
ENTREVISTA A FRANCISCO PILLADO MAIOR 
 

(A presente entrevista foi realizada polas alumnas do IES “Manuel 
García Barros” da Estrada, NATALIA CABALEIRO -4º ESO- e 
XISELA GOLDAR -2º Bacharelato- o día da conferencia 
pronunciada neste Centro, organizada polo Departamento de Lingua 
e Literatura Galega, por D. Francisco Pillado Maior -20/01/2006-). 

 
 
NATALIA.- Que o motivou para comezar a escribir? 
 
PILLADO.- O amor, sen dúbida. Eu coñecín á que hoxe é a miña muller cando tiña 
dezasete anos e, pensando nela e para ela, escribín os meus primeiros versos de 
inspiración becqueriana. Supoño que eran moi malos e non conservo ningún… Porén, o 
primeiro que escribín foi unha especie de diálogo entre dous prisioneiros nun campo de 
concentración alemán, produto das conversas que escoitaba na miña casa cando aínda 
era cativo. Con posterioridade, o primeiro que publiquei foi un artigo, na revista da 
Academia Galicia, na que estudaba o bacharelato, sobre a poesía de Pedro Salinas, a 
instancias do meu profesor de literatura, o admirado e queridísimo Miguel González 
Garcés. 
 
XISELA.- Cal é o xénero literario co cal se identifica? 
 
PILLADO.- Co ensaio e co teatro. 
 
NATALIA.- Gustaríalle actuar nalgunha obra de teatro? 
 
PILLADO.- Nunca pensei nesa posibilidade… En cambio si que me gustaría ser 
intérprete de piano e tocar todos os días a Balada Nº 1 de Chopin, por exemplo. 
 
XISELA.- Que é máis complicado: escribir a obra de teatro ou poñela en escena? 
 
PILLADO.- Creo que escribila. O papel do director ou da directora é importante, mais 
considero que o valor do texto resulta prioritario… Shakespeare, Valle-Inclán ou 
Cunqueiro, por citar tres exemplos de dramaturgos xeniais, dificilmente poden ser 
superados cunha montaxe escénica. O mesmo sucede coa música. Hai boas, moi boas  e 
menos boas versións da novena sinfonía do divino Beethoven, por exemplo, mais a 
calidade da obra nunca, nunca poderá superarse por ningún director malia o esforzo 
propagandístico dalgunhas firmas discográficas. Eu teño un álbum que, en grandes 
caracteres, di: Herbert Von Karajan -con foto incluída en toda a capa- dirixe -xa en 
caracteres máis cativos- a Beethoven. Isto paréceme un despropósito tanto por parte da 
discográfica como por parte do señor Karajan. 
 
NATALIA.- Que lle resulta máis complicado: representar unha obra pola radio ou 
con público contemplándoa? 
 
PILLADO.- Eu teño dirixido a montaxe radiofónica dalgunhas obras dramáticas como 
“O Oso”, de Chekhov, a “Farsa das zocas” de Carvalho Calero e “Pancho de Rábade”, 
de Álvaro das Casas. E resultou unha experiencia moi interesante. Porén, paréceme 
máis complicado dirixir un espectáculo para representar diante do público. Volvendo ao 



símil da música que, en realidade, é a miña grande paixón, non é igual gravar un disco 
que interpretar diante dun público. 
 
XISELA.- Cal é, segundo Vostede, a situación actual do teatro galego e cales son as 
súas perspectivas? 
 
PILLADO.- Creo que a escrita dramática que se está a facer en Galiza é de enorme 
calidade. Penso en autores como Miguel Anxo Fernán-Vello, Joán Guisan, Manuel 
Lourenzo, Gustavo Pernas, Xesús Pisón ou Xabier Lama, por exemplo. E creo tamén 
que hai grupos e compañías que están a realizar magníficos espectáculos, malia a 
precariedade e falta de apoio mediático e institucional que están a recibir. No que atinxe 
ao seu futuro, creo que está intimamente ligado ao futuro político de Galiza e, nese 
aspecto, resulta imprevisíbel. Temos autores e autoras, actores e actrices, directores e 
directoras de calidade. Por fin, este mesmo curso inicia a súa andaina a Escola Superior 
de Arte Dramática de Galiza. Material intelectual e humano existe. Vontade política?... 
Haberá que agardar. Eu, polo de agora, son bastante escéptico xa que non encontro 
razóns para a esperanza. 
 
