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Gloria Nacional

Uxío Rodas, escultor e pintor duns 60 anos, é considerado polos seus contemporáneos unha
auténtica “gloria nacional”. As súas esculturas están nos mellores museos internacionais e ten
sobre as súas costas unha longa e importante carreira de creador honesto e impoñente, con
exposición e grandes ventas en todos os países do mundo. O goberno do seu país, ao través
do seu presidente, antigo camarada de Uxío agora convertido en moderado, acaba de
encargarlle unha escultura monumental que se colocará na praza principal da capital,
remodelada para tal fin. Unha escultura que represente e simbolice á nación. Pero Uxío
enfróntase a unha profunda crise creativa acompañada, para abondar máis na parálise, nunha
tamén profunda crise dos valores sociais: a política, o país, a nación, a patria... son conceptos
nos que xa non cre.

Uxío recibe a visita de Carme Facal para saber algo do seu representado. É unha muller duns
65 anos, que rexenta a galería que representa a Uxío e, ademais, organiza unha feira de arte
contemporánea de grande importancia. Coñece a Uxío desde hai moitos anos. Os dous
debaten sobre encargo gobernamental, e Carme sempre pon sobre o debate a retranqueira
sabedoría de ter andado medio mundo.

O goberno está preocupado polo retraso na entrega da obra e o presidente envía ao estudio de
Uxío á ministra de cultura, para que urxa ao creador. Maribel Álvarez-Prieto, a ministra de cultura, é
unha universitaria brillante de trinta e moitos anos, elegante e espelida, filla, a súa vez, dun
camarada común ao escultor e ao presidente.

O encontro das tres mentalidades, a de Uxío, na crise existencial de non retorno; a de Maribel,
a xuventude executiva da nova realidade e a de Carme, a sabedoría de que o ten vivido todo;
xeran, nesta obra, unha comedia de profundo contido social.
Gloria Nacional, desenvólvese na actualidade, ou se cadra, hai uns anos, nos primeiros 2010.
Algunhas veces as personaxes fan referencia aos últimos anos do franquismo, cando algúns
deles eles aínda eran novos.

Gloria Nacional estructúrase en tres escenas ou partes, e as tres se desenvolven no mesmo
espazo: o estudio grande e luminoso do escultor Uxío Rodas.

ELENCO

LUMA GÓMEZ
CARME FACAL

Actriz de longa e prolífica traxectoria, ten intervindo nun sen
número de espectáculos producidos por diferentes compañías
e polo Centro Dramático Galego e ten participado nos elencos
de películas como Urxa, O bosque animado ou María Soliña
entre outras.

MIGUEL PERNAS
UXÍO RODAS

Ten participado en importantes proxectos de teatro,
audiovisual e dobraxe. Un grande actor, imprescindible na
escena e no audiovisual actual galego.

MANUELA VARELA
MARIBEL ÁLVAREZ-PRIETO

Cunha xa extensa carreira, comezou nos títeres, e agora forma
parte con regularidade nos elencos de diferentes compañías.
Actualmente é unha actriz habitual nos espectáculos de Teatro
do Noroeste.

EDUARDO AlONSO
DIRECTOR E AUTOR

Autor, adaptador e, sobre todo, director teatral, con máis de
50 espectáculos as súas costas e múltiples premios, entre
eles dous MAX a mellor texto en galego, participa tamén
activamente na consolidación social das artes escénicas.

BRAIS MORÁN
ESPAZO SONORO

Músico con grande presencia na escena musical galega. Foi
músico e actor en diversos espectáculos e ten realizado as
bandas musicais e os efectos sonoros de diferentes
espectáculos desde fai dúas décadas.

EQUIPO TAETRO
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO

O Equipo Taetro é un colectivo de profesionais relacionados coa
creación escénica, que se xuntan para crear escenografías,
vestiarios, deseños gráficos, seleccións musicais... para dar
forma ao espectáculo.
Equipo Taetro está formado por:
Eva Alonso, Luma Gómez, Eduardo Alonso, César Seijas.

