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20 ANOS DE TEATRO: O GRUPO LERIA

Elvira Rodríguez

“¡Vocaliza , máis alto , expresividade , móvete , xesticula , métete no
personaxe! ... ¡Que nervios, non me gusta improvisar , equivoqueime,
aínda non aprendín o guión,non podo vir ó ensaio porque teño exame...!”.

Estas e outras cousas semellantes diciámonos os mércores pola tarde, curso tras
curso, cando nos xuntabamos para facer teatro no salón de actos.

¿Dificultades? Moitas: tempo;compaxinalo con tarefas académicas e outras acti-
vidades persoais; atopar un texto que nos dixese algo, tivese moitos personaxes
para que todos puidesen saír a escena e non fose de representación moi dificulto-
sa - os medios materiais sempre foron escasos e todos eramos aprendices
(salvávanos a afección).

¿Satisfaccións? Máis: a superación persoal, a aprendizaxe e os resultados, tanto a
nivel escénico como humano, sempre melloraron o previsto, chegando ás veces a
sorprendernos. En definitiva , momentos bos e menos bos , pero todos inesquecibles
para os que nestes anos participamos, dun xeito ou doutro , no teatro escolar
deste instituto , representado polo GRUPO LERIA.

Como toca facer un pouco de historia, lembremos que
este nome puxéronllo os “actores e actrices”, que en
1986 participaron no Certame municipal de teatro es-
colar, representando ó Instituto. O grupo xa levaba fun-
cionando desde o 83 e decidiron bautizalo como LERIA
porque esta palabra, coa que se sentían identificados,
aparecía na obra que ían escenificar, “Os vellos non
deben namorarse” de Castelao. Gañaron o 1º premio,
dotado con 75.000 pts. das de entón. Foi unha montaxe
de grato recordo; por iso, dez anos despois – 1996 –

quixemos revivila e
puxémola de novo en escena, coa novidade da participación dalgúns
profesores: Xulio Negreira no papel de “Morte” e J.A.Mourín, Roberto
García, Juan Pulgar e Abelardo Conde como figurantes, levando o
cadaleito de D. Saturio. Penso que non desmereceu á primeira repre-
sentación, da que nos acompañaron algúns dos ex-alumnos que partici-
paran nela.

O Certame celebrouse de novo en 1990 e o Grupo Leria repetiu 1º pre-
mio, esta vez con guión e dirección orixinais dun dos seus compoñentes,
Manuel A. Varela; o seu título “Ay Carabí y Hurí. Vámonos pronto para
Sevilla”, teatro e copla fundidos nunha representación inesquecible para
todos os que puidemos disfrutala.
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Foron os 90 anos fructíferos para
o teatro no Centro, tanto en nú-
mero de montaxes como en
colaboracións e participación de
alumnado, profesorado e persoal
non docente. Non podemos
esquecer as montaxes que a pro-
fesora de Filosofía Marifé San-
tiago fixo co grupo: “Farsa de
la cabeza del dragón” de Valle
Inclán e sobre todo os “Monó-
logos”, de extraordinaria
calidade.

Tampouco, aquel primeiro con-
curso de guións teatrais, que
gañaron tres alumnas, asesora-

das pola profesora Celia Díaz, con “Merlín e familia”, baseada na obra de Cunqueiro e que Leria
escenificou..Mercedes Lozano estivo presente en moitos asesoramentos musicais e como pianista en “Ay
Carabí...”. Mercedes Seixo, aportándonos suxerencias e conseguindo nas súas clases de l.galega algún
actor para un papel puntual , actor que remataba enganchado ó teatro. Chus Fuertes grabou en vídeo algunhas
actuacións. Carlos Rafael emprestounos máis dunha vez a súa voz; Antonio Fdez., algún dos moitos obxectos
que coleccionaba ou discurría para nós; Lito construíunos, cun material mínimo, os decorados imprescindi-
bles. Deixo para o final a colaboración constante do Departamento de Debuxo no deseño de decorados, na
compra do material necesario e na maquillaxe dos actores en cada representación; tódolos profesores deste
Departamento que pasaron polo Centro, estiveron sempre a disposición de Leria e adicáronlle moitas horas

fóra do seu horario lectivo: Elisa
Huete, Aurora Gil, nos últimos
anos, Roberto García e Juliana
Ortega foron dunha inestimable
axuda.