NATALIA.- Que opina sobre o teatro estradense? Cal será o seu futuro? 
 
PILLADO.- Paréceme magnífica, por exemplo, a idea dos Cadernos da Pinguela. Unha 
colección así, destas características, hai que mantela e procurar que se espalle e sexa 
coñecida en todo o país. É fundamental a edición de textos dramáticos. E, nese sentido, 
desgraciadamente, aínda queda moito que facer en Galiza. En canto ao futuro do teatro 
na Estrada, opino o mesmo que dixen a respecto do teatro en Galiza. As autoridades 
locais deben comprometerse e apoiar as iniciativas que vaian aparecendo, apostando 
pola auténtica cultura e desbotando o populismo barato do que tanto gustan 
determinados políticos. 
 
XISELA.- Na década dos setenta Vostede entra en contacto con Varela Buxán, un 
autor estradense moi coñecido na Arxentina, pero non tan popular en Galiza, que 
estaba un pouco arrincoado pola intelectualidade galega daquel entón. Cales foron os 
factores que o impulsaron a Vostede a conectalo cos círculos intelectuais? 
 
PILLADO.- Sempre, como dicía Antonio Machado, as persoas desprezan canto ignoran 
e Varela Buxán era un gran ignorado neste país, na década dos 70 e mesmo na 
actualidade. Cantas persoas coñecen ou saben algo, aínda hoxe, de Varela Buxán, de 
Manuel Lugrís Freire ou mesmo de Antón Avilés de Taramancos, por exemplo? 

Eu sabía de Varela Buxán, mais ignoraba que vivise en Galiza. Foi todo un 
produto da casualidade e xa me teño referido a ela nunha entrevista con Xosé Luna, 
publicada, por certo, nun dos Cadernos de A Pinguela. Eu limiteime a escribir sobre el, 
a falar da súa actividade na Arxentina, da súa relación con Castelao e, como 
consecuencia diso, apareceron diversas entrevistas con el na prensa galega. 
 
NATALIA.- Este ano, o “Día das Letras Galegas” adícase a Manuel Lugrís Freire, 
sobre o cal Vostede escribiu anos atrás un estudo. Cal lle parece que é a aportación 
deste autor ao teatro galego? 
 
PILLADO.- En primeiro lugar, gustaríame salientar o inmenso, o grande valor de ser 
un dos pioneiros do teatro galego nuns tempos -estou a falar do ano 1903- en que as 



manifestacións culturais, e de modo moi particular as manifestacións teatrais, en lingua 
galega eran motivo de burla e de escarnio por un amplísimo sector do público que 
acudía ás representacións para mofarse dos actores e das actrices. 

Por outra banda, Lugrís ten o mérito, xunto con outros integrantes do 
“Rexionalismo” coruñés, de ser un dos impulsores da “Escola Rexional de 
Declamación”, precisamente no ano 1903. Eles tiñan conciencia, xa naquel momento, 
de que para facer teatro, era fundamental a formación de actores e técnicos de escena e 
que, sen actores e actrices que poidan representar as diferentes propostas escénicas, non 
existe estímulo para que os escritores ou as escritoras cultiven o xénero dramático. Pois 
ben, como dixen anteriormente, este curso comeza a súa andaina a Escola Superior de 
Arte Dramática, unha aspiración xa moi vella, demandada polos sectores máis cultos e 
comprometidos do “Rexionalismo” e do nacionalismo… Lugrís e os seus compañeiros 
de xeración xa reclamaban esta necesidade que se materializou 103 anos despois. 
 
XISELA.-E agora centrándonos un chisco máis na actualidade, que papel desempeña 
o Centro Dramático Galego no noso teatro? Vostede cre que é primordial a 
representación de obras de autores estranxeiros como por exemplo a última obra que 
fixeron, a de Luigi Pirandello, ou débese tratar de representar preferentemente a obra 
de autores galegos… ou son ambas as dúas cousas compatibles? 
 
