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Último Verán en Santa Cristina 
“Último verán en Santa Cristina”, conta o acontecido a un rapaz de 12 anos que, no ano 1960, pasa o 

seu último verán nunha praia preto da cidade na que vive. Moitos anos despois, cando xa é un home 

adulto recibe unhas cartas supostamente propiedade da súa nai xa morta e, na lectura destas cartas, 

rememora o acontecido aquel verán. Como ademais é fillo de militar, o rapaz vive especialmente os 

acontecementos da sociedade franquista da época: os desfiles na praza da cidade que coinciden coa 

estancia de Franco no Pazo de Meirás, a poucos quilómetros de onde el veranea. Entre os seus propios 

recordos, moi escorados nas lembranzas relacionadas co seu paso de neno a adulto, e as cartas agora 

coñecidas vai descubrindo a relación da súa propia nai, a muller do militar, cun antigo amigo da 

xuventude, agora fuxido e enrolado na última partida de guerrilleiros antifranquistas que aínda fica 

activa en Galicia nese ano de 1960. Para o protagonista, agora un adulto, a lectura das cartas e os 

recordos non moi precisos que aínda conserva de aqueles anos, dos que pasaron xa máis de trinta, 

vanlle descubrindo as relacións triangulares da súa nai, o seu pai e o partisano que, inevitablemente, 

rematarán en traxedia. 

“Último verán en Santa Cristina” estrutúrase en catro escenas longas a modo de actos (aínda que non 

hai cambio de escenografía), que se pechan os catro con un escuro como punto e aparte ou fin de 

capítulo. A obra tamén mestura diferentes espazos temporais entrelazándoos e brincando dun a outro. 

Se nos cinguimos a propia obra, estes espazos temporais son tres, pero si temos en conta o propio dos 

espectadores, entón serán catro. Tamén existen diferentes planos ficcionais, concretamente dous, que 

establecen unha relación de perpendicularidade constantemente transformada. 
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Os espectadores atópanse con catro espazos temporais que se poden definir perfectamente, mesmo 

deducir os anos con certa precisión. O fundamental da acción transcorre no ano 1960, cando         o 

protagonista, Alfredo, ten 12 anos. Esta acción mestúrase coa relación directa de Alfredo cos 

espectadores contándolles os seus recordo e léndolles parte das cartas que lle foron entregadas. Nese 

momento Alfredo ten sobre corenta anos, polo tanto trátanse dos anos 90. Ou sexa, Alfredo diríxese 

directamente aos espectadores non na época actual (2020), senón nos anos 90, pero os espectadores 

son conscientes que viven no ano 2020. Amais, hai un momento da escena segunda en que Alfredo 

visita ao seu pai (e somos testemuños desa visita, non é contada), que está nun asilo para militares 

xubilados. Nesa visita sabemos que a nai xa morrera e, segundo Alfredo, a súa nai morreu con cincuenta 

e tantos anos, cando el xa cumprira os trinta, polo tanto esa visita acontece nos anos oitenta que son, 

ademais, cando Alfredo recibe as cartas que, sobre dez anos despois, lee ao público. Como se ve, 

os espazos temporais son múltiples e bríncase dun ao outro constantemente, pero están 

perfectamente definidos e o espectador identifica de seguido en que espazo está en cada momento. 

Esta é unha das características fundamentais deste espectáculo, a ruptura da liña continua de tempo. 

A acción pasa dun tempo a outro con total liberdade e continuidade. 

 
 
 
 

Praia de Santa Cristina anos 60 
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Existen no texto dous planos ficcionais que están establecidos de forma absolutamente perpendicular 

entre eles. O plano da relación do protagonista co público, un plano que desmonta a cuarta parede 

e establece unha relación directa entre Alfredo e o público. O personaxe de Alfredo (con corenta 

anos) é absolutamente consciente de que está o público, os espectadores, no patio de butacas e con 

eles fala directamente. Pero este plano non é real, é ficcional porque está instalado noutro espazo 

temporal diferente ao real. Nesa plano son os anos 90. E perpendicular a este está o plano do resto dos 

personaxes e de Alfredo con 12 anos. Nesa plano (anos 1960 e cun brinco aos 80 na escena do asilo 

militar) a cuarta parede existe e para as personaxes non existe patio de butacas nin espectadores nin 

público. Alfredo pasa dun plano ficcional ao outro con total liberdade e mentres está relacionándose 

con espectadores con corenta anos é considerado polas demais personaxes, especialmente a súa nai, 

como o neno de doce anos que é nese plano ficcional na que ela está. Os espectadores recoñecen 

perfectamente estes diferentes planos e seguramente, pasada a sorpresa da primeira vez que entendan 

estes cambios, asumíranos con total naturalidade. 

