Quen programa a memoria de cada xeración?
Talvez a memoria non se relacione tanto co verbo lembrar
como con descubrir.
Algún día coma hoxe, alguén me preguntará: que ves? E a
miña resposta será: o silencio. E a partir dese momento, todo
o que esquecemos será imborrable. Todo o que reprimimos
será incontestable. Esa é a esperanza: que a verdade algún
día nos arrase.

O xurado do II Certame Manuel María de Proxectos Teatrais conformado por
Manuel Lourenzo, Cristina Domínguez, María Armesto e Alberte Ansede
destaca do proxecto:

“A súa coherencia artística, dramática, conceptual,
espectacular e filosófica, que soubo ver na peza de
Manuel María o seu carácter inaugural do teatro
documento do país e que é capaz de dirixilo a un
espectro de público moi amplo.”
“O deseño dunha rica dramaturxia, con estrutura
sólida que permite relatar os diferentes
acontecementos históricos que o texto orixinal
presenta, mais que tamén aborda un redeseño de
espazos e personaxes que levan a peza a unha clave
completamente actual.”
“Unha hábil incorporación de diferentes xéneros,
mesturando as formas de teatro máis popular, como
o cabaret e o musical, con formas máis
contemporáneas como o audiovisual e, sobre todo,
o teatro documento.”

“O aval que supón a presentación dun elenco
artístico de recoñecida traxectoria como o
constituído por Tito Asorey, Vanesa Sotelo, Melania
Cruz e Davide González, acompañados de Carlos
Alonso na escenografía e de Laura Iturralde na
iluminación.”

O autor deixou unha nota no prólogo: “Esta peza teatral escribina polos
anos setenta, por encargo do Grupo Teatral da Asociación Cultural
Auriense, que xa representara a miña peza Unha vez foi o trebón.
Comezados os ensaios, o grupo desfíxose”.
Iso deixou escrito Manuel María pero os integrantes do grupo cos que
falamos non lembran ter ensaiado a obra nin que o grupo se desfixera
durante os ensaios. Aseguran non lembrar que a peza fose escrita para
o Auriense pero imaxinar os ensaios nos anos 70 activou en nós unha
memoria que nunca puidemos consolidar.
Na procura dunha verdade oculta, a mestura de tempos e a combinación
de realidade e ficción permiten identificar o descoñecemento
programado da nosa historia máis recente e a consecuente falta de
conciencia da identidade nacional galega.
A lúa vai encuberta é un espectáculo arredor da realidade galega e da
loita incesante por conformar unha identidade propia, confrontándonos
co noso pasado recente e as suas contradicións, desvelando un discurso
que hoxe en día está sendo, senón ocultado, silenciado e que explica,
en certa maneira, as razóns de por que hoxe en día o noso país ten os
trazos políticos, sociais e económicos que o caracterizan.
Incendiaria e A Quinta do Cuadrante levamos a escena o texto de
Manuel María como unha fonte esencial para, a través dela, entender
as diferentes formas sociais e políticas que nos conformaron como país
e, polo tanto, como persoas que o habitamos.

			
é a obra gañadora do II Certame Manuel María
de Proxectos Teatrais.
O proxecto
			
xorde da unión das compañías
Incendiaria e A Quinta do Cuadrante para poñer en pé un espectáculo
multidisciplinar no que reflexionar arredor da identidade a través da
música, o movemento, as imaxes e a palabra.
			
é unha proposta de teatro documental na que,
tomando a peza completa de Manuel María, a equipa dialoga desde a
actualidade coa historia recente de Galicia.
				
busca poñer en valor a capacidade educativa
do teatro como instrumento de concienciación arredor da nosa
identidade, de reivindicación dos nosos dereitos como individuos e
como pobo.
				
é unha peza que afonda na nosa historia
contemporánea, trasladando un debate necesario á sociedade.
				
é unha posta en escena dinámica, divertida e
emocionante que pode ser vista e gozada por todo tipo de público,
sen caer en elitismos escénicos pero sen claudicar da experimentación
artística.
				
mestura as formas de teatro máis popular
(cabaret, musical, farsa) coas formas contemporáneas de achegarnos
ao escénico (teatro documento), baixo o paraugas poético e escénico
que ofrecen as palabras dunha voz esencial para comprendernos como
país como é a de Manuel María.

