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Sinopse da peza

Unha troupe de actrices e actores veteranos reúnese clandestinamente pola 
noite para emprenderen a que quizais sexa a súa última aventura xuntos. Nesta 
noite revivirán o que non volverá para entender, para modificar, para se reconci-
liaren co que xa non está, ao tempo que reflexionan sobre o terceiro acto das súas 
vidas. Xuntos, analizarán o seu legado e proxectaranse tamén no futuro incerto 
para falar sobre a vellez, a morte, os seus anhelos e desexos para esta nova etapa 
da vida.

Terceiro acto é unha peza á vez cómica, sombría e fermosa. Un poema escé-
nico sobre a memoria e os soños; un exorcismo, unha celebración da vida e do 
teatro.
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De memorias e de presentes
Unhas palabras previas de Fran Núñez, director do CDG, 
sobre Terceiro acto

Cando as directoras de Terceiro acto naceron, o CDG xa existía. Semella anec-
dótico, mais non o é. A súa xeración, que en parte coincide coa das primeiras 
persoas que estudaron na ESAD de Galicia, é a primeira que herda o Centro Dra-
mático Galego e iso supón unha gran responsabilidade nun tempo no que todo 
muda moi rápido. Esa xeración é responsable da transición entre a orixe do CDG e 
o que farán no futuro os que veñan detrás.

Nos próximos anos iranse xubilando algúns dos traballadores e traballadoras 
que xa son historia e memoria do noso teatro. Manuela Domínguez, a secreta-
ria de dirección, chegou ao pouco de crearse o CDG e xubilouse este ano. Nos 
últimos días, Manuela estivo intentando sistematizar todo ese saber en grandes 
árbores de procesos: como facer, cando, quen... Sempre quedan cousas por facer, 
por compartir, e así, ten aínda pendente poñer nome a moitas das caras que 
aparecen nas fotografías do arquivo do CDG para que non se perda a memoria. 
Xa non quedan moitas persoas que poidan facer esa tarefa e unha das misións 
dun teatro público debe ser que non se perda. Infelizmente, moitas desas persoas 
hoxe xa non están. Por sorte, Manuela si que poderá compartir un pouco do seu 
tempo para lles poñer nome a esas caras.

Terceiro acto fala da oportunidade de aprender e compartir con esa xeración, 
da necesidade de chuchar todo ese coñecemento, esa memoria. É un proxecto no 
que dúas xeracións se encontran e comparten. Intercambian, dialogan, buscan e 
encontran o seu lugar. Terceiro acto é unha homenaxe ao oficio do teatro, ese que 
se transmite de xeración en xeración desde hai séculos.

Formo parte da primeira xeración da ESAD de Galicia e lembro que unha das 
actrices deste espectáculo, nunha conferencia que tivo lugar na ESAD de Galicia 
hai anos, falou da sorte que tiña o alumnado por ter un espazo onde xogar a ser, 
onde experimentar e aprender sen a presión do resultado. Unha oportunidade 
que ela, a súa xeración, non tivera. Esa mesma actriz, no proceso de selección de 
Terceiro acto, comentou que era a primeira vez que sentía que podía traballar sen 
esa presión, con liberdade, para xogar con outros compañeiros de xeración.

Este espectáculo, ademais de ser unha homenaxe, é o xeito de crear esa tran-
sición xeracional, de poder tecer esa ponte entre a fundación do CDG e a da ESAD, 
as dúas grandes institucións públicas do teatro galego.

Sirva este texto como agradecemento a todas aquelas persoas que acom-
pañaron o proceso de profesionalización do noso teatro, da creación do CDG, 
da creación da ESAD, e ás que neste espectáculo, cunha inmensa xenerosidade, 
decidiron darnos a oportunidade de aprender con elas. A todas as que participas-
tes nos encontros do proceso de selección, ás que estades no elenco e ás que dun 
xeito ou outro compartistes este camiño.
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Desenvolver este proxecto era necesario. É o deber dun teatro público. Foise 
moita xente estes últimos anos e perdemos a memoria, faltaron moitos proxec-
tos, moitos cafés, moitas conversas compartidas.

Mentres escribo estas liñas recibimos unha mensaxe coa triste nova do pasa-
mento de Xosé Manuel Pazos. Foise terriblemente cedo. Quedou un café pen-
dente. Unha pingueira no Salón Teatro fixo que chegásemos xustos de tempo a 
Cangas para a última conferencia de prensa compartida. A pingueira era urxente. 
Ese café era importante. Espero que me servira para aprender que as pingueiras 
do noso teatro non nos poden desviar do importante.
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As directoras e dramaturgas

Noemi Rodríguez e Andrea Jiménez

Andrea Jiménez e Noemi Rodríguez fundaron en 2013 en Londres a compañía 
Teatro En Vilo, que naceu como unha plataforma para desenvolver colabora-
cións internacionais e interdisciplinarias entre creadores de escena, artistas e 
investigadores.

A compañía persegue un constante diálogo coa súa contorna social, política e 
persoal, o que a obriga a renovar constantemente a súa linguaxe escénica.

Desde os seus espectáculos, Andrea e Noemi buscan situarse na fina liña que 
separa o teatro da vida e a ficción da realidade, a partir do traballo dende a auto-
ficción. Neles, combinan o improvisado e o coreográfico, o grotesco e o autobio-
gráfico, o humor absurdo e a comedia xestual, a tenrura e a irreverencia.

As súas montaxes percorreron moitos teatros e festivais europeos e a 
compañía recibiu numerosos premios, entre eles o Premio Ojo Crítico de Teatro, 
o Premio do Público na Mostra de Ribadavia, o Premio do Xurado e Premio do 
Público no Festival Presente-Futuro de Palermo, o de Mellor Compañía Emerxente 
no Mimetic Festival de Londres e recibiu catro candidaturas aos Premios Max nas 
categorías de Mellor Espectáculo e Mellor Autoría Revelación por tres dos seus 
espectáculos.



14 CADERNO DO ESPECTÁCULO

Conversa con Noemi Rodríguez1

Inicios do proceso

Noemi: Cada vez que temos que comezar un espectáculo, a nosa maneira de 
traballar é a partir de improvisacións co elenco. Non partimos dunha obra escrita 
e unha cousa que nos axuda moitísimo para empezar a xerar todo ese material é 
a idea da conversa, é dicir, ter un grupo de persoas e formularnos que preguntas 
nos gustaría facerlles en relación a algunhas ideas que levamos á sala de ensaio.
Obviamente, nós neste caso tiñamos moita curiosidade e moitas preguntas que 
facerlles a persoas que viviron moito máis ca nós: preguntas en xeral sobre a 
vida e preguntas concretas sobre como era estar nese período da vida, como era 
a paisaxe que se vía cando estás a punto de chegar ao cumio da montaña. Nós 
pensamos que, sobre todo nestes momentos, é moi difícil falar de calquera cousa 
porque calquera cousa é moi delicada; entón, interésanos especialmente esta 
idea dun espazo de foro, de debate, de abrir o espazo da palabra. Non queremos 
que a base do espectáculo parta dunha persoa que escribe dende a súa casa, se-
nón que realmente sexa unha conversa entre un grupo de persoas. E o ideal é que 
logo esa conversa saia polas portas do teatro e se estenda ás persoas que veñen 
ás nosas obras.