Xa nos 80 algúns profesores
contribuiran á implantación do
teatro neste instituto; non lembro
o curso, pero sí dúas montaxes
destes anos: Asambrea Xeral de
Lauro Olmo, dirixida polo pro-
fesor de Hª, Juan C. Vila, e O
retablo das maravillas, polo pro-
fesor de Lingua galega, M. Ig-
nacio Castro.

Pero, volvendo á historia, o
xerme teatral nas Lagoas xurdiu desde as clases de Literatura española de COU de Manuel Zabal e deu os
seus froitos na representación que os seus alumnos fixeron, no ano 83 ,de Luces de Bohemia de Valle Inclán.
Tamén o profesor A.G. Masegosa , desde as clases de Latín , potenciou o teatro, representando ós clásicos:
Casina de Plauto e Lisístrata de Aristófanes – xa con Leria no 91 – foron dúas excelentes mostras.

Ay carabí y Hurí - 90

Merlín e familia - 91
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Masegosa foi ademais o autor e director do guión “¿Y usted qué vende?”(sobre a publicidade)para a proba artística do
Concurso Juvenil Banesto (Madrid-90),ó que se presentou un grupo de alumnos.

Foi tamén en 1983 cando tres profesoras, en-
tusiastas do teatro e novatas no que supuña a
escenificación - Mercedes Labrador
(l.francesa), Pilar Prieto (l. galega) i Elvira
Rguez (l.española)- xuntamos a un grupiño
de alumnas e alumnos, iniciando o grupo es-
table, aínda que cos lóxicos cambios curso a
curso, que se convertiría en Leria.

No 85 , gracias á colaboración da APA – cola-
boración indispensable e constante en todos
estes anos –contratou- se a Teresa Villar, ex-
alumna e actriz do grupo Rúa Viva, e foi entón
cando, debido ó seu excelente traballo, o gru-
po empezou a ter entidade. Teresa só puido
estar connosco ata o 89 e, desde ese ano ata o
99, fíxenme eu cargo do teatro, coa inestima-
ble axuda da profesora Uxía Casal do 91 ó
96. Nestes últimos cursos é Pablo Silva,ex-
alumno e actor, quen o está a levar, tendo conseguido algúns premios importantes coa lograda montaxe “O volcán da
pena cuspe bágoas”.

Hai que destacar que o alumnado do Grupo Leria foi tamén dinamizador de moitas das actividades
extraescolares do instituto, organizándoas ou participando activamente nelas: magosto, festas do Nadal
e do Entroido, verbena e conmemoracións, como o Día do Libro, actos das Letras Galegas etc.

A través da historia de Leria lembramos tamén un cachiño da historia do noso instituto nos primeiros
anos: as clases polas tardes, polo que tiñamos que ensaiar ó remate delas (pasaron algúns cursos ata que
puidemos dispoñer da tarde dos mércores); non tivemos salón de actos (era ximnasio) ata o 87 ou 88 ,
polo que os ensaios faciámolos na propia aula e as representacións, de prestado (Casa da Xuventude,
Casa de Chocolate, Delegación de Educación); nalgún caso como en “Hª de una escalera” montamos un
escenario artesanal no ximnasio, pero o público non tiña asento. Aínda hai poucos cursos que a aporta-
ción económica da APA nos permitiu pechar o escenario coas cortinas azuis.

REPRESENTACIÓNS feitas polo GRUPO LERIA

CURSO 83-84 — Viva Lanzarote de Manuel Lorenzo.

CURSO 84-85 — O cantar dos cantares e  A Carauta de E. Blanco Amor.

CURSO 85-86 — Os vellos non deben namorarse de A. R. Castelao- ( O Grupo bautízase como Leria”)

 CURSO 86-87 — Hª de una escalera de A. Buero Vallejo.

CURSO 88-89 — La última pirueta de J.L. Alonso de Santos.

CURSO 89-90 — A tía Lambida de E. Blanco Amor.

¡Ay Carabí y Hurí!Vámonos pronto para Sevilla,guión orixinal do alumno M.A.Varela.

CURSO 90-91 — Lisístrata  de  Aristófanes.

Merlín e Familia das alumnas Ana Sas , Luz E.Sas, Mónica Díaz  e  Candi Gómez.;
1º premio no Concurso de guións teatrais.

