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A piques de cumprir cinco anos de traxectoria, 
PARAÍSO acode á súa cita cos espectadores 
galegos cun undécimo número repleto de 
novas propostas pensadas para os novos 
tempos. Esta é, de feito, a idea que dá forma 
a unha das reportaxes centrais da revista, ao 
tempo que se deixa sentir con forza no resto 
dos contidos para ofrecernos unha cumprida 
panorámica das múltiples vías a través das que 
o sector escénico transita pola actual conxun-
tura económica e social.

Son moitas e variadas as alternativas artísti-
cas, creativas, estéticas e mesmo empresariais 
para enfrontar o presente e o futuro nos esce-
narios galegos. Nestas páxinas temos abon-
dosos exemplos: a combinación dunha obra 
de éxito cun moi atractivo elenco en O florido 
pénsil de Eme2, a frutífera conxunción de catro 
compañías de danza e os seus seis creadores 
e bailaríns no proxecto SeisdeCatro, a nova 
etapa asociativa do Teatro Ensalle de Vigo, o 
espectáculo 100% ecolóxico de Redrum ou a 
aposta por fórmulas menos convencionais que, 
porén, buscan chegar a unha ampla audiencia 
nas montaxes de An_danza, Baobab Teatro, 
Berrobambán, Funboa Escénica e P&G Circus.

Ánxeles Cuña, unha das grandes figuras da 
nosa escena, é a protagonista da entrevista 
deste número 11. A paixón polo teatro reflícte-
se en cada unha das respostas da directora da 
compañía ourensá Sarabela, coa que comparte 
máis de trinta anos de traxectoria vital e profe-
sional que, ademais dunha extensa produción 
teatral, deixa unha forte pegada en Ouren-
se como núcleo dinamizador da actividade 
cultural.

A cidade das Burgas asómase tamén ás 
páxinas da revista desde o patio de butacas 
do Teatro Principal e a través dos espectado-
res que, nesta ocasión, prestan a súa imaxe á 
sección Dende o paraíso. Este breve espazo 
achéganos en cada novo número os diferentes 
motivos que levan o público galego ao teatro. 
Nesta undécima entrega de PARAÍSO atoparán 
máis de 100 razóns e 427 oportunidades para 
facelo de novo, tantas como os espectáculos 
e funcións que conforman a programación da 
Rede Galega de Teatros e Auditorios e da Rede 
Galega de Salas para este primeiro semestre 
de 2012.

PARAÍSO é unha revista de información e promoción 
das actividades da Rede Galega de Teatros e Auditorios  
e da Rede Galega de Salas que se distribúe de xeito  
gratuíto en espazos escénicos galegos.
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O flOridO

pénsil
Tres claves para o éxito

O florido pénsil chega na súa versión galega da man de Eme2 e co patrocinio 
da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), logo de que as súas 

representacións en español, catalán e éuscaro sumasen máis de 3.000 
funcións desde 1996. Unha obra popular, un elenco atractivo para o 

público non habitual e as lembranzas compartidas polos espectadores 
convertérona nunha das estreas de maior éxito do último ano, que promete 

seguir seducindo novos públicos esta tempada.
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derico Pérez, cre que “hai un todo teatral 
moi ben planificado, na escolla do texto, 
na versión teatral e logo na adaptación 
ao contexto galego”, da que son respon-
sables Sandra Romarís, Xocas López e 
Emilio Cao. 

Un elenco atractivo

“Rara vez se dá un elenco tan heteroxé-
neo, no que participan caras coñecidas 
da pantalla, o que axuda a enganchar un 
público que habitualmente non vai ao tea-
tro”. Así valora Mercedes Castro a impor-
tancia de contar con Pico, Antonio Durán 
“Morris”, Federico Pérez, Josito Porto e 
Alfonso Agra sobre o escenario. “O tirón 
televisivo inflúe, ves que hai moita xente 
que vai por primeira vez ao teatro porque 
coñece os actores”, valora Federico Pé-

pronto se converteu nun inesperado 
best-seller. Dous anos despois, a com-
pañía vasca Tanttaka Teatroa presentou a 
versión teatral, que se convertería nunha 
das obras máis representadas en España 
nas últimas décadas. A Mercedes Castro, 
coller agora esa peza xa consolidada e 
adaptala ao galego parécelle “unha boa 
fórmula para atraer públicos e intentar 
crear un pouco de industria. O obxectivo 
sería poder subsistir da venda de entra-
das, pero iso está moi verde, aínda que é 
un camiño que hai que seguir no futuro”. 

Para Xosé Manuel Olveira “Pico”, un dos 
actores da versión galega, a clave está na 
adaptación teatral: “O texto ten cousas 
graciosas, pero a obra adquire carácter 
na montaxe, que ten un ritmo frenético”. 
Un dos seus compañeiros en escena, Fe-

No último terzo do ano 2011, O flori-
do pénsil xuntou máis de 20 funcións e 
12.000 espectadores. A finais de xaneiro 
retoma xira con representacións en Vigo, 
Pontevedra, Santiago, O Barco, Muros, 
Ferrol... Nalgunhas destas prazas repi-
te, como é posible que repita parte do  
público. Iso cre Mercedes Castro, xerente 
de Eme2: “Atopámonos con moita xente 
que di que volvería vela e traería os seus 
familiares”. A obra está a chegar a un pú-
blico que non é habitual no teatro galego. 
É o resultado da confluencia de varios fac-
tores que explican o seu éxito. 

Unha obra popular

En 1994 Andrés Sopeña publicou El flo-
rido pénsil, unha recreación literaria da 
educación na posguerra española que 

Federico Pérez: “A xente 
pode ir ver a Delmiro, 
a Josito ou a outros 
personaxes das series,  
pero acaba vendo a cinco 
actores metidos na pel 
doutros personaxes”
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rez. Para el é a primeira experiencia tea-
tral logo dunha traxectoria centrada na 
televisión, na que coincidiu con boa parte 
dos seus compañeiros de elenco. “O tea-
tro é unha experiencia marabillosa, saír 
ao encontro directo co público, a tumba 
aberta”. 

Pico considera “un acerto de Eme2” o 
atractivo do elenco, pero cre que non fun-
ciona por si só. “Non sei se tería o mesmo 
éxito con outro tipo de montaxe”, apun-
ta. A popularidade dos actores funciona 
como unha porta de entrada, un carame-
lo para o público: “A xente pode ir ver a 

Delmiro, a Josito ou a outros personaxes 
das series”, afirma Federico Pérez, “pero 
acaba vendo cinco actores metidos na pel 
doutros personaxes. Creo que hai unha 
boa comunicación entre nós que se reflic-
te no resultado”. 

Lembranzas compartidas

Pico, Morris, Pérez, Porto e Agra convér-
tense aquí en cinco rapaces sometidos 
ao sistema educativo da posguerra, con 
capacidade para tomaren a distancia 
que lles dá a súa aparencia madura para  
reflexionaren sobre o absurdo daqueles 

A FILLA DE WOODY ALLEN
Santiago Cortegoso 

Autoría: Santiago Cortegoso / Dirección: Santiago 
Cortegoso / Elenco: Marián Bañobre / Xénero: Teatro 
adultos/Comedia

Entra en escena un personaxe cunha gran maleta 
na man. Ao pouco, o público descobre que é, a 
todas luces, igual que Woody Allen, que se com-
porta coma el, que ten as mesmas teimas. Pero 
ela ignora o parecido. Está perdida, ignorante do 
evidente, na procura dunha identidade que todos 
coñecemos. 

+ info. en: www.afilladewoodyallen.blogspot.com 

A QUE NON PODES DICIR COCACOLA?
Teatro do Lume

Autoría: Lina Pérez / Dirección: Lina Pérez / Elenco: Lina 
Pérez / Xénero: Teatro adultos/Outros

Temos que vivir, non nos queda outra (ou si,  
pero ese xa é outro tema...). E enchémonos de 
crenzas, e autoconvencémonos, e reafirmámonos 
na nosa marabilla, e buscamos principios que  
nos sosteñan, e xustificámonos, e pechamos os 
ollos, e abrimos a boca… E cando a soidade, e a 
morte, e a penuria, e a vellez, e a fame, estoupan 
na nosa vista, aínda temos máis que dicir...

AMERICAN CAFÉ
Teatro do Morcego

Autoría: M. Rouahbi / Dirección: Celso Parada  
Elenco: María Salgueiro, Xabier Deive, Carlos Mosquera 
“Mos”, Antonio F. Simón, Marcos Viéitez, Celso Parada 
Xénero: Teatro adultos/Comedia

Nunha América imaxinaria, cerca da fronteira, 
entre o cemiterio e a gasolineira, un bar sen idade, 
na encrucillada de camiños, un refuxio para as 
almas solitarias. Alí non viven máis ca uns poucos 
marxinais, un vello negro, que tira a matar para 
facerse respectar; un vendedor de polo fritido; 
unha camareira guapa e coa cara medio paralizada 
que agarda polo amor. Un día, Larry Stocker, o 
célebre animador de talk-show, entra pola porta... 
Mentres un arqueólogo anda tras o rastro dos 
vestixios dos indios...

+ info. en: www.teatrodomorcego.com

Mercedes Castro:  
“Paréceme unha boa fórmula 
para atraer públicos e 
intentar crear un pouco de 
industria. O obxectivo sería 
poder subsistir da venda 
de entradas, pero iso está 
aínda moi verde”
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rituais. O teatro convértese nun escena-
rio de experiencias compartidas e lem-
branzas comúns: o NO-DO, os heroes do 
tebeo, a brutalidade dos mestres, as can-
cións, as películas do Oeste, o adoutrina-
mento ideolóxico... 

“Esa educación e o absurdo de certas 
cousas resúltame moi familiar”, afirma 
Pico, o máis veterano dos cinco actores. 
Nacido en 1955, viviu “case de cheo” esa 
escola: “Lembro as historias do catecis-
mo, formar antes de entrar á escola, can-
tar o himno...”. No outro extremo atópase 
Federico Pérez, nacido en 1976. “Para min 

é algo novo como vivencia, pero teño as 
referencias do cine, a literatura e as ex-
periencias dos meus pais, polo que hai 
moitas cousas que recoñezo”. Tamén os 
espectadores, algúns porque o viviron, 
outros porque llelo contaron, comparten 
esas referencias e recoñécense na obra. 
Como os cinco actores embutidos en 
pantalóns curtos, todos no patio de buta-
cas se preguntan polo sentido de cantar 
aquela misteriosa frase: “Fuiste de glorias 
florido pénsil”. 

CHAMADA DESDE O MÁIS ALÁ
Vilano Producións

Autoría: Fusa Guillén / Dirección: Lúa Testa  
Elenco: Maite da Costa, Helga Méndez, Carlos Basoa, 
Fusa Guillén/ Xénero: Teatro adultos/Comedia

Unha comedia ácida que, sen intención didáctica, 
non deixa de ser unha crítica ao aliñamento que 
sufrimos na sociedade actual debido ás novas tec-
noloxías. O personaxe principal sofre dependencia 
dos móbiles, chegando a situacións tan absurdas 
como cómicas.

+ info. en: http://vilanoteatro.uuuq.com

CITIZEN 1 (MAIORÍA SILENCIOSA)
Chévere 

Autoría: Chévere / Dirección: Xron / Elenco: Patricia 
de Lorenzo, Manuel Cortés / Xénero: Teatro adultos/
Contemporáneo

Primeira parte da obra inspirada no Citizen Kane 
de Orson Welles. Conta a historia de A. O., un 
empresario galego do téxtil que se converte nunha 
das persoas máis ricas do mundo no último terzo 
do século XX. Citizen 1 sitúanos nese momento 
iniciático que ten toda grande aventura, cando é 
difícil separar a realidade dos soños, a verdade 
da invención, o teatro da vida. Pero tamén é unha 
historia da Transición, contra a Transición. 

+ info. en: www.grupochevere.eu

CITIZEN 2 (MADE IN GALICIA)
Chévere 

Autoría: Chévere / Dirección: Xron / Elenco: Patricia de 
Lorenzo, Miguel de Lira, Mónica García, Arantza Villar, 
Nekane Fernández / Xénero: Teatro adultos/ 
Contemporáneo

A segunda parte do Citizen Kane de Chévere 
achéganos a este fenómeno colectivo que supuxo, 
a partir dos anos oitenta, a mobilización de varios 
milleiros de mulleres traballando anonimamente 
para levantar un imperio téxtil que nunca lles 
ofreceu máis ca o mínimo para a súa subsistencia 
a cambio dunha entrega total.

+ info. en: www.grupochevere.eu

Xosé Manuel Olveira 
“Pico”: “O texto ten 
cousas graciosas, pero 
a obra adquire carácter 
na montaxe, que ten un 
ritmo frenético”
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SeISDeCAtRO
Conexións en busca  
da fantasía

6 creadores, 4 compañías  e

UN

de
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 proxecto común. 
 En SeisdeCatro conflúen 
algúns dos bailaríns e coreógrafos máis destacados da  
danza contemporánea en Galicia. Sólodos, La Macana,  
Pisando Ovos e Quique Peón Cía. xuntan as súas forzas  
para cruzaren os camiños creativos de Erick Jiménez,  
Maruxa Salas, Caterina Varela, Alexis Fernández,  
Rut Balbís e Henrique Peón. Pola ilusión de compartir  
e coñecerse mellor, pola necesidade de respirar,  
para seguir aprendendo.



SeISDeCAtRO
Conexións en busca  
da fantasía

A peza xira arredor dunha
visión creativa común 
a Galicia e América: a
fantasía ensarillada no 
cotián, o realismo máxico 
de Álvaro Cunqueiro 
e Alejo Carpentier

Nunha tarde de festivo, a Normal resulta 
estraña. As portas están pechadas, non hai 
ninguén nos arredores. Este antigo edifi
cio académico transformado no espazo de 
intervención cultural da Universidade da 
Coruña parece totalmente baleiro, ata que 
Rubén Rayán nos vén buscar á porta e nos 
conduce a través de escaleiras cheas de tras
tes e paredes con mofo a unha aula do se
gundo piso. Alí quentan Maruxa, Caterina, 
Alexis, Erick e Rut. Só falta Quique, que 
chegará máis tarde. Mentres a cidade se 

espreguiza entre o sofá e os centros comer
ciais, alí quentan músculos e articulacións 
seis dos bailaríns e bailarinas, coreógrafos e 
coreógrafas con máis talento e proxección 
exterior da danza contemporánea en Ga
licia. Ao día seguinte teñen función, hoxe 
sentan uns minutos para, sen deixaren que 
o corpo arrefríe, falarnos do seu proxecto en 
común: SeisdeCatro. 
Acomodámonos arredor dun radiador eléc
trico para falar da súa aventura común. “É 
unha creación colectiva na que non hai 
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“Camiñar polas rúas de San José, probar a 
gastronomía de Costa Rica, escoitar o ruído 
da cidade, vivir a natureza... todo iso xera 
unha calidade física para abordar o traballo  
dunha forma diferente”. 

Erick é costarriqueño; Alexis, cubano. Os 
dous residen e traballan en Galicia. Co
nectar esas realidades ultramarinas é parte 
fundamental de SeisdeCatro. Por iso a peza 
xira arredor dunha visión creativa común a 
Galicia e América: a fantasía ensarillada no 
cotián, o realismo máxico de Álvaro Cun
queiro e Alejo Carpentier, o milagre real de 
que nunha aldea de Costa Rica chovan bi
cicletas logo de que un furacán as arrancase 

unha dirección nin un mando”, advirte 
Caterina Varela, metade de La Macana, 
que comparte con Alexis Fernández. Por iso 
ninguén leva a iniciativa das respostas e os 
argumentos: é unha conversa coral, na que 
uns acaban por intervir máis que outros, 
pero sempre hai espazo para que cada un 
expoña o seu punto de vista, distintos pero 
coherentes. Como na propia peza. 

SeisdeCatro naceu alí, no espazo de ensaios 
empregado polas catro compañías. “Pri
meiro na Fábrica de Oleiros e despois na 
Normal, viámonos, ás veces quentabamos 
xuntos e despois cada un ía traballar por 
separado”, explica Rut Balbís, de Pisando 
Ovos. Desa convivencia xurdiu o proído de 
pensar que pasaría se compartisen algo máis 
que o local de ensaio. “O primeiro no que 
pensamos foi en colaborar, traballar xuntos 
e compartir, nunca pensamos que acabase 
sendo un espectáculo”, adianta Maruxa Sa
las, que forma Sólodos con Erick Jiménez. 

Empapados de dúas realidades

A creación comezou a tomar forma na 
Coruña. “Partiamos dunha primeira idea 
de Erick, sobre a que traballamos todos”, 
sinala Caterina. Unha residencia de dez 
días en Alcalá de Henares, grazas ao premio 
conseguido por Sólodos no XXIV Certa
men Coreográfico de Madrid, permitiulles  
desenvolver a creación. Logo veu unha 
nova residencia, desta vez na sede da Com
pañía Nacional de Danza de Costa Rica, 
“onde nos dedicamos a limpar a peza, a 
pulila”, di Caterina. No Teatro de la Danza 
de San José de Costa Rica estrearon a obra 
o 30 de outubro. Resultou un éxito que se 
repetiría dúas semanas despois, o 15 de 
outubro, na Coruña. 

Desde o chan, e sen deixar de estirar múscu
los e articulacións, Erick Jiménez afonda 
na importancia da estancia en Costa Rica,  
que se estendeu ao longo de tres semanas. 
Non se trataba de aprender técnicas, senón 
de impregnarse de vivencias para incor
porar á bagaxe do espectáculo. “A idea do 
proxecto era crealo en dous lugares, non 
facer un espectáculo pechado e levalo a 
outro sitio para mostralo; queriamos que 
o proceso de creación estivese empapa
do de dúas realidades”, argumenta Erick. 

Caterina Varela: “É necesaria 
a colaboración con outros 
creadores; é absurdo 
estar illado cando hai tanta 
xente ao lado da que podes
aprender tanto”

CITIZEN TOTAL
Chévere 

Autoría: Chévere / Dirección: Xron / Elenco: Patricia de 
Lorenzo, Manuel Cortés, Miguel de Lira, Mónica García, 
Arantza Villar, Nekane Fernández, Iván Marcos  
Xénero: Teatro adultos/Contemporáneo

Chévere remata o seu proxecto máis ambicioso e 
innovador con esta entrega íntegra e completa das 
tres partes que compoñen a saga Citizen. Un es-
pectáculo que é a suma das tres obras estreadas 
durante a temporada pasada, e que nos ofrece a 
posibilidade de mergullarnos dun tirón na historia 
de A.O. e Sara. Un novo formato teatral para a 
carteleira galega. Un reto e unha oportunidade 
para o público. Un luxo para Chévere. Sete actores 
no escenario. Tres horas de teatro feito a pé da 
realidade para gozar en compañía.

+ info. en: www.grupochevere.eu

CONVERSACIÓN EN ROJO
Aflera Producciones

Autoría: Antonio Fernández Lera / Dirección: Antonio 
Fernández Lera / Elenco: Miguel Altet e Carlos Sarrió  
Xénero: Teatro adultos/Contemporáneo

Fálasme do silencio / O silencio é tan importante 
como o son / A música non existiría sen o silencio 
/ Pero a que lle chamamos música / Iso é outro 
asunto / O silencio é tan importante como a 
palabra / Os voitres están sempre á espreita / 
para quitarnos cada unha das nosas palabras / 
Cámbiannolas por outras que non significan nada 
/ e nos amordazan no silencio / Non estean tan 
seguros / O silencio é outra cousa / O silencio 
perténcenos.

DEGOIRO
Arela das Artes

Autoría: Sarah Kane / Dirección: Diana Mera  
Elenco: Vicente de Souza, María Salgueiro, Xosé M. 
Esperante, Diana Mera / Xénero: Teatro adultos/ 
Contemporáneo

Degoiro é un grande espello, ese no que nunca 
nos queremos mirar porque nos devolve unha 
imaxe cruel e real das nosas vidas. Un brillante 
exercicio de dramaturxia experimental, onde o 
coidado da forma, a linguaxe e o ritmo acadan un 
dominio tan elevado que se converte en música, 
nunha verdadeira orquestración da palabra. Un 
mosaico de voces fragmentadas, dous homes e 
dúas mulleres, vagan por un mundo inhabitable na 
procura dun amor pleno que nunca chega. 
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outros”, sinala Maruxa Salas. Esa oportuni
dade de saír do universo propio para ache
garse ao dos demais é o motor do proxecto. 
“Para min é un respiro, saír fóra da auga, 
coller unha bafarada de aire e volver en
trar”, argumenta graficamente Rut Balbís. 
Iso é o que os motiva, a mellor maneira de 
medraren artisticamente: “É necesaria a co
laboración con outros creadores, se non os 
discursos creativos vanse empobrecendo”, 
afirma Caterina Varela, para concluír que 
“é absurdo estar illado cando hai tanta xen
te ao lado da que podes aprender tanto”. 

Están satisfeitos co resultado da colabora
ción. Vena como a consecuencia natural 
dun proceso que se inicia por contacto. Só 
botan en falta que non haxa máis oportuni
dades para conectarse, espazos concibidos 
como laboratorios nos que poidan coincidir 
creadores de diferentes disciplinas para que, 
do roce, salten as chispas que iluminan no
vas ideas e proxectos. A fórmula é a con
vivencia, compartir experiencias. Explícao 
Rut: “A vida artística implica sufrimento e 
inestabilidade; é bo poder compartilo, ter 
unha plataforma na que poidamos apren
der dos outros, non só artisticamente, senón 
tamén a nivel de xestión ou distribución”. 
Por iso agardan que SeisdeCatro non sexa 
un proxecto puntual. Hai vontade de seguir 
colaborando, o tempo dirá en que forma. 

Por agora toca seguir co ensaio. Acabada 
a entrevista, apartamos as cadeiras e eles 
continúan coas estiradas. Despedímonos. 
Deixamos a aula, baixamos as escaleiras e 
saímos ao baleiro dun festivo moribundo na 
Coruña, como lanzados a unha realidade 
paralela. A fantasía queda dentro. 

dun taller a 20 quilómetros de distancia. Os 
planos da realidade e da fantasía crúzanse. 
“Tratamos de buscar elementos correntes 
que no escenario teñen unha connotación 
máxica”. A verdade non parece verdade 
nunha “historia sen principio nin final” na 
que se van sucedendo ideas e imaxes.

É absurdo estar illados

En SeisdeCatro encóntranse as linguaxes 
de catro compañías e seis creadores con es
tilos e percorridos artísticos moi diferentes. 
“Hai un esforzo por coñecer o traballo dos 

“Hai un esforzo por 
coñecer o traballo dos
outros” (Maruxa Salas).
“É un respiro, saír fóra da
auga, coller unha bafarada
de aire e volver entrar” 
(Rut Balbís)

FUERA DE SITIO
David Amor

Autoría: David Amor / Dirección: David Amor  
Elenco: David Amor e convidados / Xénero: Teatro 
adultos/Comedia

En 1999 David preséntase a un concurso de beleza 
e outórganlle o premio “Mr Simpatía”. Xa en 
Antena 3, no Club do Chiste, empezan a tratalo de 
guapo. Aí foi cando o noso protagonista se sentiu 
fóra de sitio e sentiu a necesidade de contalo. 
Este é un galego atípico; sempre sabe se sobe ou 
baixa, sobre todo se a escaleira é mecánica.

+ info. en: www.etiquetanegra.org

GO ON!!
Malasombra

Autoría: Xosé Luis Prieto / Dirección: Marcos Orsi  
Elenco: Jouse García e Xoque Carbajal / Xénero: Teatro 
adultos/Comedia

Logo da chegada do home á lúa, á humanidade só 
lle faltaba un reto: a chegada do home a Galicia. 
No ano 2010 (ano 25 despois de Gayoso), dous 
intrépidos exploradores tiveron o valor de se 
introduciren nas descoñecidas terras galaicas a 
través da ruta xacobea. Go on!! recompila esta 
experiencia límite que deixa os de Al filo de lo 
imposible como simples boy scouts. 

E.R. (ALGÚN DÍA TRABALLAREMOS XUNTAS)
Teatro do Atlántico

Autoría: Josep M. Benet i Jornet / Dirección: Xúlio Lago  
Elenco: Manuela Varela, María Barcala, Luísa Merelas, 
Susana Dans / Xénero: Teatro adultos/Comedia

Imos deixar soltas catro mulleres, actrices de  
profesión. Imos procurar que, polo medio delas, 
das súas grandezas e das súas miserias, algo que 
vai máis aló do teatro lles afecte a vostedes,  
que os poña, quizais, melancólicos –mais con 
algunha que outra gargallada polo medio– e que, 
finalmente, se poidan sentir consolados. Por  
que non? Consolados de que? E iso que máis ten? 
Iso é E.R. 
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“Cando se sofren cambios, 
cando se viven medos,  
a arte ten un papel moi 
importante, porque  
tamén cambia para poder 
expresar o que sente” 
(An_danza)

12  reportaxe escena | agadic.info

CinCo Camiños  
para Chegar  
ao públiCo hoxe



Entre o feixe de propostas renovadoras 
escollemos cinco para esta reportaxe. 
Catro son creacións de compañías de re-
cente aparición: Funboa Escénica, P&G 
Circus, Baobab Teatro e An_danza. A 
quinta é duns experimentados na expe-
rimentación: Berrobambán. Todas elas 
presentaron os seus novos espectáculos 
en formato showcase na pasada Mostra 
das Artes Escénicas de Galicia. As súas 
pezas reflicten, desde diferentes ángulos, 
o tempo no que vivimos. Teatro, danza e 
circo para chegar a un público adulto, in-
fantil ou sen idade a través do humor, a 
emoción e a reflexión.

Vivir no presente

“Cando se sofren cambios, cando se viven 
medos, a arte ten un papel moi importan-
te, porque tamén cambia para poder ex-
presar o que sente”. Ariel Caramés fala 

moi diferentes. Non hai patróns a seguir 
nin un formato de moda. As apostas máis 
claras son a economía de recursos, a 
mestura de disciplinas e a experimenta-
ción formal, pero cada compañía busca 
o seu camiño. Algúns como Aitor Garuz, 
de P&G Circus, ou Andrea Bayer, de Bao-
bab, nin sequera cren que se poida falar 
en esencia de novos formatos. Para Cris-
tina Balboa, metade de Funboa Escénica, 
“non hai unha receita para o que debe ser 
o teatro”. “Pero si cremos –continúa– que 
hai que atender aos cambios sociais e 
estar en contacto co tempo en que vivi-
mos, investigar nun tipo de arte escéni-
ca máis acorde coas novas capacidades 
de percepción dos públicos aos que nos  
diriximos”. 