Como se formula a dramaturxia

Noemi: Nós formulamos o espazo de ensaio, por un lado, como unha experiencia 
para estas persoas que están a traballar connosco, para intentar levalas, efecti-
vamente, a un espazo en que se poidan sentir cómodas, un espazo especial para 
dicir determinadas cousas. Isto podía ser teatro documental; é dicir, eu recollo o 
testemuño destas persoas en relación a determinados temas. Mais no que nós 
temos interese é en ir recollendo esas historias e despois pórlles o teatro. Neste 
caso hai unha situación, hai un conflito, unha viaxe que van facendo os perso-
naxes, porque, nalgún momento, algo moi fascinante que acontece é que eles 
pasan de ser persoas a ser personaxes. Iso tamén é moi interesante en canto á in-
terpretación: como é interpretarme a min mesma? Pero é que non son eu mesma, 
é unha transposición teatral, é dicir, é un personaxe, que pode ser máis valente, 
máis tolo, máis idiota do que son eu, porque hai un grao máis de teatralidade. E 
actuarse a unha mesma ten tela, porque é un código moi concreto.

1 Extraída do encontro co público celebrado o 18 de abril de 2021 no Salón Teatro do CDG, 
despois da función.

«Non tiven un elenco na vida con tanta enerxía, 
con tantas ganas de vivir, con tanta forza e resistencia»
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Temas

Noemi: Nós normalmente imos transcribindo todo o material dos ensaios e nes-
te proceso tivemos máis material ca nunca porque, claro, eran vidas máis vividas. 
Aí o traballo da Laura Míguez, a axudante de dirección, foi brutal, axudándonos 
a recoller todo este material dunha maneira moi pulcra; pero logo, ao facer a es-
colla, efectivamente, como din os ingleses, tes que kill your babies, matar os teus 
bebés. Tes uns bebés fermosos pero non o podes meter todo e tes que facer unha 
escolla. Esta ten moito que ver co filtro de quen ordena. A min, que son unha 
romántica, interesábanme moito eses amores de longo prazo e o desexo.
E logo está moi presente tamén a memoria, nos dous homes que descobren 
que os seus pais estiveron no mesmo campo de concentración. Tatán ten esa 
angustia enorme: «A historia de meu pai en dúas xeracións ninguén a vai saber 
e eu son o responsable». El séntese responsable das xeracións pasadas e Mabel 
das xeracións futuras. Están nun lugar en que se senten moi responsables polo 
mundo que deixan e polo mundo que deixaron seus pais e o que viviron. Esas 
eran cuestións clave nesa xeración.

Diálogo interxeracional

Noemi: O elenco deunos unha lección enorme a todo o equipo artístico no 
aspecto humano, de experiencia, de enerxía... Déronnos grandes leccións, non só 
como artistas senón na vida, de ter ganas de ir cara a ese terceiro acto, porque 
teñen unha forza impresionante. Efectivamente nós no espectáculo queriamos 
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facer tamén unha autocrítica á xente da nosa xeración, que somos moi pater-
nalistas, que pensamos que a enerxía, a vida, só pertencen á xuventude, o cal 
é unha mentira enorme. Eu non tiven un elenco na vida con tanta enerxía, con 
tantas ganas de vivir, con tanta forza e resistencia... Non se queixaron nunca de 
nada; metémoslles unha caña impresionante, pediámoslles máis e ían sempre a 
máis, sen límite.

Ti como directora e como dramaturga es o que es segundo o teu xénero, a 
túa procedencia, a túa idade... E vas á sala de ensaios co que ti es e co que tes en 
fronte. Entón, con este equipo de persoas, ti vas cos teus propios medos. A nós 
pasábanos, pensabamos «a ver se nos fan caso, a ver se temos autoridade». E o 
chulo que pasou é que dixeron a todo que si, sen ningún problema. Eles dan un 
salto moi grande ao contar cousas moi íntimas, pero nós dámolo con eles porque 
estamos tamén nun lugar de exposición. Nese sentido facilitárono todo moitísi-
mo dicindo a todo que si, sen cuestionar nada.

A autoficción

Noemi: Para nós é moi importante a identificación, que se produza moita 
proximidade, que as persoas do público pensen «é que eu me sinto igual», «é que 
a min me pasa o mesmo». Queremos encontrar os temas que fagan que poida 
haber unha cantidade considerable de persoas que vaian ver o espectáculo e que 
se identifiquen con iso, e se non, ao longo da peza van ter esta outra oportuni-
dade de identificarse con isto, ou co outro... Esa si que é unha obsesión nosa moi 
importante. Dalgún xeito, ao saber que as actrices e os actores se están a inter-
pretar a eles mesmos e ao intuírse que esas historias son reais, eu o que teño 
comprobado á hora de facer espectáculos sobre esta idea da autoficción é que hai 
un maior achegamento.

Estamos a vivir unha época en que hai unha explosión enorme da autoficción: 
na literatura, no cinema... porque temos unhas ansias moi grandes de consumir 
formatos que resulten moi auténticos, de aí o éxito dos youtubers. É real, non é 
unha mentira, non é unha ficción. Non sei se é que vimos dunha época, dos 90, 
onde todo era fantasía e historias e onde nos meteron unhas cantas mentiras, 
na nosa xeración especialmente, que por iso agora hai moitas ansias de que nos 
conten a vida como é, as cousas que pasan. E iso que aínda hai moita edulcora-
ción no Instagram e nas vidas perfectas que se nos amosan.

O espazo escénico

Noemi: Eu estou moi obsesionada con que esta maneira de traballar non acabe 
nunha colaxe. Como di o Roberto Leal, eu son moi clásica. Cando pensaba en 
que quería que fose esta ficción, pensei «quero que sexa coma unha road movie, 
como Thelma e Louise, esas persoas que cometen unha ilegalidade e foxen cara 
ao descoñecido e non se sabe onde van acabar». E dende esa idea e Pinterest, que 
sempre é marabilloso, démoslle todas estas propostas a Marta: a idea do bosque, 
da cabina, da estación de servizo abandonada... Na miña idea orixinal ía ser un 
lugar sombrío, abandonado... Pero, logo, había xa esa idea de dramaturxia en que 
queriamos que ao comezo se pensase que esta xente eran excursionistas que van 
a un sitio, non se sabe por que, e logo, houbese un xiro e o espectador descubri-
se que están ocupando un teatro porque non lles deixaron facer a súa función 
para que outra xente máis nova e máis moderna fixese a súa obra. E quen é o 
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modernismo en Galicia? Marta Pazos, que, á parte, era unha escenógrafa coa que 
nós tiñamos moitas ganas de traballar, porque nos fascina. Propuxémosllo e ela 
díxonos que si, porque lle encantaba a idea do proxecto.

