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PARAÍSO chega ao seu décimo número co 
mesmo espírito que comparten as nosas seis 
actrices de portada, representantes dunha 
xeración de mulleres de teatro que, malia 
ocuparen por dereito un espazo propio no 
panorama escénico galego, continúan a explo-
rar vías alternativas e a enfrontar novos retos 
coa motivación e a ilusión intactas.

Marián Bañobre, Victoria Pérez, Montse Piñón, 
Lucía Regueiro, Marta Ríos e Vanesa Sotelo 
son as protagonistas dunha das reportaxes 
centrais da revista, a través da que nos aproxi-
mamos, ademais, a diferentes enfoques desde 
os que abordar espectáculos pegados aos 
acontecementos, a unha actualidade marcada 
polas noticias sobre as flutuacións financei-
ras e a contestación cidadá. Neste sentido, a 
triloxía Citizen de Chévere amósasenos como 
un exitoso exemplo de teatro para a reflexión 
social, política e económica, innovador así 
mesmo no seu formato e posta en escena; 
como tamén innovadora é a proposta de 
Mundo Lois, resultado dunha reformulación 
dos habituais sistemas de produción e do 
concepto de multidisciplinariedade como 
base do traballo artístico. 

Na entrevista deste número, Eduardo Alonso 
recíbenos con traxe e gravata para pasear con 
nós por unha traxectoria de máis de corenta 
anos, a través da que se nos achega a historia 
mesma do teatro profesional galego. Autor, 
director, actor, escenógrafo, deseñador de 
iluminación, empresario…, o director de Teatro 
do Noroeste fala con coñecemento de causa 
desta profesión total e apaixonante pola que 
se deixou atrapar desde moi novo.

Os Trogloditas de Tanxarina e o circo narrativo 
de Lusco e Fusco ocupan igualmente lugares 
destacados nesta nova entrega da revista, 
que dedica a sección de espazos escénicos 
ao Teatro Pastor Díaz de Viveiro e afonda nos 
contidos da nova programación semestral da 
man dos comentarios que asinan a xornalista, 
produtora e actriz Comba Campoy e a tamén 
xornalista Teresa Cuíñas.

Pode ser que esteas lendo estas liñas despois 
de facerte co teu exemplar de PARAÍSO nun 
dos espazos asociados á Rede Galega de Tea-
tros e Auditorios ou á Rede Galega de Salas. 
Pode ser tamén que o fagas despois de teres 
asistido a unha das 496 funcións programadas 
a través de ambos os circuítos neste segundo 
semestre de 2011. Se é así, estamos conven-
cidos de que nas páxinas seguintes atoparás 
motivos máis que suficientes para regresar e 
ocupar de novo a túa butaca.

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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HONRADEZ, 
RESPECTO, 
OPTIMISMO

Mundo Lois é un intento de divulgar desde 
os escenarios a obra dun creador univer-
sal. “Pretendemos que en apenas unha 
hora o espectador poida ter unha idea o 
máis completa posible da poesía de Lois 
Pereiro e das referencias musicais, meta-
literarias e cinematográficas da súa obra”, 
sintetiza Antón Reixa. No escenario soan 
os versos de Pereiro na boca de Lino Braxe 
e Antela Cid, sen alteracións no texto, “con 
respecto”, como sinala Braxe, quen tamén 
dirixe a obra. A música de Alexandre Gon-
zález e os audiovisuais de Manu Paz e An-
tón Reixa reforzan a potencia emocional 
das palabras e buscan a complicidade da 
xente nova. 

“Este é un espectáculo para ir da man de 
Lois, para achegalo ao público desde a 
honradez”, afirma Lino Braxe. Reixa apun-
ta que “non hai tanto unha interpretación 
como unha vontade de exposición e mos-
tra. Quería aproximar a el unha ferramen-
ta parecida á que utilicei eu cos meus pro-
pios poemas, dándolle un acabado moito 
máis teatral”. 

Desde a admiración dos que o coñeceron 
en vida construíuse un proxecto que atra-
pou os máis novos. “Empezo a ter a sensa-
ción de que eu tamén coñecín a Lois Perei-
ro”, di Antela Cid. Descubriuno con Mundo 
Lois e interprétao no escenario cunha mi-
rada fundamentalmente optimista. “Penso 
que os seus poemas son un canto á vida, 
teñen moitísima forza e levalos cara á me-
lancolía non sería fiel ao que el pretendía. 
Hai nel unha fervenza por vivir e cambiar o 
que está sucedendo”. Niso coincide outro 
dos novos, Alexandre González. Despois 
de dedicarlle un proxecto musical a Lois 

“Este é un espectáculo 

para ir da man de Lois, para 

achegalo ao público desde 

a honradez”, afirma Lino 

Braxe

Pereiro, Reixa chamouno para que se en-
cargase da banda sonora do espectáculo. 
No enfoque da música guiouno a lumi-
nosidade. “Na primeira lectura dos seus 
versos dábame a sensación dunha tristeza 
enorme, pero nas seguintes ves as súas 
ganas de vivir”. 

Con eses vimbios o espectáculo chega ao 
público de todas as idades, pero busca 
principalmente o corazón dos adolescen-
tes. Son eles os que poden sentir a des-
cuberta da poesía de Lois Pereiro levados 
da man da montaxe escénica, audiovisual 
e musical. “O mundo de Lois é tan con-
temporáneo que á xente nova lle resulta 
moi próximo”, di Lino Braxe. “Polos co-
mentarios que fan os rapaces á saída do 
teatro, notas que se o poema lles chegou, 
convértense xa en fans de Lois”. 

Outros mundos para Lois

Nun ano no que Lois Pereiro foi protago-
nista de numerosas pezas escritas, mu-
sicais, audiovisuais e artísticas de todo 
xénero, tamén o teatro contribuíu desde 
máis dunha fronte a esa mirada poliédrica 
sobre a súa vida e obra. Unha aproxima-
ción foi a da compañía Pailamoco Teatro, 
que representou o 15 de maio polas rúas 
de Lugo Iluminado pola morte, unha ac-
tuación teatral de rúa aberta á participa-
ción cidadá. 

Outra achega singular foi a de Fantoches 
Baj, coa súa proposta de teatro de obxec-
tos Poesía Última de Lois Pereiro. Unhas 
poucas letras serven para compoñer pa-
labras claves coas que narrar os dous 
últimos anos da vida do poeta. Palabras, 
versos e a música en directo de Benxamín 
Otero crean un espazo no que intimar co 
mundo de Lois, tan singular como próximo. 

Poucas veces un autor homenaxeado nas Letras 

Galegas estivo tan presente en todas as frontes 

ao longo do ano. Ducias de publicacións, proxectos 

audiovisuais e musicais, iniciativas populares e ins-

titucionais fixeron de Lois Pereiro o gran protago-

nista cultural de 2011. Pola banda teatral veu unha 

das achegas máis interesantes, tanto polo contido 

da proposta como polo seu proceso de produción. 

Filmanova, Nordesía e Kachet uniron forzas e 

experiencias nun proxecto tan ambicioso na súa 

formulación multidisciplinaria como respectuoso 

co universo poético do monfortino, o Mundo Lois. 

AS CONEXIÓNS NECESARIAS
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ILUSIÓN, 
EXPERIENCIA, 
FORZA

Transformar en vantaxes o que en aparen-
cia son eivas é unha máxima útil en moi-
tos ámbitos. O tecido da industria cultural 
galega fórmano minifundios fértiles que 
non sempre teñen recursos e enerxías pa-
ra afrontar proxectos grandes. Para estes 
cómpre sumar esforzos e experiencias. Esa 
é a lectura que fixeron Filmanova, Norde-
sía e Kachet para poñer en común o que 
saben ao abordar Mundo Lois. “O traba-
llo en equipo non é nada novo en Galicia”, 
recoñece Paco de Pin, á fronte de Nordesía 

sen subvención, igual que non é posible 
construír un barco, nin un automóbil, nin 
unha escola...”. 

Filmanova, a produtora de Antón Reixa, 
estréase aquí na produción teatral. Reixa 
aclara: “Nunca marchei dos escenarios”, 
e enumera as súas creacións como dra-
maturgo, do Gulliver FM para Artello aos 
textos que escribiu nos últimos anos para 
o director vasco Óscar Gómez Mata, á 
fronte da compañía suíza L’Alakrán. A de 
Filmanova non vai ser unha aproximación 
puntual: “Creo que é unha continuidade 
natural da nosa actividade”, sinala Reixa. 
Valora as similitudes entre a produción 
audiovisual e a teatral e apunta a vantaxe 
de vir dun campo que implica grandes 
orzamentos. “Calquera proxecto audiovi-
sual está por riba do millón de euros, o 
que fai que os proxectos teatrais nos re-
sulten máis abarcables e poidamos asu-
mir custos e riscos cun orzamento moi 
inferior”. A seguinte proposta de Reixa 
e Filmanova será un musical sobre o pop 
galego dos oitenta, aínda “en fase em-
brionaria”. Chamarase Galicia caníbal e 
podería estrearse en 2012. 

“Nunca marchei dos 

escenarios”, aclara Antón 

Reixa. A de Filmanova non 

vai ser unha aproximación 

puntual: “Creo que é unha 

continuidade natural da 

nosa actividade”

O que hai que facer 

é sumar e complementarse, 

pero sen deixar de ser 

autónomos e pequenos”,

di Paco de Pin

e Kachet e produtor executivo do espec-
táculo. “Somos diversos e atomizados, 
o que case nos converte en autosuficien-
tes”. Trátase de conectar entre si “empre-
sas que poden achegar todos os ingredien-
tes necesarios para elaborar a produción 
máis complexa. O que hai que facer é su-
mar e complementarse, pero sen deixar de 
ser autónomos e pequenos”, engade. 

A xestación do proxecto defínea Paco de 
Pin como un “ménage à trois”, no que 
cada parte contribúe con “ilusión, expe-
riencia e forza”. “Filmanova trae as ideas, 
a visión e a ilusión, á parte do material 
audiovisual. Nordesía achega a súa expe-
riencia na produción e distribución e na 
relación co público e cos artistas, e Ka-
chet pon a loxística e a innovación tecno-
lóxica”. Para o produtor do espectáculo, 
este caso “demostra que se poden facer 
as cousas sen a dependencia absoluta do 
diñeiro público, aínda que co sistema ac-
tual non é posible soster unha produción 
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Novas, traballadoras, con iniciativa, coas ideas claras, soñadoras, 

pero cos pés na terra. Así son as actrices que roldan a trintena, 

a xeración que está marcando tendencia no noso panorama teatral. 

Levan traballado o tempo xusto para se consideraren xa mulleres 

de teatro, para se recoñecer como loitadoras nunha profesión de 

resistencia, para se sentir herdeiras das que van diante e ilusionar-

se coa enerxía que traen as que veñen atrás. Ao mesmo tempo, teñen 

toda a vida por andar, un horizonte aberto que as obriga a manter-

se espertas e en adestramento constante. Podían ser moitas máis, 

pero desta volta na escolla de Paraíso figuran Marián Bañobre, 

Victoria Pérez, Montse Piñón, Lucía Regueiro, Marta Ríos e Vanesa 

Sotelo. Falamos con elas para rastrexar aquilo que 

as define como grupo.

