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Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero 
mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, 
Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando 
o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do 
amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  
músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles 
importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descu-
brirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a di-
rectora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, 
bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que 
liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza 
desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor 
aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao 
teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos 
para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreo-
grafía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si 
mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios.  Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas 
que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un 
narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos es-
cenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, 
pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. O pasado 27 de novembro estreouse no Teatro Rosalía Castro da Coruña Cerrado por aburrimiento, a última produción de Matarile Teatro. Ana Vallés dirixe de novo a compañía nunha peza que retoma o método de traballo, certos elementos de estilo e parte do elenco das súas últimas producións, para abordar cuestións como a creatividade, a identidade, o esgotamento, 
a resistencia, o traballo... “Nesta obra falamos desde a perspectiva que dá levar moitos anos na profesión”, di Ana Vallés. “En Cerrado por aburrimiento hai unha loita contra o costume, contra a tradición, contra o que está imposto, contra o que se espera de ti”. É tamén unha obra sobre o amor e sobre o teatro: “todo está contado desde o que somos nós e do que facemos, por iso o teatro está aí”, explica Vallés. E é unha obra 
para falar, en fin, do aburrimento: “está visto como algo abstracto, pero tamén desde o noso facer teatral, no que pode darse unha situación de aburrimento prevista”, reflexiona a directora. Na súa produción número 26, Matarile mantén a base do seu equipo habitual. Baltasar Patiño volve asumir a escenografía e produción musical, e comparte con Miguel Muñoz a responsabilidade da iluminación. Ana Vallés conta de novo 
con Nuria Sanz como axudante de dirección, papel que xa desempeñara en Animales artificiales. Desta obra repite boa parte do elenco: ademais da propia Ana Vallés, recuncan Mónica García, Mauricio González, Ricardo Santana e José Campanari. A eles súmanselles Xan Cejudo e Alba Fernández. O equipo de Matarile Teatro constrúe Cerrado por aburrimiento a partir de elementos e linguaxes escénicas diversas. Todo conta, e 
nada ocupa un lugar secundario. O sorprendente traballo de iluminación enfoca un escenario de aparencia desordenada sobre o que se moven os personaxes e as súas voces. Soan Migala e o bolero de Ravel, a viola de Alba Fernández confúndese coa música enlatada e todos cantan e bailan ao son de I Will Survive. Ana Vallés é a responsable da maior parte dos textos, que funcionan como punto de arranque para as achegas que 
logo fai cada un dos intérpretes. Súmanse á función as palabras de Séneca, Rilke, Shakespeare e Pessoa.  O resultado é unha obra coral, tanto nos elementos escénicos como no protagonismo dos actores e actrices. Como nun concerto de jazz, o peso escénico e a atención do público vai pasando dun a outro intérprete. Cada un deles soa dunha maneira distinta, porque os sete proveñen de disciplinas diferentes: a danza, a perfor-
mance, a música ou o teatro de actor. Ana Vallés defende esta “paleta de cores” como un “bo impulso á hora de traballar. Non hai unha dirección única, senón unha variedade que é a que vivimos na vida cotiá. Se todos viñésemos da mesma idea artística, non habería ese estímulo de ter que entendernos con outros que non teñen a mesma linguaxe”, apunta a directora. Alba Fernández é actriz e intérprete musical. Xan Cejudo ten 
unha longa traxectoria como actor de teatro, cine e televisión. Ana Vallés non abandona no escenario o seu papel de directora e creadora do espectáculo. Mónica García, Mauricio González e Ricardo Santana proveñen do campo da danza contemporánea e da performance. José Campanari é dramaturgo, actor e narrador. O propio Campanari explica que esta diversidade de procedencias e estilos interpretativos estimula a creati-
vidade dos actores: “exíxeche ter en conta cousas nas que non repararías se traballases sempre da mesma maneira. Hai un desconcerto, pero como contrapartida sabes que pode pasar calquera cousa”.  Ese desconcerto produtivo é o que busca o método de traballo cos actores e actrices en Matarile, baseado na improvisación a partir das personalidades dos intérpretes. Explícao Ana Vallés: “Teño unha serie de textos e decido 
a quen llelos podo dar segundo o que está pasando e o que eles van dando. Dígolles ‘a isto que fas ti viríalle ben este texto ou tales movementos’. Non hai nada imposto pola miña parte, o que fago é provocar e propoñer”. O obxectivo é buscar personaxes sen unha máscara prestada, creados “a partir das persoas: as súas peculiaridades, as súas manías, as relacións que hai entre eles”, argumenta a directora. 
Campanari experimentou este método en Animales artificiales. “Tal como se traballa con Ana, o que podería parecer un personaxe es ti en realidade. Esa personalidade que desenvolves ten que ver co estado en que te atopas no momento en que comezas as improvisacións. Es ti naquel momento, aínda que logo o depures esteticamente, o reelabores e o traballes no escenario”. Ana Vallés entende esta forma de traballar como unha aposta por unha comunicación máis sincera: “se eu fose a es -
pectadora, gustaríame que me falasen persoas reais, non personaxes ficticios”. O mesmo pensa da danza: “un corpo ten que xerar o seu propio movemento para que eu o crea, porque se é imposto non vai ser orgánico, non o vou crer”.  En Cerrado por aburrimiento, a busca formal non é incompatible co sentido do humor: desde o primeiro momento Matarile reta o público a relaxarse e rir. E non todos os públicos agardan iso do teatro de Matarile: “hai certo prexuízo:  
cando alguén vai ver teatro contemporáneo, ponse moi sisudo 
na butaca e tarda moito en soltarse”, comenta Ana Vallés. estrea 