Cando estabamos xa traballando nós dixémoslle: «En vez de ti adaptarte á 
nosa idea, fai como se fose unha escenografía para unha obra túa». Ela díxonos 
que entón a abordaría dende o tratamento da cor. Non o esperabamos así e saíu, 
e logo tamén que ela é moi pop. Alén diso, preguntámoslle que, no caso de facer 
unha nova montaxe dun texto de Shakespeare, cal sería; díxonos Macbeth, e 
puxémolo tamén.

Así é como van saíndo as cousas, non é algo que penses antes. É preguntan-
do, falando, deixando que se impriman as ideas dos demais. Ao final isto é un 
proceso moi colectivo. E unha das cousas de xeración que eu notei do elenco 
cando empezaban a traballar nos ensaios era que había moito máis sentido de 
comunidade, de colectivo, por como se miraban. Eu creo que as xeracións que 
veñen despois son máis individualistas, xa se miran doutra maneira, están máis 
preocupados pola súa parte, polo que fan. Neles era todo o tempo servir o traba-
llo dos compañeiros, miralos con fascinación...
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O elenco
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Belén Constenla

Desde que comezou en 1986 en Ourense na compañía Caritel, traballou 
nunhas 36 montaxes teatrais, en compañías como Teatro do Noroeste, Espello 
Cóncavo, Ollomoltranvía, Ur Teatro, Teatro do Aquí, Teatro do Morcego, Teatro do 
Atlántico, Lagarta Lagarta, ButacaZero, Redrum Teatro ou no propio CDG.

Na actualidade continúa nos escenarios con O mozo da última fila, de Redrum 
Teatro e Despois das ondas, de ButacaZero.

No audiovisual participou nunhas 45 producións, tanto de dentro como de 
fóra de Galicia, entre as que destacan Amar es para siempre, Serramoura, Auga 
seca, Matadero, Pazo de familia, O faro, Isabel, A praia dos afogados, Vilamor, El caso 
Wanninkhof, Uco, Guante blanco, A vida por diante, Hospital Central, El Comisario, 
Rías Baixas ou Os mortos van á présa, pola que recibiu o premio Mestre Mateo.

Conta ademais con tres premios María Casares por Unha rosa é unha rosa, 
Criaturas e O segredo dos Hoffman, ademais de catro nomeamentos por Bailando 
en verán, El embrujado, Fobias e Voaxa e Carmín.



20 CADERNO DO ESPECTÁCULO

Roberto Leal

Comezou a súa carreira teatral en 1974, na cidade de Tandil, na Arxentina, e 
once anos máis tarde trasladouse a Galicia, terra do seu pai, onde desenvolveu a 
súa carreira profesional.

Como actor participou en montaxes como O mozo da última fila, de Redrum 
Teatro; Unha rosa entre as pernas, de Teatro en Punto; Tío Vania, de Factoría 
Teatro; Ultimamente non durmo nada, de Teatro da Lúa ou Historia natural, de 
Matarile Teatro, entre outras. Para o CDG formou parte dos elencos do Tartufo, de 
Molière; A boa persoa de Sezuán, de Bertolt Brecht; e Illa Reunión, de Ana Vallés.

Dirixiu montaxes para a Compañía Sapristi, Voadora, Teatro en Punto ou 
Bichakadela e, desde hai trinta anos, dirixe a aula de teatro do Colexio Manuel 
Peleteiro. Como docente, participou tamén na aula de teatro da USC.

Destaca o seu traballo no cine con Isabel Coixet, Paula Cons, Xavier Bermúdez 
ou Manane Fernández, así como en numerosas series de televisión, como o seu 
último traballo en O sabor das margaridas.

No ano 2000 gañou o Premio María Casares ao mellor actor protagonista pola 
súa interpretación en Indignos, de Gena Baamonde, na compañía María A Parva.
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Fernando Morán

É actor de teatro, cine e televisión, e posúe unha dilatada traxectoria sobre 
as táboas, que iniciou en 1968. Desde aquela interpretou e dirixiu montaxes en 
compañías como o CDG, Espello Cóncavo ou Galileo.

Como integrante de Galileo Teatro colaborou, entre outras, nas producións 
Desfeitos, Rosso profondo in punto di norte, O divertimento do rei, Servidor de 
dous amos, O médico á forza, Ruzzante ou A garda coidadosa, todas elas baixo a 
dirección de Pedro Rubín.

Para Espello Cóncavo interveu, baixo a dirección escénica de Arturo López, en 
Tres no bambán, de Luigi Lunari, e Limpeza de sangue, de Rubén Ruibal; ademais 
de protagonizar Anxeliños, de Roberto Vidal Bolaño, e Azos de esguello, de Euloxio 
Ruibal.

Nos últimos anos participou nos filmes La carga, produción mexicana de 
Esfera Films; La playa de los ahogados, dirixida por Gerardo Herrero; Todo é silen-
cio, con dirección de José Luis Cuerda; Fútbol de alterne, Los muertos van deprisa, 
Pradolongo e Gutbai, Charly, así como nunha vintena de curtametraxes.

Formou parte do equipo de series como Vivir sin permiso, Matalobos, O Nordés, 
Libro de familia, Os Atlánticos, Padre Casares, A vida por diante, As leis de Celavella, 
Rías Baixas ou Pratos combinados.

Polo seu papel na curtametraxe As almas do Fental obtivo o Premio á Mellor 
Interpretación no Budafest Festival Internacional de Cine de Budapest.
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Mabel Rivera

É licenciada en Filoloxía Inglesa e ten un posgrao de especialización en Arte 
Dramática. Logo de dez anos de teatro non profesional, incorporouse ao elenco 
dunha das primeiras producións do CDG, Agasallo de sombras, de Roberto Vidal 
Bolaño, en 1984, ano da fundación da compañía pública galega. Iniciou así a súa 
carreira profesional en teatro, televisión e cine, principalmente como actriz pero 
tamén como produtora, tradutora e axudante de dirección.

Foi premiada en numerosas ocasións polo seu traballo. Obtivo un Premio 
Goya como Mellor Actriz de Reparto polo filme Mar adentro, de Alejandro Ame-
nábar, en 2005, e conta tamén no seu haber con varios premios Mestre Mateo da 
Academia Galega do Audiovisual, así como numerosos nomeamentos e recoñe-
cementos á súa traxectoria, como o Premio da Cultura Galega 2017, no apartado 
de Artes Escénicas.
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Eduardo R. Cunha, Tatán

É actor, titiriteiro e cantautor, e formouse no Departamento de Marionetas de 
Fíos do Institut del Teatre de Barcelona. En 1983 fundou a compañía Tanxarina, 
onde desenvolveu a maior parte da súa produción artística, con máis de vinte 
espectáculos. En 1994 fundou a Compañía Producións Teatrais do Sur, xunto con 
Teatro de Ningures e Teatro do Morcego; e en 2001 formou parte do elenco da 
peza A cacatúa verde, dirixida por Eduardo Alonso para o CDG.