PILLADO.- Creo que se deben facer as dúas cousas compatibles. É dicir, ti imaxínate 
que aquí se cree unha orquestra sinfónica en Galiza… pagada con fondos públicos… e 
se diga que só se pode tocar música de Montes, de Pascual Veiga… pero ei, que tamén 
hai que tocar a Mozart… e tamén hai que tocar a Beethoven… Iso é evidente, claro. 
Entón paréceme perfecto… hai que tocar a Mozart, a Beethoven e a Bach… Pero hai 
que tocar tamén a músicos galegos… e non só a Pascual Veiga ou a Juan Montes… 
Habería que tocar a músicos contemporáneos que hai… e é moi importante xa que non 
teñen ocasión de seren escoitados, porque iso si que é un drama… Porque eu cun grupo 
de amigos e amigas podo montar unha peza de teatro… podo montala… ben ou mal 
podo montala, verdade? Eu, cun grupo de amigos e amigas, podo poñerme dacordo en 
buscar un local e facer unha exposición pictórica… en calquera bar, en calquera pub… 
ou en calquera sitio, verdade? Ou eu incluso podo pagar a edición dun libro. Agora, se 
eu escribo unha sinfonía, quen ma representa? Quen ma interpreta en Galiza? Iso si que 
é un drama para os músicos galegos. E hai músicos e autores en Galiza que viven este 
drama… Ben, daquela o Centro Dramático Galego… este ano, por exemplo… pois creo  
que debía representar un Lugrís… Estaría ben que fixese unha obra de Lugrís Freire… 
Puxese es escena a Lugrís Freire e dese a coñecer o que era o teatro de principios do 
século XX. Tiña esa obrigación… Pero este ano tamén se cumpre o centenario… por 
poñer un exemplo, eh?... do nacemento de Samuel Becket… que escribre a obra máis 
revolucionaria do teatro do século XX, que é “Esperando a Godot”, pois, posiblemente 
o tiñan que facer… O que ten que facer un Teatro institucional é aquel tipo de teatro 
fundamentalmente que non poden abordar as compañías privadas… Explícome… por 
exemplo, unha compañía privada -e eu estiven nalgunhas- pois á hora de montar un 
espectáculo tiñamos que pensar non no que nos apetecería facer, senón que nos medios 
económicos para facelo. E eu recordo que hai anos, moitísimos anos, eu fora falar con 
Filgueira Valverde, que era Conselleiro de Cultura na pre-autonomía, para pedirlle 
axuda económica… e Filgueira dixérame: “Si, paréceme ben e tal… Mira, e por que non 
montades a Fiestra Baldeira de Rafael Dieste?” E díxenlle eu: “Encantado, pero ten que 
me dar máis cartos”. “E por que?” “Porque son moitos personaxes. Pasa de doce 
personaxes, e Vostede comprenderá que cómo imos levar por Galicia adiante en 



autobuses doce persoas, comer e cear, se nos pagaron apenas vinte e cinco mil pesetas… 
Se nin dan para o autobús”.  “Ah, ben, claro… tendes razón…” -dixo el.  Quero dicir, 
entón, que ese tipo de obras hainas que representar… pero ten que ser un Teatro 
institucional. Concretamente, ao mellor, pois esa de Samuel Becket pode facela unha 
compañía privada porque con catro actores dá de sobras; pero hai outras pezas 
dramáticas pois que non sei… importantísimas de quince, dez, doce actores… que teñen 
que ser abordadas por teatro institucional. Entón insisto, hai que fomentar os clásicos 
galegos que hai… (Otero Pedrayo, Cunqueiro…) hai que fomentar… dar posibilidades 
aos novos dramaturgos… que hai magníficos dramaturgos en Galicia novos, que teñen 
poucas posibilidades de representar… ou que representan as súas propias compañías, 
porque teñen unha escasa difusión e, por suposto, representar a Shakespeare, a 
Chekhov… Entre outras cousas porque temos que demostrar o que parece elemental, 
eh! que o galego serve tamén para outras cousas… Mirade, no ano 75, no ano que morre 
Franco, eu recordo que montaramos… dirixira Manuel Lourenzo, o Macbeth de 
Shakespeare… e un profesor meu de Literatura Española no Bacharelato atopeino e 
díxome: “Home, vou ir ver iso, ho. Debe ser simpático, verdade? escoitar a Shakespeare 
en galego…”. Porque iso tamén é importante, eh… Eu lembro cando comezou a 
Televisión galega… por exemplo a xente dicía: “Ai, que curioso… os indios falan en 
galego!...” Pois si, pero vén a ser o mesmo que falan en español… Á ninguén lle 
sorprendía que os indios, que os Cherokees, falasen en español… agora, en galego era 
raro. Pois ben, tamén temos que habituar a que a xente tamén se afaga a escoitar á xente 
en galego… 
 
