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Cando comeza a actividade tea-
tral no concello de Bueu? Quen son 
os promotores, responsábeis, benfei-
tores,... da mesma? Quen conforma 
os grupos de Teatro e Declamación? 
Que tipo de obras representaron?  Cal 
era o grao de participación da xen-
te nestes actos? ... 

A esta e outras preguntas arredor 
da actividade teatral do concello de 
Bueu tentaremos darlle resposta nes-
tes artigos. Respostas que, algunhas 
delas, puideran, por afinidade social 
e cultural, seren extrapoladas aos 
concellos da contorna e quizais moi-
tas delas evocarían á súa vez outras 
preguntas que de poñelas na boca 
dos protagonistas derivarían con moi-
ta probabilidade en enfrontamentos 
dialécticos a semellanza dos Razo-
amentos Xusto e Inxusto de ‘As nu-
bes’  de Aristófanes. Nós non entrare-
mos en debate senón máis ben ten-
taremos ser expositores dunha acti-
vidade lúdico-cultural que ao longo 
do século XX deleitaba a unha po-
boación desexosa de vivir outras vi-
das ou simplemente de evadirse ao 
través das historias interpretadas por 
outros. Coma moito interviremos 
dando unhas pequenas e case que 
diluídas pinceladas ao decorado do 
teatro en Bueu. 

Non fai falta remontarse á época 
clásica da antiga Grecia, e posterior-
mente Roma, para ver o arte dramá-
tico coma un elemento importante 
de cultura e goce social. Mesmo se 
damos un grande salto no tempo e 
nos achegamos á época da recons-
trución da antiga igrexa románica de 
Santiago de Ermelo (s. XII) veríamos 
que por esas datas o papado tentaba 
abolir as representacións e espectá-
culos teatrais que como costume in-
memorial víñanse celebrando polas 
festas relixiosas nos mesmos templos 
e nos que moitas veces o clérigos par-
ticipaban coma actores mesturando 
os misterios relixiosos cós praceres 
e miserias humanas. Polo que non é 
de estrañar que o papa Inocencio III 
chegara a prohibir aos curas partici-
par neste tipo de farsas introducidas 
nas representación sagradas. 

Esta idea fíxolle escribir a Euge-
nioOchoa no seu tratado sobre a his-
toria do teatro “Tesoro del teatro es-
pañol” (1838): “As festas eclesiásticas 
foron, en efecto, as que deron oca-
sións aos nosos primeiros ensaios na 
arte escénica. Os individuos dos ca-
bidos foron os nosos primeiros acto-
res...” Ao que teríamos que engadirl-
le: Con permiso dos actores que ac-
tuaron ao longo de séculos na máis 
da decena de grandes teatros da His-
pania romana...! 

No caso de Bueu o illamento terri-
torial permitiu a autoxestión da acti-
vidade cultural lúdico-creativa no 
que, ao igual que noutros pobos da 

contorna, o teatro afeccionado ser-
ve, coma un instrumento máis, para 
rachar ese estar afastado de activida-
des de entretemento de vilas, no no-
so caso como Pontevedra ou Vigo, 
cunha estrutura cultural máis está-
bel. 

1900 - 1919 
Con anterioridade a 1900 non hai 

constancia documental de labor tea-
tral no concello de Bueu. Pero iso 
non indica que non houbera tal ac-
tividade, máis ben dedúcese todo o 
contrario ao estudar o tratamento 
que ten esta cando aparece por vez 
primeiras nos medios de comunica-
ción, como a prensa local “La voz de 
Bueu” (1904-1906). O fai cunha vive-
za descritiva que denota tradición e 
continuidade non só nas persoas que 
dirixían aos grupos senón na varie-

dade de locais onde se representa-
ba: Salón Paraíso, salón do Sr. Pardo, 
de Antonio Domínguez, Atador do Sr. 
Bolíbar, Círculo Mercantil, Recreo 
Gimnasio de Artesanos de Bueu, etc. 

Serían estes inicios do século XX 
cando a profesora Matilde Bares Gi-
ráldez colle a batuta organizativa des-
tes eventos e comeza a súa importan-
tísima labor de promotora, directora, 
coordinadora, etc. dun grande núme-
ro de funcións teatrais, actos de de-
clamación, pequenos concertos mu-
sicais... Polo que non é de estrañar 
que a primeira referencia documen-
tada, primaveira do 1904, dun even-
to teatral en Bueu a teña como pro-
motora-directora e, para máis novida-
de, dunha pequena obra en lingua 
galega do escritor e xornalista Javier 
Valcarce Ocampo titulada “Miña so-
gra no inferno”. Desta obra só coñe-

cemos que o papel do protagonista 
“Gregorio Cachamuzas” o represen-
tou José López Díaz “O Forneiro”, per-
sonaxe que chegaría a ser o primei-
ro presidente da SD Bueu, segundo 
propietario que tivo o cine Victoria 
de Bueu... Esta obra con algunha ou-
tra son excepcións en canto á utili-
zación do idioma galego polo me-
nos ata principio dos anos 80 do sé-
culo pasado período no que come-
zou a notarse un xiro de achegamen-
to ao noso idioma. 