Participou como actor secundario en máis de catorce filmes e diversas curtas 
e series de televisión. Dirixiu e fixo dramaturxia para diversos espectáculos de 
actores e monicreques. É autor do libro Como facermos títeres, sombras, carautas e 
cabezudos e coprogramador de once edicións do Festival Internacional de Títeres 
de Redondela. En 2016 editou o CD musical Tatán Chapeu.

Con Tanxarina obtivo tres premios María Casares aos mellores espectáculos 
infantís, así como o Premio FETEN ao mellor espectáculo de monicreques. Foi no-
meado Xograr de Outono en 2014 no FIOT de Carballo e recibiu o premio Maruxa 
Villanueva en 2018, outorgado polo Concello de Padrón.
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Conversa co elenco2

O proceso

Fernando: Foi un proceso absolutamente diferente a todo canto ata agora fixe-
ramos, porque arrincamos o primeiro día dende cero; non había absolutamente 
nada: estabamos nós, as directoras e máis nada. A verdade é que se formou un 
equipo marabilloso. Estabamos moi dispostos, abríronnos e deixámonos abrir 
absolutamente en canal.
Belén: O proceso, para min, foi realmente marabilloso, completamente distinto 
ao que fixera antes. E as directoras, dende o primeiro día, dixéronnos que iamos 
estar coidados, que non ía pasar nada que non quixésemos que pasase. Crearon 
un ambiente que a nós mesmos nos sorprendía como soltabamos cousas que 
non dixeramos nunca a ninguén. Creouse unha irmandade tremenda, e iso que 
algúns nos coñeciamos de traballar outras veces pero outros tampouco moito.
Tatán: Mesmo chegamos a redescubrinos a nós mesmos nalgúns momentos, 
algo que estaba apousentado aí e que tiñas abandonado e saía coa verdade nece-
saria para contalo con emoción.
Mabel: Isto non foi un cúmulo de batalliñas; o sentido escénico estaba presente 
constantemente.. Calquera cousa que nos propoñían era dende un punto de vista 
escénico, xa pensado. Eu desta maneira non tivera a ocasión de traballar, con esta 
profundidade e con esta maneira de entender os procesos. Para iso necesítase 
tempo e ter alguén de fóra que teña claro por onde quere que poida transcorrer 
logo todo ese material que ti estás entregando. E elas foron o suficientemente 
intelixentes e sensibles como para decatarse de que era o que en cada un ou cada 
unha de nós podía interesar para crear as liñas dramatúrxicas que xerasen entre 
nós o conflito e, ao mesmo tempo, esa comuñón que se dá na escena.
Roberto: E saíu todo dunha forma natural, porque eu estiven en procesos máis 
ou menos parecidos pero con esta naturalidade e con este nivel de fluidez e de 
facilidade non traballara na miña vida.
Mabel: Foi un proceso moi produtivo, fixemos cantidade de cousas, estabamos 
como enlouquecidos. Foi un proceso moi estimulante; souberon entender moi 
ben as nosas rarezas, recollelas e crear de nós personaxes. Hai moito de nós pero 
coa necesaria distancia para poder dicir determinadas cousas sen sentirnos ex-
cesivamente comprometidas. Porque é un espectáculo esixente, duro en moitas 
cousas aínda que moi divertido tamén.

2 Extraída dos encontros co público celebrados os días 18 e 25 de abril e 2 e 9 de maio de 
2021 no Salón Teatro do CDG, despois da función.

«Querémoslles explicar aos que veñen que as cousas 
si que se poden cambiar»
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Fernando: En boa medida toda a enerxía saíu porque as directoras foron clave; 
foi cunha xenerosidade, cun amor. Eu sempre digo que se antes de comezar o 
primeiro contacto me din o que tiña que facer saía correndo. E despois foi todo o 
contrario, foi unha gozada, foi un agasallo. Eu pensaba que xa o fixera todo e esta 
foi unha experiencia brutal, marabillosa.

A dramaturxia

Mabel: Si que houbo nese proceso de pasar de persoa a personaxe un punto de 
sentirte como excesivamente exposta, e non era por non confiar, que a confianza 
era cega. Cando estás nun escenario, a personaxe protéxete, pero neste caso a 
personaxe es ti, estás ti debaixo todo o tempo. A min dábame un pouco de pudor 
ir como de heroína, non sei como dicilo, de loitadora... E era necesario para as 
liñas dramatúrxicas. Recoñezo que me custou, e o que me lanzou foi a confianza 
plena e absoluta en que iso era necesario para o que aquí se quería contar.
Roberto: O fío condutor dérono Andrea e Noemi, en base ao xogo que propo-
ñían para o noso traballo; en base ás nosas historias elas construíron un argu-
mento e esta historia, nunha obra de teatro clásica, aínda que pareza que non, 
cun inicio, nó e desenlace.
Fernando: Si, neste caso o fío condutor veu despois; primeiro traballamos a 
partir de improvisacións, dende o cero absoluto. Coas propostas delas consegui-
ron (e eu penso que aquí se ve) que nos abrísemos completamente, que xurdisen 
todas estas historias. Con todo ese material crearon a dramaturxia.
Belén: Nós non tivemos o texto ata vinte días antes de estrear. Non había texto, 
só había todo o que nós fixeramos. Entón tiñamos unha expectativa alucinante 
porque saíran moitas cousas, e cando chegou o texto de primeiras quedamos 
un pouco alucinados porque quedaran moitas cousas fóra. Había tanto material 
que daba para facer unha obra de oito horas e non podía ser. Pero elas sabían moi 
ben o que querían contar: querían falar da memoria, da educación franquista, de 
traumas dalgún tipo... Isto é como unha viaxe en que cada personaxe vai romper 
nun momento dado e vai haber un cambio, un cambio revolucionario.
Tatán: Elas tiveron tamén a habilidade de valorar o espectador. Evidentemente 
en cada unha das nosas historias poderiamos contar moitísimo máis, pero é 
certo que un espectáculo sempre ten que estar ao servizo dun espectador; un 
exceso de información nun determinado momento ao mellor pode facer declinar 
o espectáculo, que baixe de ritmo.
Roberto: E temos unha axudante de dirección, Laura Míguez, que é actriz e fai 
un traballo impresionante, seguindo as funcións, tomando notas cunha deli-
cadeza e unha sutileza enormes, pero que non nos deixa pasar nin unha; fai un 
traballo marabilloso.