A lúa vai encuberta ten como gran motor a recuperación e a reactivación
da memoria para tomar conciencia crítica da realidade que nos atravesa.
Partindo da mirada coa que Manuel María selecciona e ordena pasaxes da
nosa historia para levar a nosa atención tanto sobre as forzas activas como as
que foron ocultadas e silenciadas, a nosa intención é a de cuestionar o relato
adquirido e, desde a propia experiencia vital, revisar os prexuízos, os tabús e
os silencios que aínda hoxe prevalecen.
Para iso, respectando o texto orixinal, tomamos a peza como mecanismo de
xogo e situamos a acción no local de ensaio da Asociación Cultural Auriense.
Así, co interese da nosa equipa por indagar na propia historia, a incógnita sobre
a disolución do grupo ourensán parecía dialogar co resto da obra construída a
base de accións truncadas e de figuras notables con escasa presenza no relato
oficial. Durante as reunións de traballo das dúas compañías, constituídas por
persoas nacidas despois do 77, a estupefacción ante a escasa representación
de Manuel María, así como o descoñecemento do valor de figuras destacadas
do nacionalismo e a persistencia de conflitos que minan a potencia de Galicia,
guiaron a nosa necesidade de seguir preguntando sobre os motivos polos que
atopamos tantos obstáculos mentais á hora de reconstruír parte da historia
recente.
Precisabamos un motor para enmarcar a proposta e que conectara
honestamente con nós como creadoras e como cidadás co dereito e a obriga
de coñecer a súa historia. Tamén precisabamos un espazo versátil para habitar
as escenas radicalmente diferentes que propón Manuel María en A lúa vai
encuberta. Cando o director do proxecto, Tito Asorey, explicou que adquirira
a finais dos anos 90 as cadeiras da Agrupación Cultural Auriense, a peza
comezaba a convocarnos. Así, case a modo de constelación, non familiar,
mais social, esas cadeiras como testemuñas dun tempo concreto convidaban
a intentar facer o que non se puido rematar de facer.
O carácter ‘fragmentario e subxectivo’ que Manuel María defende na
presentación da obra supuxo un dos maiores atractivos á hora de pensar o
xogo escénico. Esa ruptura permanente permite un eclecticismo estilístico
polos universos tan diferentes que visita. De igual modo, o seu carácter
subxectivo posibilita dialogar coa posición política do autor dende a creación,
ao tempo que examinamos as nosas certezas e sinalamos a orixe dos nosos
receos e ignorancias. Todo no marco dun espazo coral onde se funden tempos
e realidades desde 1936 até os nosos días.

É un proxecto dos creadores escénicos Melania Cruz e Tito Asorey. Tras ser cofundadores da compañía
ilMaquinario Teatro e participar ambos os dous en numerosos proxectos con colectivos de todo o país,
deciden no ano 2019 crear unha nova plataforma dende a que seguir experimentando, explorando,
traballando e ideando espectáculos. Nace como fogar teatral, como espazo de investigación,
como lugar ao que retornar doutras experiencias que nos nutren, con vocación de continuidade,
co obxectivo de idear espectáculos de diversos formatos nos que conflúan e dialoguen diferentes
disciplinas artísticas. Un espazo aberto dende onde poder traballar con diferentes creadoras e
creadores dun xeito que prime a horizontalidade. A Quinta do Cuadrante nace en Galicia, cos pés
pousados na nosa terra, consciente da nosa tradición teatral, agradecida de todas as experiencias
anteriores, e coa vista posta nun futuro no que poder achegar o teatro a un público contemporáneo
con disciplina, escoita, paixón, rigor, experiencia e afán lúdico.
O primeiro espectáculo estreado por esta compañía foi O empapelado amarelo, que foi programado
en festivais como Escenas do Cambio, Singular de Ferrol, Uscénica en Compostela ou Galicia
Escena Pro, e que acadou tres nominacións aos Premios María Casares, conseguindo o de Premio
á Mellor Iluminación. No ano 2020 fan o seu primeiro achegamento como produtora audiovisual,
creando para o Consello da Cultura Galega a realización das pezas A farsa das zocas, de Carvalho
Calero, e de As mulleres do porvir, de Dorotea Bárcena, que tiveron unha exitosa acollida por parte
do público.

