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Adaptada a cinco voces e con música en escena,
A normas para saber vivir na sociedade actual,
fai un percorrido desde el nacemento ata a morte,
cun humor orixinal e unha interpretación extraordinaria.
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«NACER NON É COMPLICADO,
MORRER É MOI DOADO,
VIVIR ENTRE ESTES DOUS ACONTECEMENTOS
NON É NECESARIAMENTE IMPOSIBLE»

Escrita en 1.993 por Jean Luc Lagarce,

o autor contemporáneo máis

representado en Francia, parte dun

coñecido manual de boas maneiras

escrito no século XIX pola inexistente

baronesa de Staffle, quen dunha

forma sutil dá instrucións de como

debemos comportarnos.

SIPNOSE
❖
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• Historia de amor (Últimos capítulos)*
• Máis nada que a fin do mundo**
• Nós, os heroes (versión sen o pai)* 
• Music hall*
• As regras da urbanidad na sociedade moderna*
• Estaba na miña casa e esperaba que viñese
   a choiva*
• Regras, usos e costumes na sociedade moderna*
• Voda*
• Apenas a fin do mundo* 
• Últimos remordimentos antes do esquecemento* 

Se a súa obra literaria está composta esencialmente de

vinte e catro obras de teatro, tamén escribiu tres relatos,

un libreto de ópera (Quixote), un guión para cine (Regreso

ao outono) algúns artigos e editoriais publicados baixo

o título xenérico Do luxo e da impotencia e escribiu

durante toda a súa vida teatral un diario composto

por 23 cadernos.

* (Autor) ** (Dramaturgo)

Espectáculos nos que participou:

Lagarce é fillo de obreiros. Crece en Valentigney, un pobo 

sen outros horizontes que os que ofrece a veciña fábrica 

Peugeot, especializada en motos de pequena cilindrada. A 

paisaxe humana do lugar é evocada en varias das súas 

obras. Nas obras do escritor francés coinciden os que se 

van e os que xa se han ir, os que se quedan e esperan, e 

todos mesturan recordos e esperanzas. O tema do retorno 

atópase en varias das súas mellores pezas, mentres que 

outras viran sobre os distintos argumentos que se manexan 

para tomar o poder, sobre a falsedade que ocultan as 

palabras bonitas.

Lagarce, que escapou da súa familia matriculándose na 

Facultade de Filosofía de Besançon e acudindo aos cursos 

do conservatorio teatral da mesma cidade, axiña, en 1978, 

formou compañía cun grupo de estudantes, o Théâtre da 

Roulotte. En 1982, Jean-Claude Fall, elixe unha das súas 

obras para unha sala pequena da Comédie Française. O 

éxito non acompaña a aventura e Lagarce será un autor 

moi pouco representado en vida.

En 1988 Lagarce descóbrese seropositivo. O tema da 

enfermidade xa estaba presente nalgunhas das súas obras 

anteriores pero a partir deste momento non deixa de insistir 

na cuestión, de xeito máis ou menos explícito, a través do 

personaxe que regresa á casa familiar e que regresa para 

explicarse, ser perdoado e morrer: como Ulises, o fillo 

pródigo, o anxo exterminador, o acusador, o culpable...

O protagonista que volve a casa, portador de segredos, que

ás veces revela e noutros casos non, que pode destruír a 

comunidade ou axudar a soldarla. Ás veces todo se mestura 

con reflexións, descarnadas pero divertidas, sobre o 

mundiño do teatro, sobre os soños de grandeza e a miseria 

real de quen forman parte del.

O AUTOR
“JEAN- LUC LAGARCE”
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A OBRA
❖

   ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

    ❖  É unha sátira social.
   ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

❖  Divertimento irónico e crítica feroz a unha sociedade que,
    coas súas normas e hipocresía, apártase dos sentimentos humanos.

   ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

❖  Un texto con vibracións secretas que animan a poñelo en escena
    e a velo, porque resulta magnético.

   ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

❖  É marabilloso soñar con configurar un mundo que escapa á lóxica cotiá,
    desde os límites da convivencia preestablecida infructuosamente.

   ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

❖  Xogar con tempo e o espazo, o ton e a fragmentación da conciencia
    na que parecemos habitar.

   ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Baixo a forma dun divertimento irónico escóndese a 

crítica feroz a unha sociedade que, coas súas normas 

e a súa hipocresía, fai imposible a sinceridade. O 

autor contemporáneo máis representado en Francia 

escribiu en 1993 esta crítica a unha sociedade chea 

de regulamentos. Para iso, partiu dun coñecido 

manual de boas maneiras escrito no século XIX pola 

inexistente Baronesa Staffe (a autora era en 

realidade unha señora da alta burguesía francesa de 

provincias). Lagarce suscita un texto irónico, cómico 

e en aparencia lixeiro sobre as regras que gobernan o 

saber vivir na sociedade, cos seus sensentidos e 

hipocresías, para finalmente poñer en ridículo os 

nosos convencementos modernos.

