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Teatro do Noroeste, é unha compañía que, na súa dilatada traxectoria de máis
de 20 anos, ten producido e distribuído unha grande cantidade de espectáculos.
Entre estes espectáculos se poden salientar desde textos clásicos como: Rei Lear,
Macbeth ou Noite de Reis, de William Shakespeare, ou As vodas de Fígaro, de
Caron de Beaumarchais, até textos máis contemporáneos como Os Xustos, de
Albert Camús, ou de autores galegos como A grande noite de Fiz, de Miguel Anxo
Murado e Unha rosa é unha rosa, de Suso de Toro e  os musicais, Imperial: Café
cantante. Vigo 1936 e Glass City (Cidade de Cristal) de Eduardo Alonso. Entre
moitos outros.

Teatro do Noroeste presenta agora o seu espectáculo teatral: FEIRANTES. Esta
produción é unha comedia baseada nalgúns textos de “Os outros feirantes” de
Álvaro Cunqueiro.





“FEIRANTES” é un espectáculo teatral  baseado nas narracións de Álvaro
Cunqueiro recollidas no seu libro “OS OUTROS FEIRANTES”. Como se sabe, nestas
narracións aparecen reflectidas as andainas de diversas e curiosas personaxes:
aquel que falaba co seu cabalo; o outro ó que lle falaban as cousas: as cadeiras,
as zocas, a culler, o seu propio estómago; aquela voadora de Serantes que voaba
sentada nunha banqueta; aquel Tristán García que morreu de tristura porque non
atopou a súa Isolda; aquel Novagildo Andión que recorría as feiras co seu autobús,
transportando persoas e animais, que nalgúns casos ven sendo o mesmo; ou
aquel que tiña un ollo de cristal, que como o oculista non tiña outro deulle un de
segunda man cor violeta, que fora un encargo dunha viúva que morreu antes de
disfrutalo, e tódalas mozas querían ter fillos con el para ver se herdaban esa
fermosa cor de ollos; ou aquela Anxeliña de Prado que naceu anana, pero cunha
habilidade, bordar panos con lendas para os velorios: “¡Adeus, padriños
queridos!”, “¡Agárdovos a todos no ceo!”, “¡Deica volta, compañeiros!”, e cousas
así.

Todas estas tenras, máxicas e líricas personaxes aparecen reflectidas en
“Feirantes” a través dun fío conductor, dun nexo común que as interrelaciona, e
este nexo non podía ser outro, na vida dunhas personaxes tan fondamente
galegas, que unha vaca, o animal totémico da cultura rural galega.



Unha vaca, pois, pasa de man en man, de dono en dono, de feira en feira, e
acompañándoa no seu recorrido vital tomamos coñecemento das andainas
destas personaxes tan próximas á realidade máxica que caracteriza á cultura
galega.

Pero os días están contados para estas personaxes, para este fermoso animal.
Ós poucos, todo o que significan vaise derrubando. As súas vidas perden o
sentido que alentou nelas e, desorientados, atopan caladamente a súa fin. E no
último intre pregúntanse a si mesmas cal foi o motivo, cal foi a razón que as levou
a esa situación sen saída onde se atopan: ¿Quizais o seu xeito de ser?. ¿Será que
a súa innata mansedume, o seu natural conforme levounas paseniño ata a súa
fin?

Un espectáculo sinxelo, feito desde o sorriso, desde a delicadeza, desde o amor,
que procura buscar a relación directa, limpa, sen trampas, co espectador de hoxe
e con tódolos públicos, e que inicia unha nova liña de traballo para Teatro do
Noroeste, na adaptación de textos narrativos ó teatro, eses textos que expresan
a esencia da nosa cultura.

Un espectáculo homenaxe á vaca e ás estrañas e curiosas personaxes que aínda
habitan moitos pobos de Galicia e tamén, porque non dicilo, un espectáculo
homenaxe a Álvaro Cunqueiro.





o autor...



Álvaro Cunqueiro Mora naceu en
Mondoñedo o 22 de Decembro do
ano 1911. O seu pai tiña unha botica
en que con frecuencia se formaba
unha tertulia onde se contaban
historias de cazadores,
menciñeiros...

Destas conversas e dos contos que
lle narraban familiares seus parece
ser que tomou Cunqueiro un

especial gusto por escoitar e contar
historias de tradición popular, que
completou con moitísimas lecturas de mitos
de literaturas moi diversas. Entre a galería
de peculiares personaxes da cidade e as
sotanas dos vellos cregos da cidade
luguesa, Cunqueiro comenzaría a súa
vocación literaria .

Nos anos trinta estudiou en Santiago
de Compostela Filosofía e letras e
colaborou coas actividades do Grupo Nós e
do seminario de Estudos Galegos. O comezo
da guerra provocoulle a interrupción da
carreira, a demáis, esta non semellou
interesarlle moito, porque pronto mudaríase
ós cuarteis do xornalísmo, primeiro en
Madrid e, a partir de 1974, en Galicia.
Comezou como colaborador dun dos
principais xórnales galegos da época, El
pueblo Gallego, para pasar logo a ABC, do



que sería subdirector, La Noche e Faro
de Vigo, do que sería director.