 

Praia de Santa Cristina anos 90 
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Na primeira escena un home duns corenta anos, é Alfredo, diríxese directamente ao público asistente e 

comeza a lerlles unha carta que, segundo explica, lle foi entregada hai algún tempo polo caseiro da casa 

na que veraneou cos seus pais hai moitos anos, concretamente cando tiña 12 anos, exactamente no 

ano 1960. A carta insinúa unha relación antiga entre un home e Mariquiña, que, de seguido saberemos 

que é a nai de Alfredo. Este Informa aos espectadores, contándollo directamente, que, de pequeno, 

veraneou todos os anos nesa casa de Santa Cristina, que era unha costume familiar que viña da súa 

nai. Esta conversa cos espectadores é interrompida, ás veces, pola nai de Alfredo que está poñendo a 

mesa noutra beira do escenario e que o trata como un rapaz de doce anos. Hai, pois, nesta escena, 

como moitas veces máis, unha mestura de espazos temporais e de realidades. Alfredo, con corenta 

anos, fala cos espectadores contándolles a súa historia, e, por outra banda e ao mesmo tempo, María 

trátao coma un neno de doce configurando un espazo temporal moi anterior. Alfredo salta da conversa 

cos espectadores a ser ese rapaz de doce anos. Chega o seu pai, Alfredo pai, que é un militar, e anuncia 

ao resto da familia: María e Alfredo, que remata de ser ascendido a comandante de artillería. Todos 

están contentos porque parece que a vida vailles ben nese ano de 1960. Alfredo pai tamén trae un 

regalo para o seu fillo, un fermoso reloxo de pulseira somerxible. O regalo é porque Alfredo ese ano 

sacou unhas notas expendidas non seus estudios nos Salesianos da Coruña. Alfredo marcha correndo 

a ensinar o agasallo os seus colegas do lugar e María deixa so ceando a Alfredo pai, pera desgusto 

deste, porque quere ir a igrexa a rezar a novena como lle ten prometido ao párroco de Perillo, lugar 

onde se enclava a praia de Santa Cristina. Alfredo volve a falar directamente cos espectadores léndolles 

unha segunda carta. Nela o suposto amigo de María puido vela porque ela foi a cita na propia igrexa 

de Perillo a tardiña, pero non puido achegarse a ela porque había xente. Por esta carta sabemos que 

este home é un fuxido das partidas guerrilleiras antifranquistas que aínda nese ano andaban polos 

montes de Galicia. Efectivamente, en 1960 aínda a partida de “Curuxás” se movía polos montes de 

Melide e Betanzos. Chega agora Alfredo pai acompañando a Ánxela, curmá de Alfredo, algo maior que 

el, que nese ano de 1960 andaría polos dezaseis anos. Alfredo informa aos espectadores de quen era 

esta personaxe. Con el, este ano de 1960 Alfredo pasará de neno a home descubrindo a sexualidade 

e a natureza humana. Alfredo informa aos espectadores de que a el e Ánxela prestáballes moito 

asistir, a noite, a un cine de verán que había preto da Ponte Paxase, ponte se separa os concellos de 

A Coruña e Oleiros, a este último pertencen Perillo e a súa praia, Santa Cristina. Salta a acción ao ano 

1960 e os espectadores ven a Alfredo con doce anos e Ánxela con dezaseis, conversando despois de 

asistir a proxección dunha película da época, concretamente a “A senda dos elefantes” con Elizabeth 

Taylor, Dana Andrews e Peter Finch. Un triángulo amoroso no Ceilán colonial. Ánxela quere facer con 