Chiqui Pereira e Paula Carballeira, de Be-
rrobambán, teñen claro que “o teatro vive 
sempre no presente e é no presente onde 
hai que explorar, investigar, experimentar, 

do desconcerto polo novo como punto 
de partida para explorar outros campos 
con Ausencia. É o primeiro espectáculo 
da compañía An_danza, que acaba de 
formar xunto con Amparo Novas. Nese 
contexto de desconcerto social, Baobab 
Teatro reacciona apelando á emoción no 
seu espectáculo infantil Fíos, tamén o pri-
meiro da compañía. “Cremos que o públi-
co precisa de historias que cheguen ben 
dentro e o faga sentir”, sinala Andrea Ba-
yer. O camiño é aparentemente oposto no 
caso de P&G Circus, que procura no hu-
mor corrosivo de Roces & Goces unha vía 
de escape para as tensións: “Buscamos a 
risa na crueldade, na violencia; é un hu-
mor provocativo, a xente ri sabendo que  
na realidade cotiá estaría mal visto  
que reaccionase así”, explica Aitor Garuz. 
“Intentamos provocar esa contradición”. 

A esas novas realidades, as compañías 
máis inquietas responden de maneiras 

Revolución tecnolóxica, crise económica, redes sociais  
e sociedades en rede, desregulación, cambios nos hábitos 
de lecer, novos modelos de familia, mobilizacións sociais... 
Vivimos tempos de cambios (pero, cales non o son?)  
que teñen o seu reflexo na creación artística. A tese  
di que novos tempos exixen novos formatos, pero todos 
os tempos son novos e as formas artísticas viven sempre 
nunha dialéctica entre o fresco e o consolidado, a 
vangarda e o convencional, os laboratorios creativos e 
os espectáculos para as masas. Quizais o máis interesante 
se atope nos puntos intermedios: propostas pouco 
convencionais que queren chegar a públicos amplos.  
Iso teñen en común algúns dos proxectos creativos  
máis interesantes cos que as compañías galegas agardan 
sorprender o público esta tempada. 

“Buscamos a risa na 
crueldade, na violencia;  
é un humor provocativo, 
a xente ri sabendo que na 
realidade cotiá estaría mal 
visto que reaccionase así”  
(P&G Circus)

“Hai unha boa evolución 
no teatro infantil, 
cunha canteira de 
programadores con 
criterio, unha maior 
exixencia do público  
e moitos máis grupos” 
(Baobab)

“A cuestión  
é se os axentes culturais 
vemos o diferente como 
un valor a fomentar ou, 
pola contra, seguimos  
a velo como un risco”  
(Berrobambán)

  13agadic.info | reportaxe escena



14  

ofrecer”. En A folla máis alta botan man 
da estética contemporánea para chegaren 
ao público infantil a través de poesía, mú-
sica, movemento, artes plásticas... Parece 
unha proposta arriscada, pero eles néga-
no: “Cremos na intelixencia do público, na 
súa sensibilidade. A poesía, que remite 
ao máis esencial, non é un risco, é unha 
lembranza. Buscamos con esta proposta 
explorar unha forma diferente de contar 
os temas de sempre. Como sociedade, 
témoslle medo ao distinto, cando en rea-
lidade é alí onde atopamos a confronta-
ción que nos axuda a medrar facéndonos 
preguntas”. 

O teatro infantil mudou moito nos últimos 
anos, e é nese terreo onde está a destacar 
o traballo coidado de compañías que en-
tenderon que para os nenos e nenas non 
vale todo. Prendeu a chispa da calidade, 
que se transmite nos contidos e na súa 
posta en escena. “Hai unha boa evolución 
no teatro infantil”, apunta Andrea Bayer, 
“hai unha canteira de programadores con 
criterio, unha maior exixencia do públi-
co infantil e dos seus pais, e hai moitos 
máis grupos que fan teatro para nenos e 
nenas”. Nese escenario optimista, Berro-
bambán bota en falta máis valentía nas 
propostas. “Multiplicáronse as programa-
cións, as compañías e os produtos, pero 
non se multiplicou a variedade da oferta, 
que segue a ser bastante homoxénea. 
Pensamos que, sen a variedade, o públi-
co que ata o de agora enchía salas pode 
acabar abandonándoas”.

O mínimo que multiplica

Unha característica común a estas no-
vas propostas é o reducido dos elencos. 
Unha persoa en escena en Fíos, dúas en 
Ausencia, Roces & Goces e Oiseau Rebe-
lle, a montaxe de Funboa Escénica, tres en 
A folla máis alta. “En momentos de crise a 
arte é o primeiro campo que se resente”, 
sinala Ariel Caramés, “por iso me parece 
moi interesante crear unha peza o máis 
minimalista posible en canto a escenario, 
montaxe e luces”. Para Berrobambán esa 
necesidade de aforrar recursos vén mar-
cada pola diminución do gasto público. 
En Baobab o pequeno formato responde 
principalmente a unha escolla artística, a 
busca da intimidade. Por unhas razóns ou 
outras, priman os espectáculos baratos e 
fáciles de mover, sobre todo en compa-
ñías que están aínda dando os seus pri-
meiros pasos. 

Ter unha compañía nova cun nome aínda 
por facer dificulta o financiamento e obri-
ga a tirar de enxeño e capacidade de au-
toxestión. Oiseau Rebelle é un exemplo. 
Para afrontar a colaboración do artista 
sonoro Carlos Suárez, recorreron á plata-
forma de micromecenado Verkami, e para 
construír o espazo escénico fixeron da 
necesidade virtude, rescataron mobilia-
rio dos contedores de lixo e incorporaron 
ao espectáculo como chan e pantalla o 

ILIRIA
Elefante Elegante

Autoría: W. Shakespeare / Dirección: Colectiva  
Elenco: Fredi Muíño, Iria Pinheiro, Gonçalo Guerreiro, 
María Torres / Xénero: Teatro adultos/Comedia

Unha comedia de enredo creada a partir da peza 
Noite de Reis de W. Shakespeare. O texto fusió-
nase co movemento e a música, creando un fondo 
plástico e poético onde se desenvolve a trama 
cómica da peza. Iliria fala da identidade do home 
e da muller, cuestionando o que somos e o que 
parecemos. Os personaxes pérdense nunha tea de 
cambios de personalidade que os leva a poñer en 
causa a súa propia identidade. 

+ info. en: www.elefanteelegante.net

KAMOURASKA
Inversa Teatro

Autoría: Vanesa Sotelo / Dirección: Vanesa Sotelo 
Elenco: María Caparrini, Beatriz Campos, Marta Pérez  
Xénero: Teatro adultos/Contemporáneo

Entre o encerro e o refuxio. Kamouraska é un 
lugar mental no que as súas tres habitantes 
(entre humanas e caninas) teñen a posibilidade 
de reinventaren un universo con regras propias no 
que o xogo é rirse da infelicidade para ser feliz. 
Pensada como unha comedia cruel dentro dunha 
traxedia subterránea, Kamouraska ofrece once 
embates percorridos de excentricidade, elementos 
grotescos e desenfadados que desembocan nun 
cambio de pel das actrices en escena.

+ info. en: www.inversateatro.com

LA BARRACA DEL ZURDO
Lavi e Bel Teatro

Autoría: Emilio Goyanes / Dirección: Emilio Goyanes  
Elenco: Nerea Cordero, Larisa Ramos, Iñaki Gómez, 
Antonio Leiva, Alejandro Cruz / Xénero: Teatro adultos/
Musical

Daniel Buenaventura “El Zurdo”, un extraordi-
nario lanzador de coitelos, fundou a súa Barraca 
en 1920, xunto á súa muller Aurora. Durante 90 
anos, La Barraca del Zurdo percorreu o mundo con 
espectáculos moi diversos e especiais, desde o 
seu pequeno teatro nómade. Este espectáculo é 
unha homenaxe a esa viaxe sen fin, a eses artistas 
de variedades que souberon manter o compromiso 
coa sociedade desde a súa arte ao longo de máis 
de 90 anos.

+ info. en: www.laviebel.com

reportaxe escena | agadic.info



  15

cartón ondulado co que acondicionaban 
o local de ensaio. “O feito de facelo case 
todo nós as dúas responde tanto á falta 
de recursos como á nosa propia necesi-
dade de controlar o proceso”, explica Cris-
tina Balboa.

Nese proceso creativo, compañías como 
Funboa e Berrobambán buscan a compli-
cidade de público e programadores. En 
lugar de entregar o proxecto final xa em-
paquetado, en ambos os casos quixeron 
mellorar as súas propostas coas visións 
dos seus destinatarios. Funboa foi com-
partindo vídeos a través das redes sociais 
mentres maduraba Oiseau Rebelle. “Que-
riamos que a xente comentase as nosas 
propostas, ver qué conseguiamos con ese 
exhibicionismo constante”. Berrobambán 
presentou na Mostra das Artes Escénicas 
un adianto da súa obra, que completou 
cun cuestionario para programadores e 
público. “A enquisa achegounos comen-
tarios que reforzan determinados aspec-
tos da proposta e outros que a poñen en 
cuestión, o que nos axuda a revisala”, 
destacan. 

O reto de ser vistos

Contar coa opinión dos programadores 
é fundamental, porque deles depende 
que poidan defender os seus espectácu-
los diante do público. “A cuestión é se os 
axentes culturais vemos o diferente como 
un valor a fomentar ou, pola contra, se-
guimos a velo como un risco”, din desde 
Berrobambán. “Agora mesmo é habitual 
escoitar ‘este tipo de espectáculos non 
os podo programar porque ao público 
da miña vila non lle gustan’, como se os 
públicos non se puidesen formar”. Aitor 
Garuz incide na mesma idea ao reclamar 
dos programadores que aposten “por es-
pectáculos máis arriscados como parte 
dun proceso educativo e integrador das 
novas xeracións”. 

Defender propostas innovadoras con 
poucos recursos e convencer os progra-
madores de que é posible promover o 
interese do público pola creación con-
temporánea. Esta é a clave para moitas 
propostas novas. “A creación escénica de 
hoxe é un exercicio de resistencia e au-
toexplotación”, argumenta Cristina Bal-
boa. “Como di Ana Vallés, polo momen-
to aínda conservamos a vehemencia do  
entusiasmo”. 

LA MUDANZA
Perigallo Teatro

Autoría: Javier Manzanera, Celia Nadal / Dirección: João 
Mota / Elenco: Javier Manzanera, Celia Nadal  
Xénero: Teatro adultos/Comedia

En 1961, un matrimonio, Mari Carmen e Paco, ten 
que emigrar a Alemaña para traballar e conseguir 
o diñeiro que lle permita pagar a hipoteca da casa 
que ten que deixar. Cincuenta anos despois, a súa 
neta, Emilia, e o marido desta, Paco, rehipotecan 
esa mesma casa, para cumpriren o seu soño 
creativo: unha exposición fotográfica. Un mesmo 
conflito en dous momentos diferentes que forza os 
seus personaxes a mudaren non só de casa ou de 
país, senón tamén de visión de vida.

+ info. en: www.perigalloteatro.es

LA PUTA Y EL GIGANTE
La República

Autoría: Marco Canale / Dirección: Marco Canale  
Elenco: Marco Canale / Xénero: Teatro adultos/ 
Contemporáneo

A obra nace dunha viaxe polo sur de Colombia 
e de buscar unha e outra vez artigos de El País 
na internet, seguindo os nomes dos diferentes 
masacres perpetrados en Colombia por parami-
litares durante o goberno de Álvaro Uribe, sen 
atopar practicamente ningún. E pensar que son 
demasiados corpos torturados e asasinados como 
para que se trate dun descoido. A obra nace tamén 
da vergoña. E dunha necesidade.

LOS HABITANTES DE LA CASA  
DESHABITADA
Juanjo Seoane P y D

Autoría: Enrique Jardiel / Dirección: Ignacio García  
Elenco: Pepe Viyuela, Eduardo Antuña, Juan Carlos 
Talavera, Manuel Millán, Paloma Paso Jardiel  
Xénero: Teatro adultos/Comedia

Nunha noite de chuvia e frío, D. Raimundo e o seu 
chofer, Gregorio, sofren unha avaría no coche men-
tres circulaban por un páramo desolado. O único 
refuxio posible é unha casona próxima, chea de 
criatura estrañas e fantasmagóricas, que porán  
a proba os protagonistas.

+ info. en: www.juanjoseoane.com

“O feito de facelo 
case todo nós as dúas 
responde tanto á falta 
de recursos como á nosa 
propia necesidade de 
controlar o proceso”  
(Funboa)
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M.O.R.G.U.E.
Xerpo Cultural

Autoría: Irene Moreira e Samuel Merino  
Dirección: Irene Moreira / Elenco: SamuElino,  
Álexo Sobrino / Xénero: Teatro adultos/Comedia

Roberto e Jaques coñécense na morgue, no espazo 
de tempo que din que transcorre entre que o corpo 
morre e o cerebro deixa de ter impulsos eléctricos 
que lle permitan procesar información, recordos... 
Unha obra que volve á poética orixinal de Xerpo, 
falando e filosofando sobre o (sen) sentido da 
vida, sobre a importancia das relacións humanas  
e sobre o físico e o relixioso.

+ info. en: www.xerpocultural.com

MALENA LLENA ERES DE GRACIA
Compañía das Marías

Autoría: Noemi Rodríguez / Dirección: Noemi Rodríguez 
Elenco: Noemi Rodríguez, Helena Varela, Laura Garrido 
Xénero: Teatro adultos/Contemporáneo

Un espectáculo con forte expresividade plástica 
que conta a historia de Iliana e Sonia, dúas 
mulleres vítimas da trata e explotación sexual. 
Trátase dun percorrido emocionante polo camiño 
de dor e abandono, tamén de nostalxias e loita, 
das protagonistas, que son o espello de miles de 
mulleres en todo o mundo que están a vivir un 
drama similar.

MEMORIAS DAS MEMORIAS  
DUN NENO LABREGO
Abrapalabra Creacións Escénicas

Autoría: Xosé Neira Vilas / Dirección: Cándido Pazó  
Elenco: Cándido Pazó / Xénero: Teatro adultos/ 
Contemporáneo

Cúmprese medio século da primeira publicación 
das Memorias dun neno labrego, un libro capital 
para as nosas letras. Entre o teatro e o conto, 
Cándido Pazó propón un espectáculo emotivo e 
divertido. Elaborado como unha proposta teatral, 
directo e ameno como un monólogo cómico, 
apóiase nun coidado traballo de videocreación. 

An_danza: Ausencia

A galega Amparo Novas e o arxentino Ariel Caramés teñen unha 
experiencia dilatada como bailaríns para diversas compañías. 
As ganas de crear o seu propio proxecto levounos hai uns 
meses a fundar An_danza e a montar a súa primeira coreografía 
conxunta, Ausencia. É unha peza espida, armada só coa forza 
dos seus corpos para presentar unha persoa fráxil e forte á vez, 
enfrontada aos seus propios medos. A peza vén marcada pola 
ausencia, deixando nos espectadores a escolla de qué é o que 
xa non está: unha persoa, un sentimento, unha vivencia. 

O camiño escollido “de forma intuitiva” é o da sinxeleza.  
“Os dous coincidimos en que a beleza está na simpleza,  
non se necesitan grandes cousas para chegar ao público”, 
explica Amparo Novas. Con escasos elementos constrúen  
unha proposta versátil que facilita levar a peza a diferentes 
espazos, esquivando os condicionamentos técnicos. 

Baobab teatro: Fíos

Baobab é o novo proxecto de dous creadores con percorrido: 
Óscar Ferreira e Andrea Bayer. Pasaron por compañías como Teatro 
Akatro e Galitoon e hai algo máis dun ano decidiron crear a súa 
propia para montar espectáculos para público infantil “cun máximo 
de calidade e unha pincelada de poesía”. O primeiro é Fíos, unha 
obra “para emocionar, sentir e soñar”, tecida con nostalxia e humor 
arredor dun taller de costura polo que pasan pequenos personaxes 
que soñan mil aventuras enredados nos nobelos da modista. 

En Fíos destaca o coidado de todos os elementos: o guión, a mú-
sica, o vestiario, o deseño de luces e son e, sobre todo, a esceno-
grafía. “A parte visual para nós ten tanto peso como a historia”, 
sinala Andrea Bayer, que encarna a costureira e manipula todos os 
monicreques en escena. “Pensámolo para os nenos e nenas princi-
palmente, pero tamén para os seus pais e avós; queremos que os 
maiores que vaian ao teatro saian como nenos”.

Berrobambán: A folla máis alta

A infancia é unha conta atrás cara ao adulto que levamos 
dentro desde pequenos. Ese é o punto de partida do libro 
de poemas Contatrás, de Paula Carballeira, e do espectáculo 
infantil que Berrobambán creou a partir del, A folla máis alta. 
Unha proposta atrevida, na que mesturan linguaxes desde uns 
presupostos nitidamente contemporáneos. “Queremos ser 
xustos coas nenas e cos nenos, darlles o que nos dan:  
a sorpresa, a novidade de formas que ao mellor coñecemos  
nós e eles aínda non”. 

Paula Carballeira coordina un equipo de dirección no que se in-
tegran o músico Carlos López, o actor Chiqui Pereira, o bailarín 
e coreógrafo David Loira, o cantante e profesor de técnica vocal 
Ramón Bermejo e o ilustrador e deseñador X. Carlos Hidalgo. 
“A sensación que nos gustaría transmitir con este espectáculo 
é a da viaxe. Esas cóxegas no estómago que che entran antes 
de partir cara ao descoñecido, sexa un lugar xeográfico ou sexa 
unha emoción. Ilusión e esperanza, esas son as claves”. 
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MENCIÑEIROS
Volta e Dálle Teatro

Autoría: Álvaro Cunqueiro / Dirección: Gabriel Penabade  
Elenco: Pepe Penabade, Mini e Mero / Xénero: Teatro 
adultos/Outros

O adro dunha igrexa reúne tres personaxes que 
evocan un mundo perdido: o dos menciñeiros 
tradicionais galegos. Un espectáculo a partir de 
Escola de menciñeiros de Álvaro Cunqueiro e do 
seu mundo máxico baseado na Galicia real.

+ info. en: www.voltaedalle.com

O FÚTBOL É ASÍ
Obras Públicas

Autoría: José Luis Prieto / Dirección: José Luis Prieto 
Elenco: Leandro Lamas, Mos / Xénero: Teatro adultos/
Comedia

Sesenta intensos minutos de fútbol, música  
e teatro, nun espectáculo baseado en feitos 
inventados, que ben puideran ter ocorrido na fase 
final dun Mundial no que xogaba unha selección 
vestida de vermello.

+ info. en: www.ofutboleasi.blogspot.com  

O FLORIDO PÉNSIL
Eme2 emoción&arte

Autoría: Andrés Sopeña / Dirección: Fernando Bernués, 
Mireia Gabilondo / Elenco: Xosé Manuel Olveira “Pico”, 
Antonio Durán “Morris”, Federico Pérez, Josito Porto, 
Alfonso Agra / Xénero: Teatro adultos/Comedia

As vicisitudes dun grupo de rapaces sometidos á 
absurda e ilóxica brutalidade do sistema educativo 
que dominou a España da posguerra. Os seus 
protagonistas descóbrennos un fresco no que se 
sucederán os escenarios da acción; en primeiro 
lugar a escola –centro de operacións fundamental 
para a propaganda do ideario fascista– e, máis tar-
de, o resto das tribunas desde onde o réxime man-
daba os seus sinais de apoio: o cinema de barrio, 
a radio familiar, a igrexa e a prensa, representada 
aquí polo aparentemente inofensivo Tebeo. 

+ info. en: www.emedous.com

P&G Circus: Roces & Goces

Cunha ampla traxectoria no circo de rúa, Aitor Ga-
ruz e Alfonso Medina tiñan ganas de crear unha 
peza para interior e poder así xogar cos tempos, 
luces e ambientes que permite o teatro. Puxé-
ronse nas mans de Marta Pazos e entre os tres 
déronlle forma a Roces & Goces, unha sucesión 
de escenas de humor grotesco tan violentas como 
divertidas. Dous personaxes entre inocentes e 
sádicos, rematadamente tolos, nacidos a partir 
de improvisacións modeladas entre os actores e 
a directora. 

As principais referencias están na televisión: 
Rasca e Pica, o Coiote e o Correcamiños... O estilo 
catódico do espectáculo fainos pensar no ben 
que se adaptaría á pantalla: “Encantaríanos facer 
televisión con estes personaxes, poderiamos 
recrear efectos cartoon máis facilmente que nun 
escenario”, apunta Aitor. Tamén a internet lles pa-
rece unha boa vía para estender Roces & Goces: 
“Creo que se vai converter nunha nova plataforma 
de difusión das artes vivas”.

Funboa escénica: Oiseau Rebelle

Paulina Funes e Cristina Balboa crean, dirixen e interpretan 
este artefacto de teatro contemporáneo no que caben todas as 
disciplinas: teatro verbal, danza, artes plásticas, música, au-
diovisual. O tema é o amor, pero non como concepto abstracto, 
senón visto desde o individuo actual, neste caso desde o parti-
cular filtro delas as dúas. O corazón convértese no protagonista 
dun ritual no que é debuxado, espichado, peloteado e guisado. 
Ese é o paxaro rebelde que Funboa Escénica destripa no seu 
primeiro traballo. 

A peza xunta con frescura as inquietudes de dúas creadoras 
que se moven en códigos diferentes pero complementarios.  
“As dúas propoñemos ideas-escenas que se van conforman-
do nas células do organismo que é o espectáculo”, salienta 
Cristina. “Paulina móvese no campo das artes visuais, nun 
imaxinario que remite ao plástico, a performance, o body art. 
No meu caso a palabra está no eixo do meu discurso escénico, 
investigando sobre o absurdo, a ironía, a comicidade”. 

Outras alternativas 

Para compoñer un mosaico máis amplo das novas achegas 
creativas da escena actual, pedímoslles ás cinco compañías 
protagonistas desta reportaxe que nos recomenden espectácu-
los que presentan formatos novos para os tempos actuais. Apa-
recen propostas de danza como La Macana, dos que An_danza 
salienta que “levan a danza a espazos fóra do tradicional”. 
Tamén Habelas, de Traspediante, unha peza na que entran en 
xogo a música en directo, o audiovisual e a maxia. Destácaos 
Funboa Escénica, que tamén chama a atención sobre Baleadas, 
un proxecto para público infantil que xoga cunha aplicación 
informática para “crear espazos fascinantes nos que os nenos 
se divirtan vendo danza”. No ámbito do teatro infantil, Baobab 
recomenda as últimas creacións de Talía Teatro e Caramuxo. 

En Soños, de Bichakadela, Berrobambán atopa “música, inter-
pretación e danza nun intento de achegarse ao público desde 
outra perspectiva”. A última recomendación chega da man de 
P&G Circus, “perplexos” diante do espectáculo Lossing grip da 
compañía Desastronauts, un dúo residente en Santiago “que 
fai unha viaxe polas relacións de parella a través dos corpos, 
fusionando o drama co trapecio”. 

agadic.info | reportaxe escena
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“Cada vez sentimos máis  
a necesidade de non  
centrarnos só no que nos 
interesa a nós, senón coller 
o latexo social e cultural”

“Somos xente que sae da brétema”, di Ánxeles Cuña dos ourensáns. 
Ela naceu en Pontevedra en 1957, pero a súa vida e a súa carreira 
están intimamente ligadas á cidade de A Esmorga, da que se sente 
parte. “A xente de Ourense é como a propia cidade: moi quente por 
dentro, como as Burgas, e moi húmida por fóra, como a brétema”. 
Nesa mestura de vapor e néboa fundou hai 32 anos Sarabela Teatro, 
daquela un grupo amador que dez anos despois se converteu en 
profesional e hai tres en compañía residente, e que lle deu ao teatro 
galego algúns dos seus momentos máis memorables. 

TeATRO 
PARA SeGuIR 
SOñANdO
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A Ourense aínda lle deu máis: arredor 
de Ánxeles Cuña e o resto do equipo de  
Sarabela apareceron a Aula de Teatro 
Universitaria, cursos de formación, 
festivais como o MITEU, o MOTI e o 
FITO, grupos amadores… Pero a pega
da de Cuña transcende a cidade: conta 
con público fiel en Galicia e fóra do 
país. Dirixiu máis de 50 espectáculos, 
escribiu textos dramáticos, versións e 
adaptacións, algúns en solitario, outros 
co equipo de dramaturxia de Sarabe
la. Durante seis meses foi directora do 
Centro Dramático Galego. O seu traba
llo en diversas frontes foi recompensa
do cun bo feixe de premios, o último o 
Premio Honorífico Fetega 2011. Cunha 
traxectoria longa e o recoñecemento de 
público e crítica, confesa que é a paixón 
a que a empuxa a seguir facendo teatro: 
“Non nos deixamos a pel durante tanto 
tempo para agora deixar de soñar”. 
Lanzámoslle as nosas preguntas a Ánxe
les Cuña e respóndenos no nome de 
Sarabela Teatro. “Son unha privilexiada 
por formar parte deste equipo humano, 
sen eles non sería posible nada disto”, 

“Ser compañía residente 
non é só un beneficio para 
nós, o obxectivo é incidir na 
cidadanía e que a cidadanía 
sinta de seu o feito teatral”

sentencia. Non pode evitar que as súas 
respostas saian dun nós que engloba 
toda a compañía. Contaxiados dese 
espírito colectivo, pedímoslles axuda 
a Fernando Dacosta e a Elena Seijo, 
outros dous membros de Sarabela, para 
completar esta entrevista a catro voces. 

Canto hai de Ánxeles Cuña en  
Sarabela e canto hai de Sarabela  
en Ánxeles Cuña?
Creo que somos fundamentalmente un 
equipo cun proxecto común e unha 
traxectoria bastante coherente. Eu non 
podo separarme de Sarabela e creo que 
Sarabela de min tampouco. Desde que 
arrancamos, hai 32 anos, fomos perfilan
do de maneira conxunta todas as liñas 
mestras da nosa achega ao teatro. Foi un 
proxecto madurado e medrado en co
mún, no que todos temos os mesmos 
obxectivos e distintas funcións. 

