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Adentro Teatro Madrid

Sole / Carolina Román
Pablo / Nelson Dante

En construcción combina o humor, 
a crónica crítica, a alegría e unha 
melancolía crecente que alcanza a súa 
culminación na preciosa última escena 
da última conversa telefónica. Están 
moi ben perfilados os dous amantes 
que se adoran pero non poden vivir 
xuntos, Sole (sensata e endurecida 
porque hai que adaptarse para saír 
adiante e manter a unha filla) e Pablo 
(empecinado en non renunciar aos 
seus soños). Ambos personaxes, 
poderosamente interpretados con 
sutileza e verdade polos propios 
autores están ás ordes dun debutante 
na dirección, Tristán Ulloa.

Obra teatral escrita e interpretada por:
Carolina Román y Nelson Dante
Dirección: Tristán Ulloa

Texto: Carolina Román y Nelson Dante / Escenografía: Alexandra Alonso-Santocildes / Vestuario: Clara Bilbao /
Iluminación: Eduardo Alonso Chacón / Música: Julio de la Rosa/ Foto de cartel: Sergio Parra/
Diseño de cartel: Rafael Celda / Audiovisuales: David Ulloa y Daniel Ortega / Ayte. de dirección: Diego Sabanés /
Dirección de producción: Luis Caballero / Dirección y producción: Tristán Ulloa

Premio Mejor Espectáculo de Teatro
27 Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca

Comunidad de Madrid

www.madrid.org
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14 euros (Patio de butacas) / 12 euros (1º e 2º Anfiteatro)

Teatro Principal (18-21h., martes a sábado), entradas.novagaliciabanco.es / 902434443
Auditorio Novagaliciabanco (o día do espectáculo, a partir das 18h.)

VENDA DE ENTRADAS

wwww.compostelacapitalcultural.org

AUDITORIO NOVAGALICIA BANCO
Santiago de Compostela

DOMINGO 26 / 20.00 
xaneiro 2014

teatro de autor

español  90’
DOMINGO 26 XANEIRO 
20.00

AUDITORIO 
NOVAGALICIA BANCO 14 euros (patio butacas, anfiteatro 1)

12 euros (anfiteatro 2)

VENDA ENTRADAS
entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal (18.00-21.00 h, de martes a sábado)
Auditorio Novagalicia Banco 
(o día do espectáculo, a partir das 19.00 h)

Tristán Ulloa  dirección

Carolina Román 
Nelson Dante

Alexandra Alonso  
escenografía
Eduardo Chacón  
iluminación
David Ulloa/Daniel Ortega  
imaxes

EN 
CONSTRUCCIÓN



Iraya Producciones Madrid

Cecilia recibe en préstamo unha cámara de 
video para facer un traballo escolar: unha 
entrevista. Animada pola súa nai Paula, a 
adolescente acende a cámara ante a súa avóa 
Rosa. Esa entrevista desencadeará outras, 
desestabilizando para sempre a vida familiar 
e facendo que Cecilia, Paula e Rosa se vexan 
como nunca antes se viron. En El arte de la 
entrevista hai cinco personaxes: tres mulleres, 
un home e unha cámara de video. As mulleres, 
que viven baixo o mesmo teito, son unha anciá, 
a súa filla e a súa neta; o home é un intruso; a 
cámara é unha bomba… E o home? Xa o dixen: 
o home, como este que asina, é un intruso 
(Juan Mayorga, Premio Nacional de Teatro 
e tres veces Pemio Max ao Mellor Autor).

EL ARTE 
DE LA 
ENTREVISTA

A/F. 50X70 17/12/13 15:01 P�gina 1 

Composici�n
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Teatro Principal
Santiago de Compostela

18 euros / 14 euros (anfiteatro)

Teatro Principal (18-21h., martes a sábado) 
entradas.novagaliciabanco.es / 902434443

VENDA DE ENTRADAS

wwww.compostelacapitalcultural.org

sábado 8 febreiro 2014
20.30

teatro de autor

español  90’
SÁBADO 8 FEBREIRO 
20.30

TEATRO 
PRINCIPAL 18 euros

14 euros (anfiteatro)

VENDA ENTRADAS
entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal (18.00-21.00 h, de martes a sábado)

