
CHUVIA

ANÓMICO TEATRO

contacto: anomicoteatro@gmail.com

vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=J60aooLaOiA

vídeo completo: https://www.youtube.com/watch?v=7TXDYs2J2vI&t=3215s
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FICHA ARTÍSTICA

Texto e dirección: Julio Fernández Peláez

Con: Roberto Leal, Alberto Rolán e Manu Dosouto

Elenco en xira:

Alex Sobrino, Samuel Merino, Eva Alfonso e Manu Dosouto

Axudante dirección e Movemento: Eva Alfonso González

Iluminación: Raquel Hernández / Pedro Fresneda

Espazo escénico: Montse Piñeiro e Julio Fernández
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Ficha técnica:

En salas, adáptase ao espazo

En teatros convencionais: 4m x 4m x 4m

Potencia mínima: 9.000 w e mesa de 12 canales
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TRAXECTORIA DA COMPAÑÍA

Creada  en  2011,  ANÓMICO TEATRO é  unha  compañía  profesional  de  teatro  contemporáneo

adicada por entero á creación no ámbito das novas linguaxes escénicas e que polo de agora produciu

os  espectáculos:  Esgotar  os  ollos (2012),  Julieta  Virtual (2013),  Exceso  de  conversación  con

gaviotas (2014), Preferiría non facerlo (2015), coproducida por ALT Vigo, Ensayo sobre la lejanía

– Ensaio do lonxe (2016), estreada no festival ISTO FERVE, e incluída na Rede Galega de Salas y

Teatros, e OPTIMISMO FLORENCE, con estrea en Teatro Ensalle, en marzo 2017, tamén incluída

na Rede.

CHUVIA é, en consecuencia, a súa sétima montaxe, aínda que na actualidade, a compañía prepara

a súa vez:  PAISAJES DE EXTINCIÓN, seleccionada para participar no programa de residencias

da Red de Teatros Alternativos, con estrea o11 de setembro en Teatro Victoria de Tenerife.

RECOÑECEMENTOS

PREMIO COIRO DE PITA MELLOR ESPECTÁCUO TEMPADA 16-17 EN INGRÁVIDA POR ENSAYO SOBRE LA LEJANÍA

COMPAÑÍA INVITADA EN XXV MUESTRA DE TEATRO DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS DE ALICANTE, 2017

CHUVIA foi seleecionada a axudas á producción polo AGADIC tivo a súa estrea o 20 de outubro

en SALÓN TEATRO de SANTIAGO
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CHUVIA

Chuvia,  un texto  orixinal  do autor teatral  fincado en Galicia,  Julio Fernández Peláez,  foi

seleccionado para o XX Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas - Fundación SGAE. 

Sinopse: Watt e Olf, dous homes cun marcado trazo intelectual, atopan na súa vivenda un home

espido e refuxiado baixo unha cadeira, un home do cal descoñecen todo, mesmo como chegou ata

alí, e co que non chegarán a ter contacto, agás do visual, mais que espertará neles todo tipo de

especulacións.  Non  é  este,  con  todo,  o  incidente  de  maior  magnitude  que  sobrevén  na

cotidianeidade de Watt e Olf. De súpeto, e coma nun soño, a cidade derrúbase, e os tres homes

volven atoparse no medio dous cascallos.

6



SOBRE A OBRA:

En esencia, e a través dunha atmosfera alegórica e surrealista, Chuvia fala da inacción e inercia dos

seus personaxes -que se autodefinen como intelectuais- nun mundo que se transforma continua e

abruptamente. 

Chuvia,  atravesada pola  desconfianza,  afonda na expresión das emocións ao tempo que agocha

unha insoportable incapacidade para asumir a preta existencia do Outro,  a semellanza coa socieda-

de na que, probablemente, viven.

A desconfianza, aquela que presupón que calquera motivo para a confianza ten que ser cuestionado

de maneira instintiva, e que xera a súa consecuente sospeita, racional ou non. A desconfianza que

socava dende a base o proceso comunicativo, impedindo de maneira subxectiva un auténtico coñe-

cemento do alleo, e tamén calquera posibilidade de confianza ou a-confianza.

É nesta  desconfianza  na que acaban instalándose os personaxes de  Chuvia: o que nun principio

podería ter motivos certos para o desconcerto ou a sorpresa, pois O home aparece dentro dunha si-

tuación inverosímil -espido debaixo dunha cadeira- devén de xeito inmediato en  desconfianza, e

máis aló: en medo.
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Sabemos que os mecanismos polos que a  desconfianza é capaz de ser inoculada e auto-inoculada

camúflanse entre as necesidades elementais dos individuos, polo que poden ser adoptados, de dis-

tintas maneiras, en todos e cada un dos estratos das sociedades post-ideolóxicas, nas que reina o re-

lativismo, e onde é imposible deixar á vista aquilo que, de xeito vago, poderiamos chamar verdade.