Cunha traxectoria tan longa, é fácil 
reinventarse e fuxir das rutinas?
Creo que é unha característica nosa, 
non nos instalamos na comodidade de 
seguir facendo o que xa controlamos. 
Entendemos o noso traballo como unha 
busca permanente. A nosa liña é o tea
tro contemporáneo, pero aí dentro mo
vémonos en diferentes rexistros, sempre 
desde o compromiso e a conexión coa 
nosa realidade, como testemuñas dos 
tempos que nos tocan vivir. Cada vez 
sentimos máis a necesidade de non 
centrarnos só no que nos interesa a nós, 
senón coller o latexo social e cultural 
e pensar nos espectadores aos que nos 
diriximos, satisfacer as súas expectati
vas. Creo que o teatro ten que reinven
tarse permanentemente, e espectado
res e programadores agradecen o risco  
constante.

Falando de riscos, agora mesmo 
Sarabela é unha das compañías que 
se atreve con montaxes que implican 
máis actores en escena. 
Levamos cinco producións desde que 
somos compañía residente, dúas infan
tís e tres de adultos. En A esmorga había 
dez persoas nas táboas, no Hamlet un 
menos e en Tango outro menos, oito. 
Se fósemos máis acomodaticios, pasa
riamos de dez a tres. Estamos sendo 
moi valentes, porque é parte do noso 
compromiso por darlle prioridade ao 
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“Para min, que xa teño  
unha idade, a paixón é o 
motor. Creo nun teatro que 
conmova, que remova, que 
non deixe indiferente,  
que conecte, que faga  
moitas preguntas”

PARAÍSO a Fernando Dacosta

Nunha compañía cun núcleo de 6 ou 7 
persoas, como se combina o traballo  
colectivo co papel de Ánxeles Cuña 
como directora?

Son moitos anos xuntos e coñecémonos 
ben. Funcionamos como un pequeno go-
berno cultural no que cada un sabe o seu 
papel e, a partir de aí, vén a distribución 
de roles. Ánxeles como fundadora ten 
un papel, como empresaria outro, outro 
como directora, como creadora e drama-
turga... É doado poñerse nas súas mans 
cando dirixe, sabemos cando algo está 

CON eLeNA SeIjO  
e FeRNANDO DACOStA

funcionando, a onde queremos chegar ou 
cara a onde non queremos tirar. O seu é 
un papel conciliador, é alguén central na 
compañía que sabe escoitar moi ben. 

PARAÍSO a elena Seijo

Cres que a formación como pedagoga 
de Ánxeles Cuña se transmite ao seu 
traballo con Sarabela?

Eu tamén son pedagoga e creo que ten 
que ver moitísimo coa paixón. Gústache 
ensinar a encontrar as estratexias, e pen-
so que Ánxeles sabe facelo moi ben. Que 
teña os coñecementos e as prácticas pe-

Margar no pazo do tempo 
de Sarabela
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de que as residencias teñan repercusión 
na sociedade.

Cando fala do teatro que fai, as 
palabras que máis se repiten son 
emoción e paixón. Por que?
Creo que no momento en que falte a 
paixón, hai que pensar en dedicarse  
a outra cousa. O bo teatro pode che 
gar a moita xente, pero, se non emo
ciona, non é o teatro que nós queremos 
facer. Ese é o termómetro clave. Para 
min, que xa teño unha idade, a paixón  
é o motor. Creo nun teatro que conmo
va, que remova, que non deixe indife
rente, que conecte, que faga moitas pre
guntas. Iso ten que ver coa necesidade 
de expresarme, de descubrir os enigmas 
do mundo, de saber se ese grao de area 
axuda a mellorarnos e contribúe a ache
gar miradas que nos devolvan máis forza 
para tirar. 

A última obra que dirixiu é 
Tango, un clásico contemporáneo 
de Mrózek que fala dun mundo  
en decadencia. Ten moito que ver 
con este tempo actual?
Tango é unha obra moi oportuna, unha 
mirada cáustica contra os totalitarismos, 
sexan do signo que sexan. Creo que es
tán os tempos para facer esta sátira que 
tamén nos axuda a cuestionar temas 
como a liberdade e a propia democra
cia. A extrapolación social é contunden
te: foi escrita hai 46 anos, pero está ab
solutamente vixente en 2011, en 2012 e 
o que nos queda. É unha traxicomedia 
que fala da nosa propia cegueira, da 
estupidez, de como nos comportamos 
diante de xente que pretende dunha 
maneira feroz ditar designios. 

A compañía, os festivais, o traballo 
de formación... Semella que hai 
unha grande identificación entre 
Sarabela e Ourense. Sente que teñen 
unha sintonía especial coa cidade?
Sentimos respecto, sentimos apoio, 
sentimos que se valora o noso traballo. 
Creo que si somos profetas na nosa te
rra, pero é o resultado dun traballo duro 
e longo. Que a MITEU sexa un forno 
que transforma a cidade, que a MOTI 
sexa un éxito para os nenos, que o FITO 
aposte por unha programación interna
cional traendo o que non se pode ver 
habitualmente... todo isto apálpase e a 
xente dá resposta. Pero dá resposta por
que nunca baixamos a garda e seguimos 
buscando novos públicos. 

Que supuxo para Sarabela pasar  
a ser compañía residente?
Era unha demanda do sector galego 
desde hai moitos anos. A nivel físico 
supón unha mellora evidente, porque 
traballar aquí non é o mesmo que tra
ballar nunha nave de patacas ou de 
mobles ou cada ano nunha discoteca, 
ensaiando a 40 ºC no verán e conxe
lándonos no inverno. Tamén é positivo 
poder coxestionar o espazo. O nivel de 
exixencia das compañías residentes é 
moito maior, pero cremos que son os 
xermolos de todo o demais. Non é só 
un beneficio para nós, o obxectivo é 
incidir na cidadanía e que a cidadanía 
sinta de seu o feito teatral. O modelo 
debe contribuír a facer un tecido máis 
sólido. Temos moitos continentes que 
se empregan só para distribuír; se eses 
espazos se empregasen tamén para pro
ducir, estariamos falando dunha estru
tura moito máis forte. Esta é a maneira 

traballo, non só de actores e actrices, 
senón tamén de deseñadores, técnicos 
e demais. Padecemos o problema da 
precariedade, porque este é un sector 
precario case por natureza, un sector 
dependente en toda Europa. Eu enten
do que é un servizo público, e agora hai 
unha tendencia á mercantilización total 
moi perigosa. 

Asumindo riscos formais e  
empresariais, contan co favor  
do público. Como é posible?
O público, como o sector, está maduro. 
Facemos traballos bos e o público é quen 
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dagóxicas fai que todos os procesos es-
tean moi diversificados. Ánxeles non di-
rixe a todo o mundo igual, trata cada obra 
e cada actor dunha maneira diferente. 
Creo que iso ten que ver coa súa maneira 
de escoller as estratexias. 

elena Seijo a Ánxeles Cuña

esquécete de economía, dificultades de 
produción e de contratación. Cóntanos 
que sería o que che encantaría dirixir. 

A tempestade de Shakespeare rolda hai 
tempo. Dirixireina cando sexa maior (ri-
sas). Levo tempo dándolle voltas a unha 

nova dramaturxia. Margar no pazo do 
tempo era unha obra sobre biopolítica, 
Dáme veleno unha obra sobre bioética; 
fáltame unha peza sobre bioxenética que 
teño aí bulindo desde hai dous ou tres 
anos. Fascíname todo o que ten que ver 
co cerebro: como somos, que herdamos, 
que é ambiental e como nos comporta-
mos. Ás veces somos impresentables, ás 
veces marabillosos... 

Fernando Dacosta a Ánxeles Cuña

Soñas coa profesionalidade, chega e, 
dentro do marabilloso que é, aparecen 
dificultades enormes. Soñas coa resi-

dencia e, cando se consegue, atópaste 
cun muro de problemas como a moro-
sidade das administracións. Soñas cun 
festival como o FItO e, de pronto, hai 
tantas complicacións que é moi difícil 
mantelo. Os artistas teñen que soñar, 
como o consegues con esa cantidade  
de problemas? 

Diante desta situación é bastante doa-
do caer no fatalismo, na depresión, no 
derrotismo. É a imaxe da asfixia, por iso 
eu soño con inventar máscaras de gas. 
Vénme sempre á cabeza a parábola do 
sapo, aquí diriamos da nécora fervida. Se 

metes unha nécora nunha pota fervendo, 
a nécora patexa; se a metes nunha pota 
con auga morna, vai esmorecendo deva-
gar. Eu soño con non esmorecer devagar 
e patexar pola supervivencia. Levamos 
tatuada na alma a perda de dous compa-
ñeiros: Begoña [Muñoz] deixou a estela 
de conciencia, de compromiso co país. 
Suso [Díaz] deixounos o seu humor mara-
billoso. Están aí, empurrándonos. Eu sem-
pre quixen facer oposicións a ser alegre 
e, cando non me sae, penso en Suso. Non 
nos deixamos a pel durante tanto tempo 
para agora deixar de soñar. A crise ten que 
facernos máis fortes. 

avala coa súa presenza e o seu apoio esa 
satisfacción. Temos a percepción de que 
os espectadores son leais, contamos co 
recoñecemento do público, da crítica, 
da propia profesión, pero nada garante 
que isto se poida manter se non con
seguimos o esencial: ter liquidez. Non 
somos esmoleiros nin choronas e temos 
que facer o esforzo de buscar solucións 
excepcionais en situacións excepcionais, 
pero é difícil. Creo que é un problema 
xeral de todo o sector en España e é o 
momento de que cada un busque alter
nativas, pero tamén de tomar iniciativas 
todos xuntos. 



A esmorga foi a súa única reposición en máis 
de tres décadas. Se tivese que repoñer outra obra,  
cal escollería?

Quedei moi colgada de Así que pasen cinco anos, e 
non me importaría volver facela. Aínda que foi fantás-
tica, non a faría da mesma maneira. 

e repoñería algunha porque non quedou satisfeita  
co resultado?

Si, máis dunha.

Onde comezaría unha noite de esmorga  
ao seu xeito?

Aquí, en Ourense, o mellor lugar do mundo para unha 
esmorga. Comezaría en Mariñamansa e remataría nas 
Lagoas, igual que os esmorgantes, pero con distintos 
bautizos.

A quen escollería para bailar un tango  
sobre o escenario?

A calquera dos meus actores e actrices. De poder es-
coller en todo o mundo, resucitaría a Vitorio Gassman. 

Gústalle ler teatro ou só velo sobre as táboas?

Eu devoro libros de teatro. A miña marca debe estar no 
ano pasado, que lin 122 obras. Hai trampa: fun xurado 
dos premios de teatro radiofónico, do Barriga Verde, 
do Álvaro Cunqueiro e do Manuel María. 

Cal foi a última obra que a emocionou?

Un texto de Eva Cabo, unha alumna do curso de dra-
maturxia que estou a impartir en Lugo. Unha obra moi 
simpática e ocorrente, cun selo propio, na que cons-
truíu un país dos tirabeques nada realista. Emocio-
náronme moitos dos textos deste curso: eran exerci-
cios, pero saían da alma, desa necesidade fonda de 
expresar. Tamén me fascina a dramaturxia alemá e 
austríaca. Relendo O enigma de Gaspar Hauser sentín 
a necesidade de abordala. E moitas cousas das últimas 
dramaturxias: é un momento moi bo, extraordinario. 

Saíu algunha vez do teatro antes  
de que rematase a función?

Para saír dunha obra teño que sentir que é unha frau-
de, moi vacua ou insultante porque hai un tratamento 
que creo que vai contra a miña conciencia. Fíxeno moi 
poucas, contadísimas veces. Os primeiros anos da 
miña vida cabreábame e saía botando pestes, agora 
non. 

Albariño ou ribeiro?

Eu son filla putativa de Ourense pero nacín en Ponte-
vedra. Gústame o albariño e gústame o ribeiro, aínda 
que son máis de tinto que de branco. 

Para acompañar que prato?

Gústanme moito os arroces. Son de bo dente, como 
todos os teatreiros. 

Díganos un lugar no que lle gustaría perderse.

Estiven o ano pasado nun encontro de escena lusófona 
en Brasil e ese punto dos brasileiros de abrir os brazos 
e dicir “gentileza!” é marabilloso. Non me importaría 
perderme alá. 

e unha canción para asubiar cando se perda  
no Brasil?

Se cadra unha do Vinicius. (Comeza a cantaruxar coa 
axuda de Fernando Dacosta). “Sem você, meu amor, eu 
não sou ninguém”. Sen xente como Elena e Fernando, 
eu teatralmente non son ninguén. 
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PROVINCIA DA CORUñA

A CORUñA

XANEIRO

20 ás 10.00 e 12.00 h / 21 ás 19.00 h _Forum Metropolitano 
eme2 emOCIóN&ARte _Kafka e a boneca viaxeira  [40]

20 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro 
QUIQUe PeóN CÍA. _Alén da Croa  [48]

26 ás 10.00 e 12.00 h / 27 ás 10.00 e 12.00 h / 28 ás 19.00 h 
Forum Metropolitano _teAtRO DeL ANDAmIO _�Area e auga  [34]

FEBREIRO

04 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro _D LOIRA _Tulipanes  [49]

09 e 10 ás 10.00 e 12.00 h _Forum Metropolitano 
tANxARINA _Trogloditas  [47]

24 e 25 ás 20.30 h / 26 ás 19.00 h _Teatro Rosalía Castro 
SARABeLA teAtRO _Tango  [34]

MARZO

10 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro 
jUANjO SeOANe P Y D _Los habitantes de la casa deshabitada [15]

22 ás 10.00 h / 23 ás 12.00 h _Teatro Rosalía Castro 
ARACALADANzA _Nubes  [49]

23 ás 20.00 h _Forum Metropolitano _ChéVeRe _Citizen total  [10]

30 ás 20.30 h _Forum Metropolitano 
OBRAS PúBLICAS _O fútbol é así  [17]

ABRIL

20 ás 20.30 h _Forum Metropolitano 
eSPeLLO CóNCAVO _Tres no bambán  [34]

20 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro _VAAmONDe, LAmAS 
& ROmeRO _Espectáculo con banda de música  [50]

27 ás 20.30 h _Forum Metropolitano 
FULANO, meNGANO e CItANO _Viva a crise!!  [34]

27, 28 e 29 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro 
teAtRO DO NOROeSte _Último cowboy  [34]

MAIO

11 ás 20.30 h _Forum Metropolitano 
VILANO PRODUCIóNS _Chamada desde o máis alá  [07]

12 ás 19.00 h _Teatro Rosalía Castro 
CAYetANO LLeDó _A maxia de Cayetano Lledó  [47]

AmeS 

FEBREIRO 

10 ás 18.30 h _Auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro 
ReDRUm PRODUCCIONeS _Moito conto (un espectáculo 
100% ecolóxico)  [46]

24 ás 21.00 h _Auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns 
ChéVeRe _Citizen total  [10]

MARZO 

02 ás 11.00 e 18.30 h _Auditorio da Casa da Cultura 
do Milladoiro _GALItOON _�Os limóns  [46]

23 ás 21.00 h _Auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns 
teAtRO DO NOROeSte _Último cowboy  [34]

MAIO 

11 ás 19.00 h _Auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns 
FUSIONARte _Ao ritmo da maxia  [47]

25 ás 21.00 h _Auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns 
PRODUCIóNS teAtRÁIS exCéNtRICAS _Oeste solitario  [32]

XUÑO 

01 ás 11.00 e 17.00 h _Auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro 
ReDRUm PRODUCCIONeS _Moito conto (un espectáculo 100% 
ecolóxico)  [46]

PROGRAmACIóN ReDe GALeGA  
De teAtROS e AUDItORIOS 
XANEIRO-XUÑO 2012

[consultar posibles modificacións 
da carteleira en www.agadic.info/Axenda]
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ARteIxO 

XANEIRO 

13 ás 20.45 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural 
BABALUVA _Cama e conto  [34]

20 ás 20.30 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural 
POPÍN _Popín chou  [47]

27 ás 20.30 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural 
DISSet teAtRe _Las hadas de la Bella Durmiente  [40]

FEBREIRO 

03 ás 20.45 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural 
QUIQUe PeóN CÍA. _Alén da Croa  [48]

17 ás 20.45 h  _Auditorio do Centro Cívico Cultural 
 ASSIRCóPAtAS _�Montaxe  [48]

24 ás 20.45 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural 
DAVID AmOR _Fuera de sitio  [11]

ABRIL 

27 ás 20.45 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural 
eNtRemANS _Blondy’s Coffee. Peza soa para dúas mulleres  [48]

AS PONteS De GARCÍA RODRÍGUez 

FEBREIRO 

26 ás 18.00 h / 27 ás 11.00 h _Auditorio Municipal Cine Alovi
 DISSet teAtRe _�Las hadas de la Bella Durmiente  [40]

MARZO 

04 ás 18.00 h _Auditorio Municipal Cine Alovi 
 BAOBAB teAtRO _�Fíos  [40]

11 ás 18.00 e 18.30 h _Auditorio Municipal Cine Alovi 
GOLFIñOS _Té, chocolate, café  [47]

18 ás 18.00 h _Auditorio Municipal Cine Alovi 
mAGO ROmARÍS _Magia Potagia  [47]

BetANzOS 

MARZO 

11 ás 20.00 h _Aula Municipal de Cultura 
ABRAPALABRA CReACIóNS eSCéNICAS _Memorias das 
memorias dun neno labrego  [16]

31 ás 20.00 h _Aula Municipal de Cultura 
eLeFANte eLeGANte _Iliria  [14]

ABRIL 

21 ás 20.00 h _Aula Municipal de Cultura 
SANtIAGO CORteGOSO _A filla de Woody Allen  [06]

MAIO 

20 ás 20.00 h _Aula Municipal de Cultura 
VOLtA e DÁLLe teAtRO _Menciñeiros  [17]

BOIRO 

XANEIRO 

27 ás 20.00 h _Casa da Cultura Ramón Martínez López 
CARAmUxO teAtRO _Pío  [46]

FEBREIRO 

03 ás 20.00 h _Casa da Cultura Ramón Martínez López 
mAGO ROmARÍS _Magia Potagia  [47]

MARZO 

16 ás 20.00 h _Casa da Cultura Ramón Martínez López 
GhAzAFeLhOS _Nana para un soldado  [46]

ABRIL 

20 ás 20.00 h _Casa da Cultura Ramón Martínez López 
teAtRO DO mORCeGO _O gato manchado e a andoriña Siñá  [46]

MAIO 

11 ás 20.00 h _Casa da Cultura Ramón Martínez López 
mAGO xACOBe _13 anos de maxia  [47]

CARBALLO 

XANEIRO 

22 ás 18.00 h _Pazo da Cultura 
CARAmUxO teAtRO _Pío  [46]

27 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
ABRAPALABRA CReACIóNS eSCéNICAS _Memorias das 
memorias dun neno labrego  [16]

FEBREIRO 

10 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
teAtRO DO NOROeSte _Último cowboy  [34]

12 ás 18.00 h _Pazo da Cultura 
GhAzAFeLhOS _Nana para un soldado  [46]

MARZO 

02 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
LAGARtA LAGARtA _Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

04 ás 18.00 h _Pazo da Cultura 
mAGO xACOBe _13 anos de maxia  [47]

17 ás 20.00 h _Pazo da Cultura 
ChéVeRe _Citizen total  [10]

25 ás 18.00 h _Pazo da Cultura 
BAOBAB teAtRO _Fíos  [40]

30 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
teAtRO DO AtLÁNtICO _E.R. (Algún día traballaremos xuntas) [11]

ABRIL 

14 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
eNtRemANS _Blondy’s Coffee. Peza soa para dúas mulleres  [48]

20 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
NAtxO mONteRO DANzA _Carni di prima qualità  [48]

21 ás 20.00 h _Pazo da Cultura 
LA mOV CÍA. De DANzA _La Cenicienta  [48]

27 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
SóLODOS, LA mACANA, PISANDO OVOS  
e QUIQUe PeóN CÍA. _SeisdeCatro  [49]

29 ás 18.00 h _Pazo da Cultura 
DA.te DANzA _Río de luna  [49]

CeDeIRA 

XANEIRO 

08 ás 18.30 h _Auditorio Municipal 
POPÍN _Popín chou  [47]

FEBREIRO 

04 ás 19.30 h _Auditorio Municipal 
DAVID AmOR _Fuera de sitio  [11]

25 ás 19.30 h _Auditorio Municipal 
SANtIAGO CORteGOSO _A filla de Woody Allen  [06]

MARZO 

02 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
AÍD _Concerto con dj e bailarín  [49]

03 ás 19.30 h _Auditorio Municipal 
VILANO PRODUCIóNS _Chamada desde o máis alá  [07]

10 ás 19.30 h _Auditorio Municipal 
GhAzAFeLhOS _Nana para un soldado  [46]

24 ás 19.30 h _Auditorio Municipal 
ASSIRCóPAtAS _Montaxe  [48]

31 ás 19.30 h _Auditorio Municipal _meeNDINhO GRUPO 
De mUSICA meDIeVAL _Os milagres de Santiago  [50]

ABRIL 

07 ás 19.30 h _Auditorio Municipal 
eLeFANte eLeGANte _Iliria  [14]

Cee 

FEBREIRO 

11 ás 18.00 h _Salón de Actos do Concello 
mAGO ROmARÍS _Magia Potagia  [47]

MARZO

03 ás 20.15 h _Salón de Actos do Concello 
teAtRO DO mORCeGO _American Café  [06]

10 ás 20.45 h _Salón de Actos do Concello 
FULANO, meNGANO e CItANO _Viva a crise!!  [34]
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ABRIL

14 ás 18.00 h _Salón de Actos do Concello 
CARAmUxO teAtRO _Pío  [46]

21 ás 18.00 h _Salón de Actos do Concello 
tÍteReS tReS GLOBOS _O sapo encantado  [46]

MAIO

12 ás 20.15 h_Salón de Actos do Concello 
VOLtA e DÁLLe teAtRO _Menciñeiros  [17]

19 ás 20.45 h _Salón de Actos do Concello 
SeRGIO PAzOS _Se galego, my friend  [33]

FeRROL 

FEBREIRO 

04 ás 20.30 h _Teatro Jofre 
jUANjO SeOANe P Y D _Los habitantes de la casa deshabitada [15]

18 ás 20.30 h _Teatro Jofre 
eme2 emOCIóN&ARte _O florido pénsil  [17]

MARZO 

04 ás 13.00 h _Teatro Jofre 
CARAmUxO teAtRO _Mensaxe sen botella  [40]

11 ás 13.00 h _Teatro Jofre 
CARAmUxO teAtRO _Pío  [46]

31 ás 20.30 h _Teatro Jofre 
SARABeLA teAtRO _Tango  [34]

ABRIL 

20 ás 20.30 h _Teatro Jofre 
eL tALLeR COmPAñÍA De FLAmeNCO _Rosas negras  [49]

MAIO 

05 ás 20.30 h _Teatro Jofre 
tALÍA teAtRO _Pelos na lingua  [32]

25 ás 20.30 h _Teatro Jofre 
eNtReCAIxAS _Miniaturas  [48]

XUÑO 

02 ás 20.30 h _Teatro Jofre 
teAtRO DO AtLÁNtICO _E.R. (Algún día traballaremos xuntas) [11]

03 ás 13.00 h _Teatro Jofre 
DISSet teAtRe _Las hadas de la Bella Durmiente  [40]

10 ás 13.00 h _Teatro Jofre 
OS QUINQUILLÁNS _Merlín  [46]

17 ás 13.00 h _Teatro Jofre _ReDRUm PRODUCCIONeS 
Moito conto (un espectáculo 100% ecolóxico)  [46]

mUROS 

FEBREIRO 

07 ás 18.00 h _Centro Cultural e Xuvenil 
mAGO ROmARÍS _Magia Potagia  [47]

14 ás 21.30 h _Centro Cultural e Xuvenil 
eme2 emOCIóN&ARte _O florido pénsil  [17]

FEBREIRO 

04 ás 18.00 h _Centro Cultural e Xuvenil 
DISSet teAtRe _Las hadas de la Bella Durmiente  [40]

MARZO 

03 ás 21.30 h _Centro Cultural e Xuvenil 
teAtRO DO NOROeSte _Último cowboy  [34]

10 ás 18.00 h _Centro Cultural e Xuvenil 
teAtRO DO mORCeGO _O gato manchado e a andoriña Siñá  [46]

ABRIL 

13 ás 12.30 h _Centro Cultural e Xuvenil _ABRAPALABRA 
CReACIóNS eSCéNICAS _Memorias das memorias 
dun neno labrego  [16]

20 ás 12.00 h / 21 ás 18.00 h _Centro Cultural e Xuvenil 
BABALUVA _Cama e conto  [34]

MAIO 

07 ás 12.30 h _Centro Cultural e Xuvenil 
ARteStUDIO teAtRO _Valados  [47]

NARóN 

XANEIRO 

21 ás 20.00 h _Auditorio Municipal 
ARACALADANzA _Nubes  [49]

28 ás 20.30 h _Pazo da Cultura 
PRODUCIóNS teAtRÁIS exCéNtRICAS _Oeste solitario  [32]

29 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
eme2 emOCIóN&ARte _Kafka e a boneca viaxeira  [40]

FEBREIRO 

11 ás 20.00 h _Pazo da Cultura 
OBRAS PúBLICAS _O fútbol é así  [17]

25 ás 20.00 h _Pazo da Cultura _ABRAPALABRA 
CReACIóNS eSCéNICAS _Memorias das memorias 
dun neno labrego  [16]

MARZO 

01 ás 20.30 h _Pazo da Cultura 
teAtRO DO mORCeGO _American Café  [06]

04 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
LA mAChINA teAtRO _Grillos y luciérnagas  [40]

09 ás 20.30 h / 10 ás 20.00 h _Pazo da Cultura 
eSPeLLO CóNCAVO _Tres no bambán  [34]

11 ás 18.00 h _Auditorio Municipal _ReDRUm PRODUCCIONeS 
Moito conto (un espectáculo 100% ecolóxico)  [46]

17 ás 20.00 h _Pazo da Cultura 
LAVI e BeL teAtRO _La Barraca del Zurdo  [14]

18 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
teAtRO DO mORCeGO _O gato manchado e a andoriña Siñá  [46]

ABRIL 

28 ás 20.30 h _Pazo da Cultura 
jUANjO SeOANe P Y D _Los habitantes de la casa deshabitada [15]

MAIO 

05 ás 20.00 h _Pazo da Cultura 
teAtRO DO NOROeSte _Último cowboy  [34]

12 ás 20.00 h _Pazo da Cultura 
VILANO PRODUCIóNS _Chamada desde o máis alá  [07]

OLeIROS 

FEBREIRO 

04 ás 20.30 h _Auditorio Gabriel García Márquez
OBRAS PúBLICAS _O fútbol é así  [17]

