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   - Cando notaches que che empezaba 
a gustar o teatro? 
   A verdade é que sempre me gustou, pero 
nunca tivera a oportunidade de participar 
en ningún grupo teatral até que cheguei a 
Alfoz. 
   - Cando e por que entraches no 
mundo do teatro? 
   Entrei en Xullo do ano 2005, tras unha 
proposta de Raiolas. E entrei porque, como 
xa dixen, gustábame e gústame moito. 
   - Como chegaches a formar parte do 
grupo Raiolas? 
   Pois estaba traballando en Alfoz, no con-
cello, cubrindo unha baixa de maternidade, 
é dicir, cubrindo a Mirta, cando un bo día 
chegaron Albertiño, Cachín e Rupi a propo-
ñerme participar no grupo. Despois cha-
moume Luis Miguel, o presii, para confir-
marmo. Fíxome graza a súa reacción ao di-
cir eu que si, posto que pensaron que eu ía 
ser máis difícil de convencer. Pero non, 
porque a min gustábame xa o teatro e foi a 
oportunidade perfecta para cumprir un dos 
meus soños. 
   - Fixeches moitas amizades no mun-
do do teatro? 
   A verdade é que si. Considero aos meus 
compañeiros do teatro bos amigos. Ade-
mais, hai lugares nos que estivemos nos 
que tamén fixemos amizades. 

   - Cantos anos levas no mundo do te-
atro? 
   Dende Xullo de 2005, así que vou facer 5 
anos no teatro. 
   - Cal é a obra que máis che gustou 
das que levas representadas? Cal foi a 
máis longa que representaches? E a 
máis curta? 
   A verdade é que hai moitas que me gus-
taron, pero a que máis me gusta é Un mal 
día. A máis longa que eu representei foi Os 
paramandruscos azuis. E a máis curta a ac-
tual: A lotaría. 
   - Cal de entre os personaxes que re-
presentaches até agora foi o que máis 
che gustou?  
   O que máis me gustou, sen ningunha dú-
bida, foi o de Placeres de la Huerta, na 
obra O Inimigo Público Número 1. 
   - Que personaxe ou personaxes che 
gustaría representar no futuro? 
   A verdade é que non o sei; un que me 
fixera superarme a min mesma. 
   - Que temas son os que máis che 
gustan para as obras de teatro? Que 
tipos de obra che gusta máis repre-
sentar? 
   Gústame representar algo que implique 
facer pensar, algo no que o tema non se 
dea mastigado, senón que a xente teña 
que pensar. Sobre todo gústame represen-

tar obras cómicas, pero que non supoña a 
risa sinxela. 
   - Como definirías ó grupo Raiolas do 
que formas parte? 
   Un gran grupo de persoas coas que falar 
de calquera tema e coas que tes un apoio 
seguro cando o precisas. 
   - Pódesnos contar algunha anécdota 
divertida do grupo Raiolas? 
   Pois a última foi que, actuando en Burela 
coa obra Un mal día, estando en escena 
Don José, interpretado por Pepe Vázquez 
Peinó, no intre no que se apoiaba no sofá 
para sentarse nel esvarou e caeu pola par-
te traseira do mesmo, case tirando o deco-
rado e levándose un bo golpe nas costas, 
provocando a sorpresa e a risa entre o pú-
blico e entre os propios actores. 
   - Cando ti ou un compañeiro se que-
da en branco no medio dunha repre-
sentación, como reaccionas? 
   Pois se me quedo eu procuro escoitar a 
Chus, a nosa apuntadora, ou escoitar ao 
compañeiro que teño comigo en escena, 
que seguro que me dá unha pista do que 
dicir. Si se queda un compañeiro en branco 
procuro chivarlle o que ten que dicir sen 
que se note moito. 
   - De quen aprendiches máis no mun-
do da actuación? 
   Fíxome en diversos actores e actrices, 