MULLERES
DE TEATRO
convidadas
para quedar
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Son unha xeración intermedia, situada 
entre aquelas que marcharon fóra para 
formarse e logo volveron para crear as pri-
meiras compañías profesionais e as máis 
novas que xa están estudando artes es-
cénicas en Galicia. Tiveron o primeiro 

contacto co teatro na escola, no instituto 
ou nos grupos e obradoiros municipais. 
Realizaron carreiras diversas, pero coa 
vista posta nas artes escénicas, empa-
pándose nas aulas universitarias e en 
todo tipo de cursos. Aí fixeron os seus 
primeiros contactos e empezaron a tra-
ballar con compañías profesionais.

Camiños comúns

“No teatro comézase de forma instin-
tiva e logo máis adiante faste actriz”, 
explica Victoria Pérez. Para todas a in-
terpretación foi chegando paseniño, sen 
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Marta acaba de recibir o María Casares á 
mellor actriz secundaria por Volpone. Aín-
da que todas sopesan os premios na súa 
xusta medida e mesmo consideran que ás 
veces son inxustos, recoñecen que reafir-
man. “Cando empecei non había escola, 
polo que me formei en cursos e en escena; 
entón recibir un María Casares serviume 
para asumir que xa son actriz, para crer que 
xa acadei certa madureza”, explica.

Marián sente o actual “como un momen-
to matriz, no que xa se percibe o camiño 
andado”. Con todo, esa evolución non sig-
nifica ter acadado unha meta para unhas 
actrices cheas de inquietudes. O seu estado 
natural é o do movemento permanente, por 
iso Victoria considera que, aínda que xa ten 
afrontado retos interpretativos importantes, 
lle queda moito por aprender. “Estou en pre-
paración constante, traballando, estudando 
e vendo teatro, para seguir crecendo”. 

facer plans, pero axiña se converteu na súa 
escolla. Recoñécense como parte da xera-
ción previa á creación da ESAD (Escola 
Superior de Arte Dramática), a que sae do 
magma universitario. Ao non haber aínda 
estudos regrados de arte dramática, fixeron 
outras carreiras sen vocación, pero eses 
anos servíronlle para tomar contacto cos 
grupos de teatro universitario. Lucía Re-
gueiro optou por Xornalismo, consciente 
de que non ía exercer. O mesmo lle suce-
deu a Vanesa Sotelo, que sabe que non vai 
facer uso do título: “O meu camiño é o das 
artes escénicas, combinando diferentes ro-
les: interpretación, dramaturxia, dirección 
e formación”. 

No caso de Marián Bañobre a súa chegada 
á Coruña para estudar Socioloxía coincidiu 
coa apertura da escola Casahamlet. “A raíz 
da formación alí e noutros cursos coincidín 
con moita xente que acabou chamándome 
para os seus espectáculos”, comenta. En-
trou nesa espiral de formación e traballo 
na que unha cousa leva á outra, a mesma 
que viviu Marta Ríos logo de coincidir con 
Artur Trillo no grupo de teatro municipal 
de Boiro e comezar a traballar con Talía 
Teatro.

Caso á parte é o de Montse Piñón. “Nunca 
fixera teatro e incluso ía pouco a el”, confe-
sa. Era mestra de educación infantil e deci-
diu matricularse na escola de teatro de Na-
rón porque lle parecía que podía ser unha 
achega importante para a súa profesión. No 
segundo curso, Lino Braxe seleccionouna 
para o seu Hamlet e, tras o resultado, ani-
mouna a seguir. Esa montaxe foi o detonan-
te. O teatro prendeu nela e decidiu deixalo 
todo para dedicarse profesionalmente ás 
artes escénicas.

Como se definen

Estas actrices están nun momento crucial 
das súas carreiras. Acumulan a experiencia 
de case unha década de formación e tra-
ballo, ao tempo que conservan a frescura 
de saber que lles queda moito camiño por 
percorrer. Á hora de definir a súa situación 
actual emerxen palabras como crecemento, 
afirmación, punto de inflexión ou busca. En 
xeral percíbena como unha época de cam-
bio cara a diante, na que acadaron xa certo 
recoñecemento dos compañeiros de profe-
sión. Tocadas tamén polo contexto de cri-
se, cren que é o momento de se reinventar, 
sementar e buscar alternativas.

Estas actrices están nun
momento crucial das súas
carreiras. Acumulan a
experiencia de case unha
década de formación e
traballo, ao tempo que
conservan a frescura de saber
que lles queda moito camiño
por percorrer

Tocar varios paus é outra característica que 
define esta xeración. “Cando me preguntan 
que son digo sempre que son actriz, pero 
que ás veces escribo e dirixo”, conta Vanesa. 
Non quere precisar máis sobre a etapa que 
está vivindo, pois ao seu ver “a arte é total 
e colectiva e no teatro adóptanse diferentes 
roles”. O único termo que atopa válido para 
clasificarse a si mesma é o de teatreira.

Cuestións de xeración 

Nesa vocación de teatreiras recoñécense 
como parte dunha xeración. “Somos xente 
que hai anos que estamos facendo teatro e 
seguimos resistindo, somos mulleres de re-
sistencia”, afirma Marta. O traballo sobre as 
táboas é o que as move, pero tamén se sen-
ten versátiles para a interpretación diante 
da cámara. “O audiovisual e o teatro están 
moi imbricados para nós e hai moito trans-
vase dun medio ao outro”, di Lucía.

As ganas de innovar é outra marca xera-
cional que perciben. “Penso que a miña é 
unha xeración de xente moi formada, moi 
traballadora, que rexenerou moito e que 
está traendo aire fresco con propostas novas 
e moi interesantes”, argumenta Marián. Na 
mesma liña maniféstase Vanesa: “Estamos 
marcadas por unhas necesidades comúns: 
apostar por creacións propias, cun traballo 
máis ligado ao movemento e á mestura de 
disciplinas”.
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núcleo porque define unha filosofía e unha 
forma de facer”, opina. Conclúen que a si-
tuación ideal é ter un espazo de continuida-
de, pero ao mesmo tempo abrir outras fron-
tes para esquivar a inestabilidade e tamén 
porque o intercambio sempre é positivo.

Montar unha compañía propia roldoulle a 
cabeza a máis dunha, pero sempre como un 
obxectivo a longo prazo. Só Montse apostou 
de cheo por un proxecto de seu, Teatro dos 
Ghazafelhos. “Decidín crear a miña propia 
compañía para amosar as obras que me gus-
taría que vise a xente”. As propostas persoais 
son necesarias para oxixenarse e reconciliar-
se coa profesión. Enténdeo así tamén Ma-
rián, que nos últimos anos se asociou con 
compañeiros de profesión, como Isabel Ris-
co e Santiago Cortegoso, para levar adiante 
montaxes propias. 

Un futuro aberto

En xeral prefiren poñerse na realidade e 
facer plans a curto e medio prazo. Son es-
cépticas coa situación do teatro, pero mi-
ran o futuro con esperanza. Nese horizonte 
aberto senten o peso da responsabilidade 
para conseguir melloras. “Temos que ser 
optimistas e estar unidas todas as xeracións, 
porque a nivel artístico estamos nun bo 
momento”, alenta Victoria. “Hai moito pú-
blico e percíbese que a xente ten ganas de 
volver ir ao teatro, polo que cómpre que a 
Administración non o deixe de lado”, en-
gade Marta.

O teatro, como toda arte, sempre lle está 
tomando o pulso ao mundo, polo que non 
é alleo ao contexto económico e social ac-
tual. Marián teno claro: “Quizais polo mo-
mento que estamos vivindo haxa que facer 
un teatro máis político e comprometido”. 
Ao seu ver, a programación cultural debe 
ir máis alá das “políticas de teatro compra-
cente, que non xeran espazo para propostas 
alternativas”. Montse Piñón tamén observa 
“unha falta de criterio á hora de contratar” 
e reclama “as mesmas oportunidades para as 
compañías pequenas que para as grandes”.

Deixan claro que as actrices desta xeración 
teñen os pés na terra, pero iso non quita 
que sexan tamén soñadoras. Experimentar 
todo o posible no abano da interpretación 
é o seu principal reto. A Lucía gustaríalle 
poder levar á escena a Lorca, o seu autor 
fetiche, sobre todo a obra Bodas de sangre. 
Victoria sinala a posibilidade de probar con 
algún dos directores que están marcando 
tendencia, como Miguel de Arco ou Andrés 
Lima. O desexo de Marián é atopar oportu-
nidades fóra e non pecharse só a Galicia. A 
Marta móvena as ganas de aprender e pro-
bar un pouco de todo, tamén o audiovisual. 
Montse, máis centrada no teatro para toda a 
familia, non descarta no futuro compaxinar 
teatro infantil e de adultos. E Vanesa busca 
manter o misterio que lle atrae do traballo 
escénico, “o de indagar sobre un mesmo e 
o seu contexto”.

Ese sentimento de pertenza aparece tamén 
por oposición ás xeracións anteriores. “Eran 
outros tempos e mulleres como Rosa Álva-
rez ou María Barcala tiveron que pelexar 
moito para abrir camiño, mentres que para 
nós xa está moito andado”, di Marta. Con-
corda con ela Montse, que pensa que “se su-
peraron moitos prexuízos grazas ás que van 
diante”. Con todo, Victoria opina que esas 
bases estruturais que construíron as ante-
riores están agora en retroceso e que a súa 
xeración ten un papel importante para con-
seguir que se establezan políticas culturais 
de continuidade.

De aquí para alá

As seis están máis vinculadas a algunha 
compañía, pero tamén afeitas a implicarse 
noutros proxectos. “Somos actrices freelan-
ce”, di Victoria. Fronte aos que con anterio-
ridade deron o paso cara á profesionaliza-

ción e montaron as súas propias compañías, 
Lucía define a súa xeración como “máis 
mercenaria, no bo sentido, porque traba-
llamos alí onde nos chaman”. Consideran 
necesario ese transvase para poder vivir do 
teatro e, ademais, gústalles moverse. “Agora 
estás aquí e mañá non se sabe. Cando che 
coincide estar na montaxe do CDG (Cen-
tro Dramático Galego) a xente felicítate, 
pero ese momento pasa e tes que seguir 
adiante”, engade Montse.

No caso de Marta, aínda que non de ma-
neira premeditada, foi quedando en Talía 
Teatro. Pola súa experiencia considera que 
para ter estabilidade é mellor estar vincula-
da a un proxecto. Ademais, o salto dunha 
compañía a outra veo difícil porque non 
sempre se fan probas abertas. Ter un núcleo 
é tamén a opción de Vanesa, vinculada a 
Inversa Teatro. “Creo no traballo en equipo 
porque no teatro é fundamentalmente iso, 
a dinámica de grupo. É importante ter un 

Deixan claro que as actrices
desta xeración teñen os pés
na terra, pero iso non quita
que sexan tamén soñadoras.
Experimentar todo o posible
no abano da interpretación é
o seu principal reto
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MARTA RÍOS, Boiro, 1977

Comezou a traballar como actriz profesio-
nal hai dez anos case sen querer, animada 
por Artur Trillo. Desde entón forma parte 
de Talía Teatro. Das personaxes que inter-
pretou destaca a primeira, en Menos lo-
bos, “pola oportunidade profesional que 
supuxo”; a de Mundos contados, “porque 
era a primeira vez que estaba soa en es-
cena”; a de O merlo branco e, por supos-
to, a última, en Volpone, coa que gañou 
este ano o María Casares á mellor actriz 
secundaria. Hai pouco estreou tamén a 
última infantil de Talía, Carta urxente para 
Máximo Toxo.