11 ás 20.30 h _Auditorio Gabriel García Márquez 
ASSIRCóPAtAS _Montaxe  [48]

MARZO 

03 ás 20.30 h _Auditorio Gabriel García Márquez 
eme2 emOCIóN&ARte _O florido pénsil  [17]

10 ás 20.30 h _Auditorio Gabriel García Márquez 
teAtRO DO NOROeSte _Último cowboy  [34]

17 ás 20.30 h _Auditorio Gabriel García Márquez 
teAtRO DO AtLÁNtICO _E.R. (Algún día traballaremos xuntas) [11]

24 ás 20.30 h _Auditorio Gabriel García Márquez 
PRODUCIóNS teAtRÁIS exCéNtRICAS _Oeste solitario  [32]

ORtIGUeIRA 

ABRIL 

28 ás  20.00 h _Teatro da Beneficencia 
DAVID AmOR _ Fuera de sitio  [11]

MARZO

30 ás 20.00 h _Teatro da Beneficencia
SeRGIO PAzOS _Se galego, my friend  [33]

ABRIL

07 ás 20.00 h _Teatro da Beneficencia _SéS _Sés en acústico  [50]

MAIO

19 ás 18.00 h _Teatro da Beneficencia _teAtRO DeL 
ANDAmIO _A verdadeira historia da cigarra e a formiga  [34]

XUÑO

09 ás 18.00 h _Teatro da Beneficencia 
GhAzAFeLhOS _Nana para un soldado  [46]
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SADA 

FEBREIRO 

26 ás 17.00 h e 20.00 h _Casa da Cultura Pintor Lloréns 
mALASOmBRA PRODUCIóNS _GO ON!!   [11]

MARZO 

02 ás 18.00 h _Casa da Cultura Pintor Lloréns 
ARteStUDIO teAtRO _Valados   [47]

ABRIL 

27 ás 18.00 h _Casa da Cultura Pintor Lloréns 
teAtRO DO mORCeGO _O gato manchado e a andoriña Siñá   [46]

MAIO 

05 ás 20.00 h _Casa da Cultura Pintor Lloréns 
exPReSIóN PRODUCIóNS _Trío de ases   [47]

11 ás 18.00 h _Casa da Cultura Pintor Lloréns _teAtRO 
DeL ANDAmIO _A verdadeira historia da cigarra e a formiga   [34]

XUÑO  

10 ás 20.00 h _Casa da Cultura Pintor Lloréns 
eLeFANte eLeGANte _Iliria   [14]

SANtIAGO De COmPOSteLA 

XANEIRO 

26 e 27 ás 21.00 h _Teatro Principal _teAtRO DO 
AtLÁNtICO _E.R. (Algún día traballaremos xuntas)   [11]

FEBREIRO 

08 e 09 ás 21.00 h _Teatro Principal 
SANtIAGO CORteGOSO _A filla de Woody Allen   [06]

14 e 15 ás 21.00 h _Teatro Principal 
DAVID AmOR _Fuera de sitio   [11]

17 ás 21.00 h _Teatro Principal
CIRCIO _Baile de soños   [48]

28 e 29 ás 21.00 h _Teatro Principal 
CASAhAmLet _Se non queres casar, o mesmo dá  [33]

MARZO 

10 ás 21.00 h _Teatro Principal 
VILANO PRODUCIóNS _Chamada desde o máis alá   [07]

22 e 23 ás 21.00 h _Teatro Principal 
SeRGIO PAzOS _Se galego, my friend   [33]

ABRIL 

11 ás 21.00 h _Teatro Principal 
D LOIRA _Tulipanes  [49]

28 ás 21.00 h _Teatro Principal 
PROVISIONAL DANzA _Ni ogros ni princesas  [48]

MAIO 

25 ás 20.00 h / 26 ás 19.00 h _Teatro Principal 
ChéVeRe _Citizen total  [10]

XUÑO 

15 e 16 ás 21.00 h _Teatro Principal 
SARABeLA teAtRO _Tango  [34]

PROVINCIA De LUGO

FOz 

MARZO 

03 ás 18.30 h _Sala Bahía 
BAOBAB teAtRO _Fíos  [40]

ABRIL 

04 ás 20.00 h _Sala Bahía _GRUPO De múSICA 
ANtIGA 1500 _Eamus videre… O ciclo da Semana 
Santa a través da música antiga  [50]

07 ás 18.30 h _Sala Bahía _tALÍA teAtRO 
Carta urxente para Máximo Toxo  [40]

08 ás 12.00 h _Sala Bahía _meeNDINhO GRUPO 
De mUSICA meDIeVAL _Os milagres de Santiago  [50]

08 ás 12.00 h _Sala Bahía 
SAx-40 _Viaxe musical con saxos  [50]

MAIO 

05 ás 18.30 h _Sala Bahía 
CARAmUxO teAtRO _Mensaxe sen botella   [40]

LUGO 

XANEIRO 

14 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Gustavo Freire 
SARABeLA teAtRO _Tango   [34]

MARZO 

24 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Gustavo Freire 
tALÍA teAtRO _Pelos na lingua   [32]

ABRIL 

14 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Gustavo Freire 
SANtIAGO CORteGOSO _A filla de Woody Allen   [06]

MAIO 

05 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Gustavo Freire 
VOLtA e DÁLLe teAtRO _Menciñeiros   [17]

12 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Gustavo Freire 
ChéVeRe _Citizen 1 (maioría silenciosa)   [07]

26 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Gustavo Freire 
ABRAPALABRA CReACIóNS eSCéNICAS _Memorias das 
memorias dun neno labrego   [16]

mONFORte De LemOS 

MARZO 

14 ás 20.15 h _Edificio Multiúsos _teAtRO DO AtLÁNtICO 
E.R. (Algún día traballaremos xuntas)   [11]

ABRIL 

04 ás 20.15 h _Edificio Multiúsos 
LAGARtA LAGARtA _Unha hora na vida de Stefan Zweig   [34]

MAIO 

09 ás 20.15 h _Edificio Multiúsos 
tALÍA teAtRO _Pelos na lingua   [32]

XUÑO 

29 ás 22.30 h _Edificio Multiúsos 
ChéVeRe _Citizen total   [10]

RIBADeO 

XANEIRO 

04 ás 17.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
ReDRUm PRODUCCIONeS _Moito conto (un espectáculo 
100% ecolóxico)  [46]

FEBREIRO 

12 ás 17.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
tANxARINA _Trogloditas  [47]

MARZO 

04 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
LAGARtA LAGARtA _Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

25 ás 17.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
teAtRO DO mORCeGO _O gato manchado e a andoriña Siñá  [46]

ABRIL 

22 ás 17.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval
BAOBAB teAtRO _Fíos  [40]

MAIO 

13 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
VOLtA e DÁLLe teAtRO _Menciñeiros  [17]

XUÑO 

03 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
ChéVeRe _Citizen 1 (maioría silenciosa)  [07]
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VIVeIRO 

XANEIRO 

28 ás 18.00 h _Teatro Pastor Díaz
CARAmUxO teAtRO _Pío  [46]

FEBREIRO 

04 ás 20.30 h _Teatro Pastor Díaz 
teAtRO DO NOROeSte _Último cowboy  [34]

25 ás 18.00 h _Teatro Pastor Díaz 
ARteStUDIO teAtRO _Valados  [47]

MARZO 

03 ás 18.00 h _Teatro Pastor Díaz 
tALÍA teAtRO _Carta urxente para Máximo Toxo  [40]

17 ás 20.30 h _Teatro Pastor Díaz 
VOLtA e DÁLLe teAtRO _Menciñeiros  [17]

ABRIL 

21 ás 20.30 h _Teatro Pastor Díaz 
SARABeLA teAtRO _Tango  [34]

28 ás 20.30 h _Teatro Pastor Díaz 
PRODUCIóNS teAtRÁIS exCéNtRICAS _Oeste solitario  [32]

PROVINCIA De OUReNSe 

A RúA 

XANEIRO 

22 ás 20.00 h _Centro Cultural Avenida 
CASAhAmLet _Se non queres casar, o mesmo dá  [33]

MARZO 

18 ás 19.00 h _Centro Cultural Avenida 
FUSIONARte _Ao ritmo da maxia  [47]

ABRIL 

22 ás 20.00 h _Centro Cultural Avenida 
FULANO, meNGANO e CItANO _Viva a crise!!  [34]

MAIO 

20 ás 20.00 h _Centro Cultural Avenida
SeRGIO PAzOS _Se galego, my friend  [33]

O BARCO De VALDeORRAS 

FEBREIRO 

17 ás 21.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo 
eme2 emOCIóN&ARte _O florido pénsil  [17]

MARZO 

02 ás 21.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo 
teAtRO DO mORCeGO _American Café  [06]

ABRIL 

20 ás 21.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo 
eLeFANte eLeGANte _Iliria  [14]

MAIO 

04 ás 21.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo
ChéVeRe _Citizen 2 (made in Galicia)  [07]

19 ás 21.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo _VAAmONDe, 
LAmAS & ROmeRO _Espectáculo con banda de música  [50]

O CARBALLIñO 

XANEIRO 

28 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
GhAzAFeLhOS _Nana para un soldado  [46]

FEBREIRO 

11 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
teAtRO DeL ANDAmIO _Area e auga  [34]

MARZO 

03 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
LA mAChINA teAtRO _Grillos y luciérnagas  [40]

24 ás 18.00 h _Auditorio Municipal
CAYetANO LLeDó _A maxia de Cayetano Lledó  [47]

ABRIL 

21 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
CARAmUxO teAtRO _Pío  [46]

MAIO 

26 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
tALÍA teAtRO _Carta urxente para Máximo Toxo  [40]

OUReNSe 

XANEIRO 

14 ás 20.30 h _Teatro Principal 
jUANjO SeOANe P Y D _Los habitantes de la casa deshabitada [15]

FEBREIRO 

05 ás 19.00 h _Teatro Principal 
teAtRO DO AtLÁNtICO _E.R. (Algún día traballaremos xuntas) [11]

12 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
GOLFIñOS _Té, chocolate, café  [47]

19 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
mAGO xACOBe _13 anos de maxia  [47]

26 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
LA mAChINA teAtRO _Grillos y luciérnagas  [40]

MARZO 

02 ás 20.30 h _Auditorio Municipal 
QUIQUe PeóN CÍA. _Alén da Croa  [48]

11 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
NI FU NI FA ANImACIóN _Universo lácteo  [48]

18 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
tRASPeDIANte _Baleadas  [48]

21 ás 20.30 h / 22 ás 11.00 h _Auditorio Municipal 
tALÍA teAtRO _Pelos na lingua  [32]

25 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
CARAmUxO teAtRO _Pío  [46]

30 ás 20.30 h _Auditorio Municipal 
VOLtA e DÁLLe teAtRO _Menciñeiros  [17]

ABRIL 

01 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
mAmÁ CABRA _Mamá Cabra (10+1)  [50]

08 ás 12.00 h _Auditorio Municipal
ARACALADANzA _Nubes  [49]

15 ás 12.00 h _Auditorio Municipal
mAGO ROmARÍS _Magia Potagia  [47]

22 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
tÍteReS tReS GLOBOS _O sapo encantado  [46]

29 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
VIRAVOLtA tÍteReS _Cando chove e raia o sol...  [40]

MAIO 

05 ás 20.30 h _Teatro Principal 
OBRAS PúBLICAS _O fútbol é así  [17]

06 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
DISSet teAtRe _Las hadas de la Bella Durmiente  [40]

13 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
ReDRUm PRODUCCIONeS _Moito conto 
(un espectáculo 100% ecolóxico)  [46]

17 ás 20.30 h _Teatro Principal 
PRODUCIóNS teAtRÁIS exCéNtRICAS _Oeste solitario  [32]

18 ás 20.30 h _Auditorio Municipal 
FUNBOA eSCéNICA _Oiseau Rebelle  [32]

20 ás 12.00 h _Auditorio Municipal _teAtRO DeL 
ANDAmIO _A verdadeira historia da cigarra e a formiga  [34]

27 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
DA.te DANzA _Río de luna  [49]

XUÑO 

08 ás 21.00 h _Teatro Principal 
ChéVeRe _Citizen 2 (made in Galicia)  [07]

15 ás 21.00 h _Teatro Principal 
LAVI e BeL teAtRO _La Barraca del Zurdo  [14]
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PROVINCIA De PONteVeDRA 

A eStRADA 

MARZO 

09 ás 21.00 h _Teatro Principal 
teAtRO DO NOROeSte _Último cowboy   [34]

16 ás 21.00 h _Teatro Principal 
PRODUCIóNS teAtRÁIS exCéNtRICAS _Oeste solitario   [32]

ABRIL 

13 ás 21.00 h _Teatro Principal 
FUNBOA eSCéNICA _Oiseau Rebelle   [32]

27 ás 21.00 h _Teatro Principal 
SANtIAGO CORteGOSO _A filla de Woody Allen   [06]

CAmBADOS 

XANEIRO 

22 ás 18.00 h _Auditorio Municipal da Xuventude 
CAYetANO LLeDó _A maxia de Cayetano Lledó   [47]

29 ás 18.00 h _Auditorio Municipal da Xuventude 
CARAmUxO teAtRO _Pío   [46]

FEBREIRO 

05 ás 18.00 h _Auditorio Municipal da Xuventude 
BABALUVA _Cama e conto   [34]

12 ás 18.00 h _Auditorio Municipal da Xuventude 
GALItOON _Os limóns   [46]

GONDOmAR 

FEBREIRO 

18 ás 21.00 h _Auditorio Lois Tobío 
ASSIRCóPAtAS _Montaxe   [48]

ABRIL 

21 ás 18.00 h _Auditorio Lois Tobío 
tALÍA teAtRO _Carta urxente para Máximo Toxo   [40]

MAIO 

04 ás 21.00 h _Auditorio Lois Tobío 
SeRGIO PAzOS _Se galego, my friend   [33]

05 ás 21.00 h _Auditorio Lois Tobío 
FUNBOA eSCéNICA _Oiseau Rebelle   [32]

06 ás 18.00 h _Auditorio Lois Tobío 
mAGO ROmARÍS _Magia Potagia   [47]

12 ás 21.00 h _Auditorio Lois Tobío 
tALÍA teAtRO _Pelos na lingua   [32]

13 ás 18.00 h _Auditorio Lois Tobío _teAtRO DeL 
ANDAmIO _A verdadeira historia da cigarra e a formiga   [34]

19 ás 21.00 h _Auditorio Lois Tobío 
SANtIAGO CORteGOSO _A filla de Woody Allen   [06]

20 ás 18.00 h _Auditorio Lois Tobío 
SON+D2 _Concerto didáctico   [49]

LALÍN 

FEBREIRO 

14 ás 21.30 h _Salón Teatro 
ASSIRCóPAtAS _Montaxe   [48]

MARZO 

23 ás 21.30 h _Salón Teatro 
VOLtA e DÁLLe teAtRO _Menciñeiros   [17]

ABRIL 

20 ás 21.30 h _Salón Teatro 
SeRGIO PAzOS _Se galego, my friend   [33]

MAIO 

18 ás 21.30 h _Salón Teatro 
ChéVeRe _Citizen 2 (made in Galicia)   [07]

PONteVeDRA 

XANEIRO 

20 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
PRODUCIóNS teAtRÁIS exCéNtRICAS _Oeste solitario  [32]

22 ás 12.00 e 18.30 h _Teatro Principal 
BAOBAB teAtRO _Fíos  [40]

FEBREIRO  

05 ás 12.00 e 18.30 h / 06 ás 11.30 h _Teatro Principal 
CARAmUxO teAtRO _Mensaxe sen botella  [40]

12 ás 12.00 e 18.30 h _Teatro Principal 
ARteStUDIO teAtRO _Valados  [47]

MARZO 

06 ás 11.30 e 18.30 h / 07 ás 11.30 h _Pazo da Cultura 
eme2 emOCIóN&ARte _Kafka e a boneca viaxeira  [40]

08 ás 11.30 e 21.00 h _Pazo da Cultura 
VOLtA e DÁLLe teAtRO _Menciñeiros  [17]

09 ás 11.30 e 18.30 h / 10 ás 18.30 h _Pazo da Cultura 
OS QUINQUILLÁNS _Merlín  [46]

13 ás 18.00 h / 18 ás 12.00 e 18.30 h _Teatro Principal 
tALÍA teAtRO _Carta urxente para Máximo Toxo  [40]

15 ás 11.30 e 21.00 h _Pazo da Cultura 
tALÍA teAtRO _Pelos na lingua  [32]

17 ás 11.00, 12.30, 17.00 e 18.30 h _Pazo da Cultura 
GOLFIñOS _Té, chocolate, café  [47]

23 ás 11.30 e 18.30 h / 24 ás 18.30 h _Pazo da Cultura 
VIRAVOLtA tÍteReS _Cando chove e raia o sol...  [40]

25 ás 12.00 e 18.30 h / 26 ás 11.30 h _Teatro Principal 
GhAzAFeLhOS _Nana para un soldado  [46]

27 ás 11.30 e 18.30 h / 28 ás 18.30 h _Pazo da Cultura 
tÍteReS tReS GLOBOS _O sapo encantado  [46]

31 ás 18.30 h _Pazo da Cultura 
ARACALADANzA _Nubes  [49]

ReDONDeLA 

XANEIRO 

21 ás 18.00 h _Multiúsos da Xunqueira 
tÍteReS tReS GLOBOS _O sapo encantado   [46]

28 ás 18.00 h _Multiúsos da Xunqueira 
VIRAVOLtA tÍteReS _Cando chove e raia o sol...   [40]

FEBREIRO 

04 ás 18.00 h _Multiúsos da Xunqueira _teAtRO DeL 
ANDAmIO _A verdadeira historia da cigarra e a formiga   [34]

25 ás 20.00 h _Multiúsos da Xunqueira 
FULANO, meNGANO e CItANO _Viva a crise!!   [34]

MARZO 

03 ás 20.00 h _Multiúsos da Xunqueira
 mALASOmBRA PRODUCIóNS _�GO ON!!   [11]

10 ás 20.00 h _Multiúsos da Xunqueira 
tALÍA teAtRO _Pelos na lingua   [32]

17 ás 20.00 h _Multiúsos da Xunqueira 
eSPeLLO CóNCAVO _Tres no bambán   [34]

24 ás 20.00 h _Multiúsos da Xunqueira 
eLeFANte eLeGANte _Iliria   [14]

31 ás 20.00 h _Multiúsos da Xunqueira 
VILANO PRODUCIóNS _Chamada desde o máis alá   [07]

tUI 

FEBREIRO 

03 ás 21.30 h _Teatro Municipal 
ChéVeRe _Citizen 1 (maioría silenciosa)   [07]

10 ás 20.00 h _Teatro Municipal 
DISSet teAtRe _Las hadas de la Bella Durmiente   [40]

MARZO 

02 ás 21.30 h _Teatro Municipal 
SARABeLA teAtRO _Tango   [34]

09 ás 20.00 h _Teatro Municipal 
CARAmUxO teAtRO _Pío   [46]

10 ás 20.30 h _Teatro Municipal 
mALVeLA _Raianas   [50]
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MAIO 

11 ás 20.00 h _Teatro Municipal 
mAGO ROmARÍS _Magia Potagia  [47]

16 ás 20.30 h _Teatro Municipal
eSPeLLO CóNCAVO _Tres no bambán  [34]

VIGO 

FEBREIRO 

03 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
DAVID AmOR _Fuera de sitio  [11]

05 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
DISSet teAtRe _Las hadas de la Bella Durmiente  [40]

10 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
QUIQUe PeóN CÍA. _Alén da Croa  [48]

12 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
LA mOV CÍA. De DANzA _La Cenicienta  [48]

17 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
LULAVAI   [50]

19 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
LA mAChINA teAtRO _Grillos y luciérnagas  [40]

24 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
OBRAS PúBLICAS _O fútbol é así  [17]

26 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
tALÍA teAtRO _Carta urxente para Máximo Toxo  [40]

MARZO 

16 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
LAVI e BeL teAtRO _La Barraca del Zurdo  [14]

18 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
GhAzAFeLhOS _Nana para un soldado  [46]

23 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
mIkI NeRVIO AND the BLUeSmAkeRS   [50]

25 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
GOLFIñOS _Té, chocolate, café  [47]

ABRIL 

13 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
eNtRemANS _Blondy’s Coffee. Peza soa para dúas mulleres  [48]

15 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
teAtRO DO mORCeGO _O gato manchado e a andoriña Siñá  [46]

20 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
FUNBOA eSCéNICA _Oiseau Rebelle  [32]

22 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
eme2 emOCIóN&ARte _Kafka e a boneca viaxeira  [40]

27 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
AÍD _Concerto con dj e bailarín  [49]

29 ás 18.00 h _Auditorio Municipal
ARACALADANzA _Nubes  [49]

MAIO 

04 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
eSPeLLO CóNCAVO _Tres no bambán  [34]

06 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
CARAmUxO teAtRO _Pío  [46]

11 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
mAL PeLO _Todos los nombres  [49]

13 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
tRASPeDIANte _Baleadas  [48]

18 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
SeRGIO PAzOS _Se galego, my friend  [33]

20 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
mAGO ROmARÍS _Magia Potagia  [47]

25 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
FRAN PéRez “NARF”  [50]

VILAGARCÍA De AROUSA 

FEBREIRO 

25 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
ChéVeRe _Citizen 2 (made in Galicia)  [07]

MARZO 

17 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
PRODUCIóNS teAtRÁIS exCéNtRICAS _Oeste solitario  [32]

24 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
FULANO, meNGANO e CItANO _Viva a crise!!  [34]

ABRIL 

14 ás 21.00 h _Auditorio Municipal
teAtRO DO NOROeSte _Último cowboy  [34]
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PROGRAmACIóN ReDe GALeGA  
De SALAS. XANEIRO-XUÑO 2012

PROVINCIA DA CORUñA

A CORUñA

XANEIRO

28 ás 18.00 h / 29 ás 12.30 e 18.00 h _Teatro del Andamio 
tÍteReS tROmPICALLO _O día que chegou unha nube e choveu [46]

FEBREIRO

04 ás 18.00 h / 05 ás 12.30 e 18.00 h _Teatro del Andamio 
mAxIA e teAtRO A ILLA DOS NeNOS _A maxia dos soños   [34]

11 ás 18.00 h / 12 ás 12.30 e 18.00 h _Teatro del Andamio 
BAOBAB teAtRO _Fíos  [40]

MARZO

03 ás 18.00 h / 04 ás 12.30 e 18.00 h _Teatro del Andamio
eSCeNA mIRIñAQUe _Dulce de leche  [40]

31 ás 18.00 h _Teatro del Andamio 
tÍteReS tReS GLOBOS _Caraporquiña Vermella  [40]

ABRIL 

01 ás 12.30 e 18.00 h _Teatro del Andamio 
tÍteReS tReS GLOBOS _Caraporquiña Vermella   [40]

14 ás 19.00 h / 15 ás 12.30 e 19.00 h _Teatro del Andamio 
tARABeLOS _A que cheiran os contos?   [34]

21 ás 19.00 h / 22 ás 12.30 e 19.00 h _Teatro del Andamio
kAtARSIS, eDUCACIóN e teAtRO _Pa cama   [46]

 

SANtIAGO De COmPOSteLA

XANEIRO

01 e 14 ás 21.00 h _Sala Santart
mIkI NeRVIO AND the BLUeSmAkeRS  [50]

28 ás 18.00 h / 29 ás 12.30 h _Arteria Noroeste-Teatro Escena
PINGA teAtRO _O bufón do reino   [46]

FEBREIRO

04 e 05 ás 18.00 h _Sala Santart
teAtRO eN PUNtO _Merenda de libros  [46]

11 ás 18.00 h / 12 ás 12.30 h _Arteria Noroeste-Teatro Escena 
tÍteReS CASCANUeCeS _O fillo do panadeiro  [46]

11 e 12 ás 21.00 h _Sala Santart _CÍA. BIChAkADeLA _Soños  [33]

18 ás 21.00 h _Sala Santart 
VOLANDO LIBRe _O camaleón musical  [50]

25 ás 18.00 h / 26 ás 12.30 h _Arteria Noroeste-Teatro Escena
hILANDO tÍteReS _Juan Feroz & Lobo López  [40]

25 e 26 ás 21.00 h _Sala Santart _CISmA _Un disfraz equivocado [49]

MARZO

03 ás 18.00 h e 04 ás 12.30 h_Arteria Noroeste-Teatro Escena
eNCeNA PRODUCIóNS ARtÍStICAS _Un día de formiga  [47]

03 e 04 ás 21.00 h _Sala Santart _INVeRSA teAtRO _Kamouraska [14]

10 e 11 ás 21.00 h _Sala Santart _AReLA DAS ARteS _Degoiro [10]

17 ás 18.00 h / 18 ás 12.30 h / 19 ás 11.30 h _Arteria Noroeste-
Teatro Escena _GALItOON _�Rosalía, a pulga que escribía  [47]

17 e 18 ás 21.00 h _Sala Santart 
teAtRO DO LUme _A que non podes dicir cocacola?  [06]

ABRIL 

07 ás 21.00 h _Sala Santart _keNtOkAkÍ _Odessa Mamma  [50]

14 ás 18.00 h / 15 ás 12.30 h / 16 ás 11.30 h _Arteria Noroeste-
Teatro Escena _teAtRO DO NOROeSte _�Piratas  [47]

14 ás 21.00 h _Sala Santart _CLAVe De FADO   [49]

21 ás 18.00 h / 22 ás 12.30 h / 23 ás 11.30 h
Arteria Noroeste-Teatro Escena _LA GOteRA De LAzOteA 
La boda de la pulga y el piojo  [40]

MAIO

05 ás 18.00 h / 06 ás 12.30 h _Arteria Noroeste-Teatro Escena 
eSCeNA mIRIñAQUe _Dulce de leche   [40]

PROVINCIA De PONteVeDRA

VIGO 

XANEIRO

20 e 21 ás 22.00 h / 22 ás 21.00 h _Teatro Ensalle 
A ARtÍStICA _Verde a tempo completo   [49]

MARZO

02 e 03 ás 22.00 h / 04 ás 21.00 h _Teatro Ensalle 
LA RePúBLICA _La puta y el gigante    [15]

09 e 10 ás 22.00 h / 11 ás 21.00 h _Teatro Ensalle
PROVISIONAL DANzA _Eternos  [48]

16 e 17 ás 22.00 h / 18 ás 21.00 h _Teatro Ensalle
AFLeRA PRODUCCIONeS _Conversación en rojo  [10]

17 ás 21.30 h / 18 ás 21.00 h _Teatro Arte Livre
CISmA _Un disfraz equivocado  [49]

23 e 24 ás 22.00 h / 25 ás 21.00 h _Teatro Ensalle
ANUSkA ALONSO _Quando Corpus  [49]

24 ás 21.30 h / 25 ás 21.00 h _Teatro Arte Livre 
INVeRSA teAtRO _Kamouraska  [14]

31 ás 18.00 h _Teatro Arte Livre
mAtAPIOLLOS teAtRO _A rebelión do monicreque  [34]

31 ás 21.30 h _Teatro Arte Livre
PeRIGALLO teAtRO _La mudanza   [15]

ABRIL

01 ás 18.00 h _Teatro Arte Livre
mAtAPIOLLOS teAtRO _A rebelión do monicreque  [34]

01 ás 21.00 h _Teatro Arte Livre
PeRIGALLO teAtRO _La mudanza  [15]

07 e 08 ás 18.00 h _Teatro Arte Livre
AReLA DAS ARteS _Arela Miúda en: O recuncho de Anabel  [34]

07 ás 21.30 h / 08 ás 21.00 h _Teatro Arte Livre
COmPAñÍA DAS mARÍAS _Malena llena eres de gracia  [16]

14 e 15 ás 18.00 h _Teatro Arte Livre
tÍteReS CAChIRULO _Do, re, mi, Mozart xoga aquí  [40]

14 ás 21.30 h / 15 ás 21.00 h _Teatro Arte Livre
xeRPO CULtURAL _M.O.R.G.U.E.  [16]

MAIO

25 e 26 ás 22.00 h / 27 ás 21.00 h _Teatro Ensalle
móNICA GARCÍA GARCÍA _La velocidad de las cosas   [48]
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MOITO COnTO
Os catro erres da reciclaxe

Unha comedia musical, un conto cheo de  
contos, unha lección sobre a importancia  
de reciclar e un compromiso co medio ambiente que  
se manifesta non só no contido, senón tamén na posta 
en escena. Todo iso atópase en Moito conto, a segunda 
produción de REDRUM, unha obra para público familiar 
que recicla todos os elementos posibles. Álex Sampayo 
dirixe a Mónica García, Tamara Canosa e Guillermo 
Carbajo nun espectáculo 100% ecolóxico. 
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Recuperar

En Moito conto séguense ao pé da letra os 
catro erres da reciclaxe: reducir, reutilizar, 
reciclar e recuperar. Empezamos pola últi-
ma, porque aínda non chegara á nosa cita 
e Álex Sampayo, o seu director, xa viña 
pensando en qué nos respondería se lle 
preguntabamos polo punto de partida da 
obra. “A orixe está no espectáculo Os ca-
níbales len Hansel e Gretel, unha historia 
para adultos moi escura”. A peza nunca 
chegou a ser estreada e, decididos a mon-
tar un espectáculo infantil, recuperaron 
o fío condutor e certo sentido do humor 
para esta obra pensada para nenos e ne-
nas intelixentes “aos que lles gusta moito 
porque non os tratamos como parvos”, 
asegura o seu director.

