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A compañía Avelaíña rescata a figura 
histórica de María Castaña 

Desde xuño do pasado ano, o 
grupo pontevedrés de teatro 
afeccionado Avelaíña está di-
fundir nos escenarios a figu-
ra de María Castaña, persona-
xe histórico oriundo da parro-
quia de Cereixa —na Pobra do 
Brollón— que encabezou unha 
revolta contra o bispo de Lu-
go en 1386. O espectáculo Ma-
ría Castaña, a primeira monta-
xe desta compañía, baséase nun 
texto orixinal de Manuel Ayán, 
profesor de filosofía natural de 
Fornelas —tamén na Pobra do 
Brollón— e constitúe a tentati-
va máis importante realizada ata 
agora para representar no teatro 
este episodio histórico. O úni-
co precedente, segundo indi-
can os responsables da obra, é 
un drama en verso de finais do 
século XIX que tivo moi esca-
sa difusión.

A obra foi representada o 
sábado na Casa de Cultura de 
Monforte e anteriormente xa se 
presentara na Pobra do Brollón 
e Lugo. Desde a súa estrea, o 
espectáculo escenificouse ade-
mais en diversas localidades ga-
legas, como Poio e Pontevedra, 
e incluso en Oviedo, onde tivo 
unha notable acollida aínda que 

A heroína de Cereixa 
renace no teatro ao 
cabo de seis séculos

FRANCISCO ALBO
MONFORTE / LA VOZ

que foi ofrecida na súa versión 
orixinal en galego. Nos próxi-
mos meses está previsto leva-
lo a outras poboacións da co-
munidade e a Salamanca, onde 
se representará por iniciativa 
do Centro Galego e do departa-
mento de galego-portugués da 
universidade, coincidindo coas 
celebracións do Día das Letras 
Galegas.

Os membros da compañía, 
dirixida por Antón Lamaperei-
ra —que dirixe tamén a Revis-
ta Galega de Teatro— están moi 
satisfeitos da resposta que tivo o 
seu espectáculo entre o público 
nas diferentes representacións 
que se ofreceron ata o momen-
to. «O resultado está sendo moi 
bon, sobre todo para un grupo 
modesto de afeccionados que 
leva moi  pouco tempo funcio-
nando e que presenta por pri-
meira vez unha obra inédita», 
sinalan desde a compañía.

Realidade e ficción 
O espectáculo baséase nos esca-
sos datos históricos que se co-
ñecen acerca de María Castaña, 
que foi acusada xunto cos seus 
fillos Afonso e Gonzalo de ferir 
mortalmente a un mordomo ou 
recadador de impostos do bispo 
Pedro López de Aguiar. A fami-
lia, segundo os documentos da 

época, foi condenada por estes 
feitos a doar á catedral lucense 
as propiedades que tiña en Ce-
reixa e a pagar unha multa de 
mil marabedís. O texto de Ma-
nuel Ayán parte destes sucesos 
—dos que en realidade se sabe 
bastante pouco— para ofrecer 
a súa propia interpretación so-
bre a situación que se vivía nas 
terras do bispado lucense na se-
gunda metade do século XIV e 
sobre as relacións entre os gru-
pos de poder e as clases popula-
res. O autor formula a hipótese 

de que o bispo López de Aguiar 
puido ter incrementado a pre-
sión recadatoria nos seus domi-
nios coa idea de construir unha 
luxosa catedral que competise 
coa diócese de Santiago.

Aínda que recrea feitos his-
tóricos, o espectáculo non pre-
tende ofrecer unha reconstru-
ción fiel do ambiente da época 
e contén diversas referencias de 
ton humorístico e satírico á rea-
lidade actual, como un rap que 
cantan os actores en certo mo-
mento da representación.

Un momento da representación da obra en Monforte. ALBERTO LÓPEZ  

X ubi-
lado 
desde 

hai catro anos, 
o catedrático 
de instituto 
Manuel Ayán 
dedica agora 
boa parte do 
seu tempo li-
bre á actividade teatral.

