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Equipo técnico e artísticoSeñoras e señores...

Sempre que falo diante de moita 
xente, paréceme que me enganei 
de porta. Unhas mans amigas 
empurráronme e atópome aquí. 
A metade da xente vai perdida 
entre panos, árbores pintadas e 
fontes de folla de lata e, cando 
pensan que atoparon seu cuarto 
ou círculo de temperado sol, 
atópanse cun caimán que os 
traga  ou... co público, coma min 
neste momento… son vostedes 
demasiada xente e eu…. Hoxe non 
teño máis espectáculo ca unha 
poesía amarga, difícil pero viva, que 
penso que vai poder abrir os ollos a 
forza dos lategazos que eu lle dea. 

Dixen “Poeta en Nova York” 
e debín dicir “Nova York nun 
poeta”. Un poeta que son eu. 
Lisa e simplemente; que non 
teño enxeño nin talento pero 
que logro escapar por un bisel 
turbio deste espello do día, ás 
veces antes ca moitos nenos. 
Un poeta que vén a esta sala e 

que se quere facer a ilusión de 
que está no seu cuarto e que 
vós… vos sodes os seus amigos, 
que non hai poesía escrita sen 
ollos escravos do verso escuro 
nin poesía falada sen orellas 
dóciles, orellas amigas onde 
a palabra que mana leve por 
elas sangue aos beizos ou ceo 
á testa do que oe. Hora é xa de  
ir enfrontando o duende coa 
musa. Porque a musa está lonxe 
durmida e de cando en cando 
esperta e sopra pero o duende 
chega, cércanos e loita con nós.
...
De todos os modos eu como 
home e como poeta teño unha 
gran capa pluvial, a capa de ”ti 
tes a culpa” que colgo sobre os 
ombreiros de todo o que me vén 
pedir explicacións, a min, a min 
que non podo explicar nada senón 
balbucir o lume que me queima.

(Fragmento da conferencia 
“Un poeta en Nova York”)

A COMPAÑÍA

No ano 1998 nace Palimoco Teatro, 
dentro do teatro afeccionado, que 
dez anos despois se convertería 
na primeira compañía profesional 
de Lugo. Ao longo destes anos, 
ademais da creación e da 
produción de espectáculos, 
seguiu dúas liñas de traballo. 

A primeira, a formación a diferentes 
niveis: ciclos formativos coma 
o Teateatre, favorecendo a 
expresión dramática como materia 
dentro do currículo educativo no 
Colexio Fingoi, a organización das 
Xornadas Artes Escénicas Fingoi, 
o Campamento de Teatro da Xunta 
de Galicia en Lugo entre os anos 
2003 e 2011,  o traballo co grupo de 
teatro Down Lugo, e en institucións 
penais entre outras iniciativas.  
Tamén coa Universidade a través da 
súa Aula de Teatro en Lugo do 2003 
ao 2007 e do 2010 ao 2019. No ano 
2014 comezamos unha nova etapa 
nesta liña abrindo a Escola Palimoco 
Teatro Danza, facendo presente a 
filosofía e a metodoloxía adquirida e 
construída durante todos eses anos.

A outra liña da que falamos é a 
comunicación e creación de lazos 
co contorno lucense e galego, a 
dirección da Mostra Teatro Cidade 
de Lugo ata a súa quinta edición, 
o espectáculo Letra Viva, a 
iniciativa Quen ocupa esa cadeira? 
nas rúas da cidade, Antigona no 
adarve da muralla  ou Don Juan 
Tenorio e Don Juanin no cemiterio 
de Lugo, son claros exemplos.

Con Poeta en Nova York , a 
produtora dá outro paso máis, 
diferenciando dúas vertentes 
na creación de producións:  a 
dirixida ao público infantil e 
familiar que seguirá co nome 
de Palimoco teatro e a liña de 
investigación teatral co nome 
de Teatro baixo da area, tomando  
prestado o nome do autor que 
hoxe nos congrega, Federico 
García Lorca… porque “hai que 
vivir no teatro ou destruír o teatro 
xa non vale asubiar polas portas”. 

Grazas por nos seguirdes durante 
estes 24 anos de traxectoria!!!


