxunto entre
diferentes membros do equipo técnico e artístico das compañías que tamén, aínda que teñan un equipo central,
común a todas as producións, poden cambiar os seus integrantes en cada unha das montaxes.
Filewood (Íbid), en referencia ao contexto escénico canadense, mais establecendo pontes co panorama global,
explica tamén que foi nos anos 90 cando a creación colectiva foi substituída, dun xeito amplo, por
«colaboración», para ir máis alá das connotacións políticas antixerárquicas dos anos 70, aínda que é un proceso
que xa comezara na década anterior.
Mesmo así, a pesar dese cambio terminolóxico, as técnicas do traballo colectivo son empregadas de xeito
habitual, especialmente no caso do teatro físico, de compañías creadas por un grupo de actores e actrices que
buscan un director ou directora para que os dirixa e de compañías con diferentes inquedanzas políticas e sociais.
Ademais, Filewood tamén sinala que a creación colectiva xa non é unha expresión das prácticas culturais
alternativas, senón que é un dos métodos de creación de repertorio que desenvolven os teatros pequenos, que,
ben porque pagan pouco ou ben porque dependen do compromiso voluntario do reparto, poden manter un
equipo de actores e actrices o tempo suficiente para desenvolver unha peza. Porén, sinala tamén que este é un
«luxo» que os teatros máis grandes e institucionalizados non se poden permitir máis que en contadas ocasións.
Enténdese que el está a deixar implícito que as dramaturxias xeradas a partir de procesos colaborativos adoitan
supoñer un maior tempo de investigación, exploración, creación e ensaio, o que incrementa os custos da
produción se se paga o que establecen os convenios de actores e actrices que, como se analizará no apartado
seguinte, non sempre atenden moi ben a este tipo de procesos e ás particularidades que estes presentan.
Nos países de fala inglesa, o modelo da creación colectiva (collective creation) foi mudando ao que se coñece
como «devised theatre» ou «collaborative theatre», aínda que, ás veces, siga a empregarse como sinónimo
deles o termo anterior. Porén, o uso destes dous termos varía xeograficamente, así como as implicacións que
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cada un deles leva consigo. Heddon e Milling (2006) recollen que as compañías británicas e australianas adoitan
falar de «devising» para aludir a este tipo de prácticas, mentres que nos Estados Unidos acostuman referirse a
prácticas semellantes como «collaborative creations», aínda que poden convivir os dous termos. Isto débese a
que, como elas explican, mentres o primeiro non alude a que teña que haber máis dun creador, o segundo si
que o fai. «To devise» significa inventar, idear; tamén elaborar, e adoita aplicarse a todos aqueles procesos de
creación escénica que non parten dun texto previo, que se desenvolven a partir da exploración e da creación na
sala de ensaio.
Por outra banda, Lamden (2000) opón directamente «devised versus scripted work» (ou sexa, o teatro
desenvolvido eminentemente na sala de traballo fronte ao traballo baseado nun texto ou guión previo). Explica
que o segundo é fundamentalmente literario, xa que un texto é o punto de partida, que é interpretado nos
ensaios por un grupo de actores e un director. Pola contra, establece que a esencia do primeiro modelo é un
grupo de persoas que traballan e ensaian xuntas durante un tempo para crear un texto espectacular. Aquí vemos
como se refire a modelos puros e, aínda así, poderíase matizar que ata no segundo caso hai sempre tamén un
traballo creativo por parte do director/a e dos actores e actrices para facer unha adaptación. É que mesmo
seguindo ao pé da letra as indicacións do autor ou autora dramático/a sempre hai toda unha serie de escollas e
accións que xorden da propia teatralidade, da procura de dotar de materialidade escénica ese texto base.
Lamden tamén sinala que as pezas resultantes dun proceso de creación do primeiro tipo (devised theatre) levan
de xeito implícito seren efémeras: «Without a text or documentation, it is difficult to ascribe a value to the
theatre piece. It can not be placed in a canon of established, revered work. Perhaps this is why devised theatre
tends to carry a lower status in society than traditional theatre» (Íbid: 1). Entender que é o texto ou a
documentación o que permite valorar unha creación escénica é seguir perpetuando a idea de que o texto
dramático é o que dá o valor á peza escénica, ou mesmo que son equiparables e que se pode xulgar esta
unicamente a partir daquel, cando a peza teatral debería valorarse, precisamente, pola súa mostra escénica,
que é onde reside a teatralidade, e non en que haxa ou non un texto dramático orixinal.
Así e todo, desenvolvemos un pouco máis esa oposición á que alude entre teatro de texto e pezas creadas
directamente na sala de ensaio. Este último caso, o modelo do «devised theatre», por si mesmo non nega a
posibilidade de partir dun texto literario previo; de feito, hai moitas montaxes que se poden encadrar dentro
deste paradigma e que tiveron como punto de partida un texto dramático, como moitas revisións de textos
clásicos que se desenvolven escenicamente dentro do modelo posdramático. Entón, poderíase establecer que
o foco non está tanto en que haxa ou non un texto (dramático ou non) previo, senón en como ese texto vai ser
empregado; se vai ser usado como punto de partida ou pretexto (como o pode ser calquera outro material nos
procesos deste tipo), mais sen someter a el todo o proceso de exploración e creación posterior na sala de ensaio,
ou se vai ser o elemento dominante na montaxe. Ademais, como se sinalou, os modelos de creación escénica
establécense de xeito teórico para facilitar a súa análise e mesmo posta en práctica, pero a realidade amosa
como se hibridan entre si.
A respecto do que formula sobre o acceso ao canon, hai moitos espectáculos e compañías que se converteron
en canónicas e que foron creadas a partir do modelo da creación colectiva (isto verase aplicado ao contexto
escénico galego en apartados posteriores) e sen un texto previo. O teatro de creación colectiva acabou sendo
dirixido, moitas veces, tamén cara ao modelo de representación dramática; a partir da exploración e creación
academiagalegadeteatro@gmail.com

76
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

na sala de ensaio, o produto escénico resultante é unha peza dramática, cuxos diálogos e accións básicas poden
ser rexistrados nun texto escrito e publicados.
Mais, mesmo na súa orientación cara aos procesos de creación colectiva/colaborativa contemporáneos máis
tendentes ao modelo posdramático, iso que el chama texto performativo (performance text), que se entende
que é todo o conxunto de elementos teatrais que conforman o dispositivo escénico (seguindo o concepto de
dispositivo de Foucault, que non só alude aos compoñentes do mesmo senón ao xogo de forzas que se establece
entre eles), que xorde dun proceso de «devised creation», nada impide que poida ser rexistrado ou codificado
ao mesmo tempo que se vai xerando, ou posteriormente, mediante a elaboración dun texto en que se recollan
os textos emitidos oralmente (de habelos), como tamén as partituras (ou a súa evocación) de accións físicas, e
isto tamén se fai.
Alén diso, son cada vez máis as compañías que fan rexistros audiovisuais, non só da peza exhibida, senón que
tamén documentan filmicamente o proceso de creación. Porén, hai algo que se debería apuntar, sen necesidade
de seguirmos matizando a cuestión: que esa diferenza no status entre teatro tradicional (de texto) e teatro de
creación colaborativa quizais non vén dada tanto por unha falta de texto ou documentación, como formula
Lamden, que impida valorar o feito escénico, cando este debería valorarse, precisamente, como dixemos, pola
posta en escena (e isto debería ser a clave para deixar ben clara a independencia que debe haber entre a
literatura e a escena en canto a xerarquías), senón por toda unha serie de cuestións especialmente relacionadas
co caso do modelo posdramático.
O paradigma posdramático segue a xerar debate entre os que o defenden e os que se opoñen a el, tanto no eido
profesional como no eido académico. Os motivos que esgrimen os detractores do termo son analizadas por
Becerra (2017: 6-8), quen sinala, especialmente, a quen, por unha parte, «sustenta o acto teatral nun texto
literario»; e, pola outra, «os detractores que a asocian á denominación xeral de “posmoderno” e, en base a tal
relación, acúsana de estar detrás da defensa dun teatro que nega o teatro [...]». Tamén explica que o teatro
dramático de base aristotélica segue a ser o máis programado e «o que ostenta o canon do que o común da
xente entende por teatro», e isto vén dado por un motivo moi concreto: «a espectadora, o espectador, ten unha
tendencia innata a preguntarse “por que?”» (Íbid), ao que responde moi ben a lóxica causal que constitúe a
verosimilitude aristotélica. E iso é algo que ten afectado, nun maior ou menor grao, ás diferentes manifestacións
escénicas que non parten dun texto literario previo ou que, de facelo, mediante o traballo na sala de ensaio o
desxerarquizan substancialmente.
Hans Thies Lehmann (2013) analizou os cambios que se produciron nos doce anos posteriores á publicación
orixinal, en 1999, de Postdramatisches Theater, e, entre outros, sinalou precisamente a gradual mudanza do
«xenio individual» dun creador/director a procesos de traballo colaborativo como un dos cambios que detectara
de xeito global no panorama escénico situado dentro do paradigma posdramático.
Outro termo que se usa, ás veces, como equivalente en español e galego ao «devised theatre» é o de «teatro
de creación». Por exemplo, o libro de Baldwin e Bicât (2002), que tiña por título orixinal Devised and
Collaborative Theatre: A Practical Guide, foi traducido ao castelán pola editorial Ñaque baixo o título de Teatro
de creación. Poderíase pensar en adoptar este termo para aludir ao modelo que estamos a arrodear, tamén
porque permitiría non ter que facer excepcións ao aludir a creadores e creadoras individuais, algo que si
acontecería ao usar termos como os de creación colectiva ou colaborativa (aínda que esta derivación léxica do
verbo «colaborar» non aparece recollida pola RAG).
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Porén, ocórrenos como co concepto de «creación colectiva», que cómpre introducir un matiz: o teatro é, en si
mesmo, unha arte de creación; mesmo cando se segue dun xeito fiel un texto dramático previo e se fai un
proceso de transdución á escena, hai que facer escollas creativas para achegar todo aquilo referente á
teatralidade. Así pois, poderíase pensar que unha compañía que faga teatro baseado nun texto dramático previo
podería rebater que o seu teatro tamén é creativo, de creación. Deixando xa esta pequena apreciación, si que
se fala de teatro de creación para referirse ao modelo que estamos a estudar (de pezas que se desenvolven
eminentemente na sala de traballo) e, ademais, permite encadrar nel tanto compañías como creadores e
creadoras individuais; mais, se se quere poñer o foco, precisamente, no compoñente colectivo ou colaborativo,
completarase e falarase de creación colectiva, creación colaborativa, ou, como xa mencionamos, procesos
colaborativos.
Así, en canto á definición do modelo amplo que nos ocupa, como xa estivemos a ver, houbo e hai diversos
achegamentos. Mederos Syssoyeva e Proudfit (2013) tamén recollen diferentes perspectivas, que se presentan
a partir dos casos estudados: que unha posta en escena creada de xeito colectivo a partir dun texto dramático
previo poida ser considerada como un tipo de creación colectiva; que o colaborativo (elas definen o colaborativo
como o debate entre iguais, así como o conseguinte acordo) non é ou ten que ser o único elemento fundamental
para desenvolver un traballo colectivo; que a creación colectiva poida convivir co liderado autoral ou de
dirección... Aquí vemos que o importante tamén é que os modelos se adapten e sirvan para analizar a realidade
práctica, por iso se vai pasar a estudar deseguido o caso galego, para analizar os procesos colaborativos no teatro
galego contemporáneo.
Os procesos colaborativos de creación no teatro galego contemporáneo
—Antecedentes
O teatro galego tivo unha aparición serodia. Cando se escribe e se estrea en 1882 A fonte do xuramento, de
Francisco Mª de la Iglesia, considerada a primeira obra dramática en lingua galega, hai detrás unha vontade
ideolóxica e política do movemento rexionalista de completar o sistema literario galego e crear un teatro propio,
en lingua galega (Tato 2003). A lingua e a política estaban situadas por riba dos criterios artísticos como motor
e temática para a creación das pezas e o teatro galego estivo durante bastante tempo vinculado á figura do
escritor dramático. Isto veu dado polo labor como autores de pezas dramáticas de grandes escritores galegos,
así como a importancia da autoría do texto e a vinculación co imaxinario social dun teatro textocentrista, ao
igual que acontecía co teatro comercial español. Porén, «o levantamento fascista deu cabo do teatro galego e a
ditadura posterior encarregou-se de que a sua memória fosse apagada da história. Quando, nos anos 60, a
juventude galega tenta voltar a reconstruílo, constatará que parte do nada e que só conta, como tradição, com
un conjunto de textos literários nunca representados» (Íbid: 11), ademais dos textos e representacións que se
desenvolveran no exilio.
As mostras de espectáculos e os concursos de textos organizados pola Asociación Cultural Abrente en Ribadavia
nos anos 70 resultan ser de vital importancia para a recuperación e evolución do teatro galego e xa, a pesar da
importancia que segue a ter o autor, co foco posto no feito escénico. Nesta liña, destacan especialmente as
figuras de Roberto Vidal Bolaño e Manuel Lourenzo, homes de teatro, que non só exercen como escritores
dramáticos, senón que exercen diferentes oficios dentro da creación escénica, e que xa escriben pensando e
academiagalegadeteatro@gmail.com

78
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

mesmo traballando directamente na posta en escena dos mesmos, e que xogan tamén un papel moi relevante
no camiño cara á profesionalización do teatro galego.
En Galicia e no resto do Estado, o teatro de creación colectiva no século XX estivo moi vinculado ao teatro
independente. De feito, o cooperativismo e a creación colectiva son algúns dos trazos que se lle atribúen ao
teatro independente en España xa dende finais dos anos 60 (Santolaria 1997) e coa súa eclosión nos anos 70. En
efecto, Plaza e González (1975) recollen o cooperativismo económico e o colectivismo nos xeitos de traballar
como algunhas das características destes grupos, e referíanse así, nos anos 70, á realidade que os arrodeaba:
La denominación de “teatro independiente” es, en cierto modo, irónica, cuando son tantas las dependencias
que traban no sólo su normal desarrollo, sino su mera existencia. Sirve, sin embargo, para entendernos, para
designar a una serie de concepciones del teatro como fenómeno cultural muy alejadas del estreno de gala y
las dos horas de vanal (sic.) divertimiento que han dominado, que dominan aún, nuestros escenarios
comerciales, con las consabidas y respetables excepciones. La búsqueda de nuevas formas de expresión, el
acercamiento a públicos marginados del hecho teatral y la formación de actores han sido algunos de los logros
del teatro independiente, que podría caracterizarse, entre otras cosas, por un cooperativismo en lo
económico, un colectivismo en la forma de trabajar y la intención manifiesta de realizar un teatro en conexión
directa con la sociedad española del momento (57).

En 1970, en Ourense, estaba en activo a compañía Histrión 70, extinta hai xa bastantes anos. En 1975, a
publicación Blanco y Negro recollía o seguinte arredor dela, definíndoa como «compañía estable», aínda que
afeccionada, e con pezas de creación colectiva no seu repertorio: «El grupo se fundó en enero de 1970 y sus
miembros procedían en su mayoría de la Agrupación Teatral Valle-Inclán. Han montado espectáculos de
creación colectiva basados en poemas de Celso Emilio Ferreiro, Rosalía, Curros Enríquez, etc. […]. Histrión 70
está dirigido por J. Manuel Blanco Gil y tiene carácter de “teatro estable”, de aficionados» (Íbid: 61).
—Liñas de acción e casos
No ano 1978 créase en Vigo Artello Teatro, que axiña se profesionalizaría e que tamén traballou dende este
modelo, con pezas cuxos materiais xurdían case na súa integridade do traballo na sala de ensaio da compañía.
Mesmo partindo de textos dramáticos previos, atopábase en diferentes obras unha transformación moi grande
con respecto ao texto literario orixinal, especialmente en canto ao factor do achegamento creativo por parte
dos actores e actrices a partir do xogo escénico e de improvisacións que modificaban substancialmente o texto
primixenio (entendemos como texto non só os diálogos senón todas as posibles indicacións dramatúrxicas). De
feito, Santiago Montenegro explicou que, mesmo aquelas creacións que partían dun texto previo, incluso de
obras moi recoñecidas da literatura dramática, e que na súa páxina web non aparecen sinaladas como creación
colectiva, no fondo si que o eran, debido ao posicionamento da compañía fronte ao propio texto e debido á
ruptura das xerarquías creativas. É que, como xa se indicou, outra cuestión que vai unida ao concepto de teatro
de creación colectiva é a busca da horizontalidade dentro da compañía, especialmente no aspecto creativo. No
ano 1994, Rosa Hurtado e Santiago Montenegro, coa colaboración de Manuel Pombal na dirección, decidiron
comezar unha nova etapa da compañía, engadíndolle o sobrenome «alla scala 1:5» e optando por un formato
máis reducido e un xeito de produción «máis artesanal». Artello cumpriu en 2018 os 40 anos de traxectoria.
«La idea principal que Derrida cuestiona al teatro moderno es la primacía del texto previo a la escena teatral»
(Fernández 2011: 23). Seguindo esa cuestión, e de acordo co que xa se recolleu, o que formula o teatro de
creación colectiva non é a desaparición da figura do dramaturgo nin a do director, senón a integración destes
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dentro dun proceso creativo que non vén traído da casa, senón que se desenvolve directamente no hic et nunc
da sala de ensaio. É moi interesante ter en conta que hai compañías galegas, como Artello, que, ao longo da súa
evolución, pasaron pola fase de querer eliminar a figura do director/a e do dramaturgo/a, para crear unha figura
intermedia, como un membro do propio elenco que sae das propostas e «coordina dende fóra», ata volver de
novo á figura do director; agora si, un director que traballa dentro do modelo da creación colectiva.
A compañía Artello tivo durante un tempo a sala Carral, en Vigo; mentres que en Santiago naceu en 1986
Matarile, e en 1987, Chévere, compañías que estarían vinculadas a dúas salas que dinamizarían moito a axenda
cultural compostelá, as salas Galán (inaugurada en 1993) e Nasa (que abriu en 1992), respectivamente. É así que
se pode establecer tamén unha relación entre estas compañías que apostaron polos procesos colaborativos (a
pesar de contar estas dúas últimas cunha dirección moi clara, como a de Ana Vallés e a de Xesús Ron,
respectivamente, que demostra o que viñamos expoñendo de que non é incompatible a figura do director/a con
este modelo —amplo— dos procesos colaborativos na creación) e unha vontade de estender o aspecto social e
colectivo á súa contorna, procurando a dinamización do panorama escénico e cultural da cidade. De feito,
Matarile organizou durante anos o Festival Internacional de Danza En Pé de Pedra, moi importante en canto ao
establecemento de pontes entre o teatro e a danza e moi relacionado co xiro performativo das artes. Na Sala
Nasa tamén houbo un esforzo moi grande por traballar dende ese punto de vista, xa que durante anos tamén
albergou performances de todo tipo.
Son moi interesantes os cambios no proceso creativo que impuxeron as novas dramaturxias de carácter
posdramático, moito máis vinculadas co feito escénico, especialmente as de Matarile, aínda que tamén se poden
atopar elementos posdramáticos na produción de Chévere. Tanto Matarile como Chévere cumpriron xa as tres
décadas de existencia e seguen en activo con gran dinamismo e habelencia, dentro e fóra de Galicia.
Como xa se recolleu, o teatro galego sempre estivo fondamente relacionado coa cuestión da «identidade
galega» e, moi relacionado con isto, mantivo a concepción de que a posta en escena vén supeditada á creación
literaria dun texto dramático previo (López Silva, 2012). Cambios na relación entre teatro e identidade viñeron
dados pola irrupción desas novas tendencias que, á súa vez, foron gañando prestixio e achegándose ao canónico,
algo que xa sinalamos en relación ao que propuña Lamden:
Con el cambio de siglo, las corrientes posdramáticas, el teatro físico y las tendencias fronterizas han ido
adquiriendo progresivo protagonismo en el panorama teatral gallego, saliendo de aquella periferia a la que
esos mismos artistas denominaban “alternativa” hasta posicionarse en espacios próximos al centro del
sistema y adquirir así los criterios que definen lo canónico: prestigio, consideración crítica, capacidad para la
autoexportación y generación de conciencia de grupo (Íbid: 1).

Curiosamente, Artello comezou como unha compañía eminentemente de traballo de actor e de actriz e, como
xa se viu, en 1994 deron un xiro cara ao teatro en pequeno formato, moi vinculado ao teatro de obxectos e de
marionetas. O teatro de obxectos e, concretamente, de marionetas (aínda que non estea aceptado pola RAG,
adóitase empregar tamén o termo «teatro de títeres», e os actores que manipulan os títeres son chamados
familiarmente titiriteiros; de feito, hai compañías que levan o termo «títeres» no seu nome, como Títeres
Cachirulo) abriría unha nova liña de investigación moi interesante, en canto a que se relaciona máis coas
dramaturxias dramáticas e, porén, require un proceso de creación colectiva moi interesante de diálogo entre o
actor ou actriz/manipulador(a) da marioneta e esta.
Normalmente, los titiriteros suelen ser los escritores del libreto teatral sobre el que van a levantar el
andamiaje de su espectáculo, y pocas veces se sirven de textos dramáticos preexistentes que coincidan en
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sus contenidos con sus intereses y que le faciliten el comienzo de este proceso de búsqueda. Digamos que
hemos tenido la suerte de encontrarnos con algo parecido a nuestra sombra, que las palabras de ese texto
podrían ser pronunciadas por nosotros, pero no nos fiemos, pues ese texto ya escrito en el que nos apoyamos
y del que nos servimos, nos va a plantear otros problemas adicionales al proceso creativo en sí. Los titiriteros
solemos decir que el lenguaje de los títeres, sus palabras y los conflictos en los que metemos a tan simbólica
figurilla tienen siempre una medida especial, una medida condicionada por la esencia misma del títere, y sin
necesidad de un especial razonamiento, podríamos decir que de manera intuitiva nos vemos siempre en la
imperiosa necesidad de adaptar y modificar ese texto, esas palabras, esos sonidos, esos silencios y esos ritmos
al mundo particular de los actores de madera (Cañas, 2008: 69-70).

Pola contra, Matarile, que xurdira como unha compañía que poñía en escena as marionetas que eles mesmos
construían, rematou evolucionando cara a un teatro de actores e de actrices, aínda que aquelas sigan estando
presentes.
Chévere é unha compañía que se move dentro da creación colectiva e que gañou en 2014 o Premio Nacional
de Teatro, segundo o xurado, pola súa traxectoria neste tipo de creación escénica: «El Premio Nacional de
Teatro 2014 ha sido otorgado a Chévere “por su coherente trayectoria de creación colectiva basada en la
transgresión de géneros y también por su vertiente humorística y participativa, siempre conectada con la
realidad social y económica”» (Pereiro, 2014).

Xesús Ron, director de Chévere, referíase deste xeito aos procesos creativos da compañía:
Isto é, que damos a hostia de voltas antes de poñernos a traballar en algo. Discutimos, divagamos,
excitámonos, dispersámonos ata perder o sentido da orientación. E cando xa o damos todo por perdido
alguén propón saír á rúa. Aí comeza todo de verdade. Cando te decatas que non estás ao servizo dun texto,
dun autor, dunha estética, un produto ou unha estratexia. Nin sequera do teu propio ego desaparecido ou
do dos teus compañeiros, porque todos temos o estómago baleiro e a cabeza a piques de estoupar. Entón
imponse a cordura, dámonos de conta de quen somos e que precisamos falar con alguén máis. Coas mesmas
persoas que ao mellor viredes ao teatro. Xente que tedes moitas máis historias que contar ca nós, aínda que
as caledes e haxa que sacárvolas sen que vos decatedes do que facemos. Facer teatro así ten moito máis que
ver con saber escoitar que con falar en voz alta ou murmurando. Escribir así ten moito máis que ver con saber
levantar un acta que con compoñer diálogos enxeñosos ou forzar poeticamente o significado das palabras.
Temos que actuar como testemuñas (...) Por tanto, crear é montar un campamento para organizar a xestión
do que temos en común e poñerse a funcionar como unha comunidade temporalmente autónoma, sen
territorio definido. (Ron 2017: 13-14)

Mentres Xesús Ron defende a importancia da comunidade, da colectividade, na creación das pezas de Chévere;
Matarile ten expresado non considerar que traballen dende a creación colectiva ou colaborativa, que son pezas
«en que a directora e creadora dos espectáculos é Ana Vallés», pois pensan que encadralos dentro do modelo
de creación colectiva ou colaborativa é un xeito de restarlle esa importancia autoral (referímonos xa a este tipo
de casos no apartado anterior, en que nas compañías cunha dirección moi marcada temática e esteticamente a
creación enténdese máis dende un punto de vista global, de sinatura da peza), mais aluden directamente a esas
dinámicas colaborativas:
Los textos que aquí se muestran, al igual que cualquier otro elemento dramatúrgico, no responden a una
escritura previa, anterior a la puesta en escena. Algunos fueron esbozados antes, como en el caso de Teatro
Invisible, pero en la mayoría de los casos se fueron gestando o remodelando durante el proceso de creación
con los intérpretes. Estos textos recogen sólo las palabras, pero todas las palabras. Por esta razón, contienen
también la aportación de todos los intérpretes, en algunos casos elaboradas como textos a decir y, en otros,
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como resultado del trabajo improvisación y por tanto fruto de los ensayos. Incluso los textos aportados por
mí, han sido siempre modificados, alterados y, por supuesto, enriquecidos al pasar a los intérpretes y a su
lenguaje personal. Y al revés, sus propuestas se han visto condicionadas por una dirección específica por mi
parte, y en la que siempre he pretendido la veracidad de un cuerpo concreto que habla. Eso es lo que busco.
(Vallés 2017: 5).

Baltasar Patiño é tamén director artístico da compañía e encárgase do deseño de iluminación e escenografía,
que desenvolve co traballo na sala de ensaio a partir da interacción cos corpos e accións do equipo artístico de
cada proxecto.
As novas dramaturxias e a aposta polo performativo, polo posdrama (ou aínda que se parta do drama, que se
inclúan elementos posdramáticos), e polo teatro físico, que se centran na reafirmación do presente escénico,
levan consigo unha maior necesidade de traballo na sala e desembocan en procesos colaborativos.
A resolución do 18 de marzo de 2009, da Dirección Xeral de Relacións laborais, pola que se dispón o rexistro, o
depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do I Convenio colectivo de actores e actrices de teatro de
Galicia (publicado no DOG Nº 83 do xoves, 30 de abril de 2009) recolle a «creación colectiva», que define así:
«Enténdese por obra de creación aquela que non parte dun texto, ou aquela na que, partindo dun texto, o/a
director/a fai unha interpretación que vai máis alá das intencións do/da autor/a».
Non obstante, esa explicación introdúcese para referirse á distribución dos personaxes: «Nos espectáculos de
creación, a asignación do personaxe é facultade do director/a de escena, sempre respectando a categoría
reflectida previamente no contrato». Resulta cando menos curioso, xa que nun proceso de creación que non
parte dun texto previo, senón do material ao que se chega traballando de xeito colaborativo na sala de traballo,
é difícil saber con antelación a categoría en que cada actor ou actriz se vai encadrar. Ademais, o dito convenio
está moi centrado no traballo de texto, xa que hai categorías de personaxes unicamente definidas polo número
de liñas ou versos que din:
-Categoría profesional 3ª (secundario). É aquel ou aqueles artista/s cuxa participación non supera a cantidade
de trinta liñas ou versos, estas cun máximo de sesenta espazos mecanografados.
-Categoría profesional 4ª (elenco). É aquel ou aqueles artista/s con pequenas achegas á trama xeral, con
participación coral ou non, con texto, ou non, que non chega ás cinco liñas ou versos, estas cun máximo de
sesenta espazos mecanografados por liña.

Deste xeito, constátase que o teatro de creación, especialmente aquel situado dentro dos modelos do teatro
físico e do teatro posdramático, aínda non está aquí plenamente considerado e valorado. Non só en canto á
distribución de personaxes (de feito, non se recolle que poida haber persoas escénicas que non entren na
creación de personaxe, ou actores e actrices/bailaríns/bailarinas de teatro-danza ou que executen diferentes
números de partituras puramente físicas dentro dun espectáculo en que haxa hibridación de xéneros, algo que
é tendencia na actualidade), senón tamén nos tempos de exploración e creación que supón unha creación que
parte de cero, que non parte dun texto dramático ou dunha partitura prefixada, o que fai moi complicado ás
cifras que se recollen.
Porén, a práctica sinala que, mesmo así, as compañías están a tender, en maior ou menor grao, a desenvolver
procesos colaborativos durante a o proceso de creación escénica. Hai unha serie de compañías de máis recente
creación que as que xa se recolleron que tamén traballan dentro desas liñas.
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Voadora, nada en 2007 e que é tamén unha das compañías galegas máis recoñecidas dentro e fóra de Galicia,
fai unha clara aposta pola hibridación de xéneros e concede unha enorme importancia á plasticidade da posta
en escena. O seu traballo, como a propia compañía explica, adoita desenvolverse dentro de tres liñas: novas
dramaturxias, espectáculos realidade-ficción (onde traballan coa comunidade e con persoas que non son actores
ou actrices profesionais) e revisión de textos clásicos. En todas elas é fundamental o proceso de creación de
materiais na sala de traballo.
Porén, ao igual que Matarile, Voadora non é unha compañía que traballe dende a creación colectiva, aínda que
basee a súa creación nos procesos colaborativos: «Pensamos que a nosa estética e o numeroso grupo de
creadoras e creadores que conformaron os nosos elencos puideron en ocasións levar a esa confusión pero o
noso funcionamento non é ese. Nós traballamos con creadores e creadoras conformando elencos ou equipos
creativos en espectáculos que responden a unha dirección claramente autoral». Aínda así, eles mesmos
sosteñen que a dirección se caracteriza pola escoita e por deixar que cada unha das pezas do equipo se poida
desenvolver creativamente, potenciando o dialogo artístico: «É moi importante o traballo das identidades
creativas que traballan connosco. O punto de partida tamén é o desexo con respecto ao material que teña cada
unha das pezas do equipo creativo».
A compañía tamén traballa dende a eliminación dos límites entre disciplinas, en especial, entre o teatro e a
danza: «A fisicidade ten unha grande importancia no noso traballo. Moitas veces invertemos roles poñendo
bailaríns a facer traballo textual ou actrices a bailar. Na nosa linguaxe os límites interdisciplinares son moi
difusos».
En Elefante Elegante, que nace no mesmo ano que Voadora, destaca sobre todo o compoñente de teatro físico.
Dende o punto de vista da compañía, as creacións non son realmente colectivas, xa que María e Gonçalo toman
todas as decisións relativas ao Elefante Elegante. Nas pezas en que só traballan eles sós, o traballo é colaborativo
entre os dous e, no proceso de creación das pezas en que traballan cun equipo artístico maior, precisan moita
dispoñibilidade por parte dos artistas para improvisar, polo tanto a materia final «é certamente producida polos
intérpretes». Ao faceren un traballo xestual non é un texto o que os guía, senón unha secuencia de escenas en
forma de cadros ou accións físicas: «unha especie de guión que ten que ser materializado coa creatividade das
actrices, dos actores, das bailarinas e bailaríns».
O que lles motiva a facer unha peza que se desenvolve na sala de ensaio e que non parte dunha concepción
previa é o desexo de crear unha obra desde cero. «Quizais sexa unha actitude demasiado posesiva, pero esta
sensación de crear todo o que se refire ao espectáculo desde a idea orixinal ata o formato final é o que dá sentido
á nosa postura artística». Ademais, este modelo de creación escénica permítelles traballar de xeito concreto
para os intérpretes que van conformar o elenco, inventando unha peza especificamente para estes actores e
actrices en particular e a partir das súas identidades.
É moi interesante tamén analizar o caso de dúas compañías que si que traballan dende a creación colectiva e
que están conformadas unicamente por actrices. A Panadaría, que xurdiu en 2013, está a ter un gran
recoñecemento tanto en Galicia como no resto do Estado coa súa xira coa peza Elisa e Marcela. Elas traballan
dende o paradigma posdramático, e destaca especialmente o uso que fan da fala para contar historias sen volver
entrar no modelo de representación dramática, así como a importancia do traballo que desenvolven arredor de
temas sociais, especialmente relacionados con cuestións de xénero, e como botan man de moitísimos recursos
da dramaturxia actoral para xerar pezas híbridas en que conviven a narración, a parodia, a música, as partituras
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físicas, o traballo xestual... e que deixan ver iso ao que xa nos referimos: actrices creadoras, que destacan tanto
polo que expresan como polo seu bo facer.
Inherente Teatro é unha compañía creada en 2016, cando as súas compoñentes estudaban o itinerario de
Interpretación Xestual na ESAD de Galicia; concretamente polas actrices Noelia Blanco, Pia Nicoletti e Celina
Fernández, aínda que non descartan «incluír outras persoas do ámbito da creación escénica se o require o
proxecto».
Optan pola creación colectiva porque lles «entusiasma a creación», xa que lles permite desenvolver a súa
«identidade como artistas» e «poñer a proba» as súas propostas escénicas. Expresan que é difícil atopar textos
que digan exactamente o que elas queren dicir e facer teatro de creación colectiva para elas é unha maneira de
unir os seus puntos fortes e «de suplir as eivas individuais».
Outra liña de acción interesante é que a que desenvolve Cinema Sticado, unha compañía que se autodefine
como «colectivo de cinema ao vivo», formada por Xosel Díez e Helena Varela e que incorpora colaboradoras e
colaboradores en cada proxecto segundo as necesidades específicas. Combinan a linguaxe escénica coa
audiovisual e a decisión de desenvolver as súas pezas dende a creación colectiva parte da vontade de traballaren
eles dous xuntos e de facelo «na fronteira entre as artes escénicas e audiovisuais». A súa situación persoal, ao
seren parella e teren fillos pequenos, tamén condiciona o seu proceso creativo, polo que consideran que este
modelo de creación é o que mellor se adapta ás súas necesidades.
Cren que o feito de ser unha compañía pequena que desenvolve os seus espectáculos na hibridación de xéneros
e na experimentación supón un incremento en canto a tempos de produción.
Por último, o caso de Javier Martín, como exemplo de creador individual, establece pontes entre o teatro e a
danza, en relación co xiro performativo das artes, que reforza o que xa se estivo a ver: a necesidade que hai de
deixar de ver o teatro e a danza como dúas artes apartadas, cando na escena contemporánea xa non é posible
separalas. Martín é un creador e investigador escénico, coreógrafo e bailarín cuxas pezas de danza se encadran
en dispositivos escénicos híbridos, en que diferentes artes abrazan a teatralidade, o performativo. El é un
creador individual que, porén, traballa continuamente dentro de procesos colaborativos, xa que en cada unha
das súas pezas introduce outras persoas no equipo artístico coas que traballa na sala de creación, e coas que
crea de xeito colaborativo: músicos, artistas visuais, escultores... Tamén é moi interesante a relación que
establece co seu deseñador habitual de iluminación, Octavio Más, co que non só crea conxuntamente durante
o proceso de creación das pezas senón tamén en escena, xa que, ao haber partes improvisadas por parte do
bailarín, Octavio improvisa tamén coa luz, establecéndose un diálogo moi fermoso entre o corpo de Martín e a
iluminación. No seu traballo son moi importantes os espazos sonoros e lumínicos que se xeran así como o xeito
en que se deseña a composición do espazo escénico, xa que inflúen na súa danza.
Ademais, Javier Martín desenvolve dende hai anos unha investigación arredor do que denomina «artes do
movemento» e os seus espectáculos encádranse dentro dese proxecto superior, en que tamén se inclúen
encontros con diferentes axentes e colectivos sociais, xa que el defende a importancia do traballo co contexto,
coa comunidade, e crea grupos de debate e tamén de investigación a partir de obradoiros prácticos, non só co
público, senón con especialistas doutras ramas do coñecemento...
Algúns apuntamentos e conclusións
academiagalegadeteatro@gmail.com