As súas preferencias inclínanse cara ao 
teatro físico e mesmo á acrobacia, e ta-
mén cara ao infantil. O audiovisual non 
o ten moi catado. Interveu no programa 
de cámaras ocultas Arredemo e en varias 
curtametraxes, como a que acaba de gra-
var co alumnado da Escola de Imaxe e Son 
de Vigo. Titúlase Cobaias e, grazas a ela, 
Marta di que lle volveron entrar ganas de 
traballar diante da cámara.

MARIÁN BAÑOBRE, Ferrol, 1978

Casahamlet foi a súa chave de paso e A 
doncela guerreira ese primeiro espectácu-
lo co que engancharse ao oficio. “Sempre 
era a máis nova en todas as compañías e, 
por iso, tocoume moito facer da pequena 
e da inxenua”, lembra. O momento da ino-
cencia pasou e xa leva máis de vinte es-
pectáculos ás súas costas. 

“Agora estou nunha fase larvaria, de 
transformación completa”, explica en re-
ferencia á montaxe máis recente na que 
intervén, Hámster, con dirección de Fer-
nando Soto e producida pola Sala Trián-
gulo e La Escapista Teatro de Madrid. Apa-
rece en escena transformada nun roedor 
para falar da condición humana a través 
dos pulos animais.

Ademais, ten en cartel dous espectácu-
los con Teatro de Ningures, Os cómicos 
dell’auto e Homes... mulleres: o paraíso 
terrenal; unha aposta persoal desenvol-
vida con Isabel Risco, As vingadoras; e A 
filla de Woody Allen, resultado dun proce-
so de traballo de tres anos con Santiago 
Cortegoso. 

MONTSE PIÑÓN, Ferrol, 1975

A súa primeira intervención profesional 
foi no Hamlet de Lino Braxe para RTA e 
logo viñeron outras como Valdemuller, 
dirixida por Pablo Vegner para o CDG; En-
tremés do conde Alarcos, de Anxo García, 
para Teatro da Gavela; ou Unha de pira-
tas, tamén de Anxo García, para Viravolta. 

Decidiu montar compañía propia, Teatro 
dos Ghazafelhos, con Pepablo Patiño, pa-
ra desenvolver unha liña de traballo per-
soal. Suma xa once montaxes, das que 
sinala unha: Contos mariñeiros. “A pesar 
das críticas e de que é unha temática dura 
para os nenos, é a unha das que máis ca-
riño lle teño”, di. A última é Frankenstein, 
unha produción complexa coa que bota 
24 horas fóra cada vez que a representa. 
O vindeiro 2 de outubro estrea a seguinte: 
Nana para un soldado. “Trata un tema moi 
delicado, o dunha muller preñada que é 
violada por dous soldados durante a gue-
rra”. Defende un xeito de achegarlle a 
crueza da vida ao público infantil sen eu-
femismos. 

39 VECES CHAO
Bengala Producións

Autoría: Miguel Sande / Dirección: Xosé M. Rabón 
Elenco: Amalia Gómez / Xénero: Teatro adultos/Drama

O monólogo dunha muller a través dun teléfono 
móbil. O ritmo márcano as sete chamadas que 
rechían co amor que aquí se manifesta imposible. 
Ela e o seu amante, a voz do amante que o espec-
tador nunca escoita. A través da voz da protago-
nista, soa co seu teléfono móbil, vaise construír 
a historia empregando a menos convencional e a 
máis arriscada das dramaturxias. 

0’7% MOLOTOV
Teatro de Ningures

Autoría: Santiago Cortegoso / Dirección: Santiago 
Cortegoso / Elenco: Rocío González, Salvador del Río, 
Armando Martén, Ana Beatriz Pérez / Xénero: Teatro 
adultos/Contemporáneo

ELA –neohippy solidaria– acaba de chegar de 
África. EL –nihilista solitario– contrátaa para facer 
a vendima. As uvas deste ano prometen un viño 
intenso, aromático, doce no padal. Pero a colleita 
non vai rematar. Nin as vides poden escapar das 
gadoupas dun capitalismo salvaxe que se expande 
como o vento ata o máis afastado recuncho do 
mundo.

+ info. en: www.teatrodeningures.com

A MARIMORENA
Tarabuleque Teatro

Autoría: Helena Ferro / Dirección: Elena Iglesias, 
Tarabuleque Teatro / Elenco: Helena Ferro, Salomé Peña, 
Trotis / Xénero: Teatro adultos/Musical

O enredo dunha comedianta non recoñecida nin 
valorada. O público soñará con outros tempos, 
transportado pola maxia da música, nun percorri-
do por diferentes estilos musicais, coa colabora-
ción e complicidade dunha espontánea que non 
será tal. Unha historia que fala do eterno papel 
do actor secundario.

+ info. en: www.tarabuleque.org

10  reportaxe teatro | agadic.info



VICTORIA PÉREZ, A Coruña, 1976

Ten abonda experiencia no audiovisual, 
onde interveu no filme Hotel Danubio, 
en varias curtametraxes e en series como 
Matalobos, Libro de familia, A vida por 
diante, Padre Casares, Sin tetas no hay 
paraíso ou Hospital Central, pero, á hora 
da escolla, tira cara ao teatro e apunta que 
“as personaxes do audiovisual non son 
comparables porque non se constrúen 
con tanto rigor”. 

Na escena traballou bastante fóra de Ga-
licia, con directores como Mario Gas, Olga 
Margallo, Damiano Michieletto ou Jürgen 
Müller. Teatro do Atlántico, Caramuxo 
Teatro e Teatro do Noroeste son as com-
pañías coas que máis repetiu aquí. Das 
súas últimas personaxes quédase coas 
de EXTRARRADIOS. Comedia das mulle-
res desamparadas, coa que gañou o pre-
mio á mellor actriz no Festival de Teatro 
Galego do Carballiño, e a de O xogo de 
Yalta. Afterplay. A súa obra máis recente é 
Historias peregrinas e en breve comezará 
a ensaiar un novo proxecto con Teatro do 
Noroeste.

LUCÍA REGUEIRO, A Coruña, 1982

Desde hai sete anos encarna a María Ca-
banas na serie con máis audiencia da TVG, 
Libro de familia, unha personaxe “moi es-
pecial” porque di que foron “medrando á 
par”. Así e todo, confesa que lle ten máis 
cariño aos papeis teatrais. Deles destaca 
o último, en Memoria de Helena e María, 
co que asegura que viviu novas emocións. 
“Pásame algo que nunca sentira, teño 
unha dobre responsabilidade con ela por-
que creo que é unha muller que era nece-
sario representar”. 

Fai tamén unha mención á parte de Xoana 
de Unha primavera para Aldara. “Son moi 
diferente a ela e supuxo un descubrimen-
to pensar que podía facer unha personaxe 
así”. Lucía comezou a traballar con Teatro 
do Atlántico logo de participar na mon-
taxe de Seis personaxes na procura de 
autor, do CDG, baixo a dirección de Xúlio 
Lago. Di que foi unha das súas mellores 
experiencias profesionais. Antes colabo-
rara con compañías como Espello Cónca-
vo e Teatro do Aquí.

VANESA SOTELO, Cangas, 1981

Defínese como teatreira, ou sexa, é actriz, 
pero tamén dramaturga e directora. Con 
Teatro do Aramio montou o primeiro texto 
que escribiu, Azoteas, e dirixiu O asasino 
sorrinte, de Jean Marie Piemme, e E os cans 
calaban, de Aimé Casaire. Desde 2009 está 
vinculada a Inversa Teatro, onde comezou 
con Expostas, “unha peza moi potente e 
cun gran contido crítico”. Da última, Ka-
mouraska, di que “é representativa do seu 
mundo máis persoal”. 

Como dramaturga gañou o Premio Abren-
te de Textos Teatrais 2011 con Campo de 
covardes, o premio do xurado no IV Certa-
me Diario Cultural de Teatro Radiofónico 
con Indoor e o premio catalán de Teatro 
Josep Robrenyo con Memoria do incen-
dio. Ademais, participou como residente 
do CDG na escrita de Estigma, xunto con 
Rubén Ruibal e Jacobo Paz. “Aínda que a 
maioría das críticas foron negativas, valo-
ro esta experiencia como enriquecedora 
polo feito de facer coincidir varios autores 
para construír en común, alén da escrita 
illada”.

AMERICAN CAFÉ
Teatro do Morcego

Autoría: R. Mohamed / 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

A QUE NON PODES DICIR COCACOLA?
Teatro do Lume

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

Unha obra que fala da busca da “felicidade”, que 
transita por diferentes situacións nas que a prota-
gonista, unha muller que vai pasando por varios 
personaxes, quere convencerse do ben que está, 
do que vai conseguir, do importante que é, do cla-
ro que o ten todo... Situacións recoñecibles para 
todas e todos e nas que é fácil verse reflectidos. 

ATRA BILE
Teatro de Ningures

Autoría: Laila Ripoll / Dirección: Etelvino Vázquez 
Elenco: Casilda Alfaro, Sonia Rúa, Josi Lage, David Novas, 
Fran Paredes / Xénero: Teatro adultos/Comedia

Nazaria, Daría e Aurora son tres irmás xa anciás 
que viviron toda a súa vida xuntas nunha gran 
casona dunha aldea calquera. Esta noite de xoves 
están reunidas para velar o cadáver do marido de 
Nazaria, a única que casou, acompañadas da fiel 
criada de Nazaria, Ulpiana. E será ao redor deste 
velorio cando saian á luz as eternas querelas entre 
as irmás e eses segredos ocultos que permanecen 
alí, latexantes, durante cincuenta anos. 

+ info en: www.teatrodeningures.com 
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O teatro,
espazo cidadán

CIT
de Chévere

Unha historia partida en tres, 

pero pensada para consumir á vez. 

Un proxecto de I+D+i aplicado ás 

artes escénicas. Oito meses de 

investigación que deixan máis de 

tres horas de espectáculo. Na súa 

nova montaxe, Chévere preparouse 

abondo para facer teatro sobre a 

globalización e sobre a súa pegada 

en nós, espertando o debate e 

abríndose ao público para facer 

da sala un espazo de reflexión. 

Ao cabo, economía somos todos.

CONDENA PERPETUA
Javier González Fernández

Autoría: Sara Rosalina Baltar Martínez de la Riva 
Dirección: Sara Rosalina Baltar Martínez de la Riva
Elenco: Javier González Fernández / Xénero: Teatro 
adultos/Drama

Que ocorre cando a túa alma parece ser procreada 
para camiñar perpetuamente ligada ao sufrimen-
to? Que facer cando a túa existencia é unha propia 
condena, cando os teus seres queridos renegan 
da túa existencia, cando os teus semellantes 
censuran os teus sentimentos, cando cres incorrer 
na desgraza da pena eterna? Condena perpetua 
realiza un escabroso traxecto pola alma dun ser 
humano convencido de que esta forma parte dun 
corpo equivocado.