Rosa / Alicia Hermida
Paula / Luisa Martin
Cecilia / Elena Rivera
Mauricio / Ramón Esquinas

Juan José Afonso  dirección

Juan 
Mayorga

Elisa Sanz escenografía
Carlos Alzuela iluminación
Marc Álvarez música



QdeQuintanilla Madrid

El gran día de la madre alimenta a premisa 
de que non hai amor máis puro que dar 
a vida: no acto de procrear a un fillo, en 
entregarse a fondo para facer feliz a alguén 
especial ou no feito de estar ata disposto 
a morrer para salvar a outro. A obra reúne 
en escena a Violeta, Cotillón e Prudencia, 
tres mulleres fortes e loitadoras, que 
levan demasiado tempo gardándose 
secretos inconfesables. Son mulleres 
de diferentes xeracións que canto máis 
se distancian, máis recoñecen que non 
poden vivir a unha sen a outra. Seica 
non é iso a definición dunha verdadeira 
familia? Sen poñer nunca un pé fóra do 
vello mausoleo familiar, as protagonistas 
fan un divertido percorrido emocional 
que as termina unindo para sempre.

EL GRAN 
DÍA DE LA 
MADRE

teatro / comedia

español  80’
VENRES 21 FEBREIRO 
21.00

AUDITORIO 
NOVAGALICIA BANCO

VENDA ENTRADAS

Violeta / Rosario Pardo
Cotillón / Carmen Gutiérrez
Prudencia / Marta Megías

Julian Quintanilla  dirección

Chascas & 
Quintanilla

Diego Cid escenografía
Natalia Tobar vestiario
M. Ángel Camacho iluminac.
Pablo Igrexas espazo sonoro
José V. Ramos axuda dirección

18 euros (patio butacas, anfiteatro 1)
15 euros (anfiteatro 2)

entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal (18.00-21.00 h, de martes a sábado)
Auditorio Novagalicia Banco 
(o día do espectáculo, a partir das 19.00 h)



William 
Shakespeare
Metaproducciones Madrid

Cayo Julio César, político e militar romano, 
viviu e morreu hai máis de dous mil anos. Con 
todo, a controversia sobre as circunstancias 
da súa morte chegou ata hoxe cunha nitidez 
asombrosa. Gran parte da súa popularidade 
debémoslla sen dúbida a Shakespeare quen, a 
principios do XVII, xa intuíu que tras ese nome 
escondíase un personaxe con maiúsculas e 
unha historia de ideais e traizóns de primeira 
categoría. Dicir que Julio César é unha obra 
de gran actualidade resulta unha obviedade, 
posto que todas as obras dos grandes xenios en 
xeral, e de Shakespeare en particular, o son por 
definición. Estreada no Festival de Mérida chega 
a Santiago a produción dirixida por Paco Azorín.

JULIO 
CÉSAR

teatro / traxedia

español  90’
DOMINGO 9 MARZO 
20.00

AUDITORIO 
NOVAGALICIA BANCO 20 euros (patio butacas)

18 euros (anfiteatro 1)
15 euros (anfiteatro 2)

VENDA ENTRADAS
entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal (18.00-21.00 h, de martes a sábado)
Auditorio Novagalicia Banco 
(o día do espectáculo, a partir das 18.00 h)

Paco Azorín escenografía
Paula Bomé vestiario
Pedro Yagüe iluminación
Orestes Gas espazo sonoro
Nieves Pérez-Abad axuda dir.

Julio César / Mario Gas
Marco Antonio / Sergio Peris-Mencheta
Bruto / Tristán Ulloa
Casio / José Luis Alcobendas
Casca / Agus Ruiz
Decio / Pau Cólera
Metelo / Carlos Martos
Octavio / Pedro Chamizo

Paco Azorín  dirección



Mark Twain*

Pentación Madrid

Eva / Ana Milán 
Adán / Fernando Guillén Cuervo

El diario de Adán y Eva é un relato cómico curto 
que Mark Twain escribiu en 1893 e que conta, 
desde o punto de vista de Adán (alter ego de 
Twain), o encontro e a convivencia, non sempre 
fácil, no Paraíso. Miguel Ángel Solá ensinoulle 
un día a novela de Twain á súa muller Blanca 
Oteyza, e eles e Manuel González inventaron 
unha historia sobre a radio de finais dos anos 
cincuenta: unha parella de locutores despídese, 
logo dun ciclo radiofónico, cunha lectura da 
obra de Twain; aquela lectura enlázase con 
outra historia actual. Ana Milán e Fernando 
Guillén Cuervo son Adán e Eva nunha das 
comedias de maior éxito na carteleira 
teatral madrileña nos últimos meses…