Temas

Mabel: As mulleres, na sociedade en xeral, e en concreto as actrices, estamos 
marcadas por determinados rangos de idade. Mesmo se dá a circunstancia de 
que cando pasas dunha certa idade, o normal é que, en vez de chamarnos a nós 
como actrices para representar a mulleres que teñen a nosa idade en tempo 
real, o que fan é chamar a unha actriz dez anos máis nova e pintarlle un par de 
engurras que ela non ten nese momento. Eu pregúntome por que. Entón, parte da 
fenda parte de aí. Por outra beira, está a diminución bastante potente de papeis. 
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Hai datos procedentes das nosas unidades de xestión de dereitos que dan luz 
perfectamente clara a respecto desa división, desa gran diferenza. Nós estamos 
absolutamente convencidas de que isto ten que ver con cuestións de tipo incluso 
estético, cousa que a min me parece unha auténtica aberración porque non hai 
máis que ver cara a outros lugares, como determinadas partes do teatro británi-
co, e a maneira en que esta xente valora as súas actrices maiores e de que xeito 
estas mulleres seguen traballando con constancia ata máis dos noventa anos e 
practicamente están en escena e no audiovisual case ata o último momento das 
súas posibilidades físicas.
Tatán: Hai unha frase que eu digo aquí no espectáculo que é: «en dúas xeracións 
ninguén saberá nada»; se non se fai o esforzo necesario para conservar a memo-
ria, esta pérdese.
Belén: As directoras estaban interesadas, porque son moi novas tamén, na 
memoria histórica. Disto hai que falar sempre, Tatán fala de dúas xeracións pero 
pode que nunha xa non se saiba nada.
Roberto: E logo Noemi e Andrea alucinaron co tema dos abusos. No casting 
eramos 18 actrices e actores de sesenta anos para arriba e saíu que practicamente 
á maioría nos pasaran. Elas quedaron asombradas de que non fosen casos illados 
o de Belén ou o meu, senón que era algo xeral.
Mabel: O mundo está acelerando moitísimo as formas de relacionarnos e, polo 
tanto, as formas de transmitir as historias que realmente nos poden conmover e 
interesar. Necesitamos a libre expresión das nosas ansias para poder transmitilas, 
sobre todo no teatro, onde é fantástico poder contactar libremente co público. 
Iso é algo impagable.
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Tatán: Terceiro acto, para min, persoalmente, vén sendo unha homenaxe ao 
mundo do teatro, aos actores, ás actrices, ás compañías de teatro que naceron 
nos anos sesenta, sesenta, oitenta. Hai outra frase que tamén está implícita na 
peza: «Eles eran da época do disco, nós da do cassette». A época do cassette ten 
que gravar, contar todo o que aconteceu, porque a memoria é moi necesaria. Ao 
converter a memoria en teatro como elas fixeron connosco, á parte, un teatro tan 
especial, no sentido de que se mestura comedia, drama, memoria, alegría, tristu-
ra, emoción...; Terceiro acto é, fundamentalmente, unha homenaxe.
Mabel: Pero isto non é unha historia retrospectiva; non se trata simplemente de 
querer recuperar unha memoria, senón que falamos moitísimo de futuro. Queré-
moslles explicar aos que veñen que as cousas si que se poden cambiar e, de feito, 
están cambiando pero de maneira moi negativa. Poden e débense cambiar pero 
teñen que tomar eles este relevo, porque a nós nos queda menos tempo.
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O equipo artístico

Marta Pazos
escenografía

Directora de escena, escenógrafa e intérprete, é directora artística e dramatur-
ga da compañía Voadora. Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Barce-
lona na especialidade de pintura, ampliou a súa formación na Scuola Cònia da 
Societas Raffaello Sanzio, dirixida por Claudia Castellucci.

Dirixiu teatro e ópera para o Teatro Real, Centro Dramático Nacional, Teatro 
Español, Teatre Lliure ou o CDG e as súas postas en escena estiveron presentes en 
numerosos festivais internacionais.

Conta con catro premios de Teatro María Casares, o Premio de Honra Dorotea 
Bárcena XXIX Fetega-2018 e o Premio de Honra Roberto Vidal Bolaño 2020 ao 
mérito nas artes escénicas, concedido pola Mostra Internacional de Teatro de 
Ribadavia.
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Yaiza Pinillos
vestiario

É licenciada en Historia da Arte e posúe estudos en Belas Artes e varios 
posgraos internacionais sobre manipulación téxtil. En Galicia colaborou en varias 
producións da compañía ilMaquinario e foi dirixida en múltiples ocasións por 
Fefa Noia.

Participou en importantes producións para o Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida, así como para o Teatro Español e Naves del Matadero ou o 
Centro Dramático Nacional. Na actualidade prepara a súa quinta colaboración co 
Ballet Nacional de España.

Entre os galardóns que recibiu destaca o premio María Casares ao mellor 
vestiario pola obra Perplexo, de ilMaquinario, en 2017.
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Miguel Ruz Velasco
iluminación

É licenciado en Escenografía e a súa traxectoria profesional céntrase no dese-
ño de iluminación teatral.

Colabora con diversas compañías de teatro, como Cris Blanco, Los bárbaros, 
Los números imaginarios ou Teatro En Vilo.

Os seus deseños de iluminación amosáronse en espazos como o Centro 
Dramático Nacional, o Teatro Real, Teatros del Canal, Teatro Circo Price e Naves 
del Matadero.

Tamén se encarga da iluminación do ciclo de concertos Descubre, no Audi-
torio Nacional de Música, e deseñou a luz de varias óperas dirixidas por Rafael R. 
Villalobos.

Coa compañía Teatro En Vilo foi o encargado do deseño de iluminación de 
LocXs por amor, Generación Why, Miss Mara. Quien se reserva no es artista, Man Up, 
La distancia e Hoy puede ser mi gran noche.
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Hugo Torres
espazo sonoro

É actor, músico, compositor e produtor e comezou a súa traxectoria aos seis 
anos na compañía Trigo Limpo de Tondela (Portugal). Na década dos 90 trasla-
douse ao Porto, onde se licenciou en Teatro, na especialidade de Interpretación, 
na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo. Entre 1999 e 2006 for-
mou parte do elenco estable do Teatro Nacional São João do Porto.

A inicios do ano 2000 viaxou a Barcelona para cursar estudos de cinema no 
Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Desde 2007 vive en Santiago de 
Compostela, onde fundou xunto a José Díaz e Marta Pazos a compañía Voadora.

Conta cun Premio María Casares á mellor música orixinal por Tokio3.
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Amaya Galeote
coreografía

É unha bailarina e coreógrafa titulada en Danza Clásica polo Conservatorio de 
Danza de Madrid e licenciada en Historia da Arte pola Universidade Compluten-
se de Madrid. Posúe tamén estudos de danza contemporánea, interpretación e 
canto.

Como coreógrafa ten unha traxectoria moi ecléctica. Realizou pezas de danza 
para o Ballet de Carmen Roche, o Psicoballet e o Laboratorio de Danza 180.

Traballou para teatros como o Teatro de la Zarzuela, o Teatro Real, o Teatro 
Español ou os Teatros del Canal, e participou en varias producións para o Centro 
Dramático Nacional.

Colabora con directores como Carme Portacelli, Juan José Villanueva, Pilar 
Almansa, Emilio Hernández, Gianina Carbonariu, Amelia Ochandiano e Marta 
Pazos, así como con compañías como Teatro En Vilo.
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Laura Míguez
asistencia de dirección

Produtora e pedagoga, é titulada superior en Arte Dramática, diplomada en 
Educación Social e ten o mestrado en Artes Escénicas pola Universidade de Vigo.