Morreu en Vigo no ano 1981.

Os seus inicios na literatura
viñeron dados pola poesía. Antes da
Guerra Civil, o creador de Mondoñedo
xa tiña publicados tres libros de
poemas en galego, obras intensas
como Mar ao Norde (Santiago, 1932),
Poemas do sí e do non (Lugo, 1933) e
Cantiga nova que se chama ribeira
(Santiago, 1933), inspirado este último
no estilo, nas formas e nos temas dos
trobadores da Galicia medieval, dentro
dun estilo que se chamou
neotrobadorismo. 

Despois da Guerra Civil, coma sempre,
a vida dos autores galegos vai dar un
cambio fundamental. 

Cunqueiro comeza a empregar o
castelán xunto co galego como
vehículo de literatura. Co castelán
como arma gaña o premio Nadal en
1968 con Un hombre que se parecía a
Orestes, unha das súas obras máis
coñecidas a nivel español, ou Viajes y
fugas de Fanto Fantíni della
Gherardesca.

Como pode observarse, antes da
Guerra Cunqueiro escribiu só poesía e
só en galego. Despois da Guerra o
xénero máis cultivado foi a narrativa,
usando tamén o español. Sen
embargo, el considerábase, antes que
nada escritor galego:
“Eu vinme obrigado a facer periodismo
e a escribir libros de narración en
castelán (...) Eu non creo no
bilingüismo. Sempre hai unha lingua de
fondo e a miña é a galega”. 



Iniciouse na narrativa no noso idioma
con Merlín e familia (Vigo, 1955) á que
seguirán As crónicas do Sochantre
(Vigo, 1956) ou a exótica Se o vello
Simbad volvese ás illas (Vigo, 1961).
Moitas das súas obras en galego
provéñen do seu contacto con
personaxes populares nos que se
plasma a tradición oral galega, iso sí,
tamizada polo peculiar estilo narrativo
do autor e pola súa prodixiosa
imaxinación.

A narrativa galega de Cunqueiro
podemos dividila en dous grupos: 

a) As novelas: Merlín e familia,
Crónicas do Sochantre e Se o vello
Simbad volvese ás illas. Son obras en
que existe un débil fío argumental
arredor do cal se van inserindo unha
serie de historias fantásticas.

Non son novelas en que exista un
argumento que sexa o centro de toda a

narración. Nestas obras, o interese está
máis nas historias que contan os
personaxes que crea (ou recrea, ou
parodia) o propio Cunqueiro. 

b) Os libros de relatos: Escola de
menciñeiros, xente de aquí e de acolá e
Os outros feirantes. Son retratos ou
semblanzas de personaxes,
maioritariamente, que Cunqueiro nos
presenta, cunha deliberada confusión,
como froito da súa imaxinación ou
tomados da realidade. Son personaxes
apegados á realidade, inseparábeis do
seu marco espacial e temporal (a
Galicia rural de mediados de século).
Sen embargo, a capacidade de
ensoñación, tanto do narrador como
dos personaxes creados, transpórtanos
simultáneamente a un mundo de
misterio e de ensoñación, cheo de
historias fantásticas en que podemos
encontrarnos mesmo con animais que
falan ou cunha muller que pon ovos.  



O narrador sitúase ao mesmo nivel que
os seus personaxes e chega a pór en
cuestión a súa propia existencia.
Cunqueiro pretende inserir estes
relatos como unha continuación da
tradición oral que el coñecía tan ben.
Os personaxes son todos galegos e só
abandonan o país cando marchan á
emigración ou ao servicio militar. De
ambos lugares traen un grande
tesouro: historias que logo contan aos
seus veciños.

Na producción dramática de
Cunqueiro podemos destacar dúas
obras:
- O incerto señor don Hamlet,
príncipe de Dinamarca. Foi escrita por
Cunqueiro seguindo a tendencia
europea do teatro de mitos (recrear
mitos históricos que encarnaban
algunha idea abstracta, facendo que a
interpretación deses mitos se
adaptase á sociedade actual).

Cunqueiro toma o mito de Hamlet
(príncipe histórico-lendario da
Dinamarca do século I, que sería
inmortalizado por Shakespeare) e fai
del unha reinterpretación influido por
Freud. Cunqueiro mestura o mito
nórdico de Hamlet co clásico de Edipo
e introduce substanciais variacións:
Hamlet non é fillo do seu pai lexítimo,
senón do seu tío, o asasino e
usurpador do trono.
Os personaxes están postos en
situacións límite, sometidos a
profundas dúbidas entre sentimentos
enfrontados: o amor,ambición, a
vinganza...
- A noite vai como un río
preséntanos un teatro claramente
poético, lírico. O tema é o amor
platónico duna dama en tempo de
guerra, en espera dun amante
inexistente non sendo na súa
imaxinación.





o equipo artístico...