84
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

O que se tentou con esta comunicación foi facer un achegamento aos procesos colaborativos dentro do teatro
contemporáneo, a partir da elaboración dun marco conceptual que permitise definir un paradigma amplo. Para
iso, analizouse o modelo «máis puro» dentro desa liña, o teatro de creación colectiva, para aludir á evolución
formal e terminolóxica deste, así como á súa hibridación con outros modelos de creación escénica, como aqueles
en que hai unha dirección escénica moi marcada, pero que se enfoca na creación dos materiais escénicos e da
dramaturxia na sala de traballo e que aposta polos procesos colaborativos co resto do equipo artístico e técnico.
De seguido, fíxose unha panorámica polo caso galego, atendendo aos antecedentes históricos e sinalando
diferentes liñas de traballo a partir do exemplo de varias compañías, algunhas cunha longa traxectoria e outras
de máis recente creación. Nelas destacan a hibridación de xéneros e a exploración arredor de novas formas, que
teñen que ver co cumprimento dunha serie de factores que Lehmann (2013) detectara nos anos seguintes de
publicar a versión orixinal, en 1999, de Postdramatisches Theater: saída do modelo do panorama alternativo
para acadar posicións centrais en diferentes sistemas teatrais occidentais (neste caso o galego), unha gradual
mudanza do «xenio individual» dun creador/director a procesos de traballo colaborativo (pode haber unha
dirección marcada mais convive e se nutre do traballo de creación en equipo), o aumento de propostas de sitespecific, o discurso colectivo fragmentado en diferentes voces e a reapertura do diálogo entre o teatro e a
sociedade arredor de cuestións políticas e sociais (algo que se detecta na maior parte dos casos revisados), a
hibridación entre teatro e danza (moi habitual no teatro contemporáneo galego e que suxire a necesaria
disolución da fronteira entre as artes así como un traballo sistémico colaborativo, non só artístico), o emprego
da fala para contar historias sen volver entrar no modelo de representación dramática…
Como tamén se viu, o teatro de creación colectivo ou colaborativo ofrece moitas posibilidades: a abordaxe ou
tratamento de temas ou materiais estéticos sen a necesidade de que haxa un texto dramático previo; o
desenvolvemento dun proceso que ofreza unha maior liberdade creativa, que se adapte ao número de
integrantes da compañía (que, por cuestións loxístico-económicas, non adoitan ser demasiados) e que involucre
máis a cada un deles ou delas, mesmo partindo dun texto dramático (ou posdramático) previo; poder traballar
dende a hibridación de xéneros...
Porén, estamos lonxe da idílica imaxe daquelas compañías–laboratorio de creación colectiva noutros países que
vivían (e algunhas seguen a vivir) por e para a súa investigación e creación, e que poden pasar tempos dilatados
adestrando, explorando e creando. Este modelo adoita levar consigo a necesidade dun maior tempo de
montaxe, xa que é preciso contar con fases de exploración e creación ata que se xeran os diferentes materiais e
se fixa o esqueleto da dramaturxia, a partir do cal se pode ensaiar e pulir a peza; tamén comporta unha falta de
previsión integral do espectáculo ata que estea montado, por moito que haxa temas ou materiais de partida, o
que supón que cada proceso de montaxe sexa distinto e poidan xurdir, a partir das improvisacións e do material
dramatúrxico que se está xerando, novas necesidades (de adestramento de novas técnicas por parte dos actores
e actrices, ou de elementos escénicos cos que non se contaba e que poden encarecer a produción). Nos casos
do teatro físico e da danza, require tamén dun espazo de adestramento/creación/ensaio adaptado ás
necesidades, especialmente en canto ao tipo de chan...
A dilatación nos tempos de montaxe, fronte a outros modelos de creación, é un factor complicado en canto a
cuestións económicas (xa nos referimos a isto ao falarmos do convenio), xa que moitas compañías pequenas
non teñen os medios para pagar os ensaios (ademais de que, pola precarización da profesión, a maioría dos e
das profesionais teñen que compaxinar diferentes traballos) ou alugar unha sala. A alusión que facía Filewood
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no contexto canadense aos teatros pequenos aquí nin sequera é adaptable, xa que hai moitas compañías que
non contan cun teatro ou nin sequera cunha pequena sala de ensaio, e a oferta de locais que se ceden ou alugan
para este tipo de procesos nin abondan nin contemplan sempre ofrecer residencias (e, se as fan, adoitan ser por
un período curto, case de residencia técnica). Aquí aparece a cuestión de se os teatros deberían ser casas do
teatro, como acontece noutros sistemas teatrais, e non abrir só para as funcións (que, ademais, son moi
escasas), senón estar sempre abertos á residencia das diferentes compañías e creadores e creadoras
(individuais); así como fomentar o achegamento e o diálogo non só cos profesionais escénicos (acollendo tamén
os novos creadores e creadoras escénicos), senón tamén e, especialmente, coa contorna, cos públicos, como
fan algúns creadores e creadoras escénicos, moitas veces tomando a iniciativa, como Javier Martín, ou aquelas
compañías que realizan funcións escolares, como A Panadaría, ou a investigadora e xestora cultural Sabela
Mendoza, cos Talleres de Público(s) que desenvolve no Teatro Rosalía de Castro, na Coruña.
En definitiva, este amplo paradigma dos procesos colaborativos de creación está a situarse como dominante
dentro do sistema teatral galego actual, e presenta toda unha serie de cuestións en canto a liñas de traballo e
bases metodolóxicas das diferentes compañías e creadores e creadoras moi interesantes, que aquí só se
puideron sinalar, sen poder recollermos todo o material obtido a partir dos estudos de caso. Porén, hai tamén
toda unha serie de cuestións sistémicas que se enfrontan a este modelo e que piden un maior compromiso por
parte de todos os axentes para apoiar e dignificar unhas prácticas escénicas que están a completar e enriquecer
o teatro galego contemporáneo, mais que moitas veces son levadas adiante en condicións moi difíciles,
precarias, ou que mesmo non se poden acometer por falta de recursos.

1

Facemos esta matización de chamarlle «sala de creación e ensaio», en vez de usar o termo habitual «sala de ensaio», para
reforzar a idea de que nela se desenvolve un proceso de xeración do groso de materiais e composición a partir dos mesmos
da peza escénica resultante, fronte aos procesos que se basean no ensaio das montaxes que parten dun texto dramático
previo, xa repartido aos actores e actrices (adaptado, con novas indicacións ou non), que xa o traen aprendido, e que guiará
a montaxe, sen que con isto neguemos todo o proceso creativo que supón a posta en escena das accións verbais e físicas
que acompañan o texto, así como do resto de elementos de significación. É certo tamén que, cada vez, estes dous modelos
tenden a hibridarse, e hai moitas montaxes que desenvolven o segundo modelo pero incorporan elementos posdramáticos
que requiren dunha exploración maior cos elementos escénicos.
2

Isto é algo que cómpre destacar: estamos a falar de teatro de creación contemporáneo pero estamos a (e debemos) falar
tamén de danza contemporánea, dende o punto de vista da disolución da fronteira entre as artes e a hibridación de xéneros
das novas formas. Imos aludir, de feito, a diferentes casos de compañías en que o teatro e a danza son indivisibles. Falamos,
xa que logo, da escena contemporánea.
3

Neste apartado, as diferentes citas de declaracións que aparecen sen referencia bibliográfica foron recollidas mediante
entrevistas realizadas directamente ás persoas ou colectivos indicados.
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DRAMATURGOS DE HOXE.
Pablo David Villar
CURRICULUM VITAE
Dende fai case tres anos escritor de Cavort.
RESUMO / RESUMEN
Eu fago teatro coa miña imaxinacion, e doulle forma co meu pouco en tendemento e dominio do idioma.
Comecemos falar do castrapismo no costumbrismo.
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PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Castrapo, costume, fala.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Paco Martín, Valle, Pepe Sendon.

UMA ESCOLA SEN LÍNGUA: O GALEGO CÉNICO NA ESADG.
Daniel González Salgado
CURRICULUM VITAE
Encenador e dramaturgo, com obras teatrais realizadas para o Centro Dramático Galego, o Teatre Nacional de
Catalunya, o Teatre Lliure e Sarabela Teatro, entre outros. Doutor em Pedagogia pela Universidade de Vigo.
Titulado em Encenação e Dramaturgia polo Institut del Teatre de Barcelona. Desde 2005, docente de encenação
na ESADg.
RESUMO / RESUMEN
A sociedade galega das últimas décadas tem assistido a dois fenómenos de singular relevância sociolinguística:
a normalização institucional dum certo modelo de língua galega e a substituição do galego pelo espanhol numa
elevada percentagem da população. Neste contexto, aparentemente contraditório, como tem orientado a
ESADg a formação na fala galega cénica? Que dificuldades se têm apresentado? Que resultados se têm obtido?
E quais são as ações que se teriam de enfrentar?
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Fala, galego, ESADg.
COMUNICACIÓN
A minha filha, Ildara, cursa 3º de primária numa escola pública de Vigo. Há um tempo, uma mestra sua escreveu
um texto e Ildara indicou-lhe que continha uma incorreção. A docente não considerou apropriado o comentário
da meninha e mantivo o texto como estava. Ildara explicou na casa a anedota para saber se tinha razão ou não
a tinha. Eu indiquei-lhe que, efetivamente, a mestra andava errada. Colocara mal um pronome átono, uma
incorreção relativamente frequente em persoas que não conhecem bem a língua galega. Ora, essa docente é
quem ministrava língua galega à minha filha.
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Tempo antes, quando Ildara cursava 1º de primária numa escola concertada, explanava na casa as incorreções
da sua docente ao falar em galego. Em encontros com essa professora comprovei que, efetivamente, o seu
galego era ridiculamente medíocre. Era literalmente incapaz de falar mais de uma ou duas frases seguidas. E
com erros pavorosos. Tinha de cambiar imediatamente ao castelão para se poder expressar sem atrancos. Essa
docente era, por suposto, quem ministrava língua galega à minha filha.
Ambas professoras estão sustentadas -e pagadas- pola Xunta de Galicia. Os dous casos que amento não são
infrequentes, são experiências que mais persoas tenhem experimentado e compartilhado comigo. Portanto,
ainda que não se pode afirmar que a Xunta de Galicia promova a incompetência no ensino da língua galega, sim
se pode assegurar que, pola razão que for, a sustenta.
Imaginades um docente de matemáticas de 3º de primária que não sabe somar, restar ou multiplicar
corretamente? Imaginades uma docente de ciências sociais que está convencida de que a terra gira a redor do
sol? Imaginades um docente que, em língua castelã, considera correto "Lo te dije" em vez de "Te lo dije"?
Conhecedes algum caso coma estes? Eu não. E por que um caso análogo, em língua galega, é possível e mesmo
habitual? E, o mais importante, por que não há protestos maciços sobre essas graves irregularidades?
A língua galega é uma língua de segunda categoria. E desse status não tem culpa diretamente a Xunta de Galicia.
Tanto na Galiza como no resto do estado espanhol impujo-se desde 1978 a obrigatoriedade constitucional de
conhecer a língua castelã. O castelão é, portanto, uma língua de primeira categoria. É uma língua imposta, de
obrigado conhecimento. O galego, não. Mas houvo, porém, um momento histórico no qual o galego também
foi língua de primeira categoria. E não estamos falando do século XIII, nem do século XIV, senão de 1983.
O 15 de junho de 1983, o Parlamento galego aprova, por unanimidade, a Lei 3/1983, de Normalização Linguística,
que estabelecia a respeito do galego que "todos os galegos teñen o deber de coñecelo e o dereito de usalo" (p.
1893). Esse texto foi aprovado por todos os partidos presentes na câmara naquela altura. Era um texto
necessário, que equiparava legalmente a língua própria da Galiza com o castelão. Mas rapidamente foi
impugnada essa Lei perante o Tribunal Constitucional. E quem foi o promotor desse recurso? A ultradireita
franquista? O exército? A igreja? Não, por suposto que não. Foi o governo do Partido Socialista Obrero Español,
representado na Galiza por Domingo García-Sabell, o presidente da Real Academia Galega (RAG). Sim, não é um
erro. A incrível história desse recurso de inconstitucionalidade foi pertinentemente olvidada ou -se quadraocultada, de modo que poucas persoas das novas gerações a conhecem. Porque que fosse a Real Academia
Galega quem estivesse -direta ou indiretamente- detrás daquela afrenta histórica à língua que afirma defender,
foi -e continua sendo- um fato vergonhoso e ridículo.
García-Sabell, como Delegado do Governo de Espanha na Galiza naquele 1983, pretendia evitar que a língua
galega fosse uma língua com igual status legal que o castelão. E em 1986, o Tribunal Constitucional resolveu favoravelmente para os interesses de García-Sabell, do PSOE ou de quem for- o recurso apresentado três anos
antes. Nesse momento, a língua galega converteu-se de novo em língua de segunda categoria. E para tal fim,
eliminou-se então do texto da Lei de Normalização Linguística o citado dever de conhecer a língua galega. Na
Galiza, a única língua imposta só deve ser o castelão. Assim o reafirmava a sentença TC 84/1986, de 26 de junho.
Desde essa data, uma vez degradada legalmente a língua galega, García-Sabell continuou durante uma década
a exercer de Delegado del Gobierno -até 1996- e, por suposto, também de presidente da Real Academia Galega
-até 1997-.
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García-Sabell poderia ter renunciado a algum dos seus cargos -bem como académico, bem como Delegado-,
salvando assim a honorabilidade da RAG. Mas García-Sabell não renunciou a nada. E graças a ele, às persoas que
o apoiárom e, é claro, aos acordos do post-franquismo, hoje o galego é uma língua de segunda categoria e a
RAG uma entidade sob suspeita. Porque essa mesma RAG, aquele mesmo presidente e, como veremos, uns
similares princípios ideológicos, fórom os que naquelas décadas de 1970 e 1980 consolidárom o padrão
linguístico oficial da língua galega. E que padrão linguístico é esse? Pois um padrão linguístico que não tem
servido para travar o longo processo de extermínio planificado do galego e a sua substituição polo castelão. Ou
que mesmo está sendo um fator decisivo no seu avance (Herrero Valeiro, 2015).
Como é bem sabido, esse processo planificado de extermínio e substituição iniciou-se no século XV e afiançouse com a monarquia absoluta dos Reis Católicos, que promovérom a "instauración do castelán como língua única
das administracións civís e eclesiásticas galegas e -cabo do latín- tamén do mundo cultural, de tal xeito que o
galego acabará por perder totalmente os seus usos formais xa no primeiro tercio do século XVI" (Mariño Paz
1998: 201). Porém, essa repressão linguística não fijo mudar a língua duma importante quantidade de persoas
nos séculos seguintes, talvez porque o estado espanhol não se interessa por regulamentar nem controlar a
educação até a segunda metade do século XVIII, com o reinado de Carlos III. Deste modo, "ata a chegada do
século XIX a porcentaxe de galegofalantes habituais en Galicia debía de supera-lo 95 % da poboación total" (pp.
230-231).
No século XIX, a ofensiva linguística na Galiza reforça-se. Nos seminários pretende-se formar os futuros
sacerdotes como uma "milicia clerical [...] segregada da sociedade laica pero actuante sobre ela" (p. 340), que
defendesse a Igreja dos avances do liberalismo, uma ameaça aos privilégios da Igreja. Assim, os sacerdotes -1
por cada 295 habitantes, em 1867- reforçam a segregação linguística, reservando o castelão para todos os atos
"que non esixisen o uso do latín" (p. 341). Também alimenta o maior uso desse idioma a extensão do "aparato
administrativo propio do estado liberal centralizado do XIX" (p. 345), a influência crescente da burguesia forânea
e a transferência de população do rural aos núcleos urbanos ou à emigração exterior. Por último, a educação
exclusiva em castelão recebe um notável impulso na segunda metade do século XIX, graças à Ley de Instrucción
Pública de 1857, que prescrevia no seu artigo 88 que "la Gramática y la Ortografía de la Academia Española
serán texto obligatorio y único para estas materias en la enseñanza pública" (p. 2). O processo de substituição
linguística iria colhendo pulo então. Assim, enquanto em 1860 tão só sabia ler e escrever -em castelão, por
suposto- o 21,14% das galegas de dez anos ou mais (De Gabriel 2013: 290), ao longo do século XX, à medida que
se ia estendendo a educação pública e, com ela, a instrução forçada da língua castelã, o processo de substituição
linguística vai-se acelerando. Nas primeiras décadas do século XX o castelão é implantado com maior ênfase e,
já em 1940, a alfabetização nesse idioma alcança ao 75,59% da população. Deste modo, ainda que o galego é
maioritário em falantes, a sua natureza de língua dominada já se alvisca como irreversível. A ditadura franquista
atopará então boa parte do trabalho feito. Só terá que pisar o acelerador.
Paralelo a esse processo de extermínio e substituição desenvolve-se um processo contrário de dignificação e
reivindicação linguística, assim como um apaixonante e apaixonado processo de padronização que chega, com
diversas intensidades e batalhas –as mais intensas, nas décadas de 1970 e 1980- (Herrero Valeiro, 2011), até os
nossos dias. Agora bem, nessa padronização iniciática do século XIX concorrem diversas dificuldades. Entre elas,
que o castelão é a única língua de referência na educação das persoas que empregam o galego literário. E
também que não se conhecem bem os textos da tradição medieval nem as variedades linguísticas do diassistema
galaico-português. Porém, o debate sobre a codificação escrita do galego gera muitos debates e posições
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encontradas. No século XIX concorrerão dous movimentos em oposição (González Seoane 1994). Por um lado,
os popularistas -abandeirados por Saco Arce- defendem o achegamento ao galego próprio da gente do comum
que ainda não sofrera a interferência do castelão. Os cultistas -como Marcial Valladares- repudiam os hipotéticos
vulgarismos e incorreções da fala popular, e entre eles amentam singularidades como a gheada, o seseio, o
infinitivo flexionado... Enquanto os primeiros optam por uma posição descritiva, sem estabelecerem jerarquias
entre as variedades dialetais, a outra corrente entra no terreio da prescrição, censurando umas formas e
canonizando outras. Em definitiva, "o debate ortográfico do Rexurdimento non xirou tanto ó redor da
necesidade de acudir a modelos coma os representados pola fonte medieval, o portugués ou o castelán coma ó
redor das que eran basicamente unha concepción utilitarista ou foneticista e outra cultista ou etimoloxista dos
códigos gráficos" (Mariño Paz 1998: 462). A luita entre ambos bandos foi notável, e mesmo tivo enfrentamentos
na imprensa, como aconteceu com o tema da representação do fonema fricativo pré-palatal surdo, que para os
foneticistas deveria ser sempre <x> e que os etimologistas representavam com <g>, <j> ou <x> em função do
étimo da palavra correspondente.
A finais do século XIX começa-se a recorrer ao galego medieval e às soluções doutros idiomas para lhe dar forma
à ortografia do galego. Mas entre todas as referências, entendem diversos autores que o modelo para a
padronização devem ser as falas irmãs de Portugal, do Brasil, de Angola, de Moçambique, Cabo Verde... Murguía,
Vilar Ponte, Johan Vicente Biqueira ou Castelao assumiam então discursos de orientação reintegracionista para
a língua galega (Fontenla Rodríguez 1989), isto é, situar o galego no âmbito das variedades do diassistema
galego-português. Sempre en Galiza (Castelao 1996) oferece inúmeros exemplos dessa orientação, também
presente nos discursos e outros escritos de Castelao, onde manifesta o seu desejo de que "el gallego se acerque
y confunda con el portugués, de modo que tuviésemos así dos idiomas extensos y útiles. Y aún desearía más:
desearía que en la segunda enseñanza fuese obligatorio el inglés y otro idioma extranjero" (Sánchez Albornoz /
Castelao 1975: 101). A visão de Castelao está já situada num futuro onde o contato da cidadania galega com
outras línguas de poder fai precisa a sua necessária coordenação com o resto de falas do que se tem denominado
como galeguia (A.V., 13-04-2014).
A guerra civil, o exílio e a ditadura acabam temporalmente com o nacionalismo cultural e político em território
galego e a corrente reintegracionista dilui-se. Quando em 1950 a nascente Editorial Galaxia começa a editar
textos na nossa língua, fai-no achegando-se -como se figera desde o século XIX- à ortografia do espanhol. Porém,
o diretor literário de Galaxia, Ramón Piñeiro, aglutinaria e orientaria um importante grupo de intelectuais alguns também académicos da RAG-, herdeiros dum discurso reintegracionista moderado, onde se aceita certa
dependência -no mínimo, ortograficamente- do castelão (RAG 1971: 6).
A Ley General de Educación de 1970, fazendo uma referência ao "cultivo […] de la lengua nativa" (p. 12529),
abre as portas a uma pequena introdução do galego nas aulas. Ramón Piñeiro, conhecedor com antelação dessa
possibilidade, planeja a redação dumas normas, mas organiza esse processo à margem da RAG, só com
académicos então afins a Galaxia –Filgueira Valverde e Carvalho Calero-, para evitar critérios como o de Leandro
Carré Alvarellos, partidário da terminação -zon, da forma ao para a contração preposição-artigo ou da ausência
da preposição a nos complementos diretos (Freixeiro Mato, 2018). Será assim como se gesta a normativa
ortográfica autonomista da RAG de 1970 e a normativa morfológica de 1971, também assinada por Filgueira,
Carvalho e Piñeiro. Ambas suponhem uma continuação da normativa que impulsara anos antes a Editorial
Galaxia e da Gramática del gallego común (Carballo Calero 1966).
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Nesses anos aparecem também os manuais Gallego 1, Gallego 2 e Gallego 3, do Instituto da Lingua Galega (ILG).
Esta entidade fora criada polo Departamento de Filologia Românica da USC, baixo a direção do asturiano
Constantino García. O ILG seria o grande representante do autonomismo linguístico, ao considerar que a
padronização da língua galega devia tomar como referente principal a fala popular da Galiza e manter distâncias
respeito ao português e ao castelão. Desde a sua perspetiva da investigação dialetológica, viam a normativa da
RAG como excessivamente concordada com o mundo lusófono. O sucesso desses manuais que não seguiam a
norma da RAG converteu as normas da Academia em letra morta e, a posteriori, subordinaria a RAG aos seus
ditames.
Se desde os séculos precedentes as figuras centrais do pensamento galeguista —Feijoo, Sarmiento, Murguía, Vilar
Ponte, Castelao etc.— viñan defendendo teoricamente a substancial unidade lingüística galego-portuguesa como
liña argumental na procura de prestixio para o galego, que tamén asumían na posguerra académicos como
Martínez-Risco, Carré Alvarellos, Carvalho Calero ou Ramón Piñeiro, cada un á súa maneira, a partir de 1971 a
situación vai mudar, a se producir unha ruptura dese consenso implícito anterior coa reafirmación e ampliación
doutra liña discursiva tendente a prescindir dese argumento na defensa do galego e da súa utilidade; tal tendencia
foi dalgún modo propiciada polo Departamento de Filoloxía Románica da USC e viuse favorecida pola
superioridade científica deste sobre a Academia. (Freixeiro Mato, 2018: 331)

A transição da ditadura cara à democracia e a iminente incorporação do galego ao sistema educativo mobilizará
o interesse polo debate linguístico. E nesse debate está presente um reintegracionismo mais firme. Em primeiro
lugar, através da figura de Valentín Paz Andrade (1968), amigo e companheiro político de Castelao durante a
Segunda República. Ele também, junto com o rianjeiro, defendia que "o mapa da lingua de Camõens e Rosalía
abrangue terras dos catro continentes" (1968: 133). Seguindo a estela de Paz Andrade caminhará a proposta
ortográfica reintegracionista para o galego de José-Martinho Montero Santalha (Peres Gonçalves 2014). Mas
será o linguista português Rodrigues Lapa (1973) quem, oferecendo a ortografia portuguesa como modelo para
o galego literário, mobilizaria muitas mais reações favoráveis e, sobre todo, de repúdio, tanto do galeguismo
(Piñeiro, 1973) como do nacionalismo galego. Finalmente, em 1977, a USC fai uma convocatória para a
elaboração de materiais de ajuda para as escolas, onde o galego empeçava já a aparecer. Dos acordos obtidos
elaboram-se as Bases prá unificación das normas lingüísticas do galego (1977). Essas Bases, prologadas por
García-Sabell como presidente da RAG, teriam um "valor fundamentalmente experimental" (p. 5) mas, a partir
delas, consolidariam-se decisões linguísticas que chegárom até os nossos dias.
Com a posta em marcha da Xunta de Galicia, essa instituição tinha uma necessidade urgente de se reger por
uma normativa. E por isso creia uma comissão na qual estavam, entre outros, Ricardo Carvalho Calero -que a
partir de 1975 figera uma viragem cara às teses reintegracionistas- e Xosé Filgueira Valverde –de orientação
autonomista-. Como resultado dos consensos dessa comissão, fórom publicadas pola Xunta as Normas
ortográficas do idioma galego (1980), destinadas a regularem "o uso do idioma escrito polos distintos
organismos que constituen a Administración do ente pre-autonómico galego" (p. 11). Naquela normativa de
consenso causou polémica entre a gente afim ao ILG a recomendação de formas de sufixos mais próximos ao
português, como -aria, -zón, -són, -bel, frente às formas mais próximas ao castelão -eria, -ción, -sión, -ble,
também aceitadas. E também seria controversa a aceitação, a maiores da acentuação aguda (´) própria do
castelão, o acento grave (`) para indicar uma vogal aberta e o acento circunflexo (^) para indicar uma vogal
fechada, símbolos também presentes no português. O documento resultante, pois, não seria do agrado de
muitas pessoas do setor autonomista. Já o próprio Filgueira Valverde "non queria inovações que dificultassem
a aprendizagem da língua castelhana", relata José Luis Rodrigues -membro daquela comissão- no documentário
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"Decreto Filgueira" (AGAL / Perozo 2015). E é que aquelas normas deixavam a porta aberta a uma reforma
posterior "mais histórica, ou mais económica, ou mais solidária de outras formas do románico-hispánico ao que
o galego pertence, non só como prática usual no futuro, senón como anticipo, a título experimental, en círculos
cultos, segundo, por outra parte, xa se ven, notoriamente ensaiando" (Xunta, 1980: 12). Em definitiva, abria-se
a porta a harmonizar a ortografia galega com as das outras variedades do seu diassistema.
A orientação dessas primeiras Normas publicadas pola Xunta mobiliza então o setor autonomista, com maiores
conexões com o poder político post-franquista. E, então, ao se redigirem as normas oficiais definitivas,
prescinde-se de buscar um consenso entre reintegracionismo e autonomismo. Deste jeito, em julho de 1982, as
duas entidades com maioria autonomista -RAG e ILG- aprovam pola sua conta, e com a oposição dos académicos
explicitamente reintegracionistas -Carvalho Calero e Marinhas del Valle-, as Normas ortográficas e morfolóxicas
do idioma galego -NOMIG-. Pouco tempo despois, a Xunta de Galicia outorga-lhes carácter oficial mediante o
denominado Decreto Filgueira, pois naquela altura Filgueira Valverde fora nomeado Conselheiro de Cultura por
Alianza Popular. A guerra normativa, começada em 1971, é ganhada então polo ILG, a entidade que liderara o
autonomismo linguístico e que movera cara aos seus postulados à maioria do galeguismo linguístico.
Nin Galaxia, nin a Academia, nin os seus membros máis destacados como o propio Piñeiro, Carvalho Calero,
Sebastián Martínez-Risco, Carré Alvarellos, Fernández del Riego, Otero Pedrayo etc., herdeiros dunha forma ou
doutra da tradición galeguista, partillan na altura a virada do discurso a respecto da relación entre galego e
portugués que na práctica mantén o ILG, mais o caso é que esta se vai impor. Pódese afirmar, por conseguinte,
que en 1971 se produce a nivel retórico unha reorientación no discurso dominante sobre a lingua, a se romper
dalgún modo un certo consenso histórico maioritario, nomeadamente dentro do ámbito galeguista, a respecto da
natural identidade lingüística galego-portuguesa e da conveniencia de a codificación do idioma camiñar pola vía
de aproximación posíbel. Piñeiro, que de inicio critica duramente en privado a actitude «anti-lusista» do ILG, logo
irá virando cara ás posicións deste e con el a maioría do galeguismo que se move arredor de Galaxia e da Academia
(Freixeiro Mato 2018: 334-335)

Mas o reintegracionismo não desaparece na década de 1980, todo o contrário. Mui ativo no ensino e no
nacionalismo galego, continua a reivindicar outras opções normativas. Em 1981 cria-se a Associaçom Galega da
Língua (AGAL), que aginha redigirá uma norma reintegracionista –a norma AGAL-. Em 2003, o padrão galego
oficial abre-se a uma reforma que inclui achegas do reintegracionismo de mínimos, mas o debate continua. O
reintegracionismo de orientação lusista segue entendendo que pequenos câmbios do padrão oficial não evitarão
o declínio do galego. E continua a defender a estratégia da assunção dum código ortográfico confluente com os
países da lusofonia.
Seja como for, como resultado da ausência de consenso entre o autonomismo e o reintegracionismo a inícios
da década de 1980, o padrão galego implantado nestas últimas quatro décadas assumiu uns critérios de
conversão fala-texto e texto-fala que não se afastárom abondo dos da língua dominante que a está a substituir.
Que implica isso? Pois que a interferência da fala castelã na qualidade da fala galega não semelha que poida ser
atalhada eficazmente através da educação no padrão oficial. A ortografia confluente com o castelão imposta
polo ILG e a RAG está a emular ou referendar os mecanismos de conversão próprios do castelão, pois o universo
simbólico -é dezer, gráfico, ortográfico- do galego oficial é o universo dessa língua. Se a isto se lhe engade a
presença esmagadora do castelão nos meios de comunicação e a conceição ilhada do galego frente a outras
variedades do diassistema galaico-português, o resultado é evidente: a substituição linguística continuará até a
sua conversão numa língua morta ou moribunda, só empregada em atos rituais, como foi o caso do latim até
não há muito.
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Porque por muito galego que se estude, quando uma pessoa passa pelo ensino obrigatório e logo polo
bacharelato e, ao cabo, chega à Escola Superior de Arte Dramática da Galiza, o seu nível de expressão em galego
é, em geral, mui limitado. Atesto-o. Mesmo no caso de alunado galego-falante que emprega esse idioma na
maior parte das situações da sua vida, uma minoria. E isso reflete-se, por suposto, nas aulas e na competência
profissional final do alunado. E embora os esforços feitos por muitas profissionais da escola, a maioria do
professorado não tem uma formação, uma influência ou uma vontade que permita resolver as eivas doutros
níveis educativos.
Essas eivas em língua galega do alunado da ESADg são objetivas. O Plano Linguístico do centro (ESAD de Galicia
2014), que incorpora uma pequena análise sociolinguística realizada em 2014, revela que “a excelencia na fala
en galego está uns 50 puntos porcentuais por baixo da excelencia en castelán” (p. 13). Na escrita, esta diferença
reduz-se aos 30 pontos percentuais, mas ainda assim é uma diferença notável. Por riba, a percentagem de
alunado com uma competência “moi deficiente, deficiente ou só aceptable na fala galega é dun 38,89 %” (p.
13), cifra que contrasta com o 5,55% que manifesta similar nível de competência em castelão. Esta disparidade
competencial entre as duas línguas é coerente com outro dado importante: “o uso do galego entre o alumnado
é máis de 50 puntos inferior ao uso do castelán” (p. 13). E perante essa realidade, a capacitação do professorado
em língua galega não é muito melhor. O desequilíbrio competencial entre castelão e galego é semelhante ao do
alunado: “A excelencia na fala e na escrita en galego está uns 50 puntos porcentuais por baixo da excelencia en
castelán” (p. 8). E, a maiores, a predisposição do professorado para melhorar a sua competência em galego não
é plena.
Tomando como base esse estado de cousas: como deve focar-se o trabalho na língua galega cénica? Deve-se,
talvez em nome dum realismo conformista, assumir que a realidade linguística do galego caminha cara ao
abismo e que já não cumpre fazer mais esforços? Acaso as eivas linguísticas da ESADg não são semelhantes ou
mesmo mais pequenas que as doutros âmbitos da Galiza? Pudera ser, mas não pode server de escusa. Porque,
que temos feito até agora? Bem pouco. A ESADg, tratando-se dum centro público de artes cénicas de nível
superior, deveria ter um papel relevante na consolidação duma fala galega cénica de qualidade. Assim acontece
com todas as grandes escolas teatrais: a ESTC de Lisboa cuida da fala cénica em língua portuguesa, o Institut del
Teatre é conhecido pola sua escola da fala em língua catalã, a RESAD de Madrid tem também um histórico
trabalho sobre a oralidade e o verso em língua castelã... E nós, que temos? Pois bem, para além de iniciativas
individuais na docência, o projeto pedagógico da ESADg (ESAD de Galicia 2018) reflete que nem na sua missão
(p. 8), nem na sua visão como escola (p. 8), nem no que se define como “sinais de identidade”, nem nas
“características do centro” (pp. 5-7) há referência alguma ao contexto galego, nem à sua condição de ser uma
instituição que deveria tomar um papel mui ativo na consolidação da oralidade galega dos setores teatral e
audiovisual. Onde, então, se deveriam formar as atrizes, as dramaturgas e as diretoras no domínio da fala galega
cénica se não é na ESADg? E que ação coordenada e global tem estabelecido o centro para consegui-lo?
Nenhuma.
Essa eiva capital, medular, da nossa escola, é uma lousa que mina a sua credibilidade educativa e o seu papel
como referente do teatro galego. É certo que se tenhem feito cousas. Nos últimos tempos, por exemplo, estáse a vincular a docência da expressão oral em galego com o trabalho de direção atoral. Mas é um projeto
emergente entre Cristina Domínguez -que tem trabalhado arreu nas suas aulas pola causa do galego cénico- e
quem isto escreve. Mas não é abondo. Precisa-se dum plano mais amplo e ambicioso, duma atuação coordenada
a meio e longo prazo que implique todas as especialidades e níveis educativos da escola. E tenhem de se tecer
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vínculos estreitos e continuados com outras entidades, com investigadoras, linguistas e profissionais cénicas e
audiovisuais. Sem exclusões e sem preconceitos. A ESAD de Galicia deve abandeirar a luita pola qualidade
linguística do galego cénico. E é urgente fazê-lo. Já levamos 15 anos de atraso. Como mínimo.
Agora bem, se cremos que é necessário implementar um programa de educação na fala galega cénica, quais são
as bases que devemos tomar como ponto de partida? Essa língua galega oficial que durante dez, doze ou mais
anos estudou o nosso alunado na educação obrigatória? Que se pode esperar de nós se empregamos de novo
as mesmas ferramentas? Vejamos um exemplo claro, um só entre muitos possíveis, da insuficiência dessas
ferramentas com as que contamos na atualidade.
"O galego posúe sete fonemas vocálicos" (Iglesias et, 2016: 20), indica com precisão um livro qualquer de língua
e literatura galega de 2º de Bac. E o mesmo afirmam todos os demais, tanto de 2º de Bac como de níveis
educativos inferiores. Mas isso é falso. Há décadas que sabemos que o galego tem mais de sete vogais. Já o ILG
o detetava há quase 50 anos. E também Vidal Figueroa, quem em 1997 estudou os três dialetos de Vigo: o viguês
tradicional, o galego urbano culto e o castelão. Atopou que a similitude fonética entre o castelão de Vigo e o
galego urbano culto era quase total, do 96%. Porém, a diferença entre o viguês tradicional e o galego urbano
era tão só do 49%, mui similar à que mantinha com o castelão, um 46%.
Os falantes de galego urbano culto basean a súa pronuncia no modelo consolidado no seu entorno, ou
sexa, o padrón das clases medias urbanas instaladas no castelán, aplicándoo ás formas escritas do galego.
A este modelo, plenamente homologable a outros dialectos standard do castelán peninsular, o galego
urbano acrecentou a penas o son [ʃ] para pronunciar o 'x' típico do galego. (Vidal, 1997: 330)