MATARILE TEATRO
 sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para des-
cubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces, músicas e obxectos para falarnos do 
teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título 
con cerrar, pero mantén a paixón que liga a compañía aos escenarios.

4  



Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero 
mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, 
Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando 
o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do 
amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  
músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles 
importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descu-
brirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a di-
rectora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, 
bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que 
liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza 
desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor 
aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao 
teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos 
para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreo-
grafía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si 
mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios.  Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas 
que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un 
narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, pero mantén a paixón que liga  a compañía aos es-
cenarios. Sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para descubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces,  músicas e obxectos para falarnos do teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título con cerrar, 
pero mantén a paixón que liga  a compañía aos escenarios. O pasado 27 de novembro estreouse no Teatro Rosalía Castro da Coruña Cerrado por aburrimiento, a última produción de Matarile Teatro. Ana Vallés dirixe de novo a compañía nunha peza que retoma o método de traballo, certos elementos de estilo e parte do elenco das súas últimas producións, para abordar cuestións como a creatividade, a identidade, o esgotamento, 
a resistencia, o traballo... “Nesta obra falamos desde a perspectiva que dá levar moitos anos na profesión”, di Ana Vallés. “En Cerrado por aburrimiento hai unha loita contra o costume, contra a tradición, contra o que está imposto, contra o que se espera de ti”. É tamén unha obra sobre o amor e sobre o teatro: “todo está contado desde o que somos nós e do que facemos, por iso o teatro está aí”, explica Vallés. E é unha obra 
para falar, en fin, do aburrimento: “está visto como algo abstracto, pero tamén desde o noso facer teatral, no que pode darse unha situación de aburrimento prevista”, reflexiona a directora. Na súa produción número 26, Matarile mantén a base do seu equipo habitual. Baltasar Patiño volve asumir a escenografía e produción musical, e comparte con Miguel Muñoz a responsabilidade da iluminación. Ana Vallés conta de novo 
con Nuria Sanz como axudante de dirección, papel que xa desempeñara en Animales artificiales. Desta obra repite boa parte do elenco: ademais da propia Ana Vallés, recuncan Mónica García, Mauricio González, Ricardo Santana e José Campanari. A eles súmanselles Xan Cejudo e Alba Fernández. O equipo de Matarile Teatro constrúe Cerrado por aburrimiento a partir de elementos e linguaxes escénicas diversas. Todo conta, e 
nada ocupa un lugar secundario. O sorprendente traballo de iluminación enfoca un escenario de aparencia desordenada sobre o que se moven os personaxes e as súas voces. Soan Migala e o bolero de Ravel, a viola de Alba Fernández confúndese coa música enlatada e todos cantan e bailan ao son de I Will Survive. Ana Vallés é a responsable da maior parte dos textos, que funcionan como punto de arranque para as achegas que 
logo fai cada un dos intérpretes. Súmanse á función as palabras de Séneca, Rilke, Shakespeare e Pessoa.  O resultado é unha obra coral, tanto nos elementos escénicos como no protagonismo dos actores e actrices. Como nun concerto de jazz, o peso escénico e a atención do público vai pasando dun a outro intérprete. Cada un deles soa dunha maneira distinta, porque os sete proveñen de disciplinas diferentes: a danza, a perfor-
mance, a música ou o teatro de actor. Ana Vallés defende esta “paleta de cores” como un “bo impulso á hora de traballar. Non hai unha dirección única, senón unha variedade que é a que vivimos na vida cotiá. Se todos viñésemos da mesma idea artística, non habería ese estímulo de ter que entendernos con outros que non teñen a mesma linguaxe”, apunta a directora. Alba Fernández é actriz e intérprete musical. Xan Cejudo ten 
unha longa traxectoria como actor de teatro, cine e televisión. Ana Vallés non abandona no escenario o seu papel de directora e creadora do espectáculo. Mónica García, Mauricio González e Ricardo Santana proveñen do campo da danza contemporánea e da performance. José Campanari é dramaturgo, actor e narrador. O propio Campanari explica que esta diversidade de procedencias e estilos interpretativos estimula a creati-
vidade dos actores: “exíxeche ter en conta cousas nas que non repararías se traballases sempre da mesma maneira. Hai un desconcerto, pero como contrapartida sabes que pode pasar calquera cousa”.  Ese desconcerto produtivo é o que busca o método de traballo cos actores e actrices en Matarile, baseado na improvisación a partir das personalidades dos intérpretes. Explícao Ana Vallés: “Teño unha serie de textos e decido 
a quen llelos podo dar segundo o que está pasando e o que eles van dando. Dígolles ‘a isto que fas ti viríalle ben este texto ou tales movementos’. Non hai nada imposto pola miña parte, o que fago é provocar e propoñer”. O obxectivo é buscar personaxes sen unha máscara prestada, creados “a partir das persoas: as súas peculiaridades, as súas manías, as relacións que hai entre eles”, argumenta a directora. 
Campanari experimentou este método en Animales artificiales. “Tal como se traballa con Ana, o que podería parecer un personaxe es ti en realidade. Esa personalidade que desenvolves ten que ver co estado en que te atopas no momento en que comezas as improvisacións. Es ti naquel momento, aínda que logo o depures esteticamente, o reelabores e o traballes no escenario”. Ana Vallés entende esta forma de traballar como unha aposta por unha comunicación máis sincera: “se eu fose a es -
pectadora, gustaríame que me falasen persoas reais, non personaxes ficticios”. O mesmo pensa da danza: “un corpo ten que xerar o seu propio movemento para que eu o crea, porque se é imposto non vai ser orgánico, non o vou crer”.  En Cerrado por aburrimiento, a busca formal non é incompatible co sentido do humor: desde o primeiro momento Matarile reta o público a relaxarse e rir. E non todos os públicos agardan iso do teatro de Matarile: “hai certo prexuízo:  
cando alguén vai ver teatro contemporáneo, ponse moi sisudo 
na butaca e tarda moito en soltarse”, comenta Ana Vallés. estrea 