NATALIA.- Pois indo por aí, que ten que ter unha obra para que Vostede se decida a 
darlle vida? 
 
PILLADO.- Pois primeiro que me guste, claro… primeiro que me guste. E primeiro 
que… que me emocione. Segundo, que diga algo… que poida transmitir… E se ademais 
pode denunciar unha situación de algo que está ocorrendo coa realidade… pois… pois 
moito mellor, non? Pero, eu ás veces creo que moitas das cousas xa están ditas nos 
clásicos. Eu creo… eu creo que si… A miña muller di que son moi esaxerado, pero eu 
digo que… que despois de Beethoven xa é practicamente imposible facer música… Se 
hai que facer ruídos estraños ou o que sexa… (RISOS) E a partir de aí, despois de 
Shakespeare xa é moi difícil tamén dicir cousas… inda que estean ben, claro… (RISOS) 
 
XISELA.- Non si, eu…  
 
PILLADO.- Non? 
 
XISELA.- Baixo a miña opinión as sociedades van cambiando e eu… son unha persoa 
que son máis… ou sexa, moitas veces no que me baseo son, si, en cousas pasadas, pero 
creo que inda queda moito por facer… 
 
PILLADO.- Moito, moitísimo…moitísimo. 
 
XISELA.- Inda que sexa copia de copia… pero sempre se vai innovando nalgo, vai 
cambiando a sociedade e sempre tes algo máis que facer por aí… 
 
PILLADO.- Novas respostas… novas respostas… 
 



XISELA.- Naturalmente os temas… os temas de sempre son o amor, o odio, a morte… 
 
PILLADO.- Exacto… 
 
XISELA.-…pois a soidade… e todo iso… 
 
PILLADO.- Son os grandes temas. Exactamente, eu creo que os grandes temas en toda 
literatura foron os que ti dis, basicamente… o amor e a morte… E de feito hai un libro 
magnífico de Valle-Inclán… que coñeceredes seguramente, que se titula “Retablo de la 
avaricia. La lujuria y la muerte”. A morte converte o amor en luxuria e en avaricia… 
Eu non quero facer unha parodia de Valle-Inclán, a quen admiro moito, pero creo que 
hoxe D. Ramón… e creo que lin moito a Valle-Inclán, escribiría “Retablo de la avaricia, 
la lujuria, la muerte y el paro”… De verdade, porque é un problema gravísimo… 
gravísimo, tremendo de veras, non? para a xente nova… eses contratos que se fan de 
tres meses, de… é un auténtico escravismo… que volvemos case ao século XVIII, 
verdade? Iso si que é unha nova denuncia que se debe de facer en calquera tribuna en 
que se fale… 
 
XISELA.- Si… si que é un problema… 
 
PILLADO.- Ese é un dos grandes problemas. 
 
XISELA.- Recibiu Vostede numerosos premios sobre o seu traballo. Que supoñen para 
Vostede os premios? 
 