Naquela realidade de há quase vinte-e-cinco anos, galego e castelão já eram "case indistinguibles na súa
componente fonética" (p. 330). Agora bem, de que serviram quarenta anos de educação em galego? Ou dito
doutro modo: a educação em galego foi um fator que afastou o galego atual do galego tradicional? Seguramente.
A essa tese aponta já Vidal (1997: 331). De facto, ele detalhava que no nosso dialeto viguês tradicional, as vogais
em posição átona presentam uma redução vocálica, isto é, uma "reducción do espacio psico-acústico utilizado
e na reducción do número efectivo de segmentos (vocais) diferenciados". Assim, perante o sistema vocálico
tónico de sete vogais (i, e, ɛ, a, ɔ, o, u), Vidal considera um sistema vocálico átono constituído por: ɪ, ə, ɐ, ʊ (p.
327). Destas vogais não há rastro em nenhum dos manuais de língua galega do ensino obrigatório nem postobrigatório.
Efetivamente, Vidal vinha a indicar que, no galego tradicional de Vigo, dezemos o lobo como [ʊ'loβʊ], com vogal
quase posterior quase fechada arredondada como, por exemplo, nas formas inglesas could [ˈkʊd], good [ˈgʊd]
ou would ['wʊd]. E pronunciamos também a vogal central quase-aberta em formas como tinha ['tiɲɐ], do mesmo
jeito que se fai em Portugal -e na Galiza, por suposto- em palavras como faca ['fakɐ], pinha ['piɲɐ] ou doninha
[dɔ'niɲɐ]. E também, como no inglês e nalgumas falas do Brasil, o 'e' postónico pronuncia-se com a vogal quase
anterior quase fechada não arredondada. Assim, dizemos gente ['ʃɛntɪ] ou forte ['fɔrtɪ], como nas palavras
inglesas big ['bɪg], think [ˈθɪŋk], will [/ˈwɪl/] ou village [ˈvɪlɪdʒ].
Estas três particularidades fonéticas do galego seriam corroboradas anos despois por Regueira (2010) no seu
Dicionario de pronuncia da lingua galega. Ali, falando do vocalismo postónico, confirma que "as vogais
postónicas finais presentan unha marcada elevación respecto ás tónicas, así coma unha notable centralización.
A elevación e a centralización son menos acusadas en posición final de enunciado, onde a duración é
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notablemente maior. […] Estas vogais, de acordo co Alfabeto Fonético Internacional poden representarse como
[ɪ], [ɐ], [ʊ]" (pp. 13-14). Mas o próprio Regueira, numa incompreensível decisão, toma a determinação de não
utilizar esses símbolos, para oferecer uma "transcrición accesible e clara para non especialistas" (p. 14). Ora,
esses não especialistas somos nós -as docentes- e o nosso alunado, que lemos a sua obra e também lemos
dicionários doutras línguas. Mas, surpreendentemente, nós, as docentes não especialistas e o nosso alunado,
vemos nos dicionários doutras línguas esses mesmos símbolos que Regueira nos acocha no seu. Nesses
dicionários tratam-nos também como pessoas não especialistas... mas inteligentes! Porque os não especialistas
do século XXI, se não entendemos esses símbolos, acudimos a qualquer dos múltiplos recursos acessíveis offline
ou online, como podem ser os inúmeros vídeos tutoriais de Youtube onde se nos informa com uma precisão
excelsa como se pronunciam o [ɪ], o [ɐ] ou o [ʊ].
Desde a década de 1970, o ILG tem feito bandeira de ter recolhido o galego tal cal era e de ter defendido o seu
lugar no padrão. Agora bem, que há mais galego que as suas vogais? E por que a norma ILG-RAG segue mantendo
as sete de sempre se há já uma década que Regueira -nesse seu dicionário publicado pola própria RAG- defende
que, polo menos, há três mais? Por que essa informação não chega imediatamente às escolas? Não era o ILG
uma instituição abandeirada da fala popular? Não segue tendo o ILG um certo controlo do que acontece na
RAG? Já se aceita desde ambas entidades que o galego está amortizado? Ou já se renunciou à dignidade do
idioma desde os acontecimentos de García-Sabell no 1983? Deve, então, a ESADg, como centro dependente da
Xunta, renunciar à educação na fala cénica em galego?
Quero crer, polo que conheço da produção científica de Regueira, que nessa escolha do seu dicionário não
subestima a inteligência das suas leitoras. Mas suspeito que são outros fatores ideológicos que mobilizam
verdadeiramente a sua cautela e a decisão da RAG de desatender deliberadamente o vocalismo galego. Noutro
escrito de Regueira cremos ler uma possível evidência quando afirma: "Unha crítica que se ten feito a este
'purismo' da lingua oral é que dificulta o achegamento dos castelanfalantes ao galego, ou, incluso, que os
discrimina respecto aos falantes que teñen o galego como lingua inicial e habitual" (p. 14). Se for esta a razão
oculta da renúncia de Regueira e da RAG à prescrição no padrão galego de [ɪ], [ɐ] e [ʊ], então deduzimos que
essa norma padrão está dirigida a não especialistas em galego, a falantes de castelão com aversão seletiva a
fonemas não presentes na sua língua materna.
Se é certa essa pressão ideológica subterrânea, seria coerente então com o pensamento que trasladava o
também académico da RAG Alonso Montero, quando falava da sociolinguística da Galiza: "hay ámbitos muy
grandes que no se han comprometido en absoluto con el idioma. El día que a esa gente se le proponga un modelo
lingüístico próximo o muy próximo al portugués, en lugar de una norma hecha a partir del gallego hablado, la
desafección sería grande." (Pereiro, 2013) Alonso Montero, se quadra ao seu pesar, explica perfeitamente a
deriva do padrão galego oficial: para que esteja tranquila a gente que não fala galego nem tem intenção alguma
de o fazer, os galego-falantes temos de aceitar a castelanização permanente da nossa língua. Temos de resignarmo-nos e aprendermos uma variedade da nossa língua que não guarda conexão explícita com as falas irmãs de
Portugal, do Brasil ou de África. Devemos espanholizar a nossa fala para que seja uma língua dócil, inútil,
regional, minorada, humilhada até o paroxismo; em fim, facilmente exterminável. Temos de converter o galego
num dialeto folclórico espanhol e quitar-lhe aquilo que não soe a castelão: fazer que perda vogais polo caminho,
esquecer-mo-nos das reduções vocálicas, das inflexões estranhas, escolhermos entre palavras sinónimas
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sempre a confluente com o castelão... Porque no imaginário do nacionalismo linguístico espanhol (Moreno
Cabrera 2010), quanto mais evidente é que outras variedades do nosso diassistema linguístico também se falam
em Portugal, no Brasil e noutros países, maior é a urgência por aniquilar o nosso alento. Um galego coordenado
com o português faria quase impossível sustentar o histórico maltrato que a nossa língua tem recebido e recebe:
"lingua rural, arcaica, pobre, ruda, ordinaria e bárbara que estigmatiza a quen a fala. […] un dialecto ou un patois
e, polo tanto, só válida para ser lingua oral de campesiños e mariñeiros. [...] Como lingua minoritaria que é vai
camiño da extinción e o seu uso significa atraso, retroceso e involución" (Freitas Juvino 2008: 821)
Na ESADg observamos que o sistema educativo prévio ao nosso nível não está a funcionar no ensino do galego.
A língua “está a seguir un proceso avanzado de disolución no español, sobre todo no plano oral e popular, pola
vía da interferencia ou transferencia, do empréstimo, da converxencia ou do calco" (Freixeiro Mato, 2014: 18).
E nós, em 15 anos de escola nesse contexto, quando se poderia ter orquestrado um plano para a melhora do
galego cénico que servisse a todo o setor teatral, tampouco temos feito abondo. O professorado está
submergido no abismo das trincheiras, esse dia a dia das aulas, e já não presta sair a campo aberto a expor-se
nessa batalha que –se quadra- a Xunta, o ILG e a RAG já dérom por perdida.
Mas na ESADg teremos de criar soluções. É a nossa obriga. A nossa falta de iniciativa como centro é tão cúmplice
e tão errada como a que nós lhe podámos achacar a qualquer outra entidade. Em 2020 celebramos os 15 anos
da nossa escola. Queremos e devemos chegar a 2030, no 25 aniversário, oferecendo avances significativos na
questão linguística. Algumas de nós –como quem isto escreve- desde uma posição reintegracionista da língua;
outras, desde a que for.
A ESADg leva descuidando as suas obrigas com o galego cénico durante os últimos 15 anos. Queremos pôr-lhe
remédio. Não sabemos se poderemos contar com a Xunta e com a RAG. A Xunta, como até aqui vimos, tem
errado na proteção do galego e na sua implantação ótima no ensino. Da RAG –e do ILG- tampouco temos de
confiar em excesso, ao nos terem metido à cidadania num caminho previsivelmente suicida. Mas com essas
instituições teremos de trabalhar, em defesa dum galego vivo e de qualidade. Talvez seja agora o momento em
que todas as orientações de defesa do galego procurem uma nova transição que substitua a das décadas de
1970 e 1980. Compre, pois, que a ESADg participe em quantas iniciativas surjam e impulse, desde o seu âmbito,
todas as ações coordenadas que podam ser realizadas.
Errar é humano, perdoar é preciso, disse. Mas errar e não emendar o erro é imperdoável. Imaginemos que
estamos ainda a tempo de o fazermos.
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Data de nacemento: 27/06/1998
Formación específica:
Estudante de 4º curso de Interpretación Xestual na ESAD de Galicia.
Masterclasses con John Strasberg, Peter Brook e César Sarachu, entre outros.
Formación teatral en CasaHamlet e Teatro del Andamio.
Experiencia:
Participación nos Premios Princesa de Asturias cunha peza honorífica a Peter Brook pola entrega do seu Premio
Princesa de Asturias de las Artes 2019.
Residencia artística na Sala Ingrávida coa agrupación teatral PorNós Teatro, pola obtención do Premio
Sumidoiros 2019.
Experiencia en diferentes pezas teatrais e no ámbito audiovisual.

RESUMO / RESUMEN
Irmandades da Fala foi unha organización de ideoloxía nacionalista, activa entre 1916 e 1931, que reivindicou a
identidade nacional de Galiza a partir da defensa do noso idioma.
A finalidade do presente traballo é investigar de que xeito actuaban as Irmandades no teatro galego do seu
tempo. En que punto se atopaba o teatro en Galicia antes da creación deste grupo? Que aportaron no ámbito
teatral? Como se reflicte na nosa actualidade?
Como método principal utilizaremos o coñecemento histórico, literario e artístico, a través dunha revisión
bibliográfica. Como resultado preténdese amosar quen era este grupo, por que impulsou tan significativamente
o teatro do seu tempo e como chegou a súa pegada ata os nosos tempos.
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Irmandades, teatro, ideoloxía, actualidade, Galiza.
COMUNICACIÓN
O seguinte traballo xorde das miñas reflexións como alumna de 4º curso de Interpretación Xestual na ESADg.
Titorizado e corrixido por Manuel F. Vieites.
1.

Introdución
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Despois duns anos de traballo nas aulas da ESADg, xéranse unha serie de inquedanzas relacionadas coa
necesidade de crear unha identidade teatral sólida para Galiza, de calidade, cunha pegada propia e reivindicativa
da nosa lingua e cultura. Para poder afondar nesta cuestión é necesario coñecer o traballo que fixeron
Irmandades da Fala a principios do século XX, polo que preténdese facer unha análise comparativa, na que
observaranse as relacións entre os seus tempos e os nosos nun marco social e teatral, dende a lingua, a figura
da muller e a súa repercusión e a creación de institucións.
Interésanos facer unha investigación sobre o porque do nacemento desta organización nacionalista, e como
influiu no teatro.
Esta agrupación, ata a súa morte efectiva en 1923, precipitada pola imposición do réxime do ditador Primo de
Rivera, pretendeu amosar un teatro que contiña os problema da Galiza de principios do século XX; tentando
chegar ás clases medias urbanas, dignificar o noso idioma e distanciarse do teatro costumista que se levaba a
cabo polo rexionalismo existente no seu tempo.
Este traballo xorde do desexo de destacar o grande labor que fixeron Irmandades da Fala para potenciar a Galiza
e ao noso idioma, abatendo todos os tópicos que arrodeaban (e arrodean) a nosa cultura. O galego non pode
ser só a lingua das aldeas, nin ser considerado de segunda categoría. Grazas ás manifestacións escénicas e
teatrais, entre outras, puideron realizar unha reivindicación nacional moi importante no seu momento.
Algúns dos acontecementos sucedidos a principios do século XX, chegaron a nós de xeito
distorsionado, polo que haberá que contrastar ben a información do presente documento. Revisaremos os
artigos da profesora Laura Tato, que detectou estas interferencias antes de facer as súas investigacións sobre o
tema.
Quero, a través dunha revisión bibliográfica, reflexionar, facendo unha comparativa entre os tempos que se
vivían na Galiza na que xurdiu esta organización e os tempos actuais. Paréceme importante esta cuestión para
poder tomar a Irmandades da Fala como modelo impulsor da nosa cultura dende unha realidade, deixando atrás,
deste xeito, os estereotipos que únicamente nos prexudican. Segundo a miña visión, seguen existindo, na Galiza
actual, estas dúas correntes xa presentes a principios do século pasado, polo que é un tema que nos atinxe a
todos nós. Para dignificar a nosa nación, e polo tanto o teatro galego, é necesario deixar de pensar na “terriña”
dun xeito hiperenxebrista.
Este traballo constará dun marco teórico, unha definición máis detallada do problema que queremos tratar, a
argumentación, na que exporemos o modelo de Irmandades, e, finalmente, as conclusións extraídas, en relación
coa aplicación aos nosos tempos.
2.
Marco teórico
A principios do século XIX, o galego aínda era a lingua oral de case toda a poboación. É a partires da metade do
século cando o castelán comeza a substituír ao galego entre a clase media urbana, da man do Estado liberal e o
capitalismo. Así e todo, neste século iníciase tamén a recuperación do galego como lingua de cultura. Nace un
novo movemento, ao que chamamos Rexurdimento. A este movemento pertence a autora Rosalía de Castro,
que escribiu a primeira obra escrita íntegramente en lingua galega: Cantares gallegos, publicada en 1863. O
xénero predominante na nosa lingua era a poesía, e cara finais de século comezou a introducirse tamén na
narrativa e nos textos dramáticos, pero sempre con temática costumista.
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A comezos do século XX comezaron a facerse esforzos pola creación dun galego estándar, e, con ese fin, en
1905 creouse a Real Academia Galega. Cada vez había menos poboación monolingüe, debido ao ensino exclusivo
do castelán nas escolas, e a ausencia do noso idioma na Administración e na Igrexa. En canto á actividade
dramática, debemos destacar a creación da Escola Rexional de Declamación, en 1903.
Hirmandades dos Amigos da Fala, coñecida popularmente como Irmandades da Fala, foi unha organización
nacida na cidade da Coruña na primaveira de 1916, cuxa primeira xuntanza realizouse na sede da Real Academia
Galega (ademáis, lugar de reunión para as Irmandades da Coruña). Reivindicarían o nacionalismo galego a
partires da defensa do noso idioma, tentando crear unha identidade colectiva, alonxada do hiperenxebrismo
imperante anteriormente. Os irmáns Ramón e Antón Vilar Ponte foron os propulsores desta iniciativa. A esta
primeira agrupación na Coruña, séguenna as Irmandades de Santiago de Compostela, Betanzos, Vilalba,
Monforte, Lugo, Ourense, Ferrol... en total vinte e oito, en 1923. Estas organizacións actúan sobre diferentes
cuestións sociais, políticas, económicas e culturais.
Para a divulgación das súas ideas, creouse o diario A Nosa Terra. Promoveron tamén a elaboración de
diccionarios e gramáticas, estudos lingüísticos, e a presenza do galego na Administración e a ensinanza. Ademáis,
impulsan a actividade editorial en diferentes cidades galegas (Céltiga en Ferrol, Lar en A Coruña e Alborada en
Pontevedra, entre outras), ademáis de conseguir a admisión de seccións en galego na prensa en castelán. Neste
contexto, nacerá tamén a Revista Nós, en mans de Otero Pedrayo, Vicente Risco e Florentino Cuevillas, que
levará á creación do Grupo Nós.
Iniciaron o movemento nacionalista e pelexaron polo monolingüismo e o achegamento da nosa lingua e cultura
ás minorías cultas, tratando de conseguir que a burguesía das cidades non se sentira avergoñada coa utilización
da lingua galega e comezaran a falala, conformando así a identidade dun país.
3.
Definición do problema
Para a realización deste traballo realizaremos a seguinte cuestión:
Que aspectos do modelo irmandiño poderíamos recobrar para a creación dunha identidade teatral sólida na
Galiza actual?

4.

Argumentación: O teatro de Irmandades

5.1. A lingua
A lingua e un dos eixos principais arredor dos que traballa Irmandades da Fala, xa que naceu en 1916 co
obxectivo de defender e fomentar o noso idioma. Era visto como un dos elementos esenciais para a
reivindicación nacional. Unha das ferramentas máis importantes para facer chegar esta idea ao público galego
foi o teatro.
A través do teatro galego, e en galego, pretendían dignificar a nosa lingua para mantela viva tanto no medio
rural como no urbano. O seu obxectivo era voltar aos tempos nos que o galego non dependía das clases sociais
nin de ningunha cuestión xeográfica.
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A principios do século XX convivían autores de diferentes xeracións; moitos escribían pezas dramáticas pero
poucos as representaban. De todos os xeitos, o número de representacións tivo un gran aumento con respecto
ao século XIX.
O máis escrito na Galiza deses tempos era a poesía, por eso Irmandandes fixo un traballo de fomento da prosa
e a literatura dramática. Había autores ligados ao vello teatro rexionalista con estéticas costumistas, como Xavier
Prado “Lameiro” ou Xesús San Luís Romero e, en menor medida, outros con vontade renovadora, como son
Antón Vilar Ponte, Ramón Cabanillas ou Xaime Quintanilla. O teatro nacionalista quería amosar os problemas
que tiña a nación, interesar ás clases medias das cidades, dignificar o uso do galego e alonxarse da ambientación
rural e o costumismo. Esto non quere dicir que o teatro tivese que darse só nunha sociedade urbana: a solución
era a convivencia do teatro popular coas postas en escena máis cosmopolitas. O público do medio rural xa asistía
ao teatro. Era o momento de achegalo á poboación da cidade, para conseguir alonxar deste público a idea de
que o teatro en galego ten unha calidade inferior polo feito de estar escrito e representado na nosa lingua.
Propuñan, ademáis, superar o traballo dos coros e das compañías amadoras, para evitar reducir a cultura teatral
a unha exhibición de habilidades líricas, como pasaba ata o momento. Ademáis de monolingüista, a actividade
dramática galega debía fuxir do tratamento superficial da nosa identidade. É dicir, alonxarse do enxebrismo.
Algunhas das pezas que configuran a antoloxía irmandiña son: A man de Santiña (1919) de Ramón Cabanillas,
Uma anedota (1919) de Marcelino Mesquita, Donosiña (1920) de Xaime Quintanilla, A tola de Sobrán (1919) de
Farruco Porto Rey, o monólogo No íntimo (1919) de Xacobe Casal, A pátrea d'o labrego (1919) e Entre dous
abismos (1919) de Antón Vilar Ponte. Os anos correspóndense á data de montaxe.
5.
2. A figura da muller
Cando escoitamos falar de Irmandades da Fala, inevitablemente véñensenos á cabeza moitos nomes masculinos
recoñecibles dende os inicios deste movemento, a principios do século pasado. Non sucede o mesmo cos nomes
das mulleres. Esto non quere dicir que non participaran en diferentes actividades, neste caso, dramáticas; nin
que o seu traballo fose menos relevante, nada máis lonxe da realidade. Os seus nomes foron olvidados, ou non
recoñecidos polos historiadores.
Asimesmo, neses tempos, nos cartaces, crónicas e revistas, só figuraban os nomes e apelidos das actrices
pertencentes ao medio rural. Esto sucedía porque moitas veces, nas zonas urbanas onde predominaba o
castelán, supoñía unha vergoña representar obras en galego, especialmente se as que o facían eran mulleres.
Na súa maioría, as mulleres da clase media, descendentes de familias burguesas, eran educadas para adoptar
ese papel submiso enfocado cara o matrimonio. Como se pensaba que o medio rural e a lingua galega non eran
compatibles con estes obxectivos masculinos, pretendíase afastalas o máximo posible destes ámbitos.
Por este motivo, no panorama teatral galego había moi poucas actrices. Houbo homes como o publicista Manuel
Madías ou Eduardo Sánchez Miño, o fundador da Escola Rexional de Declamación, que coñecendo esta
problemática solicitaban actrices para levar a cabo as iniciativas que propuñan, pero eran momentos
complicados para as mulleres, lembrando que existían coros que nin sequera as aceptaban, como é o caso de
Toxos e Froles, de Ferrol. Foi polémico o chamamento que fixo o xornalista Juan Jesús González en 1926, a
través da prensa, para as mulleres que quixeran participar na actividade teatral galega. Este anuncio foi moi
criticado dende a prensa antigaleguista. Ademáis desta falta de actrices, atopábamos o problema da súa falta
de continuidade, probablemente debida á presión social.
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Tamén son case inexistentes os nomes das dramaturgas de comenzos do século XX, sen embargo, houbo
dramaturgos, homes, que reivindicaron os dereitos das mulleres dende a actividade dramática, como é o caso
de Xaime Quintanilla con Donosiña (1920) ou Antón Vilar Ponte con Entre dous abismos (1920), entre outros.
Sen embargo, só bosquexaban algúns plantexamentos feministas, xa que reparaban en que o nacionalismo era
un movemento minoritario que non se podería permitir o luxo de ser acusado de inmoral e prescindir das clases
sociais ás que pretendía concienciar (Tato, 2014).
Os nomes dalgunhas das actrices presentes nos cartaces de comezos do século XX son: Consuelo e María
Anguita, María A. González, Elvira Bao Maceiras, Teresa e Carmen Chao Manciñeira, Esther Carballo, Luísa
Castelo, Carmen Barro, Maruxa e Euxenia Fuentes, Vitoria Lafuente, Josefa López, Luísa Losada, Rosa Martínez,
Carmiña Meléndrez, Concha Prado, Marina Quintas, Prudencia Rúa, Pilar Suárez, Luísa Juanes e Amparo Juncal.
Os das dramaturgas: Reverenda Madre Margarita, María Dolores del Río Sánchez Granados, Carmen Prieto
Rouco e Herminia Fariña Cobián.
5.3. A actividade coruñesa e o Conservatorio Nazonal de Arte Galego
A Coruña foi unha das cidades con máis actividade escénica entre finais do século XIX e principios do XX. Foi,
tamén, o lugar de nacemento da Escola Rexional de Declamación (1902-1903), liderada por Eduardo Sánchez
Miño.
Hai que destacar tamén nesta cidade a actividade do coro Cántigas da Terra, xa que aínda que era un coro
popular, foi o primeiro que utilizou únicamente a lingua galega, e os seus fundadores estaban vinculados ás
Irmandades da Fala. Destaca Leandro Carré, que proporcionou diferentes textos dramáticos a Cántigas da Terra
(O Pazo, de Manuel Lugrís Freire ou Sabela, de Galo Salinas). Este grupo fixo a súa presentación no Teatro Rosalía
de Castro, en 1917. A maioría das pezas que utilizaban (agás as de Lugrís) eran breves, nun acto, e continuaban
a liña rexionalista que iniciara Francisco María de la Iglesia con A fonte do xuramento, en 1882.
A partir de 1915, a actividade teatral en Galiza aumentou considerablemente, e por este motivo as Irmandades
deciden introducirse neste medio. Nesta mesma cidade, en 1919, creouse o Conservatorio Nazonal de Arte
Galego, a cargo de Fernando Osorio. Era necesario afondar especialmente no terreo dramático, xa que a
sociedade víase reflectida nos personaxes das postas en escena, polo que era o momento idóneo para introducir
ás clases medias urbanas vivindo en galego nas súas representacións. Ademáis, o público coruñés estaba afeito
ao tipo de teatro que facían as compañías externas, polo que habería que esforzarse en definir a nosa identidade.
Para esto, necesitaríamos actores non amadores, cun bo nivel de formación. O Conservatorio buscaría un novo
teatro moderno, naturalista e con calidade artística, ao que a xente non acudise por patriotismo. Fixo, en Abril
de 1919, a súa presentación ao público con A man de Santiña, de Ramón Cabanillas e Uma anédota, de Marcelino
Mesquita. Esta última peza serviría para amosar o teatro portugués como modelo a seguir para o teatro galego.
Houbo diversas opinións respecto a esta vontade de crear unha nova identidade dende abaixo, e algúns
dramaturgos molestáronse polo rexeitamento de representar pezas que xa tiñan escritas. Algúns deixaron de
escribir textos dramáticos, outros continuaron coa dramaturxia de renovación e con teatro costumista en
paralelo. O Conservatorio desaparece en 1922, e a partires de aquí a única das propostas de renovación que
persiste é a representación do teatro portugués. O teatro rexionalista ocupa o lugar das Irmandades e os actores
manteñen o nivel de amadores, sen posibilidade formación.
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A partires deste momento, co abandono de Antón Vilar Ponte da Irmandade Coruñesa, Leandro Carré tomou o
liderazgo do cadro da Irmandade e na seguinte tempada presentouno baixo o nome de Escola Dramática Galega
(EDG). Decidiu tomar o sendeiro da Escola Rexional de Declamación, proclamándose continuador dela. No seu
ano de actividade (1922-1923), a EDG supuxo unha involución estética e ideolóxica. Das premisas suxeridas por
Irmandades só se aceptou a de representar obras de ambiente urbano.
Volvéronse a representar obras rexionalistas e algunhas novas, que non tiñan que estar orientadas cara ningún
xeito de renovación ou actualidade. Todo o traballo feito polo Conservatorio quedou limitado a unhas pezas,
das que nin sequera puideron poñerse todas en escena. O réxime de Primo de Rivera acabou co teatro galego,
propiamente dito, en 1923.