CONTRAACCIONES
Carallada Show y Prem Teatro

Autoría: Mikel Bartlett / Dirección: Pilar Massa 
Elenco: Pilar Massa, Goizalde Núñez / Xénero: Teatro 
adultos/Contemporáneo

Na primeira entrevista lémbraselle a Enma que no 
parágrafo 5º da páxina 3, no contrato que asinou, 
lese claramente que están prohibidas as relacións 
románticas e, por suposto sexuais, entre os 
empregados. Pero no terceiro dos catorce encon-
tros, os feitos dan un xiro mórbido, a directora 
pregúntalle sobre unha cea romántica que o seu 
compañeiro Darren di que gozaron xuntos. Enma 
está a saír con Darren. Cre que está namorada. A 
súa xefa opina que está a incumprir o contrato. 
Hai que resolver a situación.

+ info. en: www.emiliayague.com

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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Tras varias ducias de espectáculos orixi-
nais e intervencións artísticas de todo 
signo, o concepto segue intacto: para 
Chévere o teatro é un modo de interven-
ción social. Abeirada adoito no cómico e 
o satírico, a compañía é ben coñecida por 
apañar anacos de realidade, pasalos pola 
debulladora e devolvérllelos á xente en 
forma de artefacto teatral máis ou menos 
cáustico.

En Citizen, así e todo, a compañía amosa 
a súa intención por moverse cara a posi-
cións novas, nunha deriva que xa iniciara 

en Testosterona. Chévere pescuda aquí 
territorios de expresión artística non visi-
tados e diríxeos máis ca nunca a promo-
ver a reflexión arredor de temas que nos 
son próximos porque son universais.

Máis ca combativa, a intención é cívica. O 
director artístico de Chévere, Xesús Ron, 
entende estas montaxes como “teatro po-
lítico” porque as dúas funcionan “como es-
pazo de intercambio de opinións e de de-
bate, que é o sentido orixinal da política”. 
Por iso Citizen é un espectáculo destinado 
a facer preguntas, neste caso arredor da 

IZEN
EL VIAJE DEL ACTOR
Arte Promociones Artísticas

Autoría: Paco Plaza sobre textos de A. Chéjov 
Dirección: Paco Plaza / Elenco: Roberto Quintana, 
Daniel Moreno, Juan Carlos Castillejo, Ángela Cremonte
Xénero: Teatro adultos/Drama

Unha invitación a descubrir o mundo interior do 
teatro e a percorrer, xunto a unha compañía de có-
micos, o traxecto final dun personaxe imprescindi-
ble e grandioso na historia universal da vella arte 
de Talía. Un fermoso canto á dignidade humana, 
desde o compromiso vital, ético e profesional da 
arte escénica coa transformación da sociedade na 
procura dun mundo baseado nos dereitos do ser 
humano, na paz e na solidariedade. 

+ info. en: www.pepser.es

EGO
Pinga Teatro

Autoría: Miquel Condal / Dirección: Miquel Condal, 
Carlos Clemente / Elenco: Miquel Condal, María Carrera 
Xénero: Teatro adultos/Contemporáneo

Un pintor pechado no seu estudio fai repaso 
da súa vida. Cunha cámara de vídeo grava unha 
e outra vez a verdade de todos os aspectos da 
súa vida, sacando o eu máis egoísta, ás veces 
perverso, ás veces infantil, manipulador ou/e 
contraditorio do seu ser.

+ info. en: www.pingateatro.com

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. 
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globalización e da maneira en que incide 
nas nosas vidas como individuos e como 
colectivo que forma parte dun territorio.

De aí que –entre outras moitas cousas– en 
Citizen se fale de economía. Para baixar 
o concepto á terra, Chévere mirou na rea-
lidade máis próxima, atopando o seu Ci-
dadán Kane particular nun personaxe moi 
recoñecible: un empresario galego do téx-
til que en poucos anos logra converter a 
súa pequena marca de roupa nunha das 
multinacionais máis prósperas do globo. 
O seu nome –na ficción, claro– é Arsenio 
Ortigueira. 

De aquí parte un relato que pasea por 
unha posible historia recente de Gali-
cia, dirixindo o foco cara a partes pouco 
presentes na memoria colectiva e nos 
manuais de economía. Chévere constrúe 
unha ficción con tantos ecos de realida-
de que ben puidera ser certa. “A historia 
oficial é a que pasou, ou é só unha das 
versións posibles?”, pregúntase Xesús 
Ron. “Nós quixemos contar a nosa propia 
historia, pero tomando moitas máis licen-
zas das que toma a oficial”.

Traballando desde a casa

Por ser compañía residente na Sala Nasa 
desde 2009, Chévere contou co tempo e 
o espazo necesarios para afrontar o seu 
particular “espectáculo de I+D+i”. “Quixe-
mos investigar en novas linguaxes teatrais, 
pero buscando a innovación: un resulta-
do que puidésemos contrastar co público 
e que funcionase”. A resposta recollida ata 
o de agora demostra que así foi.

Citizen é unha ambiciosa proposta de tea-
tro por episodios: tres bloques autóno-
mos e dispares en canto á dramaturxia. 
Despois de se estrearen de modo indepen-

dente entre outubro de 2010 e febreiro de 
2011, Chévere puxo en escena a montaxe 
total o pasado mes de marzo. En conxun-
to, case catro horas de teatro, contando 
os descansos.

O espectáculo partiu dun importante tra-
ballo documental do que saíu unha peque-
na columna vertebral. Logo, as escenas 
construíronse a partir de improvisacións 
e, finalmente, Manuel Cortés traballou na 
escrita para fixar o texto teatral. Soa sim-
ple, pero non é tal: foron oito meses de 
traballo, durante os que se concentraron 
en cada episodio de forma alterna en in-
tervalos de tres semanas.

De 1975 aos nosos días

Tanto tempo de teatro dá para integrar 
solucións dramáticas novas e xogos escé-
nicos múltiples. Porén, a base de Citizen é 
clásica, pois sostense na interpretación. A 
primeira parte é un diálogo permanente en-

Citizen 1 foi o máis

votadode entre os case 

200 espectáculos que 

se presentaron para 

xirar pola Red de 

Teatros Alternativos

IN
Elefante Elegante

Autoría: María Torres, Gonçalo Guerreiro 
Dirección: María Torres / Elenco: Ángela Blanco, Alfredo 
Muíño, Gonçalo Guerreiro, María Torres, Nuria Sotelo 
Xénero: Teatro adultos/Contemporáneo

Un espectáculo sensitivo e universal que indaga a 
representación contemporánea da figura humana. 
A súa poesía visual nace da fusión do teatro coa 
danza, o vídeo e as artes plásticas. In xorde da 
confrontación entre o interior e a aparencia. So-
mos o que parecemos? Somos ou só parecemos? 
A acción desenvolvese ao redor da celebración 
dunha voda. A actitude afectada e hipócrita dos 
noivos e convidados esgótase rapidamente para 
dar lugar a comportamentos de envexa, celos e 
luxuria cun pseudoideal de beleza como pano 
de fondo. 

+ info en: www.elefanteelegante.net 

KUNGFUNDIDOS
Bucanero Teatro

Autoría: Pedro Picos, Xosé Bonome, Gari 
Dirección: Pedro Picos, Xosé Bonome / Elenco: Pedro 
Picos, Xosé Bonome / Xénero: Teatro adultos/Comedia

Dous grandes mestres, formados en dous mos-
teiros segredos do Himalaia descoñecidos para 
a civilización occidental, amósanos unha nova 
filosofía que os fixo ser quen son: o Te Likido.

Tras varios anos estudando esta nova filosofía, 
Bucanero volve ao camiño do ensino en clave de 
humor. Estes dous grandes mestres amosarannos 
a orixe da súa amizade e demostrarannos o seu 
dominio sobre a mente humana.

+ info. en: www.airapro.com

LE FRIGO - O FRIGORÍFICO
Mundo Villalustre

Autoría: Copi / Dirección: Zé Paredes / Elenco: Mundo 
Villalustre / Xénero: Teatro adultos/Comedia

Este texto contén: unha chamada de Australia, 
dúas violacións (seguidas), unha anestesia por 
cloroformo (sen violación), un editor en quebra, 
unha escritora ex-modelo, unha xitana voyeurista, 
un detective na procura dun filme que protago-
nizar, un galgo afgán con incontinencia urinaria, 
unha psicanalista con incontinencia verbal, 
unha nai alcohólica con debilidade polos negros 
e polas obras de caridade, unha morte seguida 
de resurrección, e… ratas, moitas ratas en desban-
dada do Instituto Pasteur.

+ info. en: www.latiamardalina.com
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tre Manuel Cortés e Patricia de Lorenzo nun 
espazo baleiro que, grazas a un xogo me-
tateatral, se converte na primeira tenda de 
Arsenio Ortigueira. Estamos na Coruña 
de 1975, xusto o día da morte de Franco.

“Trátase dun grande esforzo de memoria 
e tamén de destreza verbal, porque os 
dous abandonamos e regresamos aos no-
sos personaxes unha e outra vez”, afirma 
Patricia de Lorenzo. Na segunda parte, en 
troques, “o reto foi contar unha historia 
tráxica desde o traballo corporal, algo que 
eu non fixera antes”. 

Efectivamente, Citizen 2 trasládase ao 
taller dunha das moitas cooperativas téx-
tiles que agromaron na Costa da Morte a 
mediados dos oitenta. O drama laboral 
medra en intensidade canto o teatro máis 
se aproxima ao territorio da danza. Para 
iso contouse coa colaboración de Rut 
Balbís, de Pisando Ovos. Mónica García, 
Arantza Villar, Nekane Fernández e Miguel 
de Lira completan o elenco neste tramo.

Trátase de cederlle a 

voz ao público para que se 

converta en parte activa e 

crítica, algo que o seu 

director interpreta como 

“un xesto que nos devolve 

á realidade”

Por último, Citizen 3 é un espazo híbrido, 
onde a realidade e a ficción se solapan de 
xeito permanente e onde unha historia de 
trazos melodramáticos é quen de convivir 
con videoxogos en directo, telexornais pa-
ródicos e análises económicas virtuais. A 
Manuel Cortés e Patricia de Lorenzo úne-
selles Iván Marcos no papel de Denís.

Volta á realidade

Citizen non é un deses espectáculos onde 
certos espectadores saen facer de co-
baias. Aquí trátase de cederlle a voz ao 
público para que se converta en parte 
activa e crítica, algo que o seu director in-
terpreta como “un xesto que nos devolve 
á realidade” e permite ampliar o discurso. 
Así que o público devén en cidadanía e o 
teatro, en foro público. 

E aínda máis. Na súa vontade de conectarse 
ao real, Chévere encontrou unha resposta 
inesperada tan só unhas semanas despois 
de estrear a súa versión completa. “Esta 
sorte de teatro asembleario entronca cla-
ramente cun movemento como o do 15-M”,
considera Ron. “De súpeto hai unha res-
posta social que pide precisamente que 
pase algo, aínda que non saibamos cara a 
onde nos leva. Por iso eu vexo no 15-M 
a conclusión natural de Citizen”.