É unha plataforma artística nacida en 2014 -como laboratorio de creación- e composta por Vanesa
Sotelo e Davide González, que fundamenta o seu traballo na investigación e na creación escénica
contemporánea.
No 2014, traballan a partir da peza Memoria do Incendio, de Vanesa Sotelo para reparar na
construción da personaxe a partir do traballo co corpo. No 2016, dende ese traballo de laboratorio
propio de creación e investigación, xorde a peza Contramateria, unha proposta fundamentada no
estudo do tempo en diversas accións escénicas. No 2018, Incendiaria estrea a súa primeira montaxe
profesional, Eila, coa que forma parte da programación do Festival Vigo en Bruto, impulsado polo
Teatro Ensalle. Esta é unha montaxe que ten como punto de partida unha serie de poemas de Rosalía
de Castro musicados por Davide González. A liña de traballo de investigación con obxectos, co
estudo dos tempos, coas reaccións e coa presenza escénica foron as xeradoras dunha dramaturxia
visual e sensorial onde a hibridación de xéneros como a música, a performance, a poesía ou o
movemento, convivían entre si facendo de Eila unha proposta escénica-musical que ía alén do
recital. En 2020, presenta o seu último espectáculo Microspectivas dun Marica Millennial, unha
coprodución do Centro Dramático Galego, que naceu dentro das III Residencias Paraíso grazas ao
apoio do Colectivo RPM e que vén de acadar dus Premios María Casares (Mellor Actor Protagonista
e Mellor Texto Orixinal). Ademais, actualmente, as súas integrantes participan no espectáculo
Espécies Lázaro, unha produción da compañía portuguesa Teatro Art’Imagem, estreado en 2021.

Tito Asorey é licenciado en Historia e Arte Dramática (Dirección de Escena). Mestrado en Artes
Escénicas.
Compaxina desde o ano 2000 a súa dobre faceta como actor e director de escena, tratando de
establecer unha retroalimentación o máis frutífera posible entre estes dous oficios. Como actor
estivo vinculado a compañía Sarabela durante dez anos, e desde o ano 2014 é un rostro ben
coñecido para o público galego pola súa participación en series de televisión como Serramoura,
Pazo de Familia, Viradeira, O Final do Camiño, Fariña, Método Criminal ou Servir y Proteger. Como
director de escena foi responsable de máis de vintecinco espectáculos realizados con todo tipo de
colectivos, sendo cofundador da compañía ilMaquinario Teatro e A Quinta do Cuadrante.
Estivo vinculado á Compañía Nacional de Teatro Clásico durante os anos 2013-2014, na que
ocupou o cargo de axudante de dirección e coordinador pedagóxico. Desde o ano 2018 colabora
con Xose Antonio Touriñán, dirixindo espectáculos como Somos Criminais (récord de público do
teatro galego, con máis de 60.000 espectadores) ou a versión teatral de Fariña (coa que acadou un
grande éxito de crítica e público, manténdose durante meses na temporada teatral de Madrid).
Entre os galardóns que ten recibido destacan tres Premios nacionais de Teatro “Buero” (nos anos
2007, 2008 e 2010), así como cinco Premios María Casares (sendo nomeado once veces máis en
diversas categorías). Foi candidato en dúas ocasións aos premios MAX e nomeado dúas veces ao
premio nacional de Dirección de Escena da ADE.

Titulada en Dirección escénica e Dramaturxia pola ESAD de Galicia. En 2008 traballa como
dramaturga residente para o Centro Dramático Galego coa creación de Estigma e en 2009 como
artista residente para a mesma institución con Corpo-puta-vaca-berro. En 2010 obtén o Premio do
Xurado do IV Certame “Diario Cultural” de Teatro Radiofónico con Indoor e o XIII Premio Josep
Robrenyo con Memoria do incendio. En 2011 recibe o IV Premio Abrente de Textos Teatrais con
Campo de Covardes.
En 2014 é seleccionada dentro do III Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales do INAEM
con Nome:Bonita, obra recoñecida co ‘Premio Mondoñedo10’ á mellor obra teatral da década en
lingua galega. En 2014 participa no proxecto internacional “365 Women a Year” con O retrato
da sibila e no 2018 a súa peza Índigo é presentada dentro do ciclo de lecturas dramatizadas ‘Las
Funciones por Hacer’ do Pavón Teatro Kamikaze.
Como directora teatral os seus traballos foron presentados en festivais internacionais de Galiza,
Brasil, México ou Colombia. Entre os seus espectáculos como directora destacan Kamouraska e A illa
das mulleres loucas, para Inversa Teatro así como Eila e Microspectivas dun marica millennial, para
Incendiaria. Na actualidade, prepara unha nova creación -Espécies Lázaro- para Teatro Art’Imagem.
Durante máis de dez anos, Vanesa Sotelo acumula experiencia como actriz na aula de teatro da
USC, baixo a dirección de Roberto Salgueiro. De igual modo, participa espectáculos de diferentes
compañías galegas como Ifixenia en Áulide, de Arela das artes baixo a dirección de Charo Amador;
Diante do espello, de Fran Godón; ou Expostas, de Inversa Teatro con dirección de Carlos ÁlvarezOssorio. Actualmente, combina o seu traballo creativo na compañía Incendiaria coa faceta como
docente en colectivos e institucións de Galiza e Portugal. No ano 2021 recibe o Premio María
Casares á Mellor Texto Orixinal por Microspectivas dun Marica Millenial, de Incendiaria.