Nese mesmo mes de abril de 1904 
houbo a representación, neste caso 
no salón do Sr. Pardo, dunha come-
dia en cinco actos titulada “El pelo 
de la dehesa”, do comediógrafo e es-
critor Manuel Bretón de los Herreros. 
Todos os actores eran afeccionados 
locais coma Pura Galup, Benito Par-
diñas... Nos entreactos tamén actuou 

unha rolda de Bueu di-
rixida por Eugenio Car-
ballo.   

Con algunha incor-
poración, como o que 
sería alcalde de Bueu 
e Presidente da Depu-
tación Provincial D. Ra-
món Domínguez pero 
practicamente co mes-

mo elenco de actores, no mes de 
maiorepreséntase a segunda parte 
de “El pelo de la dehesa” co título 
“Don Frutos en Belchite”, de Bretón 
de los Herreros e, para completar o 
acto, outras pequenas obras. 

No mes de xuño, e no mesmo sa-
lón do Sr. Pardo, actuou o primeiro 
grupo profesional foráneo do que te-
mos constancia documental. Da que 
só sabemos que era unha compañía 
dramática e que estaba dirixida po-
lo tamén actor Antonio Sánchez Pal-
ma. 

Tamén houbo veladas de zarzue-
la, que por ser un xénero que com-
bina declamación, cantos e partes 
instrumentais atraía a moita xente 
(como ocorreu en 1916 do xoves 18 
de xaneiro ata domingo 21 que se es-
gotaron as entradas no Círculo Mer-
cantil). Puxérase en escena “El Puñao 
de Rosas”, “La reina Mora” e o “Pobre 
Valbuena”, recibindo merecidos 
aplausos as señoritas Rubio, Millagra-
sa e León e os señores Artiaga, Presi-
lla, Ibáñez” (estes dous últimos eran 
os directores). 

Das dúas primeiras décadas do s. 
XX non temos moitas referencias 
máis agás dunha pequena recensión 
de José Mª Estévez que sinala que “no 
atador da casa Bolíbar houbo fun-
cións por afeccionados”.  

Tamén por estas datas habería 
que mencionar a unha nena que co-
mezaba a despuntar coma ‘canzone-
tista” e que chegou a ser un referen-
te na canción e no teatro bueuense 
ao longo de varias décadas, refírome 
á coñecida en Bueu coma Lolita Pais.  

É de supoñer que en paralelo á 
actividade interna de grupos afeccio-
nados segue a haber unha activida-
de ‘esporádica’ de compañías ambu-
lantes que viñan de fóra. Pauta que 
se repite e se constata ao longo dou-
tros períodos posteriores. 

■  As persoas que desexen facer apor-
tacións ou suxerencias a esta nova 
serie poden escribir ao correo croni-
cateatromorrazo@hotmail.com

Non hai hoxe en Galicia e mesmo no es-
tado español unha comarca que, con tan 

poucos quilómetros cadrados e co seu número de  
habitantes, desenvolva tanta actividade teatral: lugar 

de residencia de compañías profesionais, grupos de tea-
tro afeccionado e escolar, mostras e circuítos de teatro, 
programación regular e un público habitual…Este di-
namismo ben merece unha ampla crónica que hoxe co-

meza, desde os albores do século pasado 
ata a actualidade. Coordinada por Antón La-
mapereira,mestre e animador teatral, está feita por 
estudosos da historia local.

O teatro en Bueu 1900-1960 (I) 
O historiador Arturo Sánchez Cidrás fai constancia documental da labor teatral neste municipio

Crónicas do Teatro no Morrazo

Un dos antigos anfiteatros romanos na Península Ibérica.