Alfredo o que os protagonistas fixeron na película, bicarse con paixón na boca, ante o rexeitamento 

de esta que o único que lle importou da película foron os impoñentes elefantes e a incendio final. Ao 

remate conseguen bicarse e Alfredo descubre a sexualidade. O que ten moita importancia nesta 

pequena secuencia é o sabor a sal que nos seus corpos deixou a mar da Santa Cristina. Alfredo, xa 

maior, fai referencias constantes a ese sabor a mar dos seus brazos, da súa pel e da de Ánxela. O salitre 

cobra unha certa importancia na memoria e nas relacións de Alfredo. Pero tamén Alfredo informa 

aos espectadores da existencia doutra personaxe, Carmiña Ramona, unha vella do lugar, algo tola, 

que se dedicaba a lavar a roupa dos veraneantes e a deambular pola aldea. Vivía nunha chabola no 

medio das dunas da praia. Perece ser que entolecera porque os nacionais matáranlle, ao remate da 

guerra civil, ao único fillo que tivera. Aos rapaces préstalle meterse con esta personaxe, pero tamén 

téñenlle unha especial consideración. Carmiña Ramona é a que informa que anda pola contorna a 
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partida de guerrilleiros de “Curuxás” que se lles albiscou preto de Perillo, pola beira do río de Aranga. 

Carmiña Ramona tamén é a mensaxeira que trae as cartas que María recibe e que logo, anos despois, 

algunhas delas, lee Alfredo ao público. A escena remata cunha secuencia familiar, na que, ceando os 

catro: Alfredo, Alfredo pai, María e Ánxela, falan de Alfredo pai, da súa estancia na guerra civil e sobre 

todo do seu paso pola División Azul, da que foi membro e participante na súa incursión no cerco de 

Leningrado, na segunda guerra mundial. 

 

 
A segunda escena comeza cunha secuencia na que falan María e Alfredo pai, pai e nai. Ou sexa, se 

na primeira comeza Alfredo falando cos espectadores (anos 80, relación perpendicular e ruptura da 

cuarta parede), a segunda comeza no verán de 1960 e relación horizontal con cuarta parede. Alfredo 

pai está a limpar e montar a súa pistola regulamentaria, mentres María vai a ir de novo a novena e 

despídese de el ante o desgusto do home, que lle recrimina que onte volveu moi tarde da pregaria. A 

muller desculpase como pode e, aproveitando que chega Alfredo fillo le pide o reloxo, regalo do pai, 

para saber a hora e non demorar. Este reloxo será moi importante, ate tal punto que haberá unha 

secuencia completa de Alfredo pai, xa moi maior, no asilo de militares montando un reloxo similar. A 

nai marcha á novena e o pai remata de limpar e montar a súa pistola regulamentaria. Alfredo rompe a 

cuarta parede e transita a outro espazo temporal e fala directamente cos espectadores. Cóntalles que 

daquela seguiu por xogo ou curiosidade a súa nai e foi testemuña do encontra da súa nai con aquel 

home, ao parecer fuxido das nacionais. Alfredo, sen poderse achegar moito para non ser descuberto, 

ve, de lonxe a relación da súa nai con aquel home. Claramente o facto entre os dous é moi grande. 

E agora léelles ao público unha das cartas que lle entregou o caseiro na que o home describe aquel 

encontro, e nela tamén fala da súa situación. Efectivamente é un fuxido da xustiza franquista que 

estivo preso nas minas de San Fins e agora acompaña a partida de “Curuxás”. Da a sensación de que a 

amizade entre a nai de Alfredo e este home ven da xuventude previa a guerra civil. Agora chega Ánxela 
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e introduce a Alfredo no espazo temporal do anos 60. Ven por el porque quere ir a praia, e alí van os 

dous. Nesta secuencia, botándose crema solar un ao outro descobren os seus corpos espidos e xuvenís. 

Tamén aquí descobre Ánxela e os espectadores a afección de Alfredo pola escritura, maiormente pola 

composición de poemas. Se na primeira secuencia de descubrimento da sexualidade, a secuencia de 

despois de ver a película, é máis sensorial que sexual, esta da crema e, loxicamente, claramente sexual. 

Alfredo de 12 anos segue o seu proceso de descubrir o seu apetito sexual e camiña cara a converterse 

nun adulto. De regreso a casa os dous rapaces volven atoparse con Carmiña Ramona, primeiro fanlle 

algo de mofa, pero de seguido quedan impresionados polo que a vella lles conta sobre as andanzas 

dos guerrilleiros e o acontecido nos primeiros anos, unha vez rematada a guerra civil, os cadáveres 

nas cunetas e os paseos nocturnos nos que caeu morto o seu propio fillo. Mentres Carmiña Ramona 

cóntalles todo isto, escoitase o son triste dunha harmónica que entoa unha valada eslava. É o pai de 