“Metinme no terreo do infantil por merca-
do”, confesa sen pudor Álex Sampayo, “e 
foi moi divertido, porque creamos unha 
proposta canalla, na que non rebaixa-
mos a calidade e puidemos introducir un 
pouco de humor mordaz e lisérxico”. No 
fondo, iso non se afasta do espírito dos 
contos clásicos, “que sempre foron moi 
perversos ao trataren de concienciar e 
asustar a un tempo”. 

Reutilizar

Os contos clásicos dos irmáns Grimm co-
bran nova vida nesta obra. Baséase na 
estrutura de Hansel e Gretel e incorpora 
referencias á Carapuchiña Vermella, Bran-
caneves, Cincenta e a invención dunha so-
ciedade de princesas anónimas. Con todos 
estes elementos, preséntase unha fábula 
sobre ecoloxía, autoestima e amizade. 

A escenografía e o atrezzo 
están construídos con 
materiais reciclados ou 
reciclables. A iluminación 
emprega lámpadas LED,  
que aforran ata un 90%  
e que lle dan á peza unha 
estética moi especialOESTE SOLITARIO

Producións Teatráis Excéntricas

Autoría: Martin McDonagh / Dirección: Quico Cadaval  
Elenco: Evaristo Calvo, Víctor Mosqueira, María Lado, 
Marcos Correa / Xénero: Teatro adultos/Comedia

Os protagonistas son Valene e Coleman, dous ir-
máns que mal volven do enterro do pai, comezan a 
disputar o que o vello deixou, convertendo a casa 
nun campo de batalla. É como un western domés-
tico ao que asisten como espectadores o atónito 
cura, o padre Welsh, que non entende nada, e a 
escéptica Girleen, unha esperta rapariga da aldea, 
que o entende todo. No fundo de todo este asunto 
agáchase un magnífico crime, como en todas as 
obras de Martin McDonagh.

+ info. en: www.excentricas.net 

OISEAU REBELLE
Funboa Escénica

Autoría: Paulina Funes, Cristina Balboa  
Dirección: Paulina Funes, Cristina Balboa  
Elenco: Paulina Funes, Cristina Balboa  
Xénero: Teatro adultos/Contemporáneo

Un espectáculo de teatro-danza verbal, plástico e 
sonoro que dialoga acerca do imaxinario amoroso 
e des-amoroso. Un ritual do corazón como múscu- 
lo, como metáfora e como alimento. Somos víti-
mas e verdugos deste obxecto de desexo. Somos 
xogadoras do tres en raia, das agochadas, de bico, 
verdade ou consecuencia. Estamos no miolo, no 
ollo do furacán, no centro de gravidade permanen-
te. Poderiamos facer isto, o outro, o de máis aló. 
Poderiamos ser boas, malas, regulares.

+ info. en: www.funboaescenica.blogspot.com

PELOS NA LINGUA
Talía Teatro

Autoría: Varios / Dirección: Avelino González 
Elenco: María Ordóñez, Toño Casais e Artur Trillo  
Xénero: Teatro adultos/Comedia

Talía Teatro afronta de novo un espectáculo que 
invita á reflexión sobre a lingua pero sen esquecer 
o humor e a ironía. Un espectáculo áxil, dinámico  
e fresco para maiores de 13 anos.

+ info en: www.taliateatro.es

O director
Realizador de cine e televisión en series, tele-
filmes e curtametraxes, Álex Sampayo sentíase 
un espectador de teatro defraudado cando de-
cidiu dar o salto á dirección teatral hai apenas 
tres anos. “Quería renovarme, facer algo distin-
to pero ligado ao traballo con actores, que é o 
que me interesa. No audiovisual a técnica leva o 
80% do tempo e os actores o outro 20%, e tiña 
ganas de inverter isto”. Dirixiu a Rosa Álvarez en 
A pensión, estreada en 2009. O que inicialmente 
ía ser a súa primeira longametraxe converteuse 
na súa alternativa escénica. “O teatro para min 
foi unha inxección de vitalidade, a oportunidade 
de contar historias desde outro punto de vista”. 

manola e Pepiño
Dous personaxes “con defectos moi recoñecibles 
que provocan empatía por parte do espectador”, 
resume o director. Tamara Canosa é Manola, Gui-
llermo Carbajo é Pepiño. Dous actores novos, for-
xados na televisión e no cine e con moitas cousas 
que dicir sobre as táboas. Aquí encarnan dous per-
dedores: ela parva e el algo listo. Ela botada para 
adiante e el desconfiado. Ela lembra a protagonista 
de Pequena Miss Sunshine; el, o clásico neno per-
dedor do cine americano dos 80. “Se cada un fose 
polo seu lado serían desastrosos, pero como se 
complementan conseguen o seu obxectivo”, aclara 
Álex Sampayo.
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Postos a reutilizar, Redrum bota man de 
clásicos do pop independente español 
para poñerlle música ao espectáculo. 
Por aí soan temas de Jeanette, Fangoria, 
La Casa Azul ou Los Fresones Rebeldes, 
que cobran nova vida con letras concien-
ciadas. No patio de butacas os cativos 
bailan con melodías que probablemente 
escoitan por primeira vez. 

Reciclar

A concienciación ambiental está na men-
saxe do espectáculo, pero tamén na ma-
neira de levalo a escena. A escenografía e 
o atrezzo de Moito conto están construí-
dos con materiais reciclados ou recicla-
bles. A iluminación, deseñada por Carlos 
Álvarez-Ossorio, emprega lámpadas LED, 
que, ademais de aforraren ata un 90% 
de enerxía, lle dan á peza unha estética 
moi especial. “Buscabamos un leit motiv 

adecuado ao noso tempo, e atopámolo na 
reciclaxe e no aforro enerxético”. 

Reducir

Máis aló de Moito conto, a necesidade de 
reducir marca o por agora curto camiño 
de Redrum. A compañía naceu en 2009 
da man dun grupiño de xente moi nova 
chegada do audiovisual. O seu primeiro 
reto foi poñer en escena A pensión, unha 
obra de suspense con Rosa Álvarez como 
protagonista. Moito conto é un proxecto 
máis pequeno, e o seguinte aínda o vai 
ser máis, “buscando un minimalismo fo-
mentado polo propio mercado”, explica 
Sampayo. Será unha peza para só dous 
actores inspirada nunha novela de Amélie 
Nothomb e dirixida aos adultos. Coa idea 
de alternar espectáculos para un e outro 
público, agardan un ano despois volver 
afrontar outra obra para público familiar. 

SÉ GALEGO, MY FRIEND
Sergio Pazos

Autoría: Sergio Pazos / Dirección: Sergio Pazos  
Elenco: Sergio Pazos / Xénero: Teatro adultos/Comedia

Os galegos somos uns seres moi curiosos. Vémolo 
todo desde unha óptica diferente e temos un 
humor moi especial. Temos retranca, que tamén 
axuda. E temos a Sergio Pazos, que nos conta que 
ata nos monólogos… os galegos somos distintos. 
Non deixes de ser galego e ven gozar deste espec-
táculo que conseguirá que os que non son galegos 
tamén queiran selo. Ou non. 

+ info. en: www.etiquetanegra.org 

SE NON QUERES CASAR, O MESMO DÁ
Casahamlet

Autoría: Álvaro Cunqueiro / Dirección: Manuel Lourenzo  
Elenco: Ana Hermida, Santiago Fernández, Manuel 
Lourenzo, Brandán Lourenzo, Manu Clavijo / Xénero: 
Teatro adultos

O presente e o pasado, a verdade e a mentira, o  
soñado e o real aparecen de súpeto, nunca  
para confundiren, sempre para iluminaren...  
Talvez fose precisa unha escola especial para  
aprendermos de Cunqueiro.

+ info. en: blogdecasahamlet.blogspot.com

SOÑOS
Cía. Bichakadela

Autoría: Ignacio Sanz, Roberto Leal / Dirección: Roberto 
Leal / Elenco: Nuria Sanz, Ignacio Sanz, Borja Fernández  
Xénero: Teatro adultos/Musical

Un espectáculo de música e teatro sobre o mundo 
dos soños. Dixo Borges: “Cada mañá, cando 
esperto, recordo soños e grávoos ou escríboos.  
Ás veces pregúntome se estou durmido ou se 
estou soñando. Estou soñando agora? Quen pode 
sabelo? Soñámonos os uns aos outros todo o 
tempo. Berkeley afirmaba que Deus era quen nos 
soñaba. Tal vez tiña razón... pero que tedioso para 
o pobre Deus! Ter que soñar cada greta e cada 
argueiro de po en cada cunca de te e cada letra en 
cada alfabeto e cada pensamento en cada cabeza. 
Debe estar exhausto!” 

+ info. en: www.latiamardalina.com

Álex Sampayo: “Creamos 
unha proposta canalla,  
na que non rebaixamos  
a calidade e puidemos  
introducir un pouco de  
humor mordaz e lisérxico”

A madrasta e  
a bruxa froiteira
A maldade enmascarada e a maldade sen más-
cara. Mónica García asume dous papeis que 
son as dúas caras da mesma moeda. Redrum 
volve contar cunha actriz experimentada, res-
ponsable, ademais, das coreografías. Seguindo 
coas referencias cinematográficas que propón 
o director, se a madrasta parece un personaxe 
tirado dalgún capítulo de Mulleres desespera-
das, a bruxa froiteira é “como Mary Poppins, 
pero mala”. 
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A MAXIA DOS SOÑOS
Maxia e Teatro A Illa dos Nenos

Autoría: Marina López / Dirección: Marina López  
Elenco: Francisco Otero / Xénero: Teatro infantil/ 
Monicreques

Este é un conto inédito que mestura a maxia, o 
teatro e os monicreques, creando un dinamismo 
continuo enriba do escenario. Uxío é un neno de 
7 anos que quere chegar a ser un Gran Mago, 
aínda que a súa realidade lle di todos os días que 
non é posible. Ata que un día, a través dun soño, 
todo cambia. Nese soño comezan a pasar cousas 
extraordinarias… Que pasará cando Uxío esperte?

+ info. en: www.ailladosnenos.com

A QUE CHEIRAN OS CONTOS?
Tarabelos

Autoría: Andersen, Grimm / Dirección: Esteban Acuña 
Lagos / Elenco: Esteban Acuña / Xénero: Teatro infantil/
Monicreques

Vós sabedes a que cheiran os contos? Pois claro 
que os contos cheiran! Non cheiran as flores? Non 
cheiran os peidos? Pois os contos tamén, cheiran a 
mil cousas, dependendo do que se trate, e por iso 
Esteban Acuña nos convida a achegarnos de novo 
a dous grandes clásicos, pero desta volta a través 
do nariz: O gato con botas e Polgarciña.

A VERDADEIRA HISTORIA DA CIGARRA  
E A FORMIGA
Teatro del Andamio

Autoría: Álvaro Guevara / Dirección: Álvaro Guevara  
Elenco: Gema Ulloa, Nacho Martín/ Xénero: Teatro 
infantil/Comedia

Quen non coñece a historia da cigarra e a formiga? 
A fábula de sempre, a da cigarra vaga e a formiga 
traballadora. Pero ninguén sabe cal é a verdadeira 
historia da cigarra e a formiga, a que conta esta 
obra e que comezou nunha desas noites de tor-
menta nas que cambia todo, a que nos descobre a 
cara descoñecida dos personaxes, onde a música 
e as cancións transforman o primeiro enfronta-
mento nunha bonita amizade.

+ info. en: www.teatrodelandamio.com

ARELA MIÚDA EN: O RECUNCHO DE ANABEL
Arela das Artes

Autoría: Charo Pita / Dirección: Charo Pita  
Elenco: Marta Pérez, Diana Mera/ Xénero: Teatro infantil/
Comedia

Bel perdeu o seu can chamado Sultán. A Ana 
esvaecéuselle a súa planta Anastasia. Todo acon-
teceu á vez dun xeito enigmático e inexplicable. 
Ambas as dúas son moi diferentes, pero, unidas 
polo azar, comezan a traballar xuntas co fin de 
descubriren a causa da misteriosa desaparición 
das súas mascotas, sen se decataren de que a 
busca que inician é a un tempo unha forma de 
resolveren a intriga e un estraño camiño para 
construíren entre elas unha verdadeira amizade.

TRES NO BAMBÁN
Espello Cóncavo

Autoría: Luigi Lunari / Dirección: Arturo López  
Elenco: Xavier Pan, Fernando Morán, Arturo López, 
Teresa Horro / Xénero: Teatro adultos/Comedia

Tres homes concorren a unha casa; cadaquén 
pensa que está nun lugar diferente ao dos outros: 
unha casa de citas, unha oficina militar e unha 
editorial, respectivamente. Logo empezan a 
ocorrer cousas estrañas, e a acumulación destes 
fenómenos fai que alguén chegue a unha horrible 
conclusión... O panorama alcanza o clímax do 
absurdo humorístico coa irrupción dun cuarto 
personaxe: a muller da limpeza (?).

+ info. en: www.espelloconcavo.com 

TANGO
Sarabela Teatro

Autoría: Slawomir Mrozék / Dirección: Ánxeles Cuña 
Bóveda / Elenco: Fina Calleja, Vicente de Souza, Elena 
Seijo, Sabela Gago, Lino Braxe, Fernando Dacosta, Nate 
Borrajo / Xénero: Teatro adultos/Comedia

“Viu a luz a obra que o teatro precisaba e que o 
público esperaba”. Isto foi o que os críticos escri-
biron cando se estreou Tango hai 47 anos, e segue 
a ser unha das pezas máis relevantes do teatro 
polaco. Conta as relacións internas dunha familia 
concibida como metáfora da sociedade para amo-
sar de forma traxicómica o mundo contemporáneo 
e o tema da rebelión xeracional. 

+ info. en: www.sarabelateatro.com

UNHA HORA NA VIDA DE STEFAN ZWEIG
Lagarta Lagarta

Autoría: Antonio Tabares / Dirección: Rosa Álvarez 
Elenco: Ernesto Chao, Belén Constenla, César Cambeiro 
Xénero: Teatro adultos/Drama

O matrimonio Zweig toma unha gran determina-
ción sobre a súa vida, calculada con meticulosi-
dade, pero no seu fogar preséntase un estraño e 
inoportuno visitante que os fai afondar nos seus 
posicionamentos ante a vida, a morte, os medos, 
o amor, o exilio, as guerras, o poder, a liberdade 
individual, a fuxida permanente dun mundo  
que horroriza... As súas almas quedan ao  
descuberto.

+ info. en: www.lagartalagarta.blogspot.com

ÚLTIMO COWBOY
Teatro do Noroeste

Autoría: Eduardo Alonso / Dirección: Eduardo Alonso  
Elenco: Miguel Pernas, Luma Gómez / Xénero: Teatro 
adultos/Comedia

Un texto sobre a crise, sobre os bancos, sobre 
Europa e a súa improbable construción, tamén 
sobre a soidade do individuo neste mundo globa-
lizado e sobre os valores que nos inculcaron os 
nosos maiores e que agora xa non teñen vixencia. 
A referencia norteamericana non podía faltar co 
seu universo de celuloide e imperialismo, e cun 
imaxinario tirado das novelas de vaqueiros. 

+ info. en: www.teatrodonoroeste.com

VIVA A CRISE!
Fulano, Mengano e Citano

Autoría: Manuel Botana, Manuel Pombal e Suso Pando  
Dirección: Manuel Pombal / Elenco: Manuel Botana, 
Manuel Pombal e Suso Pando / Xénero: Teatro adultos/
Comedia

Hai realmente crise ou é que estamos de  
resaca? Mentres “outros” o pensan e buscan  
solucións, nós aplicaremos as únicas menciñas  
coñecidas que existen contra este mal: pastillas 
de enxeño, xarope de humor e inxeccións de  
retranca. Viva a crise! é unha serie de divertidí-
simas historias enlazadas, tratadas cun humor 
acedo e actual, que se desenvolven ao redor  
desta enrevesada e difícil etapa. A fórmula  
ideal para aliviar o mal tempo que se aveciña. 

+ info en: www.fulanomenganocitano.com 

A REBELIÓN DO MONICREQUE
Matapiollos Teatro

Autoría: Araceli Gonda / Dirección: José Campanari  
e Jorge Yáñez / Elenco: Marta Rivas e Carlos Coira 
Xénero: Teatro infantil/Monicreques

Anteollos e Trapos son dous monicreques que, 
como moitos outros, viven esquecidos nun 
armario. Pero... que pasaría se un deles quixese 
cambiar de vida? Trapos está farto de vivir nese 
armario e quere ter pés para vivir como un neno 
e facer as cousas que fan os nenos. Unha couza 
vaille dar a solución pero, cando consegue ser  
un neno, comeza unha nova aventura.

+ info en: www.matapiollos.com

AREA E AUGA
Teatro del Andamio

Autoría: Héctor Presa / Dirección: Álvaro Guevara 
Elenco: Gema Ulloa, Carmen Blanco, Álvaro Guevara, 
Nacho Martín / Xénero: Teatro infantil/Comedia

Hai xente que bebe area, pero non porque lles 
guste, senón porque nunca probaron a auga. Que 
contamos? O que lles sucede a catro persoas que 
viven a cada lado dunha parede e un día empezan 
a vincularse cos seus veciños. Que rescatamos?  
O valor de vencer o medo ás situacións novas  
e descoñecidas que enfrontamos a diario.

+ info en: www.teatrodelandamio.com

CAMA E CONTO
Babaluva

Autoría: Gonzalo Moure / Dirección: Santi Prego  
Elenco: Mirari Urruzola, Larraitz Urruzola / Xénero: Teatro 
infantil/Monicreques

Malva devece por que a súa nai lle lea un conto 
antes de ir durmir. Con esas historias viaxa ata 
un mundo de maxia e de fantasía onde todo é 
posible. Pero desde que aprendeu a ler as cousas 
cambiaron e xa non hai “cama e conto”. Adapta-
ción para monicreques de obxectos dun texto de 
Gonzalo Moure.

+ info. en: www.babaluva.com



  35agadic.info | reportaxe   35agadic.info | comentario

“Unha rede é un tecido 
en forma de malla que se 
emprega do mesmo xeito 
para separar ou para 
recoller. Porque todo o 
mundo non cabe nunha 
man pero pode caber 
nunha rede –cuestión  
de tamaño–

E, rompendo a crenza popular que afirma 
que nunca segundas partes foron boas, Ta
lía Teatro volve coa secuela de Bicos con 
lingua. Malia que de título algo menos 
romántico, Pelos na lingua continúa o rit
mo áxil da súa predecesora para dar conta, 
unha vez máis, de que o verdadeiro sentido 
do humor é o que nos permite rirnos de 
nós mesmos. E algúns rirán por non cho
rar co Florido pénsil de Eme2, lembrando 
un tempo non tan afastado como ás veces 
semella, a través desta proposta que engan
cha desde que se ergue o pano e na que 
destaca un Morris que consegue que o es
pectador vexa nel a ollada e o sorriso dun 
neno. Sorrisos é o que lle falta ao personaxe 
de Miguel Pernas, ese Último Cowboy de 
Teatro do Noroeste, ao que unha romanesa 
interpretada por Luma Gómez consegue, 
con paciencia e insistencia, sacar á fin unha 
sentida gargallada. Este último cowboy de 
Eduardo Alonso faría sen dúbida boas mi
gas co alter ego de Diego Rey na proposta 
de Talía Teatro Carta urxente para Máxi-
mo Toxo. Dous escritores tan túzaros coma 
afectuosos, aínda que o segundo vai dirixido 
ao público infantil. 

Outros espectáculos para non perder son 
o Citizen de Chévere (aqueles que aínda 
non o fixesen teñen a oportunidade de 
gozar coa versión total na Coruña, Ames, 
Carballo, Monforte de Lemos ou Santiago 
de Compostela); Iliria da compañía Elefan
te Elegante, que parte da Noite de Reis de 
Shakespeare para sorprendernos cunha pos
ta en escena dunha gran calidade visual; ou 
A que non podes dicir cocacola? de Teatro 
do Lume, unha proposta sinxela e cunha 
dramaturxia coidada coa que deixar atrás os 
complexos. 

Estes e moitos outros espectáculos son os 
nós dunha rede que tece o panorama escé
nico galego a través do esforzo duns profe
sionais obstinados e apaixonados que com
baten os malos tempos con máis traballo. E, 
posto que estamos en xaneiro, aí vai o meu 
primeiro desexo para o ano que comeza: 
que estes esforzos non caian en rede rota.

Os fíos dos monicreques axudarannos a 
tecer esta rede con propostas como O día 
que chegou unha nube e choveu de Títeres 
Trompicallo, Caraporquiña Vermella de Tí
teres Tres Globos ou o coidado espectáculo 
de Viravolta Cando chove e raia o sol, mo
nicreques estes últimos que ás veces tamén 
viaxan en barraca. En todo caso, esperemos 
que ningún deles se rebele, como fan os da 
compañía lucense Matapiollos Teatro. 

Outros moitos espectáculos completan a 
oferta escénica dirixida aos nenos, dentro 
dos que cómpre destacar Nubes de Ara
caladanza, a única proposta de artes do 
movemento dirixida a este sector. A vida 
é movemento e polo tanto pode ser baila-
da: correndo detrás destas palabras de Ju
lio Bocca atopamos tamén propostas de 
danza para adultos, como Baile de soños 
de Circio; Blondy’s Coffee. Peza soa para 
dúas mulleres de Entremans; Miniaturas de 
Entrecaixas; SeisdeCatro de Solodós (xunto 
con La Macana, Quique Peón Cía. e Pisan
do Ovos); Alén da Croa, na que Quique 
Peón repasa a tradición oral das lendas mou 
ras; ou as propostas de David Loira, Anus 
ka Alonso, Mónica García, Entrecaixas ou  
A Artística. 

Quizais lle poidamos emprestar a rede para 
que enlee todos os seus medos e inseguri
dades ao personaxe de Marián Bañobre en 
A filla de Woody Allen, unha proposta de 
Santiago Cortegoso na que destaca a co
micidade e axilidade do texto, así como a 
interpretación da súa protagonista. Unha 
protagonista que, por veces, parece non só 
a filla de Woody Allen, senón tamén a cur
má dun Edipo angustiado polas relacións 
familiares. 

E, aínda que os desta rede non son gregos, 
si podemos atopar nela clásicos contempo
ráneos como Unha hora na vida de Stefan 
Zweig, un espectáculo de Lagarta Lagarta 
sobre o texto de Antonio Tabares, a través 
do que entrar cos pés de la na vida do es
critor austríaco. Baste dicir que o día esco
llido non é un día calquera. Arela das Artes 
proponnos outro texto convertido xa nun 
clásico contemporáneo, Degoiro de Sarah 
Kane. Unha montaxe arriscada e un texto 
difícil de abordar. Dous ingredientes peri
gosos que Diana Mera mestura co tino e 
a cadencia precisas para que o prato non 
resulte indixesto. 

As orixes, o salto e a rede 
(Isto non é un western) 

Fátima R. Varela

Chegar ás orixes é ás veces cousa complica
da. Algúns estudosos afirman que o xerme 
do teatro está nos rituais máxicos relacio
nados coa caza. Se é certo ou non, pouco 
importa, pero non podemos negar o que o 
teatro ten de ritual e o que ten de máxico. 
Se ten ou non algo de caza é un tema máis 
espiñento. Co ano que comeza, as redes 
da Agadic póñense en marcha unha vez 
máis, sabendo que unha rede pode servir 
para pescar ou cazar, para separar ou limi
tar espazos, para unir eses mesmos espazos, 
para comunicarse, para encerellarse, para 
non caer ao chan nun salto imprevisto,  
ou quizais nun salto imprudente, para non  
magoarse. 