Ademais de escenificar o seu espectáculo 
por episodios nas salas galegas, Chévere 
vai levar a súa primeira parte a seis cida-
des españolas este outono. Citizen 1 foi o 
máis votado de entre os case 200 espec-
táculos que se presentaron para xirar pola 
Red de Teatros Alternativos.

LIFE IS A PARIPÉ
Obras Públicas

Autoría: José Prieto / Dirección: José Prieto 
Elenco: Iolanda Muíños, César Goldi, Mos 
 Xénero: Teatro adultos/Comedia

75 minutos de humor dividido entre 11 escenas 
e pico, multiplicado por 2 intérpretes masculinos 
sumados a 1 intérprete feminina dá como resulta-
do: 33 por cento de música máis 33 por cento de 
teatro máis 33 por cento de broma, o que dá un 
total final de 100 por cen de paripé.

+ info en: lifeisaparipe.blogspot.com

LIMPEZA DE SANGUE
Espello Cóncavo

Autoría: Rubén Ruibal / Dirección: Arturo López
Elenco: Sergio Zearreta, Oswaldo Digón, Xavier Pan, 
Fernando Morán, X. C. Mejuto, Teresa Horro, Estíbaliz 
Veiga, Rodrigo Roel, Arturo López / Xénero: Teatro 
adultos/Drama

Obra gañadora do Premio Álvaro Cunqueiro para 
textos teatrais do ano 2005 e Premio Nacional de 
Literatura Dramática de 2007. Fernando e Pan-
taleón, procedentes de mundos aparentemente 
opostos, coinciden, á espera dun transplante ou 
do inevitable pasamento, na sala de diálise dun 
hospital. Igualados pola situación e obrigados a se 
faceren mutua compaña, ven nacer unha amizade 
inimaxinable.

+ info. en: www.espelloconcavo.com

MEMORIA DE HELENA E MARÍA
Teatro do Atlántico

Autoría: Roberto Salgueiro / Dirección: Xúlio Lago 
Elenco: Lucía Regueiro, María Barcala / Xénero: Teatro 
adultos/Drama

Unha viaxe intensa e conmovedora que comeza 
en 1937, na Guerra Civil española, nunha vila 
galega, e remata co século, logo de que teñamos 
acompañado os personaxes ata A Coruña, Sevilla, 
Montevideo, Caracas, etcétera, para rematar 
nun lugar e nun espazo misterioso do que non 
é oportuno falar aquí, de igual maneira que 
naqueles filmes en que a sorpresa do inesperado 
é fundamental para comprometer o espectador no 
seguimento da acción. 
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Ten os títulos de enxeñeiro técnico naval, licenciado en 

Ciencias da Imaxe e licenciado en Xornalismo, pero o teatro 

é a “maldición” que enche a súa vida desde que aos 18 anos 

comezou a estudar Arquitectura en Sevilla. O anuncio 

dunha compañía universitaria que buscaba escenógrafo 

foi o bufardo polo que Eduardo Alonso (Vigo, 1948) se 

coou no teatro, decidido a facer daquel lugar a súa casa. 

Da escenografía saltou á dirección nunha transición 

veloz propia dun home de acción que exerceu (case) todos 

os oficios que rodean o teatro, partindo da dirección 

escénica como función que  xustifica todas as demais. 

A “MALDICIÓN” 
DE FACER

TEATRO

EDUARDO
ALONSO
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“O teatro galego 

aínda vive das 

rendas do que 

se construíu na 

primeira parte dos 

anos oitenta entre 

os que volvemos a 

Galicia e os que 

estaban aquí e se 

apuntaron”

O ano pasado recibiu o Premio da Cul-
tura Galega na categoría de Artes Es-
cénicas. Foi o recoñecemento a unha 
traxectoria fértil na que pariu textos e 
adaptacións, produciu, teorizou, ensi-
nou, dirixiu moito e participou na fun-
dación de media ducia de compañías. 
Foi un dos protagonistas do nacemento 
do teatro profesional en Galicia e en 
1984 redactou o proxecto de creación 
do Centro Dramático Galego, do que 
foi o primeiro director. No CDG dirixiu 
algúns dos espectáculos que lembra con 
máis satisfacción. “Foi como un fillo 
para min e como tal o respectei, coa 
distancia suficiente cando o deixei de 
dirixir”. Desde hai vinte anos comparte 
con Luma Gómez a dirección de Teatro 
do Noroeste, compañía que na última 
década representou varios textos da súa 
propia autoría. “Agora escribo máis tea-
tro porque cada vez é máis difícil facer 
teatro”, explica Eduardo Alonso, que no 
futuro vese escribindo pezas para que as 
representen outros. 

Dramaturgo, adaptador teatral, 
teórico, profesor, iluminador, 
escenógrafo, director de escena, 
incluso algunha vez actor. Canto 
hai de necesidade e canto de vonta-
de nesa combinación de papeis?
Considérome director, o resto son ra-
mificacións que parten desa función. 
Cando fixen interpretación foi ou ben 
para non ocupar un actor máis dentro 
do elenco ou ben porque os directores 
deben algunha vez sufrir en carne pro-
pia as dificultades que un actor ten para 
atopar o personaxe. As dramaturxias 
fágoas porque montar un espectáculo 
cun texto clásico é facelo para un públi-
co actual, polo que require adaptacións. 
Escribir textos orixinais é algo que fa-
go máis ultimamente porque cada vez é 
máis difícil facer teatro. En termos teó-
ricos, escribir teatro é fácil: basta cun 
bolígrafo e un papel. En cambio cada 
vez resúltame máis complicado levar os 
proxectos adiante. 

Pero sempre escribe coa idea 
de montar os espectáculos.
Claro, eu teño esa deformación profe-
sional, son un home de acción. Can-
do escribo xa estou pensando en quen 
pode facer cada papel.

Cantos textos ten gardados 
en caixóns?
Ningún. Escribo e monto. Teño unha 
idea para montar un texto, póñome a 
escribir e xa teño na cabeza os actores e 
actrices que poden participar. Tamén 
é certo que os textos me saen moi pega-
dos á realidade, fáciles de facer.

Que lle resulta máis pracenteiro, 
escribir textos novos ou facer 
adaptacións?
Non é moi diferente. Adaptar textos, se a 
intervención é potente, é como facer un 
texto novo. Cando eu teño unha idea 
para un texto orixinal o proceso é moi 
parecido a cando collo un de Shakes-
peare para facer unha adaptación. 

É o director o verdadeiro 
autor no teatro?
Non. O teatro é un proceso moi com-
partido, unha creación colectiva na que 
interveñen moitos creadores: os actores 
na creación dos seus personaxes, a esce-
nografía, o vestiario, a música, incluso 
cando é seleccionada e non orixinal. O 
director de escena é como o director da 
orquestra, marca a liña de orientación 
para que o produto final sexa coherente.

En 1970 compartiu a fundación de 
Teatro Zoo con Luma Gómez, coa 
que tamén compartiría boa parte 
dos seus proxectos posteriores, ata a 
actualidade con Teatro do Noroeste. 
Como describiría esa relación 
profesional?
É unha relación longa e, polo tanto, foi 
evolucionando. Se non fose así, rema-
taría. Sería imposible pensar en toda a 
miña traxectoria sen esa relación. Can-
do penso nun texto case sempre apare-
ce un personaxe que ten que ver con 
Luma como actriz. Cando empezamos 
a ter relacións, tanto profesionais como 
sentimentais, os amigos e nós mesmos 
pensabamos que a cousa ía durar uns 
meses, porque tiñamos personalidades 
moi fortes. Ninguén daba un patacón 
por nós, pero xa pasaron corenta e tantos 
anos nos que fomos traballando e cons-
truíndo a vida, sen maior esforzo para 
que as cousas foran por este camiño. 

Con que palabras definiría os anos 
nos que participaron no proceso de 
nacemento do teatro profesional 
galego?
Ilusionantes. Eu sempre digo que o tea-
tro galego aínda vive das rendas do que 
se construíu na primeira parte dos anos 
oitenta, ata o 86 ou 87, entre os que vol-
vemos a Galicia e os que estaban aquí e 
se apuntaron.

  17agadic.info | entrevista teatro



1995. Teatro do Noroeste: Historias peregrinas

“Foi un traballo cómodo e bonito nun momento doce 
da compañía”. Teatro do Noroeste, que nacera en 1991, 
buscaba autores galegos de sona que se pasasen ao 
teatro. Funcionou con Suso de Toro e despois con Mu-
rado, do que adaptaron o guión de cine A grande noite 
de Fiz, e que despois escribiu para eles Historias pere-
grinas. “Sempre digo que é un texto que nos representa: 
unha compañía que se perde polo camiño, unha xente 
absolutamente inxenua que pensa que co teatro vai che-
gar a algures”. Con esta obra foi finalista dos premios 
ADE á mellor dirección.

2000. A volta á escritura: O país acuático

Co cambio de século, Eduardo Alonso intensificou a 
súa vertente de dramaturgo. Rompeu o xeo en 1999 
con esta obra infantil que Teatro do Noroeste monta-
ría un ano despois, á que logo seguiron Alta comedia, 
As damas de Ferrol e Ensaio, incluídas no libro Teatro 
imprevisto. “Naquela época comezamos a dirixir a Sala 
Yago. Tiñamos a idea de que a compañía se centrase en 
representar espectáculos na propia sala e mantelos o 
maior tempo posible, o que implicaba facer montaxes 
máis reducidas”. As circunstancias cambiaron, pero 
Eduardo Alonso segue a escribir boa parte dos textos 
que monta a compañía.

2006. Os musicais de gran formato: Imperial: Café cantante (Vigo, 1936)

No teatro galego non é frecuente que compañías privadas 
enfronten proxectos da complexidade dun musical con 
dez actores e actrices no escenario. “Desbordamos os lí-
mites en canto podemos, aínda que sabemos que é baixo 
a nosa máis absoluta responsabilidade”. En Imperial: 
Café cantante a aposta saíu ben: éxito de público e cinco 
premios María Casares. “Preparamos o proxecto e pre-
sentámosllelo aos programadores. Dixémoslles que, se 
había vinte e tantos teatros dispostos a contratar o es-
pectáculo, podiamos asumilo. Só así se puido facer”. Da 
resposta do público destaca que “os espectadores sa-
bían moito máis que os personaxes, sabían que os que 
vivían a alegría daqueles anos ían ser fusilados meses 
despois. Iso creou unha relación moi especial; ao públi-
co encantaríalle romper a barreira e avisar”. A compañía 
decidiu recuncar con Glass city (cidade de cristal) “por-
que tiñamos tan bo sabor de boca que necesitábamos 
repetir experiencia”. Desta volta as contas non saíron 
tan ben como tiveran querido, pero “artisticamente foi 
unha delicia, unha experiencia que non vou poder repe-
tir nunca máis”, conclúe Alonso. 