HOY: EL 
DIARIO 
DE ADÁN 
Y EVA
teatro / comedia

español  90’
XOVES 13 MARZO 
21.00

AUDITORIO 
NOVAGALICIA BANCO 18 euros (patio butacas, anfiteatro 1)

12 euros (anfiteatro 2)

VENDA ENTRADAS
entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal (18.00-21.00 h, de martes a sábado)
Auditorio Novagalicia Banco 
(o día do espectáculo, a partir das 19.00 h)

Miguel Angel Solá  dirección

* versión de Blanca Oteyza,  
Miguel Ángel Solá e Manuel González

Nicolás Vaudelet vestiario
Miguel Oteyza escenografía
Daniel Bosio iluminación
Martín Bianchedi música
Jesús Cimarro produción



Juan José 
Millás
Producciones Artísticas Triana Madrid

Juan Diego

Unha lingua nai é toda lingua que 
orixina outras linguas. Juan José Millás 
(Valencia, 1946) conta que, sendo neno, 
deseguida se decatou de que unha 
palabra pode arranxar ou estragar 
o día, que hai palabras que curan e 
palabras que matan... Dese asombro 
e estrañeza ante a forza e o dominio 
da palabra sobre o ser humano nace 
este monólogo porque as palabras son, 
como di o autor con ese intelixente e 
mordaz humor que o caracteriza, “o 
único tesouro que é patrimonio de todos 
porque o construímos entre todos”. En 
La lengua madre as palabras asumen 
todo o protagonismo a través do seu 
intérprete: Juan Diego abre o dicionario...

teatro de autor

español  70’
DOMINGO 30 MARZO 
20.30

TEATRO 
PRINCIPAL 16 euros 

(patio butacas, platea, palcos 1ª, palcos 2ª)
14 euros 
(anfiteatro)

VENDA ENTRADAS
entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal  
(18.00-21.00 h, de martes a sábado 
e o día da representación a partir das 18.00 h)

Emilio Hernández  dirección

LA 
LENGUA 
MADRE



Homero
El Brujo Lucena, Córdoba

Rafael Álvarez “El Brujo” 
interpretación e dirección

La Odisea é un proxecto que se integra 
nunha liña de traballo (Lazarillo de Tormes, 
El Quijote ou El evangelio de San Juan) sostida 
durante anos por El Brujo seguindo o estilo 
propio do “actor solista”, tradición europea 
que se remonta aos xuglares antigos e cuxo 
expoñente máis prestixioso é o premio 
nobel Dario Fo. Sobre a base dun referente 
clásico de ampla difusión cultural, El Brujo 
ofrece ao público unha lectura renovada de 
Homero presentando un mundo fantástico 
nun espectáculo directo, vivo, popular e 
nun constante manexo do humor como 
fío condutor do relato. Incorpora a música 
en vivo con instrumentos tradicionais 
antigos que remiten ao contexto musical 
de Oriente, Turquía, Bizancio e a India.

teatro clásico

español  90’
XOVES 10 ABRIL 
21.00

AUDITORIO 
NOVAGALICIA BANCO 18 euros (patio butacas, anfiteatro 1)

15 euros (anfiteatro 2)

VENDA ENTRADAS
entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal (18.00-21.00 h, de martes a sábado)
Auditorio Novagalicia Banco 
(o día do espectáculo, a partir das 19.00 h)

Javier Alejano  
música orixinal / dirección musical
Angie e Avelino ceramistas
Gergonia Moustellier vestiario
M. Ángel Camacho iluminación 
Roberto García escenografía