Unha rede é un tecido en forma de malla 
que se emprega do mesmo xeito para sepa
rar ou para recoller. Porque todo o mun
do non cabe nunha man pero pode caber 
nunha rede –cuestión de tamaño–. Non 
convén falar de tamaños en época de cri
se, evitemos o aburrimento. E, aínda que 
non están todos –cuestión unha vez máis 
de tamaño–, os que están conforman unha 
ampla oferta que dá cabida a multitude 
de opcións para distintos gustos, idades e  
necesidades. 

A programación das dúas redes da Agadic 
(Rede de Salas e Rede de Teatros e Audi
torios) para este primeiro semestre de 2012 
abrangue un total de 427 funcións. Delas 
170 corresponden a teatro dirixido ao pú
blico infantil, 167 a propostas teatrais para 
adultos e 45 a danza. A programación in
clúe tamén 20 días de maxia, outros tantos 
de música e 5 de novo circo. 

Hai propostas para todos os gustos e para 
todos os públicos, comezando polos pe
quechos da casa, coa montaxe de Escena 
Miriñaque para meniños Dulce de leche, 
unha obra sensorial coa que asomarse e 
asombrarse por primeira vez desde a pla
tea. Aínda que para idades algo máis avan
zadas, Moito conto: unha proposta 100% 
ecolóxica pode ser outra opción moi reco
mendable para unha primeira experiencia 
teatral. Unha viaxe musical de Redrum 
para atoparnos a nós mesmos, aceptarnos 
como somos e, de paso, sermos conscientes 
da importancia de coidar o noso contorno 
natural. 
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Á pregunta de por que crear unha Asociación de  
Amigos do Teatro Ensalle, Pedro Fresneda e Raquel 
Hernández responden sen dubidar que hai dous motivos 
e que un é máis importante que o outro: está a cuestión 
económica, pero sobre todo a necesidade de fortalecer 
o proxecto. Logo de oito anos como sala e 16 como 
compañía, Teatro Ensalle abre unha nova etapa  
na que lles dá máis voz a espectadores, creadores  
e amigos que os acompañaron neste tempo.  
Agora, o público ten a chave.

O 17 de setembro de 2011 
constituíuse a Asociación  
de Amigos, unha vía para  
que o público achegue  
financiamento, ideas  
e músculo social ao  
proxecto

Teatro Ensalle é un proxecto maduro. 
Naceu como compañía en Madrid en 
1995. Tiña xa certo prestixio cando no 
ano 2003 Pedro e Raquel decidiron ven-
delo todo e tirar para o norte coa idea 
de abrir a súa propia sala. “Escollemos 
Vigo e atopámonos cunha cidade mara-
billosa, urbana e industrial, cunha cultura 
independente brutal, coas características 
das cidades nas que o movemento de sa-
las alternativas funcionou ben”, lembra 
Pedro Fresneda. En tres meses transfor-
maron un vello garaxe na rúa Chile nun-
ha sala especializada en danza e teatro  
contemporáneos. 

Fresneda analiza a evolución da sala nes-
tes anos seguindo uns “tempos lóxicos”, 
etapas que se suceden con naturalidade. A 
primeira é a do nacemento, “os tres primei-
ros anos que te tiras enrocado, rodeado de 
xente que che di o que tes que facer, pero 
ti tes unha idea clara do que queres”. A se-
gunda é a do “establecemento económico, 
de dinámicas, de traballo interno”. Esa é a 
etapa que os conduciu a converterse nun 
referente do teatro alternativo en España, 
onde Ensalle goza dunha proxección maior 
que en Galicia ou mesmo en Vigo. “A sala 
converteuse no que queriamos: un lugar 
ao que as compañías queren vir”. 

e óso”, unha oportunidade de pasar á 
acción. A asociación camiña con paso 
sostido cara ao obxectivo de chegar a 
cen socios no primeiro ano. O 60% dos 
asociados son público da sala, maiorita-
riamente de Vigo. O outro 40% fórmano 
actores, bailaríns, produtores e outros 
profesionais das artes escénicas que se 
senten moi próximos ao proxecto e que-
ren que se manteña. 

A cota mínima para formar parte da aso-
ciación é de 10 euros mensuais, que dá 
dereito a unha redución do 50% no prezo 
da entrada. De pagar 18 euros ao mes, o 
acceso á sala é gratuíto, e pagando 30 po-
den entrar en cada función dúas persoas. 
Por riba dos 30 euros considérase mece-
nado e dá dereito tamén a presenciar en-
saios e acceder a informes audiovisuais e 
ás contas do Teatro Ensalle. Pero o que 
máis sorprendeu aos promotores é o inte-
rese dos asociados en participaren activa-
mente. “É unha xente que arroupa a Ensa-
lle”, que o mesmo solicita debates 
posteriores ás funcións como se organiza 
para viaxar a mostras teatrais no exterior 
ou axuda a localizar atrezzo para as obras. 
Pedro e Raquel entenden a asociación 
como unha nova pata para axudar a cami-
ñar este proxecto que cre na cultura públi-

O 60% dos asociados  
son público da sala,  
maioritariamente de Vigo.  
O outro 40% fórmano  
actores, bailaríns,  
produtores e outros  
profesionais que se senten 
moi próximos

Cando o modelo xa está ben definido, toca 
afrontar a terceira etapa, a da apertura. 
“Chega un momento en que ou quedas só 
ou confías en que o proxecto é tan forte 
que o podes abrir, porque á xente que se 
incorpora lle gusta o teu proxecto artísti-
co, que xa está consolidado”. Ese tempo 
abriuse o pasado 17 de setembro de 2011 
coa constitución da Asociación de Amigos, 
unha vía para que o público achegue fi-
nanciamento, ideas e músculo social ao 
proxecto. “Hai que xerar novas formas de 
ingresos”, explica Pedro Fresneda, “pero 
non se poden abandonar as responsabili-
dades dos poderes públicos. É necesario 
un equilibrio”, conclúe. 

Unha rede social de carne e óso

“O máis importante da asociación é sentir 
a proximidade da xente”, apunta Raquel 
Hernández; “apetecíanos recibir infor-
mación directa do público, percibir que 
ten sentido o que estamos facendo”. Na  
reunión constitucional, os amigos do En-
salle tomaron a voz. Marga Mariño falou 
do “privilexio” de recibir a invitación a 
implicarse no proxecto “porque así é un 
pouco máis noso”. Teresa Cuíñas defi-
niuno como unha “rede social de carne 

TeaTRO  
eNSaLLe
o públiCo ten a Chave
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ca e na necesidade de reunir apoio social 
e institucional. “Neste momento, apostar 
por unha cultura independente é apos- 
tar por unha cultura sustentable”, afirman. 

A sala: espazo de  
exhibición e de creación
O Teatro Ensalle é agora mesmo o máis 
veterano dos espazos que forman parte 
da Rede Galega de Salas. Os seus promo-
tores senten un profundo respecto polos 
proxectos máis novos: “O feito de que 
alguén teña un espazo pequeno, como 
Arte Livre ou Santart, non quere dicir 
que o que pase alí dentro non sexa rele-
vante”, explica Pedro Fresneda, que pon 
como exemplo El Canto de la Cabra, “que 

Recuperar para Galicia  
“xente de Vigo que vivía  
en Madrid e nunca  
bailara na súa cidade”  
é un dos logros da sala  
do que se senten máis  
orgullosos. “O retorno  
artístico é moi importante”

era a sala máis pequena que había en 
Madrid e na que ocorrían as cousas máis  
importantes”.

O Ensalle é á vez un espazo de exhibición 
e de creación. Conta cunha sala de teatro 
con capacidade para 81 espectadores, es-
pazo para concertos e exposicións e unha 
sala de ensaio onde se realizan cursos 
técnicos, de danza e de interpretación. 
Entre os cursos destaca o programa “A 
mosca do viño”, cursos intensivos de 
danza que se celebran anualmente, con 
docentes como Ana Eulate, Carmen Wer-
ner, Daniel Abreu ou Mónica Valenciano.

A sala acolle case un cento de funcións 
ao ano de danza, teatro contemporáneo e 
música. Entre as propostas máis consoli-

dadas atópanse dous festivais de danza: 
o Catropezas e o Seis Cordas, capaces de 
xeraren encontros insólitos do público con 
coreógrafos, bailaríns e músicos. O Ensa-
lle é tamén espazo para a residencia de 
dúas compañías, curiosamente ningunha 
delas de Vigo: Pisando Ovos e Provisional 
Danza. Recuperar para Galicia bailaríns e 
bailarinas galegas como Anuska Alonso  
e Janet Novás, “xente de Vigo que vivía en 
Madrid e nunca bailara na súa cidade”, é 
un dos logros da sala do que Pedro e Ra-
quel se senten máis orgullosos. “Cando 
nunha cidade se abre unha sala alternati-
va, o retorno artístico é moi importante”, 
sentencian. 
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A compañía: vías para  
seguir innovando
Ensalle é sala e é compañía. “Unha e 
outra vanse nutrindo”, di Raquel Hernán-
dez, “e devolvéndose favores”, apunta 
Pedro Fresneda. A compañía, cun volume 
de traballo importante “en boas condi-
cións”, alimenta economicamente a sala; 
pola súa banda, a sala, pola que pasan 
multitude de propostas innovadoras, nu-
tre artisticamente a compañía. 

A última peza de Teatro Ensalle é Minia-
turas, a décimo cuarta produción da com-
pañía. O texto e a dirección é de Pedro 
Fresneda e a interpretación de Raquel 
Hernández, Artus Rey e Jorge Rúa. “Mi-

“Miniaturas é o que Teatro 
Ensalle pode facer como  
comedia. Diante da que 
estaba caendo, só se nos 
ocorría rirnos un pouco, 
ridiculizar e ridiculizarnos”

niaturas é o que Teatro Ensalle pode facer 
como comedia”, sinala Fresneda. Rema-
tada a triloxía que forman La maleza, La 
última fila e 105 pasos o la mecánica de 
la carne, “tiñamos moi claro que había 
que dar un cambio; diante da que estaba 
caendo, só se nos ocorría rirnos un pouco, 
ridiculizar e ridiculizarnos”. Pero segue a 
ser unha peza coa marca do Ensalle, cun 
punto moi crítico, e cun punto de partida 
que Hernández sitúa na frase “non esta-
mos sós pero estamos illados”.

Para financiar parte de Miniaturas, Teatro 
Ensalle apostou polo crowdfunding ou 
financiamento en masa, unha fórmula na 
que os custos dun proxecto se cobren con 
pequenas achegas particulares. A través 

da plataforma Verkami.com a compañía 
recadou uns 2.000 � cos que pagar a im-
presión de dossieres e programas de man 
e a gravación e montaxe do DVD. Malia 
veren complicado que este tipo de finan-
ciamento poida cubrir orzamentos eleva-
dos, si lles parece interesante como com-
plemento e, sobre todo, como vía para 
teren visibilidade e identificaren persoas 
afíns ao proxecto: “O bonito é percibir que 
había moita xente interesada en que esta 
produción se levase a cabo”. 

entre Arxentina e Galicia

Miniaturas ten unha vinculación moi fon-
da con Arxentina. “Con dicirche que eu xa 
non escribo para España, dígocho todo”, 
explica Fresneda. Estreouse en agosto no 
Teatro Galatea da cidade de Resistencia, 
na provincia arxentina de El Chaco. Alí 
foron hai seis anos con Te has perdido el 
mar e alí volven cada verán, convidados 
polo director de escena Jorge López Vidal, 
namorado das súas propostas. Agora son 
eles os que están namorados da forma de 
relacionarse co teatro do público arxenti-
no: a proximidade, o interese en debullar 
as propostas en conversas que se prolon-
gan ata tres horas unha vez que remata 
a función. “Acabas creando unha rede de 
amigos”, sinala Pedro. 

Un mes despois, o 30 de setembro de 
2011, a obra estreouse en Vigo. Por agora 
é a única función en Galicia, algo ao que xa  
están acostumados: “O ano pasado fixe-
mos unhas 70 funcións e máis de 60 fóra 
de Galicia”. Raquel Hernández cre que os 
programadores galegos deberían apostar 
por “unha programación que vaia máis 
alá do habitual. O público créase; se non 
hai público para o teatro contemporáneo 
en moitos lugares, é simplemente porque 
non se programa este tipo de teatro”. 
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CANDO CHOVE E RAIA O SOL...
Viravolta Títeres

Autoría: Viravolta Títeres / Dirección: Anxo García 
Elenco: Pilar Álvarez Blanco, Julio Balado, Anxo García 
Xénero: Teatro infantil/Monicreques

Houbo un terrible accidente na casa do calendario. 
Caeu e agora anda o tempo revolto e as estacións 
tolearon. O Sr. Verán non sabe se é Outono ou 
Inverno e o mesmo lle pasa á señorita Primavera. 
E qué dicir do señor Inverno? Aos seus anos e 
saltando cacharelas de San Xoán como se fose un 
verán calquera. Isto hai que arranxalo como sexa. 
Co poder dos refráns e as cancións que serven 
como conxuros máxicos, os meses volveranse 
poñer no seu lugar.

+ info. en: www.viravolta.es

DO, RE, MI, MOZART XOGA AQUÍ
Títeres Cachirulo

Autoría: Jorge Rey / Dirección: Jorge Rey  
Elenco: Carmen Domech, Jorge Rey / Xénero: Teatro 
infantil/Monicreques

Espectáculo de marionetas de fío talladas en 
madeira que locen os seus elegantes movementos 
nun retablo barroco. Unha invitación do empe-
rador convoca o neno Mozart a tocar en Palacio. 
Isto esperta a envexa e desconfianza do mestre 
de cámara, que intentará impedir a celebración do 
concerto. Pero este neno, vivaz e alegre, sedúceo 
coa súa xenialidade musical, incorporada nos seus 
xogos e quefaceres cotiáns.

+ info. en: www.titerescachirulo.com

GRILLOS Y LUCIÉRNAGAS
La Machina Teatro

Autoría: Valeria Frabetti, Patricia Cercas, Luis Oyarbide 
Dirección: Valeria Frabetti / Elenco: Patricia Cercas, Luis 
Oyarbide / Xénero: Teatro infantil/Contemporáneo

Grillos y luciérnagas fai referencia ás luces e 
aos sons da noite e é un debuxo teatral, un xogo 
poético entre unha muller e un home, que está 
dedicado aos máis pequenos, a sorprendelos, a 
como conteñen o alento cando imos con eles a 
través da escuridade.

+ info. en: www.lamachinateatro.com

LA BODA DE LA PULGA Y EL PIOJO 
La Gotera de Lazotea

Autoría: Juan Manuel Benito Lechuga / Dirección: Juan 
Manuel Benito Lechuga / Elenco: Eva Serna Donaire 
Xénero: Teatro infantil/Monicreques

A voda da pulga e o piollo vai ter lugar. Os prepa-
rativos e os ensaios previos son moi importantes 
para que logo, durante a celebración, todos se 
poidan divertir. Será a gran festa da voda da pulga 
e o piollo... Pero algo ocorre inesperadamente.

+ info. en: www.lagoteradelazotea.es

CARAPORQUIÑA VERMELLA
Títeres Tres Globos

Autoría: Perrault / Dirección: Xan Pérez  
Elenco: Xan Pérez / Xénero: Teatro infantil/Monicreques

Empezamos mal: o lobo está maliño e non pode 
vir traballar ao teatro; para substituílo, chama ao 
seu amigo o raposo para dicirlle que ten que ir 
ao cruzamento dos camiños e facer que... (vaia, 
acabouse a batería do móbil).

+ info. en: www.tresglobos.es

DULCE DE LECHE
Escena Miriñaque

Autoría: Blanca del Barrio / Dirección: Blanca del Barrio  
Elenco: Noelia Fernández, Esther Aja / Xénero: Teatro 
infantil/Outros

Unha cegoña espera a súa cría. O vento leva o  
seu niño. Por outro lado, unha nai cociña para  
o seu bebé o doce de leite e invítaa a pasar á calor 
do seu fogar. Durante o proceso de cociñar, sucé-
dense cinco escenas nas que se vai evocando e 
xogando cos cinco sentidos: tacto, gusto, olfacto, 
vista e oído.

+ info. en: www.escenamirinaque.es

JUAN FEROZ & LOBO LÓPEZ
Hilando Títeres

Autoría: Gonzalo Cardone, Mar Gasco  
Dirección: Gonzalo Cardone / Elenco: Gonzalo Cardone 
Domínguez, Mar Gasco García / Xénero: Teatro infantil/
Monicreques

Alguén pode crer que estes dous lobos son 
astutos e teimudos? Mirádelles ben á cara! Pero 
se parecen dous cordeiriños! O que sucede é 
que ninguén escoita a súa verdadeira historia. 
Non eses chismes sobre porcos e casas voando, 
nenas con caparuchas vermellas... O caso é que, 
sen quereren, este par de lobos se viron envoltos 
nunha gran lea. Terá algo que dicir a avoíña?

+info en: www.hilandotiteres.com

LAS HADAS DE LA BELLA DURMIENTE
Disset Teatre

Autoría: Disset Teatre / Dirección: Jordi Palet, Carmen 
Serna, Mariaje López, Juanma Palacios / Elenco:  
Carmen Serna, Mariaje López / Xénero: Teatro infantil/
Monicreques

Benvidas e benvidos a Torre Punzante. Ao máis 
alto da Torre Punzante, onde sucedeu a historia de 
Englantina, a famosa Bela Durminte. Segura-
mente coñeceredes xa a historia, teriádela oído 
por aquí ou por alá. Pero nunca vola explicaron 
como a escoitaredes aquí, porque nós somos as 
fadas que lanzamos a terrible maldición. Hoxe, 
por fin,explicaremos o que sucedeu de verdade. 
Estade atentos, pois, e escoitade a nosa versión. 
Descubriredes segredos que nunca se revelaron.

+ info. en: www.agada.es

FÍOS
Baobab Teatro

Autoría: Andrea Bayer / Dirección: Oscar Ferreira e 
Andrea Bayer / Elenco: Andrea Bayer / Xénero: Teatro 
infantil/Monicreques

Fíos é un espectáculo que fía palabras, tece 
contos, calceta historias e une puntada a puntada 
cada nota de música. Unha modista que cose e 
cose no seu taller, mentres recibe visitas espe-
radas e outras inesperadas pedíndolle axuda, 
descubrirá personaxes que penden de fíos e 
queren viaxar, soñar e contar os seus segredos: 
Lobo, que nada máis pensa que en namorarse; 
Dona Margarita, que viaxará nun globo en busca 
dos seus pensamentos; ou Tito, que descubrirá o 
que quere ser de maior.

+ info. en: www.baobabteatro.com

KAFKA E A BONECA VIAXEIRA
Eme2 emoción&arte

Autoría: Jordi Serra i Fabra / Dirección: Cristina  
Domínguez / Elenco: Xosé Manuel Olveira “Pico”,  
Rocío González, Mercedes Castro/ Xénero: Teatro  
infantil/Contemporáneo

Un ano antes da súa morte, paseando polo parque 
Steglitz de Berlín, Franz Kafka atopou unha nena 
que choraba desconsolada porque perdera a súa 
boneca. Para calmala, o escritor inventou unha pe-
culiar historia: a boneca non se perdera, marchara 
de viaxe, e el, convertido en carteiro, traeríalle 
unha carta dela ao día seguinte ao parque. Aquela 
noite Franz escribiu a primeira das moitas cartas 
que, durante tres semanas, lle entregou á nena 
puntualmente.

+ info. en: www.emedous.com

MENSAXE SEN BOTELLA 
Caramuxo Teatro
Autoría: Juan Rodríguez, Laura Sarasola  
Dirección: Caramuxo Teatro e Olga Margallo  
Elenco: Juan Rodríguez, Laura Sarasola, Suso Jalda 
Xénero: Teatro infantil/Comedia

Jean Pierre Dumond é un home maniático e perfec-
cionista. Vive só e dedícase cada noite a recoller 
as mensaxes que chegan ao seu faiado dentro de 
botellas de diferentes tamaños e cores. Dumond 
encárgase de entregarllas a Gastón, o seu amigo e 
compañeiro alado, para que este as deixe voando 
no peitoril da ventá do seu destinatario. Dumond 
é feliz na súa rutina diaria, mais un día chega unha 
botella sen mensaxe, unha mensaxe sen botella...

+ info. en: www.caramuxoteatro.net

CARTA URXENTE PARA MÁXIMO TOXO
Talía Teatro

Autoría: Diego Rey / Dirección: Diego Rey / Elenco: Dani 
Trillo e Marta Ríos / Xénero: Teatro infantil/Comedia

Máximo Toxo é un gran escritor, aínda que pouco 
coñecido. Vive pechado na súa casa, buscando 
acadar a obra perfecta, o libro polo que será 
recordado eternamente (e que lle permitirá pagar 
as súas débedas). Por outro lado, está a Belinda, 
que traballa como carteira, aínda que con ansias 
de progresar. É unha muller alegre e chea de vita-
lidade, algo inxenua (máis ben un pouco parva), e 
sempre confía na xente que a rodea. Que pasará 
cando tales personaxes se atopen?

+ info en: www.taliateatro.es 



  41agadic.info | reportaxe   41agadic.info | comentario

“A obra é un xogo de 
ambigüidades entre o 
público e o privado, un 
intercambio de roles á 
procura de claroscuros. 
Que lle queda ao teatro 
cando triúnfan os reality 
shows? [...] O teatro aínda 
pode provocar. Bailando, 
a vida pode ser máis 
soportable... 

Chévere tamén se adapta á crise cun es
pectáculo de pequeno formato e grandes 
obxectivos: I’ll be watching you, unha re
flexión sobre as identidades de xénero 
pensada para un público xuvenil. Hai 
unha interacción cos espectadores a xeito 
de concerto acústico con Yeni (Patricia de 
Lorenzo) e o guitarrista Manuel Cebrián. 
Unha radiografía das baladas románticas e 
as súas letras. Un proxecto pedagóxico e lú
dico para sacudir audiencias e conciencias. 

Outros paraísos

O músculo de Funboa Escénica coñece ben 
o ritmo do corazón e o centro de gravidade 
permanente onde xoga o teatro galego. Mal 
de amores sofre a escena coa súa proposta: 
“O amor é un paxaro rebelde”, unha inva
sión desde as trincheiras, tranquila e deses
perada. Hai que ter coidado con elas, pois 
son tan subxectivas coma subversivas; teñen 
o don da ubicuidade e están famentas de 
ser. Queren ser financiadas, pervertidas e 
miradas en toda a súa dimensión. No imaxi
nario das vísceras. Máis amor. Neste caso 
amour agacha Kamouraska, o último berro 
de Inversa Teatro, que pisa escena nunha 
praia con area de plástico na que podemos 
vivir unha rave verbal con preguntas, consig
nas e moita poesía. Vanesa Sotelo é a auto
ra. Marta Pérez e Bea Campos pisan táboas 
nesta obra que evoca os golpes e a brutali
dade de Le langue-á-langue des chiens de 
roche (1998) de Daniel Danis (Quebec, 
1962) e busca paralelismos co Woyzeck de  
G. Büchner.

A comunicación non verbal chega da man 
de Ana Vallés e Usted está aquí. A obra é un 
xogo de ambigüidades entre o público e o 
privado, un intercambio de roles á procura 
de claroscuros. Que lle queda ao teatro can
do triúnfan os reality shows? di Natxo Mon
tero sobre o escenario... Nuria Sotelo volve 
a espirse coma na impactante Métanse nos 
seus asuntos. O teatro aínda pode provocar. 
Bailando, a vida pode ser máis soportable... 

A danza galega viaxa polo mundo con Seis-
deCatro, unindo os esforzos de compañías 
como Sólodos e La Macana cos dos baila
ríns Rut Balbís, de Pisando Ovos, e Quique 
Peón. SeisdeCatro aposta por un espectá
culo innovador que ten como fío temático 
a realidade e a fantasía na vida cotiá. Pola 
súa conta, a Compañía de Quique Peón 
estrea Alén da Croa, que recolle lendas 
das mouras, mentres Rut Balbís, Andrea 
Quintana e Janet Novás seguen con Tres 
de Pisando Ovos, amosando no escenario 
tres mulleres condicionadas pola súa sexua
lidade nun xogo de ollos pechados para 
imaxinar e buscar a esencia. A danza cami
ña tamén polo mundo máis interior desde 
a peza en solitario de Mónica García La 
velocidad de las cosas, na cal a escena fun
ciona como dispositivo de confesión co pú
blico como testemuña. 

“O teatro non pode desaparecer  
porque é a única arte onde  
a humanidade se enfronta a si mesma”

Arthur Miller

en cinco alumnos exemplares nunha aula 
de 1957. Eles son Pico, Morris, Alfonso 
Agra, Josito Porto e Federico Pérez. A enci
clopedia Álvarez e o catecismo son a biblia 
do coñecemento. O florido pénsil é unha 
montaxe terapéutica, un xeito de exorciza
ción de pantasmas do pasado. O codirector 
desta coprodución, o vasco Fernando Ber
nués, que estreou hai 15 anos con Tanttaka 
Teatro a versión en éuscaro, dixo que aínda 
hai roles que se manteñen daquela Espa
ña e que “Franco seguirá con nosotros por 
los siglos de los siglos”. O libro de Andrés 
Sopeña sobe á escena a memoria de cinco 
adultos vestidos coma nenos que lembran 
os tempos da infancia nacionalcatólica, 
tempos de “a letra, con sangue entra”. 

Oeste solitario 

Producións Teatráis Excéntricas tamén en
cheu teatros co lema “Os amigos escóllen
se, os irmáns tócanche”. Quico Cadaval 
repite fórmula de éxito cunha nova obra de 
Martin McDonagh. Despois de Un cranio 
furado, que parecía ambientada en Coris
tanco, Galicia aseméllase cada vez máis á 
Irlanda deste Oeste solitario. Unha nova 
dose de oportuno terrorismo intercultural 
para católicos e protestantes que sitúa Con
nemara, o Kosovo irlandés, no mapa de Ga
licia. Atmosfera de western, humor patético 
e moita autenticidade nos personaxes que 
parecen feitos á medida de Evaristo Calvo e 
Víctor Mosqueira nun escenario novamen
te logrado de Kukas con iluminación de 
Octavio Más. Comicidade, retranca, frikis
mo e complicidade cun unánime aplauso á 
tradución ao galego de Avelino González. 