Iniciou o seu camiño profesional en 2008 protagonizando o musical Game 
Over, de Cachuzo Teatro. Posteriormente colaborou con compañías como Teatro 
do Noroeste ou Redrum Teatro. En 2012 cofundou ilMaquinario Teatro.

No eido audiovisual, protagonizou o filme María Solinha, de Ignacio Vilar e 
participou noutras producións como A esmorga, Pazo de familia, Fontealba ou 
Serramoura.

Combina o labor de intérprete coa produción de espectáculos e a docencia na 
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. En 2017 foi galardoada co Premio 
María Casares á mellor actriz secundaria.
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Carmen Triñanes
asistencia de escenografía

É escenógrafa, vestiarista e iluminadora. Diplomouse en Deseño de Moda 
polo Istituto Europeo di Design en Barcelona. Tras graduarse, foi asistente do 
deseñador de vestiario Chu Uroz para La Fura dels Baus, en óperas como Babylon, 
na Ópera de Munich (2012); Parsifal, na Ópera de Colonia (2013); Sansone et Dalila, 
para a Ópera de Roma e o Palau de la Ópera de Valencia (2013-2015); ou Aida, para 
L’Arena di Verona (2013).

Participou como escenógrafa e vestiarista en diferentes producións: vi-
deoclips, concertos, pezas de videodanza, espectáculos de danza contemporánea, 
longametraxes e curtametraxes.

Recentemente, graduouse en Arte Dramática na especialidade de Escenogra-
fía, Vestiario e Iluminación polo Institut del Teatre de Barcelona, onde recibiu 
unha bolsa Erasmus para a Universidade Aalto de Helsinki e a ZHdK de Zürich. 
Actualmente traballa como directora técnica e asistente de escenografía en 
Voadora.
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Xandre Vázquez
Asistencia de produción

Produtor e promotor, é licenciado en Xornalismo pola USC e ten un MBA de 
Xestión de Empresas e Institucións Culturais pola Universidade Complutense de 
Madrid.

É fundador de Educateatro Producións, compañía coa que produciu, baixo 
a dirección de Luis Crespo e Paulo Medal, os musicais familiares Os tres porqui-
ños, Carapuchiña Vermella, O mundo máxico de Pinocho e O Camiño de Santiago 
(e Mariña). Cofundou Culturinvest, empresa coa que desenvolveu a exposición 
interactiva Dinosaurs Live —The Exhibition—, o itinerante Paseo Xurásico e o Circo 
de Nadal de Vigo en 2019.

 
Foi axudante de produción e xerente-rexedor en Fedra, de Luis Luque e Paco Beze-
rra para Pentación Espectáculos, e xerente de compañía nas montaxes Prometeo, 
de José Carlos Plaza e Luis García Montero, e Metamorfosis, de David Serrano e 
Mary Zimmerman, coproducidas polo 65º Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida.
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Entrevista a Yaiza Pinillos

— Como recibiches a proposta de encargarte do deseño de vestiario para esta 
peza? Como o abordaches?
Esta peza é a miña segunda colaboración con Teatro En Vilo; a primeira foi a obra 
Man Up, producida polo Centro Dramático Nacional e estreada en decembro de 
2019. Sinto unha grande admiración polas directoras. Creo que teñen unha visión 
de como facer teatro que me volve reconectar con esta arte, así que sempre que 
me chaman o sinto como unha oportunidade, un regalo, facer algo que paga a 
pena ser contado.

O modo en que elas traballan é moi atípico xa que o texto e a dramaturxia 
se van cocendo conforme avanzan os ensaios, de xeito que o texto final só está 
acabado xa cando está moi avanzada a produción. Ao abordar cada proxecto con 
Teatro En Vilo existe un esquema previo que os artistas plásticos escénicos imos 
nutrindo e desenvolvendo coas nosas propostas. É como se a plástica escénica 
fose tamén parte construtiva, ou sexa, parte activa na construción da trama, do 
carácter e mesmo da propia dramaturxia.

— Que outros elementos da peza influíron no deseño do vestiario? Tiñas algúns 
referentes?
Si, por suposto, houbo moitos referentes de moitos tipos. Cando Andrea e Noemi 
me contan a proposta xa tiñan claros moitos dos temas que se ían tratar grazas 
a un primeiro achegamento que tiveran cos actores, onde se estableceran as 
bases dese esquema temático do que partiriamos. Moitos deses referentes tiñan 
que ver co cinema; todos os actores, Tatán, Roberto, Mabel, Belén e Fernando, 
foron e seguen a ser consumidores compulsivos de cine. O cinema, sobre todo 
o cinema clásico americano, formou sempre parte do seu imaxinario e das súas 
vidas. A súa memoria, en gran medida, está chea de lembranzas no cinema, como 
lugar físico, pero tamén de todas as películas que viron durante a súa nenez e 
xuventude. Así que había unha gran compoñente cinéfila nos referentes dos que 
bebín para producir a miña proposta: as grandes divas, o cinema negro dos anos 
40... Pero estaban tamén as películas de serie B dos 60, con esa estética pulp, os 
superheroes, a estética pop, en alusións máis dos setenta. Hai unha ollada a Las 
Vegas, pero tamén aos bosques de coníferas do norte dos Estados Unidos.
Había un non sei que na formulación deste vestiario que remitía a unha road 
movie americana, pero sen moverse do sitio, aludindo máis a unha viaxe emo-
cional que propiamente física. O vestiario debía apoiar este concepto da viaxe a 
través de personaxes como a diva dun bar de estrada, os policías ou o dandismo 
un pouco trasnoitado da estética de Roberto.

«Había un non sei que na formulación deste vestiario 
que remitía a unha road movie americana»
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— Por onde transita o vestiario en Terceiro acto, nos diferentes planos que se 
xeran?
Como ben apuntas, hai moitos planos na narrativa de Terceiro acto. Hai perso-
naxes que se mesturan cos propios actores e que se fan máis complexos cando 
comezan a vestirse para unha obra que non é a que eles querían montar e que 
encontran xa medio montada cando irrompen no teatro, e que, á súa vez, eles 
reinterpretan mesturándoa cos seus propios referentes. Trátase dunha dramatur-
xia dunha gran complexidade metateatral, en que moitas veces se esvaecen os 
límites entre a persoa e o actor, entre a realidade e a ficción. Tratouse dun gran 
reto intelectual pola miña parte conseguir que a complexa dramaturxia quedase 
ben representada a través do vestiario, e espero que o soubese interpretar como 
merece.

