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Na escura Espana da posguerra, dous seres

marxinados, un profesor expulsado e unha prostituta,

esforzanse por atopar a felicidade.

de Eduardo Alonso

accesit premio Lope de Vega 2014
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Hoxe perdin a mina xeografia

e confundin os pes coas

miradas.



SSTORYLINE

Un perseguido profesor experto en poesía fran-

cesa e unha prostituta coinciden nunha sórdida

pensión da Coruña, nos anos corenta, en plena

época de represión e asasinatos.  A pesar das apa-

rentes diferenzas cos separan, se aferran o un

ao outro como á única táboa de salvación no in-

menso océano da soidade. E entre os dous for-

marán un tándem pletórico de inspiración.



AA Coruna dos anos 40



SSINOPSE
Clara Campos, unha nomeada poetisa mexicana de orixe galega regresa

a España, nos anos oitenta, para recibir un importantísimo premio ás

letras hispanoamericanas. A súa chegada concede, inusitadamente,

unha entrevista a unha nova xornalista na que confesa o seu grande

secreto: unha parte importante da súa poesía, a publicada baixo o alcume

de Vicente Rincón, non é súa. Pertence precisamente a Vicente Rincón

que non é, polo tanto, un alcume, si non o nome dunha persoa real, un

poeta descoñecido e represaliado nos anos corenta. E Clara Campos conta

a súa entrevistadora a especial relación que tivo con ese home cando ela

apenas cumprira os vinte e el andaba polos cincuenta e tantos, nos anos

máis escuros da posguerra civil española, cando as beirarrúas das es-

tradas e camiños de España enchíanse de cadáveres de republicanos vil-

mente asasinados e en Europa o fascismo tomaba París: “Eu tiña vinte

e poucos anos e era unha rapaza leda e fermosa coma vostede, pero eran

outros tempos. A guerra rematara facía menos de dous anos.



AA escuridade, o racionamento e o estraperlo campaban as súas anchas

polas cidades e as vilas do país. A represión, o medo, os asasinatos, os

paseos, os cadáveres nas cunetas, estaban á orde do día. Os anos corenta

foron negros e terribles. Eu vivía nunha estraña pensión na rúa Pana-

deras. Digo estraña porque era ilegal. Rexentábaa unha pobre muller

que non era a dona, senón que fora a criada da casa, porque os donos,

uns médicos republicanos, fuxiran na guerra e ela quedara soa con todo

o inmoble e, para sobrevivir, alugaba habitacións, maiormente ás rapa-

zas que facían a rúa no Papagaio. Eu non coñecín aos meus pais, fun

criada polas monxas do hospicio. Unhas monxas duras, frías e tesas

coma varas de medir. Naquel entón, no hospicio, cando cumprías os

vinte e un anos, as monxas dábanche dúas saídas. Ou quedabas como

criada, traballando de sol a sol pola comida e un catre, ou púñante na

porta da institución coa túa pouca roupa nun atado. Eu escollín a liber-

dade e vinme na rúa sen nada. Acolleume Nicasio, un curmán que tra-

ballaba no porto e que me conseguiu a habitación e o traballo. 



OO traballo consistía... ben, digamos que o traballo consistía en brindar

os meus favores aos homes podentes da cidade. Eu chamaba por teléfono

a un número e falaba con dona Rosa, a madama. Ela dábame un en-

derezo, unha hora e dicíame o que debía cobrar. Eu facía o encargo e co-

braba o estipulado. De cando en vez Nicasio pasaba pola pensión a

recadar a súa comisión e a de dona Rosa. Iso era todo, e así coñecín a

moita xente. Maiormente homes con moitos cartos, pero homes de todo

tipo... ” E a aquela lúgubre pensión chegou un home singular, Vicente

Rincón, agochándose dos falanxistas que lle perseguían desde Vila-

garcía por acusacións sobre a súa tendencia sexual. E Clara descobre a

Vicente e Vicente lle descobre a poesía, esa forma de vivir doutro xeito e

establécese entre os dous unha relación difícil de clasificar: “E así pa-

sábamos tardes enteiras, el lendo poesía e eu escoitando enfeitizada. O

meu, chamémoslle, negocio ía moi ben. Os clientes non so pagaban, se

non que moitas veces me regalaban artigos imposibles de atopar co ra-

cionamento.   



