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Eva é unha xornalista compe-
tente e profesional que terá 
que enfrontarse co seu pasa-
do ante a chegada de Mateo.

Ledicia Sola, a 
xefa de Local

Alex é a que mellor escribe, a 
que mellor entende as histo-
rias humanas, a que asina as 
reportaxes máis impactantes.

Olalla Salgado, 
a reporteira

Urbano Puga é un industrial 
cun pasado turbio que inten-
ta facerse co control do xor-
nal para utilizalo no seu pro-
pio interés. 

Alfonso Agra, a 
grande ameaza

Paulo é un xornalista ins-
obornable, un profesional 
serio e riguroso adicado por 
completo ao seu traballo. 

Xulio Abonjo, 
xornalista de 
investigación

Quen é quen na
redacción do Nordés

  CTV & ZOPILOTE PRESENTAN

Un equipo de máis de cen 
profesionais repartiron os días 
de gravación entre as rúas de 
Vigo e o decorado máis gran-
de construído en Galicia, 
unha inmensa redacción de 
setecentos metros cadrados 
deseñada polo director artís-
tico Suso Montero. 
O proceso de produción 

iniciouse hai seis meses co 
deseño da serie e a escritura 
das primeiras versións dos 
guións a cargo da factoría 
ZOPILOTE (creadores de 
éxitos como Mareas Vivas ou 
Terra de Miranda). No elenco 
actoral figuran nomes consa-
grados como Mabel Rivera 
ou Xosé M. Olveira “Pico”, 
xunto con algunhas das no-
vas promesas do audiovisual 
galego, como Isabel Risco 
ou Olalla Salgado. A serie 
ofrece tamén a oportunida-
de de ver a Víctor Fábregas, 
coñecido polo seu personaxe 
de Tucho nos Tonechos, no 
seu primeiro papel dramáti-
co. O proceso de gravación 
prolongouse ó longo de tres 
meses e estilisticamente foi 
máis semellante á produción 
cinematográfica que aos ha-
bituais estándares televisivos. 
O Nordés empregou cámaras 
de alta definición e utilizou 
dúas unidades técnicas en pa-
ralelo. Unha vez rematada a 
gravación dos trece capítulos 
da primeira tempada, come-
za  o proceso de posproduc-
ción coa incorporación entre 
outros elementos, da música. 
Os compositores Piti Sanz e 
Ivan Laxe, colaboradores ha-
bituais de CTV, ZOPILOTE 
e Alfonso Zarauza, supervi-
sarán os acabados sonoros fi-
nais dos capítulos. A postpro-
dución de vídeo empregará 
as máis modernas técnicas de 
tratamento de imaxe e info-
grafía.

130 persoas, un 
ano de traballo e 
trece capítulos

labor de equipo

Ficha técnica e artística de O Nordés

Guionistas 

Xosé Castro

Carlos Ares

Andrés Mahía 
Directores

Alfonso Zarauza

Marta Piñeiro

Axtes. Dirección

Diego Méndez 

Sabela Pillado

Aux. Dirección

David Linares

Verónica Pan

Rexedores

Pablo Aldrey

Judas Diz

Scripts

Tania Muinelo

Lorena Vilas

Axtes. Realización

Juan Blanco

Ricardo Cambre

Produción

María Luque

Axtes Produción

Rubén G. Pedrero

Marta Rodríguez

Aux. Produción

Nati Juncal Portas

Lola Liñares

Itzíar Bretaña

Belén Brandido 

Vanessa Rodríguez

Iluminación

Suso Penido

José Carlos Varela

Eléctricos

David Tallón

Manuel Martínez

Félix Calvelo

Carlos Iribarnegaray

Director de arte

Suso Montero   

Rexedora de atrezzo

Neneta Allegue

Atrezistas

Tanis Villar

Juan Raíces

Atrezista en plató

Jaione Camborda

Xefa de Vestiario

Noemí García Fianjo

Axte. Vestiario

Susana López Bouzón

Susana Riveiro Pérez

Aux. Vestiario

Patricia Tato Rivas

Maquillaxe

Ana Iglesias

Marisol Negro

Fani Bello 

María Illobre

Perruquería

Jenilo

Operadores de cámara

Benito Vázquez

Raúl Moril

Alberto Díaz “Bertitxi”

 Nacho Ramos López

Berto Palacios

Axte. Cámara

Manuel Pose

José E. Rodríguez

Edición vídeo

José V. Estonllo

Paco Freire

Axtes. Montaxe

Santiago Puente

Bruno Ordóñez

Antonio Pena

Operadores de son

Francisco Javier López

Francisco Hermo

Benito Hermo

Son 

Carlos Vilela “Billy”

Sergio Vieiro

José M. Silva Chorén

Dani Fernández

Martiño

Xoán Escudero

Iván Ogando

Posprodución Son

Marcos Lemos

Xefe Técnico

Jose M. Antelo

Aux. Técnico

Rosendo Iglesias

Música

Piti Sanz

Iván Laxe

Lingüi      sta

Elena Pombo

Grafismo

Ernesto Matilla

Hugo Covelo

Informática

Javier Malvárez

Julio García.    