Daniel Suárez “Sena” percusión
Javier Alejano corda
Mauricio Loseto percusión

LA 
ODISEA



Jordi Sánchez  
Pep Antón Gómez
Mixtolobo / L’Avern / Pentación Madrid

Carlos / Pepón Nieto  
Juan / Paco Tous

Unha nai con xa demasiados anos, unha 
embolia, unha gripe e moi poucas ganas de 
morrer; un fillo próximo aos 50 cunha muller 
posesiva, unha empresa que se afunde e unha 
xubilación que se afasta; outro fillo de 42 que 
coida a súa nai, a báña, a peitéa e case a mata; 
unha testemuña de Xehová que os visita cada 
mércores; moitas libretas e poucos aforros; 
unha casa que hai que vender... e unha noite 
interminable repleta de segredos inconfesables 
que acaban saíndo á luz: “Juan, eu creo que 
non quero a mamá”, di Carlos ao seu irmán. 
“Pois mira que se se cura... “, responde Juan. 
E como non queren que se cure polo seu 
ben, para que non sufra, porque isto xa non 
é vida nin é nada, empezan a idear maneiras 
de axudala, de darlle un empuxonciño... 
Medo, moito medo. Que matar non é tan 
doado, caramba! Empeza a despuntar o día... 
Eso é Mitad y mitad. Unha comedia, claro.

teatro / comedia

español  90’
DOMINGO 11 MAIO 
20.30

AUDITORIO 
NOVAGALICIA BANCO 20 euros (patio butacas)

18 euros (anfiteatro 1)
16 euros (anfiteatro 2)

VENDA ENTRADAS
entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal (18.00-21.00 h, de martes a sábado)
Auditorio Novagalicia Banco 
(o día do espectáculo, a partir das 18.00 h)

Pep Antón Gómez  dirección

Max Estel / Silvia de Marta  
escenografía
J. Manuel Guerra iluminación
Pere Hernández música

MITAD  
Y MITAD



Miguel Delibes
Sabre Producciones Madrid

Carmen Sotillo / Natalia Millán

Marzo de 1966. Carmen Sotillo, aos 44 
anos, acaba de perder ao seu marido 
Mario de forma inesperada. Unha vez 
que as visitas e a familia se retiraron, 
ela soa vela durante a última noite o 
cadáver do seu marido e inicia con el un 
monólogo-diálogo no que descubrimos as 
súas personalidades e os conflitos do seu 
matrimonio. Convertido xa nun clásico, 
o primeiro texto escenificado de Miguel 
Delibes é un documento vivo daqueles 
anos, das preocupacións económicas, 
sexuais, políticas, relixiosas, morais... 
pero, por riba de todo, Cinco horas con 
Mario fálanos dos asuntos eternos do 
ser humano: da culpa, da soidade, da 
incomunicación, do sentido da vida... E a 
súa valente protagonista é Natalia Millán.

CINCO 
HORAS 
CON 
MARIO
teatro / drama

español  90’
SÁBADO 24 MAIO 
21.00

TEATRO 
PRINCIPAL 16 euros 

(patio butacas, platea, palcos 1ª, palcos 2ª)
14 euros (anfiteatro)

VENDA ENTRADAS
entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal 
(18.00-21.00 h, de martes a sábado)

Josefa Molina  dirección

Rafael Palmero escenografía
Francisco Leal iluminación
Luis Eduardo Aute música



Almudena 
Grandes
Centro Dramático Nacional  
A Priori Producciones  
Madrid / Castilla La Mancha

Rosa / Ana Labordeta
Ana / Ana Otero
Fran / Arantxa Aranguren
Marisa / Rosa Savoini

Ana, Rosa, Marisa e Fran son catro 
compañeiras dun gran grupo editorial 
que traballa na confección dun atlas de 
xeografía en fascículos. Segundo van 
deseñando este atlas, o lector coñecerá 
a historia, a xeografía, de cada unha das 
protagonistas; as súas biografías marcadas 
pola soidade, as inhibicións, os sonos 
truncados e decepcións, as paixóns e 
amores inconfesados, as conquistas... 
“Atlas de geografía humana é esa novela, 
a miña última mirada aos conflitos de 
identidade da miña xeración, aquela 
explosión que parecía tan extraordinaria e 
se esgotou no fume duns cantos petardos,” 
di a súa autora Almudena Grandes.