PPalabras Malditas

de

Eduardo Alonso



CCafé, infusións, viño de Porto, medias de seda e algún perfume. Estes

agasallos non tiña que compartilos nin con Nicasio, nin con Dona

Rosa, de modo que os compartía con Vicente. Tardou algunhas sema-

nas, pero rematou descubrindo o meu secreto. El, pola contra, nunca me

fixo partícipe do seu. Tampouco facía falta.” E Vicente tomou baixo a

súa tutela a Clara: “E así, día a día, verso a verso, poema a poema, Vi-

cente foi afinando a miña poesía, perfeccionando a súa expresión e o

seu contido. Eu escribía e el corrixía con paciencia e meticulosidade. E

pouco a pouco a nosa relación foise fortificando, foi medrando e conso-

lidándose sen que case nos decataramos. El, cada vez, estaba máis en-

tusiasmado coa miña escrita, e eu, cada vez máis entusiasmada co seu

entusiasmo. O noso pequeno salonciño – habitación era un fervedoiro de

creatividade e cultura e mentres, fóra, seguía a escuridade e, máis aló,

a guerra.” Pero un día pasou o inevitable, Vicente foi detido por un grupo

de falanxistas: “Busquei por toda a cidade. Recorrín todas as estradas

posibles, e non volvín atopar a Vicente. Nin o seu cadáver apareceu 



nnunca. Cheguei mesmo suplicar aos mozos falanxistas que me dixeran

onde o botaran: “Nós non temos relacións con maricas”. Foi o que me

responderon.” E Clara fuxiu soa a México levando consigo dúas maletas,

nunha as súas propias poesías e na outra as de Vicente que se encarga-

ría de publicar ao longo dos próximos anos da súa vida e que lle outor-

garían o importante premio agora concedido. 



Con todo  o meu

ser buscando a

esperanza.



TTEATRO DO

NOROESTE



IIMPARIAL, CAFÉ CANTANTE

TEATRO MUSICAL

EXTRARRADIOS, COMEDIA DAS

MUllERES DESAMPARADAS

PIRATAS

TEATRO INFANTIL

ROMEO E XULIETA

ÚLTIMO COWBOY



TTEATRO DO NOROESTE
Compañía creada por Luma Gómez e Eduardo Alonso, profesionais cunha

dilatada experiencia teatral, comezou a súa actividade en 1987. En todos

estes anos ten producido montaxes de textos clásicos como Medea de Eurí-

pides, Rei Lear, Macbeth,  Noite de reis ou Romeo e Xulieta de William Sha-

kespeare; e de autores contemporáneos, maiormente galegos, como Unha

Rosa é unha Rosa de Suso de Toro, A grande noite de Fiz de Miguel Anxo

Murado, Campo Sur de Lino Braxe, ou o musical Glass City (Ciudade de

cristal) de Eduardo Alonso e tamén textos como Confesión ou Linda and

Freddy, ilusionistas de Eduardo Alonso. Tamén realizou montaxes de tex-

tos infantis como Piratas de Eduardo Alonso ou Touporroutou da lua e do

sol de Roberto Vidal Bolaño.

Un dos seus espectáculos producido foi o musical Imperial café cantante.

Vigo 1936 de Eduardo Alonso, montaxe que recibiu os premios María Ca-

sares ao Mellor Texto, Mellor Escenografía, Mellor Vestiario, Mellor Música

e Mellor Iluminación. Tamén os seus montaxes Extrarradios (comedia das

mulleres desamparadas) e Último cowboy recibiron o premio ao mellor es-

pectáculo no Festival de Teatro Galego, en 2008 e 2011.



HHISTORIAS PEREGRINAS

GLASS CITY

TEATRO MUSICAL

NOITE DE REIS



Amo o teu silencio escuro

porque amaina tempestades



EEQUIPO ARTISTICO



EESCENOGRAFIA E VESTIARIO



PPACO CONESA
Escenógrafo e deseñador do vestiario en múltiples producións teatrais

de compañías galegas, así como do Centro Dramático Galego, co que

colaborou en varias ocasións. Recibiu o premio I Mostra Internacional de

Teatro de Ribadavia en 1984 pola súa escenografía de Woyzeck, do

Centro Dramático Galego, así como o premio Compostela na súa edición

de 1990 á mellor escenografía e vestiario de As alegres casadas, produ-

ción do Centro Dramático Galego. Tamén recibiu varios premios María

Casares por obras coma Un soño de verán, producido polo Centro Dramá-

tico Galego, Noite de Reis, produción de Teatro do Noroeste, A Cacatúa

verde, producida polo Centro Dramático Galego e tamén recibiu este pre-

mio á escenografía e ao vestiario de Imperial: Café cantante. Vigo 1936,

producido por Teatro do Noroeste. Outros deseños de escenografías e ves-

tiarios que se deben ter en conta, ademais destes, son os de O enfermo

imaxinario, Rei Lear , Galileo Galilei, Macbeth, Lisístrata, Flasback,

Compostela,  Glass City (Cidade de Cristal), Historias peregrinas ou

Piratas.



