“Da Avaricia, a luxuria e a morte” composto polos textos de Valle-Inclán “Ligazón”, “A Cabeza do Bautista” e “A Rosa de Papel”.
Espectáculo de grande formato, oito intérpretes entre actores (5) e
músicos (3).
Duración estimada de 1h 30min.
Espectáculo para público adulto e escolares dende 14 anos.
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STORYLINE
De xeito inmenso, certeiro e maxistral, Valle-Inclán trenza nas tres obras
que configuran este espectáculo os dous únicos motores que moven o mundo humano, a avaricia e a luxuria co seu inevitable tránsito final: a morte.
Da singular e poética; “Ligazón” (auto para siluetas), lívida como o vento,
pasando pola americana e patriótica “A cabeza do Bautista” (melodrama
para marionetas), tallada en terra, até a espectral e contundente “A rosa de
papel” (novela macabra), fraguada no lume, todas elas expresadas nunha
tradución que é reposición con aceno de canónica.

SINOPSE
En “Ligazón” a avaricia é un colar que enxoia o espertar do desexo erótico máis primario e animal, pero sobre todo é un inmenso e brutal berro de reafirmación da propiedade da muller sobre o seu propio corpo. A
confabulación da Raposa e a Venteira non será quen de afogar a ansia de
emancipación dunha Moza cos seus obxectivos perfectamente trazados. A
noite, a lúa, os cans, delinean un pacto de sangue que conducirá á morte,
máis tamén á liberdade. “A moza, cun aceno cruel que lle crispa os labios
e lle afía os ollos, dá en se chantar as tesouras na súa man, e entramentres
oprime a boca do mozo coa palma ensanguentada.”
En “A cabeza do Bautista”, o patriótico indiano retornado fuxindo de xustizas, e despois da boa e incomprendida acción de dotar a un pobo inculto
de bar e billares, se reencontra co seu pasado encarnado no fillo da finada,
que chega con intencións retortas de recuperar herdanzas e numerarios.
O golpe so ten unha saída, e pasa por transportar ao forasteiro á cova. A
conseguilo se aplica con esmero a Pepona, que con esa acción quedará
irremisiblemente unida ao destino do indiano. Pero no intre final todo se
disloca e o que debería ser morte faise vida nun sen remedio. “Os seus
ollos toldados, premen, ao fulgor do facón que ergue a estadea amarela de
don Igi. A Pepona, desmaiada, sente que se arrefría sobre a súa boca a boca
do Jándalo.”
En “A rosa de papel” asistimos á agonía dunha traviata desesperada polo
seu mal casar e contrariada porque o billetaxe dos seus aforros será malgastado por un mal home borrachón e anarquista. Cando o condenado regresa de encargar os divinos, en descubrindo as carnes brancas da defunta,
entre os viños evaporados e os delirios desencaixados, súbenlle ao caletre
todos os putrefactos desexos carnais e necrofílicos, pero o lume da fragua
vai coller fachendas de redención e acabará con todo. “Simeón Julepe,
entre labaradas, abrazado ao cadáver berra frenético. As langrás recúan,
aspando os brazos. E toda a fragua adquire reflexos de incendio.”

LUMA GÓMEZ

Actriz de longa e prolífica traxectoria,
maravillosa actriz do teatro galego.

IMMA ANTÓNIO
Dramaturga e actriz cunha grande
sensibilidade, colaboradora habitual
nos nosos espectáculos.

MANUELA VARELA
Cunha xa extensa carreira, comezou
nos títeres, e agora forma parte con regularidade nos elencos de varias compañías teatrais.

MIGUEL PERNAS
Teatro, audiovisual e dobraxe, un
grande actor, imprescindible na escena galega.

FERNANDO TATO
Forma parte das primeiras xeracións
da Esad de Galicia, recuperámolo
para o teatro tras protagonizar longo
tempo a serie da TVG “O Faro”.

BERNARDO MARTÍNEZ

Compositor habitual das producións
teatrais galegas. Músico en múltiples
grupos e é gañador de varios Premios
María Casares polas súas composicións.

XAN CASAS
Actor e músico cunha grande versatilidade, provén do Teatro de Cámara
Ditea,e participa en múltiples montaxes, tanto do CDG como de compañías indepedientes.

FELISA SEGADE
Cantante de Leilía, pon a voz ás
cancións do espectáculo co seu cantar
enchido de emoción.