Citizen total  
e I’ll be watching you 

Chévere lanza unha pregunta dentro da 
triloxía Citizen: “onde comeza a realidade 
e onde remata a ficción?”. Tres horas de 
teatro total que foi medrando no escenario. 
Un xeito de darlle a volta á historia cun ci
dadán inspirado en Orson Welles e análogo 
ao empresario Amancio Ortega. Arrancan
do na “Transición ou Transacción”, cunha 
crítica directa aos talleres téxtiles do “made 
in Galicia” e cun terceiro acto onde o si
lencio pesa tanto coma a crise do capitalis
mo. Sobre o escenario: Patricia de Lorenzo, 
Manuel Cortés, Miguel de Lira, Mónica 
García, Arantza Villar, Nekane Fernández 
e Iván Marcos. 

O teatro como paraíso 
portátil

Pilar Comesaña 

“Cando o teatro é necesario,  
non hai nada máis necesario” 

Peter Brook

Aínda turbados coa ollada cega e límpida, 
certeira e verdadeira de Max Estrella. Aín
da tocados por esa parábola tráxica sobre a 
imposibilidade de vivir nun país deforme 
e inxusto, arranca unha nova tempada de 
teatro. No mesmo patio de butacas onde 
foi decapitada a Salomé do CDG, seremos 
quen de viaxar a un paraíso chamado To-
kio3 con Voadora. 

2011 foi o ano de A ópera dos tres reás, coa 
que volvemos ao submundo de Brecht se
gundo Quico Cadaval. Foi un ano para 
ver como o teatro galego reflectiu no seu 
espello unha historia vixente sobre o cani
balismo dunha sociedade corrupta. Daquel 
Berlín de 1928 ata percorrer a Galicia e a 
España de 2011. Coa mesma equipaxe e 
atravesando a mesma aduana: a chantaxe, 
a vinganza e o abuso de poder. 

Con cada vez menos espazos para as artes 
escénicas, sen mensaxes chegadas do per
dido planeta Nasa, co eco dos aplausos 
resoando aínda na húmida Sala Yago, sen
tímonos un pouco orfos. Non imos chorar. 
O espectáculo ten que continuar. Mofa e 
Befa encárganse de lembrarnos que o peor 
pode ser o mellor. Sempre contan, e moito, 
as opinións dun pallaso. O teatro reinvén
tase unha temporada máis. Poucas estreas 
e unha viaxe a Tokio. Voadora é capaz de 
sobrevoar...

Tokio 3

Luxo, calma e voluptuosidade. Desboca
do cóctel hormonal, vita nuova, dolce vita, 
perpetuum móbile e portátil. Unha sorte de 
paradise in progress, de caos calmo. Il Dan
te travestido de funeral mariachi. Un zoo 
humano do animalario máis inquietante. 
Esgrima kabuki de samurais. Os soños de 
Kurosawa e os pesadelos de Lynch. A me
tamorfose mínimal dun certo imaxinario 
felliniano. A lánguida morbideza... Pisadas 
na area dun paraíso imperdible que latexa 
baixo a pel, que danza, que canta, que berra 
e respira desde unha illa imposible como 
balea quimérica, cotiá e posible. Benvidos 
a Tokio 3. 

O florido pénsil 

Volve neste 2012 a viaxe regresiva e a co
media crítica que O florido pénsil sobe á 
escena. Pisa táboas a escola do franquismo. 
Un esforzo de memoria que enche teatros. 
Cinco grandes actores galegos convertidos 
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Ourense 

Habitantes: 108.000 

Espazo escénico: teatro Principal

Rúa: Rúa da Paz, 9

Capacidade: 391 localidades

teAtRO 
PRINCIPAL  
De OUReNSe

Desde o paraíso, a poucos metros da composición 
liviá que o mestre Xaime Quessada pintou  
na cúpula, vemos en picado as cabezas dos  
que enchen as butacas do Teatro Principal  
de Ourense. É venres e hai función neste fermoso 
recinto construído en 1830 e rehabilitado nos 
anos 80 e 90 da pasada década. Mozos, señoras, 
traballadoras e estudantes agardan a que se 
inicie o espectáculo. Apáganse as luces, abre  
o pano. Comezamos. 

ASOmADOS DeSDe  
O PARAÍSO DO 

Moitas vilas e cidades de Galicia perde-
ron o seu teatro cando o cine se impuxo 
como actividade de lecer preferente. Os 
teatros decimonónicos transformáronse 
en salas de exhibición do cinematógrafo, 
con reformas nas que se perderon moi-
tos elementos orixinais. En Ourense isto 
ocorreu no ano 1915. O Teatro Principal 
pasou a ser o Cine Principal e as reformas 
agocharon boa parte do encanto daquel 
edificio levantado por Santiago Sáez en 
1830. Conta a lenda que este era un libe-
ral ao que lle puxeran problemas para ac-
ceder aos actos culturais doutro espazo 
da cidade. Incomodado, decidiu construír 
un teatro no que a súa familia tivese sem-
pre reservado o mellor palco. 

O teatro ergueuse nun pequeno edificio 
da rúa Paz, seguindo un modelo italiano 
de moda naqueles tempos, cun estilo que 
se move entre o barroco e o romanticis-
mo. Contaba con patio de butacas, pal-
co no andar baixo e outros tres pisos de 
palcos. O teito da sala estaba decorado 
cun lenzo cunha composición xeométrica 
e floral. Así se mantivo ata que se trans-
formou en cine. Durante décadas, acolleu 
proxeccións e, esporadicamente, festi-
vais, representacións escénicas e outros 
actos sociais e culturais. 

A súa deterioración progresiva e a compe-
tencia das salas especializadas acabaron 
por levar o edificio ao peche, ata que en 
1983 foi adquirido pola Deputación Pro-
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O edificio levantouno 
Santiago Sáez en 
1830. Conta a lenda 
que era un liberal 
rexeitado noutro 
espazo da cidade,  
que decidiu construír 
un teatro no  
que a súa familia  
tivese reservado  
o mellor palco 
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vincial. Empezou entón unha restauración 
que culminaría na seguinte década. Con-
solidouse a estrutura, recuperouse a zona 
dos espectadores e a escena, construíuse 
unha nova cuberta, reformouse a fachada, 
etc. O resultado foi a recuperación do tea-
tro para a vida da cidade. 

Programación ecléctica

Hoxe o Teatro Principal é, xunto co Audito-
rio Municipal, o principal espazo para as 
artes escénicas en Ourense. Conta con 395 

NOME: Pilar Barreiro

IDADE: 46

OCUPACIÓN: Funcionaria 

POR QUE VAS AO TEATRO?: Non vou  
moito ao teatro, só a espectáculos  
concretos. Hoxe apetéceme ver esta  
obra porque a coñezo, lin o libro e  
gústame os actores que interveñen. 

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO QUE 
VICHES?: El lago de los cisnes en patinaxe 
sobre xeo, por The Imperial Ice Stars.

NOME: Elisabeth Penedo

IDADE: 37

OCUPACIÓN: Administrativa

POR QUE VAS AO TEATRO?: Porque é unha 
actividade que me chama a atención e que 
creo que está pouco explotada en Galicia.  

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO QUE 
VICHES?: Mamma Mia!, o musical 
coas cancións de Abba. 

NOME: Laureano Estévez

IDADE: 41

OCUPACIÓN: Comerciante 

POR QUE VAS AO TEATRO?: Porque  
é unha forma de aprender, entreterse e 
experimentar outro tipo de actividades.  

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO  
QUE VICHES?: O florido pénsil, 
de Eme2 Emoción & Arte.

 eLeS e eLAS CóNtANNOLO

DeNDe O  
PARAÍSO

Conta con 395  
butacas, forma parte 

das redes galega  
e española de teatros  

e auditorios, e 
programa unhas  

200 actividades ao ano

butacas, forma parte da Rede Galega de  
Teatros e Auditorios e da Red Española  
de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festiva-
les de Titularidad Pública, e programa un-
has 200 actividades ao ano. Olga Mojón, 
a súa directora e presidenta desde finais 
de 2011 da devandita rede española, si-
nala a variedade como unha das princi-
pais virtudes da programación do teatro: 
“Ourense non é unha cidade grande con 
público específico para cada disciplina, 
polo que procuramos facer unha progra-

mación ecléctica, na que teñan cabida 
todo tipo de xéneros, aínda que cun claro 
predominio do teatro e moita importancia 
da música”. 

A actividade anual organízase en dous se-
mestres asimétricos: un de xaneiro a xullo 
e outro de setembro a decembro. En cada 
semestre é posible adquirir abono para 
a tempada de música e danza ou para a 
tempada de teatro, cun 30% de desconto 
no prezo das entradas en cada unha de-
las. O Principal acolle tamén parte da pro-
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NOME: Jéssica Pérez

IDADE: 20

OCUPACIÓN: Estudante

POR QUE VAS AO TEATRO?: Gústame  
o teatro, estou estudando Filoloxía  
Galega e teño moito interese no teatro  
que se está facendo en Galicia.    

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO  
QUE VICHES?: Unha hora na vida 
de Stefan Zweig, de Lagarta Lagarta. 

NOME: Soraya Suárez

IDADE: 21

OCUPACIÓN: Estudante 

POR QUE VAS AO TEATRO?: Empecei a ir 
máis desde que fixen un curso sobre teatro 
galego. Antes non sabía moito e ese curso 
espertoume o interese.  

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO QUE 
VICHES?: As gatas, da Aula de Teatro da 
Universidade de Santiago de Compostela. 

NOME: Manuel Fernández

IDADE: 56

OCUPACIÓN: Funcionario 

POR QUE VAS AO TEATRO?: Por que me 
gusta o teatro, especialmente a comedia. 
Creo que os actores galegos, tanto de  
teatro como de televisión, son moi bos.  

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO  
QUE VICHES?: O florido pénsil, 
de Eme2 Emoción & Arte.

NOME: Pura Álvarez

IDADE: 50

OCUPACIÓN: Profesora 

POR QUE VAS AO TEATRO?: Hoxe veño pola 
obra e polos actores, porque agardo que 
sexa unha función moi divertida. En xeral 
gústame o teatro e creo que ultimamente 
se están programando cousas moi boas.  

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO  
QUE VICHES?: Monólogo musicado, 
de Tonhito de Poi.

Agora mesmo a media está entre os 40 e 
os 50 anos”, sinala a directora. A media 
de espectadores sitúase “arredor das 300 
persoas por función”, destaca. Boa parte 
deles chegan doutras localidades impor-
tantes da provincia, como Ribadavia, O 
Carballiño, Allariz ou Celanova.

Cada mes de agosto o teatro pecha as 
súas portas durante 30 días. Mentres a 
dirección do teatro organiza as Xornadas 
de Folclore que se desenvolven en varias 
vilas ourensás, o edificio é revisado e pos-

Olga Mojón: “nos  
últimos anos baixou  
a idade media dos  
espectadores. Pasamos  
de ter un público  
principalmente feminino  
e maior a ter persoas  
de todas as idades”

to ao día. Xunto co seu valor arquitectóni-
co e cultural, o Principal agocha pequenos 
tesouros: dous proxectores cinematográ-
ficos dos anos 30, un baixorrelevo de 
Manuel Buciños sobre a portada de en-
trada ao patio de butacas e a pintura de 
Quessada no teito, que temos tan preto 
agora que estamos de novo no paraíso do 
teatro e vemos como remata a obra, todos 
se levantan para aplaudir e devagar pecha 
o pano. 
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gramación dos máis importantes festivais 
da cidade, xa sexa de teatro (FITO, MOTI, 
MITEU), cine (OUFF) ou música (Festival 
de Blues). 

Á hora de valorar os espectáculos de máis 
éxito, Mojón destaca o teatro español, 
aínda que afirma que o teatro galego ten 
cada vez máis público. “Nos últimos anos 
baixou a idade media dos espectadores e 
aumentou a súa variedade. Pasamos de 
ter un público principalmente feminino e 
maior a ter persoas de todas as idades. 
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MERENDA DE LIBROS
Teatro en Punto

Autoría: Tep / Dirección: Gloria Rico, Roberto Leal  
Elenco: Fer Ocampo, Gloria Rico, Roberto Leal  
Xénero: Teatro infantil/Contemporáneo 

Tres personaxes adultos póñense a merendar 
textos xogando co mundo da fantasía e a través 
dos conceptos “libros” e “palabra” como base dos 
distintos xogos nos que o público pasa a ser co-
laborador. Hai en todo momento un achegamento 
entretido e lúdico ao mundo das letras como parte 
dunha realidade común e cotiá.

+ info. en: www.teatroenpunto.com

MOITO CONTO (UN ESPECTÁCULO  
100% ECOLÓXICO)
Redrum Producciones

Autoría: Álex Sampayo / Dirección: Álex Sampayo  
Elenco: Mónica García, Guillermo Carbajo, Tamara  
Canosa / Xénero: Teatro infantil/Musical

Pepiño e Manola están a piques de viviren un gran 
desafío. Enganados pola súa madrasta, acabarán 
perdidos no bosque e vivirán unha aventura que 
os cambiará para sempre. Os nenos terán nas 
súas mans o destino dos contos e dos soños e 
terán que salvalo convertendo o que consideraban 
defectos en virtudes.

+ info. en: www.wix.com/redrumproducciones/
moito_�conto

O FILLO DO PANADEIRO
Títeres Cascanueces

Autoría: Lázaro Duyos / Dirección: Lázaro Duyos  
Elenco: Lázaro Duyos Jordán / Teatro infantil/ 
Monicreques

Coa intención de malograr a Festa e, de paso, 
molestar o Panadeiro, o Demo Esgaerdo rouba a 
fariña da Panadería e foxe con ela ata o seu afasta-
do castelo, máis aló do Bosque Tenebroso.

Tolin, o fillo do Panadeiro, un raparigo un pouco 
revoltoso será quen, desta vez, amañe o problema, 
pero cun chisco de sorte.

+ info. en: http://titerescascanueces.blogspot.com

O SAPO ENCANTADO
Títeres Tres Globos

Autoría: Irmáns Grimm / Dirección: Xan Pérez  
Elenco: Xan Pérez / Teatro infantil/Monicreques

Leticia todo Noticia cóntanos cómo o Príncipe 
Croberto, convertido en sapo pola meiga Maleira, 
busca desesperadamente unha princesa que lle 
dea un bico de amor para desfacer o meigallo.

+ info. en: www.tresglobos.es

PA CAMA
Katarsis, Educación e Teatro

Autoría: Kevin Stewart e Carolina Ramos  
Dirección: Omar Álvarez e Kevin Stewart / Elenco: Kevin 
Stewart e Estíbaliz Veiga / Teatro infantil/Xestual

Unha exploración de xogos entre dous amigos 
que, antes de durmiren, descobren un mundo de 
aventuras que os distrae do sono. A súa predispo-
sición e inxenuidade lévaos a atoparen diversión 
no máis sinxelo, en todo o que os rodea. Un xogo 
leva a outro, desde unha pelota ata unhas almofa-
das que fan de ás para voar, pasando polas sabas 
axitándose no aire, a luz apagándose e acendén-
dose, e uns pequenos monicreques en forma de 
ollos que se bican. 

+ info. en: www.katarsiseyt.com

O BUFÓN DO REINO
Pinga Teatro

Autoría: Miquel Condal / Dirección: Miquel Condal 
Elenco: María Carrera e Miquel Condal / Xénero: Teatro 
infantil/Comedia

Nunha mañá soleada e primaveral, aínda que na 
tarde chovera un pouco, ao rei dun reino o don da 
fala e do riso desaparecéronlle. O rei non falaba, o 
rei non quería falar, tampouco quería rir. Os máis 
achegados, os asesores do reino e o pobo en xeral 
non sabían que facer… Pasaron días, meses e case 
un ano cando de súpeto xurdiu da néboa un bufón, 
ben, unha bufona, ofrecéndose para devolverlle o 
don da fala e do riso ao rei a cambio de case nada. 

+ info en: www.pingateatro.com 

O DÍA QUE CHEGOU UNHA NUBE E CHOVEU
Títeres Trompicallo

Autoría: Luís González e Marián González  
Dirección: Luís González / Elenco: Marián González 
Xénero: Teatro infantil/Monicreques

Había unha vez que non había nada máis que 
pedras, entón chegou unha nube, choveu e for-
mouse un manancial. Coa chegada da auga creceu 
a herba e na herba as flores e as árbores, na auga 
naceron os peixes e as ras, despois chegaron os 
insectos, os paxaros, as ovellas, o lobo..., en fin, 
a vida. Pero, que acontece cando un día a auga 
desaparece? 

+ info en: www.trompicallo.com 

OS LIMÓNS
Galitoon

Autoría: Luis Miguel Rodríguez / Dirección: Luis Miguel 
Rodríguez / Elenco: Raquel Queizás, Montse Piñón, 
Jorge Casás, Pepablo Patinho / Xénero: Teatro infantil/
Monicreques

Para conmemorar os 100 anos do nacemento de 
Luís Seoane, Galitoon produce unha peza teatral 
baseada no mundo rural de Galicia do cal dá conta 
a xenial obra plástica e escultórica de Seoane.  
A obra dota de animación as personaxes, os 
motivos e as composicións do pintor, utilizando 
os seus cadros como as viñetas dunha historieta 
infantil, resaltándoas sobre un limbo negro e  
dotándoas de expresividade fluorescente coa 
técnica do teatro de luz negra.

+ info. en: www.galitoon.com

MERLÍN
Os Quinquilláns

Autoría: Lucho Penabade Outeiro / Dirección: Teresa 
Rodríguez, Lucho Penabade / Elenco: Pepe Soto, Inacio 
Vilariño, Teresa Rodríguez, Lucho Penabade  
Xénero: Teatro infantil/Clásico

A chegada de Furaventos á illa de Ávalon vai ser 
moi accidentada. O raparigo só quería que un 
famoso oficiante lle rematase un dragón para a 
festa histórica que ían celebrar, pero en realidade 
en Ávalon quen levaba centos de anos vivindo eran 
Merlín, Morgana e Artur, que se fixeron inmortais 
grazas ás mazás da illa, froita da inmortalidade. 
Iso si, os que outrora foran famosos no mundo 
enteiro polas súas maxias e batallas, agora só 
eran tres seres abandonados e melancólicos 
que miraban o mar sen acougo por se alguén se 
acordaba deles.

+ info. en: www.quinquillans.com

NANA PARA UN SOLDADO
Ghazafelhos

Autoría: Pepablo Patinho / Dirección: Pepablo Patinho 
Elenco: Pepablo Patinho, Montse Piñón, Jorge Casas  
Xénero: Teatro infantil/Comedia

Esta obra relata o encontro de dous soldados 
inimigos na fronte. Terán que deixar a un lado as 
súas diferenzas para facerse cargo dun pequeno 
imprevisto: o nacemento dun neno. Ghazafelhos 
parte de algo tan forte como é unha guerra e a 
morte, e por outro lado, dun nacemento e a vida, 
para facer unha reflexión sobre o absurdo das  
guerras e o necesario que é entenderse, escoitarse 
e respectarse.

+ info. en: www.ghazafelhos.es

O GATO MANCHADO E A ANDORIÑA SIÑÁ
Teatro do Morcego

Autoría: Jorge Amado / Dirección: José Luis Prieto Roca  
Elenco: Mundo Villalustre, Carlos Mosquera “Mos”, 
Celia González, Marián Rei, María Veiga / Xénero: Teatro 
infantil/Musical

Esta é a historia dun gato que se apaixona por 
unha andoriña causando estrañeza en todos os 
outros animais que vivían nun parque. A Andoriña 
está prometida co Rouxiñol pero, ao mesmo 
tempo, incentiva o amor do Gato. Acontecen leas, 
o Gato escribe poemas, os dous pasean xuntos 
mentres as outras personaxes condenan o amor 
imposible.

+ info. en: www.teatrodomorcego.com

PÍO
Caramuxo Teatro

Autoría: Juan Rodríguez, Laura Sarasola  
Dirección: Juan Rodríguez, Laura Sarasola / Elenco: Juan 
Rodríguez, Laura Sarasola / Xénero: Teatro infantil/
Monicreques

Unha historia chea de humor e tenrura para toda 
a familia que nos fala de Pío, un pequeno paxaro 
que nace só na fraga, sen ningún referente que 
seguir. O pequeno Pío coñecerá na súa aventura 
unha morea de animais e descubrirá que non é un 
peixe, nin un coelliño, nin tampouco unha toupa. 
No final desta fantástica travesía sentirá o impulso 
de voar, de sentirse libre coma un paxaro.

+ info. en: www.caramuxoteatro.net
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TÉ, CHOCOLATE, CAFÉ
Golfiños

Autoría: Elena Paz Alonso / Dirección: Elena Paz Alonso  
Elenco: Elena Paz Alonso, Diego Paz Alonso / Teatro 
infantil/Musical

Unha proposta para xogar con cantigas, brincadei-
ras e aloumiños. Trátase dun espectáculo para ne-
nos e nenas de 0 a 3 anos acompañados de mamá 
ou papá onde os pequenos gozan durante 30 mi-
nutos dunha viaxe sensorial a través de palabras, 
arrolos, música, poesía e teatro… Unha actividade 
agarimosa e divertida para vivir en familia.

+ info. en: http://es.myspace.com/574701461

UN DÍA DE FORMIGA
Encena Produccións Artísticas

Autoría: Eisenhower Moreno / Dirección: Eisenhower 
Moreno / Elenco: Eisenhower Moreno / Teatro infantil/
Musical

Era unha vez Historildo, un auténtico contador de 
historias, que desexaba conquistar novos mundos 
coas súas historias, porque a fraga onde vivía 
quedou pequena para os seus soños. A profesora 
SabeTodo (o ser máis intelixente da fraga) e as 
súas fórmulas máxicas axúdanlle a Historildo a 
embarcarse nunha fascinante aventura. 

13 ANOS DE MAXIA
Mago Xacobe

Autoría: Xacobo Sánchez Carro / Dirección: Xacobo  
Sánchez Carro / Elenco: Mago Xacobe Sanz  
Xénero: Maxia

O Mago Xacobe realiza un percorrido polo seus 
mellores números realizados durante os 13 anos 
no mundo da maxia e que conseguiron sorprender 
milleiros de espectadores de toda a xeografía 
nacional con máis de mil actuacións. É un espec-
táculo adaptado para todo tipo de condicións, 
moi participativo e co particular estilo do mago 
Xacobe: fresco, desenfadado e cheo de momentos 
de impacto.

+ info. en: www.magoxacobe.com

MAGIA POTAGIA
Mago Romarís

Autoría: Antonio Romarís Lens / Dirección: Antonio 
Romarís Lens / Elenco: Antonio Romarís Lens  
Xénero: Maxia

Espectáculo de maxia de salón creado para ser 
presentado en locais sociais, casas de cultura e 
salas. O Mago Romarís preséntanos unha recompi-
lación dos seus mellores números, algúns dos 
cales son creacións propias.

+ info. en: www.magoromaris.com

POPÍN CHOU
Popín

Autoría: Adolfo Maguna / Dirección: Adolfo Maguna  
Elenco: Adolfo Maguna / Maxia

Popín é un personaxe creado polo actor Adolfo 
Maguna, que leva máis de 30 anos dedicado ao 
mundo da animación e a actuación, facendo rir 
(inevitablemente) todos os asistentes polo seu 
descaro e permanente improvisación. Popín Chou 
baséase na maxia cómica, xogos e cancións, 
buscando a permanente participación do público 
e, por suposto, as gargalladas.

+ info. en: www.popin.es

TRÍO DE ASES
Expresión Produccións

Autoría: Colectiva / Dirección: Manuel Solla  
Elenco: Fran Otero, Manuel Solla, Carlos Cerviño 
Xénero: Maxia

Un espectáculo de maxia cómica con momentos 
teatrais, musicais e sorprendentes que, desde o 
principio, invitará o público a participar, cunha 
proposta innovadora que fará as delicias de todos, 
grandes e pequenos.

+ info. en: www.expresionproduccions.com

PIRATAS
Teatro do Noroeste

Autoría: Eduardo Alonso / Dirección: Eduardo Alonso  
Elenco: Alejandro Carro, Laura Míguez, Fernando  
González, Victoria Pérez / Xénero: Teatro infantil/ 
Comedia

Un trebón papou o bergantín Princesa dos Ma- 
res, un dos máis temidos barcos piratas de todos 
os océanos. Algúns membros da súa perigosa 
tripulación conseguiron sobrevivir nunha balsa, 
agora é a balsa pirata Raíña da Escuma. O terrible 
pirata Patachula dirixe unha tripulación que 
encherá de aventuras os mares do Sur, realizando 
conquistas, como a da famosa Illa da Flor Nacente, 
e conseguindo descubrir onde está agochado o 
tesouro do pirata Bocanegra, que, cando abría a 
boca, a súa campaíña soaba a morto. 

+ info. en: www.teatrodonoroeste.com

VALADOS
Artestudio Teatro

Autoría: Agustín Fernández Paz / Dirección: Xurxo  
Cortázar / Elenco: Ramiro Neira, Estefanía Gómez,  
Xurxo Cortázar / Xénero: Teatro infantil/Outros

Helena e Xoel teñen unha fermosa amizade ata 
que un vento fantasmagórico lles rouba a ledicia e 
aproveita as diferenzas entre as persoas para con-
vertelas en prexuízos. Quedan así separados por 
un valado que parte a cidade en dúas. A rebeldía, 
o enxeño e o amor serán as súas ferramentas de 
comunicación para seguir sentíndose xuntos.

+ info. en: www.artestudioxestioncultural.com

TROGLODITAS
Tanxarina Títeres

Autoría: Evaristo Calvo e Tanxarina / Dirección: Evaristo 
Calvo e Tanxarina / Elenco: Miguel Borines, Eduardo 
Rodríguez “Tatán” e Andrés Giráldez / Xénero: Teatro 
infantil/Monicreques

Tres trogloditas convídannos a entrar no primeiro 
teatro da prehistoria: a cova, onde imos asistir a 
un cómico espectáculo cheo de humor e tolería. 
Da man dos monicreques e das súas primitivas 
habilidades imos coñecer a singular forma de vida 
dos nosos antepasados máis divertidos. 

+ info en: www.tanxarina.es 

ROSALÍA, A PULGA QUE ESCRIBÍA
Galitoon

Autoría: Andrea Bayer / Dirección: Santiago Alonso  
Elenco: Raquel Queizás/Santiago Alonso, Rogelio Lema 
Xénero: Teatro infantil/Monicreques

Había unha vez, unha pulga moi, moi pequena: 
Rosalía. Rosalía escribe unha carta cada día. 
Métea nun sobre, ponlle un selo e mándaa por 
correo. Bruno, o Canguro, un carteiro moi especial, 
encárgase en persoa de levarllela aos seus desti-
natarios... e lérllela. Á señora Toupa porque non 
ve. A dona Xirafa porque perdeu as gafas. Á ovella 
porque non sabe ler. Ao señor Ratón porque lle 
encanta que lle lean. E a Mr. Elefante porque  
só sabe ler en inglés. Unha obra de monicreques 
sobre mesa. 