ATLAS DE 
GEOGRAFÍA 
HUMANA

teatro / drama

español  85’
DOMINGO 14 SETEMBRO 
21.00

TEATRO 
PRINCIPAL 18 euros 

(patio butacas, platea, palcos 1ª, palcos 2ª)
16 euros (anfiteatro)

VENDA ENTRADAS
entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal 
(18.00-21.00 h, de martes a sábado)

Juanfra Rodríguez  dirección

Ángel Ruiz músico
Luis García-Araus adaptac.
Alicia Blas Brunel  
escenografía
Pilar Velasco iluminación
Kristina G. vestiario



Pentación Madrid

Kathie Kenety / Ana Belén
Santiago Zavala / Ginés García Millán
Eva Rufo
Jorge Basanta

Ana Belén é Kathie Kenety, unha muller 
da alta sociedade de Lima que contrata o 
profesor universitario Santiago Zavala para 
que escriba un libro sobre as súas viaxes 
por Asia e África. O Premio Nobel peruano 
Mario Vargas Llosa reflexiona sobre como 
e porqué nacen os relatos e o xeito en que 
o cerebro humano se vale da imaxinación 
para crear ou completar historias que 
nunca aconteceron na vida real: “Cando 
escribín a peza nin sequera sabía que tema 
profundo eran as relacións entre a vida e 
a ficción, alquimia que me fascina porque 
o entendo menos canto máis o práctico”, 
di o autor sobre Kathie y el hipopótamo.

teatro / drama

español  100’
DOMINGO 12 OUTUBRO 
20.00

TEATRO 
PRINCIPAL

VENDA ENTRADAS

Magüi Mira  dirección

Magüi Mira espazo escénico
J. Manuel Guerra iluminac.
Ana López vestuario
D. San José composic. e arranxos
Nélica Miglione /  
Jorge Ramírez coreografía

KATHIE Y EL 
HIPOPÓTAMO

Mario 
Vargas Llosa

25 euros 
(patio butacas, platea, palcos 1ª, palcos 2ª)
22 euros (anfiteatro)

entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal 
(18.00-21.00 h, de martes a sábado e o día do  
espectáculo a partir das 18.00 h)

David San José  piano



Bárbara Colio
Los Lunes Madrid

Peter / David Luque
Paul / Quique Fernández
Prince / Óscar de la Fuente

“Cuerdas fálanos dos fillos sen pais e dos 
pais sen fillos, da xordeira que produce 
escoitarse con demasiada atención durante 
demasiado tempo, da dor que encerran as 
palabras que nunca se chegan a dicir e do 
bálsamo do silencio para as feridas abertas 
polas palabras ditas, de calar antes de tempo 
ou de falar demasiado tarde”, di a directora 
compostelá Fefa Noia. Tres irmáns reciben 
unha carta do seu pai, funambulista de fama 
internacional, anunciándolles a súa retirada 
e invitándoos a ver a súa última actuación. 
Ás súas costas unha ringleira de reproches 
e rancores. Ante eles unha viaxe cargada de 
dúbidas e esperas, de carreiras cara a diante 
e pasos atrás, de equilibrios e desequilibrios 
sobre a corda. Ata que chegue o gran salto...

teatro / drama

español  75’

Fefa Noia  dirección

Silvia de Mata escenografía
Alejandro Andújar / 
Ana López-Cobos vestiario
Pedro Yagüe iluminación
Javier Almela son
César Barló axuda dirección

CUERDAS

VENRES 17 OUTUBRO 
21.00

TEATRO 
PRINCIPAL

VENDA ENTRADAS
12 euros entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 

Teatro Principal 
(18.00-21.00 h, de martes a sábado)



José Ramón Fernández 
Óscar Wilde*

Los Lunes Madrid

Oscar Wilde / David Luque
Constance / Carlota Ferre
Robie Ross / Óscar de la Fuente

Ata 1895 Oscar Wilde era un afamado 
escritor celebrado pola flor e a nata da 
intelectualidade europea. Entón Wilde 
foi declarado culpable de vergoñentas 
indecencias e condenado a dous anos de 
traballos forzados. Durante a súa estancia no 
cárcere escribiu De Profundis, carta dirixida 
a Lord Alfred Douglas. Nela, máis alá de 
revisar a relación sentimental que os uniu, 
entrégase á reflexión sobre a natureza do 
amor e do odio, da traxedia e da comedia, 
do público e do privado, da excepción e da 
norma. A reflexión, en fin, sobre o paradoxo 
que constitúe o mero feito de vivir... “De 
Profundis é un texto inesperado en Oscar 
Wilde. Unha carta dende o cárcere. Unha 
renuncia ao pracer en prol da dor. E aí radica 
a enorme atracción que esperta”, explica a 
directora da obra, a compostelá Fefa Noia.

