
I NóS  9XORNAL DE GALICIA  13 de decembro de 2008 artes escénicas

A ALmA bOA DE SEzuáN

AutOR: bertolt brecht

DIRECCIóN: NuNo cardoso

pRODuCIóN: ceNtro dramático galego

A última montaxe do Centro Dramático Galego pon en escena A boa persoa de Sezuán de bertolt brecht 

Políticas teatrais dende a 
creación da escena galega

O pasado 27 de marzo arribaba ao teatro 
Rosalía da Coruña a congregación de 
nominados aos premios María Casares en 
limusina, demostración de orgullo pola 
celebración do 30 aniversario do teatro 
profesional de Galiza sobre unha alfombra 
vermella que moitos quixeron pisar tamén 
para reivindicar o luxo da pervivencia dun 
sistema teatral que foi medrando non sen 
dificultades. Sobre efemérides das nosas 
artes escénicas, é importante tamén a que 
celebrará en 2009 a compañía pública, os 25 
anos do CDG. Chegados a este chanzo da 
historia, quizais conveña botar cara atrás 
a mirada e observar como toda a diversa 
familia escénica foi buscando o seu oco 
artístico e laboral no seo dun proceso de 
normalización cultural. 
Durante boa parte desta historia recente 
dominada politicamente pola dereita, 
a práctica totalidade de compañías de 
teatro buscaron na subvención o seguro 
da súa produción escénica. O organismo 
encargado desta tarefa, o IGAEM, creado 
precisamente no breve transo do tripartito, 
en 1989, mantén as demandas de creación 
do sector na posterior etapa fraguiana, 
sen máis avances cá estabilidade dunha 
dirección, a de Manuel Guede no CDG, 
que permitise deselvolver un determinado 

proxecto caracterizado pola creación de 
capital simbólico e resultados inmediatos 
para os andeis da numerística, consonte 
á única preocupación da política cultural 
antropofáxica da dereita, evidenciada nos 
seus últimos anos co vergonzante Catálogo 
de dramaturgos galegos, 1973-2004, 
símbolo da abundancia lasciva preconizada 
en terreo a monte polo discurso de Pérez 
Varela. 
A ausencia de accións decididas en torno 
a cuestións fundamentais que permitisen 
unha maduración da heteroxeneidade 
de linguaxes escénicas na sociedade, 
unha visibilización exterior do teatro e a 
dramaturxia contemporánea, un centro 
superior para a formación en todos os 
oficios do teatro (non chegará até 2005 
coa creación da ESAD de Galicia), estudos 
e análises sociolóxicas do público e das 
demandas do sector, unha correcta edición 
e tradución teatral, etc..., provocan unha 
preocupación social compartida pola perda 
do tren da especialización, da calidade e 
do prestixio que as artes escénicas galegas 
tardarán en completar e un progresivo 
desencanto coa compañía institucional (sen 
entrar nas valoracións artísticas). Dende 
o documento da Asociación de Actores 
“Necesidade dunha política teatral” (1990) 

aos debates do Foro Teatral de Sada ou as 
reflexións da crítica especializada, vemos a 
inquedanza porque iniciativas, proxectos, 
textos de autores novos, especialistas na 
dirección artística de espazos escénicos, 
etc., queden á marxe dunha rede que non 
admite máis ca aquilo que se soergue pola 
relación co poder, mesmo creando unha 
contracultura ás veces (como é o caso de 
Matarile), mais afogando ás linguaxes 
marxinais da periferia que deciden ou non 
poden madurar unha certa concepción 
de espectáculos nun medio cuxa 
infraestrutura o imposibilita.
Co cambio de goberno en 2005, o sector 
das artes escénicas atalla fortuitamente 
a súa principal eiva, unha política teatral 
a longo prazo, cun froito de traballo 
consultivo e participativo, articulado en 
obxectivos e liñas de actuación concretas, 
o Plan Galego das Artes Escénicas 2008-
2011. Tempo resta, imos ver, para unha 
harmónica convivencia da aposta, dende 
as posibilidades da institución, polas novas 
voces, cos antigos talentos escénicos e 
ambos ao abeiro dos recursos da formación 
permanente que calquera sector laboral 
cualificado demanda e necesita, da 
coprodución, da externalización e da 
estabilización. n

A evolución do teatro galego nos últimos 30 anos está profundamente inserida no proceso de normalización cultural 
que, con dificultades e contradicións, se vai conquistando. por RObERtO pASCuAL 
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Unha ilusionante 
tentativa frustrada

A experiencia de intercambio co 
mundo lusófono —ponte natural 
para a proxección exterior do 
teatro galego— e a elección do 
título —após máis de vinte anos, o 
CDG representaba, por fin, unha 
peza dun dos dramaturgos que 
máis ten influenciado no devir do 
teatro contemporáneo— parecían 
augurar un magnífico producto 
teatral. O resultado, porén, non 
está á altura das expectativas 
e os cento sesenta minutos de 
espectáculo resultan eternos, 
como demostran as desercións do 
público no intervalo.
Non funciona a escenografía, que 
tras o efectismo dos primeiros 
minutos perde funcionalidade 
e fica reducida á función de 
ciclorama, pois non propicia 
xogo escénico ningún. Elementos 
como as fendas no sobrado 
representan unha auténtica 
tortura para os intérpretes e o 
ruído que produce a madeira do 
chan obstaculiza en ocasións o 
diálogo.
Non funcionan, no xeral, os 
momentos cantados ou bailados, 
que reteñen a acción e carecen de 
brillantez na súa execución.
E non funciona a proposta 
interpretativa. Cardoso constrúe 
algunhas escenas segundo 
os postulados brechtianos e 
conforme avanza a función 
evoluciónase para unha 
interpretación sentimentaloide 
fundamentada na interiorización 
das emocións —moi evidente 
na parella de namorados—, 
transición que semella 
consecuencia dunha falta de 
solución antes do que dunha 
intención propositada. Existe 
unha opción decidida por realizar 
unha lectura persoal do escrito 
por Brecht —feito a agradecer 
ao CDG, despois dunha década, 
a de noventa, caracterizada por 
montaxes acomodaticios, sen 
riscos nin propostas.  Así, por 
exemplo, a solución procurada 
para as personaxes dos deuses é 
ben recibida. Mais o confronto 
destas formas interpretativas 
co texto brechtiano non resulta 
venturoso. l

Carlos Caetano biscaínho. 
crítico de teatro

“Non claudiques coma espectador 
e acude ás salas. A opinión máis 

importante é a túa”




