
En 1.993,   

na Mostra  

Internacional 

 de Teatro de Ribadavia,  
estreábase 

COMMEDIA 
un xoguete para Goldoni 

un espectáculo que acabou sendo 

un dos fitos do teatro galego. 

Máis de 200 funcións en xira por 

España, Portugal e Francia. 

Hoxe, 25 anos despois,  

repetindo no posible o 

mesmo equipo creativo, 

revisitamos aquela 

experiencia,  

celebramos aquela 

 festa teatral 

Premio Compostela 93 MELLOR DIRECCIÓN 
Premio Compostela 93 MELLOR ACTOR 

Premio Compostela 93 MELLOR ESPECTÁCULO 
Premi de la Crítica del País Valenciá 1994 

Premio de la A.I.T.A. de Alicante 1995 



Un sistema teatral  
non se pode considerar maduro 

 mentres non teña media ducia de éxitos 
 que revisitar e perspectiva temporal para valoralos.  

Porque o teatro non se pode enlatar. É ao vivo ou non é.  
E a única maneira de que as novas xeracións poidan vivir,  

e as non tan novas revivir, eses vellos acertos 
 é levándoos de novo ás táboas.  

Consideramos que COMMEDIA fai parte desa media ducia de éxitos 
históricos, e coa súa recreación e reposición queremos render homenaxe 

a todas as xentes de todos os oficios que ao longo do tempo botaron a 
andar e afianzaron o noso teatro: profesionais da interpretación actoral, 
posta en escena, escritura teatral, escenografía e vestiario, iluminación, 

deseño gráfico, composición musical, técnica de espectáculos, maquillaxe, 
creación plástica, produción e distribución das compañías, responsábeis 

de programación, 
traballadores das distintas 

administracións...   

Personalizamos esta 
homenaxe na lembranza de 

Andrés Pazos e Alfredo   
Laforet (xefe de produción e 
deseñador de iluminación  
de Commedia no seu día)  

e con eles na de todas 
 e todos os profesionais  

   do teatro galegoque xa  
     non están con nós. 
   

    



                  Para alén do gran Goldoni 

                    dos célebres títulos (La locandiera, Il servitore di  

               due padroni, La vileggiattura...) queriamos reivindicar 

      o Goldoni máis “cómmico”, o  que, en Venecia ou en París,  

      escribiu centos de “canovacci”, argumentos ou bocetos para 

“commedia dell’arte”. 

Dun destes bocetos (O anel máxico), logo dun traballo  de 

improvisación, recreación e reescritura, conectando coa 

 tradición, aportando materiais orixinais, tal como as  

compañías “dell’arte” creaban os seus espectáculos,  

naceu COMMEDIA 

 

Agora queremos facer un novo 

 espectáculo a partir dos mesmos materiais,  

máis outros que  aparezan no novo proceso creativo e os 

atesourados nestes 25 anos de experiencia teatral. Baseándonos non  

tanto no estilismo técnico (unha das características da versión do 93)  

como na enerxía e a carnalidade cómica, incidindo máis na teatralidade das 

personaxes que no virtuosismo canónico. 

Sen deixar de apostar pola frescura lúdica e explosiva daquela versión, 

buscamos unha Commedia que gañe en densidade, establecendo  

un diálogo máis mordaz e incisivo co espectador actual  

e as súas circunstancias presentes. 



  Arlecchino encontra unha carta de amor no mandil da súa muller e, 

erradamente, pois a carta non era para ela, pensa que ela o engana.   

Desesperado, quere matarse. Pero deteno unha misteriosa voz que 

vén de ningures e que lle dá un anel máxico que ten a extraordinaria 

propiedade de facer perder a memoria a quen o pon. 

Arlecchino esquéceo todo. Pero, como dano colateral,  

esquece tamén a noción das convencións sociais.  

A partir deste arranque argumental sucédense unha serie de divertidos 

equívocos e enxeñosos enredos nos que participan algunhas das 

principais figuras da “commedia dell´arte”: o cutre taberneiro  

Brighella, o pedante Dottore, o avaro Pantalone, o fanfarrón Capitano, 

a encantadora Arxentina...  

Un argumento que,  

máis alá do imprescindíbel 

 alarde formal e lúdico, da pé para 

xogar criticamente cos manidos 

tópicos do amor romántico e os 

riscos do exercicio indiscriminado  

da sinceridade 



Música executada 

 en directo polos actores 

Melodías orixinais compostas a partir de 

 ritmos tradicionais renacentistas ou barrocos. 

Cada figura ten unha melodía e un ritmo distintivos. A 

“bergamasca” de Arlecchino, a “zarabanda” de 

Arxentina, o “tortigione” do Dottore, o “matacino” de 

Brighella, o “villan de Spagna” do Capitano ou a “Piva” 

de Pantalone son formas de expresión tan definitorias 

das personaxes de COMMEDIA 

coma o traballo físico ou o textual 







Con  

Víctor Mosqueira 

Marcos Orsi 

Avelino González 

Nuria Sanz 

César Goldi 

Sergio Zearreta 

 

 

Dramaturxia e traballo textual 

Cándido Pazó 

Escenografía e vestiario 

Suso Montero 

Iluminación 

Afonso Castro 

Dirección musical 

Fernando Reyes 

Axudante de produción 

Lilian Portela 

Xefa de produción 

Belén Pichel 
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Unha coprodución 
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