Matilde Bares.  // Arquivo do autor

José López Díaz e Carmen Gelpi.  // Arquivo de Carmen Santos

Tarxeta de agradecemento da 
Sociedad Recreo Gimnasio de 
Bueu por unha actuación de 
Lolita Pais.  // Arquivo Loli Docampo

--->  CONTINÚA O VINDEIRO DOMINGO

Prensa local “A Voz de Bueu”.  // Arquivo do autor

FICHA PERSOAL 
■ Arturo Sánchez Cidrás é ve-
ciño de Bueu e foi mestre no 
colexio de A Pedra. É un dos 
maiores coñecedores e investi-
gadores da historia de Bueu. 
Ten publicados varios libros e 
un blog sobre historias da vila 
[acidras.blogspot.com.es]
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O evento da inauguración do ci-
ne “Victoria” incidiría na competen-
cia, ao igual que en moitas outras lo-
calidades, entre o cinematógrafo e 
o teatro no seu conxunto. Pero ta-
mén a aparición dun local onde se 
dan as condicións de aforo e servi-
zo escénico máis axeitado que po-
sibilitou, no caso de Bueu, que nos 
atopemos cun dos períodos máis 
frutíferos e documentados da acti-
vidade teatral deste concello tanto 
de grupos afeccionados, pouco máis 
dun 75%, coma de compañías profe-
sionais, case que un 25%. 

Se exceptuamos as representa-
cións escolares, infantís e xuvenís da 
escola de Matilde Bares que facían 
pequenas representacións teatrais 
mesturadas con declamación de 
poesías, a procedencia social dos 
adultos compoñentes ou actores 
das veladas musico-teatrais son per-
soas de relevancia cultural/social da 
comunidade bueuense pertencen-
tes maioritariamente a familias de 
status medio e alto: comerciantes, 
escribentes, salgadoiros, armadores, 
obreiros cualificados, etc. se ben no 
caso das mozas había algunha de 
procedencia máis humilde. As mes-
mas comparsa/murgas do entroido 
son tamén xermola de actores para 
as representacións teatrais, musicais, 
etc. No caso de Bueu destaca a uti-
lización tamén deste recurso á “pre-
sidenta” de murgas como foi Dona 
Matilde Bares. 

É un tempo onde moitas das ve-
ladas teatrais seguen a xirar arredor 
da mestra Matilde Bares e como 
exemplo temos a representación 
(1920) na súa casa-escola da obra 
«El padrón municipal», na que inter-
viñeron Eugenia Domínguez, Euge-
nio Paz, Luís Novas, Sofía Gómez, Jo-
sé Mª Estévez,... Ou outras das que 
temos constancia directa como son 
as da primavera do 1926 onde o día 
de San Xosé (19 de marzo) no cine 
Victoria os alumnos de Matilde Ba-
res representan «La muñeca» de 
Saiz, o monólogo de Pi y Azuaga: «El 
juez» e «Las Travesuras de Lola» de 
M. Monje. Gran actuación de Sofía 
Gómez, coas irmás López, Josefa e 
Rosa Mariño, as nenas Concha Re-
boiras Otero, Carmen Otero e Lolita 
Pais. 

A finais do mes seguinte a mes-
ma Matilde Bares encargouse de en-
saiar para unha xornada lírico-dra-
mática organizada polo señor José 
Madrigal coa finalidade benéfica de 
adquirir unha imaxe para a parro-
quia. Neste acto aos mesmos acto-
res mencionados  engadíronselles 
Amparo e Lola Miranda, Esperanza 
Novas, Carmen Otero, Avelina Piñei-
ro, Carmen Santos, Mª Teresa Gonzá-
lez e, coma actores, Jarino. Como pia-
nistas o fixeron: Esther López, Salva-

dor Lago e as irmás Euge-
nia e Amalia Bolíbar.  

  Ao longo do decenio 
de 1920 moitas foron as 
compañías profesionais 
que pasaron polo Salón 
Victoria de Bueu: Rovert 
Martí, de Francisco Bau-
tista, de Dopena, Víctor G. 
Navarro, etc. . Eran compa-
ñías de varietés, zarzuela, 
cómicas, dramáticas, etc. 
algunhas da cales perma-
necían no pobo máis 
dunha semana cun reper-
torio diverso como a 
compañía cómico-dra-
mática de Francisco Bau-
tista que o fixeron actuan-
do con obras dos Irmáns 
Quintero, «Secretico de 
confesión», «Solico en el mundo», 
«Los fugitivos», «Agua milagrosa» des-
de o xoves 28 de decembro 1922 ata 

o domingo 7 de xaneiro en que o 
mesmo director rematou a actua-
ción lendo unha poesía, “Bueu her-

moso”, que o bueuense Quintín Ta-
boada escribira en Bós Aires en 1913 
co título “A mi pueblo”. Constatar ta-

mén que a Compañía 
Dopena, cun elenco de 
dezaoito actores estive-
ron case todo o mes de 
xullo (do 3 ao 29) de 
1923 na que entre outras 
obras puxeron en escena 
unha zarzuela de Jesús 
Ardenius.  