O cantar dos cantares - 84
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CURSO 91-92 — La comiquilla dos Hnos Álvarez Quintero, adaptación de Uxía Casal.

El bello indurmiente del bosque y Caperucita Roja  dos compoñentes de Leria , Mar-
ta García, Elías Castro e J.Diego C.Eguileta; fusión humorística dos dous contos popu-
lares e  guión tamén premiado.

CURSO 92-93 — Edipo abandonado de X.Luis López
Cid (representación en homenaxe ó
noso compañeiro X. Luis , tralo seu
falecemento).

Farsa de Micomicón e Adelala de
Blanco Amor, teatro lido , no que par-
ticiparon dous profesores,
X.A.Mourín e Xulio Negreira
(Micomicón-rapaz e mozo, respec-
tivamente).

CURSO 93-94 — A retirada de Napoleón de X. Prado Lameiro,adaptada por Uxía Casal. Cómpre desta-
car nesta representación o asesoramento musical de Viti Alonso, pai de dous membros
de Leria, e a música do excelente gaiteiro e alumno Roberto Coya . Sen ambos non
tería sido posible.

CURSO 95-96 — Os vellos non deben namorarse de Castelao (No 10º aniversario da 1ª representación)

CURSO 96-97 — O achado do castro de Manuel Núñez Singala .

CURSO 97-98 — O rei nu de Quico Cadaval e Cándido Pazó.

CURSO 98-99 — Azos de esguello de Euloxio R. Ruibal.

El borracho y el eco e Romance del castillo viejo, pezas da tradición popular.

CURSO 99-00 — O volcán da pena cuspe bágoas de Alberto Miralles.

ACTORES e ACTRICESACTORES e ACTRICESACTORES e ACTRICESACTORES e ACTRICESACTORES e ACTRICES: eles foron os protagonistaseles foron os protagonistaseles foron os protagonistaseles foron os protagonistaseles foron os protagonistas .
(Por orde aproximada de antigüidade no Grupo)

Begoña, Ánxeles, Manuela, Chicho Pérez, Tino Fdez, Xosé Méndez, Chelo Mo-
rales, Luísa Regal, Marga Rguez, Mª Carmen, X.Carlos Grande, Raúl G. Varo,
Álvaro Gil, Conchi Lois, Ruth Losada Soto, Oscar Mojón, Manuel A. Varela,
Elisa Nascimento, Conchi Rguez, Almudena Platero, Isabel P.Requejo, J. Carlos
Serantes, Ricardo J. Álvarez, Mario Ruges., Mª M.Cambeses, Eva Maldonado,
Chus Lastra, Juan C.Ureña, José Somoza, Rebeca Bernal, Marta Somoza, Ana
Belén Bande, Tomás Iglesias, J.Antonio Diéguez, Oscar Pérez “Pinone”, Yolanda
Honrubia, J.L.Barandela, Sonia de Novoa, Ruth Pereira, MªJosé Varela, Lucía
Ballester, Sofía Díaz, Gemma Freire, Natalia da Silva, Mª Miguélez, J.Ramón
García, Paloma, Esther, Ico Rafael Ramos, Mónica López, Antonio J. López,
Carlos Saco, Segundo Prol, Iago Bragado, Aurora M. Mora, Cristina G. Aira,
Natalia Doval, Beatriz Hervella, Laura de la Torre, Beatriz Veiga, Mª Fdez Garri-
do, Enrique Moure, Diego C. Eguileta, Iván Blanco Dorrío, Marcos López, Elías
Castro, Mª Asunción A. Fraga, Amor G. Aira, Natalia Ansia, Mª Elena Fidalgo,
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Natalia Lloves, Xavier Cid, Belén P. Mosquera, Emma R. Maneiro, Mª Losada B., Antonio L. Garrido, Nuria Acevedo,
Xacobe Bobillo, Cristina P. Requejo, David Gil Nieto, Mª Díaz R., Marta Lorenzo, Sabela Alonso, Maika Rubio, Cris-
tina Saco, Antonio Saco.