6.
Conclusións
Aínda que poidamos atopar grandes diferenzas sociais dende hai un centenar de anos (vivimos nun mundo
globalizado e sen movementos nacionalistas tan potentes), poderíamos considerar a existencia de semellanzas
entre os inicios do século pasado e o XXI. Gustaríame clarificar que non hai ningún tipo de conflito de intereses
nestas reflexións.
O rexionalismo e o nacionalismo son dúas correntes que seguen presentes na Galiza actual. O movemento
predominante é o rexionalismo: é frecuente a creación de cultura popular galega en relación cos estereotipos e
buscando a atracción por patriotismo. Este tipo de cultura é utilizada polos medios, en coñecemento de ser un
xeito sinxelo e directo para chegar ás masas na actualidade. Poderíamos exemplificalo coas campañas
publicitarias do Gadis ou o programa da TVG, Luar. No caso do Gadis, crean publicidade, sempre moi mediática,
a partires da explotación dos tópicos galegos, e este será o eixo da súa campaña. Podemos atopalo tanto na
temática como no vocabulario que se utiliza constantemente (riquiños, depende, maloserá...). Luar é un
programa cun público moi concreto e constante. Despois da realización de varias preguntas a algún dos seus
consomidores, cheguei á conclusión de que o eixo central do seu éxito é o seu carácter costumista. As seccións
favoritas do público son as que contan historias tradicionais, as de chistes relacionados co galego estereotipado
ou cando actúa unha coral ou unha banda tocando música popular.
Os movementos nacionalistas na actualidade son minoritarios, e non teñen a mesma repercusión a nivel social.
Gustaríame facer o teatro que defenda unha identidade cultural baseada en intereses máis profundos, con
diferentes temáticas que non sitúen a Galiza únicamente na súa capa máis superficial, e coa posibilidade de
medrar así como nación non dependente dos modelos dramáticos externos. Se pensamos no teatro que se fai
en Francia ou en Reino Unido, na súa maioría non atopamos relación entre a temática ou a forma das súas
producións e os estereotipos de cada país: teñen unha identidade sólida, culta e propia. Con esto non quero
dicir que non deban existir os rexionalismos, senón que debe existir unha convivencia. Estes movementos non
son excluíntes, e cada un deles terá o seu público.
Como xa se expuxo, Irmandades da Fala xa discorrera arredor deste tema, nunha sociedade diferente á nosa,
pero con claras semellanzas, polo que se consideremos necesaria a creación desta identidade deberíamos lelos
e reflexionar, coa posibilidade de tomar algunha das súas iniciativas como referente. Como manifestan eles,
para comezar, é moi importante o uso da lingua. O galego perténcenos a nós, e é unha lingua culta coa que
podemos expresarnos e a partires da que poderemos xerar o noso propio material, definitorio e intransferible.
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Segue existindo, dende o tempo de Irmandades, unha diferenza clara entre a poboación rural e a do mundo
urbano. Aínda que nestes momentos, a nivel institucional e administrativo utilízase o galego na maioría das
ocasións (a nivel escrito, na fala non ocorre o mesmo), proporcionalmente son moitísmos máis os galegofalantes
do rural fronte aos das cidades. Segue existindo ese estigma que relaciona o galego coas clases baixas e o
castelán coas clases máis “cultas” ou elevadas.
En relación coa figura da muller, si que houbo unha mellora na concepción delas como actrices, escenógrafas ou
dramaturgas (as directoras son menos), e estamos moi presentes na actividade dramática actual. De todos os
xeitos, hai que poñer atención no seu recoñecemento, xa que nas manifestacións artísticas rexionalistas, en
moitas ocasións, podemos atopar tintes machistas polo afán de recuperar as antigas tradicións estereotipadas,
tendo en conta que o feminismo na actividade teatral apareceu hai moi poucos anos, e non se contemplaba,
como puidemos ver, hai un século.
Gustaríame, por último, destacar a importancia do traballo que se debe facer dende as institucións para crear
esta identidade. Esto conseguirá que as iniciativas individuais non queden só en palabras, senón que poidan ser
valoradas dende unha perspectiva máis formal. As institucións son necesarias para levar a cabo propostas que
doutro xeito non sairían adiante: apoian, formalizan e solidifican as ideas, danas a coñecer e traballando ben
dende dentro poden crear tendencias. Irmandades creou o Conservatorio Nazonal de Arte Galego, moi útil para
impulsar a súa maneira de concibir a arte, e así a súa ideoloxía.
Aínda que finalmente o réxime dictatorial rematou con todas estas inciativas (e o pouco que quedaba delas
morreu na Guerra Civil), comezaron a abrir un sendeiro esencial para o noso recoñecemento nacional, cunha
actividade dramática en galego, propia e de primeira calidade. Eles non puideron rematar o que comezaron, e,
probablemente nós tampouco poderemos chegar a concluílo, pero xa que temos marcados eses pasos polo
camiño, por que non continualos?
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David Rodas González
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David Rodas González estudiou arquitectura técnica e traballou en estudos de arquitectura durante anos. Trala
crise dos tixolos, atopou cabida no mundo do teatro onde descubriu a súa paixón agochada e na que podía
expresarse libremente. Apostou por cambiar o seu camiño profesional estudando na ESAD de Galicia, na
modalidade de interpretación xestual, na promoción do 20152019. Actualmente só lle falta presentar o traballo
de final de estudos para a obtención do título. Ó longo da carreira, mostrou especial interese en afondar nos
fundamentos de base teatrais, obtendo as mellores avaliacións nas materias teóricas. Así mesmo, compaxina
dita paixón coa da fotografía, a que o leva a investigar sobre a mestura de ambos campos artísticos.
RESUMO / RESUMEN
Os obxectos no teatro son necesarios ou non, poden ser útiles ou non, poden pasar desapercibidos ou non. A
súa presenza pode ser poética ou non.
Pescudar sobre os obxectos, darlles a palabra, oír e ver o que nos queren transmitir a través da súa propia
linguaxe xorda, da súa poética visual; grazas ás persoas que os sitúan en escena, é indispensable para recoñecer
e por en valor o seu papel sobre os escenarios. Un obxecto xordo pode dicir tanto ou máis que un actor parlando.
Descubrir o seu papel, como interveñen cando realmente interveñen ó darlles entidade propia, a súa función,
os seus roles, o seu respecto... son algunhas das preguntas que nos debemos facer se queremos traballar xunto
a eles en escena. Porque os obxectos teñen vida propia.
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Teatro de obxectos, poética visual, poema obxecto, visual, mediador escénico.
COMUNICACIÓN
Pescudar sobre a poética visual dos obxectos en teatro, sobre o que nos teñen que dicir a través da súa propia
linguaxe, xurdiu da asociación entre a fotografía poética co mundo do teatro. Dentro da visión poética do
mundo, na propia experiencia vital, chegou fai uns anos a necesidade de plasmar a mesma a través das
fotografías que o contexto mundano poñía anteos meus ollos. Levar sempre enriba un smartphone, no curto
camiño que levan acompañándonos no noso día a día, permitiu que cada un de nos puidese recoller na súa
memoria visual, sen ningún esforzo, instantáneas de vida mundana. Isto facilitou a labor de enfocar e recoller
a poesía que a vida transmite a cada instante, incesantemente.
O mundo está cheo de miradas ignoradas, mais tamén cheo de miradas apreciadas. Se deixamos a mirada
aberta, brandiña, humilde ante o mundo, ante os obxectos; estes comezan a abrirse, a comunicarse e falar con
nos, a contarnos os seus segredos. Pois un obxecto maltratado, ignorado, ó que lle ditamos a nosa mirada
significativa; non pode dicirnos nada máis que “son unha caixa, unha cadeira, un can, un neno, unha persoa”.
Nos tempos actuais fálase de obxectivizar as persoas, de ver ás mesmas como obxectos (belos ou non, útiles
ou non); e dita expresión non fai máis que humillar aínda máis ós obxectos; como se per se fosen algo inerte,
manipulable, que están aí só para servir as nosas necesidades materiais, sendo os nosos escravos sobre os que
temos incluso o dereito de torturalos ou quitarlles a vida. O pouco respecto co que consumimos ós obxectos, á
materia inhumana, é unha proxección máis do pouco respecto polo ecosistema mundial no que vivimos.
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Consumo irresponsable, irrespectuoso, irracional,... inhumano a fin de contas. Consumimos imaxes onde todo
xira ó redor das persoas e os seus voraces desexos, e así imos consumindo a nosa xenuína bondade,
maltratando ó resto e maltratándonos a nós mesmos. Non somos quen de ver que a beleza está fora de nós,
nas infinitas construcións semánticas que nos ofrece o mundo, e non no minúsculo e ridículo corpus propio.
Vexamos entón as infinitas poéticas que temos ante os nosos ollos. Os obxectos, e en particular aqueles que
suben ó escenario nun teatro, reivindicando o seu dereito de falar a través da súa linguaxe, da súa poética; de
ser unha actriz ou actor máis do elenco. Escoitemos o que nos teñen que dicir, aprendamos deles. Non sexamos
tan curtos de miras que só sexamos quen de identificarnos coas personaxes persoa, con vidas miméticas
representadas. Presenciemos a presentación dos obxectos, visual, simbólica, metafórica, etc. Ergámonos da
butaca sen poder explicar con palabras, sen poder clasificar, sen poder definir, sen poder pechar os significados.
Abrámonos a contemplar o universo dos obxectos.
Vimos de antropomorfizar en certo modo os obxectos, de tornar o seu rol, de liberalos do xugo inhumano. E é
que quizais a súa forza comunicativa resida nesa liberación, e que ó liberalos a elas e elas (obxectos
humanizados) liberámonos nós mesmos. A forza reveladora que pode xurdir ó mimetizarnos cun obxecto é
puramente xenuína e golpéanos no máis fondo do noso propio ser, pois non podemos atopar outros referentes
no mundo, noutras persoas, na vida mimética doutras persoas. Esta afirmación propia é claro está propia,
subxectiva, non obxectiva, non demostrable. Máis é xenuína. A mirada poética dun fotógrafo ó deixarse percibir
polo mundo a través do seu propio filtro vivencial e cultural, é xenuína, é auténtica, ninguén lla pode poñer en
dúbida pois a arte non admite tal; a arte é. Poida que o que unha creación fotográfica (visión sobre os obxectos)
transmite o seu revelador, sexa diferente ó que lle transmite a outro observador. Os obxectos revélanse ós
ollos do artista e este transmite o arte que se lle revelou. Aqueles observadores que non estean cegos de
intuición percibirán dita revelación e revelarase ante eles, recoñecendo así a beleza da creación. Dito feito
sucede en todas as artes. No caso do teatro, o uso poético de obxectos non pode ser senón outra construción que
se revela ante as creadoras e creadores escénicos, as cales móstrannos a súa arte atopada e compártena
connosco deixando que os obxectos nos conten o mesmo, ou non, que lle transmitiron a elas e eles.
Por certo, estaría ben liberar ós obxectos da confrontación masculinafeminina que oprime os humanos, e
darlles a súa voz propia, o seu propio xénero. O it inglés é un avance semántico significativo neste camiño.
Quizais o seguinte paso sexa liberarnos tamén nós, persoas (del latín persona: máscaras).
Un tema poético.
A poética, a poesía, está manipulada pola palabra dos nosos dicionarios. Segundo eles, os canónicos, esta está
case totalmente amordazada polas palabras, a literatura, os versos, as prosas... Resístense a deixarlle una
pequena aceptación de “suscita un sentimento fondo de beleza, manifesta ou non por medio da linguaxe”. Só
un “ou non” permítelle tomar folgo de liberdade e seguir viva tamén fora do papel. Porque o seu lugar está en
todas partes, mais alguén ditou, quen sabe cando, que a súa esencia saía do papel e pluma do poeta: cuxa única
acepción é a de “o que escribe poesía”. A palabra “escrita” está pechada á súa vez dentro da acepción de
“representar por medio dun sistema establecido de signos gráficos”. Carácteres gráficos, debuxos, liñas,
figuras... poden saír do papel? Imaxinemos ás letras saltando enriba dun escenario: “aquí estamos! Podedes
vernos, non só lernos!”. Ó visual, ó olfactivo, ó sensorial, ó gusto... case se lles nega totalmente a súa propia
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poética. A poesía era creación para os gregos e facer para os romanos. Parece que se deturpou destes últimos o
de “converter os pensamentos en materia”, e determinaron que a materia eran as palabras sobre papel. Pero
quen dixo que só se poida chegar á creación a través das palabras?
A creación primixenia é o mundo no que vivimos. Sen saber de onde xurde todo o creado ante os nosos ollos,
nós tamén poñémonos crear sobre o creado. O mundo é poesía e nós facemos poesía da poesía, repoetizando.
Podemos repoetizar sobre calquera soporte, material ou inmaterial, o importante é que sexamos sensibles a Ela
ou Elo, to It. Por Them podemos dicir que a poética visual dos obxectos no teatro é tal, cando existe unha
repoetización creativa cos obxectos. Como creadores, ou “conseguidores”, como se denominan Baltasar Patiño
e Ana Vallés, da compañía de teatro Matarile; podemos conseguir seguir facendo poesías novas a partir das
vellas, omnipresentes. Para elo só precisamos de espertar, alimentar e perseverar a vontade de facer. Porque
conseguir facer unha obra de teatro, botala á luz, é unha tarefa que require de moito tesón. Como unha especie
de heroes en busca da Gloria.
A achega creativa deste traballo á poética visual dos obxectos en teatro atopouse cun marco contextual moi
ambiguo, como non podería ser doutro xeito, pois como diciamos na introdución, é raro ver no teatro ós
obxectos no mesmo nivel que os intérpretes. A palabra teatro está moi arraigada ó humano, e aínda que existan
disciplinas como o teatro de obxectos, onde o obxecto é o protagonista por riba dos actores se é que existen,
aínda así, descoñécese que exista unha disciplina determinada que inclúa obxectos e actores por igual, todos
como obxectos. De aí a dificultade para encadrar o traballo dentro dun marco teórico que parece non existir;
un facer que se podería chamar “teatro obxectivopoético (TOP)”, que sería aquel no que todos os elementos
que o conforman son considerados obxectos que se interrelacionan en igualdade, creando entre todos un logro
poético visual escénico global. Entendendo como diciamos, o termo poética como repoética dos feitos, dos
actos, dos “actuantes” (onde se engloba todo, dende a luz e o son ata os obxectos e persoas; como “elenco”
do espectáculo). Lembremos tamén que falar de poética é falar de comunicar, de linguaxe; pero neste caso a
linguaxe das palabras transfórmase en imaxe, na linguaxe imaxinaria nunca mellor dito dos obxectos, ó igual
que na fotografía. Pois poderemos intuír, construír significados, imaxinar sobre o que os obxectos nos están a
dicir, mais non poderemos contar coa realidade material das palabras, que aínda que existisen na escena, no
TOP, non serían máis que un obxecto máis, cunha función poética desarraigada do propio significado semántico
orixinal da mesma. No TOP, as palabras sonarían para dicir algo cuxo significado é indeterminado, libre de
acepcións, nunca podería ser realista porque a súa linguaxe é imaxinaria.
Este marco contextual que se acaba de crear ten o apoio do marco creativo da compañía de teatro Matarile,
que aínda que leve no seu nome a palabra “matar”, “destruír”, constrúen teatro destruíndo as bases do teatro.
A chegada dunha conversa persoal con Baltasar Patiño ó redor dos obxectos en teatro, proporcionou un pulo
de aire fresco sobre o que asentar as bases me teóricas do TOP. De visións meteóricas propias en colisión con
visións matarílicas naceu un cráter de volcán regurxitador de obxectivos poéticos teatrais.
O volcán.
Na peregrinación da lava cara o cráter do volcán, partiuse desa idea de poética que teñen os fotógrafos ó
revelar a poesía que o mundo material lle ofrece á súa cámara e ó seu ser. Como fotógrafo amador levo anos
decatándome da poética propia persoal coa que vexo o mundo. Dita poética é algo que está aí, dentro dun, sen
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saber explicar o porqué. Un nace ou se hace? Non se sabe, mais pode que sexan as dúas cousas a un tempo. Sen
ter a semente non pode nacer o facer. E poida que teñamos moitas sementes dentro e que creemos, segundo
xermolen unhas ou outras, o ritmo dramatúrxico da nosa porpia vida. O que está claro é que, tendo a semente
poética dentro dun, pódese captar a poética externa, e reconstruíndoa a través da arte, repoetizala. Calquera
persoa que haxa sentido dita realización, sabe do que falamos. Diso que non se pode explicar pero que sentes
que fai florecer o teu interior facéndote feliz. Unha sensación de realización e paz, de facer aquilo que fas sen
poder evitar facelo. Aquilo que te chama, que te atrae, que te leva, que resoa en todo o teu ser.
Captar petiscos de poesía na materia mundana, xunto co amor á expresión da poesía propia a través do teatro,
o externo e o interno, foi o que fixo nacer este traballo. Escoller algo do mundo externo, de todas as artes do
espectáculo, pero que estivese conectado co mundo interno, con algo que fixese cóxegas, que escorregase a
chispa da creatividade. Así, de súpeto, prendeu a chama do mundo poético dos obxectos en teatro. Sen pensar
moito, o referente que xurdiu foi Matarile, unha compañía que naceu a partir dos obxectos monicreques e que
foi evolucionando as formas da súa mirada poética ó longo dos anos. Ver o xeito en que Matatrile dispón os
obxectos en teatro, a selección dos mesmos, a súa importancia en igualdade co resto das actrices e actores,... é
poesía visual. Vendo as similitudes entre a poesía propia e a de Matarile, abriuse a porta a chamalos e compartir
visións respecto ós obxectos para chegar a puntos de encontro.
Mais antes de chegar a dita chamada, foi preciso facer a peregrinación obxectiva só. Sen saber moi ben por
onde comezar, as palabras poéticavisualobxectosteatrofotografía mesturábanse e fundían o meu cerebro na
busca de camiños teóricos inexistentes ou non
atopados. Partindo do encontro co poemaobxecto de André Bretón, seguiuse coa figura de Joan Brossa, cunha
tese doutoral sobre a metafísica dos obxectos, a construción de poéticas visuais escénicas, teatro de obxectos,
obxecto povera... chegando a dous textos de Óscar Cornago sobre Matarile, e xa de pasada atopando o
movemento fluxus. Toda esta mestura de campos serviron de abono referencial para construír unha teoría
propia sobre o tema. Decidiuse, tralo camiño e os campos explorados, enfrontarse á folla en branco, centrando
o tema de estudo e dende onde enfocalo. Así, decidiuse confiar na experiencia propia e a través dela, da propia
visión individual sobre a poética dos obxectos, expresar o aprendido por un mesmo, apoiándoo en todo o lido.
Mais sentíase que sendo así só estaría a expresar o individual, sen “compartir o meu co teu”. De aí que ó chegar
á cima e atopar a Baltasar, todo o castelo de ideas feito no aire imaxinario, consolidouse en realidade a través
das experiencias obxectivas conseguidas ó longo dos anos por Matarile.
A lava.
A materia prima atopada na viaxe do interior ó exterior, fluíu dende a intuición ó corazón e volta a cabeza,
cuspíndoa sobre o teclado, palabras efervescentes coma tesouros atopados baixo terra. Coma un bombeo, ían
e viñan as ideas de pasaxes subterráneos nos que buscar o cheiro do asunto. “Aquí cheira a terra húmida de
manancial, aquí a materia orgánica en descomposición, aquí a pasado, aquí a xofre...” Ó explorar un camiño
sempre nos atopamos de todo e non nos podemos despistar se non nos queremos extraviar. Recoller só o
preciso para poder continuar foi a seguinte labor.
A continuación vanse expor algúns dos tesouros atopados máis valiosos. Do que eles nos ensinan poderemos
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tomar logo conclusións e darlle voz escrita ós obxectos, mostrando as claves da súa poética.
Comezaremos por un documento de ouro no que Franklin Fernández recolle unha exhaustiva recolección de
citas doutros autores sobre o poemaobxecto. Expoñemos uns poucos fragmentos que subliñan aquilo do que
vimos de falar ata agora.
Arrancados de su contexto, los objetos se desvían de sus usos y de su significación. Oscilan entre lo que son y lo que
significaron. No son ya objetos y tampoco son enteramente signos. Entonces, ¿qué son? Son cosas mudas que hablan.
Verlas es oírlas. ¿Qué dicen? Dicen adivinanzas, enigmas. De pronto esos enigmas se entreabren y dejan escapar, como la
crisálida a la mariposa, revelaciones instantáneas. (Paz 1994)
El poemaobjeto trata de encontrar una imagen que se puede leer desde la creatividad sensible. El lector visual del
poemaobjeto es un creador activo, su lectura (o su manera de mirar) no sólo se limita a
encontrar la belleza simbólica y metafórica del objeto intervenido, sino que a su vez participa con su sensibilidad al darle
una lectura inusitada a dicho objeto; el cual, por otra parte, pierde sus contornos reales y cotidianos para devenir en una
propuesta estética renovada, en un mensaje que desarticula el discurso. (Yusti 2003)

Sen estar directamente relacionado o poemaobxecto co teatro, escolléronse estas citas porque se as lemos
cambiando o termo “poemaobxecto” por “poética dos obxectos teatrais”, descubrimos que a visión é
exactamente a mesma: un creador teatral que descontextualiza obxectos, a lectura dos espectadores en teatro,
etc.
Dentro dos creadores de poemasobxecto, a figura de Joan Brossa é o referente que nos serviu de punto de
unión para traspasar a poética fotográfica ó teatro. Aínda que as súas obras non son fotografías 2D, senón
obxectos 3D; só puidemos achegarnos á poética de ditas obras mediante o testemuño recollido en fotografías
de ditos obxectos.
Los objetos son metáforas. A este grabador, si tienes ironía, le pones un pañuelo y le tapas la boca. Ahí tienes
un poema que es un poema aquí o en la sala de un museo. Uno es poeta y hace poesía con todo, agarra un
objeto cotidiano y trata de rescatarlo de esa dependencia funcional... Todo objeto es poesía por el simple hecho
de haber sido escogido. Lo que le da el tono poético es la gracia, la mano del poeta. Si no, sería muy fácil.
(Zupcic/Belmonte 2001)
Aquí se está a afirmar que os obxectos son metáforas per se, só polo feito de escollelos. Veremos logo como
Matarile reivindica a mesma autonomía dos obxectos en teatro, que só polo feito de poñelos sobre escena,
teñen a súa presencia propia, sendo un actuante máis no espectáculo, evocando algo.
A mí, por ejemplo, me gustan los ReadyMade, pero no los hago. Yo hago metáforas. Hay quien hace metáforas
con palabras y yo las hago con objetos. Porque como decía Cirici, "las cosas son las palabras y las palabras son
las cosas". Ahora, encontrar una cosa y decir que esto es arte, reconozco que derive de Duchamp, como el arte
conceptual. Pero hay una gran diferencia. Peculiaridades distintas. El poeta es un señor que puede hacer versos
pero también puede expresarse con otros medios; en la sociedad nuestra donde se da tanta importancia a la
imagen, el poeta creador tiene muchas opciones. (Brossa 1995)
Mais Brossa, a diferencia de Matarile, está máis interesado nas metáforas que nos ready made (algo así como
a dignificación dos obxectos que comunmente non son artísticos, simplemente mostrándoos
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descontextualizados, poñendo como exemplo o urinario de Duchamp exposto tombado nun museo). Brossa
transforma e combina obxectos para xerar “identificacións semánticas”, por dicilo dalgún xeito. Non existe
nexo de comparación e semellanza entre as súas composición e o que significan as mesmas. No caso de
Matarile, os obxectos non son manipulados para crear metáforas visuais; os obxectos son o que son, mais a
súa descontextualización, a súa presencia teatral, vai ser o que lles de significación poética. Os obxectos non
van ser unha metáfora doutra cousa, máis van evocar outras cousas. Aí está a teatralidade dos mesmos.
Dentro da tese doutoral de Darshan Shaday Larios Ruiz, sobre “a metafísica do obxecto cotiá” (Larios 2015),
Larios faise a preguntase sobre que tipo de poesía subxace na posibilidade de ver os obxectos cotiás dende unha
percepción distinta, pola que fracasan como tales e se volven susceptibles de transformarse noutra cousa. Para
responder a dita pregunta cita ó pintor De Chirico, o cal di que: «[...] la pintura (igual que la música y la poesía)
tiene la responsabilidad de “crear sensaciones previamente desconocidas”. Acontecimiento que según su
juicio, sucedería mediante la opresión del hombre como guía para expresar, “el símbolo, la sensación o el
pensamiento, liberar de una vez por todas del antropomorfismo que siempre encadena a la escultura; ver todo,
incluso el ser humano, en su calidad de cosa.» (Larios 2015: 32)
Xa falamos da antropomorfización dos obxectos, mais é moi significativo como incluso un pintor fala da
desxerarquización dos que para nos serían “actuantes” en escena; de poñer ós obxectos á mesma altura que
os humanos, ou mellor dito, poñer ó humano á mesma altura dos obxectos.
El pintor bautiza al proceso de “ver todo en calidad de cosa”, “aplicación del método nietzscheano.” Explica el pintor:
“Cuando Nietzsche habla del placer que siente al leer a Sthendal o al escuchar la música de Carmen […] lo primero ya no es
un libro; lo segundo ya no es una obra musical; son cosas con las que experimentamos una sensación; se sopesa, se juzga
esa sensación, se la compara con otras más conocidas y se la elige, pues se siente que es más nueva” (Larios 2015: 32)

Aquí vemos, tal e como comentabamos anteriormente, que o feito de ver todo en calidade de cousa é ó que
nos referiamos de ver todos os elementos escénicos como obxectos. A música, a luz, a voz dos actuantes... son
todos eles obxectos. Larios continúa dicindo:
Suprimir al hombre como guía para expresar la objetualidad cotidiana que lo rodea, tiene que ver con suprimir el
sometimiento antropomórfico de este objeto. Éste deja de ser medida del hombre, y se vive como una cosa capaz de
producir sensaciones nuevas, en congruencia entablar otro tipo de jerarquía con el individuo que lo ha creado. Un objeto
liberado de su ser servil hacia las necesidades prácticas y afectivas del hombre, se revela una entidad fuera del tiempo y
el espacio conocidos, traspuesto a otra realidad, en la obra de arte. En su retiro se vuelve inútil a los propósitos humanos,
se descubre bajo un aspecto metafísico. (Larios 2015: 3233)

Sen entrar no concepto de metafísica, vemos outra vez a coincidencia co antedito nos apartados introdutorios,
sobre a necesidade de liberar ós obxectos do seu servilismo cara as necesidades prácticas e afectivas do home;
para deixar así que se revele a súa propia poética. Tamén falabamos do proceso de revelación que se lle
presenta a un fotógrafo ó observar a realidade cunha mirada poética, aberta. Neste sentido, Schopenhauer
dicía nos seus Parerga und Paralipomena: “Para tener ideas originales, extraordinarias, quizás incluso
inmortales, basta con aislarse del mundo y de las cosas durante unos instantes tan completamente, que los
objetos y las cosas más comunes aparecen como algo completamente nuevo y desconocido, lo que revela su
verdadera esencia” (Méndez Baiges 2001). Para Schopenhauer a revelación dos obxectos chega a través o
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illamento e apertura de miras, do mesmo xeito que comentabamos ó comezo deste artigo. Deixar que a
realidade se mostre ante nós, se nos revele, require dese saber estar aberto e perceptivo ante o mundo, ante o
que nos ten que dicir, utilizando para elo a nosa intuición, que é a que nos revela a realidade poética do mundo.
Según Schopenhauer los genios, los artistas y los locos se parecen porque tienen la capacidad de tener ese tipo de vivencia
intuitiva, no dominada por las conexiones habituales del principio de razón. Además, el individuo en este estado de
revelación, se aleja de su individualidad y se transforma en un sujeto no condicionado por su voluntad y por su memoria
habitual; es un “sujeto puro del conocimiento” que percibe los objetos por sus ideas y no sólo por sus conceptos. (Larios
2015: 35)

Vemos como Schopenhauer xa reflexionara sobre a imposición da vontade dos homes sobre os obxectos, sobre
as cousas. Como os mesmos impoñen a súa etiqueta, o seu concepto sobre os mesmos, volvéndose así cegos
ós mesmos.
Según Schopenhauer el hombre de sentido común, sólo contempla los objetos en la medida que tienen un vínculo con su
voluntad y con ello, busca el concepto bajo el cual colocarlos, en ese acto abandona la intuición. Por el contrario el artista,
el genio y el loco perciben el objeto desde su idea, desconectándolo de sus relaciones habituales; en ese estado, alcanzan
a visualizarlo como una cosa en grados diversos, a veces más separado de sí mismo, a veces más apegado a su mundo
asociativo. O en una tensión operada en los dos estadios. (Larios 2015: 35)

Segundo Schopenhauer só os artistas, xenios ou locos poden percibir a esencia dos obxectos. Na conversa
mantida con Baltasar descubrimos que os artistas agora non queren chamarse tal. Non lles gusta dita etiqueta,
pois autodenominarse creadores de arte é algo moi ambiguo e asociado ó egocentrismo na sociedade na que
vivimos; ó englobarse dentro da palabra arte dende a Capela Sixtina a un lenzo en branco na parede dun museo
contemporáneo. O termo xenio tamén é demasiado grande para a inmensa maioría dos creadores teatrais; así
que pode que finalmente non deixen de ser nada máis ca uns tolos obcecados en conseguir a inspiración que
lles permita mostrar a poética das cousas. «Se oye, no se busca; no se pregunta quién es el que da; como un
rayo refulge un pensamiento, con necesidad, sin vacilación en la forma yo no he tenido jamás que elegir»
(Nietzsche 2004: 124)
O concepto de conseguidores, acuñado por Matarile, deixando que “as cousas ocorran”, poida que sexa en
certa medida, coma ese raio que resplandece do que fala Schopenhauer. As cousas créanse ó permitir que
poidan suceder, conseguindo un marco material onde se poidan dar as circunstancias para que os obxectos se
iluminen con vida propia.
Poderiamos seguir estudando as marabillas que agocha a tese de Larios, mais é preciso centrarnos e conseguir
dar luz a este pequeno traballo poético. En axuda de Larios é necesario nomear a noveau roman do escritor
Grillet, onde:
[...] los objetos estarán ahí antes de ser para algo, el universo referencial (adjudicado al objeto por el hombre) busca ser
abolido y el objeto se defiende contra toda teoría explicativa (psicológica, sentimental, sociológica, metafísica): “El ojo es
el órgano más apto para sacudir el aparato de las metáforas, significaciones y asociaciones para ver sólo lo que ve: líneas y
colores [...] el ojo se extrae del significante asociativo y memorial”. (Ferreyra 2006: 33).

Esta cita reforza o antedito sobre abolir as etiquetas impostas polos humanos sobre os obxectos, así como a
importancia que da Grillet á visualidade dos mesmos como principal órgano de captación poética. «La
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búsqueda romántica de la esencia, del corazón de las cosas queda abolida. No hay nada más allá de su
superficie. No hay un puente hacia la profundidad oculta que anida en la materia. No hay profundidad oculta.
El objeto es solamente una “resistencia óptica”» (Ferreyra 2006: 33). Retirando a mirada romántica sobre os
obxectos estes pódense manifestar libremente, sen prexuízos impostos sobre os mesmos. Mais ata que punto
podemos observar os obxectos en teatro sen a nosa bagaxe cultural, sen a nosa bagaxe emocionalromántica?
Grillet falaba dende a escrita, mais no noso caso, como espectadores receptores sempre imos impoñer os nosos
filtros sobre o visto, a non ser que fixeramos un exercicio de abstracción meditativa á hora de ver o espectáculo;
cousa bastante complicada de facer sobre a arte da acción, do movemento continuo e rítmico dos obxectos en
escena. Polo que as teorías de Grillet sobre “obxectos puros” non as vemos moi axeitadas para o teatro, onde
os obxectos si que creemos que teñen algo máis que a súa forma.
Asi como el dadá y el surrealismo vacían al objeto de funcionalidad mediante una descontextualización semántica, Grillet
también decide extraerlos del fondo común de la cotidianeidad en la que se yerguen y así desprovistos, depositarlos en
el centro del relato. Pero a diferencia de los ismos no promueve los enlaces metafóricos ni las lecturas analógicas –campo
privilegiado del poeta– antes bien aspira a destruir el adjetivo. Se propone desalentar en su literatura toda inducción
hacia el sentido poético de las cosas y se levanta contra las tradiciones interpretativas y los sistemas de referencia que
fundan el dispositivo poético. (Ferreyra 2006: 33)

Destruír a función poética dos creadores escénicos sería a transposición do seu movemento literario sobre o
teatro. E si, dita opción é totalmente válida e poderíase levar a cabo, mais prescindiría da poesía, á cal nós non
renunciamos pois ó fin e o cabo somos humanos, non formas, e precisamos crear.
Vimos de expoñer algunhas referencias que outorguen un marco teórico á poética visual dos obxectos en teatro,
o que entenderiamos por TOP. Mais os obxectos precisan dos humanos ó igual que os humanos precisan dos
obxectos. Sen os humanos eles non poden chegar á escena, non poden moverse nela, non poden ser
iluminados... Poden facerse presentes co acendido dunha luz, co desprazamento dos mesmos grazas ó resto
dos actuantes en escena, por medio dalgún mecanismo... Todas elas accións accionadas por humanos. E neste
senso, no de definir as accións dos obxectos, entraría en acción o concepto de dramaturxia. Neste caso unha
dramaturxia poética que privilexie a materialidade das cousas como centro organizador da obra. Segundo o que
acabamos de falar respecto á poética dos obxectos e Grillet, temos a opción de ver a dramaturxia da poética
de obxectos segundo o modelo de Kantor:
Mientras Grillet persigue la destrucción progresiva de la anécdota, Kantor busca hacer estallar el caparazón anecdótico
de la trama. Ambos reniegan del mandato referencial como blasón de los sucesos narrativos. Kantor propicia la
indiferencia ante las situaciones, acontecimientos, conflictos y estados psíquicos, desentenderse de su apariencia
convencional y mudarlos en materia escénica pura, independiente de las codificaciones habituales. Grillet destituye al
hombre de su supremacía e intenta anular las apreciaciones antropomórficas sobre el mundo material, trocar los objetos
en hilo conductor del relato por encima de las problemáticas relativas estrictamente al hombre. [...] a la hora de las
explicaciones, ambos – Kantor y Grillet– acuerdan en el rechazo categórico a entidades y sucesos relativos al personaje
antropomórfico como protagonista desde una perspectiva tradicional.
“El curso del relato –la fábula– lleva ineluctablemente a la ilusión. Siento la necesidad de disolver incesantemente esa
ilusión”, expresa Kantor en el artículo del Teatro Imposible. (Ferreyra 2006: 49)

Ambos quitan o protagonismo ós “personaxes antropomórficos” e buscan disolver a ilusión da mímese do
espectáculo cos espectadores, para que non se sintan identificados con ese mundo de ilusión, senón que ese
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mundo sexa un catalizador para descubrir o mundo real. Polo tanto, a dramaturxia dun TOP (teatro
obxectivopoético) fuxe da lóxica formal narrativa convencional á hora de transmitir a súa poesía. A poesía
precisa de afondar na esencia dos obxectos, en descontextualizalos, en espilos e poñelos libres de significado
preestablecido para así poder ter algo sincero que dicir. Para así atopar a verdade neles e dende esa verdade
liberadora liberar a consciencia da espectadora/espectador.
La dramaturgia de objetos opta definitivamente por este alejamiento del orden relativo al accionar humano: no tiene
mayor alternativa, sus protagonistas no poseen mayores variaciones en su repertorio expresivo, jamás conseguirán el
despliegue del intercambio humano, mucho menos la ductilidad del cuerpo del actor. Además, evadir la continuidad
normal, cortar el tiempo en fragmentos facilita el trabajo sobre la brevedad y la limitación expresiva del objeto. (Ferreyra
2006: 51)

Remata Ferreira incidindo sobre o tratamento narrativo que da prioridade ós obxectos e lugares, unha
narrativa onde «fermentarán las relaciones del nivel visual preponderante en la experiencia escénica con
objetos». Fala de narrativa e de prioridade, mais nós entendémolo como poesía e igualdade, onde os distintos
obxectos espectaculares danzan xuntos nun amalgama de formas e evocacións poéticas.
Para rematar con este fluxo de lava de coñecemento, centrarémonos na realidade máis próxima, a de Matarile.
Comezaremos por recoller algunha reflexión sobre o seu traballo levada a cabo por Óscar Cornago. Entre as
características que acompañan toda a traxectoria de Matarile, a primeira que utiliza Cornago é a de definir o
teatro de Matarile «[...] como un medido trabajo plástico, de iluminación y sonoro, firmado por Baltasar Patiño,
sobre el que se levanta una atmósfera llena de sugerencias». (Cornago 2006). No mesmo texto tamén incide
en «[...] la emancipación de cada uno de los lenguajes escénicos, como el movimiento, los sonidos, los objetos
o la propia palabra de un texto previo que pudiera hacer de guía o base dramática, sin por ello renunciar a la
utilización de textos». Cornago incide na idea de mestura de elementos que situados ó mesmo nivel (obxectos,
actores, luz, son...) xeran unha atmosfera poética. No mesmo artigo explica a teatralidade dos espectáculos de
Matarile, en consonancia coa idea de TOP:
[...] la teatralidad ya no se apoyaba en el conflicto planteado por una trama ficcional, sino en el contraste material y físico
entre los diferentes niveles escénicos, entre los movimientos y las palabras, entre los objetos y los cuerpos vivos.”, ó igual
que “el protagonismo de los objetos, subrayando su cualidad plástica, la idea del muñeco, el autómata, de lo que carece
de vida, aunque posteriormente vaya a estar interpretado en muchos casos por los mismos actores, objeto de la
manipulación a su vez de otros actores”.

Continúa Cornago definindo a vontade de Matarile de concibir a creación escénica como:
[...] riesgo y apertura a lo no conocido, un viaje hacia un espacio oscuro que no apunta a una lectura única, ni se cierra sobre
una sola interpretación, sino que apela a una necesaria actitud de libertad frente al sentido de las cosas y la vida; es en
este punto donde el público es invitado (quizá también molestado) a crear su propia historia a partir de lo que ve en el
escenario, de lo que siente y le sugieren esos movimientos, luces, palabras, objetos y ruidos, que antes de avanzar por un
solo camino prefieren dispersarse en direcciones distintas e incluso opuestas, abrirse a lo desconocido, crear
interrogantes, especialmente hacia su propio sentido.

Neste artigo define a idea que el extrae do universo de Matarile, a cal está en simbiose coa poética desta
compañía e a visión poética dos obxectos en teatro que estamos a reivindicar. O mundo está cheo de cousas,
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nós entre elas. Os actores teñen que mostrarse dun xeito natural, sincero, en consonancia coa sinceridade do
resto dos acompañantes escénicos, mostrando a súa propia esencia, sen filtros interpretativos.
El teatro de Ana Vallés ha querido ir desvistiéndose de mediaciones escénicas para presentar de manera más directa lo
que de real y humano hay en los propios actores, convertidos en personajes de sus propias vidas […]
Pero estas «personas», para las que Vallés sustituye la idea de interpretación, de connotaciones más alienantes, por la
más personal de actuación, no van a dejar por ello de ser lo que son, esencialmente actores, bailarines y músicos.
Recorriendo el camino inverso, de la máscara a la persona, se entronca con el sentido etimológico que este término tenía
ya en el teatro griego clásico. (Cornago 2006)

Desta democracia obxectiva falouse con Baltasar Patiño nunha conversa telefónica na tarde de verán do 4 de
Xullo de 2019. Partindo dunha serie de preguntas reflexivas nacidas das inquedanzas propias sobre o tema, a
entrevista determinista derivou en conversa informal onde se falou de obxectos, de teatro e da vida en xeral.
As súas palabras son só prisioneiras daquel momento, daquel presente, daquela función para un único
escoitador. O igual que na poesía, non se pode plasmar as cousas literalmente, por iso imos evocar con propias
palabras as anotacións tomadas no curso da conversa.
Dentro de dito encontro, o primeiro que aclaramos foi o antedito, sobre o feito de tratar ós obxectos dende o
máximo respecto, dende o mesmo lugar e o mesmo peso que unha figura humana. Ó ser unha compañía que
naceu dos monicreques, proxectan un punto de vista teatral no que todos os elementos escénicos son vistos
como obxectos, como figuras. Os actores se transforman nunha especie de actormarioneta ó servizo equitativo
do espectáculo (Matarile concibiu a esencia de súpermarioneta antes de coñecer a Meyerhold). Por iso, os
obxectos poden incluso ter máis importancia cos actores; feito que moitas veces chega a crear unha situación
conflitiva cos actores de carne e oso, cuxo ego fai que se sintan en competición cos obxectos. Mais Ana Vallés
e Baltasar Patiño non conciben dita competición. Todo o que está sobre a escena son figuras, non existen para
eles elementos de adorno ou anecdóticos. Se por exemplo un actor se pon unha perruca, esa perruca de algún
xeito o está transformando, sendo outro actuante.
Baltasar afirma que «la totalidad del escenario puede ser un objeto», o que da conta da abstracción á que se
pode chegar á hora de considerar que é un obxecto. Como diciamos, eles utilizan o concepto de figura ou
actuante como figura poética, non como actor que actúa. Chegaron a baleirar o escenario completo, sen nada,
no que só se escoitaban voces que viñan dos corredores; o obxecto era todo o escenario con eses sons que
evocaban poesía. Para eles, calquera cousa pode transfigurarse noutra cousa, noutra evocación diferente á
imposta a dita cousa. Por exemplo, un químico real, non actor, facendo o seu traballo con probetas e aparellos,
transfórmase en poesía escénica ó descontextualizalo do seu laboratorio, converténdose así en puro
espectáculo.
Ante a pregunta de se os artistas precisan dos obxectos ou se os obxectos precisan dos artistas saltou a alarma
sobre a palabra artista. Xa o diciamos antes, eles non se consideran artistas, humildemente considéranse
conseguidores: «logramos que ocurran cosas dentro de los niveles que podemos manejar». «En el Teatro Galán
logramos que ocurrieran cosas que luego tienen una puesta en escena con mayor o menor acierto». «Me sigo
viendo como el hijo del electricista». Aquí entramos na humanidade do proceso creativo, no facer, na posta en
escena dunha poesía que se achegará máis ou menos ó sublime orixinal.
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Dentro da conversa non podía faltar falar sobre como se crea un espectáculo poético con obxectos. Baltasar
fala da súa corrente dadaísta, e como no proceso creativo eles utilizan a colección de obxectos que teñen, e
semiintencionadamente, a poñen á disposición dos actores para que atopen aquilo que os obxectos lles queiran
comunicar. Como colegas de reparto, entre todos (actores e obxectos: actuantes) van atopando materiais para
a creación e posta en escena do espectáculo. Dita galería de obxectos componse de «objetos añejos» ou
obxectos que teñen directamente un valor visual buscado para a obra. Os obxectos anellos teñen un valor
engadido pois como di Patiño, «están impregnados». Un obxecto, unha foto, poden ter unha impregnación.
Por exemplo, o cabezudo utilizado en Antes de la metralla, pertencente ó auditorio de Ourense, ten un valor
inexplicable. Poderían facer un cabezudo igual, pois saben facelos, pero non tería o mesmo valor. Para a
compañía ten o valor de que é ese cabezudo en concreto, pois está impregnado de algo, de historia. Por
exemplo, a Matarile nunca se lle ocorrería poñer un teléfono móbil en escena, pois é algo que está baleiro, sen
cheiro, invisible á teatralidade, un obxecto que non ten ningún peso visual. Que paradoxo que o supremo
elemento de comunicación do S.XXI pareza desprovisto de poesía. Quizais sexa porque aínda non é vintage,
porque aínda non ten impregnado unha historia nel. A súa materialidade é moi cotiá, moi vinculada a un
significado preestablecido marcado a lume. Un ser querido por miles de millóns de persoas, mais odiado polos
escenarios pola súa cotiandade insulsa. Pero tendo en conta ó TOP, sen discriminación, incluso un teléfono
móbil ten a súa propia poesía que mostrar. Poderíase facer un poemaobxecto cun móbil, simbolizando con el
outra cousa en escena, mais esa non é a forma de traballar de Matarile. Patiño deixa ben claro que non lle gusta
o valor simbólico dos obxectos, pois lle parece un recurso «barato». Os obxectos non están para debuxar outra
cousa que non sexa a súa propia esencia. Para eles, a soa presencia dun obxecto estraño sobre unha mesa pode
ter unha capacidade «hipnótica». Interésanlles os obxectos en si mesmo, e o valor da «evocación» que poidan
ter. Segundo Patiño, o obxecto ten o poder de hipnotizar nun momento ó espectador e incluso sobrepoñerse
sobre a voz dun actuante que está a dicir un texto. A nosa atención pode abstraernos na beleza hipnótica
poética do obxecto e ignorar un texto falado cargado de significación.
A conversa rematouse falando sobre a poesía da mirada de cada persoa. Descubrimos que quizais, o que nos
atrae da poesía visual é o que agocha da persoa que revelou dita poesía.
«Trato de visualizar a la persona que está detrás. Cómo atrapó esa mirada. Ver más allá». Pois un poema visual
fálanos do interior poético da persoa que o capta, e dende el intuímos o seu universo interior. E así, intuíndo
universos alleos xunto co noso, aprendemos pouco a pouco a intuír o universo no que estamos sumerxidos, xa
que non se pode explicar.
«Si se pudiera explicar el espectáculo, con el enorme trabajo que lleva hacerlo, no tendría demasiado sentido
crearlo (Esteve Graset)». (Cornago 2005a)
Solidificación no cumio.
Chegamos á fin da viaxe, da peregrinación dende o averno dos obxectos ó ceo dos obxectos.
Non hai máis claves para determinar unha poética obxectiva que observar, deixar que a poética dos obxectos
se revele ante nós. Intuír a vida que se agocha detrás do todo.
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Intuír para facer, para crear, para conseguir. Teatro obxectivopoético. Todo é un obxecto, todo é obxectivo,
todo é poesía.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BROSSA, Joan (1995): «La transgresión de la poesía», en Mania: Revista de Pensament, Barcelona, Universitat
CORNAGO, Óscar (2005): Políticas de la palabra: Esteve Graset, Carlos Marquerie, Sara Molina y Angélica Liddell,
Madrid, Fundamentos.
CORNAGO, Óscar (2005): «Los caminos de la creación escénica y Matarile... rile, rón», en Archivo ARTEA: Artes vivas –
artes escéncias (http://archivoartea.uclm.es/textos/loscaminosdelacreacionescenicaymatarilerileroniifragmentos
deunaconversacionimaginaria/) [última consulta: febreiro 2020]
CORNAGO, Óscar (2006): «Morir con las tristezas en los bolsillos», en Archivo ARTEA: Artes vivas – artes escéncias
(http://archivoartea.uclm.es/textos/morirconlastristezasenlosbolsillos/) [última consulta: febreiro 2020]
FERNÁNDEZ, Franklin (2003): «Breves sobre el poemaobjeto», en TRIPLOV: Site dedicado a Ernesto de Sousa
(http://triplov.com/surreal/poema_objecto/pages/aaa.htm) [última consulta: febreiro 2020]
FERREYRA, Milagros (2006): Del objeto a la escena: Poesía y superficie, Robbe Grillet y la dramaturgia de objetos,
Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
LARIOS RUIZ, Darshan Shaday (2015): De la poesía pictórica a la poesía escénica: la metafísica del objeto cotidiano
de Giorgio de Chirico en Tadeusz Kantor, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona.
LARIOS RUIZ, Darshan Shaday (2016): «Teatro de objetos documental», Titeresante: Revista de títeres, sombras y
marionetas
(http://www.titeresante.es/2016/08/teatrodeobjetosdocumentalderivacionesdelteatrodeobjetoshacialo
documentalporshadaylarios/) [última consulta: febreiro 2020]
LOS CHICOS DEL JARDÍN = David CARMONA PATIÑO / Viviana HOYOS GÓMEZ / Andrea MARÍN ARCILA
(2013): «Teatro de objetos: Arte del redescubrimiento. Poética visual de los objetos resignificados», en
Revista Colombiana de las Artes Escénicas vol.7, Caldas, Universidad, 145151.
MÉNDEZ BAIGES, María Teresa (2001): Modernidad Y Tradicion En La Obra De Giorgio De Chirico, México, Instituto de
investigaciones Estéticas Universidad Nacional Autónoma.
NIETZSCHE, Friedrich (2004): Ecce homo: Cómo se llega a ser lo que se es, Andrés SÁNCHEZ PASCUAL (trad.), Madrid,
Alianza Editorial.
PAZ, Octavio (1994): Los privilegios de la vista I: Arte moderno universal, Barcelona / México, Círculo de Lectores /
Fondo de Cultura Económica.