Alfredo que, cando está triste entoa esa valada nunha harmónica recollida nunha trincheira de guerra 

dun camarada morto. Polo visto, levouna consigo ao fronte de Rusia, cando enrolouse na División Azul, 

e o instrumento axudoulle a pasar aqueles días e aquelas noites de soidade e escuridade. Agora Alfredo 

rompe a cuarta parede, salta ao outro plano temporal e diríxese aos espectadores confesándolles que 

el sempre coidou que os seus pais amábanse moito, por iso non comprendía o que pasou con aquel 

home. Non comprendía a tristura infinita da súa nai despois de aqueles acontecementos que mesmo 

a levou á morte algúns anos despois, tampouco comprendía a amargura do seu pai tamén a partir de 

aquel verán, que o levou a un asilo e, sobre todo, non comprendía que o seu pai non quixera ver a súa 

irmá pequena que naceu uns meses despois. Efectivamente, aquí sabemos que Alfredo ten unha irmá 

á que lle leva trece anos. Alfredo conta ós espectadores que cando recibiu as cartas que lle entregou o 

caseiro, a súa nai xa morrera e o seu pai estaba no asilo, son sobre os anos 80. E agora saltamos a esa 

secuencia en que Alfredo vai visitar ao seu pai para saber quen era aquel home e que pasara, pero o 

pai está totalmente ido, soamente se aplica a montar un reloxo ao revés pretendendo que así o tempo 

volva para atrás. Volve Alfredo aos espectadores confesando que non sacou nada en limpo de aquela 

visita, soamente constatar a infinita tristura do seu pai que morre pouco despois. 
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A terceira escena comeza entrando Carmiña Ramona e atopándose con Ánxela, vese, nesta secuencia 

que Carmiña Ramona e Ánxela non se levan moi ben, que a vella é a que lava as sabas da casa, agora 

aumentadas pola visita da rapaza, e tamén vese que é Carmiña Ramona que entrega, con disimulo, 

as cartas a María. Dunha entrega deste tipo, Ánxela é testemuña. Alfredo conta aos espectadores 

aspectos íntimos da súa relación co seu pai e, saltando o espazo e o tempo, os espectadores asisten 

a unha escena no que pai e fillo falan da guerra, da morte, dos inimigos. E Alfredo quédase cunha 

frase do seu pai de aquel momento “cando lle miras aos ollos ao teu inimigo, deixa de ser inimigo”. E 

agora conta o medo ancestral que a súa nai lle tiña as treboadas en Santa Cristina, de sorte que cando 

sospeitaba que ía haber unha, saía correndo con toda a familia para Coruña. E agora os espectadores 

van asistir a secuencia da treboada. Efectivamente, a secuencia comeza con María facendo, precipitada 

e nerviosamente as maletas para marchar a Coruña. Pídelle a Ánxela que vaia buscar a Alfredo porque 

todos marcharán para a capital. Loxicamente, é a única que sente que vai haber treboada e, tamén, a 

única que quere marchar. Ánxela vai, moi ao seu pesar a por Alfredo que, polo visto foi de caza á ría. 

Naquela época, a ría de Santa Cristina era un fervedoiro de aves acuáticas. Maiormente se trataba de 

cazar avefrías, un tipo de gaivota pequena que servía para facer arroz con carne, aínda que a carne 

era pouca pero o sabor do mar metíase por todos os graos do arroz. Na procura de Alfredo, Ánxela 

atópase con Carmiña Ramona nas dunas da praia, teñen unha conversa na que Ánxela interésase 

por saber como foi o do fillo de Carmiña Ramona e como eran aqueles tempos escuros de represión 

e mortes. A vella conta como inmediatamente despois da guerra, chegaban, pola noite, uns coches 

negros a Perillo, de alí baixaban uns rapaces, escoitábanse tiros, e a mañá aparecían os cadáveres 

tirados na cuneta que estaba preto do cemiterio. Efectivamente, ao comezo da congostra que sube a 

praza da igrexa de Perillo, hai un cemiterio aínda hoxe. Por fin, Ánxela atopa a Alfredo, efectivamente 

está tratando de cazar unha avefría polo primitivo método da caixa de froitas con pau e corda, pero 