PILLADO.- Pois mira, sempre un estímulo… sempre un estímulo, porque en Galicia 
case sempre se traballa por… por estímulos, non? É dicir, pero por estímulos de tipo 
moral… porque de tipo económico non… non se valora o traballo, non? É dicir, pois eu 
coñezo escritores e escritoras en Galicia, a actores e actrices que non son apenas 
recoñecidos… que ao mellor noutras actitudes serían máis… Temos o caso de… do que 
antes citamos, do “Melgacho”. Pero temos o caso de Luís Tosar… Luís Tosar era un 
magnífico actor, pero foi coñecido por “Mareas Vivas”. A raíz de “Mareas Vivas”, de 
saír de xuíz en “Mareas Vivas” chega a Madrid e pum!... catapultado. Pois levaba 
moitos anos facendo teatro en Galicia e non tiña… 
 
XISELA.- E cantos hai tamén… 
 
PILLADO.- E hai moitas persoas… moitas persoas así, non? E entón claro… é un 
pouco a recompensa que che dá saber que… que a túa vida non é algo inútil, que pensan 
en ti e que cho recoñecen… 
 
NATALIA.- Pois para rematarmos así coas preguntas de extensión… durante a súa 
vida adícase a distintas tarefas coma o xornal, a radio, tradución de novelas ao galego, 
teatro, etc… pero aínda hai algo que lle gustaría realizar? 
 
PILLADO.- Si, ser pianista. Eu dedico… dedico horas ó día -ben o sabe a miña muller- 
a tocar o piano. A miña gran frustración é non… non poder ser pianista. 
 
XISELA.- Esa é a miña tamén. 
 



PILLADO.- Mira, eu nacín en anos moi difíciles, en anos de fame… non podo 
presumir de pasar fame… pero eran anos de fame, de miseria… e eu recordo que de 
neno… miña nai e meu pai recordaban… nós por razóns económicas non puidemos ter 
un piano na casa… e entón miña nai e meu pai sempre me contaban que eu de neno tiña 
como xogo favorito nada máis entrar na cociña o dar concertos de piano… Tocaba sobre 
a mesa da cociña. Porque a min, non sei por que, era unha cousa que tiven sempre. E 
empecei de maior a estudar… a estudar música. E realmente os momentos máis felices 
da miña vida pois… pois son a través da música. Eu procuro tocar sobre todo o “Claro 
de luna” de Beethoven. Eu traballei moitos anos na tele… e tiña que ver os 
“Telexornais” e entón para non morrer de noxo, de asco de ver todo iso… pois tocaba o 
“Claro de luna” e servíame case de vacina, non? Porque hai algo que eu creo que está… 
que temos que coidar dende o punto de vista artístico e estético… e é que, eu non sei se 
estades dacordo os que cultivades a literatura… eu creo que o gran problema que ten 
hoxe a humanidade é a vulgaridade… a vulgaridade e a chabacanería… e o curioso é 
que hai que cultivala co bo gusto, coa elegancia, coa finura estética… e entón eu creo 
que fronte a todos estes cretinos que se fan músicos en quince días… pois poñerlles a 
Beethoven era case profiláctico… Claro, eu vivo nun sitio como Miño, que é un sitio 
moi bonito… moi bonito; e está destrozado… está… urbanisticamente está destrozado. 
En fronte está Sada, que é outro sitio precioso, onde naceu Lugrís Freire, absolutamente 
destrozado. E eu sempre lle digo á miña muller: tiñamos que establecer o delito estético, 
tiña que estar recollido no Código Civil… e a estes alcaldes había que metelos dez anos 
condenados a escoitar a Mozart. Si, a ver se se suicidan, coño. Non o van soportar… 
non o poden soportar. A un animal desa categoría se o castigas escoitando a 
“Antítesis”… dez anos de Mozart, e termina a cabezazos, claro… como se me encerran 
a min dez anos escoitando o “Himno de la Legión”. Á vulgaridade hai que combatela 
coa estética… Hai que combatela coa estética. Mira, eu estou lendo… lin a un poeta 
polaco magnífico e este autor dixo un verso que a min me fixo reflexionar moito que di: 
“Temos que popularizar o elitista”… porque en definitiva que se considera elitista?... 
Shakespeare, Cunqueiro, Valle Inclán, Mozart, Chekhov, Sófocles… iso é o elitista. Cal 
é o popular? Cañita Brava, Chiquito de la Calzada, Fresita… Temos que facer que o 
popular sexa sexa o outro… esa é a nosa obrigación, porque senón estamos fomentando 
a estupidez… Claro, se é máis famosa Fresita que Simone de Beauvoir pois é que algo 
vai mal. Pois teremos que procurar que o que sexa famosa pois sexa Simone de 
Beauvoir ou Marguerite Yourcenar… 
 
XISELA.- E como cre que iso se podería facer? 
 