academiagalegadeteatro@gmail.com

118
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

RAICH MUÑOZ, Llorenç (2014): Poética Fotográfica, Madrid, Casimiro Libros.
SÁENZ YAGÜE, Geraldi (2105): Los objetos para la construcción de una poética visual escénica, Bogotá, Facultad de
Artes ASAB.
YUSTI, Carlos (2003): «Franklin Fernández: Poesía con cuerpo y textura», en Escáner cultural: Revista virtual de
arte contemporáneo y nuevas tendencias (http://www.escaner.cl/escaner47/yusti.htm) [última consulta:
febreiro 2020]
ZUPCIC, Slavko, / BELMONTE, Luís Enrique (2001): «Las cinco patas del gato. Palabras inéditas de Joan Brossa», en
Lateral: Revista de cultura nº77, Lateral Ediciones, 37

DRAMATURXIAS DO EU LIMINAL EN ANÓMICO TEATRO. PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Julio Fernández Peláez
CURRICULUM VITAE
Título de Dramaturxia e Direción (especialiade Dramaturxia) ESAD de Galicia. Máster en Formación e
Investigación literaria e teatral no contexto europeo (UNED). Doctor en Estudios Lingüísticos, literarios e teatrais
pola Universidade de Alcalá de Henares.
Dende 2011 dirixe a compañía Anómico con pezas de creación e investigación teatral como ""Julieta Virtual"",
""Preferiría non facelo"" ""Ensaio do lonxe"", ""Optimismo Florence"", ""Paisaxes de extinción"" ou ""Mer ou
invisible"".
Ten gañado algúns premios coa súa obra dramática e publicados textos e artigos de investigación.
Tamén dirixe a editorial INVASORAS.
RESUMO / RESUMEN
As propostas últimas de Anómico Teatro, compañía dirixida por Julio Fernández, teñen en común unha
indagación estética sobre o problema da intrasubxectividade, nunha busca dun eu non ficcional pero sen
abandonar a ficción. Nesta liminalidade, o documento, a presencia real e a natureza performativa dos eventos
vése confundida coa creación autoficcional, alterficcional, fílmica ou claramente poética, nunha continua
plasticidade do eu, e das persoas presentes na escena.
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COMUNICACIÓN
Comezaremos definindo o eu liminal como aquel eu que se presenta en escena cun carácter denotativo, capaz
por si mesmo de constituír unha existencia dentro da diferenza e máis aló do limiar das normas establecidas.
Estamos a falar, polo tanto, dun tratamento do persoal no que os límites quedan diluídos, en especial os
referidos a persoa e personaxe, pero tamén, desde un punto de vista político, como aquel que salienta a súa
capacidade para crear tensións coas convencións sociais. A terminoloxía empregada inicialmente por Arnold Van
Gennep, e posteriormente por Víctor Turner -especialmente no seu libro O proceso ritual (1969)-, de gran
aplicación no campo da antropoloxía teatral, poden axudarnos a desenvolver os trazos de liminalidade dunha
maneira ampla e complexa: Así, podemos dicir que existe liminalidade cando aparece indeterminación e
apertura, anti fronteira e tránsito (entre estruturas), ou marxinalidade e autocoñecemento (como rito de paso).
Do mesmo xeito que na autoficción, ou no documento que ten un punto de partida o propio eu, o material
principal é o vital, as experiencias de quen emite a mensaxe, xa sexa de forma directa ou a través doutra voz
(actuante), pero neste caso habemos de engadir unha característica singular: a que se refire á súa liminalidade,
un trazo que matiza outras manifestacións semellantes, como é o caso do eu poético ou o eu non ficcional, e
coas que pode convivir.
Deste xeito, se a través do eu poético maniféstanse sentimentos, pensamentos e experiencias en primeira
persoa, e este eu adquire unha función política (eu político) cando interacciona directamente co espectador e
pretende “mobilizalo”, mediante o eu liminal esta relación convértese en desviación, en xiro cara ás marxes do
sistema, capaz de conducir á persoa que se sitúa en escena (como persoa, personaxe e actuante) dentro dun
limen (limiar) relativo ao contexto social no que habita.
O mesmo ocorre cando falamos dun eu non ficcional, en manifestacións nas que o substrato documental refírese
a datos achegados en primeira persoa. Tamén neste caso, son evidentes as interseccións co eu liminal, a
condición de que se dean algúns dos trazos comentados, en especial cando o documento sitúase ao servizo do
autocoñecemento, e o traballo artístico ten como principal función o desenvolvemento persoal.
O descubrimento dun eu non ficcional e liminal dentro da traxectoria da compañía Anómico Teatro sitúase no
momento mesmo da súa fundación, en 2011. Non só polo nome elixido, que fai referencia a un comportamento
escénico “anómico” senón tamén polo seu primeiro traballo: Esgotar os ollos, que partía dun texto que tiña
como personaxe principal un eu que recollía, de xeito fragmentado, diferentes maneiras de afastarse do
racional, un asunto que preocupaba de forma especial, neses momentos, ao autor.
Habemos de recoñecer, con todo, que no ideario fundacional da compañía, a investigación escénica non mira
de forma exclusiva nin principal cara á creación dun eu dramatúrxico senón que este vai a aparecendo a medida
que se vai facendo necesaria a súa presenza. O persoal entra cando se fai evidente a importancia de narrar desde
unha verdade escénica coñecida e para un público de proximidade -case de ti a ti-, e cando é evidente que os
acontecementos sociais conducen a un comportamento radical e disidente que pretende facerse público, pero
non desde a distancia común aos medios de comunicación senón desde a confidencia.
O teatro de Anómico, e a medida que madura, indaga cada vez máis nunha liña de traballo na que poder engarzar
as experiencias persoais (relatos de vida) dentro dunha performatividade escénica, para deste xeito falar do
mundo que nos rodea. A idea non é outra que atender á primeira persoa (o propio autor) como sustento certo
e recoñecible dunha acción que se afasta ou penetra no ficcional co obxectivo de conectar coa verdade dun
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mundo suxeito ás leis do relativismo, e no que o manexo interesado da información encheuse de labirínticas
posverdades.
Por temor a caer na parresía, no anecdótico e insubstancial, esta ancoraxe no persoal non é, en principio, o que
constitúe o tema principal das pezas senón máis ben o punto de unión que permite a deriva dramatúrxica, a
modo de barco no que o autor sobe para situarse fisicamente na escena, como autor pero tamén como
intérprete. A sinceridade como método de traballo, e a ruptura da barreira intelectual dos prexuízos (ou do
pudor) pretenden conectar de maneira intensa e verídica co espectador, para á súa vez, darlle sentido escénico
aos problemas de fondo, que en todo caso pretenden ter sempre un carácter universal, non particular.
Neste sentido, é importante subliñar o momento no que o autor, como dramaturgo e director, deixa de estar
fóra de escena para conducila desde o seu interior, non só como un actuante máis, senón como principal fonte
de documentación en vivo, en relación aos feitos que en cada proxecto sustentan o persoal. E velaquí, tamén, a
aparición do primeiro trazo de liminalidade: A permanente confusión entre o eu e o actuante, entre o que
configura unha identidade -por máis que esta identidade apareza de forma parcial e difusa- e aquilo outro que
admite diferentes versións, auténticas ficcionalizaciones das historias do eu, e en consecuencia unha clara
traizón a esa verdade que, presentándose como verdade, non deixa de ser unha interpretación dos propios
recordos.
A aparición deste trazo é evidente en Preferiría non facelo (2015), unha performance que fala dun tema que
poderiamos categorizar xa en si mesmo como liminal, atendendo á súa marxinalidade: a desobediencia.
Preferiría non facelo é unha alegación da importancia de non seguir ordes inxustas, e tamén de non perder a
memoria sobre o que realmente é a xustiza. Unha obra na que o momento máis intenso, e aquel que finalmente
lle dá coherencia á peza, é cando o autor, convertido en intérprete de si mesmo, fala sobre a demencia e a perda
de memoria do seu pai:
Vexo o meu pai como perde a memoria, como vai perdendo a memoria día a día. Comezou a non lembrar
os nomes, agora, e ás veces… non sabe se xa che deu o que aínda ten na man. A súa deterioración chámase
demencia senil. Vexo como a demencia avanza de maneira imparable. Sei que acabará por destruír o seu
cerebro, e isto dáme moita mágoa, pero non tanta como para non comprender que, á fin e ao cabo, o que
está a pasar é unha despedida, unha despedida que é mellor gozar ata que un amurrio de confusión o
leve. Véxoo e pregúntome se a súa demencia non é máis que unha resistencia lúcida, un desesperado
intento de deixar as súas pegadas ao aire, antes que o lama caia sobre a realidade imposta, esa que tento
adiviñar, e resúltame imposible porque unha difusa capa de sutil demencia administrativa contaminou a
luz. (2015b, 37)

É evidente unha explícita vinculación da desobediencia coa memoria, mediante a premisa de que se realmente
“tivésemos memoria” desobedeceriamos a diario todo aquilo que algunha vez foi declarado inxusto, á vez que
obedecer, polo contrario, convértese nun acto de desmemoria, e polo tanto, de aceptación da inxustiza, da
realidade que nos conduce globalmente á deshumanización. Ao equiparar xustiza e memoria, o autor, en escena,
expón o seu punto de vista mediante unha especie de metáfora (ou metonimia), empregando para a descrición
do mundo un pequeno fragmento de realidade: a enfermidade real do seu pai, sumido neses momentos nun
doloroso proceso de demencia senil, equivalente á que o propio planeta padece, aínda que con diferenzas de
consciencia: «Pero a diferenza da demencia senil que sofre o meu pai, o planeta extínguese por culpa da
inconsciente mirada dos que deberían aprender a querelo, e a despedirse del o máis lentamente posible.» (2015,
37). Unha utilización metafórica e metonímica na que hai unha desviación voluntaria do documento persoal
para converter o persoal nun acto poético, e por tanto subxectivo, diferenciado das cuestións que caracterizan
a un documento, como é a súa probable verosimilitude.
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A realidade fragmentada, sometida á subxectividade, conducida pola poesía e pola imaxe dun recordo, converte
ao actuante nun ser liminal, sobre o que non é posible establecer unha categoría interpretativa concreta: o eu
que se presenta é unha persoa, pero iso que conta aparece intermediado por un artificio poético que o afasta
de calquera análise psicolóxica e intencional. A persoa -o propio autor-, pasa a ser un mediador entre os
sentimentos profundos que provoca un acontecemento íntimo e as reflexións sociais que se tentan infundir
entre o público. Esta é a súa natureza liminal.
En 2016, Anómico Teatro estrea a peza Ensaio sobre o lonxe, e nela o autor incorpórase plenamente nela cunha
clara intención: falar mediante a reflexión, e desde a experiencia persoal, dunha espiñenta cuestión sociopolítica: a distancia.
O traballo preséntase a modo de dispositivo no que hai dous universos separados por un gran pano que parte
en dous a escena. Detrás do pano, Eva Alfonso interpreta textos de Julio Fernández desde unha perspectiva
actoral, mentres que diante do pano, sitúase o propio autor, deixándose levar pola naturalidade de non
diferenciar o lugar teatral doutro máis cotián, e falando ao público desde unha proximidade que implica,
abertamente, unha ruptura coa ficción, e tamén, unha antítese da distancia -que como xa apuntáramos era o
tema principal-.
O eu non ficcional do autor empeza, de feito, fóra do teatro, e mirando ao horizonte. O autor fala de si mesmo,
e faio mirando cara o lonxe, para aos poucos, e acompañando ao público ata o interior do teatro, empregar un
ton máis directo, mirando aos ollos aos visitantes. Pero o que o autor di, e malia de ser absolutamente persoal,
non abandona o rexistro literario, poético:
Fuxo do espectáculo que nos ofrecen. / É un fuxida cara ao silencio / que xace baixo o envoltorio das
palabras e os actos. A nitidez / sobrevén desde a escuridade permanente / e obrígame a sentir, / para
abandonarme ao estéril. Quero / facer da vida / un vestido / do íntimo. (2016b, 5)

Mesmo tampouco o ensaístico, rexistro que se afianza, xa no teatro, a medida que a función avanza. En Ensaio
sobre o lonxe, o autor fálalle ao público sobre a súa propia perspectiva poética e filosófica, co obxectivo de
compartir cos presentes unha visión persoal sobre ese fenómeno contemporáneo de aniquilación da empatía
e que converte en “moi afastadas” todas aquelas cuestións que, malia estar a pasar relativamente preto -e máis
nun mundo globalizado-, son consideradas espiñentas polos gobernos de Europa (Palestina, a guerra en Siria,
os refuxiados en campos de reclusión, as mortes de emigrantes no Mediterráneo...). Unha distancia que,
ademais, é horizonte desde o punto de vista de quen mira cara a Europa desde o outro lado.
A visión do mundo que se efectúa en Ensaio sobre o lonxe é posmemorial, pois circunda asuntos que incumben
á memoria colectiva, pero o discurso a través do cal se plasma esta visión é persoal -eludindo referencias
externas-, de modo que predomina o estilo directo, un estilo que non tería sentido sen unha evidente aposta
pola sinceridade. E é nesta sinceridade onde teñen cabida todos eses elementos persoais e familiares, moi
próximos á vida do autor, e que tenden a unir a reflexión filosófica coa realidade coñecida.
De novo, prodúcese unha conversión en escena da persoa que se presenta en escena mediante as diferentes
formas de dirixirse ao público: A persoa devén en orador, en filósofo, en poeta, en narrador... Sen entrar na
categoría de personaxe pero sen abandonar o persoal, o autor experimenta, a través da acción escénica, novas
formas de comunicación que o sitúan, de novo, nun lugar liminal, difícil de definir desde un punto de vista
teatral.
A metade da obra, máis ou menos, o autor fala da súa nai:
Hai pouco, falando coa miña nai, deime conta das dificultades que tiña, tamén ela, para comprender a
palabra distancia.
A miña nai pasou a maior parte da súa infancia de pastora, no medio do monte, xunto á súa irmá. Desde
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os 7 aos 15 anos. Pero en todos aqueles anos de vida campestre, e de afastamento do mundo, o certo é
que a miña nai non chegou a sentir a distancia desde a contemplación estética, ao encontro da beleza da
paisaxe, sinxelamente porque acotío pesaba un asunto de capital importancia: defender as ovellas fronte
ao lobo.
Non podo nin imaxinar o medo que chegarían a pasar aquelas dúas nenas, ás que se lle encomendou a
garda de todas as ovellas dun pobo.
É por esta causa, considero: a urxencia do inmediato e o medo que a acompaña, o que fai desaparecer a
distancia, mesmo cando se vive dentro dela. (2016b, 23-24)

Esta confidencia, que vén acompañada da proxección dun vídeo no cal a nai fala precisamente sobre a súa
infancia como pastora, e dunha maneira moi sinxela, toma aos espectadores por sorpresa, achegándolles a unha
realidade que comezan a sentir moi próxima. Podería parecer, en primeira instancia, que estamos a falar dunha
simple anécdota, pero este paso adiante, dado pola nai, ao axudar ao seu fillo na realización dun feito artístico,
non só é vital en si mesmo senón que pecha ao conxunto dentro do propio acontecemento: os espectadores,
testemuñas dun asunto intrafamiliar sitúanse nun lugar “inadecuado”, e sen chegar a ser partícipes, comezan a
sentirse máis preto do que convencionalmente cabe esperar deles. Velaquí, de novo, a aparición dunha
liminalidade, dunha ruptura de fronteiras.
Esta ruptura faise perfectamente visible ao final da peza, cando se convida aos espectadores para tomar o
escenario -detrás do pano-, nun mar de sal que se creou ao longo do tempo que durou a obra. Aí, resulta que a
imaxe que se proxecta é precisamente a da nai, mirando ao horizonte, xusto nesa paisaxe onde nena coidaba do
gando. Os espectadores, agora actores dun universo poético, no que o persoal cobra unha inusitada forza, non
só atravesan o mundo do ficcional, tamén se atopan a si mesmos, como seres abandonados, pero agrupados,
alén do que habitualmente miran.
Regresando ao asunto do eu, temos que dicir que tanto en Ensaio sobre o lonxe como en traballos posteriores,
a expresión poética dos pensamentos é, na maioría das ocasións, o recurso máis utilizado á hora de
autobiografiarse. Non se trata dunha idealización do eu, tampouco da construción dunha autoficción, senón
unha forma de chegar ao intrasubjetivo coas ferramentas máis certeiras posibles para desde aí establecer unha
conexión política, e liminal, coa realidade social. A poesía, o ensaio, e en xeral a reflexión, acentúan cuestións
vitais na personalidade do artista: a escritura como único horizonte, o camiñar á deriva como unha deconstrución
de calquera outro horizonte, a infancia como lugar co que nunca será posible establecer distancias, etc., facendo,
tamén, que a construción das pezas sexa, á súa vez, un camiño de autocoñocemento, unha especie de rito polo
que o autor decide pasar, unha e outra vez.
Un ano máis tarde, e con Optimismo Florence (2017), aséntase a poética iniciada, consistente, como xa
indicamos, en relacionar anécdotas persoais co discurso de fondo sobre o cal se pretende indagar. Comeza, de
feito, a peza, cun monólogo do autor entre o público, no que conta unha anécdota da infancia -relacionada co
optimismo vital- e que máis tarde comprenderemos insire nunha sorte de crebacabezas onde os diferentes tipos
de optimismo (un optimismo social asociado ao consumismo, e un optimismo vital capaz de xerar entusiasmo
nun mesmo e nos outros). Unha anécdota persoal que vén relatar, con algunha dose de amargura, unha segura
condena ao fracaso cando non se ten ese don do optimismo que é capaz de atreverse con todo para obter unhas
metas asociadas ao triunfo.
Fronte a este optimismo práctico, competitivo, aquel que seguramente nos conduce a consumir todo tipo de
produtos útiles (por máis inútiles que acaben sendo), o autor confésase seguidor dun optimismo improdutivo,
mesmo pernicioso. Vítima do entusiasmo, relata as continuas aventuras altruístas nas que se ve, unha e outra
vez, involucrado, todas elas entre o absurdo e o imposible, e entre as que se atopa, como non, a de facer teatro.
A obra, que ten por argumento o optimismo asociado á coñecida cantante de ópera Jeckins Florence, ofrécenos
unha visión traxicómica da propia personalidade do autor, quen desde a escena ri da súa propia desgraza como
artista:
A falta de control éncheme de entusiasmo, si, e é este entusiasmo o que me empuxa a embarcarme en
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empresas ruinosas e suicidas, pero tamén é o que me permite seguir con vida.
Un día destes vas romper a cabeza de tanto darche con ela nas paredes, disme. E si, tes razón, aos meus
54 anos, son un pobre desgraciado que só sabe darse de cabeza contra as paredes, pero estou vivo,
enténdelo? E iso é o que importa.
Sabías que cada día escribo unha acción de entusiasmo que logo realizo ao longo do día? Cando me
levanto, iso é o primeiro que fago, escribir unha acción... Desde fai máis dun ano... Miles de accións de
entusiasmo...
Por certo, aínda non pensei que acción toca para o día de hoxe.
ACCIÓN 367, Tocar por primeira vez na vida, un instrumento de corda. (2017a: 12)

O entusiasmo, como elemento catalizador da vida, ten evidentes consecuencias persoais, pero tamén sociais e
políticas. Sen ese entusiasmo sería posible, por exemplo, soster o actual sistema laboral baseado na
precariedade, tal e como dá conta o libro de Remedios Zafra: O entusiasmo, que xustamente foi publicado a
finais dese mesmo ano, en 2017. Nesta dirección, Optimismo Florence é unha peza que fala da capacidade de
creación libre nun mundo mediatizado pola produtividade. O entusiasmo co que o autor abordou sempre o seu
traballo artístico sen grandes recompensas de ningún tipo, nin económicas nin morais, como el mesmo recoñece,
pero que lle serve para poder seguir vivindo con optimismo, con ese optimismo natural que é capaz, á súa vez,
de xerar optimismo ao seu ao redor; de maneira que a creación artística, aínda que de forma moi moderada e a
pequena escala, consegue mellorar a contorna e corresponder de forma ética á dignificación do mundo.
Hai en todo isto, que dúbida cabe, un elemento característico da comedia: o rir dun mesmo para que o
espectador ría de quen fala. Pero, a diferenza da comedia clásica, onde as narracións en primeira persoa nunca
deixan de ser ficcionais, establecendo unha distancia adecuada co cómico, e permitindo ver a este a través dunha
“cuarta parede”, en Optimismo Florence prodúcese unha subversión desta regra, provocando, de novo, un estado
liminal, no que espectador xa non pode distinguir de quen ri, se do personaxe fabricado polo autor, ou do autor
mesmo. E é que case todo o que ocorre en Optimismo Florence ten que ver, dun modo ou outro, con experiencias
vitais do artista que en verdade chegaron a ocorrer, aínda que podería ser que unha forma non tan esaxerada
coma el conta.
Ademais, tal e como ocorría en Ensaio sobre o lonxe, o soporte familiar é importantísimo na configuración dun
universo persoal no cal se inscribe e dótase de realidade ao tema do discurso. A lembranza dá pé a falar dun
optimismo perdido, moito máis inocente que o optimismo que o capitalismo tratou de comercializar, e esta, á
súa vez, a que o artista pretenda, con esa mesma inocencia -tamén irónica- a empuxar o teatro cara á realidade,
mediante a poesía:
Esa que canta é a miña tía Emilia. A cinta é de cando eu tiña uns 6 anos... Aí estamos, todos reunidos, en
familia, cantado cunha alegría... Nunca volvín a sentir esa alegría... A miña tía era responseira, con
frecuencia encerrábase nunha pequena ermida, ou na súa habitación, para responsar polas almas dos
defuntos no seu camiño cara ao ceo, pero tamén para guiar no camiño aos animais que se perdían no
monte. (…)
Deberiamos responsar por todo aquilo que fomos perdendo... En especial a ilusión. Responsar todos
xuntos para recuperar a solidariedade, a alegría, a fraternidade... (...)
Este lugar, debería ser utilizado para iso, para reivindicar desde o profundo todo aquilo que fomos
perdendo e que nos facía de verdade humanos. Desde o profundo e desde a poesía... (…)
Si, xa se o que imos facer.
Vou colocar debaixo das bancadas, todos xuntos imos empuxar este teatro coa forza da poesía. (2017a:
16-17.

Hai dous feitos, ademais, que resumen o espírito desta peza, e que ten que ver cunha especie de constante
autoreferencialidade vital e artística. E é, por unha banda, a historia do poeta cerillista, e por outro a construción
dunha “casa de artista” en Cuenca, desde 2002 a 2005.
Na historia do poeta cerillista, o autor resume a súa actividade de escribir poemas en mistos durante case toda
a súa vida -desde que aprendese a escribir-. Cóntanos como, nun principio, os “libriños” de mistos planos
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servíanlle para escribir o que pensaba e logo facelo desaparecer -para non ser descuberto-, pero que máis tarde
os mistos convertéronse en obxecto obsesivo de espazo para a escritura, grazas a capacidade plástica do
elemento e a relación fundamental entre o efémero e o que perdura (o que se garda na memoria). Esta tensión,
consubstancial ao propio quefacer teatral, só é comprensible desde un optimismo radical: non importando en
absoluto a perda, senón só o propio facer.
A historia do poeta cerillista resume en certa maneira a asunción vital e política dun eu disidente, á marxe das
normas capitalistas que rexen o mundo, e que desde logo vai máis aló da súa presenza en escena. Do mesmo
xeito que o relato da construción dunha “casa de artista” durante anos, atopámonos aquí coa
autorepresentación dun eu liminal, o da propia vida no limen da vida. As consecuencias que se esperan desta
autorepresentación son políticas, aínda que só sexa polo feito da súa mera presentación pública, como exemplo
a “non seguir”.
En definitiva, e a través da autoreferencia, Optimismo Florence acentúa o seu sentido político, ao mostrar a un
individuo -o propio autor- enfrontado aos devenires sociais, desprezando ese optimismo capitalista que xa nos
primeiros pasos da peza queda sintetizado a través da parodia dos anuncios de Pizza Casa Tarradellas:
Púxose de moda o optimismo espasmódico. O optimismo incontrolable, o optimismo químico, o
optimismo visceral, o optimismo que non se pregunta se hai razóns para ser optimista, o optimismo que
simplemente nos obriga a ser optimistas e punto. Por decreto, e porque pola contra, todos os nosos
proxectos perderían o seu sentido e é posible que non puidésemos xubilarnos como deus manda, cun bo
plan de pensións. A cidade, e quizá o mundo, enchéronse dese optimismo... Hai carteis por todas partes,
da Caixa, de Balay, de Cocacola... Todos se conxuraron para que sexamos optimistas e gocemos da vida
como porcos. (2017a: 5)

A finais dese mesmo ano: 2017, Anómico Teatro estrea Paisaxes de extinción (2017), na que o punto de partida
son uns documentos persoais producidos durante unha etapa da vida do autor, en concreto durante a súa
estancia na cidade de Berlín no ano 1990.
Aínda que o leit motiv da peza é o abandono, e sobre este concepto vira todo o discurso e o desenvolvemento
argumental, o material central son unhas cartas enviadas polo autor desde Berlín en 1990, nas cales subxace
unha irrefreable atracción polo abandono que aínda entón imperaba en amplas zonas de Berlín -contiguas ao
que fora o muro-.
O relato de vida, no que conflúen diversas reflexións de toda índole sobre a imparable expansión do progreso
desarrollista -auténtico vencedor moral trala caída dos réximes soviéticos- e o advenimiento dunha nova era na
que xa entón adiviñábase un crecemento da extrema dereita e dos novos fascismos, en especial naqueles
territorios onde o comunismo lanzouse en retirada -hoxe en día podemos ver exemplos disto en Polonia ou
Hungría-, serve ao autor para configurar un poema dramático no que o fondo da cuestión: o abandono, eríxese
como símbolo de anti-produción, de resistencia ao devir consumista e de depredación.
En escena, o autor le ao azar fragmentos daquelas cartas que desde Berlín escribía a un tal Damero Mudo, e que
non era senón un pseudónimo de si mesmo. A lectura das cartas rompe calquera ficcionalización que poida darse
ao redor das mesmas, pero isto non evita que sobre elas se eleva un hálito de recomposición artística: a fin de
contas, as cartas tamén no seu día foran escritas como unha forma de transformar a realidade desde a creación.
Segundo o propio autor cóntanos, o detonante da viaxe a Berlín fora a súa negativa para realizar o servizo militar
e calquera tipo de prestación social substitutoria, e aquel tempo de espera (antes de regresar a España para
declararse obxector) foi vivido como un tempo etéreo, “á marxe da lei” e tamén “á marxe da realidade”, negando
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as consecuencias que tal posicionamento podería causar:
En abril de 1990, viaxo a Berlín cunha idea na miña cabeza: Non regresar a España, polo menos en moito
tempo.
Esta fuxida, en parte avalada por un fugaz namoramento da cidade, a cal visitara dous anos antes, escondía
outra intención, moito máis drástica e con imprevisibles consecuencias: non estaba disposto a realizar o
servizo militar obrigatorio, vixente naquela época, pero tampouco o servizo social substitutorio que se
impoñía a quen se declaraba obxectores de conciencia.
Así, en resposta ás cartas do Exército que pedían a miña incorporación a filas na Mariña, na cidade da
Coruña, collo un tren en Madrid e preséntome en Berlín, e fágoo co diñeiro xusto para pagar un mes nunha
habitación en casa dun coñecido, Rafael, que era o amigo dunha muller que eu chegara a crer que amaba...
Éter, chamábase ela, que en grego significa ceo e que era o misterioso e invisible fluído sobre o que viaxaba
a luz cando se cría que a luz tiña, só, un carácter ondulatorio. (2017b, 17)

Nesta viaxe a Berlín, e como xa apuntamos, prodúcese un encontro co abandono. É un encontro casual, pois a
habitación que o autor aluga, en casa dun amigo, está preta dunha zona de vellas vías abandonadas -desde o fin
da Segunda Guerra Mundial- onde crecera a vexetación sen límites. Durante a súa estancia en Berlín, o autor
pasa moito tempo nesas vías, sacando fotos e fotos, decenas de carretes que co tempo extraviaríanse -a maioría
sen revelar-, agás un carrete, que despois de case 30 anos, volve revelar con ocasión da preparación de Paisaxes
de extinción.
Este exercicio de recuperación da memoria persoal ten unha chisca de recuperación de memoria colectiva, non
só polo perigo dun novo auxe dos fascismos senón polo dano irreparable que nestas últimas décadas vén
realizando en contra do propio planeta, cunha extinción de especies sen precedentes e a destrución de
innumerables ecosistemas. Así, a reivindicación do abandono, dalgunha maneira iniciada con aquelas cartas
desde Berlín, adquire en Paisaxes de extinción un sentido proteccionista para coa medio natura, que queda
resumido no chamamento que Anómico Teatro realiza a través da plataforma Change.org:
Necesitamos o abandono para que o planeta respire. O abandono é esencial para que a vida regrese ás
urbes e contrarreste a, cada vez, máis lesiva intervención humana. (...) O abandono dos solares para que
os solares sexan reloxos naturais que dean conta do paso do tempo máis aló da nosa efémera presenza. O
abandono dos parques para que sexan bosques e alberguen aves chegadas doutros lugares. O abandono
da vexetación nos muros para que o abandono sexa unha obra de arte. (…) Respectar o abandono é
respectar a historia que avanza e non se detén. Contemplar o abandono é ser conscientes do espazo que
habitamos. Comprendelo é comprender que só temos control sobre unha diminuta parte da realidade, e
que, mal que nos pese, o Universo seguirá o seu rumbo unha vez desaparecésemos. (…) (2017b, 36)

En Paisaxes de extinción, todas as accións escénicas teñen un enfoque claro de conservación: A actriz arrastra co
pelo un bloque de xeo no que está encerrada unha lanterna acesa, o chan que constitúe o espazo escénico é
unha gran espiral construída con follas de eucalipto colocadas unha a unha, e os sacos de liño nos que se
esconden dos actuantes é un liño salvaxe e desaparecido -o que cubría e tinguía de azul os montes-. Pero tamén
de protesta: o autor en escena mostra unha píntega que atopou morta nunha zona contaminada e que máis
tarde conservou en parafina, ou fala do asasinato de activistas ambientais en América (Berta Cáceres ou Lesbia
Yaneth). Pero Paisaxes de extinción tamén fala de detención e exposición: de parada necesaria perante a
velocidade coa que avanza a destrución (que desde a perspectiva desarrollista non é destrución senón conquista,
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explotación, colonización, civilización, produción, etc.).
A exposición, por outra banda, atopa nesta peza un dobre sentido. Por unha banda refírese á exposición material
durante un longo período de tempo -en contra da lóxica da transformación e a reutilización dos lugares-, e por
iso é polo que aparezan na peza máquinas estenopéicas coas que realizar solarigrafías capaces de relatar o paso
do sol durante meses, ou que un dos traballos escénicos relativos ao movemento sexa aquel que ten que ver co
encontro do corpo cunha fonte de luz. Pero, á súa vez, refírese á exposición persoal no teatro, á maneira na que
o individuo se expón para que, dalgunha maneira, sexan visibles algúns trazos de identidade, non tanto a través
da descrición como no deixarse mirar.
Neste deixarse mirar, o autor en escena pasa a ser un obxecto máis, e subvértese tanto a idea de personaxe coma
a de persoa en escena. Hai un momento no que o autor mostra un libro aos espectadores, sentándose entre
eles, e con eles. É un libro de artista, no que, naqueles días en Berlín, o autor foi escribindo poemas e
pensamentos, realizando pequenas pinturas ou pegando fotografías. O libro, gardado durante épocas nun lugar
inapropiado e húmido, deteriorouse e para poder ensinalo, en cada función hanse de ir “despegando” as páxinas:
Despego as páxinas do libro, aínda provocando nel tantas feridas que o libro está a perder toda a súa
aparencia como libro, pero recuperando, deste xeito, unha insospeitada e misteriosa forza. Agora sei, que
era o meu abandono o que me empuxou a buscar o abandono das urbes, e o que, tamén agora, retenme
neste mundo comido pola desesperanza. (2017b, 21)