Non é casualidade, en consecuencia, que Chuvia aborde o problema da desconfianza á par do fraca-

so da intelectualidade. Watt e Olf decláranse intelectuais, e experimentan as dificultades para confi-

ar, non xa no Outro senón nos valores humanos no seu conxunto.

Dun xeito particular, Watt soña con ser brigadista pero a sospeita do engano impídelle saír a loitar, e

pola súa banda Olf necesita recuperar os sentimentos verdadeiros, pero difusos prexuízos obrígalle a

rexeitar o sentimentalismo. 

A intelectualidade que no seu día nos axudou a comprender que “as cousas non son o que simulan

ser”, e en consecuencia a ter motivos para desvelar a verdade e provocar un cambio revolucionario,

vólvese na nosa contra ao comprender a súa inutilidade: non por desvelar a realidade é posible cam-

biala. E o que é peor, esténdese como un cancro a idea de que ela non é quen de cambiar nada: vela-

quí a traxedia. 

“WATT: Atrapados, é fácil xustificar a nosa incapacidade para cambiar nada no noso entorno. Ti estás ben así,

non te queixes. Mira a miña situación, aínda é máis terrible; poderíate axudar pero non sei como, podería co -

mezar a limpar todo isto pero non sei se sería factible...”

Se na cultura posmoderna, asúmese que a aparencia forma parte da realidade, e é esta desconfianza

-fronte á realidade enganosa- un alimento para a resistencia fronte ao control autoritario, na socieda-

de post-ideolóxica, o feito de mergullar na dura realidade leva a provisionalidade de todas e cada

unha das manifestacións do real: é así como o desencanto empuxa á sospeita, e tamén á inversa,

pois é o desánimo o que, finalmente, transforma a herdanza dun nihilismo positivo en completa ne-

gatividade. A desmitificación do mundo, vén asociada deste xeito, ao desencatamento e á parálise

do pensamento da sospeita*.

O inmobilismo e a resignación constrúense como consecuencia da modernidade líquida, tal e como

a define Bauman -que nos engloba-, pero tamén como paradoxo. Por unha banda, e a medida que a

fluidez  das  certidumes  avanza,  cabería  esperar  unha crecente  resiliencia  ao  cambio:  se  nada  é

seguro,  a  mellor  opción é  a  que  vivimos.  Pero á  súa vez,  esta  fluidez  provoca unha incesante

procura de verdades sólidas -sexan ou non acertadas-. Difícil posición, pois o inconformismo e o

descontento non levan necesariamente un rexeitamento desa sociedade de oprimidos, que paso a

* Gilles Deleuze, Che cos'è un dispositivo?, Cronopio, 2007 
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paso  constrúe  o  capitalismo  tardío  que  estamos  a  sufrir,  senón  tamén  -e  isto  é  o  máis

desconcertante-  a  nunha  negación  do  soño  colectivo:  a  sociedade,  oprimida  e  cansa,  busca  a

supervivencia a través do soño individualista, e para tal misión só necesita dun mundo cada vez

máis compacto en termos de seguridade. 

Pero que sucedería se a desconfianza social -expresada a través da violencia- estivese a empuxarnos

cara a unha quebra da propia realidade? O mundo podería estar en declive, mesmo sen ser conscien-

tes estariamos en proceso de autodestrución... E reaccionariamos ao sabelo? 

En Chuvia, e antes de que comece a segunda parte, os cimentos xa deron mostras de debilidade, se-

gundo o relato dos protagonistas, con todo non se deu ningún paso para evitar o colapso, o cal chega

de xeito inevitable. É máis, nese tempo no cal Watt e Olf xa saben que todo vai ceder, segue tendo

especial relevancia a desconfianza cara ao Outro, mesmo se acrecenta, coma se a presenza do Outro

fose o detonante do desastre. 
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Non ten isto certo paralelismo co devir das democracias occidentais? 

Á vez que os estamentos de protección social afúndense, xorde un sentimento de odio cara ao es-

tranxeiro e estraño, coma se de verdade fosen eles -os que foxen da expresión exaltada da violencia-

os causantes do impreciso mal que padecemos. Non hai máis que observar as políticas imperantes,

acentuadas coa chegada de Trump ao poder, e a extrema dereita ameazando con controlar media Eu-

ropa, para comprender que a indiferenza deu paso a un sentimento tribal e descontrolado que pode-

riamos definir como odio social e que, vencendo ao paroxismo, devolveu a falsa esperanza ao pobo,

revestida dunha re-mitificación dos acontecementos e dunha necesidade de Historia, xa sexa esta

fundada no relixioso, o nacional ou o material. 

Olf atribúe o colapso -o derrube- a unha profecía, que daquela el mesmo foi incapaz de descifrar, e

tampouco reacciona despois do derrube -asocia esta profecía á presenza do home-estorniño-. Olf ad-

virte, deste xeito, que os acontecementos sociais pasaran a ter un carácter imperativo, rexidos por

unha condición pre-racional ou máxica: hai unha certa revalorización das impresións, dos sinais do

destino, de todo aquilo que, para o mundo intelectual, formaba parte, deica agora, das crenzas e non

da razón.

