


A nosa peza escénica
PURA fala dos nosos maiores. En concreto, a orixe da 
nosa peza, é a avoa Pura, familia do noso director, que 
serve coma fío condutor do espectáculo. Pura tamén está 
de aniversario, 94 anos, e o seu desexo é ir de novo a ver 
un filme ó Cine París. Un cine que xa non existe, un cine 
que agora é un Pull and Bear. 

Pura fala da memoria, da reminiscencia, dos lugares que 
un día foron parte da nosa vida, tamén, entra no conflito 
da especulación inmobiliaria e da perda dos referentes.
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Interese artístico e social
En OsNáufragos teatro pensamos que é importante 
vivir no aquí e agora. Levando a cabo proxectos que 
sensibilicen  ao  espectador  desdeun  lado  próximo  
e  amable.  Buscando  lugares  comúns  de  referencia 
dentro da súa cidade ou da súa familia.

Por iso naceu PURA, para poder achegar á realidade 
dos nosos maiores,  da  memoria  que  aínda  permanece  
neles comopatrimonio  cultural.  Nointreque  iso  se  perda, 
acabarán os nosos referentes que tamén nos constrúen 
como persoas. As texturas, as cores, os sabores, os  
cheiros  e  as  sensacións  que  a  través  da  reminiscencia  
chégannos  dos  nosos  avós. 

Esas  historias familiares que son as primeiras que nos 
contan,eses contos que son de verdade, que axudan a 
construír a nosa personalidade e a elaborar un mapa 
sensorial de quen son e por que estamos aquí. A avoa 
Pura lévanos a eses lugares que moitos desapareceron 
ou que foron transformados en non lugares. A avoa Pura 
transpórtanos ao  Leirón do Casino, un lugar cheo de 
flores de moitos e variadas cores nos que por primeira 
vez bailou co avó Fernando a ritmo de Sepúlveda. 

As nosas cidades e vilasteñen un deber coa memoria que 
aínda conservan os nosos maiores, cremosque é importante 
darlle visibilidade a través de proxectos culturais.A nosa 
compañía realizará unha xira en 2021-2022. Faremos 
encontros e talleres con maiores, así como campañas 
escolares de sensibilización.Os Náufragos teatroteñenunha 
ampla traxectoria neste sentido.Compañía apoiada por  
INAEM, e dentro da  Rede  Galega de Teatros e Auditorios. 
OsNáufragos teatro pertence a Escena  Galega.
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