Este sinxelo acto de mostrar e “ferir” (ou “ferirse) para mostrar, á marxe do interese que poida ter ou non o libro,
ten como propósito chegar a unha especie de nudez moral na que o que se comparte non ten un valor
exclusivamente artístico senón sobre todo humano. E é desde este comportamento escénico preto da confesión,
no que a persoa franquea os límites do pudor -non esquezamos que o público destinatario é un público
descoñecido e á súa vez posiblemente sometido a prexuízos de todo tipo-. O que sucede en tempo real, como
experiencia única e intransferible mediante a ficción, certifica, dalgún modo, a veracidade e honestidade do resto
das accións, conducíndonos a un lugar persoal, a modo de “casa de artista”, onde predomina o non teatral, o
non ficcional, pero tamén o non real, pois tampouco nada do que sucede en escena é equiparable a unha
situación absolutamente verosímil. O teatro queda convertido en lugar liminal, á marxe de calquera clasificación
categorizante, e no que, a pesar de recoñecer nel feitos extraídos da realidade ou ficcións elaboradas a partir
deses feitos, o mundo que de verdade reproduce é o mundo do artista, tanto as súas preocupacións éticas como
o seu discurso poético.
Por último, no proceso investigador con Anómico Teatro, e sempre en relación á posta en escena de dramaturxias
con arraigamento no eu, teriamos que falar da última dramaturxia da compañía, comezada en 2019: MER.
Este é un traballo que polariza dous tipos de posibilidades ao redor do tema da (in)visibilidade social. Por unha
banda, a visibilización de todo aquilo que, por motivos políticos ou sociais, non se desexa que sexa visto; e por
outro, a invisibilidade voluntaria, aquela que está provocada para burlar os controis que se establecen sobre as
persoas que se deixan ver e que, por unha razón ou outra, atópanse nunha situación de discriminación.
Sobre este traballo, o autor xa realizou un breve estudo presentado en e recollido nas Actas do Congreso de Are
de acción: “Fugas e interferencias”, do ano 2019.
Aínda que o propósito desta montaxe múltiple, pois se desenvolve en diferentes lugares e de maneira sempre
única (e diferente ás anteriores), é indagar sobre a idea de acción invisible, dentro dunha inmersión na arte de
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acción e conceptual, o certo é que de forma paralela, en cada unha das funcións aparecen distintos relatos
referidos a algún momento vital, autobiográfico.
Na última parada de MER, para as funcións dos días 13 e 14 de febreiro de 2020 na Sala Ingrávida, e baixo o
subtítulo de O intempestivo desexo de ser invisible, o autor enlaza unha dura experiencia persoal -a recente
operación de corazón da súa filla- coa idea dun mundo sen corazón:
(..) No informe lerei días despois: 42 minutos de circulación extracorpórea.
Pero agora, agora só sei que un tempo indeterminado o seu corpo estivo sen o seu corazonciño, ou o seu
corazonciño sen o seu corpo, sen latexar, sen dar un latexado, un deses latexados que desde facía moito
soaban a lata aporreada con martelo.
É unha idea absurda que non podo controlar: a de que ela cambiou, que non é a mesma. Debería estar
preocupado pola súa vida, e estouno, racionalmente estouno, pero isto outro é instintivo, non o podo
evitar, non podo evitar ter medo a que ela non sexa xa máis ela. Edúcannos coa crenza de que os
sentimentos viven nese órgano, e se os sentimentos páiranse, se evaporan. Deixará de quererme, deixará
de pedirme apertiñas, deixará de ser a nena que é... E entón ocorre algo asombroso, mírame e
inmediatamente dórmese de novo, pero nese acto escápaselle un sorriso.
Respiro, nada cambiou. Agora son eu o que pecha os ollos, estou moi canso, demasiados días co medo
para perdela, a que algo salga mal. Moitas noites sen durmir co mesmo pesadelo.
Por un intre pensei que á miña filla puidéselle pasar o mesmo que ao mundo, que o corazón escorregase
de entre as mans dos cirurxiáns e caese ao chan. O mundo leva tempo sobrevivindo cun corazón artificial.
Non nos damos conta, porque seguimos baixo os efectos da anestesia, pero o día que despertemos,
dirannos: síntoo, o corazón tivémolo que tirar, a partir de agora a vivir todos enchufados á máquina, todo
o mundo, todos os habitantes do planeta. Pero por que? Ninguén o sabe con certeza, aos cirurxiáns dos
grandes centros de mando pareceulles boa idea poñerse a xogar co corazón do do planeta, sen
importarlles o máis mínimo as consecuencias de que algo saíse mal. Cando espertemos darémonos conta
de que non hai dor que poida afectarnos e tamén de que non poderemos sorrir, será imposible sentir
empatía, salvo naquelas cuestións que a máquina dita, a través das súas canles de información e de
distribución de emocións.
Abro os ollos, por fortuna a miña filla está fóra de control, dese asunto encargueime eu mesmo. (2019c,
25)

Ao fin, e tras varias obras nas que Anómico Teatro intérnase nos temas persoais do autor en escena, aparece un
trazo común que indica que a través da investigación logrouse un resultado concreto: o como establecer unha
relación entre as certezas coñecidas -non tanto por seren verdades senón por pertencer a o universo subxectivo
do autor- e o discurso político en escena. É posible que isto implique necesariamente a súa presenza en escena,
non podendo ser substituída esta por outra (por un actor), pero esta univocidade entre autor e emisor en escena
non mingua a capacidade de transmisión poética que implica lograr unha intersección entre o íntimo e o global,
un encontro sublime entre o pequeno e o universal, unha conxunción de preocupacións persoais con aquelas
outras que nos incumben a todas as persoas -como asistentes á función deste mundo-teatro-.
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OS OCOS DA RECEPCIÓN NA CONSTRUCIÓN DAS POSTAS EN ESCENA.
Xavier Castiñeira Blanco
CURRICULUM VITAE
"FORMACIÓN ESCÉNICA XERAL
 CASAHAMLET
 ESPACIO ABIERTO
 COMPLEMENTARIA: Manuel Lourenzo, Fabio Mangolini, Andrés Navarro, Ana Vázquez de Castro, María Gray,
Santiago
Fernández, Tappa Sudana, Eduardo Vasco, Gustavo Pernas, Xosé Manuel Rabón, Cándido Pazó, Moisés Mato,
Agustina Aragón,
Juan Antonio Hormigón...
DIRECCIÓN [SELECCIÓN]
 Despois das ondas de Ernesto Is. ButacaZero. 2019
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 #camiños, de Esther F.Carrodeguas. ButacaZeroCDG. 2018
 Voaxa e Carmín. De Esther F.Carrodeguas. ButacaZeroEM2. 2016
 El Buscón, adaptación libérrima de Ozkar Galán. ButacaZeroGoliardos. 2015
 Supermarket de Esther F.Carrodeguas. ButacaZero. 2014
 Benson´s last night, de Ozkar Galán. Escuela Música Creativa. 2011
 RxJ, de Ozkar Galán. Mairitz. 2010
DOCENCIA [SELECCIÓN]
 Docente na ESAD de Galicia (Especialidade Dirección) dende o 2011
 Obradoiros de interpretación, dirección e investigación escénica (Varios)
 Docente na escola de Interpretación DD en Madrid (20052011)
OUTROS
 Membro da Academia Galega do Teatro
 Director da Aula Universitaria de Coruña _ aÑO
 Fundador de EIE {Espazo de Investigación Escénica}
 Colaborador co proxecto ETC de Cuarta Pared
 Axudante de Dirección de Manuel Lourenzo entre o 19982001
PREMIOS
 Primer premio no festival de teatro Cidade de Lugo con Noveccento de Alessandro
Baricco (2010)
 Primer premio no festival de teatro Cidade de Lugo año 2012 con O Campo de
Griselda Gambaro (2011)"
RESUMO / RESUMEN
Esta proposta versa sobre a construción consciente das postas en escena tendo en conta os ocos para os espazos
de construción mental na recepción dos espectadores.
PALABRAS CHAVE / PALABRAS CLAVE
Recepción, construción, espectador, dirección, posta en escena.
COMUNICACIÓN
Á miña sogra, que me entregou
un camiño para andar e unha razón para camiñar.
O PUNTO RECURRENTE
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Aínda que todo ten un inicio, realmente tan só é outro punto máis nunha liña descontinua que, ás veces avanza
e ás veces retrocede, tendo esa sensación de que todo encaixa nese punto ao que volvemos unha e outra vez.
Ás veces dun xeito concreto. Outras, tanxencialmente. Mais sempre recurrente.
Ese punto no meu caso foi produto dun simple comentario.
Foramos ver unha mostra pedagóxica na ESAD de Galicia dunha peza dunha alumna de dirección e ao rematar
a mesma, pregunteille a unha espectadora sobre o seu parecer. Ela contestoume que lle gustara moito,
especialmente as partes de danza. Pedinlle que fose máis concreta, e, alí, xusto alí, díxome a seguinte frase:
“Grazas a ela –referíndose á bailarina- eu tamén bailaba.”
Nunca pensara nese aspecto da recepción. Sempre pensaba en termos de gusto ou de emoción ou de razón,
mais neste caso concreto unha persoa indicoume que durante a representación ela “era” grazas a outra persoa
algo máis, ou máis concretamente, que grazas a ela, chegou a reflectir internamente todo o movemento que a
bailarina propuña.
Esa frase quedou alí durante tempo, resoando, aparecendo e desaparecendo. Preparándome para investigar
sobre un proceso do que non sabía nada mais que, en realidade, era a clave para entender o fin derradeiro do
meu oficio: a comunicación co espectador.
E ese punto levou a outro punto, xa conformado e claro. As recentes investigacións sobre a neurobioloxía, esta
nova ciencia da mente,
Dende ese punto naceu todo este traballo no que estamos inmersos actualmente e que pretende ser a punta
de lanza de futuras investigacións, reflexións e intuicións na miña praxis escénica como director de escena. O
noso obxectivo é comezar a tratar o feito teatral non como un espazo entre o espectador e o intérprete, se non
un espazo co-creado entre o espectador e o intérprete.
Vaia por diante que non son experto nin titulado en neurobioloxía polo que os contidos científicos empregados
están dende a perspectiva dun profesional das artes escénicas e un apaixoado das teorías do cerebro.
O PUNTO DE INICIO
A seguinte comunicación ten como obxectivo evidenciar como as novas correntes neurobiolóxicas confirman
dende a práctica científica os saberes propios da arte escénica, e a translación destas consideracións a un
modelo de construción espectacular en base a patróns de co-construción espectacular. Toda esta comunicación
está baseada nas achegas do investigador italiano Gabrielle Sofía para poder establecer o corpus teórico que
serve de trampolín á nosa propia experiencia.
Para iso exporemos na primeira parte -o punto cambiante- os novos avances dentro deste campo de
investigación partindo do descubrimento das neuronas espello e as investigacións posteriores dentro da
neurobioloxía. Recolleremos todos estes apuntamentos para relacionalo ao eido escénico -os puntos de
encontro- , concretamente ao traballo do/a performer . Finalmente, trataremos de xerar unhas reflexións -o
punto de ancoraxe- que sirvan de ideas -que non metodoloxía- para a construción das postas en escena
atendendo ao novo modelo de recepción proposto anteriormente.
Recorrente é a frase de Peter Brook que sempre podemos atopar en todos os estudos sobre neuroloxía e teatro.
Lembremos que Brook foi pionero neste campo ao trasladar o aclamado libro de Oliver Sacks ás táboas (Sacks,
2008). Con motivo dunha entrevista sobre este traballo Brook indicou que: “co descubrimento das neuronas
espello, a neurociencia comezou a entender algo que o teatro coñecía dende sempre.” (Rizzolatti/Sinigaglia,
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2006: 1). Realmente a que se refería o xenio de Chiswik? Que é o que o teatro, dende a súa suposta falta de
reflexión científica, podía coñecer que a propia ciencia non soubese xa?
Mais como todo non irrompe nunca nun só punto illado no espazo, esta afirmación de Brook é produto de varios
instantes anteriores. Concretamente grazas ao seu compañeiro de profesión, Eugenio Barba na ISTA de 1979:
En septiembre de 1979, en Karpacz, Polonia, tuvo lugar un congreso sobre los «Aspectos científicos del
teatro» en el que participaron, entre otros, Eugenio Barba, Jerzy Grotowski, el biólogo francés Henry Laborit
y el estudioso francés Jean-Marie Pradier. El congreso tenía por objetivo realizar una reflexión orgánica e
interdisciplinaria sobre el nivel científico-biológico del acto escénico. Durante el mismo periodo, al otro lado
del océano, nacían de la mano del director y estudioso Richard Schechner y del antropólogo Victor Turner,
los Performance Studies. Estos estudios, que si bien se diferenciaban claramente de la antropología teatral
en lo que se refiere a los objetivos y metodología de investigación, compartían, sin embargo con esta, el
intento multidisciplinar y la apertura hacia la neurociencia y la biología. (Sofía 2008a: 227)

Pero antes de entrar en cuestión históricas debemos adentrarnos no que é a propia neurociencia e comezar a
entender en como pode axudar a comprender un feito tan concreto -e diferenciado- como é a arte escénica.
La neurociencia se ha caracterizado desde su origen por un marcado enfoque sintético e integrador de todas
aquellas ciencias dedicadas al estudio del sistema nervioso normal y patológico con los medios materiales
dedicados a la investigación de todo lo relativo al cerebro y sus alteraciones (Giménez; Murillo, 607-635). En
los últimos veinte años los avances y descubrimientos desde el extenso ámbito de las neurociencias están
dando nuevas aportaciones sobre el estudio del cerebro y la mente humana y del funcionamiento del ser
humano en general que ha provocado lo que algunos autores destacan como una auténtica «revolución
cognitiva». La actividad mental, también conocida como cognición, se presenta como la interpretación
interna o la transformación de la información almacenada en la mente humana. La cognición ocurre cuando
se obtienen implicaciones o asociaciones a partir de la observación de un hecho o un acontecimiento. (Fons,
2015: 182)

Destacamos aquí varias obras que dun xeito explícito mesturan ambos campos de coñecemento e remata co
inicio do seguinte punto do noso estudo:
[…] el articulo de Jean-Marie Pradier titulado: ≪Towards a Biological Theory of the Body in Performance≫
que propone la utilizacion sistematica de los instrumentos vinculados a la biologia, la fisiologia y la
neurociencia para estudiar el arte del actor. El mismo Pradier funda en Paris, en 1995, la etnoescenología,
campo de investigacion trans-disciplinaria e intercultural que indaga en las practicas performativas humanas.
Ese mismo ano en Malta, el director-pedagogo y estudioso del teatro John Schranz funda, junto con Ingemar
Lindt (un alumno de Decroux que tambien es director-pedagogo) y el neurocientifico Richard Muscat, el
proyecto XHCA (Questioning Human Creativity as Acting) con la intencion de explorar los procesos cognitivos
y neurocientificos vinculados a la creatividad, a traves del estudio interdisciplinario del trabajo del actor.
Recientemente, este proyecto se ha convertido en un Joint Master Europeo. Y sin embargo, es en un
laboratorio neurocientífico de la Universidad de Parma, donde ve la luz aquello que marcara el paso al nuevo
siglo, también para los estudios sobre el teatro.
(Sofía 2008a: 227)

O PUNTO DE ENCONTRO
A serendipia é un concepto estrañamente actual. aínda que bastante habitual na historia da ciencia: Fleming,
Hoffman, Pasteur... Dentro da neurobioloxía as neuronas espello foron descubertas por unha desas estrañas
casualidades.
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A anécdota podemos reducila ao seguinte: un macaco que tiña instalado un medidor de frecuencia no seu córtex
cerebral para comprobar que neuronas se activaban ante unha acción básica -coller unha banana- acendéronse
do mesmo xeito cando o propio macaco viu como un investigador collía a banana diante del. É dicir, que o
concepto mesmo da acción motora e a recepción da mesma acción no exterior acende os mesmos espazos na
mente do observador. A neurona activouse do mesmo xeito sen que o propio macaco tivese que mover un só
dedo.
Como ben indicou, Rizzolatti, cabeza visible do grupo de científicos descubridores deste mecanismo: “La relación
entre las reacciones visuales y las motoras de las neuronas espejo parece indicar que la observación de la acción
llevada a cabo por los demás evoca en el cerebro del observador un acto motor potencial análogo al
espontáneamente activado durante la organización y efectiva acción de dicha acción.” (Rizzolatti/Sinigaglia,
2006: 100)
É dicir, este tipo de neuronas atopámolas en diferentes partes do sistema nervioso (concretamente na área de
Broca, córtex frontal inferior e a cortiza parietal) e actívanse de dúas maneiras:
a)
Ao executar unha acción.
b)
Ao observar esa mesma acción, ou outra análoga, executada por outro individuo.
Pero antes de continuar imos facer un pequeno paréntese sobre algo que, aínda que intranscendente, é clave
para as futuras ideas que indicaremos neste traballo. Cando tras esa primeira descuberta, fixeron varias probas.
Concretamente sobre a mesma acción anteriormente descrita: coller un obxecto. Os tres tipos de probas foron
as seguintes:
- Ante un obxecto real.
- A acción mimada.
- Cubrindo o obxecto cun pano xusto antes de realizar a acción.
Tan só no primeiro punto –o obxecto real- se activaban as neuronas espello do macaco, mentres que as outras
dúas, a acción imaxinada e a parcial, non producían o mesmo efecto. Sería tan só que esas neuronas-espello
actuaban no marco da realidade? O importante disto foi que este experimento foi realzado por un dos
investigadores do experimento. Cando o mesmo experimento realizouno unha actriz profesional, descubriron
que, agora si se activaban as neuronas-espello nos outros casos. E máis concretamente coas accións imitadas.
En 2008, Giacomo Rizzolatti, xuntamente cun equipo da Universidade de Modena liderada pola profesora Lui,
publicou un estudo que dá unha posíbel resposta para esa cuestión. Foron mostrados para seres humanos
algúns vídeos que contiñan tres tipos de accións: imitadas, simbólicas ou sen sentido. Os resultados
mostraron a activación do mecanismo espello soamente no caso das accións imitadas. Ao ler o protocolo,
entendemos, no entanto, que desa vez a persoa responsábel por executar as accións era unha actriz. Por
tanto, alguén que dalgunha forma é adestrado para crear as intencións e dinámicas reais nunha situación
ficticia. (Sofía, 2008b:.100-01)

Que implica isto? Pensemos que unha actriz traballa cunha base moi concreta sobre a acción, que é a intención,
porque sabe perfectamente que grazas a esa intención a acción no escenario ten un significado concreto para o
espectador.
El investigador Gabriele Sofia, aplicando el descubrimiento del sistema especular al hecho teatral, destaca
como las neuronas espejo sólo se activan ante acciones que poseen una intención y un objetivo concretos
(Sofia, 2008: 230-231), lo que obliga a pensar que para conseguir que el espectador sienta y entienda la acción
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del actor sobre la escena, éste tiene que ser capaz de realizar acciones reales, es decir, precisas, que cumplan
el esquema de atención, intención, acción y reacción (Sofia, 2010: 159-176) ((Fons 2015: 186-87))

Este novo modelo de recepción anula, como veremos posteriormente, o proceso de emisión-recepción como
consecuencia una da outra, e como entidades separadas. De feito, podemos adiantar que o proceso na recepción
e na emisión é co-constituinte e sincrónico.
Son dúas as cuestións que podemos inferir deste experimento e que serán as bases do que proporemos logo.
Por unha banda, o recoñecemento das accións dos outros veñen dado pola súa intención concreta ou imaxinaria.
E por outra, que a recepción non é un proceso pasivo, xa que podemos inferir que é un proceso de interacción
cos outros/as.
La red neuronal no funciona como una calle de sentido único que conduzca de la percepción a la acción. La percepción y
la acción, lo sensorial y lo motriz, están en conexión recíproca como patrones sucesivamente emergentes y mutuamente
selectivos. Esto entronca directamente con las neuronas espejo, y toda percepción que tenemos sobre el mundo es, al
mismo tiempo, una acción sobre el mismo. Por lo tanto, lo que percibimos no es un mundo predeterminado sino un
mundo que se modifica en relación con nuestras acciones. (Sofía 2015: 43-44)

Partindo do presuposto que, aínda que estamos dentro do territorio da Arte, o teatro é, ante todo, un acto de
comunicación, independentemente das súas características e especificidades, polo tanto xorde do intercambio
de información a través dunha relación. (O concepto contexto determinará claramente a relación específica
teatral) E como todo acto comunicativo, segundo a teoría da comunicación humana, ten cinco características
básicas (Watzlawick, 2009):
1É imposible non comunicar.
2A comunicación ten un nivel de contido (transmisión verbal) e un nivel de relación (ton, contexto,
actitude corporal...).
3Puntuación do significado segundo as persoas. O que implica que cada un de nós daralle unha
interpretación diferente á mesma mensaxe. Así o emisor e o receptor, son reciprocamente receptores e
emisores mais cada un deles cree que a conduta do outro é a causa da súa propia conduta. Mais o que realmente
é un intercambio constante entre ambos.
4Existen dúas modalidades de comunicación: a dixital e a analóxica. A dixital é a comunicación verbal e a
analóxica, a comunicación corporal.
5Existen dous niveis no modo de relacionarnos cos demais. Un modo, chamado, simétrico que é cando
nos movemos no mesmo plano de igualdade no intercambio e recepción na relación. E o outro, o chamado
complementario, que está fundamentado na desigualdade mais aceptando as diferenzas e permitido deste
modo o complemento da interacción.
A partir do descubrimento das neuronas-espello, a neurobioloxía comezou a reformular novas ideas sobre os
elementos que conforman a nosa interacción co mundo e que iremos expoñendo dun xeito esquemático nas
seguintes liñas. Gustaríanos apuntar que que moitos/as profesionais das artes escénicas recoñecerán estes
conceptos como propios, ou moi semellantes aos empregados no eido escénico.
aEsquema corporal
Dende a neurobioloxía enténdese este concepto coma: “un sistema non consciente dos procesos que regulan
constantemente a postura e o movemento, un sistema de capacidades sensomotoras que funcionan por debaixo
do umbral da consciencia e sen necesidade de monitorización perceptivas” (Sofía, 2008a: 25)
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Todo isto implica que por debaixo da intención, da propia acción, existe un sistema corporal que física e
neurolóxicamente vaise adaptando entre a intención, a acción e o entorno. Este esquema corporal ocúpase de
adecuarnos ao mundo en función das affordances posibles, colocando todo o noso corpo dun xeito adecuado
en pro da intención. O entorno marcará en todo momento o esquema corporal concreto.
bIntención
Diversos estudos neurobiolóxicos xeraron un modelo de intención baseado nos procesos físicos concretos máis
aló dos desexos dos individuos. Actualmente incídese en que ter unha intención non só é ter unha razón para
actuar, senón en ter o corpo –o esquema corporal- orientado cara un obxectivo. Polo tanto o corpo non é o
instrumento da intención, senón o seu órgano permitindo a intención no propio mundo. E, polo tanto, a
posibilidade da interpretación do mesmo polos/as observadores/as. Falamos dunha intención corporal tal e
como a define Legrand na que a acción “non é o resultado ou o aspecto interior dunha intención, senón que ela
mesma é, estruturalmente, unha intención.” (Legrand, 2001: 161)
cAcción.
Lembremos que as neuronas espello só se activaban cos actos que presupoñen, xa sexa dun xeito concreto ou
imaxinario, un obxectivo real, cunha intención determinada e congruente. O Grupo de Parma falou realmente
de tres tipos:
Movemento: cando non ten intención e é resultado de algo fortuíto ou alleo á nosa intención; ex. o
movemento que me implica que alguén me empuxe.
Acción motora: aqueles mecanismos neuro-físicos que se poñen en marcha para conseguir unha acción.
Neste punto é imprescindible falar do Esquema Corporal que é: “un sistema no consciente de procesos que
regulan constantemente la postura y el movimiento, un sistema de capacidades sensomotoras que funcionan
por debajo del umbral de la conscienca y sin necesidad de monoterización perceptiva.” (Shaun, 1986: 541).
Grazas ao esquema corporal podemos preparar a concatenación de acción que anticipan o obxectivo,
anticipando a acción motora precisa, inhibindo o resto e decidindo o que facer dependendo, interelacionándose
e modificando a ambente. É importantísimo para o/a performer como veremos posteriormente que o esquema
corporal dota ao ser humano dun propiocentrismo que lle permite ter conciencia concreeta das súas partes do
seu corpo sen ter que accionala. Así, podemos pensar neste mismo instante en como temos a espalda colocada
sen neceisdade de tocalo.
Acción: cando responde a unha intención cun obxectivo ou propósito.
Resumindo, as neuronas-espello son as encargadas da percepción das actividades da acción e da resonancia
motora necesaria e inmediata para a comprensión implícita da acción. No momento en que percibimos un acto
ou unha cadea de actos, gañan un significado inmediato. E á inversa: cada acción que facemos resoa nas outras
persoas e asume un significado para os demais. Non é un proceso lineal, senón bidireccional que no mesmo
momento existe a co-emisión e a co-recepción modificándose continuamente.
OS PUNTOS DA ANCORAXE
Chegados a este lugar, comezamos a recuperar as nocións anteriores que, consciente ou inconscientemente,
sempre estiveron no substrato de coñecemento dos/as artistas escénicos e que actualmente están sendo
revisadas pola comunidade científica.
Ficción, verdade, empatía, aprendizaxe, imitación, todos son temas sobre os que os actores de cada cultura
construíron sempre, de modo implícito ou explícito, sistemas de coñecemento que podían transmitirse de
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mestre a alumno. E son xustamente estes temas os que hoxe en día atópanse na base dun grande número
de investigacións neurocientíficas. De feito, o descubrimento das ubicacións das neuronas espello obrigou
aos científicos a realizar unha comparación sistemática destes temas, que forman parte da cultura milenaria
daquel que fai teatro. (Sofía, 2009: 98)

Como en todas as profesións, hai unha serie de saberes que pertencen ao que poderíamos chamar o
coñecemento artesanal que só se pode aprender coa práctica, acerto, erro, revisión e apropiación. Seguramente
para os/as profesionais das artes escénicas todo o que vou ir esmiuzando son cuestións moi coñecidas
especialmente para aquelas persoas acostumados á termos específicos da antropoloxía teatral .
Os puntos de ancoraxe: o/a performer
O teatro é un espazo de relación entre dúas subxectividades. É iso o que Grotowski definía como. “o que sucede
entre o espectador e o actor” (Grotowski, 1996)Pero o que sucede non é un acto pasivo na recepción, senón un
proceso de interaccións co o outro. E aquí entra o campo das denominadas affordances, ou enaccións, que son
as posibilidades que ofrece un obxecto en relación a outro e non é unha propiedade específica de ambos senón
algo que se da polo campo de posibilidades que presentan. Como unha representación teatral entra dentro de
cheo no mundo das affordances posibles é onde reside o seu pracer: “Precisamente en estas desviaciones, en
esta ambigüedad, en estas construcciones de realidades cognitivas alternativas, dónde reside el placer del
teatro.” (Sofía, 2015: 28)
Partindo da idea de Stanislavski que o teatro é unha segunda natureza, todos os elementos anteriormente
descritos (esquema corporal, intención e acción) loxicamente teñen un equivalente escénico dado pola presenza
do espectador/a e que define totalmente este relación específica de carácter artística.
aCorpo extra-cotiá.
Se antes falábamos de esquema corporal entendemos por corpo extra-cotiá aquel que destaca polo que no
argot se chama presenza. A presenza é un concepto que ten que ver con un substrato máis aló do talento
persoal, (aínda que indubidablemente o talento chama a esa presenza etérea) pero: “Antes que nada es un
cuerpo al rojo vivo, en el sentido científico del término: las partículas que componen el comportamiento
cotidiano han sido excitadas y producen más energía, e incrementan la emoción, se alejan se atraen, se oponen
con más fuerza, más velocidad, en un espacio más amplio, más reducido” (Barba/Savarese, 1990: 54)
A partir da alteración do equilibrio cotiá e a procura dun equilibrio diferente ao cotiá, a dinámica das oposicións
e o uso das incoherencias coherentes (Barba, Savarese, 1990), as accións dos/as performers reducen ou amplían
o comportamento cotiá buscando un comportamento extra-cotiá del teatro en cada acción para xerar a atención
do/a espectador/a. A este corpo dilatado ten a súa correspondencia coa mente dilatada.
bIntención dilatada.
Do mesmo xeito que un movemento no espazo indica unha forma de pensar, un pensamento pode ser unha
acción, algo que cambia: “partir de un punto para encontrar otro, siguiendo caminos que cambian
repentinamente de dirección” (Barba, 1990, p.55). A intención dilatada é ese lugar de encontro entre o nivel
profundo da acción –nivel preexpresivo- e o nivel expresivo da mesma. En todo momento o/a performer xoga
con dous elementos claros: 1- realización da acción en base ao trazado nos ensaios mais “vivas” no presente, e
2- guiar a atención do espectador/a. (Sofía, 2008a). Así mesmo, é necesario entender que esta particularidade,
especialmente o segundo, é o que obriga a alteración cinética e enerxética do proceso en base a esa sorte de
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intención dilatada. Lembremos que grazas ás neuronas espello somos capaces de comprender as intencións
propias da acción.
cAcción.
Unha acción pode esencializarse ata un punto básico que é o que xera ese punto que pode espallarse
dinámicamente por todo o corpo e que contén as potencialidades mesmas da intención e, polo tanto, a súa
negación.
Cuando en el training o durante los ensayos subdividía una acción cualquiera [...] en segmentos siempre más
pequeños, llegaba a un punto indivisible, un átomo apenas perceptible: una minúscula forma dinámica que
sin embargo tenía consecuencias sobre la tonicidad del cuerpo entero. [...] Podía ser verdaderamente
microscópica, apenas un impulso, sin embargo, se irradiaba en el organismo entero y era inmediatamente
captada por el sistema nervioso del espectador. (Barba, 2010: 66-67)

O camiño das intencións dilatadas, ou obxectivos en termos de Stanislavski, xeran a partitura de accións que
revelan o substrato do que está agochado. Este é o lugar dende onde aparecen as posibles affordances, grazas
ao que na Antropoloxía teatral se coñece por Sats .
Lembremos que a través da previsión das intencións, na vida cotiá podemos coñecer e anticipar o que están
facendo os outros para poder establecer unha comunicación eficiente. Mais a eficiencia non é o territorio da
Arte, xa que máis ben estamos ante o territorio das posibilidades.
--Non resulta difícil relacionar todo o exposto anteriormente cos dous elementos básicos que conforman o feito
teatral: o actor (executante da acción) e o/a espectador/a (observador da acción) nun espazo extracotía que é
o tempo da representación.
Coñecido por todo o mundo das artes escénicas dúas frases de dous grandes mestres da escena occidental do
século XX que xa indican cales son eses elementos básicos para a comunicación teatral.
“[…] uno debe preguntarse qué es lo que se hace indispensable en el teatro. Veamos. ¿Puede el teatro existir
sin trajes y sin decorados? Si. ¿Puede existir sin música que acompañe al argumento? Si. ¿Puede existir sin
iluminación? Por supuesto ¿Y sin texto? También. [...] Pero puede existir el teatro sin actores? No conozco
ningún ejemplo de esto ¿Y sin público? Por lo menos se necesita un espectador para lograr una
representación. [...] Así nos hemos quedado con el actor y el espectador. De esta manera podemos definir al
teatro como lo que “sucede entre el espectador y el actor”. Todas las demás cosas son
suplementarias”(Grotowski, 1999: 26-27).
“Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio
vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral.” (Brook, 1987:
5)

O importante destas definicións é que amplían un elemento base: o ser humano. Entendamos isto. Un ser
humano pode estar mirando a outro que está mirando un escaparate. Iso non é teatro. O importante é que
ambos seres humanos, grazas a un espazo fora da cotidianeidade coas súas propias regras e convencións,
adquiren un papel diferente ao do ser humano na vida cotiá. Este elemento extracotiá é fundamental para
entender o noso estudo.
Os puntos de ancoraxe: a mirada do/a espectador/a.
Creo que todo o anterior nos ten que dar unha nova perspectiva sobre aqueles que observan; ás veces
maltratados, outras vilipendiadas, a maior parte das veces, escasos, pero sempre, sempre imprescindibles. Hai
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que quitar peso ao ego do creador en pro da comunicación. Sen espectador non hai teatro. A maior parte das
escolas formativas poñen o punto único –independentemente da súa importancia- no actante, performer,
intérprete ou bailarín/a. Máis ten que facerse evidente que sen o/a observador non existiría en ningún caso o
feito escénico e, polo tanto, é imprescindible telo en conta na construción das postas en escena.
En estos últimos tiempos se ha profundizado de modo sorprendente en el conocimiento de las técnicas del
actor, pero aún así, la percepción del espectador se ha considerado un efecto inducido simétrica y
automáticamente por la expresividad del actor y no como el otro e inevitable polo dialéctico de una
interrelación viviente y compleja. (Mariti, 2010: 137)

Vimos como o marco, arquitectónico ou metafórico, é o elemento decisivo para a construción da relación extracotiá que é o teatro. Pensemos que se na realidade o espazo de acción compartido entre dúas persoas que
interactúan vaise facendo entre ambas conxuntamente, na relación escénica é o/a performer quen ten que ir
xerando, momento a momento, a mirada do/a espectador/a. (Sofia, 2015: 101). Sen esa mirada, sen a mirada
de alguén que observe nun grao determinado de atención, o/a performer apenas existiría.
O primeiro punto que debemos analizar é o mesmo concepto de atención para poder entrar co sistema
ontolóxico do/a espectador/a.
A raíz latina de Atender: “proviene de attendere, es decir «tender hacia», un proyectarse hacia el objeto a coger
de forma perceptiva y cognitivamente [...] Como ya sabe el lector, para nosotros, la atención psicofisiológica real
es generada por una tensión muscular real. Por lo tanto, la at-(ad)-tensione es considerada por nosotros como
una tensión física real hacia el objeto” (Vezio, 1997: 83) .O proceso da atención é un medio de anticipación e
hipótese sobre o mundo. A partir da imaxinación, o/a espectador/a complementa e renova o que se lle presenta
dende a acción do/a performer, e máis concretamente sobre o espazo da indeterminación da acción presentada.
É o que podemos definir como Atención Conxunta que: “Es la capacidad del ser humano de conjugar la propia
atención con la de otro ser humano en un evento u objeto en el espacio” (Berthoz 2009: 67-68)
Grazas a este proceso neurobiolóxico en situación extra-cotiá, o/a performer pode conducir a atención do/a
espectador/a a través da súa modificación corporal consciente en base aos parámetros anteriormente
explicados (corpo dilatado, intención dilatada e segmentación da acción escénica). A partir dun emprego non
cotiá do corpo nunha situación de representación pode “segmentar, bloquear, dilatar, reducir, cambiar de sitio
y recomponer las acciones según las lógicas que le permitan guiar la atención conjunta” (Sofía, 2008: 145). Este
proceso tamén inclúe a idea da mente compartida, o que equivale a un sentimento de nós coma conxunto.
Esta atención conxunta (no que performer e espectador/a conxuntan a súa atención máis é o/a performer quen
aguía) ten varios aspectos que son decisivos para os procesos da recepción:
1Co-constitución do mundo
Interpretamos o mundo real en base a cómo os demais interaccionan con él, coas intencións e as potencialidades
de acción dos outros. Co-construimos o mundo nun continuum ininterrompido no que somos emisores e
receptores ao mesmo tempo que imos modelando e deixámonos modelar polos demais, adaptándonos
constantemente ao entorno. En cambio no mundo extra-cotiá que é a escena o/a espectador está á espera da
acción do performer, aínda que isto non é de todo certo como veremos máis adiante.
2Co-constitución do espazo escénico
O espectador tan só pode interpretar o mundo escénico en relación ao uso que o/a performer fai del. O/a
performer crear e recrea constantemente un novo espazo porque crea unha relación intersubxectiva distinta.
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(Sofía, 2015: 160) Así mesmo, lembremos que as affordances do mundo real baséanse na lei da máxima
efectividade ante o mínimo esforzo, mentres que o espazo da representación segue a norma inversa.
3Co-construción da ambigüedade
A diferenza da realidade, a arte móvese nun terreo da ambigüedade no sentido no que o neurobiólogo Samir
Zeki a define: “la definición de ambigüeda basada en la neurobiología es diametralmente opuesta a la definición
del diccionario: no es incertidumbre, sino certeza: de muchas interpretaciones posibles igualmente plausibles,
siendo cada una de ellas soberana frente a las otras cuando ésta ocupa el nivel consciente” (Zeki, 2004: 174-75).
Na vida cotiá as certezas móvennos de forma clara e segura, mais no terreo da Arte a ambigüedade ou, mellor
dito, a incertidume ante as posibles elección manteñen a atención constante na escena. Nesa posibilidade de
intención podemos a topar a idea dos posibles sats coa que opera o/a performer para manter, reafirmar e
cambiar a mirada da audiencia.
4O ritmo e o espectador
Entendendo que é o/a performer quen manexa a mirada da auudiencia tamén organiza o ritmo da acción, un
pouco como o músico se axusta a unha melodía tentando que non se vexa a métrica da mesma senón que o/a
ointe se deixe levar polo ritmo. Ao manexar o tempo da acción o/a performer manexa ao mesmo tempo o
tempo da recepción, e polo tanto, o seu propio facer, xa que a co-construción rítmico depende dese nivel de
escoita como nos indica Daría Fó:
El tiempo de mi planteamiento en escena viene determinado, entrer otros factores, por uno particular: el
público. Es el público quien define el tirmo de una representación, pero hace falta saberlo escuchar: cada
platea, por ejemplo, tiene su propio hábito al reír, que te revela los tiempos de escucha o de comprensión
sobre los que luego debes modelar la actuación...
(Fo, 1992:. 120-21)