Pouco a pouco duran-
te este decenio van to-
mando a testemuña das 
múltiples veladas teatrais 
representadas en Bueu 
outros veciños como An-
selmo Martínez (en Belu-
so), Luís Novas, José Mª 
Estévez, etc. Pero ao que 
destacamos pola relevan-
cia e proxección no mun-
do do teatro é Luís Buce-
ta Mera. 

Luís Buceta Mera, avo-
gado, redactor de La Na-
ción, e nos anos que esti-
vo en Bueu publicou en 
Faro de Vigo e El Pueblo 
Gallego. A Bueu cantou-
no repetidas veces o máis 
coñecido foi o poema 
“Así es Bueu” onde descri-
be a xeografía e a alma 
deste pobo no ano 1927. 
Foi nomeado oficialmen-
te Secretario Municipal 
do concello de Bueu en 
xullo de 1925, cargo que 
ocuparía durante seis 

anos ata que o 20 de xuño de 1931 

O día de San Martiño de 1920 inaugu-
rouse en Bueu o cine “Victoria” que, como 

anunciaba a prensa, foi o “primeiro salón cinema-
tográfico estábel da vila. Dispoñendo dun proxector 

Power’s 6B con indutor, fabricado en Norteamérica”, o 
seu propietario era o secretario do concello D.José Cor-
nide González. O cine posibilitou un dos períodos máis 
frutíferos da actividade teatral de Bueu que o investiga-

dor local Arturo Sánchez Cidrás documen-
ta nesta segunda entrega de “Crónicas do Tea-
tro no Morrazo”. Coordinadas polo director tea-
tral e da Revista Galega de Teatro (RGT), Antón Lama-

O teatro en Bueu 1900-1960 (II) 
A inauguración do cine “Victoria” en 1920 abre un dos períodos máis frutíferos da actividade teatral na vila

Crónicas do Teatro no Morrazo

A mestra e promotora do teatro en Bueu Matilde Bares (no centro) e a murga Los Aragoneses.  // Arquivo do autor

--->  PASA Á PÁXINA SEGUINTE

FICHA 
PERSONAL 
■ Arturo Sánchez Ci-
drás é veciño de Bueu 
e foi mestre no cole-
xio de A Pedra. É un 
dos maiores coñece-
dores e investigado-
res da historia de 
Bueu. Ten publicados 
varios libros e un 
blog sobre historias 
da vila [acidras.blogs-
pot.com.es]

Un repertorio do Cine Victoria.  // Arquivo autor Un repertorio do Cine Victoria.  // Arquivo autor
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presenta, a proposta dos médicos 

madrileños que o atenden, a solici-
tude de renuncia ao cargo de Secre-
tario para “lograr a curación do meu 
esgotamento físico e mental, en for-
ma absoluta y definitiva, é requisito 
indispensábel que me absteña de 
efectuar traballos tan prolongados 
e intensivos como os que require o 
exacto cumprimento dos deberes 
anexos ao cargo de Secretario Mu-
nicipal”.   

Co tempo seguiu traballando na 
administración do estado en Madrid 
onde chegou a ser nomeado como 
Secretario Xeral do Rexistro da Pro-
piedade Industrial (BOE 24-12-1941). 

A súa bibliografía como autor 
teatral: “Especialista en divorcios’”: 
xoguete cómico nun acto e en pro-
sa, 1905 (coautor con Santiago Van-
rell). “En cabeza ajena’”: pasatempo 
en un acto y en prosa, 1911. “Los in-
telectuales”: sainete nun acto, 1914.  
“El salero”: entremés en prosa, 1915. 
“Cuarenta años después’”: entremés 
en prosa, 1916. “Lección de celos”: pa-
satempo en un acto y en prosa, 1916. 
Estreada en Madrid anos antes da 
súa representación en Bueu.  

A estas pezas habería que enga-
dirlle algunha máis que non chega-
ron ata nós ou que simplemente 
non foron impresas.  

José Mª Estévez fai unha breve re-
lación das 
obras ensaia-
das baixo a di-
rección de Lu-
ís Buceta Mera: 
«Lección de 
celos» (de Bu-
ceta), «La vir-
gen de la Ro-
ca», «Amor a 
oscuras», «Las 
campanadas», 
«Cuarenta años 
después» (de 
Buceta), «El 
gaitero», zar-
zuela, «La ocasión la pintan calva», 
«Na casa do ciruxán» e algunha 
máis.  

