Actriz cunha longa e prolífica carreira profesional. Traballou en diversas compañías teatrais, así como en
múltiples montaxes do Centro Dramático Galego en papeis protagonistas. Fixo importantes traballos
cinematográficos. Como actriz de televisión realizou, entre outras, series como: Servicio de urxencias ou Celia.
Como actriz de cine realizou traballos como: coprotagonista no papel de Marica da Fame na película El 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 casadas, Os
xustos, Un soño de verán, Ligazón, Las galas del difunto, Alta Comedia, As damas de Ferrol, Ensaio, Imperial:
Café cantante. Vigo 1936...

Actriz cunha grande preparación universitaria, diplomada en maxisterio, licenciada en Humanidades pola
Universidade de Santiago de Compostela, ten o postgrao de Estudios Teatrais e Audivisuais pola Universidade
da Coruña, e o Doutorado Teatro, Expresión Corporal e Sociedade pola mesma universidade.
Recibiu cursos de voz con Marta Pinillos, de expresión a partir do movemento con Mar Navarro e Andrés
Hernández, de practica teatral na Universidade de Avignon con Carlo Boso, de comedia da arte con Antonio
Faba e de ortofonía e dicción con Jesús Aladrén. Como actriz de televisión participou en: Diario dun skin, La rosa
de Alejandría, Con perdón. Como actriz de teatro interveu en: Marivel y la extraña familia, Entremes do Século de
Ouro, Elissir de amore, Naumaquias, Peregrinos da noite, Comedias cinéfilas e Viva el teatro.

[...]
-Esta é a parada do bus...
-Abandonada.
-Non está abandonada, que aquí agardo eu moitas veces...
-A que agardas?
-Agardo. Non é unha parada?
-Pero está abandonada.
-E, que?
-Que non vai pasar o bus.
-Quen che dixo que eu agardaba o bus?
-Que agardas, logo?
-Nada. Agardo. Simplemente agardo.
[...]

[...] Teño que coidar a miña aparencia. As medias, os zapatos, o bolso, a maquillaxe, a
perruquería, todos son gastos... e Abelardo.
- Quen é Abelardo?
- O meu noivo. Teño que contar con el.
- Contar? Para que?
- Doulle parte do que gano. Unha boa parte do que gano. Case todo.
- El non traballa? Está no paro?
- Non, exactamente.
- Os homes son moi raros.
- Este non. Ten as cousas moi claras. [...]

[...] De todos os xeitos, teño que ter un plan alternativo, buscar unha saída por se algo sae mal. Porque pode acontecer que un día
por casualidade, atope o peto, non sei, algún percance, o que sexa, entón eu debería ter unha saída, unha desculpa [...]

- Eu tampouco, vese ás leguas a miña condición e a miña intención. Ves? Que
dirías ti se ves alguén así?
- Dicir? Non diría nada.
- Que matinarías?
- Vaia pinta! Iso é o que eu matinaría. Vaia pinta leva esa!

[...] Dende logo, teño que recoñecer que a vida me sorrí, ou mellor, e para ser exactos, que eu sorrío á vida. Si, son eu quen lle
dedico un sorriso amable e compracente á vida. Ela, pola súa parte, actúa como se eu non existira que, para non enganarnos,
resulta un modo moi educado de tratarme. Si, eu para a vida non existo. Parece unha contradicción, pero é así. Non me ten en
conta e eu agradézollo [...]

Teatro do Noroeste
Compañía creada por Luma Gómez e Eduardo Alonso, profesionais cunha dilatada experiencia teatral, que
comezou a súa actividade en 1987. Realizou montaxes de textos clásicos como Medea, de Eurípides, Rei Lear,
Macbeth ou Noite de Reis, de William Shakespeare; e de autores contemporáneos, maiormente galegos, como
Unha rosa é unha rosa, de Suso de Toro, A grande noite de San Fiz, de Miguel Anxo Murado, ou Campo Sur, de Lino
Braxe, entre outros.
O seu anterior espectáculo foi o musical Imperial: Café Cantante. Vigo 1936, de Eduardo Alonso, montaxe que
recibiu os premios María Casares ao Mellor Texto, Mellor Escenografía, Mellor Vestiario, Mellor Música e Mellor
Iluminación.
Nun percorrido pola súa traxectoria aparecen: Medea, de Eurípides - Séneca - Anouilh (1987). Galicia S.L., de
diversos autores, en coprodución con Teatro do Malbarate (1988). Rei Lear, de W. Shakespeare (1990). Tagen Ata,
de X. L. Méndez Ferrín, en coprodución con Teatro Caritel (1990). Os xustos, de A. Camus (1991). A grande noite de
San Fiz, de Miguel Anxo Murado (1992). Galileo Galilei, de Bertolt Brecht (1993). As vodas de Fígaro, de C. de
Beaumarchais (1994). Macbeth, de W. Shakespeare (1994). Historias peregrinas, de Miguel Anxo Murado (1995).
Noite de Reis, de W. Shakespeare (1996). Unha rosa é unha rosa, de Suso de Toro (1997). Estación Mahagonny, de
Alexandra Moreira da Silva en coprodución con Teatro do Noroeste de Viana do Castelo e o Centro Dramático
Galego (1998). Feirantes, sobre textos de Álvaro Cunqueiro (1999). A Celestina, comedia dos tolos amores de
Calisto e Melibea, de Eduardo Alonso (2000). País acuático (infantil), de Eduardo Alonso (2000). Alta comedia, de
Eduardo Alonso (2001). Campo Sur, de Lino Braxe (2002). As damas de Ferrol, de Eduardo Alonso (2002). Ensaio,
de Eduardo Alonso (2004). A tixola polo mango (muller non é para tanto), de Lola Correa (2005). Confesión, de
Eduardo Alonso (2005). A casa do pai, de Carlos Álvarez-Ossorio (2005). Imperial: Café Cantante. Vigo 1936, de
Eduardo Alonso (2006) Romeo e Xulieta , de William Shakespeare (2007)