Titulada Superior en Arte Dramática (Interpretación Textual) pola ESAD de Galicia. Máster en Artes
Escénicas (Pedagoxía Teatral). Diplomada en Maxisterio pola USC.
Fórmase en diversas disciplinas escénicas da man de profesionais como Marianella Morena, Vicente
Fuentes, Jeremy James, Cristina Domínguez, Agustí Vila, Blandine Callais, Verónica Forqué, Marco
Canale, Falk Richter ou Nir de Volff.
Como actriz profesional traballa en diferentes compañías de teatro (EscénaT, Teatro de Adro, CDG,
Contraproducións, Producións Excéntricas, Ainé Producións) e cofunda xunto a catro compañeiras
ilMaquinario Teatro. En 2016 funda con Tito Asorey a compañía A Quinta do Cuadrante.
Dende 2008 desempeña o papel de axudante de dirección en Teatro Muxicas, colectivo pertencente
ao Movemento Teatral ONCE, onde dirixe A Visita da Vella Dama en 2014. Ese ano debuta en
audiovisual interpretando o papel de Raxada no filme A Esmorga, de Ignacio Vilar, con quen tamén
traballa en Sicixia e María Solinha. Protagoniza as películas DHOGS de Andrés Goteira, Arima de
Jaione Camborda, e ONS, de Alfonso Zarauza, e participa en Trote de Xacio Baño. Traballa nas
series de televisión Urxencia Cero, Serramoura, Fontealba e Viradeira, e protagoniza o telefilme
Contou Rosalía e a serie A Estiba.
En 2016 recibe o premio María Casares a Mellor Actriz Protagonista por Xardín Suspenso, no 2018
o Mestre Mateo á Mellor Actriz Protagonista por DHOGS, no 2019 recibe o Premio Mestre Mateo
como Mellor Actriz de Reparto por Trote, de Xacio Baño, no 2020 o Premio Cinema Galego do
FICBUEU á súa traxectoria profesional e no ano 2021 o Premio Mestre Mateo á Mellor Actriz
Protagonista por Ons, de Alfonso Zarauza.

Licenciado en Interpretación xestual pola ESAD de Galicia. Grao profesional en música polo
Conservatorio Víctor Ureña de Redondela. O interese pola investigación nas artes vivas e pola
creación escénica contemporánea levárono a crear, xunto con Vanesa Sotelo, a compañía
Incendiaria.
Como intérprete e músico traballou en diversas compañías como Baobab Teatro; o Centro Dramático
Galego, EscénaTe, ilMaquinario ou Galeatro.
Firma a dirección de Carabela e Muiñada, de Galeatro; e A historia das flores e Amor de pé, de
Tukumpas Teatro. Co-dirixe, xunto con Vanesa Sotelo a peza 3991: paisaxe sen horizonte, de
Incendiaria.
Como compositor crea a b.s.o para os espectáculos Quixote e Lázaro de Tormes, de Pedras de
Cartón; O mel non caduca, de Ibuprofeno Teatro; Invisibles, Contos do Recreo e O mozo da última
fila de Redrum Teatro; Ris, Ras!, Puño, Puñete! e Pum, pum!, de Baobab Teatro; Microspectivas dun
marica millennial e Eila, de Incendiaria; Carabela e Muiñada, de Galeatro; e O raro é que bailar sexa
raro do Colectivo Vacaburra.
Ten publicados artigos sobre a música no teatro e as artes vivas, na Erregueté (Revista Galega de
Teatro) e no diario Cara a unha escena plural.
Cunha formación diversa e multidisciplinar realiza cursos con Alfredo Sanzol, Laila Ripoll, Iñaki
Moreno, Fernando Lázaro, Iker Gómez, La Macana, Oguri e Roxanne Steinberg, Tito Asorey, Marco
Layera, Marta Pazos, Miguel Cubero, Daniel Abreu e Mónica García (Matarile).
Actualmente, traballa como actor e compositor no espectáculo Especies Lázaro, da compañía Teatro
Art´Imagem.
No ano 2021 recibe o premio María Casares ao Mellor Actor Protagonista e Mellor Texto Orixinal
por Microspectivas dun Marica Millenial de Incendiaria.