cerrado por aburrimento…

MATARILE TEATRO
 sobre o escenario, bailaríns, actores, un narrador, unha violista, a directora: sete persoas que se interpretan para des-
cubrirnos anacos de si mesmos e das cousas que lles importan. Unha coreografía de corpos, voces, luces, músicas e obxectos para falarnos do 
teatro e do amor, do amor ao teatro, do aburrimento e de cando o teatro e o amor aburren. Coa súa última obra, Matarile ameaza desde o título 
con cerrar, pero mantén a paixón que liga a compañía aos escenarios.

  5



O pasado 27 de novembro estreouse no 
Teatro Rosalía Castro da Coruña Cerra-
do por aburrimiento, a última produción 
de Matarile Teatro. Ana Vallés dirixe de 
novo a compañía nunha peza que retoma 
o método de traballo, certos elementos de 
estilo e parte do elenco das súas últimas 
producións, para abordar cuestións como 
a creatividade, a identidade, o esgotamen-
to, a resistencia, o traballo... “Nesta obra 
falamos desde a perspectiva que dá levar 
moitos anos na profesión”, di Ana Vallés. 
“En Cerrado por aburrimiento hai unha 
loita contra o costume, contra a tradición, 
contra o que está imposto, contra o que se 
espera de ti”. É tamén unha obra sobre o 
amor e sobre o teatro: “Todo está contado 
desde o que somos nós e o que facemos, 
por iso o teatro está aí”, explica Vallés. E é 

unha obra para falar, en fin, do aburrimen-
to: “Está visto como algo abstracto, pero 
tamén desde o noso facer teatral, no que 
pode darse unha situación de aburrimento 
prevista”, reflexiona a directora.