CCOMPOSICION MUSICAL



FFERNANDO ALONSO
Fernando Alonso nace en A Coruña en 1961. Aos nove anos comeza a

estudar música no conservatorio da súa cidade natal, finalizando o

grao profesional de piano no curso 1982-83. Amplía a súa formación te-

órica no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Obtén no

curso 1987-88 o título de Profesor Superior de Solfeo e Teoría da Mú-

sica. Actualmente é profesor titular de música no instituto “María Ca-

sares” de Oleiros. O catálogo completo das súas obras comprende cinco

obras para piano so – entre elas a “Danza báquica e sentimental”, cuxa

partitura foi editada pola Deputación de A Coruña en 1993 -, Catro

obras vocais e música de cámara e, por último, cinco obras para orques-

tra, entre as que se atopa a “Sinfonietta en fa”, editada en C.D. polo

I.G.A.E.M. en 2004, editada a partitura tamén pola mesma entidade en

2007, difundida a toda España por Radio Clásica en 2007 e progra-

mada en Galicia en múltiples ocasións, sendo a reposición por parte da

Orquestra Sinfónica de Galicia no Palacio da Ópera de A Coruña o 14

de marzo de 2014, o último exemplo delas. 



PPRODUCION



EEVA ALONSO
Realizou o Máster en Produción e Xestión Audiovisual pola Universi-

dade de A Coruña; ademais de cursos: taller de estratexias de xestión de

públicos organizado pola Rede Española de Teatros, Auditorios e Circu-

ítos de titularidade pública; de produción de espectáculos en Editrain;

curso de produción organizado polo Centro Coreográfico Galego; de xes-

tión de subvencións organizado pola Deputación da Coruña; de produ-

ción organizado pola Escola Superior de Arte Dramática de Galicia; de

xestión, produción e distribución de espectáculos; e de deseño de produ-

ción en cine organizados pola Fundación Autor. Foi axudante de direc-

ción e produción en espectáculos das compañías Teatro do Noroeste, Sala

Yago e Lagarta, Lagarta. Realizou a produción, entre outros, dos se-

guintes espectáculos teatrais: Imperial café cantante: Vigo 1936, e que

recibiu cinco premios María Casares; de Romeo e Xulieta; de Extrarra-

dios (comedia das mulleres desamparadas), Glass City(Cidade de Cris-

tal), os tres producidos por Teatro do Noroeste. Tamén é directora de

produción do documental: O que hai que facer para non ir ao mar e Pro-

dutora executiva da webserie Las Recetas de Mamá. 



TTEXTO, ILUMINACION E

DIRECCION



EEDUARDO ALONSO
Autor, adaptador e, sobre todo, director teatral. Comezou a súa activi-

dade teatral en 1965, sendo cofundador de diversas compañías teatrais.

En 1984 recibiu o premio I Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia,

concedido á persoa que destacase pola súa labor especial a prol do teatro

galego, por poñer en marcha o Centro Dramático Galego e ser o seu pri-

meiro director. Recibiu o Premio Compostela na súa edición de 1992 á

mellor iluminación teatral por Os xustos, de Albert Camus e dirección

propia. Recibiu o Premio María Casares, na súa edición de 1997, á me-

llor iluminación teatral por Noite de Reis, de William Shakespeare e

dirección propia e de 2007 pola iluminación e o texto de Imperial: Café

cantante. Vigo 1936, obra con dirección propia. En 2010 recibiu o pre-

mio Cultura ás artes escénicas concedido pola Xunta de Galicia. Como

director de teatro realizou máis de cincuenta montaxes de obras de tea-

tro, entre elas Celtas sen filtro, Os vellos non deben namorarse, O en-

fermo imaxinario, Rei Lear, Un soño de verán, A grande noite de Fiz,

Galileo Galilei, Macbeth , Lisístrata, El embrujado, A cacatúa verde,

Romeo e Xulieta, Glass City (Cidade de Cristal) ou Historias peregri-

nas.



EESCENAS PRIMEIRA E ULTIMA 



E acollemonos sen medo

nos espazos perdidos

e nos lugares remotos

mais ala das palpebras e dos

sonos abertos.



EELENCO



VVICENTE RINCON



MMIQUEL INSUA 

GGEOTRAFÍA DE UN SOÑADOR DE CABALLOS

SAM SHEPPARD

GÜNTER

SALA CUARTA PARED

GÜNTER

SALA CUARTA PARED



MMIQUEL INSUA 

EEL BANQUETE DE PLATÓN

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

EN DEFENSA

SALA CUARTA PARED

DON JUAN DE ALCALÁ

ZORRILLA



MMIQUEL INSUA 

Compaxina traballos no cine, o teatro e a televisión, desde fai trinta

anos.  Das súas últimas películas destacan Magical Girl, de Carlos

Vermut (Festival San Sebastián, 2014. Competición), con quen pro-

tagonizou anteriormente Diamond Flash; Gente en sitios, de Juan Ca-

vestany; o Abc´s death, (A: is for Apocalypse), de Nacho Vigalondo.

