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“Todos vivimos con algo morto. Algo que 
temos que cargar coma un lastre e que 
non somos quen de soltar...

Ás veces é un recordo... ou unha 
enfermidade...

Ás veces é unha parella ou un 
matrimonio... ou unha soidade…

Ás veces unha necesidade, outras veces 
un tremor...

Ás veces é un familiar vivo... e ás veces un 
morto...

Cada un de nós ten a súa leituga e, queira 
ou non, tense que ocupar de regala e de 
cambiarlle o osíxeno todos os días.”

Vinicio «A Leituga»

A LEITUGA
Sinopse:
Cinco familiares, tres irmáns e as parellas 
de dous deles, reúnense na casa da irmá 
maior para celebrar o aniversario do pai, 
que se atopa en estado de coma dende 
hai nove anos. 

A Leituga aborda en clave de humor un 
conflito familiar polo que todos pasamos 
ou pasaremos nalgún momento nas nosas 
vidas. Como actuaremos no momento en 
que os nosos pais se aproximen á morte? 
A través destes cinco personaxes cos seus 
puntos de vista e as súas diferentes 
realidades, viaxaremos polos vínculos, 
lealdades e deslealdades da familia, as 
parellas, os irmáns, os pais e os fillos. Os 
asuntos non resoltos, as contas pendentes.

O sacrificio e a culpa. O odio e o rancor. A 
moral e a ética. A esperanza e a 
aceptación. Os medos, as miserias, a 
procura da felicidade.

Ás nosas familias