2011. O presente: Piratas e Último cowboy

Este ano Teatro do Noroeste monta dous textos escritos 
e dirixidos por Eduardo Alonso. Último cowboy é unha 
peza de pequeno formato sobre a xeración que se edu-
cou lendo as noveliñas de vaqueiros de Marcial Lafuente. 
Piratas é unha obra coa que volven ao teatro infantil. 
Levaban un par de anos “dándolle voltas a montar algo 
para un público preadolescente” e, logo de non conseguir 
os dereitos para adaptar O Principiño e un dos libros de 
As Crónicas de Narnia, decidíronse por un texto propio. 
As necesidades da compañía e a realidade do mercado 
volven marcar as propostas dun home de acción que, ao 
longo de máis de corenta anos de traxectoria, demostrou 
a súa capacidade para adaptarse aos tempos.

De 1968 a 2011, a carreira en marcha de Eduardo Alonso está salferida 
de numerosos fitos, que en moitos casos forman parte da historia do 
teatro galego. Con el detémonos en nove deses momentos. 

1970. Fundación de Teatro Zoo: Mac y Marjorit 

Eduardo Alonso creou con Luma Gómez e Juan Gómez 
Teatro Zoo, unha compañía que manterían en Madrid 
de 1970 a 1977, aínda que a montaron en Galicia men-
tres Alonso remataba Enxeñaría Técnica Naval en Fe-
rrol. Unha das primeiras pezas daquela época foi Mac 
y Marjorit. “En 1968, cando a escribín, tiña 20 anos. 
Fala dos problemas da xente da miña xeración, as di-
ficultades existenciais dunha parella desa idade nese 
momento”. 

1978. A volta a Galicia: Laudamuco, señor de Ningures

En 1978, a xeración do teatro galego que pasara os 
anos setenta en Madrid decidiu volver. “Chegou un 
momento no que pensamos que en Galicia se daban 
as posibilidades, ou había que crealas, para que xur-
dira unha profesión teatral”. Así naceu o teatro profe-
sional galego. Mentres Antonio Simón creaba Troula, 
Eduardo Alonso e Luma Gómez buscaban unha com-
pañía galega que pensara en dar o salto profesional. 
Atopáronse con Roberto Vidal Bolaño, Laura Ponte e 
Teatro Antroido. “Cando cheguei estaban empezando 
a ensaiar Laudamuco, señor de Ningures, con Roberto 
dirixindo e facendo o papel principal. Ofreceume dirixir 
o espectáculo e convertémonos na primeira compañía 
galega profesional en estrear”. 

1983. A consolidación do teatro profesional: Celtas sen filtro

Para o profesor Manuel F. Vieites esta obra marca a 
consolidación do teatro profesional galego. “Foi o gran 
bombazo daqueles anos”, recoñece Alonso, que foi o 
director externo nesta obra de Teatro Artello, “algo que 
entón non era habitual”. A construción do espectácu-
lo foi colectiva: “Artello tiña un equipo de xente moi 
creativa: Ernesto Chao, Rosa Álvarez, Morris... Traba-
llabamos ensaiando e improvisando, e unha vez que 
tivemos os sketchs formalizados, chamamos a Méndez 
Ferrín para que lles dera altura literaria”. O resultado 
foi “un reflexo irónico e moi divertido da realidade ga-
lega daquel momento”. 

1986. O Centro Dramático Galego: O enfermo imaxinario

Dous anos despois de participar na súa creación, 
Eduardo Alonso montaba para o Centro Dramático Ga-
lego o clásico de Molière. Foi un dos espectáculos máis 
vistos da historia da escena galega. “A decisión de 
montar esta obra dentro do teatro institucional respon-
día á necesidade de romper co estereotipo do teatro 
galego como triste”. A montaxe tiña unha perspectiva 
“totalmente moderna e cun claro sentido de ser teatro 
popular para captar grandes áreas de público”. Tamén 
permitiu introducir no CDG “un texto de repertorio que 
está en todos os teatros institucionais do mundo”. 
Ao longo dos últimos 25 anos multitude de grupos 
afeccionados amplificaron coas súas versións o alcan-
ce popular daquela montaxe. 

1990. A paixón por Shakespeare: Rei Lear

Con Produccións do Noroeste dirixiu Rei Lear, unha ver-
sión de Shakespeare escrita xunto a Cándido Pazó. Ao 
longo da súa traxectoria, Eduardo Alonso enfrontouse 
en múltiples ocasións con textos do dramaturgo inglés, 
ao que tamén dedicou estudos teóricos. “En Shakes-
peare está todo”, xustifica. O outro autor total é Valle-
Inclán. “A este non o puiden abordar tanto como me 
gustaría por cuestións de idioma: por un lado, pola ma-
nía dos seus herdeiros de non deixalo traducir ao gale-
go e, por outro, porque a xente de Galicia non acepta 
que os galegos o fagamos en castelán”.

NOVE PARADAS NUNHA 
CARREIRA DE FONDO
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Que obra da súa longa traxectoria 
considera imprescindible?

Para a xente do teatro todas as mon-
taxes son especiais, marcan as etapas 
das nosa vida. Cando falo con Luma ou 
con Ernesto Chao e facemos referencia 
a calquera acontecemento da nosa vida, 
dicimos “tal cousa pasou cando monta-
mos tal obra”. A pesar de que levo anos 
centrado en Teatro do Noroeste, recor-
do con especial cariño as sete produ-
cións que dirixín no Centro Dramático. 
Todas elas foron importantes, incluso 
as que menos se nomean. Por exemplo, 
Lisístrata, ou cando as mulleres revira-
ron, ou El embrujado, de Valle-Inclán. 
Aquel foi un momento crucial pola de-
cisión de montar un texto en castelán e 
pola contestación por parte dos colegas 
da profesión, que non tiñan reparos en 
actuar en películas galegas feitas en cas-
telán por razóns económicas pero crían 
que o teatro aquí non se podían facer 
en castelán. Os do CDG nunca foron 
proxectos rutineiros e por iso todos eles 
me parecen moi importantes. 

En 2010 recibiu o Premio da 
Cultura Galega na categoría de 
Artes Escénicas. É un premio a 
toda unha carreira, pero esa carreira 
aínda está en marcha. Que cambia 
un premio así?
Eu teño a sensación de que estou nos 
últimos momentos da miña traxec-
toria. Pode ser que saian máis cousas, 
pero dáme a sensación de que xa queda 
pouco nesta carreira. O normal é que 
conforme pasan os anos te asentes e as 
cousas resulten máis fáciles, porque tes 
máis posibilidades e máis experiencia, 
aínda que teñas menos enerxía. Pero 
para nós as cousas son máis difíciles, 
non hai opcións para facer cousas dife-
rentes ás que levamos facendo durante 
moito tempo. Non vexo que isto vaia 
cambiar, e non só por cuestións exter-
nas, senón tamén internas no ámbito 
teatral e en min mesmo. Cada vez pen-
so máis en quedar na casa escribindo, o 
que é unha contradición con todo o que 
levo traballado, porque se cheguei a es-
cribir é porque son un home de acción 
que pon os produtos diante dos especta-
dores. Pero agora éme máis complica-
do. O que me resulta máis fácil é repetir 
fórmulas, e iso non me interesa. 

Cre que hai un prexuízo cos 
adxectivos “popular” e “comercial” 
aplicados ao teatro? 
Si, sobre todo con “comercial”. No tea-
tro estes conceptos son relativos porque 
o teatro é minoritario, o que se chama 
comercial en teatro sería intelectualí-
simo en televisión ou incluso en cine. 
Non me gusta usar eses conceptos por-
que sei que están totalmente perverti-
dos. Que son os máis de 20.000 especta-
dores que tivo O enfermo imaxinario do 
Centro Dramático en relación cos que 
ten unha serie de televisión? Paréceme 
que en todo isto hai certa petulancia. 
O que é importante é que teñas claro a 
que público te dirixes. 

“Adaptar textos é como 

facer un novo. Cando teño 

unha idea para un texto 

orixinal o proceso é moi 

parecido a cando collo un 

de Shakespeare para facer 

unha adaptación”

“Agora resúltame máis 

complicado facer teatro. 

O que me é máis fácil é 

repetir fórmulas, e iso 

non me interesa”
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Nun mundo sen teatro, sería enxeñeiro, 
xornalista, arquitecto...?

Sería escritor. Tanto cando estudaba Enxeñaría como Cien-
cias da Imaxe e Xornalismo facíao sabendo perfectamente 
que non me ía dedicar a iso, estudaba por interese cultural 
ou científico. 

Cal é a máis sorprendente das súas afeccións? 

Son moi mañoso, algúns mobles que hai na casa fíxenos eu, 
pero non teño demasiado tempo. Gústame non facer na-
da, pero non podo, estou facendo sempre cousas. 

Que lle evoca máis, un olor ou un sabor?

Os olores. Como todas as persoas, teño asociados certos olo-
res a cuestións importantísimas.

Dígame un que lle resulte especialmente 
evocador.

O olor dos dedos a tabaco. Cando eu era moi pequeno, o meu 
pai tiña o costume de vir ás escondidas, taparme os ollos e 
preguntarme “quen son?” cambiando a voz. A min parecíame 
estúpido que fixera tal cousa, porque o olor a tabaco das súas 
mans era inconfundible. 

Gústalle máis ver, ler ou facer teatro?

Ver. Ler teatro cústame traballo e facelo tamén. Diría que 
teño unha maldición: facer teatro. Con esa dor o fago. Non 
me queda máis remedio, estou condenado a facelo e, porén, 
gozo con iso. Pero co que máis gocei na miña vida foi vendo 
textos que eu escribín dirixidos por outros, como a versión de 
As damas de Ferrol, do director valenciano Adolfo Simón, e a 
de Ensaio, da compañía catalá Teatre de Ponent, que titula-
ron Mort sobtada (Morte súbita). Por iso digo que ao mellor 
acabo escribindo textos e pedindo a outros directores que os 
monten. 

Cal foi a última obra que lle causou impacto 
como lector ou como público?

Nos últimos anos foi Ascensión y caída de la ciudad de Ma-
hagoni, de Brecht, dirixida por Mario Gas en Las Naves del 
Español. 

A quen lle gustaría dirixir sobre o escenario?

Na miña relación cos actores non penso “teño que facer algo 
con tal ou cal”. Gústame traballar con moitos. 

Toca algún instrumento?

Non. A música foi algo moi importante na miña familia, somos 
cinco irmáns e dous son moi bos músicos. Pero eu non teño 
nada de oído.

E que tal se lle dá bailar?

Moi mal. Para o único que teño un sentido especial é para os 
ritmos escénicos.

Entre o Vigo da República e A Coruña do 
franquismo, onde botaría un baile máis a gusto?

Quizais no Vigo da República. Os anos cincuenta, nos que 
está ambientada Glass City, eran uns anos escuros. 

Dos lugares nos que non estivo, 
a cal lle gustaría ir?

Istambul, Exipto, Berlín. 

E, por último, dígame un lugar ao 
que regresar sempre.

Marrakech. Son moi norteafricano. 
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Resistencia xenética

Comba Campoy

Non sei moito das leis de Mendel mais, a 
risco de caer nalgunha barbaridade científi-
ca, atrévome a afirmar que ao teatro galego 
lle pasa como ás fillas que botan toda a ado-
lescencia a negar calquera semellanza cos 
seus proxenitores, nos que atopan reflecti-
dos os peores defectos. Co paso dos anos, 
superados os traumas e as inseguridades, 
os mozos e mozas xa maduras asumen con 
estupor que reproduciron numerosos tra-
zos do carácter dos seus pais e nais, aqueles 
contra os que infrutuosamente batallaran 
durante aqueles anos de causas perdidas.