Ánxela espanta as posibles pezas porque non que desfacer unha familia de paxaros. Ánxela volve co 

recado de que Alfredo non quere ir a Coruña. Tamén chega de traballar o pai de Alfredo, que tampouco 

quere volver a Coruña, pois de alí ven. María, desesperada, vendo que ninguén da familia quere ir con 

ela a Coruña, colle a súa maleta e marcha soa e, efectivamente, esa noite se desata unha descomunal 

treboada en Santa Cristina. Agora Alfredo diríxese aos espectadores e cóntalles directamente a treboada 

vivida aquela noite. Naquela inmensa e descomunal treboada, sen que estivera na casa a súa nai, o 

seu pai dedicouse a tocar a triste cantiga na harmónica, o ceo a desfacerse en estrondo e lóstregos, 

a súa curmá, Ánxela, a bailar espida para el e el a abrazarse a ela tamén espido. Alfredo descobre 

aquela noite a explosión da sexualidade, e le aos espectadores a última carta que ten e na que se 

entende que o home fuxido e María, a nai de Alfredo tiveron, por fin o seu encontro cheo de paixón. 
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A quinta escena comeza cunha secuencia en que Alfredo, agora un neno de 12 anos, xoga cunha víbora 

aparentemente morta. Este xogo permitirá que Alfredo, Ánxela e posteriormente o pai de Alfredo, que pasa por 

alí camiño de ir a Coruña a preparar o desfile que o seu destacamento, como todos os da cidade farán ante as 

autoridades, na praza de María Pita e, sobre todo, ante o mesmo Francisco Franco, falar da vida e da morte 

e o que hai despois de ela. Claramente é unha especie de premonición do que logo acontecerá. Finalmente 

a serpe morde a Alfredo, pero soamente terá, por este incidente, un pouco de febre a noite. Chega, daquela, 

Carmiña Ramona precipitadamente, trae unha carta para María, pero como esta non está pola treboada da 

noite anterior e ela ten moita presa, déixalla a Ánxela. Esta, con certa irresponsabilidade a esquece sobre a 

mesa da casa. Efectivamente, Alfredo conta aos espectadores que ese día, 11 de setembro de 1960, domingo, 

Efectivamente, aproveitando a estanza de Franco en Meirás, ese domingo íase coroar a Virxe do Rosario, 

patroa da cidade. Todos os destacamentos militares da cidade deberían formar na Praza de María Pita e 

presentar armas. Alí agardábase que estarían, ademais de Franco, o cardeal Quiroga Palacios, o alcalde da 

cidade Sergio Peñamaría, e seguramente varios ministros e bispos de varias provincias. Sería un acto solemne 

no que o xefe do estado e o cardeal entronizarían a Virxe e dispararíanse as salvas de ordenanza. Alfredo 

achacaba o nerviosismo do seu pai a estes feitos históricos. Mentres Alfredo conta isto aos espectadores, hai 

unha secuencia en paralelo onde os espectadores ven como o pai de Alfredo chega a casa, atopa a carta sobre 

a mesa da cociña, primeiro non quere lela, pero a curiosidade pode con el, abre a carta e a le, vese que o que 

le e tremendo para el, colle a pistola que tiña colgada na súa funda nunha cadeira da cociña, a monta e sae 

desesperadamente a procura de non se sabe que. Agora entra en escena Carmiña Ramona que lle anuncia 

e Alfredo, moi asustada e desesperada que acaba de ver un cadáver na beirarrúa do camiño de cemiterio, 

para ela este e un mal síntoma e coida que volven os tempos dos cadáveres nas cunetas. Alfredo pregúntalle 

se alguén máis viu o cadáver pero parece que non, daquela Alfredo vai cara os espectadores e cóntalles o 

que pasou aquel día: “Antes de que fose descuberto por ninguén, fun correndo ao cemiterio e efectivamente, 

alí estaba, tirado na cuneta da corredoira, o corpo inerte dun home. Estaba volto cara ao ceo. Vestía roupa 

moi gastada e tiña unha man estendida como pedindo algo ou, se cadra, facendo un saúdo, polo menos, iso 

pereceume a min, e unha ferida con sangue no peito, á altura do corazón. Achegueime a el un pouco para 

verlle a cara, pero no primeiro que reparei foi no seu brazo estendido que deixaba ver o pulso e nel tiña posto 

o meu reloxo. Decateime de contado ¡Tiña posto no seu pulso o meu reloxo somerxible! Achegueime con 

coidado ao corpo, mirando para todas partes por se alguén aparecía por alí, pero estabamos sos. Recuperei 

o meu reloxo e, nese intre, instintivamente mireille á cara. Tiña os ollos abertos con certa expresión como de 

sorpresa, fiteille directamente aos ollos, eran dun azul acuoso e nubrado, coa mirada perdida, ou, se cadra, 

xa sen mirada ¡Nunca esquecerei aquela visión! Metín o reloxo no peto e saín correndo. (Saca o reloxo do peto 