Neste monólogo adaptado a cinco voces, tratarase de 

explicar e buscar as palabras para describir a vida e 

as súas leis; todas as súas accións céntranse en 

intentar describir, coa maior precisión, o xeito de 

controlar as nosas vidas. E así a linguaxe, coas súas 

estruturas e normas, declárase como a metáfora 

máis potente de todas as regras que nos demos para 

vivir civilizadamente. Polo tanto, non só o que din os 

protagonista,s senón tamén a súa propia linguaxe, 

son autodenuncias do xeito en como estrangulamos 

as nosas vidas.

É suficiente saber que en toda circunstancia, existe 

unha solución, unha explicación aos problemas, 

porque a vida non é senón unha sucesión de 

problemas, e cada un deles debe ter unha solución.
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A MONTAXE DE
SARABELA TEATRO

❖

Cada montaxe cofigura un universo con
leis propias e ordena os materiais de
acordo cunha partitura e unha convención.

A convención fixa un punto de vista fronte
á realidade e ao mesmo tempo xera un
mundo que a comenta.

Esta obra fala de convenciones estritas e,
desconfía delas, parece apertalas, pero
crébaas. A relación entre aparencia de
orde e as situacións máis ilóxicas,
permítenos rirnos de nós mesmas/os.

Encaramos este xogo encantador cun espírito 

grotesco propoñemos aos/as espectadores unha 

partitura orixinal e sorprendente; dinámica e 

refrescante. As accións que se presentan provocarán 

As normas son postas en tensión ou cuestionamento 

e as leis convencionais tenden a diluírse, fusionarse 

ou alternarse. Vivimos nunha sociedade ávida de 

liberdade, por veces incapaz de romper as 

convenciones que lle impiden alcanzala.

As accións que se presentan provocarán a risa e o 

goce do público cando se poña de manifesto a crítica 

á caótica orde moral e social que nos rodea.



«ESTES MONSROS,
ESTES CORPOS GROTESCOS,
SON OS NOSOS CENTINELAS»
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tanto da sociedade; e por outra, o tema do desexo e 

os seus vaivéns. Neste sentido os personaxes son o 

fundamental. E ao mesmo tempo permite dar conta 

do pasaxe da infancia á idade adulta, co que isto 

conleva en materia de desexos propios e de 

confrontación cos desexos doutros. Normas coma 

ponte ou lugar de pasaxe, ritual de iniciación para 

calquera que chegado o momento protagonizará o 

seu nacemento, a súa propia vida e a súa morte.

Permitímosnos falar da sociedade porque 

consideramos que a vida recrea unha sorte de 

micro-sociedade onde se desenvolven as 

interaccións que lle son propias. E neste sentido que 

se trate das normas para vivir non é banal. A mesma 

historia podería contarse respecto dunha festa 

calquera, pero Lagarce elixe que se trate dun manual 

de boas maneiras. Isto permítelle poñer no centro da 

acción, por unha banda a cuestión da orixe da familia 

❖ ❖

NORMAS COMA PONTE
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ÁNXELES CUÑA BÓVEDA
Dramaturxia e Dirección

BALTASAR PATIÑO
Deseño de escenografía e iluminación

Baltasar Patiño Iluminador, creador de espazos escénicos 
e músico. Baltasar Patiño ten unha longa traxectoria 
profesional. Recibiu varios premios María Casares e 
nomeacións  aos Premios Compostela de Teatro coa 
compañía Matarile Teatro coa que traballou dende os 
seus inicios e de xeito constante. É colaborador habitual 
nas creacións de Ana Vallés, onde exerceu de axudante  
das súas montaxes. e dirección nalgúns deles.

Separadamente do seu traballo con Matarile Teatro, 
iluminou e deseñou espazos escénicos para o Centro 
Dramático Nacional, o Centro Dramático Galego, o Teatro
de la Abadía  e para varias compañías de danza como o 
Centro Coreográfico  Galego, Gelabert-Azzopardi, 10&10, 
Danza ou Provisional Danza. Foi seleccionado para 
representar a España na Quatriennale de Praga PQ 07 
como iluminador escenógrafo. Imparte numerosos cursos 
en Madrid, en Compostela e en Portugal. Foi membro 
fundador do Teatro Galán onde exerceu de director e de 
diseñador gráfico. Foi o director técnico do festival de 
danza En pé de pedra e ocupou a vicepresidencia da 
Rede Estatal de Teatros Alternativos.