En teatro, no último ano protagonizou La ceremonia de la confusión,

dir: Jesús Cracio no CDN; El banquete, de Platón, no Fringe 2013-Cir-

culo de Bellas Artes 2014. Don Juan en Alcalá, dir: Carlos Aladro.

Desde 2007 colabora coa Cuarta Pared, en ETC (Espacio Teatro Con-

temporáneo), onde creáronse En defensa, de Lola Blasco e Günter, de

Mª Velasco, dúas montaxes estreadas na sala. Anteriormente, traba-

llou en espectáculos dirixidos por JM Flotats, LLuis Pasqual ou

Eduardo Alonso. En TV, ten colaborado en series como Gran Hotel, El

secreto de Puente Viejo, Gran Reserva; 14 de Abril: La República,

Cuéntame… 



CCLARA CAMPOS



MMANUELA VARELA

ROMEO E XULIETA

TEATRO DO NOROESTE

O XARDÍN DAS PERNAS ROUBADAS

LA TUERKA TEATRO

E.R. ALGUNHA VEZ TRABALLAREMOS XUN-

TAS

TEATRO DO ATLÁNTICO



FFRIDA

A INTERNACIONAL TEATRO

ROMANO

ESPELLO CÓNCAVO

BALA PERDIDA

ESPELLO CÓNCAVO - TÍTERES CACHIRULO

MANUELA VARELA



MMANUELA VARELA
Comeza a sua traxectoria no ano 1997, dende entón e ata agora des-

envolve o traballo de actriz en trinta espectáculos con destacadas

compañías teatrais, entre elas: Teatro do Atlántico, Teatro do Nor-

oeste, A Internacional Teatro, Centro Dramático Galego, Espello Cón-

cavo ou Teatro Galileo interpretando personaxes principais como

Xulieta en “Romeo e Xulieta” ou Roxana en “Cyrano”. Foi destacada

co premio á mellor actriz protagonista no “V Festival Iberoamericano

de Teatro de Mar del Plata 2009, Arxentina” pola sua interpretación

na obra “Frida” da compañía A Internacional Teatro.

Como actriz de televisión interpreta a Elisa, protagonista da serie

“Galicia Exprés”, no 2000. Ese mesmo ano traballa na longametraxe

“Condenado a vivir” producida pola FORTA. Participa en varias pro-

duccións como son “Mareas Vivas”, “Gondar” ou “Os Tonechos”. Entre

o ano 2007 e o 2012 actua na famosa serie para a TVG “Libro de fa-

milia” interpretando a Pili. No 2014 traballa baixo a dirección de An-

tonio Cuadri en “Hotel Almirante”, película para televisión con

grande éxito de audiencia.



EERMITAS



LLUMA GOMEZ

GLASS CITY. TEATRO DO NOROESTE

A TIXOLA POLO MANGO. TEATRO DO NOROESTE

A MAMMA. TEATRO DO NOROESTE



LLUMA GOMEZ

AA CASA DO PAI

TEATRO DO NOROESTE
ENSAIO

TEATRO DO NOROESTE

AS DAMAS DE FERROL

TEATRO DO NOROESTE

TEATRO DO

NOROESTE

LINDA AND FREDDY, ILUSIONISTAS



LLUMA GOMEZ

Actriz cunha longa e prolífica carreira profesional. Traballou en diver-

sas compañías teatrais, así como en múltiples montaxes do Centro Dra-

mático Galego en papeis protagonistas. Fixo importantes traballos

cinematográficos. Como actriz de televisión realizou, entre outras, series

como: Servizo de urxencias ou Celia. Como actriz de cine realizou tra-

ballos como: coprotagonista no papel de Marica da Fame na película Él

bosque animado, protagonista no papel de Urxa na película Urxa. Como

actriz de teatro interveu en máis de corenta espectáculos teatrais, entre

outros, nos seguintes: O enfermo imaxinario, Medea, As alegres casa-

das, Os xustos, Un soño de verán, Ligazón, Las galas del difunto, Alta

comedia, As damas de Ferrol, Ensaio, Imperial: Café cantante. Vigo

1936, Romeo e Xulieta, Extrarradios (Comedia das mulleres desampa-

radas), Glass City (Cidade de Cristal), Historias peregrinas, Linda

and Freddy, ilusionistas ou A mamma.



PPERIODISTA, CLARA MAYOR, CAMAREIRO



Volves a tua cara en poemas imprecisos

e alzas un abano de mil posibilidades

deixando na sua caida un regueiro de

circunstancias.



TTEATRO DO NOROESTE

correo@teatrodonoroeste.com

www.teatrodonoroeste.com

629 814 297