e móstrao, despois vólveo ao peto.) Non quería que ninguén me descubrise alí. E, efectivamente, enseguida 

empezou a montarse un grande rebumbio en Santa Cristina. Comezaron a aparecer coches da garda civil e a 

chegar xente estraña vestida con traxes escuros. Tamén apareceron algúns militares. Algúns viñan en coches 

negros Citroën tiburóns que se dicía que eran da escolta de Franco. De seguido correuse pola aldea a nova de 

que mataran a un guerrilleiro, pero que o resto da partida fuxira e que non se sabía quen fora o matador. Que 

a garda civil andaba na procura do heroe que fixera aquilo, non para detelo, senón para condecoralo pois 

acabara coa vida dun asasino perigoso e sanguinario que formaba parte da partida de “Curuxás”, que estaba 

toda ela en estado de busca e captura para seren fusilados. Aquilo, polo visto, non fora un asasinato, senón 

unha heroicidade. Todos consideraban un home de ben ao suposto protagonista de aquela fazaña, matar 

impunemente a un home desarmado, porque ao cadáver non se lle atopou arma ningunha. Pero nunca deron 

con quen realizara aquel feito. E aínda que puxeron carteis anunciando que quen o fixera se dese a coñecer 

para facerlle a homenaxe correspondente, e mesmo no sermón da misa don Manuel insistiu na honra da 

fazaña, a verdade é que ninguén se presentou como tal. Seguramente coidaría que non era ningunha honra 

matar, non se sabe por que razón, a un home desarmado e deixar o cadáver guindado na cuneta. Pola nosa 

banda, naqueles momentos interrompemos inmediatamente o noso veraneo e marchamos con moita urxencia 
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para Coruña. (Mentres ALFREDO realiza a descrición, sobre todo cara ao final, entra en escena ALFREDO PAI, 

claramente está moi preocupado e desencaixado. Ao cabo chega MARÍA cunha maleta na man. ALFREDO PAI 

pídelle a MARÍA que o escoite, ten algo moi importante e transcendente que contarlle. Pídelle que sente nunha 

cadeira porque vai quedar impresionada. ALFREDO PAI comeza a falar con MARÍA, loxicamente non sabemos 

o que lle está á contar, e a narración demora algúns segundos, pero é moi evidente que está causando unha 

tremenda impresión na muller. Até tal punto que comeza a chorar sen acougo. ALFREDO PAI, trata, nalgún intre, 

de consolala, pero atópase co rexeitamento violento de MARÍA. Xa ao remate, ALFREDO PAI, trata de abrazar 

a MARÍA, porque ela está totalmente desfeita, pero ela reponse rexeitándoo. Por fin, e sen saber que facer, 

moi afundido, ALFREDO PAI, sae de escena. MARÍA, permanece sentada chorando. Cando ALFREDO remata de 

falar cos espectadores, vaise facendo o escuro sobre a muller, desolada, sentada na cadeira). Na primavera 

seguinte naceu a miña irmá María, pero nós nunca volvemos. Aquel foi o noso último verán en Santa Cristina”. 
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Todas as personaxes agás Alfredo mantense no mesmo espazo temporal, que é o verán de 1960. Pero Alfredo 

atravesa o tempo e pasa de ser un rapaz de 12 anos a ser un home de corenta e tantos. Soamente nunha 

secuencia, a do asilo militar, Alfredo pai cambia tamén de espazo tempo. Optamos porque o personaxe de 

Alfredo neno e Alfredo adulto o encarnara un mesmo actor. Isto confire ao espazo ficcional de 1960 unha 

certa convención cos espectadores que podemos utilizar con todos os actores e actrices, de xeito que non 

sexa necesario cinguirnos exactamente a que coincidan as idades das personaxes e dos actores e actrices. Isto 

simplifica algo a elaboración do reparto sobre todo no caso da personaxe de Ánxela, que sendo unha nena 

de dezaseis anos, pode así ser interpretada por unha actriz maior evitando as complicacións contractuais 

que representaría unha menor de idade, isto sen mencionas as escenas onde a sexualidade dos protagonistas 

se fai evidente. Alfredo, pois será representado por un actor adulto que fará de neno de doce anos, cando a 

acción o requira establecendo unha convención teatral desde o primeiro momento. O actor proposto é Xavier 

Estévez, actor de un moi largo recorrido tanto no teatro como no audiovisual e que traballou infinidade de 

veces con Teatro do Noroeste. Para encarnar a súa nai, María, estará Maxo Barjas, outra das actrices que 

ten colaborado en varias ocasións con Teatro do Noroeste, para facer o pai de Alfredo está Miguel Pernas, 

para facer a Carmiña Ramona, Luma Gómez e para facer a curmá Ánxela, Manuela Varela que, sendo unha 

actriz adulta, pode perfectamente, e tendo en conta a convención antes mencionada, encarnar unha rapaza 

de dezaseis anos. 