   Dicir Vanesa no mundo do teatro é dicir enerxía, forza 
interpretativa, vida... Vive os seus personaxes en escena 
con intensidade, case asusta... Pero é un crack da inter-
pretación que estende polos escenarios provinciais as 
súas admirables dotes dramáticas encadrada no grupo 
Raiolas. Chegou ó mundo do teatro un pouco por casua-
lidade, cando, no ano 2005, cubriu unha baixa por ma-
ternidade de Mirta na OMIX do concello de Alfoz. Alí co-
ñeceu ós membros do grupo Raiolas, que lle propuxeron 
unirse a eles e ela accedeu sen que tiveran que insistir-
lle moito, porque o teatro “vaille”. Nacida en Foz, na pa-
rroquia de Marzán, no ano 1979, Vanesa é profesora de 
Educación Infantil e, mentres aproba a oposición, traba-
lla coidando nenos. Actualmente reside en Lugo con Al-
bertiño, a súa parella (antes chamado “O Coletas”).  
   Noutras facetas interpretativas, temos que dicir que 
Vanesa leva xa participado en dúas películas. Na pelícu-
la “A carta”, rodada hai cinco ou seis anos, era Clara, 
unha das protagonistas. Ultimamente fixo unha breve 
colaboración na película “A encrucillada”, estreada no 
pasado ano 2009. En ambos filmes demostra novamente 
o seu saber facer no aspecto interpretativo. 
   Pilar básico do grupo teatral Raiolas durante os últi-
mos anos, Vanesa ten corda para rato no mundo do tea-
tro e do cine. Toda unha actriz. Si, señor. Grazas, Vane-
sa, por atendernos. E... a polo Óscar! 
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tanto profesionais como afeccionados, e 
procuro mesturar cousiñas duns e doutros, 
pero non hai ningún en concreto. 
   - Actuaches algunha vez nalgún ou-
tro grupo que non fose Raiolas? Gus-
taríache actuar con outros grupos? 
   Non, non actuei en ningún grupo teatral 
diferente de Raiolas. Actuar noutros grupos 
teatrais sería unha experiencia interesante 
a partires da que aprender moitas cousas. 
   - Que sentes cando estás sobre o es-
cenario? 
   Pois que quero facelo ben para que a 
xente que nos vén ver o pase ben e se es-
queza por unhas horas dos seus proble-
mas. 
   - Poste nerviosa antes de actuar, du-

rante a actuación ou despois dela? 
   Normalmente póñome nerviosa antes de 
actuar, e ás veces durante a actuación se 
se me esquece o diálogo ou se algo non 
saíu como eu quería. 
   - Dinos algúns actores e algunhas 
actrices ós que admires. 
   Jim Carrey, Eduardo Alterio, Ricardo Da-
rín, entre outros. 
   - Que é o que agardas para o futuro 
no mundo do teatro? Paréceche que 
podes chegar a gañar moitos cartos co 
teatro, que podes chegar a vivir de ac-
tuar? 
   Pois gustaríame seguir actuando, seguir 
pertencendo a este grupo teatral de Raio-
las. Co teatro pódense chegar a gañar car-

tos, os suficientes para vivir del, pero non é 
o meu caso. Eu estou no teatro como unha 
forma de evasión, para distraerme dos pro-
blemas cotiás; sendo outra persoa métome 
na súa pel, no que sinte, e esquezo, por un 
intre, quen son eu e os problemas ou difi-
cultades que poida ter. 
   - Como é a túa forma de ser? Descrí-
bete a ti mesma. 
   É unha pregunta complicada. Nin eu 
mesma me coñezo totalmente, pois hai re-
accións que teño que non as espero nin eu. 
Gústame dicir as cousas sen tapuxos, aínda 
que ás veces sei que podo facer dano. Non 
me gustan as mentiras. Creo que son boa 
amiga (iso din os meus amigos). Son de-
masiado perfeccionista (palabras textuais 

Dúas instantáneas de Vanesa en dous momentos importantes da 
historia de Raiolas. Á esquerda, no seu papel de Clara Ibáñez 
Expósito, unha das protagonistas da película “A carta”, que ro-
dou o grupo teatral polo ano 2006; na foto aparece durante a 
rodaxe no Prado das Chantas. Na foto superior vémola durante o 
traslado de local de Raiolas hai agora uns dous anos, cando tive-
ron que levar todo o material que posuían á sede que teñen ago-
ra, na antiga escola unitaria de Carballido. Dende logo, Raiolas e 
Vanesa forman un todo no mundo da interpretación. 