Escenógrafo, figurinista, deseñador de vestiario e activista teatral de formación autodidacta.
Membro fundador do grupo de teatro La farándula en 1973. Traballa en diferentes campos do
teatro: organizando cursos, xornadas de teatro, como actor, decorador, cartelista, attrezzista,
etc. Asiste a cursos impartidos por profesionais como Andrea D ́Odorico, José Carlos Plaza,
Miguel Narros ou Carlo Bosso. Nos anos 80 trasládase a vivir a Barcelona e Francia, onde
continúa realizando diferentes cursos e traballos con grupos teatrais.
Gañador de 11 premios María Casares na modalidade de escenografía e vestiario, ten
traballado coas principais compañías do panorama teatral galego, colaborando en máis de
cen espectáculos profesionais tanto en grupos independentes como no Centro Dramático
Galego dende o ano 1984. En cine, foi o responsable da dirección artística do filme El juego
de los mensajes invisibles (Juan Pinzás) e do vestiario de Crebinsky (Enrique Otero). Por
este útimo traballo foi nomeado aos premios Mestre Mateo. Participou tamén en produtos
televisivos como Os outros feirantes de Cunqueiro e o programa Arroz con chícharos, ambos
para a TVG, e n ́Os mares do sur, para Estudio 13, así como en curtametraxes.

Videojockey, escenógrafa, fotógrafa e iluminadora. Técnica superior en Imaxe pola EISV de
Vigo, técnica superior en Gráfica Publicitaria pola Escola de Arte de Salamanca e Titulada
Superior en Arte Dramática (Escenografía) na ESAD de Galiza. Desenvolve a súa actividade
profesional en diversos eidos, maioritariamente relacionados coas artes escénicas, nos que
se ocupa da parte plástica e técnica como iluminadora, escenógrafa e videocreadora en
diferentes compañías como Inversa Teatro, Cía Borja Fernández, Sarabela Teatro, Triatreros,
ilMaquinario Teatro, Incendiaria, A Quinta do Cuadrante, Ainé Producións ou Pálido
Domingo. Iníciase como videojockey no trío acústico Trilitrate, co que traballa, e acompaña
bandas e espectáculos en vivo con imaxes xeradas en tempo real.
Combina soportes e formatos coma o stop-motion, a cámara a tempo real e infografías para
crear atmosferas acordes con espectáculos en directo. Entre as súas últimas actividades destaca
o seu traballo como videojockey no II Festival Metamovida (2015), as videoproxeccións para
o espectáculo Insulto ao público (2016), de Peter Handke, dirixido por Uxía P. Vaello e Borja
Fernández e estreado no Festival Escenas do Cambio en Santiago de Compostela.
Recibe catro Premios María Casares: Mellor Escenografía por Resaca (ilMaquinario Teatro),
e no 2019, 2020 e 2021 á Mellor Iluminación por Invisibles (Redrum Teatro), O empapelado
amarelo (A Quinta do Cuadrante) e Bailar Agora (Marta Alonso Tejada).

Graduada en Comunicación Audiovisual (UDC) e Técnico Superior en
Iluminación, Captación e Tratamento da Imaxe. Comeza a súa andaina no
sector audiovisual no ano 2015 formando parte do departamento de cámara
de ficcións galegas como Serramoura, Urxencia Cero, Viradeira, A Estiba, ou
a recente Método Criminal, e participa tamén como auxiliar de montaxe nos
programas de televisión Latexos da Cidade, Imos de Feira e Imos Navegando.
No 2020 leva a cabo a gravación e edición da lectura dramatizada da Farsa
das Zocas, de Carvalho Calero, para o Consello da Cultura Galega, formando
equipo con A Quinta do Cuadrante, compañía coa que repite sinerxia máis
tarde coa lectura dramatizada de As mulleres do porvir, de Dorotea Bárcena.
En paralelo á súa actividade no audiovisual, realiza labores de fotografía tanto
para particulares como para empresas. Desenvolve a súa actividade no eido da
ilustración e o deseño de xeito persoal, formándose de maneira autodidacta e
empregando a súa paixón polas tintas como un medio de expresión que decide
expoñer baixo o nome “Lucía en su tinta”.
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Este espectáculo está dirixido a un público adulto (maiores de 14 anos). Temos dispoñible
unha Unidade Didáctica para a realización de funcións para escolares (segundo ciclo da ESO,
Bacharelato e Ciclos Formativos).