PILLADO.- Cultivando a arte… cultivando a arte e a sensibilidade. 
 
XISELA.- E como se fai para que a xente se sinta motivada para facer iso? Digo que 
se á xente a obrigas a que en vez de a Fresita ou en vez de ir aos concertos de Chenoa 
pois se poñan a ler un libro de Virginia Wolff ou do que sexa…  non o van facer. E 
logo, cal é a maneira para motivar a esa xente, para concienciala? 
 
PILLADO.- Pois eu non cho sei. Pero mira, por exemplo na televisión… se ti ves a 
televisión… Eu ás veces dígolle á miña muller: ”o mellor son os anuncios”… porque 
todo o demais é un insulto á intelixencia… Terá que haber algo, non?... e iso é algo que 
tiña que fomentarse dende os poderes públicos. Claro que Televisión Española, que é un 
ente público, e que ás oito da tarde teñen un programa que chaman “Gente” onde nos 
fala do último ligue de Jesulín de Ubrique… pois iso é un delito. Televisión Española 



non pode facer iso… Houbo unha magnífica etapa en Televisión Española, que vós non 
lembraredes por razón de idade, que era directora Pilar Miró. Que era unha muller 
excepcional. Pois ben, eu puiden ver e gozar ciclos sobre Hitchcock, sobre Fellini, 
Rosellini… que hoxe non se poden ver. Ti queres ver unha pelicula destes e non a tes en 
ningún Video Club, non a podes ver… É como se queres ler “Madame Bovary” e non a 
encontras nunha libraría… Pero ben, que país é este? Que eu non podo mercar nunha 
libraría Madame Bovary ou a sexta sinfonía de Beethoven… Pois isto é unha 
barbaridade. Pois isto é o que nos leva a pensar que ao mellor interesa fomentar a 
estupidez… ao mellor interesa fomentar a estupidez. Pois claro, se o que interesa é 
fomentar a estupidez pois claro, pode ser posible que ata saia elexido Bush. Claro, a 
frase máis profunda de Bush, como sabes, é dicir: eu son incapaz de pensar e mascar 
chicle ao mesmo tempo… Ben, pois é o presidente do país máis poderoso do mundo. 
Home, eu imaxino que nun mundo medianamente civilizado pois Bush estaría nunha 
xaula e que lle levarían cacahuetes todos os domingos os nenos… por xenocida e por 
moitas cousas… Eu creo que non hai interese en cambiar as cousas… non hai ningún 
interese en cambiar as cousas… Eu tiven loitas e loitas e loitas na televisión para 
conseguir… fíxate ti que cousa máis tremenda conseguín eu… que se dese despois do 
telexornal un minuto falando dun libro galego todos os días. Non sei se recordades… 
Un minuto ó día! Pois iso custoume o que non podes imaxinar… comidas co Director 
Xeral, convencer a outros… á Redacción… Un minuto para falar dun libro galego en 
vinte e catro horas! 
 
XISELA.- Sen embargo o espazo que lle dedican ao deporte… 
 
PILLADO.- Claro. Ben, ou temos unha Consellaría de Cultura que o único que nos fai 
é organizar un partido da Selección Galega de Fútbol… e vanse reunir con Míchel 
Salgado a Madrid… 
 
XISELA.- E moitos dos que estaban xogando o partido de fútbol saían pola Galega e, 
cando lles puxeron o himno galego, había algún que movía así… e non tiña nin idea do 
que estaba dicindo nin cantando… 
 
PILLADO.-  Pero déronlle unha copia ao público... aos xogadores non; pero ao 
público, si. 
 