 

 

LUMA GÓMEZ 
CARMIÑA RAMONA 

Vella tola do lugar de idade indefinida, pero maior. É a única que 

realmente pertence a esa terra, a eses camiños e a esa praia. E como 

terra que é todo o sabe e todo o asume. Din que está tola porque 

nos primeiros anos posteriores a guerra, uns rapaces asasinaron ao 

seu único fillo, pero ela non está tola, está diferente. 

 
 
 

MIGUEL PERNAS 
ALFREDO PAI 

O home de María e pai de Alfredo. Sobre corenta e tantos anos. 

Moi elegante e garrido. Pasou a guerra civil na segunda fila da 

artillería, pero estivo na primeira fila da División Azul, no fronte de 

Rusia, por iso, ten no seu haber ter fitado directamente aos ollos do 

inimigo. E os ollos do inimigo son azuis e transparentes como a 

auga da ría. 
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XAVIER ESTÉVEZ 
ALFREDO 

Sobre corenta anos. Ás veces, tamén, se interpreta a si mesmo con doce 

anos e a esa idade que ser escritor, ou, mellor, poeta, pero a vida 

levarao por outros vieiros. Tamén vai ser o narrador da historia, 

unha historia triste dos anos 60, cando o país vivia baixo a bota da 

ditadura. 

 

 

 

 

MANUELA VARELA 
ÁNXELA 

Curmá de Alfredo. Ten sobre dezaseis ou dezasete anos. Moi 

atractiva. É a cómplice de Alfredo e o levara da man polo tránsito 

inevitable do paso de neno a adulto, nese camiño ela tamén 

descubrirá moitas cousas e se descubrirá a si mesma. 

 

 

 

 

MAXO BARJAS 
MARÍA 

Nai de Alfredo. Sobre trinta e tantos anos. Moi fermosa. A 

súa fidelidade as amizades da xuventude levaraa a un final tráxico, 

pero ela non deixará abandonados aos seus. A amizade entrañable e 

profunda tamén é unha paixón. 
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O vestiario de todas as personaxes será de época, dos anos 60 dunha familia acomodada da burguesía galega 

de aqueles anos. No caso de Alfredo convén utilizar un deseño que poida asumirse nun momento como de 

anos 60, pero noutro, e sen mudalo, como dos anos 90 nos que se relaciona cos espectadores. No caso do pai 

de Alfredo, amais dun traxe propio dun adulto deses anos, deberá tamén aparecer de3 con uniforme militar, 

concretamente como comandante de artillería do exercito franquista da época. As dúas mulleres levarán 

vestidos habituais nos veraneos burgueses e Carmiña Ramona irá de vella de aldea de aqueles tempos, con 

pano a cabeza e mandil. O vestiario o deseñou o Equipo Taetro, equipo que ven deseñando os vestiarios de 

algúns dos espectáculos de Teatro do Noroeste. 
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MARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARMIÑA RAMONA 
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O espazo escénico deberá ser simple e algo íntimo, onde se poidan dar, ás veces de forma simultánea, os 

diferentes lugares onde suceden as accións. No proscenio debe haber unha zona neutra para que Alfredo 

vaia alí a falar cos espectadores, pero todo o demais debe poder ser interior da casa, exterior e horta da casa, 

saída do cine de verán ou dunas da praia. Optouse pola fórmula de cámara negra con un sucinto practicable 

que proporciona dobres alturas, algúns elementos de atrezzo como mesa, cadeiras ou parasol de praia para 

informar algúns espazos e no fondo unha pantalla de proxección negra que ocupa todo o fondo (6 metros 

de longo por 4 de alto) e na que se proxectarán espazos e elementos como a propia praia ou secuencias da 

película que os protagonistas ven, “A senda dos elefantes”, ou o ceo atravesado polos lóstregos da tormenta. 

