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AQUELAS TARDES DE TEATRO

Mª Teresa Villar Salgado, Licenciada en Filoloxía Francesa e actualmente profesora de francés no ensino
secundario

«!Qué ben o pasabamos daquela» Ese foi o comentario que unha integrante do grupo LERIA do Instituto das
Lagoas -hoxe miña compañeira de traballo- me fixo hai poucos días.

E, de certo que o pasabamos ben naquelas tardes de teatro, os mércores de 4 a 6 .... A escusa era simplemen-
te montar unha representación para final de curso. Sen embargo, a maxia do teatro pronto nos absorbeu a
tódolos que participabamos no proxecto.

Todo comezou para min aló polo 83. 0 grupo de COU, coa
colaboración dalgúns alumnos doutras clases e animados
polo profesor de literatura M. Zabal, levamos a cabo a
escenificación dunha orixinal adaptación realizada por A.
Larneiras, da obra de Valle Inclán, Luces de Bohemia. Ese
foi o xermolo do grupo Leria que comezaría propiamente a
súa andaina durante o ano escolar 85-86.

Tras dúas temporadas nun grupo de teatro aficionado da vila,
fun chamada para ocuparme da dirección artística dun fato
de rapazas e rapaces que querían facer teatro. Comezamos
pola posta en escena da peza de Castelao, Os vellos non de-
ben de namorarse. Coa colaboración dalgúns profesores do centro, que se encargaron dos decorados e das
máscaras e o apoio en todo momento da profesora de literatura Elvira, encargada das Actividades
Extraescolares, conseguimos sacar a diante o proxecto cuns resultados más que dignos. !Ata conseguimos
un premio¡

Logo virían Historia de una escalera de Buero Vallejo e La última pirueta de Alonso Santos.

A miña participación rematou tralo curso 88-89, pero LERIA seguiu a vivir pola súa conta. Foron só catro,
anos de colaboración pola miña parte que sen embargo me deixaron unha fonda pegada.

Cando penso naquela época non é das montaxes do que me lembro con máis agarimo, senón do grupo
humano do que formei parte. Porque ó tempo que traballabamos na posta en escena de diferentes pezas
teatrais, estabamos a levar a cabo un exercicio ben máis importante: o descubrírmonos a nós mesmos e ó
que nos rodea; o de sacar de cadaquén aquelas calidades máis ocultas que ás veces non deixamos translucir;
o de poñer en práctica a camaradería, o traballo en común; o de imaxinar e crear un personaxe, un ambiente,
unha situación...

Foi moi gratificante ver cómo se vencían as dificultades de todo tipo: do propio carácter persoal, da escaseza
de medios para traballar, da falta de tempo ... a forza de botarlle imaxinación, fe e ilusión e con esforzo
individual e colectivo.

Moitos dos rapaces que formaron parte do grupo LERIA continuaron despois a facer teatro en distintos
grupos locais, con maior ou menor dedicación. Pero o máis importante é que todos eles puideron coñecer de
primeira man o feito teatral, que nos enriqueceu emocional e intelectualmente; que gracias a aquela expe-
riencia, saben apreciar o valor do espectáculo e hoxe forman parte dun público crítico e comprometido.