O teatro galego amosa, co paso dos anos, 
síntomas de ter superado o conflito interxe-
racional. O inimigo a bater non son os pais 
nin os irmáns maiores, senón as circunstan-
cias. E, do mesmo xeito que o fixeron hai 
trinta e corenta anos os que puxeron as ba-
ses dun teatro profesional, feito desde aquí 
e na nosa lingua, os mozos que xa non o son 
tanto atópanse compartindo bando e coitas 
cos seus antigos rivais. 

E ven que o tempo pasa, e chega un novo 
outono coas súas estreas e todas as ilusións 
vertidas nun novo espectáculo co que che-
gar aos corazóns e ás cabezas dun públi-
co que, iso si, aumentou en número e en 
calidade desde a época en que os maiores 
percorrían as estradas na busca dunha ex-
planada na que montar o estaribel e a caixa 
negra. Máis dunha ducia de novas propos-
tas deixaranse ver nos teatros e auditorios do 
país a partir do mes de setembro, porque xa 
se sabe que o verán é época de praia para 
algúns e de ensaios para os membros desta 
tribo teatral. Setembro traeranos, por exem-
plo, o novo espectáculo de Lagarta Lagarta, 
que aposta polo texto do canario Antonio 
Tabares e a súa recreación dos momentos 
previos ao suicidio dun gran escritor en 
Unha hora na vida de Stefan Zweig. Na 
mesma liña intimista e de reflexión sobre 
o paso do tempo estará Último cowboy, a 
nova proposta de Teatro do Noroeste con 
texto e dirección de Eduardo Alonso, como 
vén sendo habitual na compañía. Será 
unha das poucas apostas por dramaturgos 
galegos, xunto á de Bengala Producións e 
Xosé Rabón, que montará o 39 veces chao 
de Miguel Sande. Polo demais, mantéñen-
se na programación da Rede de Teatros a 
Limpeza de sangue de Rubén Ruibal a car-
go de Espello Cóncavo ou o 0,7% Molotov 
de Santiago Cortegoso con Teatro de Nin-
gures, dúas estreas da pasada tempada que 
seguen a demostrar que hai sangue novo e 
vizoso na dramaturxia galega e que paga a 
pena achegarse a ela.

Seguindo coas estreas, moitas das propos-
tas convidan a mirar cara a outros mundos 

para reencontrármonos neles. Sarabela, 
por exemplo, aposta por un texto do polaco 
Slawomir Mrozek para sacarnos a bailar un 
Tango cunha familia de artistas ambulantes 
que non resultará nada estranxeira. Chega 
así mesmo a segunda incursión de Excén-
tricas no universo do irlandés Martin Mc-
Donagh, cuxa triloxía de Leenane encetou 
con tan bos resultados na pasada tempada. 
Tamén no rural gaélico podemos atopar un 
reflexo do noso presente máis inmediato, 
sempre pasado polo filtro da gargallada, re-
comendable tratamento para ánimos doen-
tes en tempos de crise. 

Da gargallada segue tirando Obras Públicas 
co seu Life is a paripé, a aposta de José Luís 
Prieto polo desmelene como arma de axita-
ción. Na mesma dirección chegan as apostas 
máis novidosas, da man de compañías novas 
cargadas de enerxía e ás que non lles tre-
me a man á hora de mesturar linguaxes e 
derrubar muros de xéneros. Abrindo cami-
ño, o referendado éxito de Elefante Elegan-
te con In, onde a danza e o teatro se alían 
para falar do máis íntimo. Probando sorte 
na corda frouxa, as propostas de novísimas 
como Funboa Escénica, exemplo dun nutri-
do grupo de actrices con ampla experiencia 
e formación na escena mal chamada “alter-
nativa” que se animan con espectáculos pro-
pios. Algúns deles quedaremos sen velos na 
Sala Nasa, que xa non abrirá as súas portas 
este outono; pero agardamos asistir a estas 
e a outras propostas no resto de salas, e nal-
gunha outra que, desafiando a tempestade, 
ouse atravesar as sempre axitadas augas da 
programación escénica galega.

Se falamos de resistencia, non podemos 
deixar de citar as propostas de danza que 
chegarán ás salas e a algún auditorio da 
Rede. Sólodos colle folgos e xa ten un novo 
espectáculo, Seis de catro; e o mesmo fan 
DLoira, Daniel Abreu ou Estela Lloves, por 
citar só algunhas das propostas que escin-
tilarán de xeito fugaz no próximo outono. 
Cómpre non descoidarse: as ocasións para 
velas serán poucas. 

Pero non deixemos de lado a tese da resis-
tencia hereditaria. Ultimamente chámanlle 
resiliencia a esa capacidade de sobreporse 
aos embates da realidade. Mantemos que 
esa característica pasa de pais a fillos, ou, 
se o prefiren, de irmás maiores a pequenas. 
Transmítese tamén desde o púlpito de ex-
cepción que son as táboas dun teatro. Esa 
calidade require adestramento, hábito e 
moita capacidade de gozo desde o berce. 
E así, o teatro para ver en familia, para rir 
e soñar por xunto, chega con forzas renova-
das este outono. Máis dunha trintena de es-
pectáculos de teatro de marionetas e de 

actor, compartindo escena sen prexuízos, 
chegarán para abrir os ollos e os sorrisos de 
cativos e maiores. Algunhas novidades, co-
mo a estrea de Cama e conto de Babaluva 
ou a Burromaquia de Fantoches Baj, demos-
trando que a marioneta de luva está á altura 
dos seus irmáns de fío e, por suposto, de car-
ne e óso. Continúan os Trogloditas de Tanxa-
rina a demostrarnos que non somos tan listos 
como cremos respecto dos nosos devancei-
ros, ou que sempre fomos igual de parvos; 
o mesmo que a Cinderella Mix de Arte-
llo nos leva da man pola pureza agochada 
na estupidez humana. Tamén, que un oso 
e un tigre poden viaxar moi lonxe se o pro-
poñen, e mesmo chegar a Panamá, como 
defende Panamesiana. Reconciliados coa 
nosa propia estupidez e coa necesidade 
máis poderosa, a de seguir facendo teatro, 
xa son moitas as compañías que levan tem-
po mirando cara aos públicos máis novos. 
Así, volve Talía coa súa Carta urxente para 
Máximo Toxo ou Sarabela a contarnos a his-
toria de Konrad, o neno que chegou nunha 
lata de conservas. Morcego, que tamén pre-
para a súa estrea para adultos, traeranos o en-
cantador conto de Jorge Amado sobre o Ga-
to manchado e a andoriña Siná.

Os maiores miran cara atrás, os novos cara 
adiante. Todos, agarrados ás táboas que 
axudaron a erguer. Repetindo os xestos e as 
teimas dos pais. Non hai que facerlle, vi-
mos sendo de quen vimos sendo. E a moita 
honra. 

“O teatro galego amosa, 
co paso dos anos, síntomas 
de ter superado o conflito 
interxeracional. O inimigo 
a bater non son os pais nin 
os irmáns maiores, senón as 
circunstancias
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OESTE 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 

O FLORIDO PÉNSIL
Eme2 emoción&arte

Autoría: Andrés Sopeña / Dirección: Fernando Bernués, 
Mireia Gabilondo / Elenco: Xosé Manuel Oliveira “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

O INCERTO SEÑOR DON HAMLET, 
PRÍNCIPE DE DINAMARCA
Sarabela Teatro 

Autoría: Álvaro Cunqueiro / Dirección: Ánxeles Cuña 
Bóveda / Elenco: Josito Porto, Sabela Gago, Fernando 
Dacosta, Nate Borrajo, Tito Asorey, Alfredo Rodríguez, 
Elena Seijo, Fina Calleja / Xénero: Teatro adultos/
Contemporáneo

Hamlet recibe unha nova sorprendente: non é fillo 
do seu pai lexítimo (o rei envelenado), senón do 
seu tío Halmar, o asasino e usurpador do trono. A 
desolación e o vento apoderáronse de Elsinor. Os 
Cómicos de Italia representan metateatralmente 
unha peza escrita enteiramente por Don Hamlet. 
En linguaxe directa e con vingativa expresividade 
describe as súas fantasías e pesadelos sexuais. 
Unha montaxe cunha teatralidade nova do mal, 
combinada co uso da ironía e procedementos 
lúdicos.

+ info en: www.sarabelateatro.com 

MI MAPA DE MADRID
Teatro de la Danza de Madrid

Autoría: Margarita Sánchez / Dirección: Amelia 
Ochandiano / Elenco: Estrella Blanco, Saturna Barrio, 
Amparo Pamplona, Ángel Burgos, Roberto Cairo, José 
Luis Gago, Pablo Viña / Xénero: Teatro adultos/
Contemporáneo

Na Latina, un dos barrios máis antigos de Madrid, 
vive o grupo de personaxes que alimentan esta 
historia de perdedores cheos de esperanza. Nun 
edificio: Javier, o escritor; Lola, separada e ex-al-
cohólica; María, nova e co corazón roto de amor; 
Luisa con 60 anos e estreando profesión: “pitonis-
ta”. No edificio do lado, os xemelgos que están de 
novo no paro, Juan e José; o dono do bar, Miguel; 
Julián, castizo de prol, e Tomás, o limpacristais. 

+ info. en: www.teatrodeladanza.com

MEMORIAS DAS MEMORIAS 
DUN NENO LABREGO
Abrapalabra Creacións Escénicas

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

Cúmprense 50 anos 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. 

O FALAR NON TEN CANCELAS
Abrapalabra Creacións Escénicas

Autoría: Cándido Pazó / Dirección: Cándido Pazó 
Elenco: Cándido Pazó / Xénero: Teatro adultos/Outros

Un espectáculo de narración oral, unha sesión de 
contos na que se van enfiando historias, anécdo-
tas, lerias de creación propia, ás veces baseadas 
na tradición oral, ou ben na literatura axeitada 
á oralidade. Nunha mestura entre o narrador e o 
xograr da palabra, entre o charlatán de feira e 
o cómico, as historias de cada sesión escóllense 
e réxense sobre a marcha, dependendo do 
ambiente, o público concreto, a gana e inspiración 
do “conteiro”, as circunstancias do día...

MONÓLOGO MUSICADO
Tonhito de Poi

Autoría: Tonhito de Poi / Dirección: Tonhito de Poi 
Elenco: Tonhito de Poi / Xénero: Teatro adultos/Musical

Co seu particular sentido do humor e cunha total 
falta de pudor, as actuacións en solitario de Tonhi-
to de Poi están a medio camiño entre o concerto 
acústico e o monólogo, pois o de Ribeira mestura 
o humor máis correúdo coa mellor música da súa 
carreira.