—¿En que medida se axusta a 
obra á realidade histórica?
—O argumento baseáse no que 
se sabe deses feitos e ofrece 
unha posible explicación acor-
de co contexto histórico. Ma-
ría Castaña é un personaxe moi 
atractivo, pero é moi difícil re-
construír a súa historia con ri-
gor científico, porque os datos 
que hai son moi poucos. En boa 
parte porque nesa época os ecle-
siásticos eran os únicos que es-
cribían e contaban a súa propia 
versión da historia, deixando 
de lado a das clases populares.

—¿Que pode ofrecer esta figura 
nos tempos actuais?
—Pode ser un símbolo da resis-
tencia aos abusos do poder. E 
ademais penso que temos derei-
to a ter os nosos propios heroes, 
sexan míticos ou reais, como 
moitos outros personaxes his-
tóricos. A min gustaríame que 
A Pobra do Brollón ou Monfor-
te tivesen unha rúa ou praza de-
dicada a María Castaña. 
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«Temos dereito a ter 
os nosos propios 
heroes, sexan 
míticos ou reais»

Manuel Ayán

O antigo grupo musical Limiar, 
formado por veciños da Pobra 
do Brollón, reunirase por pri-
meira vez en 33 anos para ac-
tuar no Entroido de Salcedo. To-
dos os membros da desapareci-
da formación —que seguía unha 
liña similiar á de Fuxan os Ven-
tos e outros grupos galegos da 
época— tomarán parte nesta ac-
tuación, que se ofrecerá o sába-
do ao remate da tradicional xor-
nada de teatro popular que se 
organiza na localidade durante 
os festexos. 

Nesta función, que comeza-
rá ás dez da noite do sábado no 
local multiusos de Salcedo, re-
presentaranse en total sete obras 
cómicas, en cuxa escenificación 

colaboran 36 persoas. As mil en-
tradas que puxeron á venda para 
este espectáculo xa estaban es-
gotadas onte, segundo explica-
ron na presentación do progra-
ma festivo do municipio, na que 
participaron o alcalde José Luis 
Maceda, o concelleiro de Cultu-
ra Ricardo Rodricio e o presi-
dente da asociación veciñal de 
Salcedo, Javier González. 

Desfile para o sábado
O desfile de comparsas terá lu-
gar na capitalidade municipal 
o próximo sábado, a partir das 
cinco da tarde. Os grupos ou 
persoas que desexen participar 
no certame poden apuntarse ata 
o venres na Casa de Cultura. Ao 
terminar o desfile ofreceranse 

O antigo grupo musical Limiar 
actuará por primeira vez en 33 
anos no Entroido de Salcedo
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Folleto anunciador dos festexos de Carnaval da localidade. ALBERTO LÓPEZ

un pinchos neste último local 
e haberá un baile animado pola 
charanga Terras de Bibei. 

En Salcedo, a celebración co-
mezará ás cinco da tarde do do-
mingo cun pregón do músico 
Tonhito de Poi. Seguidamen-
te comezará o tradicional bai-
le de madamas e danzantes e 
despois comezará unha verbe-

na coa orquestra Charleston. A 
xornada principal dos festexos 
será o luns, día da saída do po-
pular Oso de Salcedo. O perso-
naxe e os seus acompañantes 
percorrerán as rúas da locali-
dade a partir das cinco. Previa-
mente, ás catro, haberá unha in-
terpretación de coplas de cego a 
cargo dun grupo musical.  

Lugosur 
e Turisacra 
reuniranse mañá
para formalizar 
a súa fusión 

As directivas das asociacións 
de empresas turísticas Lugo-
sur e Turisacra reuniranse 
mañá na Casa de Cultura de 
Monforte para pechar o pro-
ceso de fusión de ambas en-
tidades. O encontro terá lu-
gar ás cinco da tarde. 

A reunión terá por obxec-
tivo formalizar a creación 
dunha nova asociación de-
nominada Ribeira Sacra Ru-
ral, que congregará a todas 
as hospedaxes rurais e outras 
empresas do sector turístico 
das provincias de Lugo e Ou-
rense que forman parte des-
tes colectivos. 
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