LEDICIA SOLA como Eva Mouzo

MONTI CASTIÑEIRAS como Mateo Rúa

MABEL RIVERA como Dona Amelia

FERNANDO MORÁN como Alfredo Canido

XULIO ABONJO como Paulo Castro

XACOBO PRIETO como Lois Cedeira

ISABEL RISCO como Sabela Otero

VÍCTOR FÁBREGAS como Antonio “Esteiro”

EVARISTO CALVO como Hermida

XOSÉ M. OLVEIRA (PICO) como Horacio Oliveira

OLALLA SALGADO como Álex López

MARIÁN BAÑOBRE como Olga Alvelo

MARCOS ORSI como Wilson Alves

BELÉN CONSTENLA como Celsa Budiño

ALFONSO AGRA como Urbano Puga 
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A primeira serie con 
Vigo como
protagonista

A cidade máis grande de Galicia ser-
ve de escenario para os exteriores de 
O Nordés. 

Televisión de Galicia 
presenta O Nordés
o mundo do xornalismo e a cidade de Vigo protagonizan a nova serie de TVG, unha 

inédita aposta polo realismo e a realidade urbana de Galicia. 

O Nordés é un xornal cente-
nario da cidade de Vigo que 
se enfronta á posibilidade 
de ser mercado por un gru-
po industrial. Os problemas 
cotiáns dos protagonistas, as 
dificultades do xornal para 
manter a súa independencia  
e, sobre todo, as historias ti-
radas da realidade galega ac-
tual, son os fíos argumentais 
dunha serie na que se alter-
nan o drama e a comedia e 
que nace coa vocación de ser 
a primeira ficción galega que 
retrate con crudeza e realis-
mo a Galicia urbana do sécu-
lo XXI. 

A serie aborda tamén as 
contradicións propias do 
universo do xornalismo, un 
mundo moitas veces atrapa-
do entre a ética profesional e 
as obrigas empresariais. 

Víctor Fábregas 
dá vida a Esteiro, re-
dactor de deportes

O humorista enfróntase con ilusión 
ó seu primeiro papel dramático na 
ficción do país. 

Isabel Risco, unha 
bolseira namorada do 
xornalismo.

A actriz convértese en Sabela, unha 
veterinaria que inicia a súa carreira 
como informadora. 

A actriz encarna a Amelia, 
unha muller que ten que po-
ñerse ao fronte da empresa 
editora do xornal en momen-
tos de crise.

Mabel Rivera, 
a editora 
do Nordés

Mateo Rúa é un reporteiro 
de éxito, cínico e desencan-
tado, que recupera a ilusión 
polo xornalismo. 

O reporteiro 
estrela, Monti 
Castiñeiras  

Horacio é un xornalista ex-
perto, con vinte anos de ex-
periencia como director do 
Nordés. Agora ten que adap-
tarse ós tempos de cambio.

Xosé Manuel
Olveira, “Pico”, 
o director.

A redacción de O Nordés, nos estudios de CTV, é o decorado máis grande construído nunca en Galicia.

CTV - ZOPILOTE: 
apostas arriscadas

Marta Piñeiro e Alfonso 
Zarauza, cine e televisión

aS produCToraS oS direCToreS

O Nordés é a terceira pro-
dución no ámbito da ficción 
do tándem formado polas 
productoras CTV e Zopilote. 
Unha unión de empresas que 
iniciou a súa colaboración 
hai uns anos co concurso de 
humor O Rei da Comedia. 

Como sucedeu nas súas 
anteriores experiencias, O 
Nordés tamén encerra unha 
dose alta de risco no seu 
deseño. En palabras dos res-

O Nordés está dirixida por 
Marta Piñeiro e Alfonso Za-
rauza, unha parella que aúna 
no seus currículos a expe-
riencia de dirixir cine e de 
facer televisión. 

Alfonso Zarauza estreará 
proximamente a súa primei-
ra longametraxe, A noite que 
deixou de chover, e Marta Pi-
ñeiro ten unha longa traxec-
toria como directora de fic-
ción televisiva en Galicia. “Xa 

ponsables das produtoras, 
“despois de facer un reali-
ty de humor como O Rei da 
Comedia, unha sit com en 
directo con público en plató 
(Pepe O`Inglés) e o primeiro 
programa de humor con con-
tido político (Air Galicia), O 
Nordés supón para nós o reto 
máis ambicioso: facer a pri-
meira serie profesional, rea-
lista e urbana da Televisión 
de Galicia”.

tiña gana de traballar nunha 
serie de televisión que afron-
tase a gravación coma se fose 
unha película”, di Marta. 

Alfonso Zarauza, o seu com-
pañeiro na dirección tamén 
aposta pola simbiose: “Estou 
moi ilusionado; realmente o 
que fixemos foi rodar unha 
película de cine, pero de trece 
horas de duración. O esforzo 
foi grande pero estou feliz co 
resultado”.

MAIO 2008