— Como se desenvolveu despois a conexión entre o vestiario e o resto de ele-
mentos escénicos (espazo escénico, iluminación, espazo sonoro, desprazamen-
tos e accións das actrices e dos actores…)?
Cando se traballa con Teatro En Vilo, hai sempre unha gran compoñente de work 
in progress. Todos os artistas plásticos escénicos acudimos moi asiduamente aos 
ensaios para ir comprobando o talante, o carácter e as accións, e ir creando ao 
tempo que se vai compoñendo a dramaturxia. Un dos elementos que primeiro se 
concibiron foi a marabillosa escenografía de Marta Pazos. Cando comecei a bos-
quexar xa tiña clara a paleta de cores que se ía usar na escenografía. Observei que 
ante tal saturación cromática había que achegar algúns elementos que intensi-
ficasen tal saturación a través de texturas e cores extremas, como no conxunto 
vermello de Belén, ou con estampados esaxerados como o do traxe de Roberto. 
Por suposto, tivemos conversacións coas directoras onde se nos puntualizaba o 
uso escénico de cada prenda e como cada elemento debía responder e apoiar a 
dramaturxia.
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Entrevista a Miguel Ruz Velasco

— Como recibiches a proposta de encargarte do deseño de iluminación para 
esta peza? Como o abordaches?
Cando Andrea e Noemi me fixeron a proposta, estabamos traballando no Centro 
Dramático Nacional, en maio do 2020. Explicáronme a esencia de Terceiro acto e 
as súas ideas para desenvolver a dramaturxia e a posta en escena e, con toda esta 
información, comecei a imaxinar posibilidades para o deseño de iluminación. En 
proxectos como este, onde a dramaturxia nace das propias vidas e experiencias 
do elenco, hai que agardar un pouco para saber que historias e con que ton se 
van contar.

— Que outros elementos da peza influíron no deseño da iluminación? ¿Tiñas 
algúns referentes?
Nesta peza estaba moi claro dende o principio o concepto de ocupación do tea-
tro, do encerro como protesta política e acción colectiva, que evoluciona nunha 
convivencia máis próxima onde os actores viven experiencias transcendentes, 
transformadoras, con moita implicación persoal e emocional. A idea do espazo 
escénico era un bosque, aínda que Marta Pazos propuxo un bosque con moita 
personalidade, con reminiscencias canadenses e cores viradas cara ao ciano e 
o maxenta. E a todo isto se suma un vestiario impresionante de Yaiza Pinillos, 
ecléctico, sorprendente, que axuda a entender que o bosque e o vestiario perten-
cen a outra obra de teatro, un Macbeth... Son moitos factores e moitos elementos 
distintos que viaxan entre a ficción máis imaxinativa e a realidade actual do 
propio escenario do Salón Teatro, do Centro Dramático Galego. Entendín dende 
o principio que a iluminación debía facilitar a comprensión ao espectador e 
axudarlle a sentir todas as historias que conforman esta peza, alén de respectar a 
marcada paleta de cor que presentaba o espazo e coidar os detalles. Un referente 
fundamental foi o espectáculo Moeder, de Peeping Tom, e, por suposto, a estética 
tan estimulante e atractiva de Voadora e Marta Pazos. Ademais, o que para min é 
esencial é a comunicación constante coas directoras, que cada vez é máis confor-
table, máis clara; como se adoita dicir, xa nos entendemos só con mirarnos. Isto 
fai que o traballo coa iluminación sexa moito máis atinado e coherente coa peza.

— Por onde transita a iluminación en Terceiro acto?
Co deseño de iluminación tentei percorrer o mesmo camiño que marcou a dra-
maturxia. A luz axuda ao espectador a transitar entre o momento presente dos 
actores e os momentos de recordo, de evocación, máis oníricos ou máxicos.

«A luz axuda ao espectador a transitar entre o momento 
presente dos actores e os momentos de recordo»
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— Como se desenvolveu despois a conexión entre a iluminación e o resto de 
elementos escénicos (espazo escénico, espazo sonoro, vestiario, desprazamen-
tos e accións das actrices e dos actores   )?
A conexión volveuse un auténtico frechazo; poucas veces tiven o privilexio de 
formar parte dun equipo artístico tan valioso, tamén a nivel humano, de com-
pañeirismo. Cando isto ocorre, todo flúe de xeito natural, as coincidencias danse 
unha detrás da outra. Aquí quero destacar o marabilloso elenco: Belén, Mabel, 
Fernando, Roberto e Tatán. Estou moi agradecido de coñecelos e da confianza 
que me brindaron dende o primeiro momento. Foi un privilexio traballar a carón 
deles e construír a iluminación pouco a pouco en cada ensaio, á vez que a peza ía 
collendo forma e se ía enriquecendo do traballo de todos os equipos artísticos e 
técnicos.
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Entrevista a Hugo Torres

— Como recibiches a proposta de encargarte do espazo sonoro para esta peza? 
Como o abordaches?
Pois con moita alegría. Levo dende hai anos seguindo o traballo das En Vilo e son 
moi fan do seu traballo. En verdade a proposta de Andrea e Noemi era moi intere-
sante, xa que o punto de partida era que os actores da obra invaden o teatro onde 
está montado o espectáculo Macbeth de Voadora. E para min o punto de partida 
foi pensar cal sería a banda sonora que faría eu para o espectáculo de Voadora e 
como esa banda sonora se entremetería na narrativa da acción do espectáculo 
Terceiro acto. A partir de aí xogáronse esas dúas frontes. Foi moi interesante e 
divertido.

— Que outros elementos da peza influíron no deseño do espazo sonoro? Tiñas 
algúns referentes?
Como dicía, parte da banda sonora é a de Macbeth, e a escenografía de Marta 
Pazos influencioume moito na concepción do timbre sonoro da obra. Despois xo-
guei moito tamén cos referentes dos propios actores, coas súas historias. Deixei 
que a súa tonalidade me levase á hora de compoñer as pezas.

— Por onde transita o espazo sonoro de Terceiro acto?
O espazo sonoro transita entre tres campos distintos. A realidade do cotián, cos 
sons reais das accións do momento; o plano da memoria dos intérpretes, con 
sons baseados nos seus referentes persoais, familiares e relativos á súa época; e 
o plano do espectáculo de Voadora, que se manifesta sempre que (polo menos na 
miña dramaturxia persoal) o teatro gaña vida e toma posesión da acción.

— Como se desenvolveu logo a conexión entre o espazo sonoro e o resto de 
elementos escénicos (espazo escénico, iluminación, desprazamentos e accións 
das actrices e dos actores   )?
Para min é esencial coñecer o traballo dos demais creadores, cal é o seu punto 
de partida para que poidamos arrancar todos dun sitio común. Despois, respirar 
o ambiente da sala de ensaios é esencial para construír a pulsación sonora do 
espectáculo. Eu traballo sempre na sala de ensaios e compoño a música aí en 
directo. Paréceme que é o método que mellor me funciona. A música tórnase 
cómplice da acción e respira o mesmo aire que os demais creadores á hora de 
nacer. Iso inflúe moitísimo na súa tonalidade e na proximidade á acción. Déixo-
me influenciar moito polas palabras e os xestos dos actores e que sexan eles os 
motores da miña creación.