Na súa produción número 26, Matarile 
mantén a base do seu equipo habitual. Bal-
tasar Patiño volve asumir a escenografía e 
produción musical, e comparte con Miguel 
Muñoz a responsabilidade da iluminación. 
Ana Vallés conta de novo con Nuria Sanz 
como axudante de dirección, papel que xa 
desempeñara en Animales artificiales. Des-
ta obra repite boa parte do elenco: ademais 
da propia Ana Vallés, recuncan Mónica 
García, Mauricio González, Ricardo San-
tana e José Campanari. A eles súmanselles 
Xan Cejudo e Alba Fernández. 

O equipo de Matarile Teatro constrúe Ce-
rrado por aburrimiento a partir de linguaxes e 
elementos escénicos diversos. Todo conta, 
e nada ocupa un lugar secundario. O sor-
prendente traballo de iluminación enfoca 
un escenario de aparencia desordenada 
sobre o que se moven os personaxes e as 
súas voces. Soan Migala e o Bolero de Ra-
vel, a viola de Alba Fernández confúndese 
coa música enlatada e todos cantan e bai-
lan ao son de I Will Survive. Ana Vallés é a 
responsable da maior parte dos textos, que 
funcionan como punto de arranque para 
as achegas que logo fai cada un dos intér-
pretes. Súmanse á función as palabras de 
Séneca, Rilke, Shakespeare e Pessoa. 

“En ‘Cerrado por aburrimien-
to’ hai unha loita contra o 
costume, contra a tradición, 
contra o que está imposto,
contra o que se espera de ti”
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O resultado é unha obra coral, tanto nos 
elementos escénicos como no protagonis-
mo dos actores e actrices. Como nun con-
certo de jazz, o peso escénico e a atención 
do público vai pasando dun a outro intér-
prete. Cada un deles soa dunha maneira 
distinta, porque os sete proveñen de disci-
plinas diferentes: a danza, a performance, 
a música ou o teatro de actor. Ana Vallés 
defende esta “paleta de cores” como un “bo 
impulso á hora de traballar. Non hai unha 
dirección única, senón unha variedade que 
é a que vivimos na vida cotiá. Se todos viñé-
semos da mesma idea artística, non habería 
ese estímulo de ter que entendernos con 
outros que non teñen a mesma linguaxe”, 
apunta a directora.

Alba Fernández é actriz e intérprete musi-
cal. Xan Cejudo ten unha longa traxectoria 
como actor de teatro, cine e televisión. Ana 
Vallés non abandona no escenario o seu 
papel de directora e creadora do espectácu- 
lo. Mónica García, Mauricio González e 
Ricardo Santana proveñen do campo da 
danza contemporánea e da performance. 
José Campanari é dramaturgo, actor e na-
rrador. O propio Campanari explica que 
esta diversidade de procedencias e estilos 
interpretativos estimula a creatividade dos 
actores: “Exíxeche ter en conta cousas nas 
que non repararías se traballases sempre da 
mesma maneira. Hai un desconcerto, pero 
como contrapartida sabes que pode pasar 
calquera cousa”. 

Ese desconcerto produtivo é o que busca 
o método de traballo cos actores e actrices 
en Matarile, baseado na improvisación a 
partir das personalidades dos intérpretes. 
Explícao Ana Vallés: “Teño unha serie de 
textos e decido a quen llelos podo dar se-
gundo o que está pasando e o que eles van 
dando. Dígolles ‘a isto que fas ti viríalle ben 
este texto ou tales movementos’. Non hai 
nada imposto pola miña parte, o que fago 
é provocar e propoñer”. O obxectivo é bus-
car personaxes sen unha máscara prestada, 
creados “a partir das persoas: as súas pecu-
liaridades, as súas manías, as relacións que 
hai entre eles”, argumenta a directora. 

Como nun concerto de 
jazz, o peso escénico e 
a atención do público vai
pasando dun a outro 
intérprete. Cada un deles
soa dunha maneira 
distinta

aberto por paixón
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En Cerrado por aburrimiento, a busca for-
mal non é incompatible co sentido do hu-
mor: desde o primeiro momento Matarile 
reta o público a relaxarse e rir. E non todos 
os públicos agardan iso do teatro de Matari-
le. “Hai certo prexuízo: cando alguén vai ver 
teatro contemporáneo, ponse moi sisudo na 
butaca e tarda moito en soltarse”, comenta 
Ana Vallés. Campanari cre que “canto máis 
adestrado como espectador está o público, 
máis difícil lle resulta dar o paso de dicir 
‘isto é contemporáneo pero están pasando 
cousas que me poden facer rir’”.

