




presentación
Recursos Técnicos Artísticos, Talía Teatro e Voz Audiovisual únense para xenerar 
sinerxías á hora de afrontar un novo proxecto.

Trátase dunha relación na que as tres entidades se complementan e aportan ao 
proxecto os seus coñecementos e forzas en cada un dos sectores.

Coidamos que é o momento adecuado para explorar novas relacións e novas formas 
de funcionar. E  para isto contamos cun gran equipo,  que vos iremos presentando 
durante o proxecto pero no que podemos destacar a Luis Iglesia B. e Xabier Deive 
no elenco.



a montaxe

o autor
Alfonso Vallejo é un dramaturgo radicalmente contemporáneo e, así, ordena, 
extrema, deforma, transforma os signos da realidade exterior ao tempo que revela 
e sondea a interioridade dos seres humanos- a realidade interior- formando con 
ambas un mesmo pesadelo. O exterior e o íntimo, o tanxible e o imaxinable, o 
cotián e o visionario, fúndense e confunden nun discurso coherente que se cimenta 
nunha estética da trasgresión.

“Escribo teatro para actores. Teatro para actores de raza que suban 
al escenario a ser ellos mismos de verdad, a existir plenamente 
inventando vidas ficticias para los demás. Teatro para seres que no 
sean verdaderamente lo que son más que en escena. Teatro para 
gentes que intenten inventar el teatro y su vida desde cero, cada 
vez, en cada personaje.

Escribo siempre pensando en actores. Los veo en escena. Los siento 
moverse, respirar, hablar, gritar. Podría describir el color de sus 
ojos, el timbre de su voz. Y me siento bien cuando les doy la 
oportunidad de crecerse y avanzar. Cuando la materia dramática 
les permite adelantar, salirse de sí, imponerse al público, 
someterlo, seducirlo, hacerlo disfrutar, no como espectador, sino 
como cómplice teatral.

Los actores son mis aliados. Mis amigos.”



o texto
Alfonso Vallejo crea en Gaivotas subterráneas unha inquedante atmósfera ao 
redor da relación de dous vellos amigos, que nos permitirá disfrutar dun duro 
combate estre dous dos nosos mellores actores: Luis Iglesia B. e Xabier Deive.

sinopse
Nino Carpio traballa nunha empresa de seguros; busca a Mario 
-músico e amigo da infancia– ao que convence para que lle axude 
a conseguir unha importante suma de diñeiro do seu seguro de 
vida. 

Nino atopou a un home coas suas características físicas, ao que, 
unha vez morto, desenterran e visten con roupas e obxectos 
do propio Nino. Provocan un accidente no seu coche, co morto 
dentro, para facer crer que o morto é Nino Carpio. 

A súa muller Lena poderá así cobrar os cartos do seguro, dos que 
Nino disfrutará con outra identidade.



o elenco

Luis Iglesia B. 

Un dos actores máis recoñecidos polo público galego polo seu papel de Carmelo na 
famosa serie Matalobos emitida pola TVG. Tamén en Libro de Familia, As leis de 
Celavella e Terra de Miranda entre outras.

A nivel nacional participou en diversas producións entre as que destacan Piratas e 
La Fuga.

Desde 1.986, voz habitual (en galego) de Harrison Ford, Paul Newman, Robert de 
Niro, ... entre outros.

En teatro estivo vinculado sobre todo á compañía Teatro do Aquí, coa que participou 
en A ópera do patacón, Camiño Longo, Rastros,...



Xabier Deive

Outro dos máis grandes actores da nosa terra que ademáis de ser coñecido pola 
audiencia galega por series coma Matalobos, Os atlánticos, A vida por diante,...ten 
unha longa traxectoria no teatro con compañías como Teatro Maltés, Ancora Teatro, 
e Nove Dous.

No ámbito nacional participa tamén nas producións Piratas,  De repente los Gómez 
e en filmes como El menor de los males, La mujer del anarquista e A promesa.



equipo artístico e 
técnico
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deseño  da escenografía



Voz Audiovisual produciu nos seus  27 anos de historia centos de capítulos de series de fi cción, desde “Mareas 
vivas” a “Matalobos”, pasando por “Padre Casares” ou “As leis de Celavella”. Ducias de programas de 

entretemento para televisión, documentais e longametraxes completan un percorrido que a converte na empresa de produción audiovisual máis 
importante de Galicia. Nas súas instalacións, nas que tamén ofrece servizos técnicos integrais, alberga a súa Escola de Ficción, con cursos de 
interpretación, guión e cámara e realización. 

Con “Gaivotas subterráneas” inicia o seu percorrido na produción teatral.

Recursos Técnicos Artísticos S.L. é unha empresa creada en 2003 coa intención de dar todo tipo de servizos técnicos a 
compañías, produtoras de teatro e artes escénicas na comunidade Galega.

A intención da empresa é facilitar todos os servizos que o cliente precisa para producir un espectáculo e con isto 
involucrarse na produción artística e non só dar un servizo técnico.

as empresas

Talía Teatro é unha compañía teatral creada en 1988, con un selo propio e orixinal. Os seus espectáculos son unha marca 
con denominación de orixe que defi nen un estilo e unha forma de facer teatro.

Hoxe, case 25 anos despois do seu inicio, tense consolidado como unha das compañías galegas de maior prestixio e 
repercusión. 

Desde os seus inicios, a compañía perseguiu a dignifi cación do teatro e das artes escénicas como transmisores dos valores 
culturais do país.
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