+ info. en: www.galitoon.com

A MAXIA DE CAYETANO LLEDÓ
Cayetano Lledó

Autoría: Cayetano Lledó / Dirección: Cayetano Lledó  
Elenco: Cayetano Lledó / Xénero: Maxia

O patrón dun circo no que xa non traballa ninguén 
vese obrigado a disfrazarse de diferentes artistas 
para non ter que pechar o seu negocio. Parodian-
do diferentes personaxes intentará levantar o 
espectáculo, pero durante o transcurso do show 
as cousas complicaranse. Espectáculo de maxia, 
comedia e humor indicado para público familiar, 
con maxia musical, manipulación de cartas,  
malabarismo, clown, mentalismo, hipnose, etc.

+ info. en: www.cayetanolledo.com

AO RITMO DA MAXIA
Fusionarte

Autoría: Álvaro Muras / Dirección: Chrystyan Magic  
Elenco: Chrystyan Magic, Bruno Couceiro, Julio Cuns, 
Álvaro Muras / Xénero: Maxia

Un espectáculo dinámico e interactivo creado 
para entreter e divertir a través de varios ámbitos 
da maxia nun formato orixinal. Chrystyan Magic 
levará a curiosidade, o suspense e a ilusión cunha 
ambientación compartida no escenario co grupo 
do músico Álvaro Muras para que o espectador 
dea renda solta á imaxinación. 

+ info. en: www.alvaromuras.com
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MONTAXE
asSircópatas

Autoría: Jesús Graña Menduiña, Daniel Blanco Chapela 
Dirección: Gorka Ganso / Elenco: Jesús Graña Menduiña, 
Daniel Blanco Chapela / Xénero: Novo circo

A montaxe dunha montaxe. Un xeito creativo de 
enfrontarse á incomunicación. Unha traxicome-
dia na que non é doado distinguir onde remata 
o teatro para dar paso ao circo; unha historia 
contada sen palabras, na que dous extremos terán 
que achegarse e sumarse, para espremer as súas 
habilidades, malabarismos e comicidade ata a 
última gota.

+ info. en: www.myspace.com/assircopatas

BALEADAS
Traspediante

Autoría: Traspediante / Dirección: Traspediante 
Elenco: Marta Alonso, Begoña Cuquejo, Paulina Funes 
Xénero: Danza/Outros

Danza e animación creada na escena.  
Un espectáculo cheo de sorpresas, con baleas  
con lentes 3D como protagonistas e no que prima 
a interacción cos nenos. “E veu unha balea /  
e como era unha balea / todos na clase fixeron 
debuxos de baleas / e veu unha balea”.

+ info. en: www.traspediante.blogspot.com

ETERNOS
Provisional Danza

Autoría: Carmen Werner / Dirección: Carmen Werner  
Elenco: Alejandro Morata, Carmen Werner, Masumi 
Yanasse / Xénero: Danza/Contemporánea

Somos os nosos mortos. Estamos feitos do que 
perdemos, daqueles que xa non están aínda  
que permanezan en nós, un desexo que se  
prolonga no tempo máis aló dos nosos sentidos; 
somos testemuñas involuntarias do rastro  
eterno da morte, arqueólogos domésticos, 
coleccionistas de pecios cos que reconstruír un 
leve sinal de que aínda estamos a ser. Somos os 
nosos mortos.

+ info. en: www.provisionaldanza.com

MINIATURAS
Entrecaixas

Autoría: Iván Villar Agulleiro / Dirección: Iván Villar 
Agulleiro / Elenco: Alba Vázquez, Olga Kirck, Laura 
García-Vera, Álex Fente, Pablo Díaz, Iván Villar 
Xénero: Danza/Outros

Un espectáculo que trata de facer un percorrido 
polos distintos ritmos do folclore galego. Cada 
coreografía representa unha visión particular das 
estampas típicas do noso folclore. O espectáculo 
caracterízase pola forza e fluidez de movementos 
mesturados coas intensas liñas melódicas. O 
espectáculo combina danza e música en directo 
dándolle un carácter fresco e festivo á función.

LA CENICIENTA
La Mov Cía de Danza

Autoría: Prokofiev / Dirección: Víctor Jiménez  
Elenco: Luciana Croatto, Víctor Jiménez, Elena Gil Mas, 
Elena Tomas, Mattia Furlan, Antonio Ayesta  
Xénero: Danza/Neoclásica

Esta versión é o conto coñecido e recoñecido por 
todo o mundo pero desde outro punto de vista. 
Trátase dunha nova visión, unha renovada propos-
ta do clásico de Perrault. A través de cada un dos 
protagonistas, iremos coñecendo o argumento, 
con toda a temática que engloba este clásico: 
igualdade, amor, solidariedade, envexa, celos..., 
pero tamén ilusión, soños e moita fantasía.

+ info. en: www.lamov.es

NI OGROS NI PRINCESAS
Provisional Danza

Autoría: Carmen Werner / Dirección: Carmen Werner  
Elenco: Tatiana Chorot, Alejandro Morata, Javier Sangrós, 
Sara Sanz Román, José L. Sendarrubias, Ricardo Santana, 
Carmen Werner / Xénero: Danza/Contemporánea

Din que os soños son unha conxestión da imaxi-
nación sobrecargada polas palabras non ditas, 
os actos non realizados, os afectos de odio ou de 
amor que non expresamos nin nunca expresare-
mos, e tamén polos bicos non dados. 

+ info. en: www.provisionaldanza.com 

ALÉN DA CROA
Quique Peón Cía.

Autoría: Henrique Peón Mosteiro / Dirección: Henrique 
Peón Mosteiro / Elenco: Henrique Peón Mosteiro, Ruth 
de la Huerga, Ruth González-Miró, Romina Trigo, Miguel 
Sotelo, Fran Sieira, Lucía Veiga / Xénero: Danza/Outros

Unha historia baseada en diferentes relatos 
referidos ás lendas das mouras, unha interpreta-
ción dunha parcela do noso imaxinario popular, 
da nosa cultura no eido da tradición oral e levada 
ao escenario, por primeira vez, a través da danza. 
Unha obra de mediano formato con sete bailaríns-
personaxes en escena, na que se mesturan 
distintas linguaxes de danza: a tradicional galega, 
a oriental-tribal e a contemporánea, ademais dou- 
tras artes escénicas como o teatro ou a música.

+ info. en: www.quiquepeon.com

BLONDY’S COFFEE. PEZA SOA  
PARA DÚAS MULLERES 
Entremans

Autoría: Kirenia Martínez e Beatriz Pérez  
Dirección: Kirenia Martínez e Beatriz Pérez  
Elenco: Kirenia Martínez e Beatriz Pérez  
Xénero: Danza/Contemporánea

Dúas mulleres sumidas no tedio refúxianse en 
estraños pasatempos en procura de novas emo-
cións que lles devolvan a súa propia natureza... 
Un hábitat onde se atopar elas mesmas coas súas 
miserias e as súas grandezas... Unha viaxe polo 
labirinto da mente feminina. 

+ info. en: www.ciaentremans.blogspot.com 

UNIVERSO LÁCTEO
Ni Fu Ni Fa Animación

Autoría: Ildefonso García de Longoria Ramos 
Dirección: Ildefonso García de Longoria Ramos / Maxia

Entenderse non é doado cando vés doutro planeta, 
pero, coa axuda da súa maxia galáctica, Alexia, a 
emigrante plutoniana accidentalmente aterrada en 
Galicia, descubrirá que a Vía Láctea está intima-
mente relacionada cos tetos das vacas, que para 
observar as estrelas desde a Terra o ideal é visitar 
o dentista e que tamén hai buracos negros nuns 
estraños e sofisticados instrumentos: bioenerxéti-
cos, artesanais, sustentables, reutilizables, ergo-
nómicos e biodegradables chamados “gaitas”, ás 
que ademais... non se lles remata nunca a batería. 

+ info. en: www.nifunifaanimacion.com

BAILE DE SOÑOS
Circio

Autoría: Manuel Cobas Paredes / Dirección: Manuel 
Cobas Paredes / Elenco: Manuel Cobas, Sergio Cobos, 
Laura Puga, Manuel Sotelo, Tania Ameneiro, Romina 
Bastón, Cristina Sánchez, Patricia López, Beatriz Díaz, 
Alba Malvido, Marcos Pérez / Xénero: Danza

Un espectáculo con música en directo onde se 
narra a historia dunha nena que viaxa nos seus 
soños a un mundo fantástico de música e danza, 
mesturando sentimentos de ledicia e tristura. O 
amor e o desamor flúen a través das melodías 
creadas polos músicos ao mesmo tempo que uns 
monicreques bailan ao cobraren vida. Quen non 
soñou con bailar...?

LA VELOCIDAD DE LAS COSAS
Mónica García García

Autoría: Mónica García / Dirección: Mónica García  
Elenco: Mónica García / Xénero: Danza/Contemporánea

Roland Barthes di que o suxeito amoroso debe 
asumir a súa sentimentalidade como unha forte 
transgresión que o deixa só e exposto, e que esa 
sentimentalidade, desacreditada pola opinión 
moderna por unha inversión de valores, constitúe 
hoxe en día o obsceno do amor. Nesta peza, a 
creadora traballa a partir da subxectivización desa 
sentimentalidade, sobre unha percepción de  
ser-no-mundo, sobre a idea de producir efecto, 
sobre o afectar e afectar-se.

+ info. en: www.monicagarcia.net 

CARNI DEI PRIMÀ QUALITÀ
Natxo Montero_danza

Autoría: Natxo Montero / Dirección: Natxo Montero  
Elenco: Patricia Fuentes, Natxo Montero  
Xénero: Danza/Contemporánea

A pel, a carne, o son e o movemento, distintos 
elementos que interactúan desprazando a orga-
nización binaria entre home-muller e as relacións 
xerárquicas que se establecen. Nesta peza o corpo 
(des)organízase doutro xeito: non hai xénero, 
só hai choques, rozamentos, contacto, escorre-
gamentos de pel a velocidades e intensidades 
distintas que xeran movemento e producen o son 
a través do contacto.

+ info. en: www.natxomonterodanza.blogia.com
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QUANDO CORPUS
Anuska Alonso

Autoría: Anuska Alonso / Dirección: Anuska Alonso  
Elenco: Anuska Alonso / Xénero: Danza/Contemporánea

Creo na sobredose de optimismo dos humanos, 
na súa negativa a cambiar de opinión. Creo tamén 
que todos vivimos mellor con pouca información. 
Creo que facerse dano por fóra é a forma de que 
os demais vexan o moito que che doe por den-
tro..., despois de tantos anos xa che sae de forma 
natural. Creo que só unha persoa trastornada 
pode chegar a facer algo tan marabilloso. Creo na 
beleza da imaxe dun corpo cando non engana, non 
esconde, senón que simplemente se mostra. 

UN DISFRAZ EQUIVOCADO
Cisma

Autoría: Xiana Vilas, Isabel Sánchez, Fiona B. McCudden  
Elenco: Fiona B. McCudden, Isabel Sánchez, Xiana Vilas 
Xénero: Danza/Contemporánea

A peculiaridade individual lévanos a atopar 
elementos comúns, experiencias vividas que se re-
piten, que forman parte duns e doutros; no fondo, 
todos facemos parte dun todo idéntico, a socie-
dade. Os nosos intentos de diferenciación vense 
bloqueados polo colectivo. Estamos todos dentro 
dun escenario e cada un cumpre o seu papel.

CONCERTO CON DJ E BAILARÍN
Aíd

Xénero: Música/Rap funk soul

O espectáculo ofrece a interpretación dos temas 
de Aíd, acompañada polo seu dj Bruno González e 
por un bailarín de breakdance. Aos seus 21 anos, 
Aíd é xa unha creadora experimentada que se 
move nos diferentes estilos urbanos, como o rap, 
o funk e o soul. Este ano publicará o álbum co que 
dará continuidade a Jugando (2009). 

+ info. en: www.aid.gl

SEISDECATRO
Sólodos, La Macana, Pisando Ovos  
e Quique Peón Cía.

Autoría: SEISdeCATRO / Dirección: Colectiva (Sólodos,  
La Macana, Pisando Ovos e Quique Peón Cía.)  
Elenco: Erick Jiménez, Maruxa Salas, Alexis Fernández, 
Caterina Varela, Rut Balbís e Quique Peón  
Xénero: Danza/Contemporánea

O proxecto SeisdeCatro está composto por seis 
artistas e catro compañías: Erick Jiménez e Maruxa 
Salas (Sólodos), Rut Balbís (Pisando Ovos), Alexis 
Fernández e Caterina Varela (La Macana) e Quique 
Peón (Quique Peón Cía.) conforman este proxecto. 
Estas catro compañías, que comparten residencia 
en Galicia, asócianse para crear un espectáculo 
que rompa fronteiras e así poder compartir e  
intercambiar o seu traballo creativo entre eles  
e co público.

+ info. en: www.solodos.es

RÍO DE LUNA
Da.Te Danza

Autoría: Omar Meza / Dirección: Omar Meza  
Elenco: Iván Montardit, Rosa María Herrador / Danza/
Contemporánea

O espectáculo escenifica o entendemento entre os 
bebés, a complicidade, a capacidade de diálogo 
entre eles e as súas nais, o nacemento, como se 
desenvolven as súas primeiras experiencias. Como 
se miran e como miran aos outros, como senten a 
luz, os obxectos, a auga, o movemento. Como se 
moven nunha danza co exterior. 

+ info. en: www.datedanza.es

VERDE A TEMPO COMPLETO
A Artística

Autoría: Olga Cameselle / Dirección: Alfredo Rodríguez, 
Olga Cameselle / Elenco: Olga Cameselle  
Xénero: Danza/Outros

A intérprete preséntase como unha desas mulleres 
cun moi actual síndrome de Casandra condena-
da a axustarse ou non a todas e cada unha das 
regras que determinan as medidas, composicións 
e demais características que debe ter un produto 
industrial. Xa non queda ningunha indicación 
sobre o xeito de facer algo, de comportarse, de... 
Ou, aínda si?

+ info. en: www.aartistica.net 

CONCERTO DIDÁCTICO
Son+d2

Xénero: Música/Concerto didáctico

Unha viaxe polas diferentes músicas e ritmos  
do mundo, desde Galicia, pasando por América  
Latina (Brasil, Perú, Cuba...), ata África. Utilizando 
o teatro e buscando a complicidade e a partici-
pación dos nenos, iremos explicando as caracte-
rísticas dos instrumentos que utilizamos dunha 
maneira lúdica, deténdonos nas anécdotas de 
cada instrumento ou cada ritmo ou estilo musical. 
Xogaremos facendo ritmos e coros co público asis-
tente e cantaremos algunhas das nosas cancións.

+ info. en: www.amecer.com

TODOS LOS NOMBRES
Mal Pelo

Autoría: María Muñoz / Dirección: María Muñoz,  
Pep Ramis / Elenco: María Muñoz / Xénero: Danza/
Contemporánea

Unha viaxe de procura a través dos nomes que 
configuran un corpo específico, que o habitan e o 
proxectan. Os textos do espectáculo están inspira-
dos no libro de Carlos Thiebaut Historia do nomear 
e nunhas sms de John Berger: “Todos temos 
moitos nomes e cada un ten o seu adxectivo,  
son como pezas de vestir, móstraos e logo des-
posúete deles un a un. Cando non temos nomes 
estamos espidos. Estar espidos é unha forma  
de esperar, esperar a que che dean un nome,  
o primeiro”.

+ info. en: www.malpelo.org

NUBES
Aracaladanza

Autoría: Aracaladanza / Dirección: Enrique Cabrera / 
Danza/Conntemporánea

Os integrantes da compañía levaban tempo 
mirando os cadros de Magritte, o pintor que naceu 
en Bélxica, o do bombín. E imaxinaban cousas que 
agora lle amosan ao público. Non é que sexan cou-
sas que saian neses cadros, son imaxes inspiradas 
polas súas pinturas. Convídannos agora a abrir 
unha porta, esa que está na nosa cabeza e nos 
permite imaxinar o que nos dea a gana.

+ info. en: www.aracaladanza.com

ROSAS NEGRAS
El Taller Compañía de Flamenco

Autoría: Beatriz Gamborino Caramés / Dirección: Beatriz 
Gamborino Caramés / Elenco: Beatriz Gamborino  
Caramés, Ángel Contreras Pazos / Xénero: Danza/Outros

Baile e imaxes concienciarán sobre o problema 
social da violencia de xénero de man “e pés” de 
El Taller. Os distintos paus do flamenco son o fío 
condutor de como unha aparente vida cotiá se 
transforma nun vórtice de violencia machista. 
Rosas negras representa unha unión de arte e 
denuncia social. 

+ info. en: www.gamborino.es

CLAVE DE FADO
Xénero: Música/Folk-tradicional

Clave de Fado nace en Galicia coa intención de 
crear unha formación musical diferente que mes-
ture a canción portuguesa e a galega. Nas súas 
actuacións combina a frescura dos fados máis 
alegres coa emoción das cancións galegas e os 
fados máis sentidos. 

+ info. en: www.myspace.com/clavedefado

TULIPANES
DLoira

Autoría: David Loira / Dirección: David Loira  
Elenco: David Loira / Xénero: Danza/Contemporánea

O actor-bailarín minimiza o espazo que hai entre el 
e o espectador, non deixa fisuras para o prexuízo e 
convértese nun espello no que se identificar máis 
alá do espazo privado no que só existen tulipáns 
para contemplar. Loira indaga non novos mode- 
los de relación da sociedade contemporánea,  
tendentes ao individualismo e á soidade, e empre-
ga a danza como elemento de busca de equilibrio, 
amparo e sosego.

+ info. en: www.davidloira.blogspot.com
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VAAMONDE, LAMAS E ROMERO  
+ BANDA DE MÚSICA
Xénero: Música/Folk tradicional

Este trío vólvenos sorprender cunha proposta 
orixinal e divertida: un concerto con banda de 
música en clave de humor. O espectáculo inclúe 
arranxos sobre repertorio tradicional realizados 
polo saxofonista e compositor Roberto Somoza, 
que de xeito maxistral combinan o sabor popular 
con elementos de modernidade dentro da música 
sinfónica. Música popular e teatralidade adere-
zadas con grandes doses de humor. Un bálsamo 
terapéutico e liberador para estes tempos de crise.

+ info. en: www.merlobranco.com

OS MILAGRES DE SANTIAGO
Meendinho Grupo de Música Medieval

Xénero: Música/Música de cámara

Paulina Ceremuzynska (canto, percusión) e Sabela 
García Fonte (fídula) ofrecen un recital de música 
galega medieval baseado en Os milagres de 
Santiago, un manuscrito do século XIV que serve 
de fío condutivo para mostrar unha estampa da 
vida musical da Galicia medieval e da súa capital 
cultural, Compostela. 

+ info. en: www.myspace.com/meendinho

FRAN PÉREZ “NARF”
Xénero: Música/Rock de autor

Fran Pérez, en formato de dúo, interpreta temas 
da súa autoría en galego, inglés e outros idiomas. 
Tras máis de 20 anos no mundo da música, Fran 
Pérez creou en 2004 o concepto NARF, unha nova 
identidade para un músico inquieto que investiga 
o ritmo e a harmonía. O proxecto do polifacético 
músico rompe as barreiras e convértese nunha das 
aventuras musicais máis interesantes da última 
década en Galicia cos seus discos Directo en 
Compostela e Tótem. 

+ info. en: www.franpereznarf.com

MIKI NERVIO AND THE BLUESMAKERS
Xénero: Música/Soul blues

Unha banda lendaria no panorama musical galego, 
que desde o ano 1992 gañou a pulso o cariño, o 
respecto e a admiración do público. Despois de 
19 anos de andaina, o grupo ten ás costas máis 
de 400 actuacións, varias aparicións en directo 
na radio e na televisión e catro álbums editados. 
Ao longo destes anos, evolucionou (ou “involu-
cionou”) cara ao son acústico da música negra 
de comezos do século pasado. Unha viaxe na que 
recuperan instrumentos pouco habituais, como a 
táboa de lavar, a guitarra de aceiro, as culleres, o 
banjo, o contrabaixo, a mandolina ou o kazoo.

+ info. en: www.mikinervio.com

LULAVAI 
Xénero: Música/Folk tradicional, arpa céltica

Un novo proxecto no que a sonoridade de catro 
arpas e catro voces se funden para interpretar con 
son propio temas tradicionais e composicións do 
grupo. Son unha das máis delicadas e intimistas 
formacións da música galega actual. Estas catro 
mulleres crean unha deliciosa atmosfera da que se 
pode gozar no seu primeiro traballo discográfico, 
CorDasVerbas.

+ info. en: www.myspace.com/lulavai

RAIANAS
Malvela

Xénero: Música/Folk tradicional

O novo disco de Malvela, Raianas, viu a luz en 
2011, e con el un espectáculo onde poderemos 
gozar das músicas dun e doutro lado do Miño. O 
disco plasma en directo o afán de irmandade con 
Portugal. Malvela soa mellor ao vivo, aí reside a 
súa esencia e a súa razón de ser. Elas desfrutan da 
calor do público e están máis “á vontade”, como 
dirían os nosos veciños portugueses, cantando 
para a súa xente, bailando, aturuxando e ameni-
zando a festa.

+ info. en: www.malvela.com

VIAXE MUSICAL CON SAXOS
Sax-40

Xénero: Música/Cuarteto de saxofóns

O programa do concerto emprende unha viaxe por 
distintas xeografías do mundo cun dobre pretexto: 
o conto e a música. A narración de contos servirá 
de argumento para visitar diferentes lugares da 
xeografía de Europa, América e Asia, escoitando 
as súas músicas: China, Rusia, Francia, Irlanda 
soarán da man de músicas coñecidas e doutras 
que o público debe adiviñar. O programa ten un 
marcado corte didáctico que satisfará a curiosi-
dade dos máis nenos e, sobre todo, do público 
adulto.

+ info. en: www.sirgotorcendo.com

O CAMALEÓN MUSICAL
Volando Libre

Xénero: Música/Clásica, folk, jazz e pop

Cantos estilos de música diferentes se poden 
abordar cunha mesma formación de catro instru-
mentos? O grupo Volando Libre responde a esta 
pregunta a través do seu acordeón, o seu contra-
baixo, a súa guitarra e o seu clarinete, levándonos 
polos camiños da música clásica, o folk galego e 
europeo en xeral, o jazz e o pop.

+ info. en: www.iulius13.es

EAMUS VIDERE... O CICLO DA SEMANA 
SANTA A TRAVÉS DA MÚSICA ANTIGA
Grupo de Música Antiga 1500

Xénero: Música/Música de cámara

O Grupo de Música Antiga 1500 achégase 
nesta ocasión a outra importante festa cíclica: 
a Semana Santa. Neste programa combínanse 
Cantigas de Santa María e do Arquivo da Catedral 
de Santiago con algúns exemplos dos máis im-
portantes cancioneiros peninsulares dos séculos 
XV e XVI, nun percorrido desde o Entroido ata a 
Resurrección. 

+ info. en: www.grupo1500.es

MAMÁ CABRA 10+1 
Mamá Cabra

Xénero: Música/Infantil

Mamá Cabra é un grupo de música infantil que 
mestura poesía, pezas do folclore e temas propios, 
cun enfoque lúdico, participativo e didáctico. 10+1 
é un repaso á traxectoria vital de Mamá Cabra. 
Un paseo sonoro polos nada menos que 11 anos 
que o grupo leva nos escenarios. Un espectáculo 
ateigado de cancións que forman parte da nosa 
memoria colectiva: “O Pirata Metepata”, “Polas 
rúas”, “Sereíña”, “Unha vella tiña un can”, etc.

+ info. en: www.mamacabra.com

SÉS 
Xénero: Música/Música de autor

Dos coros africanos aos ritmos ska, do blues á 
pachanga, de Aretha a Janis, da Habana a Buda-
pest... Sés é unha descarga de ritmos e sons cun 
denominador común: as boas vibracións. María 
Xosé Silvar, autora de todas as cancións, lidera 
Sés cun torrente de voz imposible, espontáneo 
e cheo de eclecticismo. En 2011 publicouse o 
primeiro disco da banda, Admirando a condición. 
En formato acústico, María Xosé Silvar presenta 
os temas de Sés ‘desenchufados’ acompañada do 
guitarrista Tito José Calviño. 

+ info. en: www.mariaxosesilvar.com

ODESSA MAMMA
Kentokakí

Xénero: Música/Klezmer

Kentokakí naceu en París, Lugo, un chuvioso vinte 
de abril. Fillos da paixón pola música, desde o 
comezo guiounos a sinxeleza e sensibilidade 
do klezmer, país invisible onde case todo está 
permitido e non existen fronteiras para transmitir 
as emocións máis humanas. Odessa Mamma é 
unha sentida homenaxe á capital do humor da 
vella URSS, un lugar no que estas cancións nunca 
deixarán de soar. 

+ info. en: www.iulius13.es





ARTERIA NOROESTE-TEATRO ESCENA. SANTIAGO 

SALA SANTART. SANTIAGO 

TEATRO ARTE LIVRE. VIGO 

TEATRO DEL ANDAMIO. A CORUÑA 

TEATRO ENSALLE. VIGO

35 FORMACIÓNS ARTÍSTICAS

36 ESPECTÁCULOS

91 FUNCIÓNS

A CORUÑA. IMCE

A ESTRADA

A RÚA

AMES

ARTEIXO

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

BETANZOS

BOIRO

CAMBADOS

CARBALLO

CEDEIRA

CEE

FERROL

FOZ

GONDOMAR

LALÍN

LUGO

72 FORMACIÓNS ARTÍSTICAS

79 ESPECTÁCULOS

336 FUNCIÓNS

MONFORTE DE LEMOS

MUROS

NARÓN

O BARCO DE VALDEORRAS

O CARBALLIÑO

OLEIROS

ORTIGUEIRA

OURENSE. AUDITORIO MUNICIPAL

OURENSE. TEATRO PRINCIPAL

PONTEVEDRA

REDONDELA

RIBADEO

SADA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

TUI

VIGO. AUDITORIO MUNICIPAL

VILAGARCÍA DE AROUSA

VIVEIRO

PROGRAMACIÓN 

xaneiro-xuño 2012

TEATRO DE ACTOR

TEATRO DE MONICREQUES

DANZA

MAXIA

NOVO CIRCO

MÚSICA