A desconfianza non ten, en consecuencia, como froito a liberación, senón a morte do sentido critico,

a ausencia de perspectivas e de paisaxe máis aló das ruínas.
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No fondo, isto sucede así porque non naceu de forma espontánea, senón como dispositivo: A dife-

renza da desconfianza ilustrada que trataba de desvelar a verdade dese mundo convertido en teatro,

o dispositivo da desconfianza -seguindo a terminoloxía deleuziana-, benefíciase da desconfianza na-

tural dos individuos para producir unha maneira xeneralizada de ver. Este é o mecanismo dos totali-

tarismos modernos, alimentado por unha violencia invisible, insertada na linguaxe e nos arraigados

costumes, e que se aproveita da ausencia de confianza na democracia para socavar no máis escuro

das emocións. Un dispositivo que logrou, tamén, coarse na intelectualidade de maneira silente: Tan-

to Olf como Watt preferiron habitar sobre a falsidade -o mundo no que viven é todo de papel pren-

sado- antes de afrontar a manipulación interesada de todo o coñecido. Só cando o derrube acontece,

danse conta de que unha difusa néboa  cobre o real, mesmo dende moito antes do derrube. 

Contra este  dispositivo da desconfianza,  en  Chuvia non caben posibilidades novas. Nin sequera

unha subxectivización extrema, que renunciando á pretensión de verdade, e en consecuencia ao bi-

nomio verdade-poder, atreveríase a cuestionar todo aquilo que se presenta como visible e incuestio-

nable. Esta posibilidade, que corresponde á sublimación da tolemia cara á lucidez, da cal fala Fou-

cault na Historia  da tolemia na época clásica, en relación á morte de Quixote, tampouco ten lugar

en Chuvia: finalmente, vence a néboa, coma se os pesadelos tiveran capacidade de seren auténtica

realidade.

Ao final, O home faise dono da escena e pérdese na néboa, nese mundo novo que se abre trala con-

fusión. As voces das sereas se apoderan da realidade, e chove, ao fin chove. Porén, a chuvia non é

suficiente para aclarar o problema e desvelar a mentira. Di Olf: ”A chuvia que xorde do chan, das

gotas de lapiñeira da herba... é a néboa que non nos deixa ver. A chuvia e a néboa son a mesma cou-

sa”. 
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CV do autor e director:

JULIO FERNÁNDEZ PELÁEZ

FORMACIÓN

Titulado en Dirección e Dramaturxia (especialidade Teoría teatral e Dramaturxia) pola ESAD de

Galicia. Máster en Formación e Investigación literaria e teatral no contexto europeo (UNED). Na

actualidade, realiza o doctorando pola Universidade de Alcalá en Estudos Teatrais.

RESUMEN ACTIVIDADES

Dramaturgo, escenógrafo, director de teatro, guionista e investigador teatral. Na actualidade dirixe a

compañía  Anómico Teatro  con obras  propias:  Chuvia,  Optimismo Florence,  Ensaio  do lonxe,

Preferiría  non  facelo  ou  Julieta  Virtual, onde  traballa  ademais  como  intérprete.

Tamen é o editor de EDICIÓNS INVASORAS e REVISTA NÚA e foi organizador de POÉTICAS

PARA UNHA VIDA.

Recibiu algúns premios polos seus textos teatrais, como o "Dulce por Amargo", "Cuenca a escena",

"Pegada de Teatro Radiofónico", "Teatro por la Justicia", "El Espectáculo Teatral". Tamén foi 2º

Premio no I Premio "Novos dramaturgos Lanau Escénica", finalista nos premios "La jarra azul",

"Astoria", "Sporting Club Russafa" e "Irreverentes de Comedia", ademais de ser mención de honor

en "X Premio Abrente MIT Ribadavia" e no de Ensaio Teatral "Celcit 40 aniversario". En poesía,

foi Premio Internacional de "Poesía Experimental da Diputación de Badajoz", Premio "Sargantas"

de Poesía Visual, entre outros. E en relato, gañou o certame "Ángel Ganivet" e o "Vigo Histórico". 

Publicou algunhas pezas de teatro, novela e poesía: Cuando las islas hablen (Tandaia), Billetes

transportan mensajes (Vitruvio), A morte é breve (Revista Galega de Teatro n.84), Filamentos de

tiempo (Irreverentes),  Manifesto capitalista  para esnaquizar corazóns (Irreverentes),  Esgotar os

ollos (Estaleiro), O chapeu do indixente (Estaleiro), Ananké (Episkenion nº1) e Cielo Naranja (Dé-

dalo), entre outras, ademais de participar en numerosas antoloxías.
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