XISELA.- Que tamén é vergonzoso que llo desen ao público, que non o saiban. E 
tamén é vergonzoso que o canten os… os “imbéciles e escuros”, non? 
 
PILLADO.- Pois esa é a primeira medida que se tomou na Consellaría de Cultura de 
Galicia. Xa me diredes… E eu estaba escoitando todos os días o Telexornal… e dez 
minutos!... falándonos previamente… van vir as camisetas, vai xogar fulanito… Fran xa 
se está recuperando… Pero ti sabes o que era, un cuarto de hora falando diso… se Fran 
podía xogar ou non, se Míchel virá, se Arsenio non sei que… Ben, isto é tan disparatado 
que un país como Galiza, tan pequeño, porque é pequeno en extensión, e tiñamos dous 
seleccionadores… porque había que contentar a Vigo e a Coruña. E daquela digo eu: se 
en Galiza temos dous adestradores, en Brasil teñen que ter mil seleccionadores de 
fútbol… Esa é a primeira medida que se toma dende a Consellaría de Cultura. Isto é 
patético… Sei dun comentario que me gusta moito que di… referíndose ao público do 
teatro, pero fágoo extensible a todo… dicía: “O público é moi tolerante. Perdoa todo o 
caso patético”. E eu creo que ás veces o talento molesta. Porque eu teño escoitado, en 



reunións  con alguén  culto, a alguén dicir “pero este de que vai? A min tenme dixo 
xente, do Bloque, “é que claro, é que a Beiras non o entende a xente”. Ti sabes que é 
algo que lle reprochaban a Beiras… e dicían: “é que fala moi elevado”… E eu sempre 
lles dicía, e perdoádeme a cita… na “Arte de hacer comedia” de Lope de Vega… 
lembrade que vai explicando como se deben facer comedias… e termina dicindo Lope 
de Vega: “Y ya que paga el vulgo, es justo hablar del necio para darle gusto”… É que é 
así… é así... Pero non houbo ningún interese en cambiar ese tipo de cousas, e moito me 
temo que non vai haber. 
 

PREGUNTAS BREVES 
 

NATALIA.- Que lle gusta e que odia? 
 
PILLADO.- Amo a calidade estética. Desprezo a vulgaridade, desprezo a chabacanería 
e desprezo calquera forma de barbarie. Daquela en consecuencia amo a Mozart, amo a 
Beethoven, amo a Shakespeare, amo a Cunqueiro, amo a Valle Inclán… Desprezo a 
Pinochet, desprezo a Franco, desprezo a Millán Astray, desprezo a Bush e a tódolos 
parvos. 
 
NATALIA.- Libro favorito e autor? 
 
PILLADO.- Pois iso é moi difícil, pero… teño moitos… Por exemplo, o “Don Hamlet” 
de Cunqueiro poida que sexa un dos meus favoritos. Outro dos favoritos é “Martes de 
carnaval” de Valle-Inclán… e talvez, talvez “Crimen y castigo” de Dostoievski. 
 
NATALIA.- Obra de teatro? 
 
PILLADO.- Pois… “Martes de carnaval” de Valle-Inclán. 
 
NATALIA.- Película? 
 
PILLADO.- Pois… “Confidencias”, de Luchino Visconti, un xenial aristócrata 
marxista que adoraba a Mozart, desprezaba a vulgaridade e toda caste de gregarismo, 
algo que nunca lle perdoaron os grises comisarios e burócratas do Partido Comunista 
Italiano. 
 
NATALIA.- Estilo musical? 
 
PILLADO.- Pois… Beethoven. Eu creo que a música é Beethoven e o resto. E e tamén 
Mozart, pero sobre todo Beethoven. 
 
NATALIA.- Animal co cal se identifica? 
 
PILLADO.- Pois… o can. Porque o teño na casa e entón é por proximidade. 
 
NATALIA.- Medo á morte? 
 
PILLADO.- Non, á dolor. Á morte non. 
 
NATALIA.- Optimista ou pesimista? 