Ten no seu haber 11 premios María Casares e 2 premios 
Compostela e finalista nos premios Max 2009 de teatro pola 
iluminación de “Si pero no lo soy” del CDN del Centro Dramático 
Nacional. Iluminó para  Sarabela Teatro “Pequeñas Certezas”.

Foi seleccionado para representar a España na Quatriennale
de Praga PQ 07 como iluminador e escenógrafo. Imparte numerosos 
cursos en Madrid, en Compostela e en Portugal.

Foi membro fundador do Teatro Galán, onde exerceu de director .

Foi o director técnico do festival de danza En pé de pedra e ocupou 
a vicepresidencia da Rede Estatal de Teatros Alternativos.

Licenciada en Ciencias da Educación pola Universidade 
de Santiago de Compostela. Técnico Superior en 
Expresión pola Escola de Expresión de Barcelona. 
Pedagoga, Dramaturga e Directora de SARABELA TEATRO. 
Directora do Festival Internacional de Teatro de Ourense, 
FITO. Foi Directora do Centro Dramático Galego 

O INCERTO SEÑOR DON HAMLET, de Álvaro Cunqueiro.
TANGO, de Mrozek.
VIAXE A NINGURES, texto de Ánxeles Cuña Bóveda, baseado na novela
homónima de Fernando  Fernán Gómez. 
ROSALÍA: OS CANTARES DAS MUSAS, texto de Ánxeles C. Bóveda,
baseada no «Caballero de las botas azules» de Rosalía de Castro.
A IDADE DA PAVÍA, de Arístides Vargas.
PEQUENAS CERTEZAS, de Bárbara Colio.
ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA, de José Saramago.

 1998 FETEN de Xixón mellor dirección / espectáculo por “Tics”. 
2001, Premio María Casares á mellor dirección, espectáculo e 
versión por “O lapis do carpinteiro” e Premio do espectador no 
FIOT de Carballo.
2002, Premio María Casares á mellor versión e espectáculo por 
“Sexismunda” (con Fina Calleja e Begoña Muñoz).
Premio Celestina da crítica de Madrid á mellor achega ao teatro 
infantil no Estado polo “Romance de Micomicón e Adelhala” de 
Eduardo Blanco Amor. 
2004, Premio María Casares á mellor dirección e espectáculo por 
“Así que pasen 5 anos”.
2008, Premio Max polo texto “Dáme veleno, eu tamén soñar”
2013, Premio María Casares mellor versión por
“Viaxe a ningures”. 
Recibiu 5 premios de Honra: Xiria, Abrente, Palas de Rei, FETEGA 
e AELG.
2015 recibiu o Premio Clara Campoamor e a Mención Honorífica 
pola súa contribución á Cultura Galega no
Festival “Primavera de Cine” de Vigo.

ÚLTIMAS POSTAS EN ESCENA 

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS
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ANA BEATRIZ PÉREZ
Coreógrafa

VADZIM YUKHNEVICH
Músico / Actor

Acordeonista e cantante de orixe bielorrusa de extensa 
formación e experiencia profesional.

Profesor de acordeón polo College of Music "Glinka" de 
Minsk,  membro da Orquestra de instrumentos tradicionais 
de Rusia.

Participou en numerosos proxectos musicais, teatrais e 
de cine. Entre eles estaba un dos músicos da banda 
sonora da película "Crebinsky" en 2009; autor e 
intérprete de música para o concerto "Esmorga" B. Amor e 
montaxe Sarabela Teatro en 2010; é multi-instrumentista 
das "áreas Tres Opera" de K. Weill e Brecht producidos 
por A. Centro de Drama Galega en 2011. En 2015 participou 
como montaxe músico e actor do CDNT no espectáculo 
"Onde non hai queixas envexa" de Francisco de Rojas 
Zorrilla, dirixido por Helena Pimenta.

Desde 2012, é un músico de grupos "Vertixe Sonora", 
"Voando libre", TDC e Crebinsky Banda, entre outros. 

 

Premio María Casares á música orixinal da peza
"A Esmorga" White Love, adaptado por Sarabela Teatro.
Premio “Músicas do mundo” xunto coa  banda Crebinsky da 
primeira edición dos Premios Galegos Martin Codax da Música.

Titulada como bailarina e profesora na especialidade de 
Danza Moderna e Folclórica pola Escola Nacional de Artes 
de La Habana (1991). Forma parte da Compañía Nacional 
de Danza de Cuba no ano 1991.