teatro / drama

español  75’

Fefa Noia  dirección

* de José Ramón Fernández, 
con textos de Óscar Wilde

Wladimir Wagener música orix.
Silvia de Mata escenografía
Alejandro Andújar /  
Ana López-Cobos vestiario
Pedro Yagüe iluminación
Javier Almela espazo sonoro
Carlota Ferrer coreografía

WILD 
WILD 
WILDE

SÁBADO 18 OUTUBRO 
 21.00

TEATRO 
PRINCIPAL

VENDA ENTRADAS
12 euros / 10 euros (presentando 
a entrada da obra Cuerdas da mesma 
compañía Los Lunes representada o  
venres 17 outubro no Teatro Principal)

entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal 
(18.00-21.00 h, de martes a sábado)



Vicente 
Aranda
Centro Dramático Nacional
Sandra Toral Producciones  
Madrid

Álvaro del Amo  dirección

Nos últimos anos produciuse un movemento 
inverso, é o teatro quen acode ao cine como 
fonte de inspiración. Amantes, obra teatral, 
xorde a partir de Amantes, película; película 
que se prestaba especialmente a ser sometida 
a esta “metamorfose” teatral polo seu peculiar 
estilo tráxico concentrado nun clásico trío, 
ese microcosmos onde aniñan e resolven os 
mil matices da paixón amorosa que Vicente 
Aranda, no esplendor da súa madurez como 
creador, analiza nun thriller sentimental 
que comeza como unha comedia de enredo, 
se interna no melodrama e culmina na 
catarse liberada propia da traxedia. Tras 
licenciarse do servizo militar no Madrid da 
posguerra, Paco instálase de realugado na 
casa Luisa. A partir dese momento debátese 
entre dous amores: o da súa abnegada 
noiva Trini e o da súa amante Luisa...

teatro / drama

español  90’

Luisa / Marta Belaustegui
Paco / Marc Clotet
Trini / Natalia SánchezAMANTES

Álvaro del Amo dramaturxia
César Barló axuda dirección
Paco Azorín escenografía
Juan Sebastián vestiario
Nicolás Fischtel iluminación

VENRES 31 OUTUBRO 
21.00

TEATRO 
PRINCIPAL

VENDA ENTRADAS
18 euros 
(patio butacas, platea, palcos 1ª, palcos 2ª)
16 euros (anfiteatro)

entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal 
(18.00-21.00 h, de martes a sábado)



Umberto Eco
Ados Teatroa San Sebastián
Tres Tristes Tigres Logroño
La Nave Producciones Madrid
Al Revés Producciones Cáceres

Guillermo de Baskerville / Juan Fernández
Adso de Melk / Juan José Ballesta
Bencio / Bernardo de Gui / Miguel Munárriz
Ubertino da Casale e outros / José Mari Asín
Remigio da Varagine e outros / Pedro A. Penco
Berengario da Arundel e outros / Javier Merino
Jorge de Burgos / Cipri Lodosa
Abad Abbone / David Gutiérrez
Severino da Sant’Ernmerano e outros / César Novalgos
Malaquías de Hildesheim e outros / Jorge Mazo
Joven mendiga e outros / Inma Pedrosa

El nombre de la rosa (1980) é a primeira novela do italiano 
Umberto Eco, quen confesa que a escribiu a causa de 
descubrir, en idade madura “aquilo” sobre o cal non se pode 
teorizar, “aquilo” que hai que narrar. O que narra o autor son 
as peripecias de fray Guillermo de Baskerville e o seu alumno, 
Adso de Melk, mentres tratan de desentrañar unha serie de 
estrañas mortes que se suceden nunha abadía beneditina 
no século XIV... Peripecias que tanto éxito tiveron na versión 
cinematográfica de Jean-Jacques Arnaud protagonizada 
por Sean Connery. Coa Idade Media como pano de fondo, 
El nombre de la rosa é unha orixinal mestura de relato 
detectivesco e novela culta con apaixonante trama, chea de 
golpes de efecto, e portentosa reconstrución dunha época, 
das súas diversas formas de pensar e os seus conflitos.