 
PILLADO.- Ben, vamos ver... déixame matizar porque non o podo contestar así… Ben, 
eu sei que dende o punto de vista progresista, digamos, está mal visto ser pesimista… 
Entón eu digo que son un optimista moderado… como lector de Valle Inclán non o 
podo ser máis senón sería un frívolo… pero en vista dos últimos acontecementos son un 
optimista resentido, como dicía Nietzsche… Eh? Porque non me atrevo a falar de 
pesimismo porque está moi mal visto ser pesismista. Agora que tamén, e perdoádeme as 
citas, como di un filósofo a quen admiro moito, que é Ciorán, “un ten moitas 
posibilidades de pasar á historia por persoa lúcida se fala mal da súa época e da súa 
xeración”.  Porque realmente hai moi poucos motivos para ser optimista, ou moi poucas 
razóns. 
 
NATALIA.- É supersticioso? 
 
PILLADO.- Si, nalgunhas cousas si. 
 
NATALIA.- Moitos amigos de todas as clases ou poucos e bos? 
 
PILLADO.- Eu son moi afortunado… son moi afortunado porque… mira, creo que o 
meu patrimonio son os amigos… os amigos e as amigas. Considérome nese sentido 
unha das persoas máis afortunadas do mundo porque coido e mimo a amizade; creo que 
teño magníficos amigos e magníficas amigas… e ese é o verdadeiro maior tesouro que 
se pode ter na vida. 
 
NATALIA.- O máis importante na súa vida? 
 
PILLADO.- Pois a miña muller. 
 
NATALIA.- E o peor que lle podería suceder? 
 
PILLADO.- Pois… quedar xordo e non poder escoitar a Beethoven. Que é un exemplo 
do disparate se nos damos conta da chapuza da natureza de que o mellor músico é 
xordo. 
 
XISELA.- Agora Vostede ten que escoller entre dúas opcións que eu lle vou dar: 
Varela Buxán ou Jean Genet? 
 
PILLADO.- Varela Buxán. 
 
XISELA.- Castelao ou Vicente Risco? 
 
PILLADO.- Castelao. 
 
XISELA.- García Lorca ou Lois Pereiro? 
 
PILLADO.- García Lorca. 
 
XISELA.- Beiras ou Quintana? 
 



PILLADO.- A dúbida ofende. (RISOS) A dúbida ofende… eu non podería facer un 
libro de conversas con Quintana porque non… non sería capaz de responder a ningunha 
pregunta… 
 
XISELA.- Entón esa deixámola aí… 
 
PILLADO.- Non, non, non… Beiras… É que prefiro dicilo así desa forma máis 
elegante, ho. 
 
XISELA.- Placas solares ou encoros? 
 
PILLADO.- Pois placas solares, porque non che teño moito a favor dos encoros, sabes? 
porque eu fun a folgas… a manifestacións, a protestas… 
 
XISELA.- Cidade ou aldea? 
 
PILLADO.- Aldea. 
 
XISELA.- A Banda de Poi ou os Diplomáticos? 
 
PILLADO.- Pois a verdade é que… a verdade é que non che me vai ningún… Pero pon 
os Diplomáticos polo Xurxo Souto… 
 
XISELA.- Luís Tosar ou James Steward? 
 
PILLADO.- Luís Tosar. 
 
XISELA.- Pier Paolo Passolini ou Chano Piñeiro ? 
 
PILLADO.- Pois... Pier Paolo Passolini. 
 
XISELA.- Camiños ou chapapote... pistas asfaltadas ? 
 
PILLADO.- Pois… camiños, claro. 
 
XISELA.- Mofa e Befa ou Os Tonechos? 
 
PILLADO.- Pois… Quintana e Paco Vázquez… 
 
XISELA.- Google ou Vieiros? 
 
PILLADO.- Vieiros. 
 
XISELA.- E ben, esta é da radio… Estudio 3 ou Aberto por reformas? Aberto por 
reformas é o de Xurxo Souto… 
 
PILLADO.- Ah, o de Xurxo Souto. Perdoade, é que eu escoito pouco… 
 
XISELA e NATALIA.- Pois moitísimas grazas pola súa atención e loita pola nosa 
cultura e en especial polo noso teatro. 