Outros dous momentos na vida de Vanesa en relación con Raiolas e con Alfoz. Na primeira, a da esquerda, vémola a ca-
rón de Chus Rábade, Dani (o sobriño desta) e Albertiño, a bordo do catamarán no que os membros de Raiolas percorre-
ron os canóns do Sil nunha viaxe a Ribas do Sil, hai uns anos. Na foto da dereita ela e Albertiño facendo do Mariscal Par-
do de Cela e a súa esposa, dona Isabel de Castro, durante o Mercado Medieval de Alfoz de hai varios anos. 
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de Albertiño), realista e obstinada. Tamén 
me gusta rir e que me fagan rir, pero o que 
non son é unha boa contadora de chistes, 
iso seguro. Quero moito á familia e aos 
amigos de verdade e non sei que faría sen 
eles. 
   - Es das que ve o vaso medio baleiro 
ou das que o ve medio cheo? 
   Depende en que situación, véxoo dun 
xeito ou doutro. Normalmente inclínome a 
velo medio cheo se teño que animar a al-
guén e medio baleiro si é algo que me in-
flúe. 
   - Saberías dicirnos tres virtudes túas 
e tres defectos teus? 
   Virtudes: traballadora, sincera e cariñosa. 
Defectos: moito carácter, tómome as cou-
sas moi a peito e son tozuda. 
   - Sempre quixeches ser profesora, 
tes vocación, ou paréceche que esco-
lliches selo como podías escoller outro 
traballo calquera? 
   Pois a verdade é que non sempre. Cando 
estaba na escola quería ser arqueóloga, 
porque un mestre que tiña me transmitiu o 
amor e o gusto polo antigo, por descubrir 
misterios, civilizacións, obxectos, etc. es-
quecidos ou desaparecidos. Cando fun ao 
instituto só quería acabar a FP e saír a tra-
ballar, pero houbo algún mestre que me 
animou a seguir estudando. Por iso elixín a 
carreira de mestra, por eses docentes que 
tiven na miña vida e que me marcaron es-
pecialmente. 
   - Sénteste realizada profesional-

mente? 
   A verdade é que non, posto que non 
exerzo como mestra, que é o que eu real-
mente quero. 
   - Como ves o teu futuro como profe-
sora? 
   Pois non mo preguntei nunca. Actual-
mente teño que vivir no presente, centrar-
me na oposición para sacar a praza de 
mestra e aí xa me preocupará o meu futuro 
como mestra. E en caso de que chegue a 
facer algunha substitución véxome como 
Phileas Fog, pero en vez de dar a volta ao 
mundo en oitenta días, darei a volta a Ga-
licia en tres. 
   - Cítanos algúns defectos que ten a 
ensinanza actual? Que mellorarías ne-
la? 
   Como defectos véxolle que levamos moi-
to tempo sen unha Lei de Educación esta-
ble, pois partido político que sube ao go-
berno partido que cambia a Lei. Creo que 
coa educación non se pode xogar, pois es-
tamos educando a persoas que nun futuro 
serán adultos e quererán facer cousas im-
portantes. Considero, dende a máis humil-
de opinión, que no tema da educación os 
partidos políticos deberían poñerse de acor-
do para desenvolver a Lei Educativa. 
   - Como definirías a túa relación cos 
estudantes ós que ensinas? 
   Como dixen, non ensino en escolas, polo 
que non teño relación co alumnado. 
   - Que che gusta máis: ensinar ou ac-
tuar? 

   As dúas cousas me gustan. Por un lado 
gústame ensinar, sobre todo cando ensinas 
algo que os nenos e nenas descoñecían e 
poñen esa cara de absorber todo o que es-
tás dicindo. En canto a actuar, tamén me 
gusta, porque me sinto ben facendo que os 
demais se divirtan e se entreteñan. 
   - No pasado traballaches tamén no 
concello de Alfoz. Que lembranzas 
gardas daquela época? 
   Boas lembranzas. Ao principio foi duro 
porque non sabía como afrontar o traballo 
de Educadora Familiar, pero tiven moito 
apoio por parte dos meus compañeiros, así 
como doutras persoas coas que colaborei, 
polo que se me fixo máis levadeiro o traba-
llo. Ademais, en Alfoz foi onde comecei co 
teatro e onde coñecín á miña parella. 
   - Que afeccións tes para o tempo li-
bre? 
   Pois gústame ir ao cine, saír a cear cos 
amigos, facer deporte, ver xogar a meu ir-
mán, etc. Son moitas as afeccións que te-
ño, pero que non podo realizar sempre que 
me gustaría. 
   - Que soños che quedan aínda por 
realizar? 
   Moitos, sempre haberá algo co que soñar 
unha vez que conseguiches un soño ante-
rior. Actualmente gustaríame ir a Arxentina 
ver á miña familia. 
   - Que tres cousas levarías a unha illa 
deserta? 
   Lume, un colchón e unha macheta. 

 

A falta de poder facelo cos demais membros do Equipo de Redacción de Xornalouro, Vanesa posa nesta última foto da 
nosa entrevista con Sabela Quirós, que xa ten actuado tamén algunha vez con Raiolas. Como Vanesa reside agora habi-
tualmente en Lugo foinos difícil coincidir con ela para facer a acostumada foto final co noso Equipo de Redacción. Esta 
foto foi obtida en Lourenzá cara a finais deste ano 2009, cando Raiolas foi representar Un mal día na capital co concello 
veciño. O 2009 foi un ano de intensa actividade para Raiolas. Boa sorte a Vanesa e ós seus compañeiros no 2010. 