CONCEPTO ESTÉTICO
A primeira idea forza que nos provocou a lectura dos textos de
Valle-Inclán que configuran este espectáculo foi a de que estabamos ante
un teatro puro, contundente, rotundo. Por iso esta reflexión levounos a
concibir o espazo escénico baleiro, desprovisto de elementos e maquinaria. O teatro nu. Pero ademais, cada un dos textos remitiunos a conceptos
primixenios e elementais, e así “Ligazón” pareceunos limpo, claro, lixeiro
e contumaz coma o vento, “A cabeza do Bautista” cotiá, dura e elemental
como a terra e “A rosa de papel” vibrante, caótica e desmesurada coma o
lume. Por iso cada un deles se relacionou esteticamente con cada un destes
primarios elementos. Todos eles aderezados por uns músicos de camiños
que resolven o eterno dilema de dar saída escénica as acotacións dos textos
de Valle-Inclán, cantándoas.

ESTRUTURA
Como se sabe, “El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte” de Valle-Inclán está moi claramente estruturado como un retablo cunha táboa grande
ao centro que sería “El embrujado”, dúas táboas algo máis breves aos lados
que serían os dous “melodramas para marionetas”: “A rosa de papel” e “A
cabeza do Bautista”, e abrindo e pechando o retablo, dúas táboas aínda
máis pequenas que serían os dous “autos para siluetas”: “Ligazón” e “Sacrilegio”. Como resultaríanos un espectáculo imposible de abordar polo
seu tamaño e as súas características, optamos por “desmontar” o retablo,
non é a primeira vez que se fai, e quedarnos ca primeira táboa pequena e as
dúas medianas. Pero así establecido xa non é un retablo, por iso decidimos
titulala “Da avaricia, a luxuria e a morte”, e centrar o noso esforzo neses
tres elementos.
Aínda que pode parecer que os tres textos curtos que configuran este espectáculo: “Ligazón”, “A cabeza do Bautista” e “A rosa de papel” están
cada un relacionado con cada un dos pecados do título e a súa consecuencia, a morte; a realidade é que os tres están, en forma e en proporcións
diferentes, empapados de avaricia, luxuria e morte. Non se pode dicir que
algunha predomina nun texto ou noutro. Non. Os tres son participes das
tres.
Deixamos, pois, aparte “El embrujado” que el so xa dá un espectáculo
escénico completo e “Sacrilegio” porque de todos é o que menos se ten
representado seguramente porque é o que menos interese ten en comparación co resto dos textos do Retablo. Pero tamén hai outra razón na escolla
dos tres textos, xa que son os que con máis claridade e precisión aparecen
reflectidas a avaricia e a luxuria e máis contundentemente desembocan en
morte. E no caso de “El embrujado” e en “Sacrilegio” si ben tamén están
a avaricia e a luxuria mesturadas coa morte, están de xeito máis ambiguo e
nalgún caso son anteriores ao acontecer escénico que expresa cada texto.
Claramente so nos tres escollidos se dá con total claridade que se está a
falar da avaricia, a luxuria e a morte.
No espectáculo non se desenvolven na orde establecida polo autor para a
súa publicación conxunta e tampouco na súa orde de composición, optamos por seguir unha orde que facilitaba o tránsito técnico entre os tres.
Amais, aínda que non conservamos a estrutura de retablo, si queríamos
manter unha estrutura con certa simetría, aínda que non fora tan completa como é nun retablo. En “Ligazón” aparece unha luxuria primaría,
en “A cabeza do Bautista” esta luxuria torna en serodia ou terminal, pero

no caso de “A rosa de papel” realmente é unha luxuria necrófilica. Do mesmo xeito, a avaricia en “Ligazón” e en “A cabeza do Bautista” é periférica,
máis en “A rosa de papel” é protagónica. Tamén no primeiro e no último
a morte aparece no remate final, pero na “Rosa de papel” aparece moito
antes, case desde o seu comezo. Expresar certa progresión resultábanos
necesario.

A COMPAÑÍA
Compañía creada por Luma Gómez e Eduardo Alonso, profesionais cunha dilatada experiencia teatral, acaba de festexar o seu 30 aniversario no
2017. En todos estes anos ten producido montaxes de textos clásicos como
Medea de Eurípides, Rey Lear, Macbeth, Noite de reis ou Romeo e Xulieta
de William Shakespeare; e de autores contemporáneos, básicamente galegos, como Una 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
(Cidade de cristal) de Eduardo Alonso e tamén textos como Confesión ou
Linda and Freddy, ilusionistas de Eduardo Alonso.
Tamén realizou montaxes de textos infantís como Piratas de Eduardo Alonso ou Touporroutou da lúa e o sol de Roberto Vidal Bolaño. Un dos seus
espectáculos producido foi o musical Imperial café cantante. Vigo 1936 de
Eduardo Alonso, cuxa montaxe recibiu os premios María Casares a Mellor Texto, Mellor Escenografía, Mellor Vestiario, Mellor Música e Mellor
Iluminación. Tamén as súas montaxes Extrarradios (comedia das mulleres
desamparadas) e Último cowboy recibiron o premio ao mellor espectáculo
no Festival de Teatro Galego, en 2008 e 2011.
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