En canto á música interpretada 
constátase que esta variou coas mo-
das pero case sempre ao arredor das 
mesmas persoas: Manuel Omil, Pa-
ratcha, Corrales, etc... e ao piano 
Esther López, Salvador Lago e as ir-

más 

Eugenia e Amalia Bolíbar. Coma can-
tantes, tenores,... Lolita Pais, Josefina 
Vidal, Margarita Lis, Luís Novas, Sal-
vador Santos (Buriño) e un longo et-
cétera de actores e compoñentes 
dos coros nestes anos: Carmen Ba-
rreiro, as irmáns López, Carmen Es-
tévez, Concha Reboiras, Carmen Cor-
tizo, Peregrina González, Josefa 

Caíño, Lolita Viudez, Rosa Cerviño, 

Carmen Cerviño, e en homes: José 
María Estévez, José López, Francisco 
Piñeiro (Fariña), Ricardo Gómez Bu-
ceta, José Bernárdez Santaclara (Pa-
sarín), Jacinto González, Quico (za-
pateiro), Emilio Ferradás, Eligio Ba-
rreiro, Francisco Gestido, José Mari-
ño, Manuel Mundín e Julio Otero.   

Destacar coma decorador a Er-
nesto Bao Curuxeira pintor de reno-
me en Vigo, casado coa matrona 
bueuense Consuelo Garrido Vilas, o 
que, por máis dunha década, encar-
garase de pintar moitos dos decora-
dos utilizados nas obras representa-
das e ata de actuar coma músico.  
Ao longo destes anos os prezos os-
cilaban: se era no cine Victoria de 1 
a 1,50 pesetas da Butaca aos 0,50 e 
1 pesetas de Xeneral. Mentres que se 
era noutro local a 0,50 pesetas a 
máis barata e 1 peseta a máis cara. 

Outro elemento aglutinador de 
grupos de Teatro-Declamación de 
Bueu son as entidades deportivas 
como a Cultural Plus Ultra de Belu-
so e Bueu F.C. ou recreativas e sociais 
como o Liceo-casino, Mercantil e Re-
creo Gimnasio de Artesanos de 
Bueu que amparan e nutren a estes 
cós directivos, socios, amigos,... 

Exemplo disto o temos na vela-
da teatral no cine Victoria, en outu-
bro do 1927, a beneficio do campo 
de deportes do Bueu F.C. e nas que 
o Cadro de Declamación da entida-
de puxo en escena cinco obras na 
que destacaríamos dous diálogos en 
lingua galega titulados «Gregorio» e, 
sobre todo,  «Match internacional» 
do vilagarcián Manuel Rey Posse na 
que “reflectía o acontecido nun par-
tido de football entre un equipo in-
glés e outro de Vilagarcía” e hai quen 
a considera “un precedente do máis 
recente ‘Oé, oé’ de Vidal Bolaño que 
tamén ten a este deporte como eixo 
da trama”.  

Esta  obra tamén foi interpretada, 
24 de maio de 1928, nunha velada 
celebrada en Beluso en favor da So-
ciedade Deportiva Beluso. O progra-
ma ofrecido nese día contaría na 1ª 
parte cunha Sinfonía interpretada 
pola orquestra, o monólogo enxebre 
«Match Internacional», a zarzuela 
nun acto «La estatua de Pablo An-
choa» e un Fado cantado pola seño-
ritas do cadro de declamación. A 2º 
parte incluiría o duelo cómico e ron-
da de namorado da zarzuela «La del 
Soto del Parral», uns cuplés interpre-
tados por Rosa Mariño, os coros da 
zarzuela «Sol de Sevilla» e a interven-
ción dun Coro Galego.

Cine Victoria, na rúa Eduardo Vincenti,á altura do coche.  // Arquivo do autor

Zarzuela “La del Soto del Parral” (1928).  // Arquivo do autor

Desde varietés a zarzuela 
Algunhas das compañías profesionais permanecían máis dunha semana na localidade

pereira, as “Crónicas” amosarán ó lon-
go de varios capítulos o dinamismo teatral da 

comarca do Morrazo, desde os albores do século 
pasado ata a actualidade, con colaboracións feitas por 

estudosos da historia local. Nesta sobre o período 1920-
1929 en Bueu, Sánchez Cidrás destaca a inauguración 
do cine “Victoria”, as veladas teatrais que seguen a xi-
rar arredor da mestra Matilde Bares, e as compañías que 

ao longo do decenio de 1920 pasaron po-
lo salón: Rovert Martí, de Francisco Bautista, 
de Dopena o de Víctor G. Navarro. Eran compañías 
de varietés, zarzuela, cómicas e dramáticas.

Crónicas do Teatro no Morrazo

BICHERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Davila

--->  VEN DA PÁXINA ANTERIOR

Cine Victoria, debuxo de Fernando Otero. 