teatro / drama / suspense

español  90’
SÁBADO 22 NOVEMBRO 
21.00

AUDITORIO 
NOVAGALICIA BANCO 22 euros (patio butacas)

20 euros (anfiteatro 1)
16 euros (anfiteatro 2)

VENDA ENTRADAS
entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal (18.00-21.00 h, de martes a sábado)
Auditorio Novagalicia Banco 
(o día do espectáculo, a partir das 18.30 h)

Garbi Losada  dirección

EL 
NOMBRE 
DE LA 
ROSA



Lope de Vega
Compañía Nacional de Teatro Clásico 
FEI Factoría Escénica Internacional  
Madrid / Barcelona

Triviño / Helio Pedregal 
Inés / Carmen Ruiz 
Teresa / Macarena Gómez 
Orgaz / David Fernández “Fabu” 
Leonarda / Gabriela Flores 
Don Carlos / Llorenç González 
Don Lope / David Luque 
Álvar Pérez / Alex Larumbe
Rey / Albert Pérez

Carme Portacelli  dirección

Mentres os homes só se preocupan de facer 
a guerra pola patria contra os mouros, as 
mulleres esperan que o seu pai decida por elas 
sobre o seu destino... Pero Teresa e Inés xa 
entregaron o seu amor e decidiron con quen 
se queren casar. Remata a guerra e os seus 
amados non responden ás súas expectativas... 
Burladas e incomodadas deciden converterse 
en bandoleiras e matar a todo home que pase 
pola serra elixida para vivir a súa vinganza... 
a comedia Las dos bandoleras (1630) é unha 
magnífica mostra máis do marabilloso, vivo e 
rítmico verso dun dos máis prolíficos autores 
da literatura universal e dun dos máximos 
expoñentes (xunto a Tirso e Calderón) do 
teatro barroco español, Lope de Vega.

teatro clásico / comedia

español  90’

LAS DOS 
BANDOLERAS

Marc Rosich dramaturxia
Paco Azorín escenografía
Antonio Belart vestiario
María Domènech iluminación
Jordi Collet “Sila”  
espazo sonoro

XOVES 18 DECEMBRO 
21.00

TEATRO 
PRINCIPAL

VENDA ENTRADAS
22 euros 
(patio butacas, platea, palcos 1ª, palcos 2ª)
20 euros (anfiteatro)

entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal 
(18.00-21.00 h, de martes a sábado)



Juan Mayorga*

Entrecajas Producciones Teatrales Madrid

Teresa de Jesús / Clara Sanchís 
El Inquisidor / Daniel Albadalejo

La lengua en pedazos é un combate 
entre un gardián da Igrexa e unha 
monxa desobediente chamada Teresa 
de Jesús. A pelexa ten lugar na cociña 
do convento. Alí, entre pucheiros, anda 
Deus. “Teresa de Jesús, un corpo fráxil 
e unha vontade férrea, é un personaxe 
tan fascinante e complexo como o 
mundo en que viviu. A España do XVI 
foi rica en homes e mulleres capaces 
de empresas que hoxe nos producen 
vertixe... “ afirma Juan Mayorga (Premio 
Nacional de Literatura Dramática 2013) 
quen, con La lengua en pedazos, dirixe 
por primeira vez unha das súas obras.

teatro / contemporáneo

español  90’

Juan Mayorga  dirección

* baseado en El libro de la vida  
de Teresa de Jesús

Alejandro Andújar  
escenografía e vestiario 
M. Ángel Camacho  
iluminación
Jesús Rueda  
música orixinal e dir. musical

LA 
LENGUA 
EN 
PEDAZOS

LUNS 22 DECEMBRO 
21.00

TEATRO 
PRINCIPAL

VENDA ENTRADAS
14 euros 
(patio butacas, platea, palcos 1ª, palcos 2ª)
12 euros (anfiteatro)

entradas.novagaliciabanco.es / 902 434 443 
Teatro Principal 
(18.00-21.00 h, de martes a sábado,  
o día do espectáculo a partir das 18.00 h)



SANTIAGO DE COMPOSTELA

www.compostelacapitalcultural.org
todas as novidades en

programación suxeita a cambios e novas incorporacións