Esta escenografía está deseñada polo Equipo Taetro. 
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Determina o espazo lumínico as proxeccións antes mancionadas, pero en xeral terá que ser un espazo íntimo 

e suxerinte. Todo acontece na cabeza do protagonista que trata de organizar os seus recordos. E os recordos 

teñen unha iluminación tenue e contrastada. Por outra banda, os diferentes espazos por onde transitan as 

personaxes, piden cambios constantes de matices na iluminación, cando están nun interior e diferente a 

cando están na praia ou no lavadoiro con Carmiña Ramona. Estes espazos, sendo realmente espazos máis 

mentais que reais, deben ser diferentemente iluminados, de xeito que non é descartable que en cada un deles 

predomine un color na súa luz. Así, os interiores serán ámbar, os exteriores azuis e os momentos íntimos rosa 

ou laranxa. Toda a iluminación das escenas tamén terá que contrastar coa iluminación de Alfredo cando se 

adianta a falar co público. Daquela estase claramente nun teatro e a iluminación teatral por excelencia é a 

cenital. O deseño de iluminación, como en todas as obras de Teatro do Noroeste será de Eduardo Alonso, con 

máis de 50 espectáculos iluminados as súas costas. 

 
 
 
 
 

 
Fernando Alonso comporá o espazo sonoro coa sensibilidade que lle caracteriza. A última composición de 

Fernando Alonso para Teatro do Noroeste foi a música a piano de “Palabras malditas” que, precisamente por 

ser a piano, fíxose en directo nalgunhas actuacións. 
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Eva Alonso 

Producción 

Produtora cunha xa longa 

experiencia en artes escénicas 

e no audiovisual, é produtora 

habitual dos espectáculos de 

Teatro do Noroeste, realiza 

tamén funcións artísticas 

de diversos deseños nos 

espectáculos da compañía 

como os deseños gráficos ou os 

de vestiario, participando 

tamén noutros deseños. 

Imma Antonio 

Axudante de dirección 

Actriz, dramaturga e 

deseñadora teatral que asume en 

moitas ocasións a labor de 

axudante de dirección non so 

nos espectáculos de Teatro 

do Noroeste, senón tamén en 

espectáculos doutras 

compañías e do Centro 

Dramático Galego. 

Fernando Alonso 

Espazo Sonoro 

Compositor musical que 

colabora en moitas ocasións 

con Teatro do Noroeste tanto 

na súa faceta de compositor de 

músicas orixinais como 

realizando a selección musical 

cando o espazo sonoro está 

realizado con músicas xa 

compostas. 

 

EQUIPO 
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Equipo Taetro 

Vestiario e escenografía 

 
O Equipo Taetro é un colectivo de profesionais relacionados coa creación escénica, que se unen para deseñar 

escenografías, vestiarios, deseños gráficos, seleccións musicais... para dar forma ó espectáculo. 

Equipo Taetro está formado por: 

Eva Alonso 

Luma Gómez 

Eduardo Alonso 

César Seijas 

 
 
 

Animais de Compañía. Vestiario e escenografía. 
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Animais de Compañía, Palabras Malditas, Linda and 

Freddy, Ilusionistas.Deseño Gráfico. 

 

 

1999. FEIRANTES de Álvaro Cunqueiro . ESCENOGRAFÍA 

2000. A CELESTINA (COMEDIA DOS TOLOS AMORES DE CALISTO E MELIBEA) de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA 

E VESTIARIO 

2000. O PAÍS ACUÁTICO de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2001. ALTA COMEDIA de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2002. CAMPO SUR de Lino Braxe. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2002. AS DAMAS DE FERROL de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2004. ENSAIO de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2005. A TIXOLA POLO MANGO (MULLER, NON É PARA TANTO) de Lola Correa. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2005. CONFESIÓN de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2007. ROMEO E XULIETA de William Shakespeare. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2008. EXTRARRADIOS (COMEDIA DAS MULLERES DESAMPARADAS) de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2010. ROMEU E JULIETA de William Shakespeare. ESCENOGRAFÍA 

2011. ÚLTIMO COWBOY de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2013. LINDA AND FREDDY, ILUSIONISTAS de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2014. A MAMMA de Lino Braxe. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2017.ANIMAIS DE COMPAÑÍA de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 

2020. AS VIRXES SALVAXES de Eduardo Alonso. ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO 
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Último Cowboy. A tixola polo mango. Romeo e Xulieta Extrarradios(Comedia das 

mulleres desamparadas). A Mamma. 

Escenografías e vestiarios de Equipo Taetro. 
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