■  As persoas que desexen facer apor-
tacións ou suxerencias a esta nova 
serie poden escribir ao correo croni-
cateatromorrazo@hotmail.com 

--->  CONTINÚA O VINDEIRO DOMINGO
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No 1930 houbo polo menos ca-
tro funcións benéficas no salón 
Victoria en favor do Ropeiro esco-
lar. Todas as actuacións foron pos-
tas en escenas polo alumnado das 
escolas nacionais da vila coordi-
nados principalmente  polo mes-
tres Novío, González García, Durán 
e González San Pablo. Nas primei-
ras veladas actuaron María Álva-
rez cantando uns cuplés, seguida 
do coro composto por Rosa Cha-
pela (de chula castiza) e as nenas 
Rosa López, Concepción Pereira, 
Emilia Ferradás, Avelina Portela, 
Angélica Rodríguez, Carmen Lom-
bardero, Josefa Loira, Amancia Do-
mínguez e Asunción Portela. Logo 
púxose en escena un xoguete có-
mico escrito expresamente para 
esta función que foi interpretado 
polas nenas Consuelo Ferradás (6 
anos), Aurora Vidal (7 anos) e Fi-
lomena Domínguez (8 anos). Pe-
chouse o programa con outro co-
ro formado por: Carmen Pastoriza, 
Sinda Prieto, Mª Luisa del Valle, Ma-
ría Pérez, Consuelo Ferradás, Erun-
dina Estévez, Filomena Domín-
guez e Carmen Otero. 

No mes de maio dese mesmo 
ano volve a ensaiar o Cadro de de-
clamación do Bueu F.C. logo “dun-
has longas vacacións” e comezan 
a anunciarse para unha función a 
celebrar o domingo oito de xuño. 

Entre 1930-1936, sobre todo no 
período da II República, no con-
cello de Bueu convivían os grupos 
de teatro-declamación “de sem-
pre” con outros xurdidos da 
man de Sociedades obrei-
ras ou aglutinadas por al-
gún destacado líder sindi-
cal, onde o “drama social” 
era uns dos xéneros ou 
subxéneros máis requeri-
dos. Ao longo deste tempo 
nas veladas de Beluso te-
mos dous elementos dife-
renciadores do visto ata 
agora. O primeiro xira ao re-
dor da Sociedade Agraria 
“El Progreso” no local de 
Manuel Casaleiro coñecido 
coma ‘Salón Guerra’ e logo 
na ‘Casa do Pobo’ e o se-
gundo, máis ideoloxizado, 
da man de José de la Torre 
López, militante activo do 
Partido Comunista e presi-
dente da ‘Sociedade de 
canteiros e oficios varios de 
Bueu’ no seu taller de car-
pinteiro de ribeira na Praia 
de Beluso.  

Os ensaios e representacións 
servían como elementos de atrac-
ción e de cohesión non só entre 
os membros/actores senón entre 
todos os compoñentes da entida-

de ou grupo político que daba 
acubillo. No mesmo local pasaba 
películas de 9,5 mm. cun proxector 
de cine “doméstico” Pathé Baby, ca-
se todas de propaganda, facilita-

das polo Partido Comunista.  
Constatar que no 1932 houbo 

unha grande función benéfica co-
ma Homenaxe á Dona Matilde Ba-
res na que a Compañía de teatro 

“Agrupación Madrid’ actuou desin-
teresadamente e puxo en cartel, 
entre outras, dúas obras de teatro: 
o drama “Amor de madre”, de Ven-
tura de la Vega e o xoguete cómi-

co “Los apuros de Armandino”, dos 
irmáns Álvarez Quintero. Onde os 
personaxes principais estaban in-
terpretados por Julia Cisneros e 
Mariano Menéndez. Cos cartos re-
cadados pensaron mercar unha 
placa para unha rúa co seu nome. 

Ao longo do 1933-35 vese certa 
actividade na parroquia de Belu-
so de man da Sociedade “Xuven-
tude Católica”, que por esas datas 
dirixía Francisco Lago Carballal, 
aos que o gobernador civil autori-
za veladas no seu local social  
(aínda que non lles permitía cele-
brar a festa na honra do seu pa-
trón). 

Do 1936 ao 1939 apenas houbo 
actividade teatral en Bueu pois, se 
no teatro profesional nótase a cri-
se da contenda nacional, no afec-
cionado os permisos gubernativos  
e os medos aniñan un tempo esta 
actividade. De feito neste período 
a única velada teatral da que te-
mos constancia é a do domingo 2 
de febreiro do 1936 cando no Sa-
lón Paraíso a Agrupación Socialis-
ta de Marín puxo en escena dous 
monólogos, “Libertad” e “Alma ru-
sa”, e o drama “Justicia”. 