Roi R. Doforno, Santi Vilar Labarta, Beatriz Bouzas, Tania Fdez., Sabela Alonso, Cibrán Sierra, Daniel Mourín, Ana de
la Torre, Beatriz Vázquez, Magola Encinas, Patricia Troitiño, Marián Salgado, Elena García, Mª Carmen Fdez., Iria
Fdez Ordóñez, Alicia Kirmayer, Eva Basalo, Enrique Alonso, Miriam Perandones, David Rubín, Paula Álvarez, X. Iván
Vilarmea, Alba Loureiro, Jaime Pérez, Ana Sánchez, Jaime Mateo, Xabier V. Bird, Francisco Trelles, Sara I. Loureiro,
Adriana Valeiras, Paula Serrano, Beatriz Santamaría, Mª José Santos, Silvia López, Almudena Vázquez, Amancio Prada,
Alberto Gómez, Iago A. Cabido, Sara Sotelo, Anxo López, Miriam Varela, Oscar Iglesias, Celia Suárez, Xoel Méndez,
Patricia Blanco, Mar Penín, Nacho Rguez, Laura Seco, Elena P. Pereira, Uxía Iglesias, María Cid, Iria González, Paulo
Seoane, Elena Sánchez, Paula Casalderrey, Tamara González, Gloria Prada, Iria Lagoa, Antonio López, Fernando Prada,
Esther Rúas, Gema Pérez, Miriam Domínguez, Lucía Gil, Fanny Ellacurriaga.

Algúns só colaboraron como figurantes nalgunha representación, moitos estiveron no grupo un ou dos cur-
sos, pero outros permaneceron nel desde a súa chegada ó instituto ata que se foron (catro cursos ou cinco, en
certos casos ). Son tódolos que están, aínda que é probable que non estean tódolos que son: non conservo
programas dalgunhas representacións; os datos neles non sempre están completos – por ex. faltan apelidos-
; e non todos os que facían teatro tiveron un papel na obra representada.

Houbo outros alumnos que co-
laboraron dun ou doutro xeito.
Lembro a Martín Ramos e Vi-
cente Pérez, coas luces e o son;
no acompañamento musical di-
recto a Raquel Ruiz, Carlos
Fdez, Roberto Tejelo, Rodrigo
Conde e Gonzalo Rivero (gui-
tarras) na segunda representa-
ción de “ Os vellos...”, e , no
deseño da portada dos progra-
mas, a colaboración gráfica de
artistas como Alejandro G.
Caporale ou Sandra Nogueira.

Xuntabámonos para facer esa representación de fin de curso -algún ano non se logrou-
á que moitos de vós(alumnado,profesorado,APA..)asististes como espectadores,
aplaudindo o traballo realizado, algo moi gratificante para os alumnos-actores. Pero  o
teatro non e só a representación final, senón as longas horas de ensaio: perder a
vergoña,enfrontarse ó público i esquecer que está presente,exercitar a imaxinación
agochada, coñecer en vivo a Literatura a través dos textos teatrais,crear textos
teatrais propios e improvisar situacións diversas , enriquecer a linguaxe oral e corpo-
ral... E, paralelamente, relación humana, convivencia e comunicación, moita comunica-
ción, tanta que ás veces convertíase nun teatro paralelo ó do escenario, coa coseguinte
reprimenda . ¿Lembrades , rapazas e rapaces?
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Esta foi a historia de Leria ata hoxe.O meu desexo é que “o mundo sempre máxico doo mundo sempre máxico doo mundo sempre máxico doo mundo sempre máxico doo mundo sempre máxico do teatroteatroteatroteatroteatro”
siga estando presente dalgún xeito nas vidas de tódolos que pasaron por Leria e tamén neste
instituto, para que , dentro doutros XXV anos, alguén poida volver lembralo.
Para min foi un pracer revivir no recordo algúns dos moitos momentos vividos co teatro esco-
lar e cos rapaces e rapazas do  GRUPO LERIAGRUPO LERIAGRUPO LERIAGRUPO LERIAGRUPO LERIA.

“ALGÚNS  MOMENTOS  DESTA  HISTORIA”

Os Vellos - 86 Os Vellos - 86

Os Vellos - 96 Os Vellos - 96
Profesores levando o cadaleito

H.ª de una escalera - 87 Última pirueta - 89
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A tia Lambida - 90 A comiquilla - 92

Edipo abandonado - 93 A retirada de Napoleón - 94

O achado do castro - 97 O rei nu - 98

Romance del castillo viejo - 99

El borracho y el eco - 99

Azos de esguello - 99