Logo da estrea na Coruña, Cerrado por 
aburrimiento visitou en decembro do ano 
pasado Valladolid e Ferrol. En 2010 pódese 
ver o 29 e 30 de xaneiro en Compostela, o 
19 de febreiro na Estrada, o 21 de febreiro 
en Ourense e o 15 de maio en Narón. En 
abril participará no Certame de Directoras  
de Escena, en Torrejón de Ardoz.

“Hai certo prexuízo: 
cando alguén vai ver teatro
contemporáneo, ponse moi 
sisudo na butaca e tarda 
moito en soltarse”

Campanari experimentou este método en 
Animales artificiales. “Tal como se traballa 
con Ana, o que podería parecer un personaxe 
es ti en realidade. Esa personalidade que  
desenvolves ten que ver co estado en que te  
atopas no momento en que comezas as im-
provisacións. Es ti naquel momento, aínda 
que logo o depures esteticamente, o reela-
bores e o traballes no escenario”. Ana Va-
llés entende esta forma de traballar como 
unha aposta por unha comunicación máis 
sincera: “Se eu fose a espectadora, gusta-
ríame que me falasen persoas reais, non 
personaxes ficticios”. O mesmo pensa da 
danza: “Un corpo ten que xerar o seu pro-
pio movemento para que eu o crea, porque 
se é imposto non vai ser orgánico, non o 
vou crer”. 
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RAzónS PARA AbuRRIRSE,  
RAzónS PARA SEGuIR

Hai 24 anos que Matarile Teatro estreou 
a súa primeira produción, O cumpreanos 
da infanta. Despois viñeron dúas ducias 
de montaxes, un bo feixe de premios e a 
oportunidade de amosar o seu traballo 
en festivais e salas de toda a Península 
e de cidades como Boloña, Dresde, 
Leipzig, Belgrado, París, Edimburgo 
ou Boston. Neste tempo a compañía 
abriu a sala Galán e puxo en marcha o 
festival En Pé de Pedra, dúas iniciativas 
fundamentais para a normalización das 
artes escénicas en Galicia. Nos dous 
casos, Matarile decidiu botar o cerre. É 
unha ameaza o título da última obra da 
compañía?

“Desde hai anos estamos na tesitura de 
deixar o teatro. En calquera situación da 
vida, non hai que ter medo a dicir que é 
o momento de parar. Hai que recoñecer 
ese momento e non deixarse levar por 
un costume do costume do costume. Un 
aférrase ao costume para vivir, porque 
é o que che dá a identidade”. De tomar 
as palabras de Ana Vallés ao pé da 
letra, a conclusión sería que esta obra é 
unha despedida. Pero Matarile mantén 
a paixón que os move a traballar polo 
teatro que queren. “Esta profesión faise 
por paixón ou por pasta, e nós por pasta 
non o facemos”. 

Esa paixón imprescindible para seguir fa-
cendo teatro “non a podes manter ti só”, 
recoñece Vallés. “O teatro para min sem-
pre foi un traballo en equipo. O que fa-
cemos non depende só de nós, depende 
dos axentes sociais que rodean o teatro: 
responsables culturais, programadores, 
xornalistas... Eles non son agora mesmo 
os nosos apoios, cando deberían selo”. 
Matarile quere traballar desde os seus 
propios presupostos estéticos, e non 
condicionada pola rendibilidade. É nave-
gar contracorrente, contra a tendencia da 
que alerta Campanari: “Estase a traballar 
desde a demanda, que é o oposto ao 
artístico. Este é o ano de tal cousa e iso 
vaise vender. É unha maneira mesquiña 
de traballar artisticamente”. 

Todo iso que rodea o feito teatral é o 
que a Matarile lle pode chegar a aburrir 
do teatro, algo que Ana Vallés recoñece 
que non é exclusivo das artes escénicas. 
“Orson Welles dicía que gastaba o 95% 
das súas enerxías en todo o que rodeaba 
a película, e só o 5% que lle quedaba 
en facer a película”. A directora e actriz 
considera que “en España temos desde 
hai anos unha situación social e cultural 
que non é favorable. Por iso falamos de 
resistir. Un acto creativo non pode darse 
en situacións de cansazo”. 
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