«Ás veces os pequenos sons contan 
grandes historias»
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— Hai algunha anécdota curiosa arredor dalgunha das cancións que aparecen na 
peza e como se integrou no traballo cos actores e actrices?
Lembro que na escena en que o Tatán e o Roberto falan da experiencia dos seus 
pais no campo de concentración de Argelès quería que o son marcase ese mo-
mento, pero sen ser demasiado intrusivo. Quería meter algo da realidade desas 
historias, algo que remitise o espectador a ese momento.
Conseguín atopar o son das ondas da praia de Argelès e coloqueino aí sen máis. 
Ás veces os pequenos sons contan grandes historias.

— Como recibiches o xogo metateatral que se fai contigo e con Voadora na 
peza?
Con moita alegría e diversión. Na vida, igual que na arte, non nos debemos levar 
moi en serio. Rímonos moito de nós mesmos neste proceso e iso é algo que 
sanda.
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Algunhas citas

«A pesar de la sala sucia y oscura 
de gentes y de lámparas luminosa, 
si quiere ver la vida color de rosa 
eche veinte centavos en la ranura. 
Y no ponga los ojos en esa hermosa 
que frunce de promesas la boca impura. 
Eche veinte centavos en la ranura 
si quiere ver la vida color de rosa».

Fragmento de Eche 20 centavos en la ranura, de Raúl González Tuñón

«En mis tiempos había tiempo. 
Recuerdo bien que, por ejemplo, 
la higuera derramaba esparcimiento 
y una rosa nos duraba 
mucho más que cualquier empleo. 
Por otra parte las siestas 
se pedían prestadas a la muerte.
Es que era siempre tan temprano 
y tan segura la abundancia, 
la inundación de treguas oportunas, 
que se guardaba el tiempo en los sombreros 
y un día se lo derrochaba todo 
en un solo saludo, saludando.
(...) No se había inventado 
el maleficio de la prisa, no. 
De ninguna manera».

Fragmento de De mis Tiempos, de María Elena Walsh
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Acompañando Terceiro acto: 
unhas notas finais
Ana Abad de Larriva

O teatro formúlase como un espazo para ver e para escoitar, para que nos 
vexan e nos escoiten; para vernos e escoitarnos. En Terceiro acto cobra especial 
relevancia esa dimensión esencial do teatro como lugar de encontro, en dife-
rentes planos. Por unha beira, a peza partiu dende unha vontade por parte das 
directoras, Andrea Jiménez e Noemi Rodríguez, de establecer unha conversa cun 
grupo de actores e actrices dunha xeración maior arredor de diferentes cuestións 
que elas consideraban de interese. Pola outra, nos encontros posfunción co 
público (que se desenvolveron todos os domingos en que a obra estivo en cartel e 
que tiven a oportunidade de seguir e moderar), comprobouse o poder que tiña a 
propia peza para levar esa conversa ata o outro lado da escena e vincular nela os 
espectadores e espectadoras.

O proceso de creación enfocouse dende a autoficción, o que permitiu que, a 
pesar de que despois se xerase toda unha armazón dramática, haxa todos eses 
límites na ficción que ispen momentos de especial vulnerabilidade en que se ve a 
persoa detrás da persoa escénica e a súa propia emoción vivida, algo que tamén 
foi moi sinalado e destacado nos coloquios co público. Ademais da emoción, 
outra das cuestións que máis interesaron foi o recordo e todo o debate que abre 
a peza arredor de como se está a perder a memoria, tanto das xeracións maiores 
como os acontecementos do noso pasado recente, algo que se ve influído pola 
aceleración constante que parece rodear o noso día a día.

Seguindo esta liña, algo moi interesante que sinalou un espectador foi que as 
historias que aparecen na peza non son especialmente extraordinarias, e de feito 
pode haber moitas persoas na nosa contorna que vivisen historias semellantes; o 
que as volve especiais é a decisión de pararse a recordalas e a compartilas, que é 
algo que cada vez se fai menos, e levalas a un lugar de escoita, de encontro, como 
é o teatro, con gran xenerosidade por parte de todo o elenco. Por outra beira, o 
debate interxeracional que se estableceu dentro da propia peza resultou ser moi 
enriquecedor para todas as partes ao crearse un equipo diverso en canto a idade 
e experiencia. E resulta tamén moi curioso que a maior parte do elenco expresase 
que nunca traballara nun proceso deste tipo, a partir deles mesmos e coa posibi-
lidade de ter ese espazo de creación para abrirse, explorar e compartir. Ademais, 
todos coincidiron en que nunca antes se atoparan con esa fluidez e facilidade, o 
que fai reflexionar. Pola súa banda, as directoras expresaron que nunca traballa-
ran cun elenco con tanta enerxía e xenerosidade.
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No xogo metateatral que formula a obra hai tamén esa vontade de apelar ao 
diálogo interxeracional, no suposto pique con Marta Pazos e Voadora, que tamén 
se emprega para xerar diferentes planos na peza (a presenza da escenografía 
do bosque que ao comezo parece levar a unha excursión dun grupo de amigos 
á montaña e que logo se revela como unha acampada no Salón Teatro do CDG, 
onde está a escenografía para a próxima peza de Voadora, un Macbeth; o vestia-
rio; os momentos de cruzamento entre as dúas pezas e como se reforzan a través 
da iluminación e o espazo sonoro...). É moi importante tamén a relevancia que 
cobra o propio espazo, o Salón Teatro, como elemento fundamental que desenca-
dea o xogo metateatral.

Nesa multiplicidade de planos, únense o presente e o pasado e téndense 
pontes cara ao futuro, guindándose lazos ás novas xeracións, para construír o 
porvir, na sociedade en xeral, e no teatro en concreto. Son múltiples os temas 
que xorden en relación ao paso do tempo: as marcas no corpo e no carácter; a 
preocupación pola falta de traballo ao irse facendo maior, sobre todo as actrices 
(outra das fendas xeracionais que se abordan); por non ter unha boa xubilación; 
polo abandono; pola perda (as perdas do pasado e o medo ás perdas futuras)... 
Introdúcense tamén alusións continuas a diferentes acontecementos históricos 
dende a propia experiencia, relacionados tamén cos soños e desexos, cos medos 
e pesadelos... Están presentes os abusos na infancia e adolescencia, tristemente 
vividos dun xeito ou doutro por diferentes membros do elenco, e as reivindica-
cións sociais das que participaron, e aparecen tamén o cinema e os seus referen-
tes como puntos de unión entre todos. Fronte ao baleiro das ausencias e o medo 
das perdas futuras, cobran moito peso os amores longos e fondos, aínda que 
tamén o temor á soidade.

«En mis tiempos había tiempo. (…) No se había inventado el maleficio de la 
prisa, no», expresaba María Elena Walsh nese texto que comparte Roberto na 
peza. Por iso, en calquera momento e quizais máis agora debido ao distancia-
mento social forzoso a causa da pandemia, que se une ao que xa se viña produ-
cindo de xeito acelerado debido á mediatización das relacións, é tan importante 
atopar o tempo para compartirmos, para escoitarmos, para estarmos, para acom-
pañarnos, antes de que remate o terceiro acto e baixe o pano e todo desapareza 
da memoria, devorado pola présa.
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