Música Orixinal: CHEFA ALONSO

Doutora en composición e improvisación
libre pola Universidade de Brunel, Londres
(2007) e Licenciada en Medicina Xeneral e
Ciruxía pola Universidade de Santiago de
Compostela (1979). Saxofonista e
percusonista de free jazz e improvisación
libre. Cofundadora de Musicalibre, ten
organizado durante varios anos o Festival
Internacional de Improvisación Hurta
Cordel, en Madrid
.Compuxo a música de máis dunha ducia
de espectáculos teatrais e de danza.

Actuou en festivais internacionais de
improvisación en toda Europa: Inglaterra
(Londres), Alemaña (Dresden), Suiza
(Zug), Francia (París e Albi), Romanía
(Bucarest e Sibiu). Ademais dos seus catro
grupos estables: Sin Red (cuarteto de
poesía e música improvisada) Dadajazz
(quinteto de free jazz), Uz (trío de ventos)
e o dúo con o pianista alemán Albert Kaul,
tocou cun grande número de
improvisadores do panorama
internacional, como: John Edwards,
Vanesa Mackness, Terry Day, Lou Grassi,
Barbara Wagner, Ute Voelker, John
Russel. Pertence ás orquestras de
improvisadores LIO (London Improvisers
Orchestra) ou OMEGA (orquestra de
música espontánea de Galicia). Foi
cofundadora e dirixe a orquestra de
improvisadores de Andalucía,
Entenguerengue. 



Produción: Eva Alonso
Realizou os seguintes cursos: de ética e
estética do protocolo na Universidade
Menéndez Pelayo; de taller de estratexias de
xestión de públicos organizado pola Rede
Española de Teatros, Auditorios e Circuítos de
titularidade pública; de produción de
espectáculos en Editrain; de produción
organizado polo Centro Coreográfico Galego;
de Xestión de subvencións organizado pola
Deputación de A Coruña; de produción
organizado pola Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia; de Xestión, Produción e
Distribución de espectáculos organizado pola
Fundación Autor; e de Deseño de produción en
cine organizado pola Fundación Autor. Foi
axudante de dirección e produción en
espectáculos das compañías Teatro do
Noroeste, Sala Yago e Lagarta, Lagarta. 
Realizou a produción dos seguintes

espectáculos teatrais: Imperial café
cantante: Vigo 1936, e que recibiu
cinco premios María Casares; de
Romeo e Xulieta; de Extrarradios
(comedia das mulleres
desamparadas), Glass City (Cidade
de Cristal), os tres producidos por
Teatro do Noroeste. 



Dirección, adaptación escénica e iluminación: 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 e de 2007 pola iluminación e o
texto de Imperial: Café cantante. Vigo 1936, obra
con 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 , Lisístrata, El
embrujado, A Cacatúa verde,
As damas de Ferrol, Ensaio,
Romeo e Xulieta, Extrarradios
(Comedia das mulleres
desamparadas) ou Glass City
(Cidade de Cristal).





o elenco...





Luma Gómez

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 desamparadas) ou
Glass City (Cidade de Cristal)

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: Servizo 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,





a obra...





No texto de “Os outros feirantes”, o autor realiza as semblanzas de
diferentes, tenros e máxicos personaxes, contadas en primeira
persoa. Estes personaxes son coñecidos do autor que, como tais son
descritos. Algúns deles coñéceos do seu deambular por feiras e
mercados, maiormente do entorno de Mondoñedo. Ao transformar
estas narracións en espectáculo teatral, había que, primeiramente,
configurar un personaxe que asumira ese rol de narrador, pero que,
ao tempo, tivera entidade dramática máis aló do simple narrador. Así
matinamos que o personaxe principal tiña que ser unha vaca, animal
familiar e totémico na cultura galega, que ao ires de feira en feira
sando vendida e comprada e pasando de dono en dono, vai
coñecendo a todos eses personaxes do que nos fai a súa máxica
semblanza. Ben é verdade que un personaxe que se inclúe nun texto
teatral debe ter, para non ser estritamente só un narrador, tamén a
súa historia, e a nosa vaca protagonista tamén a ten.



A propia historia das vaca engarza, como o ouro na pulseira
engarza as pedras preciosas, a todas as historias que ela conta.
Loxicamente, a historia desta vaca non é de Álvaro Cunqueiro,
pero introducíndoa permítenos establecer unha clara relación
escénica cos espectadores. Neste contexto máxico e sinxelo, a
música tiña que ser orixinal e así o é. Composta expresamente
para o espectáculo, está tamén tinxida da maxia e a sinxeleza que
toda a proposta ten.
O resultado é un espectáculo teatral imaxinativo, con moi poucas
necesidades técnicas que se pode representar practicamente en
calquera espazo e para un público familiar.
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