Eduardo Alonso
Autor, adaptador e, sobre todo, director teatral.
Comezou a súa actividade 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 polo
seu labor especial a prol do teatro galego, por ter posto en marcha o Centro Dramático Galego e ser o seu primeiro
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 mellor iluminación teatral por Noite de
Reis, de William Shakespeare e dirección propia.
Como director de teatro realizou máis de cincuenta montaxes de obras de teatro, entre elas Celtas sen filtro, Os
vellos non deben namorarse, O enfermo imaxinario, As alegres casadas, Rei Lear, Un soño de verán, A grande
noite de Fiz, Galileo Galilei, Macbeth, Historias peregrinas, Lisístrata, A Cacatúa verde, As damas de Ferrol,
Ensaio ou Imperial: Café cantante. Vigo 1936.

A CONTRABUTACA

Peóns da marxinalidade
01.02.2008 Teatro do Noroeste achéganos na súa última proposta, 'Extrarradios', ás marxes da
cidade contemporánea, nunha comedia urbana protagonizada por dúas mulleres
desamparadas entre as que xorde unha sinistra complicidade
XOSÉ LUEIRO . A ESTRADA

Sendo un bosquexo da deshumanización que está a asolagar o esquelete social das novas urbes,
espectáculos de temática coma este retrotráennos no tempo ata a época dunha Galicia negra na que a xente
sobrevivía inmersa nunha atmosfera tenebrosa, decadente, opresora, ensumida nunha loita pola supervivencia
que tiña na violencia o seu brazo executor. ?
A medio camiño entre o tremendismo e a crónica social, Extrarradios asenta a súa xénese na reutilización de
motivos xa empregados polo autor en pezas como As damas de Ferrol ou Confesión. A violencia de xénero, a
marxinación social o determinismo dunha atmosfera opresiva... tamén o emprego da ironía macabra ou do
humor acedo como elementos atenuantes son
unha constante nesta traxicomedia urbana onde a
importancia do pasado, en relación con anteriores
montaxes, ten un peso relativo; é a evolución e o
sesgo que toman os acontecementos o realmente
importante. A anécdota parte dunha puta de estrada e
dunha mendiga que comparten espazo físico e vital
nunha parada de bus abandonada na periferia dunha
grande urbe. Dous transeúntes da marxinalidade
cuxa relación vai constituíndo unha alianza comercial
capaz de enfrontarse finalmente a ese contexto social
e persoal que os afoga.

A madurez creativa da escrita de Eduardo Alonso está acadando cotas
de solidez máis que notables. Non precisa máis que definir un personaxe,
desenvolver un ambiente, ou furgar nas regañas dunha sinxela trama para
evidenciar toda a depravación do ser humano a través, as máis das veces,
dunha simple anécdota. Todo o ton xeral de Extrarradios, toda a carpintería
escénica que dá alento á súa textualidade resulta homoxénea. Prevalece
unha ecuación onde a interpretación de Luma Gómez e Victoria Pérez e a
dimensión textual, ademais de todos os elementos que configuran a posta en
escena, tratan de potenciar ese traballo actoral. Unha comedia de dúas
mulleres desamparadas, que máis alá de procurar conmover o espectador
como membro responsable dun colectivo social, máis alá de percutir no seu
rexistro sentimental pretende distancialo dos feitos que está a contemplar
convidándoo de maneira máis ou menos consciente a facer unha reflexión
posterior sobre todo o percibido. Dun xeito, iso si, intelixentemente
divertido. Se algo evidencia esta viaxe aos sumidoiros da condición humana
é que incluso o ser máis miseirento ten o seu trasfondo poético e que armado
de sarcasmo e de ironía pode ser quen de derrotar a máis tráxica sentenza.
E non semella fácil facer verosímil para o espectador unha historia deste tipo.
De canalizar tantas simboloxías, metáforas e contrapuntos como habitan o
subtexto da peza sen emporcar aínha máis os despoxos desa marxinalidade.
Especialmente fermosa é a analoxía que o director establece entre espazo físico e vital, o contraste entre a
agresividade da trama e a limpeza da posta en escena, ou o que xorde do barullo da colectividade que alenta en
segundo termo e o silencio do drama individual.
A mensaxe final da peza reclama o dereito que todos temos a ser felices e faino dende a contundencia dunha
realidade callada entre a contradicción que dictan a esperanza e o medo como un todo inseparable. ?
Porque no fondo, e ese é o gran sarcasmo que da sentido ao texto, a esperanza é unha grande manipuladora, unha
grande falsidade na que hai que crer por enriba de todo.
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Extrarradios [comedia das mulleres desamparadas] de Eduardo Alonso
estrenouse o 16 de Xaneiro de 2008 en Santiago de Compostela no
Teatro Principal.