No ano 2001 trasládase a España invitada como bailarina 
á compañía Druida Danza, e comeza unha fértil 
colaboración con compañías como “Trespasando”, 
“Experimenta Danza”,  e co Centro Coreográfico Galego. 
Desde o ano 2006   é co-directora da compañía 
“Entremáns”  xunto a Kirenia Martínez, Alexis Fernández 
e Armando Martén.

No 2001. Terceiro premio de coreografía no Certame
Coreográfico de Madrid.

No 2002. Terceiro premio de coreografía no primeiro Certamen 
Coreográfico de Galicia.

No 2006. Primeiro premio no V Certame Coreográfico
Burgos-New York.

Primeiro premio no IV Certame Coreográfico de Galicia.

Premio especial por bailarina sobresaínte na mesma edición

do Festival.

 

 
 

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS
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RAQUEL FIDALGO
Deseño de maquillaxe

RUTH D. PEREIRA
Deseño de vestiario

Excelente e orixinal, a deseñadora ourensana Ruth Díaz 
Pereira leva traballando incesantemente na creación de 
vestiarios para a escena, a televisión e o cinema desde 
1999. Dan mán de excelentes realizadores como é o caso 
de Santos Salgado, Ruth Díaz Pereira traballou para 
compañías como Sarabela Teatro, o Centro Dramático 
Galego, a compañía Maruxa Salas e o  Centro Coreográfico 
Galego.

En televisión foi responsable do vestiario de series como:

“Nada es para siempre”, “Mareas Vivas”, “Terras de 
Miranda”, “A miña sogra e máis eu”, “As Leis de 
Celavella”, “A Vida por diante” e “Padre Casares”. En 
cine “Agallas” de Continental Produccions e “O menor 
dos males” de Voz Audiovisual.

Posúe un Premio María Casares,
catro Premios Mestre Mateo e o
Premio ao mellor vestuario no Festival de Cine de Málaga por 
“O menor dos males”.

Unha das maquilladoras máis prolíficas  do audiovisual 
galego. Máis de vinte curtas ao longo dos anos noventa 
precederon ao seu labor en longametraxes 
cinematográficas e unha longa  experiencia en 
publicidade, teatro, fotografía e en videoclips de grupos 
como Fangoria. 

Colabora con Sarabela Teatro desde o ano 1996.

No 1998. Premio AGAPI á mellor maquillaxe e perruquería   por 

“Aínda máis difícil”. 
No 2004. Premio Mestre Mateo pola maquillaxe e perruquería

“O ano da carracha”.

No 2006.   Candidata por partida triple nos premios Mestre 
Mateo de 2006 na categoría de mellor maquillaxe

e perruquería, por “Días Azuis”, “A Atlántida” e “De bares”. 

No 2008. Premio Mestre Mateo xunto con Rosana Teijeiro por 

“Os mortos van depresa”. 

Os seus últimos traballos no audiovisual son:

“Retornos”  (2010), “The way” (2010), 

“Lobos de Arga”, (2011) “Invasor”  (2012)

“Inevitable”  (2013) “Todos están muertos” (2014)

e “Os fenómenos”  (2014).

No ano 2010 recibe o Goya á mellor maquillaxe
e perruquería por Celda 211.

 

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS
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o elenco

FINA CALLEJA
SABELA GAGO
ELENA SEIJO

FERNANDO DACOSTA
VADZIM YUKHNEVICH

reparto artístico e técnico

Deseño de escenografía e iluminación
BALTASAR PATIÑO

Deseño de vestiario
RUTH D. PEREIRA

Deseño gráfico e proxeccións
EXPRESIVA

Espazo sonoro
VADZIM YUKHNEVICH

Deseño de maquillaxe
ESTHER QUINTAS / RAQUEL F. FIDALGO

Fotografía
OVIDIO ALDEGUNDE
Gravación e DVD

ALBA V. CARPENTIER
Distribución

FINA CALLEJA /  MARÍA CASAR
Produción artística e económica

CARLOS DOMÍNGUEZ DEL RÍO
Técnicos en escena

RUBÉN DOBAÑO e J.M. BAYÓN
Versión

FERNANDO GÓMEZ GRANDE
Tradución

NATE BORRAJO
Coreografía

ANA BEATRIZ PÉREZ
Directora axudante

PALOMA LUGILDE
Dramaturxia e Dirección
ÁNXELES CUÑA BÓVEDA

Agradecementos:
Vicerreitoría do Campus de Ourense, Universidade de Vigo, Pinturas Juno.
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T E A T R O

Dis t r ibuc ión :

FINA CALLEJA  (M .  629 860 580)

MARÍA CASAR  (M .  678  60 1  550)

sarabelateatro@yahoo .es

www.sarabelateatro .com


