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Presentación
A compañía ceense asume desta volta a posta en escena de Volpone, o texto
do inglés Ben Jonson que máis veces foi representado, unha fábula descarnada
que xira arredor da avaricia e da luxuria e que é un dos máximos expoñentes
do teatro da época xacobina. Esta mordaz sátira é unha denuncia da debilidade
humana e de ata onde nos pode facer chegar as ansias por acumular beneﬁcios
e poder.
Lonxe do código realista, en Volpone os
personaxes
aparecen
caricaturizados e estereotipados, con características precisas que
os deﬁnen. O vestiario
e as máscaras apoian
unha proposta na que
a expresividade é fundamental. O corpo dos
actores convértese nunha gran cara que mira e
que escoita, que se enfada ou se sorprende. ‘Todos estes ingredientes e unha mensaxe que está de grande actualidade fan desta montaxe un espectáculo moi atractivo para o público e que agardamos teña
unha boa acollida’, aﬁrma Artur Trillo – director da compañía Talía Teatro.
Nesta ocasión Roberto Salgueiro cambia o título orixinal Volpone ou o raposo
por Volpone ou a comedia de Mosca, xa que é este personaxe do criado o fío
condutor que fai e desfai, o que pon en marcha as estratexias para conseguir
aquilo que o seu amo desexa. O personaxe do criado Mosca, que nun principio
parece quedar á marxe da sede de poder e cartos e moverse tan só por agradar
ao seu amo, queda atrapado cara o ﬁnal nas redes das ansias de poder precipitando un divertido e inesperado ﬁnal.

“...non imaxinas o que tal están dispostos a facer os homes polo diñeiro:
vender a muller, traizoar o irmán ou abandonar o pai. Todas miudezas se
conseguen ter o peto cheo”.
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O texto
Volpone, comedia estreada 1605, é a obra máis famosa do autor inglés Ben
Jonson (1572-1637). Jonson era considerado na súa época o mellor
dramaturgo do momento, por riba incluso do seu coetáneo, William
Shakespeare.
Centrado en revitalizar a
lingua inglesa e os valores
morais, Ben Jonson predica
con toda claridade no seu
Volpone o profunda que
pode chegar a ser a estupidez
do home cando deixa que a
avaricia sexa o eixe da súa
vida.
Jonson crea para isto unha
antifábula, pois se nas fábulas
os animais falan e actúan
coma homes, na súa comedia
os homes actúan coma bestas
preeiras. Trátase dunha sátira mordaz sobre a avaricia e a luxuria.
Nela Volpone (o raposo) e o seu criado Mosca (o insecto) aproveitan a ansia
de ouro da sociedade que os rodea
(corvos e voitres), para aumentar
a súa propia riqueza. Así, baixo
o engano de estar moribundo,
Volpone déixase gabar con luxosos
regalos daqueles que pretenden ser
nomeados
herdeiros.
Jonson amósanos con gran acerto
o seu sentir por unha sociedade
corrompida polo diñeiro, onde
tódolos personaxes, ante a remota
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posibilidade dunha ganancia son capaces de calumniar e desherdar o seu
propio sangue, de prostituír á esposa, de traizoar con mentiras groseiras, e de
argumentar incluso posesión diabólica. Trátase, en resumo, dunha sociedade
non tan diferente da actual.
É teatro de primeira clase que aínda hoxe, con catro séculos de distancia, pode
ser representado sen perder nada da súa frescura e vitalidade.
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Sinopse
Cun vestiario colorista que contrasta coa neutralidade dunha escenografía chea
de sorpresas, esta fábula cóntanos a historia do rico ancián Volpone e as loitas
dos que o rodean para facerse coa súa herdanza. Todos eles, Corvino, Corbaccio,
Voltore e a Viúva agardan a morte de Volpone créndose os seus herdeiros
pero esta tarda en chegar. Por riba destes avarentos e cobizosos personaxes,
que se nos presentan como
aves de rapina agardando
con ansiedade a morte da súa
presa o propio Volpone coa
axuda do seu criado Mosca
tece todo tipo de artimañas
para enganar aos que se creen
estafadores, co ﬁn de quedar
cos seus bens máis prezados,
conseguindo quitarlles todo
canto queren mentres eles
non escatiman es esforzos por
agradalos. Insaciables no seu
afán por burlarse de Corvino,
Corbaccio e Voltore; Volpone
e Mosca non deixan de urdir
artimañas cada vez máis
perversas e arrevesadas, dando
renda solta ao seu enxeño e ás
súas pérﬁdas inclinacións.
Mentres os protagonistas
tecen
estratexias
para
conseguir o que queren, un
día chega ata os ouvidos de
Volpone a grande beleza de
Celia, a muller de Corvino, e
o ancián decide que os cartos
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non son suﬁcientes, comezando a idear plans para conseguir á muller. Entón
entra en escena o nobre Bonario, un mozo recto que xunto con Celia pon cara
á virtude nesta obra e a acción precipítase nun ﬁnal trepidante e atolado. A
montaxe incide continuamente nas ansias de poder do ser humano e as súas
consecuencias e na obsesión por acumular riquezas e propiedades, obsesión da
que nesta versión de Roberto Salgueiro non escapa nin o Estado.
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Voltore
Corbaccio
Corvino
Celia
Bonario
Viúva
Xuíz

Toño Casais
Artur Trillo
Diego Rey
Gustavo G. Dieste
David Creus
Marta Ríos
Rubén Prieto
María Ordóñez
Dani Trillo


Adaptación
Escenografía e vestiario
Realización de escenografía
Realización de vestiario
Maquillaxe
Máscaras
Cartel
Imaxe da escenografía
Deseño gráﬁco
Fotografía e video
Deseño de iluminación
Produción e distribución
Produción executiva
Asistente de dirección
Dirección

Roberto Salgueiro
Roberto Salgueiro
RTA /ACE5
Cloti Vaello
Martina Cambeiro
Carlos Portomeñe
Elena Tinickaya
Roi Méndez
Áurea Ferreiro
Rubén Prieto
Roberto Salgueiro
Artur Trillo
Áurea Ferreiro
Fátima Rodríguez
Roberto Salgueiro

Un espectáculo non recomendado para menores de 13 anos. A duración é de 1 h. 45’
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“Que extraordinario castigo de
si mesmo é a avaricia”

Producións Teatrais Talía S.L.
Rúa Touro 31-3ºB, 15704 Santiago
Tfno. 981943242
info@taliateatro.es

www.taliateatro.es
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