5Contraria sunt complementa
É necesario entender que é o/a espectador/a quen completa “espontáneamente la acción que el actor no puede
o no quiere terminar, siempre que le actor, realice el proceso orgánico necesario para ello.” (Sofía, 2009: 178)
Isto é importantísimo para que o/a performer saiba en qué momento “suspende” a acción para que o/a
espectador/a poida completala a través da súa imaxinación. Exemplo paradigmático é a que describe Steiner
tras asistir a unha representación de Nai Coraxe de B.Brecht no que Helen Weigel ante a morte do seu fillo:
Volvió la cabeza parfa otro lado y abrió la boca con el mismo gesto del caballo aullador del Guernica de
Picasso. Vino un sonido crudo y terrífico, indescriptible. Pero, en realidad, no era un sonido. Nada. Era el
sonido del silencio absoluto. Un silencio que gritaba y gritaba en todo el teatro, constriñendo al público a
inclinar la cabeza como bajo una ráfaga de viento.
(Steiner 1961: 38)

O importante é como a actriz constrúe físicamente todo o seu corpo para que o/a espectador/a poida completar
ese grito cheo das impresións que cada audiencia, dun xeito individual, volcou sobre ese espazo de co-creación.
--A representación é, por todo o anterior, un espazo de co-construción entre performer-espectador e que os
procesos da actuación -e polo tanto da recepción- son:
- Un proceso dinámico, porque siempre es activo, es una creación en acción.
- Un proceso no lineal, porque es activado continuamente por diver¬sidad de factores que se ponen en
juego conformando un circuito que se retroalimenta constantemente.
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- Un proceso momento a momento, a partir de cada situación y cada acción y reacción, aunque tenga una
partitura que la sustenta. (Fons, 2020 : 15)

Temos que entender todo este proceso de co-construción (dinámica, non lineal e sincrónica) dende unha
macroestrutura cara á microestrutura. Os eixos deste proceso é o péndulo que se orixina no binomio caos e
orde, que se vai alternando dende a sala de ensaios ata o espazo da representación
Entendemos por macroestrutura á construción da peza en termos máis amplos. Esta é o campo da dirección.
Aquí poderíamos atopar todas as ideas da peza en cuestión, estilo, estilística a empregar, temas, teses da peza...
toda a andamiaxe dramatúrxica que dará soporte estético-ideolóxico á posta en escena. A dirección é a
albañilería da obra que grazas á dramaturxia, arquitectura da mesma, constrúe esas pontes comunicativas. Non
imos entrar nesta liña xa que podemos atopar numerosos autores que falan disto: J.A.Hormigón, Curtis Canfield,
Agapito Martínez , Ceballos, Enric Ases...
O espectador ten un constructo -semellante ao do actor- pero moi diferente ao da dirección, xa que reconstrúe
a peza, momento a momento. pola viaxe que se lle vai revelando. O/a espectador/a vai dándolle orde ao caos
progresivamente. Cando construímos as postas en escena partimos dende a macroestrutura que no eido da
representación vai revelándose “momento a momento” aos ollos do/a espectador/a grazas á acción,
principalmente, do/a intérprete. Este “momento a momento” é o que xera a microestrutura. Nela debemos
incidir na co-construción para chegar á co-participación.
Como chegamos á co-participación? Como xeramos ese espazo para que o/a performer e o espectador poidan
atoparse nese momento de sincronicidade que é ao que aspira o Gran Teatro, máis aló de estéticas, estilos,
tipoloxías, lugares ou tempos?
Independentemente da temporalización interna do relato: flashbacks, fragmentación, linealidade,
hipervinculación, constante... a recepción constrúese cara sempre dende un punto inicial ata un punto final da
propia experiencia teatral. O receptor sempre viaxa cara diante na súa forma de percepción do tempo.
Poderíamos ampliar esta idea máis aló pensando tal e como indicaba Tabani que o valor do espectáculo “non é
outra cousa que a calidade de relación coa memoria de que o ten visto”. (Tabiani, 1998: 47)
De feito, o tempo é o valor máis importante dentro do espectáculo para a nosa idea de recepción. O tempo é a
ferramenta segreda que empregamos para manipular a atención constante do espectador/a. O tempo,
concretamente o tempo-ritmo é o elemento que, conscientemente os/as grandes performers e os/as
directores/as, empregan para poder artellar as ideas da escenificación.
En primeiro lugar, temos que entender que as ferramentas do/a performer é a manipulación consciente do
tempo e do espazo. O/a performer manexa o tempo dende unha construción consciente do mesmo en base ao
modelaxe do espazo. Esta manipulación consciente nos permite reflexionar sobre o papel dos ocos na recepción.
Todo elemento comunicativo teatral ten a súa correspondencia coa súa construción no tempo escénico. É
habitual oír nos ensaios: Hai que entrar a tempo, Non está en ritmo, non vai ben de ritmo, entrou en tempo... O
mesmo Brook, fala do tempo cunha analoxía moi precisa: “coma o viño: se non está bo no momento no que se
bebe, todo está perdido” (Brook, 1988: 214). Calquera intérprete que estea nesta sala sabe a importancia
decisiva de manexar o tempo da frase ou da acción para que non se precipiten e non poidas darlle forma para
manter a atención constante do espectador/a. Unha acción ou texto sen o control preciso perde o encontro co
espectador/a xa que non está construída nese espazo de co-construción entre ambos. O/a performer domina e
organiza a experiencia do/a espectador/a a partir do manexo do tempo a través do uso consciente do espazo.
academiagalegadeteatro@gmail.com

140
ACADEMIA GALEGA DE TEATRO
academiagalegadeteatro@gmail.com

N.I.F. G70539747
Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º
15003 A CORUÑA

Canto máis afine o/a performer na presenza do espectador na sala, máis poderá entender ese delicado
equilibrio entre a atención maxestosa e viva e o aburrimento mortal tan delicado na construción dos
espectáculos.
O elemento natural para poder revelar o tempo, abstracto e invisible, é acudir ao seu irmán xemelgo concreto
e conciso, ao propio espazo. Traballando coas ideas de construción espacial da acción podemos dominar e
revelar o tempo.
El movimiento no es un recorrido, es una dinámica, algo muy diferente a un simple desplazamiento de un
punto a otro. Lo que importa es cómo se hace el desplazamiento. La base dinámica de mi enseñanza está
constituida por las interrelaciones de ritmos, de espacios y de fuerzas. Lo importante es reconocer las leyes
del movimiento a partir del cuerpo humano en acción: equilibrio, desequilibrio, oposición, alternancias,
compensación, acción, reacción, y estas leyes se encuentran tanto en el cuerpo del actor como en el del
público. El espectador sabe perfectamente si en una escena hay equilibrio o desequilibrio, existe un cuerpo
colectivo que sabe si un espectáculo está vivo o no. El aburrimiento colectivo es señal del no funcionamiento
orgánico de un espectáculo. (Lecoq, 1997:.40-41)

O que percibe o/a espectador/a non é simplemente o resultado da acción do performer, é ante todo un proceso
de “activación obligatoria del mecanismo de simulación y es anticipatoria y predictiva, porque el observador y
el agente poseen y comparten el mismo repertorio motor” (Luciano, 2010: 138). Ou o que o propio Lecoq se
refería na pasaxe anterior ao falar de “cuerpo colectivo”.
Entender este aspecto é crucial para o/a performer e a dirección, xa que o proceso de recepción ten que ter en
conta as peripecias do espectador/a para establecer un diálogo invisible co espectador. Falamos entón da
dramaturxia do espectador, no que todo o que se lle vai presentando obedece a unha lóxica comunicativa en
base a esa anticipación e cambiar o sentido mesmo da anticipación transformándoa en cambio, dúbida,
desencabalgamentos, sorpresas, e todo aquel xogo de sorpresas que vaia construíndo o elemento sorpresa do
espectador.
Este proceso clásico podemos velo en moitos dos denominados trucos de actor. Sabemos todos/as os presentes
a construción da regra do tres na comedia. Aquela na que replicampos dúas veces o texto, o xesto ou a escena,
engadindo unha terceira que cambia a previsión da audiencia. Esto obedece ao seguinte: 1º acción
(presentación) 2º representación e 3º (cambio). Ou como nos indica Donnellan cando fala do golpe doble:
“Golpear es, en la vieja jerga teatral, ver. Y un golpe doble es cuando miras algo dos veces para crear un efecto
cómico” (Donnellan, 2004: 27)
Unha das máximas que sabemos nas artes escénicas é a idea de que hai que estar en atención constante para
non caer no erro da repetición. Sabemos constantemente que o impacto extraordinario da función anterior
pode ser o gran veleno da función de hoxe. Unha acción, a mesma acción, cunha duración igual á outra que
funcionara na función anterior, seguramente non terá o mesmo impacto ou grao de atención polo espectador/a
se a intentamos repetir do mesmo xeito. Podes emulala máis o bo actor sabe que ten que estar atento para que
a acción corresponda á vibración exacta da percepción dos que observan, para que resoe en ambos e non ter
que “empurrar” da función para adiante por non ter o impacto desexado no espectador/a.
O/a performer traballa coas dilatacións temporais, con esquemas corporais verosímiles, coas accións dilatadas,
cos cambios de orientación, cos sats, cos contramovementos, coas suspensións, cos desequilibrios, cos cambios
de ritmo... para poder establecer a dramaturxia do/a espectador/a: “El trabajo del actor como sistema complejo
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debe entenderse teniendo en cuenta que su dimensión procesual se encuentra íntimamente ligada a la
continuidad temporal y el dinamismo. En consecuencia, la interpretación que lleva a cabo el actor se presenta
como un sistema complejo, vivo, dinámico y creativo.” (Fons, 2020: 15)
E aquí é cando aparece a figura da dirección como co-construtora da dramaturxia do espectador/a e a/o do
performer.
Os puntos de ancoraxe: a mirada da dirección.
Farei da miña experiencia exemplo concreto de introdución deste apartado para poder entender o papel
concreto do traballo da dirección máis aló da idea da escenificación, temáticas, ideas, tese do espectáculo... que
corresponderían a outro punto que está no eido da macroestrutura da que falamos anteriormente.
Estaba montando un espectáculo dentro do meu período formativo na RESAD sobre unha adaptación dun texto
de Goldoni “La hosteria de la posta” , unha obra típica da Commedia italiana evoluída da Commedia dell´arte.
Nese momento estaba experimentando fora das típicas construción a la italiana con público frontal e decidín
facer un espectáculo no que o público estaba a dúas bandas e, en medio, a zona de xogo. Este aspecto é
sumamente importante para entender o meu proceso dentro da dirección.
A cuestión básica é que por problemas de espazo tiña que traballar en un lugar no que montábamos as escenas
cómicas nunha posición frontal. Cando tiña a posibilidade de traballar nun espazo máis ancho xogabábamos o
montado anteriormente nun espazo semellante ao que ía ser no propio espectáculo. O importante disto é que
nada do anteriormente montado non funcionaba en absoluto na nova disposición espacial. Todo estaba
desencaixado, mal medido, como espectador sempre ía a rebufo do que sucedía e non entendía o porqué desto.
Ata que me decatei dunha cuestión básica: non estaba entendendo o proceso físico da recepción dos/as
espectadores/as. Non estaba contando na momtaxe que o espazo de representación é semellante ao espazo
dunha cancha de tenis. Montaramos todo en base a unha idea frontal o que impliica un proceso físico de
recepción diferente. Ao entender isto traballamos cunha solución extremadamente mecánica para que o elenco
entendera o proceso de recepción dos espectadores. Cunha pelota de tenis o elenco pasaba de lado a lado antes
de cada réplica, xogos ou silencios cómicos. Todo este proceso, tedioso e complexo, fixo que o conxunto de
actores entendese a progresión física da mirada do/a espectador/a. Unha vez asumido ese mecanismo o
espectáculo axustou o seu tempo exacto para que a recepción fose sincronizada coa emisión.
Este exemplo describe a importancia de deixarlle o ocos de recepción ao espectador. A construción do mesmo
estaba feito en base aos propios procesos físicos da mirada e, grazas a isto, o elenco podía xogar a dilatar,
ralentizar, cambiar, confirmar... todas as expectativas na recepción. Ao entender o trazado da mirada do/a
espectador/a puidemos crear os diferentes ocos para a dramaturxia dos/as espectadores.
Todo este proceso confirma unha das ideas máis claras sobre o papel da dirección nas postas en escena.
Acertadamente Grotowski sempre falaba da director coma “espectador de profesión” (Grotowski, 1996: 8) ou o
mesmo Eugenio Barba de “primer espectador” (Barba, 2010). Entender isto supón poder comprender a dirección
máis aló da tradicional idea da concepción da peza, de elaborar as intencións do espectáculo, das decisións finais
sobre os elementos de significación... estamos a falar dunha construción consciente do espectáculo no que o
espectador/a –máis aló do gusto- poida viaxar grazas a todos os elementos da posta en escena. Existe unha
palabra italiana para definir este estado de sincronicidade entre público e intérpretes: affiatamento (armoníaentendemento).
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Se o pensamos ben, non existen apenas libros sobre a creatividade na dirección de escena, sobre os seus
procesos. Podemos atopar manuais de carácter analítico sobre a posta en escena mais non existen sobre
métodos creativos sobre a técnica específica do/a director/a. O traballo consciente sobre a manipulación da
recepción pode darnos unha nova visión do traballo creativo na dirección de escena.
El director podría considerarse como la deriva del espectador, es decir, un espectador que deja de ser tal,
pero que conserva las técnicas propias de la percepción para usarlas de otro modo, para dilatarlas o
amplificarlas. […] Este espectador particular que es el director realmente contiene en sí los mecanismos de la
experiencia performativa del espectador en general. […] A través del estudio de la experiencia performativa
del espectador y que anima a naturalizar el trabajo del director, evidenciando los procesos encarnados que
lo caracterizan, partiendo, precisamente, del estudio de la experiencia performativa del espectador. (Sofia,
2015: 192)

Que ninguén pense no que, comunmente, se chama no argot “dirixir o tráfico”. Todo o contrario. A partir das
ideas xeradas dende a construción do espectáculo –a macroestrutura- temos que construír ese ocos na
recepción para que o/a espectador/a poida establecer o diálogo coa peza.
Eugenio Barba definíao perfectamente cando falaba de que: “hago teatro no para el espectador, pero no hago
teatro contra el espectador. Hago teatro con el espectador, es decir, en presencia de espectadores” (Marotti,
1975: 18-19) Entender isto supón un proceso de construción consciente sobre a recepción. Supón establecer
aqueles puntos concretos no espectáculo no que temos que deixar tempo ao público para que poida tomar
durante un instante o tempo para poder posicionarse no espectáculo.
A imaxe que sempre se revela en min para poder entender este concepto é a dos portos nas travesías. Os portos,
ou lugares fixos, son aqueles lugares polo que a acción do performer ten que chegar, parar, para sincronizar co
espectador. Non teñen que ser lugares textuais –aínda que poderían selos- senón dentro da acción escénica que
permiten ao espectador poder acercarse á escena ou alonxarse segundo a intención escénica xerando unha
expectativa, reflexión, ou ambigüidade. Refírome aos ocos da recepción a eses lugares xerados dende a posta
en escena/dramaturxia para incluír a “respiración” conxunta co espectador.
Para poder establecer isto é necesario traballar cunha imaxe moi precisa, atendendo ao desprazamento da
percepción no espazo imaxinario. Dende a sala de ensaios debemos pensar que a relación entre o espazo de
acción e o espazo de recepción é un espazo dinámico no que a atención funciona como unha cadea que oscila
entre o espectador e a escena. De feito funciona como un elemento físico tanxible, tal e como podemos ver no
seguinte pasaxe dunha actuación de Eleanore Duse.
Cleopatra cun grito salta do xergón e con pasos de tigre achégase a él... A Duse/Clepatra abalánzase sobre él,
tírao ao chan... o público sufríu unha sacudida; moitos, ao ver o salto da Duse ao proscenio, lanzáronse cara
atrás. Foi verdaderamente o salto dunha tigresa enfurecida. Eu tamén lanceime cara atrás. E tan vivo foi o
medo, que ao moverme golpeei a cabeza contra a parede. (Signorelli, 1962:.45)

Nesta pasaxe, excesivo seguramente, podemos entender que na recepción existe un compoñente físico que é
interesante analizar para poder construír fisicamente nos procesos de ensaios a presenza imaxinaria do
espectador.
A través da atención dilatada, da observación amplificada podemos emular a presenza do espectador/a na sala
de ensaios. A mirada atenta da dirección constrúe unha mirada que intentar, por todos os medios, ser a máis
precisa, libre e fluída sobre o noso traballo. Unha atenta mirada, unha mirada con calidade, aberta e receptiva
aos cambios, supón provocar ao performer que sinte en todo momento que o seu traballo está sendo observado
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e, polo tanto, modificado en continua transformación. A construción da mirada da dirección é o elemento máis
poderoso para poder converterse nese espectador de profesión.
La labor principal del director de teatro es supervisar los ensayos con una atención extraordinaria y un estado
de alerta brutal. El actor percibe el nivel de atención que se le presta y, consciente o inconscientemente,
acusa la intensidad y profundidad del interés del director. En última instancia, la atención no se puede fingir.
(Bogart, 2007: 87-88)

A mirada da dirección é doble. É doble porque en todo momento está vendo a acción no presente do ensaio e,
ao mesmo tempo, cotexándoo co que xa sabe que vai vir. Nesta dicotomía, móvese a seguinte pregunta: que ve
realmente o/a director/a? o que está a suceder ou o que ten na cabeza?
Aprender a construír o lugar no que temos que deixar nas montaxes o traballo do espectador é o traballo de
construción da dirección da parede de obra que guiará todo o traballo da partitura de accións dos/as performers.
E é aquí, neses punto concretos, onde se atoparán para a co-construción da obra.

1.
2.

3.
4.

Empregaremos o termo Performer para referirnos indistintamente a actor/actriz, bailarín/a…
La international School of Theatre Antropology (ISTA) foi creada por Eugenio Barba, .fundador do Odin Teatret, discípulo e
introdutor das ideas de Grotowski. A ISTA é un laboratorio escénico teatrl que a partir dunha temática concreta e dende
perspectivas de creadores diversos: teatrais, científicos, poéticos, pictóricos…, desenvolve un traballo de reflexión, práctica y
teorización sobre o feito teatral.
“La antropología teatral indica un nuevo campo de investigación: el estudio de comportamiento pre-expresivo del ser humano
en situación de representación organizada.” (Barba: 1992:26).
“Sats puede traducirse con las palabras impulso, preparación o estar listo para…. En nuestro lenguaje de trabajo significa estar
a punto de reaccionar, el instante que precede a la acción en el espacio, cuando toda la energía está allí ya preparada para
intervenir, pero suspendida, retenida aún en el puño, mariposa-tigre pronta a emprender vuelo” (Barba, 1990: 67)
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RESUMO / RESUMEN
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1.
INTRODUCCIÓN
Cando falamos de traballos artísticos estamos a valorar a pegada que esa proposta deixou na sociedade, o que
trascende son os traballos que revirten na sociedade á que pertencen; por controvertidos, por acertados, por
molestos, por pertinentes… Un longo etcétera que se pode sintetizar na re percusión que tivo no seu contexto.
Ben, pois cando un espazo cultural se implanta nun lugar a primeira análise é a do territorio ao que pertence e
como dialogar co xa existente, como propoñer, debater e cuestionar o que está por algo mellor, en definitiva
facer un oco, a poder ser imprescindíbel, na contorna.
É polo que un espazo cultural que vive de costas ao que o rodea ten os días contados e só vive para esmorecer
como proxecto, sen embargo o espazo que enraíza, dende o comezo, está destinado a ser decisivo para a
comunidade.
O teatro naceu da tribo, que pedía ao chamán cada vez máis teatralidade máis ficción, unha fé edulcorada polos
efectos e que mantivera a tensión e o interese ata o final. O rito desprendeuse da fé e deu lugar ao acto teatral.
Un espazo de encontro entre execución (Chamán) e público onde poidan pensar e transformar o mundo no que
viven.
Aqui é onde plantexo o estado da cuestión : Porque un espazo cunha programación cultural de calidade non ten
o público que debería para manterse? Onde e como chegar a ese público? En resumo como espertar a cidadanía
desa “anestesia cultural” na que está inmersa para que poida valorar, analizar e cambiar a realidade existente.
Máis alá do marketing tradicional, e da realación cliente/servIzo, no eido cultural está o compromiso que os
cidadáns desenvolven con ese proxecto onde teñen que ser conscientes do consumo da programación. Como
manter vivo o interés e como achegar formación a un público que está mergullado nunha crise económica que
non deixa lugar a pensar en gastos culturais? Como sobrevivir xestionando e non morrer no intento.
Xestionar un espazo cultural conleva a preocupación pola creación e estabilidade do seu público. Como deseñar
estratexias eficaces para manter a programación cun volume de público sustentábel para unha sala teatral.
A xestión, en contraposición á administración, reclama unha capacidade de definir obxectivos e deseñar o
proxecto como eixo da metodoloxía de acción e concretamente no sector cultural analizar á par os procesos
sociais nos que mantén sinerxías mutuas. Como aporta Alfons Martinell (2001, 38) “A xestión esixe un certo
gusto pola autonomía para decidir o curso da acción e liberdade para resolver os problemas que emerxen na
execución. A xestión aproxímase a unha certa creatividade na búsqueda de alternativas e innovación cunha
grande sensibilidade de atención ao exterior e aos procesos do seu contexto”.
A xestión teatral abarca aspectos tales como a administración de salas, edificios e instalacións, xestión e
administración de compañías teatrais, a planificación e posta en marcha de proxectos escénicos, a programación
das salas e espazos escénicos, a difusión e o márketing, análise de públicos, servizos de produción, exhibición,
difusión e formación, etc.
O sector das artes escénicas é un dos sectores artísticos con máis ampla traxectoria histórica e cun grande futuro
por diante. É preciso incorporar procedementos e instrumentos profesionais de xestión que axuden a optimizar
os seus recursos para que se adapten satisfactoriamente aos cambios dinámicos e profundos que se están
producindo neste sector.
No presente traballo pretendemos aportar estratexias que axuden á creación e asentamento de público nunha
sala teatral e en concreto o desenvolvemento do teatro comunitario como base para conseguilo. O estado da
cuestión lévanos a analizar o tema desde diferentes puntos de vista; social, cultural e económico.
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Abeirándonnos nestes tres eixos, e cristalizando os esforzos na creación teatral ca comunidade á que pertence
tentaremos aportar estratexias de boa praxe para mellorar a comunicación ca contorna, a imaxe do espazo, a
comunicación cas institucións e a que os números nos permitan falar de estabilidade. Cando o espazo é sostido
pola comunidade, que ás veces é público e ás veces intérpretes, créase un vínculo co espazo que constitúe a
esencia do sentimento de pertenza, que fai que se valore e defenda o proxecto, facendo ao mesmo tempo que
as persoas que se encarguen de xestionar a sala teatral traballen mellor e sobre todo tranquilas porque hai unha
comunidade que non falla ben dende o palco, ben dende o escenario, ben dende a difusión…conseguindo
estabilidade nun sector que adoita desenvolverse con certa precariedade.
A preocupación polo desmantelamento cultural e a posibilidade de mergullarnos nunha sociedade que practica
a idiocracia1 xustifica a análise de proxectos como as salas teatrais privadas, pequenos barómetros nas marxes
que nos avisan dos rumbos que toma a sociedade.
A Asociación Galega de profesionais da Xestión Cultural di:
“As persoas que se adican á xestión cultural son profesionais que fan posible e viable en todos os aspectos un
proxecto ou organización cultural, que desenvolven e dinamizan os bens culturais, artísticos e creativos dentro
dunha estratexia social, territorial ou de mercado e que realizan unha labor de mediación entre a creación e os
bens culturais, a participación, o consumo e o disfrute cultural.” (www.xestoresculturais.gal)
A xestión dun espazo cultural a través dunha iniciativa empresarial hoxe en día significa adicarse a un sector que
está eternamente en crise, depender na túa empresa da concesión de axudas para po der levar a cabo programas
concretos, perseguir incansablemente patrocinios e sponsors… En re sumo querer abandoar e ilusionarte, a
partes iguais a túa profesión case a diario.
Neste traballo pretendo analizar as causas, a situación actual das salas teatrais e a través do Teatro comunitario
aportar ferramentas que fan posíble a sostenibilidade dun espazo cultural na súa con torna.
Dende que o márketing virou o rumbo e desprazou o seu obxectivo do produto ao cliente, os espazos culturais
teñen que adicarlle máis traballo ao público que aos produtos que venden, teoría que beneficia ao sector cultural
que sempre tivo tendencia a renegar de ver o seu traballo como produto e aos seus compradores como clientes.
O público, xa non entendido como cliente, senón como amigo e sobre todo como “mecenas” ten que atopar no
espazo o seu lugar, onde presumir e querer “levar” aos seus amigos; clientes potenciais nun primeiro momento,
amigos despois e se a experiencia foi satisfactoria, incluso “mecenas” ou no mellor dos casos “emisarios” do
proxecto, que axudan a súa divulgación e supervivencia.
A cultura é un ben social e como tal debe ser defendido e apoiado polas institucións públicas. Pero, como se
sitúan respecto a unha sala de titularidade privada?
As institucións públicas pasaron moitos anos construíndo contentores de cemento, grandes zulos, onde pechar
a cultura, a política do “centro cultural” de “cidades da cultura”, que en periodos moi curtos xa eran pantasmais
con programas puntuais e visitas para fotos de políticos, en moitos casos só en funcionamento na inaguración e
pouco máis. Onde está a inversión no proxecto a medio e longo prazo? Ula creación de postos de traballo? As
programacións estables? Os especialistas: técnicas de cultura, técnicos da escena, directoras, dramaturgos,
xestoras…Non aparecen nos seus pro xectos e asi é como ese proxectos son “fetos mortos”, como ben di M.A.
Pérez Martín “Os espazos escénicos deben estar relacionados antes cas ideas que cos ladrillos ou co cemento
cultural”2 (M.A. Pérez martín, 2011, 5)
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Dende o nacemento do márketing na era da industrialización, este termo non deixou de evolucionar abrindo a
súa área de traballo a outras disciplinas que aportan novos puntos de vista.
Lonxe fican ideas rancias sobre márketing versus cultura, como termos incompatíbeis, e que facían
que o sector non medrase e mesmo tivera un sentimento de “traizón” a ese espírito “puro e bohe mio” que
semella rodear todo feito artístico.
Asi ben, unha vez superados eses traumas, o márketing chega á xestión cultural. As primeiras ache gas ao tema,
son aínda herdeiras das coñecidas 4P´s de McCarthy; produto, prezo, distribución (place) e promoción. Pouco a
pouco xa se lle van aplicando teorías psicolóxicas e sociolóxicas que de rivan en termos como “marketing social”
ou “marketing filantrópico”.
Na actualidade, a moda dos estudos xa derivou no “neuromarketing”, que combina a neurociencia e a
mercadotecnia. A tendencia será a capacidade, xa non de adiantarse a un desexo, senón de deseña lo na mente
do consumidor/a en función do produto que temos ou queremos vender.
No marketing adoitáse comezar polos estudos de mercado, pero seguindo a teoría de Colbert, que defende que
é preciso un marketing específico das artes: primeiro realízase un estudo da empresa cultural e o seu produto
artístico, despois identifícanse os seus públicos para finalmente aplicar es tratexias do marketing mix.
Neste traballo o primeiro que analizamos é o contexto, o territorio, a súa identidade para despois deseñar o
espazo e as súas necesidades de fóra a dentro, da comunidade ao teatro, ese teatro que revirte outra vez na
comunidade e deixa unha pegada imprescindíbel nos cidadáns.
Non existe mellor difusión do proxecto que o boca a boca, que a comunidade recomende a visita o teatro como
un símbolo máis da súa identidade.
2.

MARCO TEÓRICO.

2.1.
Panorámica histórica do Teatro Comunitario.
O teatro comunitario é o que nos vai permitir devolverlle o público ao teatro. Cando coñeces ou practicas unha
arte é máis sinxelo que a valores. Os termos; compromiso social, barrio, comunitario están de moda… O que vai
supor unha posta en valor do Teatro Comunitario que levan ensiando ao mundo as arxentinas e arxentinos
dende o 1980.
Naceu no 1983 co grupo, nas súas orixes pais e nais Catalinas Sur, que debe o seu nome ao lugar onde se
xuntaban, unha praza entre bloques de edificios na Boca. O nacemento foi político, por aqueles anos Arxentina
vivía unha represión civil por parte do Estado enmascarada como “medidas de seguridade”, estabase
acordonanado os parques, as alamedas, deixando sen espazo público aos cidadáns que ía perdendo os seus
dereitos para converterse en presas do medo consumista que os obrigaba a mercar alarmas, vallas… Todo o que
axudara ao aillamento social, debilitando asi a for za e o encontro do colectivo. Pois nun intento de recuperar o
público comezaron repolitizando os espazos e facéndolle entender á comunidade que o barrio non era un foco
de delincuencia e medo porque o barrio somos todos e temos que vivilo, defendelo e disfrutalo.
A defensa da alegría prendeu como unha mecha e no 1996 noutro grupo “Los Calandras”, grupo de rúa
profesional que decide asentarse no barrio e facer teatro ali, asi comeza a segunda etapa do Tea tro Comunitario.
Neste caso un grupo de teatro profesional de rúa e que estaba farto de ir na bús queda de público, e ver como
esa estratexia non funcionaba. Moi semellante é a historia do “Teatro del barrio” de Madrid, espazo recente
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onde actores profesionais fixeron unha sala teatral no seu barrio e teñen en xira a súa montaxe El rey del barrio,
a súa visión do Rei Lear co Teatro Comunitario de fondo3 . Tamén a experiencia de Voadora4 con Don Juan de
Moliere, onde os actores ensaian cas persoas do lugar da función durante 2 semanas e despois fan a función,
éxito de público e sobre todo de estratexia. Outro exemplo é a sala madrileña Usina5, onde fixo un esforzo por
integrar a multiplicidade de identidades que habitaban no barrio, conseguindo 8 nominacións aos Premios Max
de Teatro. En Andalucía a Cia Atalaya está involucrada en proxectos comunitarios a través da súa sede, a sala
TNT en Sevilla, con montaxes como La Bernarda del Vacie . Asi, non é de extrañar que apareza unha nova
categoría nos Premios Max ao Teatro Social e asociativo. Estas son algunhas das ferramentas de creación de
público que están revolucionando as billeteiras dos espazos priva dos.
No 1997 hai outro feito determinante, Catalinas Sur inagura un espazo propio e deste xeito sabemos que a súa
forma de entender o Teatro ten un futuro inmenso.
A partires do 2001 o Teatro Comunitario é recoñecido dende Arxentina ao mundo, o esforzo de di fusión dos
grupos (sobre todo Catalinas Sur e Barracas) é recoñecido e comezan a importar a fór mula de creación e deseño
de grupo, ao mesmo tempo enriquecéndose, pois unha das características é ter en conta a idiosincracia de cada
lugar, polo que as normas son flexibles atendendo á natureza de cada comunidade.
Relacíonase co tecido social do barrio e contribúen a aumentar o capital social. Con asociacións culturais, con
colectivos de profesionais e voluntarios que reinvirten tempo nas melloras da contor na, intervindo para
mellorar a calidade de vida das veciñas e veciños.
Ataca a globalización, axudando a afastar o medo, o medo que nos impide volver a ocupar os espazos públicos,
e asi repolitízase o territorio. Fai que as persoas non se sinta soas e enclaustradas, se nón que saían conectar
cos seus veciños e veciñas e participen activamente das decisións comunitarias da contorna facendo un exercico
similar á ágora grega. Devólvelle ao barrio a súa memoria e a súa autoestima, a través das dramaturxias
colectivas e procura, que a través do coñecementos da memoria histórica non voltemos repetir os mesmos
erros.
O máis importante é querer formar parte, pois os integrantes, agás a cúpula que adoitan ser profesionais, os
demais son actores e actrices afeccionados que a través dos cursos de formación, que en moitos casos imparten
os profesionais que están anexados ao proxecto artístico van mellorando a técnica escénica.
Quizais a condición maís importante é pertencer ao territorio, pois esa é a chave para poder falar de calquer
problema do barrio por miserento que sexa, mentras vivas no barrio podes falar del. O Tea tro comunitario
aglutina moitos estilos e formas de facer teatro que xa pasaron pola pátina do tempo: agitprop, teatro político,
teatro campesiño, antropolóxico, Teatro de rúa, … No teatro comunitario podemos tocar todos eses estilos e
seguimos na mesma onda, no mesmo lugar. É iso o que fai que triunfe esta feito dende o lugar , dende o
territorio, dende o que nos modifica a nosa forma de falar, de movernos, de pensar ; a nosa contorna.
Manexando tres diccionarios: Akal, Patrice Pavis e o de Genoveva Dietrich, non atopamos a entra da de Teatro
Comunitario, temos que buscar voces que colidan co termo; agit prop, teatro social, teatro environment, cívico,
teatro de rúa, teatro independente… Asi recollendo de uns e outro ar mamos o collage para a defición dun
termo, que xa está en pleno uso e práctica na sociedade.
As influencias teatrais hai que buscalas no Agit Prop6, no Teatro Campesiño de Váldez7, nos mo vementos de
rúa de San Francisco (San Francisco Mime Troupe), no teatro antropolóxico de Barba (Director do Odin Teatret)
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e as súas experiencias co teatro ritual en México… Brecht e a súa preo cupación pola activación do pensamento
a través do teatro, Boal e as súas técnicas do Teatro Foro etc.
Traballan desde o Teatro Foro de Augusto Boal8 onde repolitizan os espazos públicos e escriben dramaturxias
específicas para as súas montaxes, partindo de historias propias aportadas polos participantes, o que fai do
proceso unha viaxe, ás veces nostálxica e outras reveladora para todo o barrio que se ve implicado no deseño
da proposta escénica.
Normalmente teñen un espazo cedido por algunha asociación ou colectivo e é onde ensaian unha vez á semana,
no verán é común que se trasladen á rúa. Hai casos como Los Calandras ou Catalinas Sur que teñen espazo
propio, espazo que explotan económicamente pola semana con cursos de formación e a fin de semana como
sala teatral. O espazo que escollen ou ocupan, normalmente é un lugar senlleiro do barrio. Combinan técnicas
de teatro de rúa, teatro como arma social, de clown e música moita música para cantar as mágoas e dificultades
da contorna, como se dunha murga gaditana que canta para espantar e superar en comunidade a crise
económica se tratara.
A difusión é de boca orella, pois ninguén do barrio quere perderse a festa da estrea, que é moi normal que
remate en chourizada colectiva festexando o feito de estar nun barrio con boa saúde social. A maiores os
patrocinadores e sponsors colaboran ca estrea. O recoñemento ao traballo no tecido social foi visible
institucionalizándose a Red de Teatro Comunitario, conxugando deste xeito as po líticas culturais e sociais neste
rede que axuda a coñecerse e constituirse entre os grupos que nacen novos e os históricos.
O traballo e a súa metodoloxía é parente das orixes da creación colectiva, cun formato horizontal onde todos os
participantes aportan a todas as áreas de traballo. Tanto é asi que os textos e as escenificacións están sometidas
a este sistema colectivo e asembleario de toma de decisións durante todo o proceso artístico.
A flexibilidade do grupo, integrantes que saen e entran, é unha caracterísitica propia do traballo na comunidade.
A súa natureza aberta, non exime de compromiso, pois se un veciño non pode asistir xa se ocupa de buscar unha
solución, non é un problema senón un trazo caracterísitico que permite os elencos tan multitudinarios e
resignifica o seu sentido, pois é da comunidade, que somos todas as que pertencemos a un territorio; barrio,
vila, aldea… A idea de conxunto supera ao individual. Os participantes son moi conscientes que eles, de xeito
indivudual, non consiguirían o éxito, polo que a defensa é do proxecto do teatro comunitario non de nomes de
persoas en cartel.
É un teatro do barrio para o barrio. As estreas paralizan as actividades do barrio, pois ninguén quere faltar a
unha función na que van falar da historia da túa avoa, dos personaxes da vila… Só se entenden os intercambios
con outros colectivos que tamén coñezan e practiquen o Teatro Comunitario, entón o interés social e artistico
das pezas é sublimado.
2.2.
O concepto de teatro comunitario
Nas últimas publicacións sobre o tema hai autores (Lucie Elgoyhen, 2014) que falan de teatro so ciocomunitario,
e toman as ferramentas do teatro social, estando mais enfocados en obxectivos di dácticos que políticos, se ben
é certo o Teatro Comunitario e o Teatro Social beben de fontes seme llantes: Teatro do oprimido e teatro político
entre outras, gustariame aqui redefinir conceptos.
Para min o Teatro Social é unha práctica teatral na que o grupo que se une ten alguna eiva ou pro blématica que
fai que se xunten para denunciala, dala a coñecer e superala. Asi, hai grupos de Tea tro Social de persoas con
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diversidade funcional, de mulleres que sofreron maltrato, de persoas maiores que a tráves do teatro recuperan
memoria e revirten ca súa práctica aportacións importantes sobre o coñecemento da historia, etc. A condición
que os une sempre é unha dificultade e/ou pre xuizo que deben ensinarlle á sociedade a coñecelo e /ou superalo,
tamén axuda aos participantes que a padecen a empoderarse respecto a ese trazo característico. As persoas
que guían estes grupos e clases son facilitadores, adoitan ser profesionais da pedagoxía que aplican diferentes
técnicas teatrais, artísticas e sociais para que os participantes a través dun proceso creativo transformen unha
realidade social concreta e enfocada, facer ao público ver as capacidades artísticas de determinado colectivo e
onde o resultado artístico non é o obxectivo principal.
Pero, segundo a miña opinión, no Teatro Comunitario o que xunta aos participantes non debe ter un enfoque
de eiva ou problemática concreta, individual ou social, o que une aos integrantes é unha forma de entender a
realidade na que vivimos todas e poder aportar, a través das escenificacións ferramentas que axuden a
desenvolver o pensamento crítico. O teatro comunitario é integrador por natureza, o seu obxectivo é mais
grande que superar en concreto unha problematica social pois pretende mellorar o mundo a través da
transformación social en termos utópicos; xustiza, igualdade… a través do traballo local, onde o barrio é o seu
obxectivo e a identidade do mesmo o seu campo de traballo. Non hai distincións nin condicións entre os
participantes, máis alá das que impoña cada grupo, porque contrúen “o compromiso” na participación do grupo,
que está relacionado ca toma de decisións artísticas. Normalmente está dirixido por un profesional do teatro,
que adoita ser quen dirixe, e aínda que o seu traballo nestes proxectos non é xerárquico é quen de guiar
producións con elencos moi numerosos, onde o resultado artístico pesa moito, pois conleva a responsabilidade
á hora de tratar as teses nas súas propostas escénicas de temáticas trancendentes e reveladoras da situación
actual. Non son actrices e actores profesionais, pero os grupos poden ter un ou dous asalariados, adoitan ser
profesionais das áreas de produción e dirección, funcionan como abeiro para os participantes que descansan
neles a súa calidade artística da peza, que si é un tema crucial pola importancia das escollas, representar os
temas relevantes do teu barrio require rigor, ademais o público é coñecedor deses feitos o cal coloca aos
intérpretes diante dun público experto. En canto aos contidos das propostas escénicas, quédalle á dirección
destes grupos a tarefa de non errar nas escollas artísticas, nun equilibrio permanente entre actores non
profesionais e temas relevantes, é por iso polo que o teatro comunitario e a formación escénica, sobre todo en
técnicas actorais van sempre ligadas.
O Teatro Comunitario é unha actividade política, no senso en que todo teatro é un feito político e social, pero
os trazos característicos son definidos por cada grupo, non tendo que conter ningunha especificidade social nos
integrantes. Resúltame tamén diferenciador, respecto ao Teatro Social, a súa forma de traballar e de
organizarse, a traves das ferramentas da dramaturxia participativa, da produción teatral, da horizontalidade na
toma de decisións artísticas e de xestión de grupo que leva a que se consiga pór en marcha a democracia directa
nas maneiras de tomar decisións e funcionar.
Aglutina coñecementos moi concretos da Arte Dramática, que van máis alá dos estudos pedagóxicos ou sociais
que fan unha achega lúdica cuns obxectivos concretos por actividade para conseguir superar problemáticas de
colectivos con defición propia. A aplicación de áreas como produción, na súa organización, difusión e no caso de
Arxentina, por exemplo, pertencer a unha rede propia de distribución teatral, ou ter unha espazo teatral como
Catalinas Sur, fan que apliquen áreas de coñecemento do teatro e a xestión.
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A unión no termo sociocomunitario ten a súa lóxica, pois conceptualmente comparten logros encadrados na
transformación da realidade que achega a súa existencia e o impacto que produce a cotío as súas
representacións.
4.1.

