MENCIÑEIROS
Na súa aposta por recuperar para o teatro o patrimonio cultural galego, a
compañía Volta e Dálle detense agora nunha das figuras máis interesantes do
imaxinario tradicional do noso país,a dos menciñeiros ou curandeiros.
Nesta ocasión, faino a través da obra dun dos grandes das nosas letras, Álvaro
Cunqueiro, de quen celebramos o seu centenario en 2011. A súa Escola de
menciñeiros ofrécenos unha aproximación plástica deste mundo, mercede á
xenialidade da pluma e á forte inventiva do seu autor. Só Cunqueiro soubo
retratar aos menciñeiros cunha viveza tal, que dificilmente podemos imaxinar en
que momento o fabulador mindoniense se está cinguindo á descrición do
personaxe real que coñeceu ou que lle foi contado na botica de seu pai, e cando a
súa imaxinación empeza a voar.

OS MENCIÑEIROS NA CULTURA POPULAR GALEGA
Os curandeiros tiveron un grande predicamento entre as xentes de Galiza, sobre
todo no mundo rural, onde o acceso universal aos servizos sanitarios non foi
unha realidade até hai moi poucos anos. Nese contexto, o curandeiro ou
menciñeiro constituía a opción terapéutica máis utilizada. Deostados polos
defensores da medicina oficial, algúns médicos de indiscutíbel reputación
científica como Domingo García Sabell, autor do prólogo de Escola de
Menciñeiros, reivindicaron o seu papel como terapeutas integrais que non se
limitaban a atallar os síntomas -como se lle pode achacar a algúns médicos
convencionais- senón que trataban a un ser humano completo cuxa doenza
podía ter causas externas ou psicolóxicas.
Do mesmo xeito que Cunqueiro quixo plasmar no papel as historias daqueles
menciñeiros que operaban nas Terras de Miranda, nós levarémolas ás táboas. A
proposta de Volta e Dálle ten un dobre obxectivo,o de preservar e dar a coñecer a
cultura e os saberes dos curandeiros, e o de divulgar a obra dun dos autores máis
salientabeis das nosas letras.

DIÁLOGOS NO SERÁN
O adro dunha igrexa polo serán, un momento propicio para o paseo e a parola.
Por aquí circulan as historias dos menciñeiros retratados por Cunqueiro. Pepe
Penabade e os músicos Mini e Mero daranlle vida a estes vellos menciñeiros que
ven como o seu tempo esmorece. Desde Borrallo de Lagoa a Lamas Vello,
pasando por Xil da Ribeira ou Silva da Posta, os menciñeiros irán desfilando polo
escenario, explicando as súas técnicas e os seus casos máis difíciles, botando
unha peza de cando en cando para animar a velada. Menciñeiros é un
espectáculo vivo, diferente en cada sesión, respectuoso co texto literario do que
parte pero aberto ás modificacións que poida inspirar o lugar e o momento da
representación.

ELENCO
Pepe Penabade-interpretación e escenografía
Xosé Penabade (Cabanas, O Vicedo, 1965) é un actor
e escenógrafo de longa traxectoria no panorama teatral
galego. De formación autodidacta, realizou numerosos
cursos con mestres da talla de Ernesto Caballero,
Manuel Lourenzo, Jango Edwards, John Write ou Helen Rowson. En 1987 foi un
dos fundadores da veterana compañía Os Quinquilláns, coa que participaría en
numerosos espectáculos até 1999. Paralelamente, traballou como escenógrafo e
técnico de escena con outras compañías como Os Monicreques de Kukas,
Ollomol, Chévere ou Uvegá.
No ano 2000 emprende a súa aventura en solitario coa fundación da compañía
Volta e Dálle. Desde ese momento, participa como actor, produtor e escenógrafo
dos espectáculos da compañía: Furga Garabela!, Rodesindo da Barrosa, Salitre,
Jalisia, mi madriña!, Peccata Minuta e Pan, catro propostas arredor da malla.
Compaxina a actividade na súa compañía coa interpretación en distintas
producións para teatro, cinema e televisión, entre as que salientan as series
Pepe o inglés, Padre Casares ou Matalobos, ou as películas O bosque de levas,
Patahorobi ou a máis recente Vacas, porcos e zapatos de tacón. Foi actor
protagonista da produción do Centro Dramático Galego en 2010, Salomé, de
Oscar Wilde, dirixida por Carlos Santiago.

Mini e Mero-música e interpretación
Xosé Luis Rivas Cruz, Mini (Pacios-Begonte,1951), e
Baldomero Iglesias Dobarrio, Mero, (Vilalba-Lugo,
1951) son dous nomes inseparabeis e sobranceiros
da música galega dos últimos corenta anos.
No ano 1972 participan na fundación do grupo
musical Fuxan os Ventos. En 1984 cofundan o grupo
musical A Quenlla no que permanecen activos ata o
momento. Ambos compuxeron e arranxaron máis de
60 cancións galegas, como das bandas sonoras dos
filmes galegos Mamasunción e Sempre Xonxa do
cineasta Chano Piñeiro.
Son autores do libro de folclore de Nadal Galicia Canta ó Neno. E dos libros de
contidos etnográfico e etnomusicolóxico Contos de vellos para nenos, Somos
Lenda Viva, Cantares de Cego I, Cantares de Cego II e A Carón da Escola I e II.
Desde 1974 realizan traballos de recollida de folclore por todo o país que lles
leva a posuír un denso arquivo sobre o mesmo. Así mesmo, dan centos de
concertos por aldeas, vilas e cidades do país, do Estado español e do
estranxeiro. No ano 2009 reciben o Pedrón de Ouro.
En 2007 participaron na peza teatral Pan. Catro propostas arredor da malla, da
compañía Volta e Dálle, como compositores e intérpretes en directo da música
do espectáculo.

CONDICIONS TÉCNICAS
MEDIDAS DO ESCENARIO:

Boca: 8m.
Alto: 4,50m.
Fondo: 7m.
Potencia eléctrica: 20.000W
(trifásica 380v con neutro e toma de terra)
Posibilidade de adaptación a medidas máis reducidas
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