A finais do 1939 un fito como é 
a inauguración do cine Imperial 
localizado no edificio ‘Fazáns’ (ac-
tual sede de Abanca en Bueu) 
axuda a que, de novo, xentes da lo-
calidade volvan a tomar a batuta 
e que sexa o teatro o que serva de 
punto de encontro entre o espec-
tador, que se achega a el coma 
evasión, e as clases podentes que 
o fan tamén como fonte de cultu-
ra e diversión. Neste cine temos, 
nos primeiros meses de 1940, ac-
tuacións nos que interveñen acto-
res xa coñecidos coma Salvador 
Lago Carballal e outros novos co-
ma Amador Lorenzo, Américo Ote-
ro... 

No 1943-1944 había unha agru-
pación de mozas do lugar de Pitis 
que representaban, nun local da 
zona, pequenas pezas teatrais diri-
xidas por Rosa de Claudina e Ame-
lia de Cristina. Algunhas da com-
poñentes deste grupo eran Auro-
ra González, Benita Santos ‘Chita’, 
Adelina de Piris, Norma e Olga de 
Peinado, Maruja e Carmen ‘de Pi-
ca’, Mery Fazzina,... 

Ambos grupos uníronse e en-
saiaban na praia de Beluso dirixi-
dos por Salvador Lago Carballal, 
que era axudado nesta tarefa por 
José Mª Estévez Castro. O curioso 
desta xuntanza de grupos é que 
nunca chegaron a representar as 
obras preparadas pois cando o ían 
facer o director tivo que partir ca-
ra a Arxentina para facerse cargo 
dun herdanza que o retivo naque-

Os grupos bueuenses afeccionados ao 
teatro poucas veces representaron fóra as 

súas obras. Como exemplo, temos constancia de 
que si o fixeron o Cadro de Declamación Fútbol Club, 

no veciño concello de Cangas o sábado 7 de abril de 
1928 “con grande éxito a pesar do mal tempo”.  
Exemplos de representación de grupos doutros conce-
llos en Bueu tamén os hai, aínda que sexa tamén de 

forma esporádica, como os grupos de Can-
gas que polos anos 1930 actuaron no salón 
Paraíso da Graña con actuacións como «Genove-
va de Bravante» onde se cantaba , entre outras can-
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Cadro Declamación Bueu F.C.-1930.  // Arquivo Carmen Santos

--->  PASA Á PÁXINA SEGUINTE

FICHA PERSONAL 
■ Arturo Sánchez Cidrás é ve-
ciño de Bueu e foi mestre no 
colexio de A Pedra. É un dos 
maiores coñecedores e investi-
gadores da historia de Bueu. 
Ten publicados varios libros e 
un blog sobre historias da vila 
[acidras.blogspot.com.es]

Texto de “Perros y gatos”-1930.  // Arquivo do Carmen Santos

Telegrama do gobernador autorizando a velada-1933.  // Arquivo M. de Bueu

Cartel da homenaxe a Matilde Bares.  // 
Arquivo autor
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las terras bastantes meses. Cando 
volveu Salvador Lago Carballal se-
guiu organizando outras obras de 
teatro e declamación e ata óperas 
no salón de Guerra de Beluso. 

En case todas as épocas a con-
fección do vestiario utilizado nas 
veladas teatrais seguen pautas se-
mellantes, como é a intervención 
directa das mulleres do grupo que 
se encargaban de adaptar ou ela-
borar o mesmo coa excepción de 
que se algún dos traxes era “algo 
especial” o facía unha costureira 
ou xastre amigos dos actores. 

Nesas mesmas datas de 1943 
inaugúrase outro local como é o 
Cine Avenida, cun escenario e un-
ha platea con posibilidade de 
grandes eventos e representacións 
que será o referente no Concello 
de Bueu a partires de agora. Aín-
da que de cando en vez había ac-
tividade teatral noutros locais co-
mo é o caso dos celebrados no 
baixo da carnicería de David na 
Banda do Río organizadas pola 
entusiasta Florentina Lorenzo.  

Así te-
mos aos 
mesmos ac-
tores ante-
riores pre-
sentando, 
no salón 
Avenida, un 
xoguete có-
mico en 
dous actos, 
obra de Pe-
dro Muñoz 
Seca e Pe-
dro Pérez 
Fernández, 
titulada “Un 
drama de 
Ca lderón” 
moi do gus-
to das xen-
tes e menos 
do director, 
Salvador La-
go Carballal, 
que gustaba 
máis das pe-
zas dramáti-
cas do pro-
pio Calde-
rón de la 
Barca, pola 
sensibilida-
de para a posta en escena dos per-
sonaxes e, sobre todo pola música 
coa mestura temática do barroco: 
amor, honor e relixión. 

