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   Os nenos e nenas protagonistas desta peza 
buscan un baúl que anos atrás agocharon os seus 
pais. Nel atoparán un auténtico tesouro: o libreto 
de ASEMBLEA XERAL escrito por LAURO OLMO 
e PILAR ENCISO. Xunto ao texto teatral, todo o 
necesario para a súa representación, aínda que 
algunhas páxinas están danadas polas formigas. 
Esas pequenas criaturas, que están por todas 
partes, ainda que poucos reparen nelas.

   Unha enfermidade de causas descoñecidas 
espállase polo mundo e os animais da selva 
buscan un culpable para calmar a cólera celestial… 
Convencidos de que o sacrificio dun deles 
reestablecerá o equilibrio e devolverá a saúde a 
todos, planean un xuízo no que cada animal 
confesará as súas culpas. Pero, como confiar na 
xustiza impartida só polos poderosos, pensa a 
Gata? De verdade que a solución a calquera 
conflito pasa por establecer unha fronteira entre 
bos e malos? Débiles e poderosos?

   A peza escrita por Lauro Olmo e Pilar Enciso 
advirte a nenos e maiores sobre os perigos dos 
abusos do poder, cuestiona os mecanismos da 
xustiza e pon o acento na necesidade de educar 
para a paz, nos valores democráticos como 
garantía para unha convivencia feliz e respectuosa 
entre iguais. Nesta versión actualizada, 
achegamos o espírito desta obra aos máis nenos, 
colocándoos no centro da peza e ateigando cada 
liña, cada escena, de xogo, de música, de 
brincadeiras… para garantir a reflexión e a 
diversión a partes iguais.



   En 1958, Pilar Enciso coa colaboración literaria 
do seu marido, o dramaturgo Lauro Olmo, crea en 
Madrid o Teatro Popular Infantil, o cal representa 
tamén un cambio de orientación alleo ás liñas 
tradicionais e ás directrices oficiais. Para o seu 
repertorio, escriben un conxunto de cinco pezas
(O león enganado, A maquiniña que non quería 
pitar, O león namorado, O raterillo e Asemblea 
xeral) que asinan ambos. Todas elas tiveron unha 
gran acollida, aínda que se representaron poucas 
veces debido á falta de medios e aos silencios 
impostos polos censores.

   Asemblea Xeral é, neste conxunto de pezas 
que cunha linguaxe áxil e graciosa escenifican con 
novos valores algúns vellos relatos, a de maior 
consistencia e constitúe unha illada xoia do teatro 
para nenos no longo período desde o final da guerra 
civil ata a democracia.

   A súa principal fonte é a fábula “Os animais 
apestados” de La Fontaine e o seu argumento 
expón, no símil entre as actitudes dos animais e os 
humanos; a confesión pública dos pecados de cada 
un para librarse dunha epidemia de peste que 
arrasa o país e que se interpreta coma un castigo 
divino. Condenan ao único inocente, Burrán, pero ao 
final quedan desenmascarados os hipócritas e 
aduladores como o Lobo e a Raposa, así como o 
León, que encarna o poder despótico. Constitúe 
unha boa crítica da inxustiza que supón a 
administración da xustiza cando protexe ao 
poderoso aínda sendo culpable e busca como
vítima propiciatoria ao ser máis indefenso.

NO TEATRO
INFANTIL



   Botamos man de novas estratexias de 
comunicación para adaptarnos a uns novos 
espectadores que demandan, cada día máis, 
estímulos. Non se trata tan só de denunciar os 
desequilibrios, senón tamén de apostar pola 
conciencia crítica como un dos valores 
fundamentais que subxacen nesta peza.   ASEMBLEA XERAL mereceu o Premio de

teatro Manuel Espinosa e Cortina, concedido
pola Real Academia Española, á mellor obra
de teatro infantil estreada entre 1977 e 1981.
   O grande logro de Lauro Olmo e Pilar Enciso
reside na súa capacidade para integrar nun
texto crítico o humor, a burla sarcástica e o
poético. Poñen en funcionamento unha
maquinaria de humor irónico na mellor
tradición carnavalesca.

da casa, sen renunciar aos temas que atravesan
  esta peza nesta nova versión: os abusos,
    a ecoloxía, a necesidade de protexer os
      valores democráticos, a igualdade, a
        conciencia crítica e o respecto á diversidade
          Os recursos actorais que entran en xogo
           pasan polo clown, a comedia da arte,
           o circo e as destrezas que sexan precisas
          para ateigar a escena doutros estímulos
          que outorguen un maior dinamismo a esta
           proposta e eviten caer no perigo evidente
           dunha posta en escena excesivamente
          discursiva. Contamos para este fin cun
         elenco sólido e de capacidade probada.

   Para obtelo apostamos por abrir novas
    portas desde a dramaturxia que promovan
     unha maior participación dos espectadores
     para que se sintan interpelados pola fábula
   e cheguen as súas propias conclusións.
   Botamos man do xogos propios do clown, da
   comedia da arte e do circo, da música e as
 cancións para otorgar un maior dinamismo a esta
    proposta que quere achegarse aos máis pequenos



“O destino do home senta na infancia,
e a metralleta dos sete anos adoita,
adquirindo xigantescas proporcións,
explotar aos vinte en Hiroshima”

LAURO OLMO
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