A salas teatrais privadas e a necesidade de público.

A sala teatral ten un ciclo de vida, que se repite semanalmente, a fin de semana, ninguén na periferia asiste ao
teatro entre semana. Este é o motivo fundamental polo que hai que anexionar outro proxecto que poida convivir
no espazo e que axude a rendabilizalo entre semana, na maioría dos caso é unha Escola de Teatro.
Escola de Teatro pola semana e Sala teatral na fin de semana é o binomio habitual de supervivencia dunha sala.
Son o “kokoro”9 do proxecto. A escola dentro dun teatro ten grandes beneficios para a Sala, pois transfórmase
o alumnado no público obxectivo da sala, e se a Escola ten boa saúde o target10 da sala está garantido.
Na sala Ingrávida ademáis, atendendo á natureza muldisciplinar do proxecto, os Domingos proxectamos cinema,
polo que entre; Escola, Sala e Cine conseguimos unha triangulación estupenda para que o fluxo de participantes
do proxecto sexa de Luns a Domingo. Un espazo que fica pechado, que se ve pechado a miúdo ofrece unha
visión de proxecto de éxito escaso e ademais hai que superar a imaxe que ten un teatro de cova, ca caixa escénica
negra e as características que implican na psicoloxía do cliente potencial entrar nestes espazos de “gueto”,
temos que analizalo e en conta se pretendemos crear público novo e contrarrestalo con medidas como:
Ter aberto todas as horas que poidamos, para que se alguén queira entrar non teña que facer o do
breesforzo de ver cando está aberto, senón atender a ese impulso sempre que se poida.
A recepción do espazo, a través da persoa que reciba ten que ser amable no trato e ofrecer información
clara e precisa sobre que se fai nese espazo. A presentación pode incluír unha pequena visita guiada para facelo
partícipe, cómplice do lugar, ao mesmo tempo que é unha posta en valor do sector. Esa primeira visita xa debe
ir acompañada dalgún tipo de agasallo, que ben pode ser o flyer da programación vixente, para que teña a
opción de repetir doadamente.
Estar sempre en boa comunicación ca contorna colindante: veciños, negocios da mesma rúa… A imaxe
e a actitude de aportar á comunidade un ben debe ser constante, aínda que non atravese mos o mellor momento
no proxecto.
Ter presencia nas redes sociais, atendendo as demandas concretas de cada unha, non empregar a
mesma linguaxe para facebook, que para twiter, que para instagram, pinterest…
A web do proxecto debe ser de navegación sinxela, onde atopes claramente a programción e a venda
de entradas.
A imaxe dixital debe ser clara, ben deseñada e sobre todo eficaz.
A programación e a venda de entrada ten que resultar cómoda, con acceso rápido e sinxelo.
O mailing que se fai ca programación á prensa e ás suscriptoras do canle de noticias ten que ter un fluxo
que equilibre a información e periocidade para que o público potencial poida ter recordatorios das actividades
e non resultar “pesados” ofrecendo a información como para que queiran non recibir máis.
O feedback unha vez pasados os eventos é fundamental, o evento non remata na hora cronolóxica que
remata senón que palpita na psicoloxía do cliente e recolle sentimentos de algo que perdeu, podendo dar lugar
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a pensamentos como “o seguinte non o perdo” ou sentir orgullo por participar dunha proposta cultural de éxito
chegando a compartir fotos ou vídeos dos eventos, nos que ben
se sinten protagonistas ou sinten a necesidade de difudilo, traballando de maneira natural na difusión do espazo.
Participar en eventos nos que sexa un prestixio asociar a nosa marca: Festival de Cans, presenta
cións da Erregueté, presentacións de libros… Onde marquemos o noso lugar respecto ao sector que traballamos.
As traballadoras, e sobre todo so xestores e xestoras do espazo teñen que aportar parte da súa
vida artística ao proxecto, dándolle valor; escribindo artigos en revistas especializadas, colaborando en
proxectos onde se fale do proxectos… Creando a idea de entidade do espazo, o espazo como unha institución
cultural, máis que iso como un referente no propio sector.
Superar a barreira de entrar nun espazo novo, cunha comunidade que se desenvolve á perfección dentro e cun
código que parece que todos coñecen é moi difícil. Se ese neófito/a ten unha boa experiencia, saberémolo se
repite. Se foi asi, fixemos da recepción un éxito, senón foi asi, teremos que trazar novas estratexias para que nos
coñeza de outro xeito e volva entrar, esta vez a través dun coñecido, dun convite…
Os espazos teatrais, para esta sociedade que transformou o confort comunitario nalgo virtual, cos xogos en liña,
as relacións a través do chat e o cibersexo… Fan que o teatro sexa un lugar que pro porciona demasiada emoción,
un lugar que te enfronta a ti mesma contigo na vida real. Co doado que é ser unha persoa distinta na pantalla
do ordenador, na comodidade do teu sofá e entón chega o teatro que é incómodo que te fai amosarte espida,
nunha sala pequena cunha función potente emocionalmente, cando remata e se prenden as luces, non hai
escapatoria. Polo que temos que ir pouco a pouco desenterrando a sensibilidade artística que fomos perdendo
como sociedade globalizada e tecnolóxica.
A outra grande estratexia é a programación do espazo, é a que define a súa natureza, polo tanto a forma de
comunicarse e os valores que defende. Teñen que estar deseñadas previamente: as liñas da programación, e
saber se no lugar onde estamos ubicados teñen cabida, a súa recepción será o obxecto de análise ao longo deste
traballo.
As políticas actuais para apoiar e axudar a estabilizar un proxecto escénico, ben sexa sala ou compañía son
escasas e trazadas dende o descoñecemento activo da profesión. O sistema de subvencións, o escaso
incremento dos orzamentos para tales fins e a ineficacia das comisións de valoración que adxudican as axudas
faime pensar que un replantexamento das políticas faría que moitos dos proxectos, que foron bandeira de
calidade, non pecharían como foi o caso da salas: Nasa, Galán ou a Iago.
Os espazos no panorama galego, a nivel autonómico, contan con dous tipos de axudas; unha anual e outra á
programación.
A primeira depende dunha comisión de valoración o que non asegura a continuidade da axuda e unha
xustificación da mesma que fai patente o descoñecemento do día a día da natureza dos proxectos escénicos.
A segunda, unha vez consegues entrar na Rede, asegúrache unha financiación “virtual” que só po des invertir na
programación que está inscrita nesa mesma rede. As cantidades son irrisorias: 9000 € para levar a cabo unha
programación estable no periodo dun ano…Chegado este dato, sempre me pregunto dúas cuestións; non
saberán calcular os cachés? Descoñecen o convenio teatral? Se a política externa, a que promociona e defende
un sector é así: como faremos para manter a boa praxe? E como artellaremos a nosa política interior con estas
marxes tan axustadas e afastadas da realidade da profesión?
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Pois a única resposta que se me ocorre é con moito coidado, non con pouca sorna confirmo que este tipo de
políticas funcionan como válvula de escape para os catros bohemios nostálxicos que nos arriscamos a
emprender nun sector que non ten nin apoio nin consideración institucional.
As políticas de subvencións, que pretendían protexer a arte e salvala de ser un produto xa están ob soletas, máis
alá de que este feito nos guste ou non, temos que traballar ca realidade imperante, a mesma que reduciu as
políticas culturais con medidas de austeridade que serviron para asalvaxar a poboación e alimentar a súa falta
de sensibilidade artística.
4.2.

Un caso práctico: A sala Ingrávida e o seu Teatro Comunitario.

4.2.1. Xénese e creación da comunidade.
Cando se comeza a andar no Teatro non se sabe cal vai ser o espazo ao que estás destinada a ocupar, iso vaise
construíndo no tempo, e asi foi como Xerpo Cultural deseñou o seu propio destiño na historia do teatro galego.
No que vai deparar aínda está por demostrar e por escribir.
O nacemento da empresa foi no 2007, se ben é certo que tivo un periodo de exploración, abeirándo se na propia
Asociación Cultural que serviu, mentres os integrantes se formaban e non podían dar o paso á
profesionalización.
Esa fase fetal é a base do despois, onde aparecen os trazos que van definir o seu traballo e a poste rioradicación
plena ca súa tranformación xa non só en oficio senón en modo de vida.
Esta empresa culural encetouse practicamente ao mesmo tempo proxectos que abarcaban diferentes
eidos:
A compañía teatral no 2007 estreamos a nosa primeira peza “Salpicados”.
O noso proxecto de Escola Municipal de Teatro para o Concello do Porriño.
Diversos proxectos de calado menor en relación ca: xestión (Festival Coiro de Pita, asesoramento nas
programacións culturais nas entidades), traballos artísticos de encarga (presentación de libros, contacontos
específicos…) e responsabilizarse da formación teatral en centros privados (San Xe rome Emiliani, outros
concellos e servizos técnicos en entidades e asociacións)
No tempo cada unha das áreas percorreu o seu camiño, todas seguen presentes no día a día de traba llo e todas
contribúen a engrosar o noso branding, co xeito propio e recoñecíbel do acabado en to dos os traballos. Nestes,
algo máis de 10 anos hai un proxecto que xerou o corpo de Xerpo, a súa carcasa, que a “SALA INGRÁVIDA”.
Conseguise dar forma ao global do proxecto e aglutinamos nese lugar a natureza híbrida característica de Xerpo
Cultural. O espazo é a nosa oficina, o noso laboratorio, a nosa residencia artística e o lugar de referencia para
presentar e ensaiar o nosos proxectos. Despois dependendo dos trazos específicos de cada encargo, as vías de
distribución son di versas.
Xerpo non tiña pensado ter unha sala, senón fora polo éxito social que tivo nas intervencións primeiras, e iso
débese a unha visión ampla do concepto teatral e a que a Dirección de Escena é o elemento rector das directrices
a seguir en calquer iniciativa.
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A comunidade xenerouse dende ese ano, 2007, e ese pouso anterior de tecido asociativo, que traza mos dende
a utopía social precisa, cando non sabes o que estás creando, só sabes traballar arreo no que cres que debe ser
unha sociedade mellor. Arredor do Proxecto Escola Municipal de Teatro do Porriño artellamos o que despois viu
e agora xa é realidade, a comunidade ingrávida.
Na Escola municipal de Teatro do Porriño, establecimos 3 cursos de formación regular na interpretación e varios
obradoiros especfícos ao longo de cada ano escolar, xa nese primeiro bosquexo de plan de estudos
preguntabamos que ía pasar cas persoas que remataran eses tres anos de formación, onde ían facer teatro e
como iamos desprendernos delas se eran parte da casa? Asi foi como come zamos a plantexarnos que esa xente
tiña que seguir facendo teatro con nós, pero cal sería a fórmula idónea, a partir de aí tres anos, mentres a
primeira promoción se formaba de posibilidades, cábalas e moitas preguntas arredor da cuestión.
Despois de ter claro que tiñamos que facer algo con elas reunímonos con ese grupo, que a maioría son as
históricas no noso actual teatro comunitario e dos que non hai unha porcentaxe alta que se transformaran en
profesionais da escena, polo que todo os nosos folgos e a nosa ilusión tivo un gran impacto nas súas vidas. Deses
encontros co grupo reunimos os puntos de interese, preguntándolle abertamente se querían continuar e de que
xeito. Todo esa pescuda pode ser sintetizada nalgo así como “o que máis nos gusta é actuar, queremos ter bolos
porque disfrutamos moito do escenario, do público e do traballo en equipo que supón. Queremos seguir
aprendendo e non todos queremos dar o salto á profesionalización, porque somos moi conscientes do que
significa, pero queremos facelo cada vez mellor e non só aprendermos a subir a un escenario senón tamén algo
de iluminación, escrita…”
Cubrir as necesidades desa comunidade foi obxectivo principal na área de formación da empresa. Nestas
estabamos cando, envites políticos municipais, fixeron que o concello do Porriño deixara de ter Escola de Teatro
e entón tiñamos dúas opcións: deixar a idea escola para máis adiante ou tentar unha escola privada.
Optamos pola Escola privada, e creo que funcionou tan ben pola urdimbre de comunidade que sen conscientes
fomos alimentando. A Escola Municipal estivo catro anos e despois dedicimos seguir co mesmo local e así dar
continuidade ao noso proxecto a longo prazo. É certo que un espazo físico e propio da empresa axuda a súa
identidade, era un espazo barulleiro e, aínda que pequeno, sempre con cousas e xente polo medio, ali
cociñábanse unha media de tres ou catro proxectos ao mesmo tempo o que tranformaba ese local nun espazo
vibrante dinámico e profundamente social.
Que as reunións de traballo rematen nunha festa acáelle ben a calquer proxecto artístico no que se precisa
momentos de respiro e esparcimento para dárlle forma as ideas…Por eses días, no curso 2011/2012 decidín
asaltar a Agadic (Igaem, naquel tempo) cunha soa pregunta:
“Hai 4 anos que voltei de Málaga, onde tiña bós augurios de futuro profesional, traballamos diario e non sei
porque non nos vai moi ben nesta latitude?” Nalquel entón, na xerencia Miguel Martín, su poño que polo propio
agobio cando detallei un día de traballo meu, deslizou o comentario de porque non abriamos unha sala teatral,
sobra dicir que nos pareceu un xeito de botar balóns fóra e non cubrir un dos valores que sustentan a esta
entidade pública que é promocionar o teatro. Co tempo des cubrín que é certo foi un xeito de quitarme do seu
despacho, pero tamén descubrín a capacidade emprendedora dunha microempresa teatral como Xerpo, o David
desa batalla.
4.2.2. Proxecto do teatro Comunitario na Sala Ingrávida.
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A sala inagurouse en Marzo do 2014 e á diversidade de frontes de traballo que adoita realizar Xerpo engadiuselle
a xestión dun espazo, cas súas necesidades. Para Xerpo era a forma idónea de cristali zar nun eixo
espazotemporal o seu enledado día a día de reunións, ensaios, mails, chamadas, clases e contacto con amigos
que precisaban dun espazo de seu onde explorar novos proxectos nos que emerxía unha nova mirada, que facía
dunha conversa un proxecto, polo que aínda que era unha área máis de traballo, se existía a organización
correcta sería un proxecto que albergaría aos demais, que podería orbitar máis cómodamente na galaxia
Ingrávida.
Así o 2014 pasou axiña e entre aprender a xestión dunha sala teatral, aprender a programar e entender a
tempada teatral como calendario de traballo xa entrabamos na tempada 2014/2015. Ca ilusión de estrear
espazo propio non pechamos no verán, e por certo fixemos un Agosto glorioso, e traballamos con atención ao
público continuada de Marzo do 2014 ata Agosto do 2015, onde collimos o primeiro mes de vacacións, con certo
medo por se a xente perdía o hábito de vir ao teatro, ben de público, ben a tomar clase ou ben a tomarse algo
e conversar relaxadamente.
Houbo proxectos propios que tiveron que acougar, o que máis adoleceu foi a cia, eramos incapaces de
concentrarnos para pensar no noso vindeiro proxecto, a xestión é un traballo inmenso e invisíbel que nos
deixaba esgotados. O incipiente público de Ingrávida pedía unha peza nosa, pero non chegou ata o 2016 con
“metamorfoseS”, seguiulle no 2017/2018 “Casquería e outras vísceras”. Xa eramos quen de pechar o noso
círculo de produción, encargas, distribución e agora unha parada máis xestión dun espazo teatral.
Sen tempo para coller aire xa tiñamos outra troupe de persoas que remataran a formación actoral con nós,
estaban transformados en público formado e activo e tamén con moitas ganas de probar as táboas no novo
espazo, pero non eran profesionais, nin querían selo, tiñamos que atopar unha fórmula na que encaixara todo.
recuperamos as conclusións das primeiras promocións da nosa escola de Teatro, primeiro municipal e despois
privada, que seguían funcionando na sala e despois de moitas posibilidades e con moitas características na
cabeza decidimos facer unha serie teatral que tivera un tempo de incubación de 2 meses, onde deseñar a
dramaturxia e despois 1 capítulo ao mes, sempre a final de mes, para facilitar unha baixada de prezo
(aproveitando que non son profesionais) e asi facendo todo o posible para que o hábito semanal de ir ao teatro
non decaera.
A nivel de xestión as fórmulas sinxelas son as máis duradeiras, así que:
A serie teatral estaría guiada por un profesional da escena, e feita por un grupo de veciños con formación
teatral, que participan no proxecto 1 día á semana, non como clase de teatro senón como ensaio, esas persoas
non pagan (posto que non é unha clase), pero tampouco cobran (posto que non son profesionais), si que hai
entrada, sempre a prezos populares, para ver os capítulos da
serie e esa recadación é para a sala teatral nun concepto de aluguer polo espazo e o material profesional que
fai que a súa serie teatral teña un acabado de calidade. A recadación sempre se utiliza para melloras en relación
co espazo. O profesional que guía debe tomar a realización da serie como un adestramento de inxenio, ten ao
seu dispor elenco, un teatro equipado e un público desexoso de ver e opinar sobre a proposta, sen dúbida un
luxo.
Aquí está exposto o cerne da cuestión…como pode ser que esta idea arrastrara a cantidades inxentes de público
e o teatro profesional, con montaxes marabillosas non o fixera no mesmo espazo e nas mesmas condicións? É
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que ver a unha veciña no escenario, implicar o teu negocio nun capítulo ou que conten unha das historias da túa
parroquia iso é un pracer inmenso, iso sen contar a de público virxe que asiste por primeira vez co motivo do
teatro comunitario ao teatro.
A expectación é tan grande que comezamos a pensar en estratexias que trasvasen público da serie á
programación profesional e iso é o motivo principal desta exposición.
4.2.3. Proxectos levados a cabo de Teatro Comunitario na Sala Ingrávida
O Teatro Comunitario da Sala Ingrávida foise cociñando lento dende a primeira proposta de serie teatral
“Defecto de forma” na tempada 2014/2015, unha serie paródica con estilo de sitcom televisiva onde se explraba
por primeira vez o formato (serie de teatro) e se comprobaba se a fórmula re sultabaválida. Os resultaron
superaron as expectativas e o público respondeu con medras dende o primeiro capítulo.
Na segunda experiencia optamos por “A Vinganza da becha” 2015/2016, e aqui indagamos no for mato de
narcoserie pero ambientada en Galiza, aqui a trama por capítulos ca súa intriga e os personaxes mandaban no
deseño da serie, xa o grupo de participantes comezaba a ser numeroso.
A terceira experiencia asentou as directrices do Teatro Comunitario e “Por catro perras!” 2106/2017, asentou
as bases da metodoloxía de traballo dun grupo xa moi numeroso e con exprien cia no formato serie e ganas de
aprender as técnicas do Teatro Comunitario a fondo. Así esta vez traballamos a memoria histórica
adentrándonos nas hsitorias que compartían con nós as veciñas e veciños arredor dos anos 60, perto en canto
a estética ao teatro documento, pero non no seu estilo pois traballamos unha trama de ficción que nos permitiu
crear unha serie cargada de escenas paisaxe sen texto, creando un plantexamento híbrido a medio camiño entre
a máquina e a paisaxe, entre a trama e o documento histórico, onde rexía a memoria e o recordo en lugar dos
datos e o rigor histórico. É o exemplo que analizo polo miúdo nos capítulos posteriores e aporto material nos
anexos.
A curta e presente aventura comunitaria levounos a crear “r.e.m.” na tempada actual 2017/2018, onde
abordamos a temática dos soños, rem unha fábrica que constrúe soños, onde preguntamos ao público polos
seus soños e despois facemos as súas escenificacións, cun ton de teatro político que deixa ver claramente unha
tese que fala dunha sociedade manipulada polos sonniferos que lle impiden soñar, erguendo a metáfora da
sociedade falta de soños e que precisa espertar para trazar o seu propio camiño.
4.3.
A creación de público.
A creación de público, dendo o caso práctico que analizamos (A Sala Ingrávida) ten tres bases importantes: a
Escola de teatro de Xerpo, que reside no propio espazo, as posfuncións e a programación.
Estes tres feitos conforman dun certo xeito velado a potente Escola de Público que alí se dá.
Se analizamos o proxecto Escola, temos que botar unha ollada cara atrás e contar os cursos que le van facendo
esta actividade: Escola Municipal de Teatro (2007 ao 2011, 4 cursos escolares), Escola de Teatro Xerpo os cursos
2011/12 e 2012/13 a Escola con residencia na Sala Ingrávida dende o 2013, o ano escolar de mudanza, ata a
actualidade (2018, un total de 5, contando o curso que corre). O tempo de implantación do proxecto é
importante para a análise, porque o público que acadou este espazo non é un traballo do espazo soamente
senón anterior, sobre todo porque a xestión do espazo soubo encaixar os seus proxectos anteriores no mesmo,
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facendo un efecto de bóla de neve, un total del 11 cursos escolares formando nas artes escénicas, que cristalizou
no espazo como xa analicei en capítulos anteriores.
A lóxica levou a que o público principal é o alumnado da Escola, que ten desexos de ver exemplos do que está
aprendendo acode ás funcións as fins de semana, o profesorado incentiva tamén ese flu xo analizando as
montaxes nas aulas, ou procurando de forma informal e inesperada encontros co alumnado no propio trasego
de ir á sala días antes da función, facendo así labores ademais labouras de promoción, axudando entre varios
axentes (alumado, profesorado, xestores e artistas) un encon tro previo no que todos coinciden cando se lle
pregunta pola sensación en Ingrávida de “estar na casa”.
O aspecto emocional é de suma importancia na creación de público, na sala síntense libres para aprender, opinar
e propoñer ideas na programación ou melloras do espazo. Neste senso, se só se “usara” o elemento emocional
como algo publicitario sen unnha escoita activa e unha reciprocidade penso que o seu efecto sería moito máis
lene. O equipo que lidera Ingrávida está moi adestrado na empatía, é o seu xeito de traballo, sempre van ter
unha solución en positivo a calquera pequena in comodidade dende o ambigú ata a xestión cos artistas, o detalle
e o cariño non son unha pose son un xeito de entender a necesidade de cultura que padecemos e facela chegar
da maneira máis eficaz é o seu obxectivo.
A outra base; a posfunción foi unha experiencia que se deu por decantación, ao rematar as funcións xenerábase
de maneira natural un encontro co público que bulía pola sala. Os xestores aproveitaban para presentar os
artistas, o profesorado pedía aos artistas que amosaran algún elemento da escenificación, as rapazas do ambigú
convidan aos artistas nada máis rematar a peza favorecendo un intre de descanso, todo iso fixo que as
posfuncións estiveran dende sempre.
Así foi como naceron e se desenvolveron pero na actualidade son unha das tatuaxes da casa, as per soas cando
traen persoas novas a sala fan comentarios tipo “ a entrada é para a obra e para despois falar cos actores”, iso
fixo que se implementaran ata crear verdadeiras veladas de tertulia sobre te mas importantes arredor do teatro
e a arte.
A terceira pata que sustenta a creación de público é o deseño concienzudo das liñas de programación, que son:
Teatro contemporáneo.
Proxectos ca comunidade e ca arte da contorna.
Teatro familiar.
Cinema.
Representacións da fin de curso da Escola de Teatro de Xerpo.
Serie de Teatro Comunitario.
O teatro contemporáneo, aínda nalgúns foros denominado alternativo, non é de masas, polo que dende a
xestión decidiuse combinar fórmulas que facilitaran o coñecemento desas propostas profesionais que gozan
dunha calidade excelente. Así da primeira liña de programación, que é a liña mestra deslíndanse todas as de
despois que axudan a que o público asista ben porque está implicado na montaxe ben porque vai coñecer unha
proposta de teatro contemporáneo de calidade, e se aínda así non lle parece ten o “terceiro tempo” (como a
comunidade chama á posfunción) para poder analiza la descubrila ou aportar a súa opinión, co cal garántese
que a experiencia sexa satisfactoria.
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Non esquezamos a ubicación do caso práctico, ubicado na periferia, non nunha cidade que a priori ten maís
poboación á que emitir a súa mensaxe de programación.
Os proxectos ca comunidade e ca arte da contorna son ideas, tendo como cerne sempre o escenario, onde
empoderar o barrio; presentación de libros, conversas con artistas, cursos só para a comunidade que rematan
en escenificacións… Nesta liña é moi habitual que a comunidade propoña eventos que se valoren no equipo de
traballo da sala e se lle axude a dar a factura de calidade final que precisan para saír adiante, en moitos casos
son deseños exclusivos para Ingrávida que esperta nos seus grupos de traballo a percura de atopar a arte onde
non sabiamos, porque ese efecto deuse nas súas propias vidas dende que forman parte da grande familia do
teatro.
O cinema, está asentado nun cineclube creado polas espectadoras, elas xestionan a programación e os xestores
de Ingrávida aplican criterios de calidade, se é preciso, executan labores administrativas e de distribución e
proxentan os filmes o Domingo. Teñen tamén palestra despois da proxección e adoitan programar cinema
galego co que é moi habitual as tertulias cas creadoras tanto ao vivo como con videochamada, sistema que
utilizan a cotío para evitar custes de desprazamento, usando a mesma pantalla de dimensións grandes para a
videochamada para que calquera do público participe activamente con preguntas e valoracións sobre a película.
A liña de teatro familiar é a menos explotada, comezou sendo os Sábados pola mañá e modificouse aos
Domingos, sendo un acerto importante o cambio de horario. Comezouse ca idea de manter unha programación
familiar estábel, ben pezas de teatro, ben obradoiro de pouca duración, os custes desta liña son elevados e
estaba o equipo de Ingrávida autoexplotándose creando eles e elas mesmas eses obradoiros trafegando un
volume de traballo de Luns a Domingo demencial, co que se decidiu só programar teatro os Domingos de mañá,
pero só se os orzamentos destinados a ese capítulo al canzan polo que non ten unha periocidade establecida e
sácase de forma discontinua 1 ou 2 Domingo ao mes. As liñas de programación deben ser fieis aos seus
obxectivos e aínda que se fai moi to teatro familiar, a maioría non é contemporáneo, iso xunto cun orzamento
apretado fai que suceda esa falta de estabilidade nesta liña.
As representacións de fin de curso da Escola Xerpo son o premio para todos os grupos e o xeito de que a sala
permaneza aberta ata mediados de Xullo, pois a tempada teatral remata Maio, co cal o mes de Xuño está adicado
as fins de curso e o capítulo correspondente de Teatro Comunitario. Xuño xa é un mes de festivais de teatro
polo que liberar a programación das compañías profesionais nese mes axiliza o volume de traballo do espazo
que a partir de Maio van facéndose máis lixeiro beneficiando ao equipo e tamén ao compromiso do público,
adiantándose así ao comezo da etapa estival.
A cuarta pata da creación de público é a que expoño durante todo este traballo, que se atopa exposta e
analizada nos diferentes capítulos que o conforman, comprobar que o teatro comunitario é quen de crear
público nunha sala teatral.
4.4.2. Billeteira da tempada
Estes dous apartados, programación e billeteira permítennos guindar luz, en formato de datos de todo o que
expoño no traballo. Aporta a ferramenta de análise máis obxectiva para ver claramente a superioridade e
mantemento de público do Teatro Comunitario, polo que a unión do Teatro Comunitario e o formato serie
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teatral creo que son a combinación idónea para que funcione na transformación dun público novo, pois non son
habituais do teatro, que veñen a ver aos seus amigos e familia e como pouco a pouco van asentándose.
A tempada que analizo corresponde con 3º ano de vida da Sala Ingrávida e é ben coñecido polos xestores
culturais a norma de que calquer tipo de negocio se asenta nos dous primeiros anos, na mentres que no sector
cultural resulta en cinco, antes é precipitado, pois o consumo e sobre todo o hábito cultural cócese máis
lentamente, dado que o gasto en lecer non responde a unha necesidade básica a evolución de público en
Ingrávida está en aumento e iso é grazas á implementación do Teatro Comunitario no espazo.
5.

CONCLUSIÓN E DISCUSIÓN.

Cheguei a varias conclusións que reflexo a continuación para o seu debate e discusión:
A cantidade de público do Teatro Comunitario é inegábel, unha enerxía que ademais de analizar hai que
aproveitar.
O Público do comunitario é virxe, moito non é consumidor teatral e moito é a primeira experiencia nunha
sala de teatro destas características, polo que é normal que se vaian facendo habituais de forma lenta e segura,
sobre todo porque son do barrio, asi que minorizamos os inconvintes de traslados longos, etc.
As persoas participantes son as que máis difusión fan do proxecto e polo tanto do espazo, aforrando
custes de promoción á sala
É un método con solucións integrais e simbióticas.
A necesidade do Teatro Comunitario é responsabilidade do fracaso das políticas culturais imperantes,
en xeral e o devir incerto de políticas que xulgan a artistas polas súas letras para asegurar
o estatusquo da clase con poder económico, que non quere regular a riqueza e abolir un sistema social que se
fundamenta nos privilexios dunhas políticas sen futuro.
Na última reunión dos integrantes do Teatro Comunitario da Sala Ingrávida asomaron melloras
para que o proxecto non queime aos participantes e unha visión esperanzadora do futuro. Os te mas que
traballamos para a consolidación da nosa fórmula son: a asistencia asidua e puntual aos ensaios, mellorar o
sistema de traballo na fase inicial da dramaturxia, a conciencia colectiva (a decisión miña non é individual, afecta
ao grupo e ao proxecto), replantexarnos unha estratexia de expasión polos barrios e aldeas, aplicar o sistema
de ensaio por secuencias (convocando aos integrantes de cada secuencia para despois ensamblar e evitar os
tempos de agarda), a importancia do factor emocional no grupo (xa non somos compañeiras/os de teatro, senón
que se iniciou unha amizade entre nós), entre outros factores.

1 Idiocracia é un concepto que presenta unha sociedade antiintelectual, insensible ao medio ambiente, consumista, obe
sa, saturada polo marketing, dominada polas grandes corporacións e fanática da comida lixo.
2 M.A. Pérez Martín, 2011. “Gestión de salas y espacios escénicos”. Ñaque.
3 www.teatrodelbarrio.com
4 www.voadora.es
5 www.lausina.es
6 Teatro de axitación: forma de animación teatral que aspira a sensibilizar a un público fronte unha situación política ou
social. (Pavis, 1998. p, 441).
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7 Grupo de teatro de rúa fundado no 1965 en California, durante unha folga realizada pola clase obreira agrícola do San
Joaquín Valley contra os viticultores e dirixido po Luís Miguel Váldez. (Akal, 1998. P, 808).
8 http://www.thecrossborderproject.com/teatroforo/
9 palabra xaponesa que significa mente e corazón ao mesmo tempo.
10 Público obxectivo dun produto.
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