Para reforzar a parte musical 
participaba o grupo CHERSOMC, 
acrónimo dos nomes dalgúns dos 
seus compoñentes: Chiño Portela, 
Enrique Ríos, Rosendo Corral, Ser-
gio Rodríguez, Manuel Omil, Ma-
nolo ‘da Crega’, José Cerviño, José 
Nores, Manuel Vizoso, Jaime Porte-
la Bravo, José Lorenzo “Chita” (pa-
nadeiro que sempre facía papeis 
de cómico ou de muller), Amador 
Lorenzo, Mario Escribano, José 
Chapela, Constante Quintela, etc. 

Pola parte feminina: Rosa e Fita 
Mariño, ‘as do Globo’, ‘as do Son’, 
Teresa Portela, Marujita Estévez, Le-
lucha de la Torre (coma soprano), 
Rosa Miranda, Soledad Novas, etc. 
Todos formaban parte do elenco 
de actores, dos músicos ou do co-
ro. 

No 1946 aparece na revista 
quincenal ‘Cartel’ un pequeno ar-
tigo coa noticia da desaparición 
da agrupación ‘Martín Codax’ de 
Vigo co título “Adiós al teatro de 
aficionados”. Nel comeza lem-
brando que “Houbo un tempo en 
que Galicia, todas as súas cidades, 
eran fervedoiros de afeccionados 

ao canto e ao teatro” e que non ha-
bía rexión en España con tantas 
Asociacións dedicadas a iso ata 
que “foi lentamente resentíndose, 
e morrendo na indiferenza, no es-
quecemento,.. [...] Só quédanos a 
evocación, o recordo e a pena...e 
o consolo mínimo de reproducir 
hoxe tres fotos...”. As fotos, cunha 
calidade de impresión mala, son 
do estreo en Bueu, anos antes, de 
“El ávaro” e “A fiestra valdeira”, de 
Dieste. 

Ata finais dos anos 1950 a acti-
vidade teatral mantívose con alti-
baixos para logo ir dando paso a 
un decenio onde os grupos locais 

organizadores destes eventos pa-
saba por: 

*Agrupación coral “Agarimos” 
que completaban as veladas coa 
intervención do coro, da rolda e 
Cadro de Declamación 

*Funcións teatrais da ‘Acción 
Católica’ organizadas baixo a di-
rección do capelán da igrexa de 
San Xosé (logo cóengo en Santia-
go e delegado episcopal de Pere-
grinacións), D. Jaime García Rodrí-
guez. Representáronse polo menos 
tres obras, da serie Teatro Moral, 
como o xoguete cómico dun ac-
to e prosa arranxado do francés 
por Nonato Ovejuna Inia titulado 

“Hambre atrasada” na que actua-
ban os rapaces Eugenio Otero Frei-
re, Agustín Gutiérrez Estévez, Sava-
dor Gelpí, Orencio Riobó,... 

*Sección Feminina de Falanxe, 
que máis que organizar participa-
ba co grupo de danza nos entre-
medias dos cadros escénicos, poe-
sías, etc. da ‘Agrupación San Xosé’ 
que dirixía D. José Pena Collazo.

Grupo de Chersomc.  // Arquivo Irmáns Estévez Mosquera

Cartaz de 1947 no Teatro Avenida.// Arquivo do autor

Cine Imperial, novo punto de encontro 
Estaba localizado no edificio “Fazáns”, actual sede de Abanca na localidade

cións o «Coro de las Espigadoras». O 
historiador Arturo Sánchez Cidrás amosa 

nesta terceira entrega das “Crónicas do Teatro no 
Morrazo” a actividade teatral en Bueu entre os anos 

1930-1960, nunha etapa na que se abriu o Cine Impe-
rial. Coordinadas polo director teatral e da Revista Ga-
lega de Teatro (RGT), Antón Lamapereira, as Crónicas 
amosarán ao longo de varios capítulos o dinamismo 

teatral da comarca do Morrazo desde os 
albores do século pasado ata a actualidade, 
con colaboracións feitas por estudosos da histo-
ria local.

Crónicas do Teatro no Morrazo

--->  VÉN DA PÁXINA ANTERIOR

■  As persoas que desexen facer apor-
tacións ou suxerencias a esta nova 
serie poden escribir ao correo  
cronicateatromorrazo@hotmail.com 

--->  CONTINÚA O VINDEIRO DOMINGO

Manuel Omil e Fita Mariño-1947.  // Arquivo do autor

Cine Avenida.  // Debuxo de Fernando Otero

Cine Imperial.  // Debuxo de Fernando Otero
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