
LUCECÚS TEATRO PRESENTA

A verdadeira historia do poeta 

Manuel de Paderna



Sinopse

Manuel de Paderna é un home que 
posúe o enfeitizo poético e o dominio 
da palabra que fai parar as augas 
dos ríos, variar a situación dos mares, 
abrollar as fontes ou curar as persoas. 
Hai quen di que mesmo os paxaros 
suspendían os seus voos e ficaban 
inmóbiles no aire para 

aprenderen o seu canto e melodía… 
Manuel de Paderna é algo poeta, 
tamén traballa de barbeiro e de 
alguacil municipal. A partir dos textos 
de Manuel María construímos unha 
viaxe divertida e curiosa a través de 
varias historias que lle acontecen a este 
máxico personaxe.

“Paderna, 
Paderna,  
este mundo, 
quen o 
goberna?”



Compañía

Lucecús Teatro nace da confluencia 
de varios proxectos artísticos. Logo 
de moitos anos de traballo en 
diferentes colectivos teatrais de Lugo, 
tres vagalumes decidimos xuntarnos 
e dar un paso adiante coa máxima 
ilusión do mundo. Tres lucecús 
chamados Anxo Manoel, Isa Herrero 
e Rubén Pérez que teñen percorrido 
os escenarios de Galicia da man de 
grupos como Achádego, Palimoco 
ou Microefectos Dramatúrxicos. 
A compañía acaba de nacer co seu 

primeiro espectáculo A órbita do lucecú, 
recentemente estreado no FITO baixo 
a dirección de Marián Bañobre e 
Santiago Cortegoso. Logo desa fermosa 
experiencia decidimos apostar polos 
textos do poeta nacional Manuel María 
para levar a súa maxia a todos os 
recunchos de Galicia. Da man da Casa 
Museo Manuel María e da Fundación 
Manuel María acollemos este reto 
centrado en levar a todos os pícaros do 
país o enfeitizo poético e dominio da 
palabra do autor chairego.

“Todo está 
en ti. 
No secreto 
lugar en que 
se gardan 
os soños e 
o amor”



Proceso creativo

Logo dun profundo estudo da obra 
de Manuel María, decidimos apostar 
polos textos adicados ao curioso perso-
naxe Manuel de Paderna. Deste xeito 
a maior parte das historias da obra 
saen dos textos A tribo ten catro ríos 
e Cando o mar foi polo río así como 
dos libros de poemas As rúas do vento 
ceibe e Os soños na gaiola, compostos 
en palabras do autor para achegarlle 
aos nenos versos que non había na 
literatura galega e que tan precisos son.

Unha vez fixado o texto apostamos 
polo xogo cos actores até crear as 
personaxes nun proceso divertido que 
nos levou a dárlle vida a Manuel de 
Paderna e outros personaxes como o 
Don Capitón, Teodora ou o Abade. 
En definitiva buscamos achegarlle 
aos espectadores temáticas como a 
soidade, o amor ou a loita persoal a 
través dun espectáculo comprometido 
coa nosa cultura, a nosa lingua e o 
noso país, aproveitando a mirada de 
Manuel María. 



Ficha artística

Dramaturxia
Rubén Pérez,  
a partir dos textos 
de Manuel María

Dirección 
Rubén Pérez

Reparto 
Isabel Herrero 
Anxo Manoel

Producción 
Lucecús Teatro

Vestiario 
Isabel Herrero 
Anxo Manoel

Fotografía 
Brian Rodríguez Cortiñas

Espazo sonoro 
Panume

Deseño Gráfico 
Diego Núñez

Duración aproximada 
1 h e 10 minutos

Necesidades técnicas
Ancho óptimo: 6 m 
Fondo óptimo: 4 m

Distribución
Lucecús Teatro
Tels. 620 782 381
 667 096 124
lucecusteatro@gmail.com
Proximamente páx. web

Agradecementos

“Non hai 
tempo 
para nada 
e sempre 
sobra tempo 
para todo”



“A marabilla 
máis grande 
do mundo é a 
súa variedade. 
Un mundo sen 
variedade e 
sen ter onde 
escoller sería 
miserento”

Lucecús
Teatro


