




Sabías que hai códices do século XIII nos que se conser-
van mais de 400 milagres de Santa María...escritos en 
lingua galega? Sabías que lendo atentamente “As canti-

gas de Santa María” podes descubrir os mais frecuentes feitos 
de inxustiza, violencia, racismo, machismo, infanticidio da sua 
época e, talvez, da nosa? Sabías que os lugares de culto e de 
aparición da santa María coinciden “misteriosamente” cos ve-
llos sitios de adoración da Deusa Nai, a deidade feminina pri-
mixenia? Sabías que a Divina Señora adoptaba as formas mais 
sorprendentes (vingativa, hedonista, cúnplice...) para socorrer 
ás persoas infelices que lle pedían a sua protección?

Sabías que nos tempos de medo e incerteza que estamos a 
vivir, hai millóns de persoas que seguen a pedir, a esperar, un 
milagre de María, a Estrela Matutina? Sabías que a maioría 
dos milagres da Señora serían hoxe condenados pola igrexa e 
perseguidos polo código penal?
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O teatro europeo renace no luminoso tempo da Idade Media, 
ao pé dos rituais relixiosos e dos cultos sincréticos de Santa 
Maria. A carón das divinas palabras aparece a farsa de bufóns 
e comediantas, servíndolle de espello ao misterio. Un espello 
que é, ao mesmo tempo, deformante e esclarecedor. As boas 
xentes do teatro demostraron que a Sagrada Señora era hu-
mana, moi humana, demasiado humana. Sabíalo? Si, non si?

Para refrescarcho a ti e para contarllo a quen non o sabía, Ex-
céntricas apresenta “Estrela do día”: Baixo a batuta de director 
de Marcos PTT, experto milagrista, os comediantes levarán 
de novo os prodixios de María ante os asombrados ollos dos 
espectadores mais descreidos: a apoteose da nova inocencia, 
a inxenuidade que regresa para salvar o mundo. Unha expe-
riencia para o público recuperar a fe no teatro, o único lugar 
onde o milagre aínda é posíbel. Quico Cadaval
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U    nha cousa está clara: o ambiente reinante é idóneo 
para falar de milagres. Non é de estrañarse que a 
nosa cabeza recorra ao inexplicable, cando á pro-

pia realidade non a entende nin quen a fixo. E os milagres 
son o fenómeno inexplicable por antonomasia.

De aí que esta peza que vas ver, teña unha serie de in-
gredientes que son os mais idóneos para estes días tolos. 
Primeiro, porque estás a piques de ver un auténtico mila-
gre. Dicía Carles Santos que sacar adiante un espectáculo 
supuña tanto traballo, que os aplausos do público debe-
rían de ser o inicio do espectáculo, xa que o mais difícil 
xa estaba feito. Non lle faltaba razón, e máis se temos en 
conta os tempos que corren. Así que considera un milagre 
que hoxe esteamos aquí. 
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Cando Quico me propuxo dirixir un espectáculo baseado 
no corpus de milagres marianos, pensei que me ía resul-
tar complicado defender unha idea milagreira das histo-
rias que narra Alfonso X. Mais que nada, porque eu non 
creo en milagres. Ou mellor dito, non cría. Porque agora 
xa si creo.

E ben sei que os milagres non existen. Mais tampouco 
existe o meu oficio. Porque o teatro non existe. Non, polo 
menos, ata que ti esteas diante.

O teatro, que non deixa pegada mais que na memoria, 
que require que as persoas nos xuntemos para facelo e 
velo, factor este tan difícil neste momento, vai nacer agora 
diante túa. E vas rir durante unha hora, que boa falta fai. 
Marcos PTT
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Se queres estar ao día de todas as funcións 
de Excéntricas, Mofa & Befa ou Quico Cadaval, 
participar en concursos exclusivos, descontos 

en entradas e moito mais... date de alta na nosa 
newsletter poñéndote en contacto connosco.

Comunicación e distribución:
ruben.excentricas@gmail.com

618 752 105

www.excentricas.net
www.facebook.com/mofaebefa