VESTUARIO
O vestiario de todas as personaxes de Gloria Nacional será actual. A acción transcorre nos nosos días
e nun lugar similar a Galicia. Uxío Rodas está con mono de traballo, aínda que cun deseño algo
especial.
Carme Facal é unha galerista duns sesenta e cinco anos, polo tanto veste elegante pero informal e
con moito colorido, na súa primeira aparición. Na súa segunda aparición, na que vén da inauguración
da escultura, veste un moderno esmóquin para muller, elegante e sofisticado.
Tamén Uxío Rodas, cando vén da inauguración veste un traxe elegante e un punto informal.
Pola súa banda, Maribel Álvarez-Prieto, que é ministra de cultura, na súa primeira aparición veste un
traxe chaqueta moi elegante pero discreto e á volta da inauguración o seu vestido é xa de fe sta e algo
atrevido. Son personaxes ubicados na alta media burguesía da actualidade..
O vestiario deseñouno o Equipo Taetro, equipo que vén deseñando os vestiarios de algúns dos
espectáculos de Teatro do Noroeste e que está formado por: Luma Gómez, Eduardo Alonso, Eva Alonso
e César Seijas.

O ESPAZO ESCÉNICO
O espazo escénico de Gloria Nacional é o mesmo, con pequenas variacións durante os tres actos ou
partes no que se desenvolve a acción. O lugar é o estudio de Uxío Rodas, ou mellor un dos estudios
de Uxío Rodas. O que ten afastado da cidade no medio do monte para illarse e, así, poder traballar
mellor.
É un estudio dun escultor e pintor, polo tanto está repleto de cadros antigos, rematados e outros sen
rematar, e sobre todo está ateigado de esculturas, moitas delas a medio facer.
No centro aparece un pedestal ocupado por unha escultura a medio construír. É soamente unha
aparencia, porque está totalmente cuberta por un grande pano gris, suxo e algo roto, que non deixa
adiviñar o que cobre exactamente. Sobre unha mesa, próxima á escultura do centro, adivíñanse o que
son os elementos de traballo para esculpir a pedra central: diversos ciceis, mazos de ferro e tamén
ferramentas eléctricas, sobre todo, máquinas de aguzar e pulir de diferentes tamaños . Todos estes
aparellos amosan o aspecto de ter sido xa moi usados. Tamén sobre unha mesa próxima á escultura
central tapada co pano, vense diferentes planos ou bosquexos en papel, amoreados e ciscados sobre
a táboa sen ningunha orde establecida. Nun lateral e cara ao proscenio hai un amplo sofá vello e xa
desmouchado sobre o que se amorean diversas mantas e colchas de cores imposibles. Claramente o
espazo é o obradoiro amplo, luminoso e desorganizado dun escultor de, aparentemente, moitísima
produción.
Esta escenografía está deseñada tamén polo Equipo Taetro.

TEATRO DO NOROESTE
Compañía creada por Luma Gómez e Eduardo Alonso, profesionais cunha dilatada experiencia teatral,
festexaron o seu 30 aniversario no 2017. En todos estes anos produciu montaxes de textos clásicos
como Medea de Eurípides, Rei Lear, Macbeth, Noite de reis ou Romeo e Xulieta de William Shakespeare; e
de autores contemporáneos, basicamente 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 (Cidade de
cristal) de Eduardo Alonso e tamén textos como Confesión ou Linda and Freddy, ilusionistas de Eduardo
Alonso.
Tamén realizou montaxes de textos infantis como Piratas de Eduardo Alonso ou Touporroutou da lua e o
sol de Roberto Vidal Bolaño. Un dos seus espectáculos producido foi o musical Imperial café cantante.
Vigo 1936 de Eduardo Alonso, que recibiu os premios María Casares ao 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 (FETEGA), en 2008 e 2011. No 2017 recibiu o premio Adolfo Marsillach a unha labor teatral
significativa concedido po la Asociación de directores de escena de España.