+ info. en: www.tonhitodepoi.eu

OS CÓMICOS DELL’AUTO
Teatro de Ningures

Autoría: Colectiva / Dirección: Santiago Cortegoso
Elenco: Lois Soaxe, Marián Bañobre, Fran Paredes, Paulo 
Serantes, Santiago Cortegoso / Xénero: Teatro adultos/
Teatro de rúa

O espectáculo ten lugar nun vello autobús dos 
anos 20 e 30 durante o percorrido que realiza 
polas rúas da localidade, con paradas nas prazas 
máis concorridas. A compañía de teatro ambulante 
percorre as vilas e cidades de todo o mundo levan-
do a alegría en forma de cancións e comedias. Non 
se sabe de que lugar nin de que tempo proceden, 
pero iso tanto ten; o importante é que o seu 
impresionante vehículo, que é a un tempo casa, 
espazo escénico e auténtico modus vivendi, deu 
chegado ata aquí. A farándula está servida. 

+ info. en: www.teatrodeningures.com

PALABRAS ENCADENADAS
Perigallo Teatro

Autoría: Jordi Galcerán / Dirección: Juan Pedro Campoy 
Elenco: Javier Manzanera, Celia Nadal / Xénero: Teatro 
adultos/Drama

Encerrada nun soto, Laura terá que gañar o xogo 
das palabras encadeadas co seu secuestrador se 
quere salvar a súa vida. Neste xogo de enganos 
non se sabe quen persegue a quen e non se pode 
dar nada por entendido.

+ info. en: www.perigalloteatro.es

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

PISADOS OU BOTAMÁN DE MELIDE, 
O HOME QUE FALABA COS ZAPATOS 
–LOGOMONOS–
Ancora Produccións

Autoría: Gustavo Pernas Cora / Dirección: Ánxela G. 
Abalo / Elenco: Gustavo Pernas Cora / Xénero: Teatro 
adultos/Comedia

Botamán de Melide sopra follas no outono e 
aprendeu linguas polos pés, ao paso dos peregri-
nos do Camiño de Santiago. Máis tarde descubriu, 
entre as follas do chan, a linguaxe secreta das pe-
gadas. É quen de falar cos zapatos e vénlle revelar 
ao público o que calan as bocas e gardan os pés. 
Pero hai forzas vivas que o queren impedir…
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PROVINCIA DA CORUÑA

A CORUÑA

SETEMBRO

10 ás 17.00 h e 19.00 h _Forum Metropolitano
TÍTERES TROMPICALLO _ O día que chegou unha nube e choveu [38]

17 ás 19.00 h _Forum Metropolitano  
ARTELLO TEATRO _ Cinderela mix  [35]

24 ás 19.19 h _Forum Metropolitano 
PANAMESIANA TEATRO _ Oh, que bonito é Panamá!  [40]

30 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro 
EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

OUTUBRO

01 ás 19.00 h / 02 ás 17.30 h _Forum Metropolitano
CARAMUXO TEATRO _ Pío  [40]

01 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro 
EME2 EMOCIÓN&ARTE  O florido pénsil  [22]

05 ás 20.30 h _Teatro Colón Novacaixagalicia 
JOSE CARBALLIDO _ Réquiem (versión concerto)  [49]

13 e 14 ás 11.30 h / 15 ás 20.30 h _Forum Metropolitano 
ABRAPALABRA CREACIÓNS ESCÉNICAS 
Memorias das memorias dun neno labrego  [22]

15 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro _ SÓLODOS _ SEISdeCATRO [48]

19 ás 20.30 h _Teatro Colón Novacaixagalicia  
CÍA. GALEGA DE DANZA JESÚS QUIROGA _ Velázquez en Can-ido? [48]

21 e 22 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro  
ARTE PROMOCIONES ARTÍSTICAS _ El viaje del actor  [13]

NOVEMBRO

04 e 05 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro  
TEATRO DO ATLÁNTICO _ E.R. Algún día traballaremos xuntas  [12]

10 ás 12.00 h / 11 ás 10.00 e 12.00 h / 12 ás 19.00 h 
Teatro Rosalía Castro _ SARABELA TEATRO  
Konrad, o neno que chegou nunha lata de conservas  [36]

12 ás 20.30 h / 13 ás 19.00 h _Forum Metropolitano 
ANCORA PRODUCCIÓNS _ Pisados ou Botamán de Melide,
o home que falaba cos zapatos –Logomonos–  [22]

16 ás 20.30 h _Teatro Colón Novacaixagalicia 
BENGALA PRODUCIÓNS _ 39 veces chao  [10]

17 e 18 ás 12.00 h / 19 ás 19.00 h _Forum Metropolitano  
LA ROUS _ El refugio  [35]

24 ás 20.30 h _Teatro Colón Novacaixagalicia 
PRODUCIÓNS TEATRÁIS EXCÉNTRICAS _ Oeste solitario  [22]

25 e 26 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro _ TEATRO DE 
LA DANZA DE MADRID _ Mi mapa de Madrid  [22]

DECEMBRO

02 e 03 ás 20.30 h _Teatro Rosalía Castro  
LAGARTA LAGARTA _ Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

17 ás 19.00 h _Forum Metropolitano 
PULPIÑO VIASCÓN _ Serrucho musical e a Ipad Zendrum Midi  [49]

17 ás 20.30 h / 18 ás 19.00 h _Forum Metropolitano  
BUCANERO TEATRO _ Kungfundidos  [14]

26 ás 19.00 h _Forum Metropolitano 
ARTELLO TEATRO _ Cinderela mix  [35]

27 ás 19.00 h _Forum Metropolitano 
PANAMESIANA TEATRO _ Oh, que bonito é Panamá!  [40]

28 ás 19.00 h _Forum Metropolitano _ EL RETABLO TEATRO 
DE TÍTERES _ Pinocho y medio  [40]

30 ás 19.00 h _Forum Metropolitano
CARAMUXO TEATRO _ Pío  [40]

AMES

SETEMBRO

30 ás 21.00 h _Auditorio Casa da Cultura de Bertamiráns  
ABRAPALABRA CREACIÓNS ESCÉNICAS _ Memorias das 
memorias dun neno labrego  [22]

OUTUBRO

09 ás 17.00 h /10 ás 12.00 h _Auditorio Casa da Cultura 
de Bertamiráns _ PANAMESIANA TEATRO  
Oh, que bonito é Panamá!  [40]

14 ás 21.00 h _Auditorio Casa da Cultura do Milladoiro 
ANCORA PRODUCCIÓNS _ Pisados ou Botamán de Melide, 
o home que falaba cos zapatos –Logomonos–  [22]

28 ás 21.00 h _Auditorio Casa da Cultura de Bertamiráns 
LAGARTA LAGARTA _ Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

DECEMBRO

16 ás 21.00 h _Auditorio Casa da Cultura do Milladoiro
EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

26 ás 18.10 h _Auditorio Casa da Cultura do Milladoiro  
AS DRÍADAS _ In-Nova  [47]

27 ás 17.00 h _Auditorio Casa da Cultura de Bertamiráns
TEATRO DEL ANDAMIO _ Area e auga  [34]

29 ás 18.00 h _Auditorio Casa da Cultura de Bertamiráns
AS DRÍADAS _ In-Nova  [47]

PROGRAMACIÓN REDE GALEGA 
DE TEATROS E AUDITORIOS
XULLO-DECEMBRO 2011
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ARTEIXO

SETEMBRO

09 ás 20.30 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural  
OS SETE MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

16 ás 20.30 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural  
TEATRO DEL ANDAMIO _ Area e auga  [34]

23 ás 20.30 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural  
ARTESTUDIO TEATRO _ Valados  [46]

30 ás 20.30 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural
LA TIRITA DE TEATRO _ Bajo mi cama una estrella  [34]

OUTUBRO

28 ás 21.00 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural  
ABRAPALABRA CREACIÓNS ESCÉNICAS _ Memorias das 
memorias dun neno labrego  [22]

NOVEMBRO

11 ás 21.00 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural  
OBRAS PÚBLICAS _ Life is a paripé  [15]

18 ás 20.30 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural 
 FUSIONARTE _ Ao ritmo da maxia  [46]

DECEMBRO

02 ás 21.00 h _Auditorio do Centro Cívico Cultural 
TONHITO DE POI _Monólogo musicado  [22]

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ 

OUTUBRO

07 ás 21.00 h _Auditorio Municipal Cine Alovi 
EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

14 ás 21.00 h _Auditorio Municipal Cine Alovi 
OBRAS PÚBLICAS _ Life is a paripé  [15]

28 ás 21.00 h _Auditorio Municipal Cine Alovi 
BUCANERO TEATRO _ Kungfundidos  [14]

DECEMBRO

01 ás 12.00 h _Auditorio Municipal Cine Alovi 
TALÍA TEATRO _ Carta urxente para Máximo Toxo  [35]

27 ás 18.00 h _Auditorio Municipal Cine Alovi  
CAYETANO LLEDÓ _ A maxia de Cayetano Lledó  [46]

BETANZOS 

OUTUBRO

02 ás 20.00 h _Aula Municipal de Cultura
SARABELA TEATRO _ Tango  [33]

30 ás 20.00 h _Aula Municipal de Cultura
TALÍA TEATRO _ Pelos na lingua  [22]

NOVEMBRO

12 ás 20.00 h _Aula Municipal de Cultura  
ANCORA PRODUCCIÓNS _ Pisados ou Botamán de Melide, 
o home que falaba cos zapatos –Logomonos–  [22]

DECEMBRO

03 ás 18.00 h _Aula Municipal de Cultura  
GALITOON _ Os limóns  [40]

10 ás 18.00 h _Aula Municipal de Cultura  
TEATRO DEL ANDAMIO _ Area e auga  [34]

17 ás 18.00 h _Aula Municipal de Cultura  
GALITOON _ Rosalía, a pulga que escribía  [40]

26 ás 18.00 h _Aula Municipal de Cultura   
PISTACATRO PRODUTORA DE SOÑOS _ Ringo Rango  [47]

BOIRO 

OUTUBRO

14 ás 20.00 h _Casa da Cultura Ramón Martínez López 
CAYETANO LLEDÓ _ A maxia de Cayetano Lledó  [46]

21 ás 11.30 e 20.00 h _Casa da Cultura Ramón Martínez López  
BABALUVA _ Cama e conto  [34]

NOVEMBRO

18 ás 11.30 e 20.00 h _Casa da Cultura Ramón Martínez López 
 GHAZAFELHOS _ Frankenstein  [35]

DECEMBRO

02 ás 11.30 e 20.00 h _Casa da Cultura Ramón Martínez López 
TALÍA TEATRO _ Carta urxente para Máximo Toxo  [35]

CARBALLO 

OUTUBRO

14 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
EL ÓBOLO PRODUCCIONES _ Torvaldo furioso  [34]

15 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

22 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
PRODUCIÓNS TEATRÁIS EXCÉNTRICAS _ Oeste solitario  [22]

30 ás 21.00 h _Pazo da Cultura 
RON LALÁ _ Time al tiempo  [33]

DECEMBRO

26 ás 18.00 h _Pazo da Cultura   
CARAMUXO TEATRO _ Zapatos  [46]

27 ás 18.00 h _Pazo da Cultura  
TANXARINA _ Trogloditas  [46]

28 ás 18.00 h _Pazo da Cultura 
TALÍA TEATRO _ Carta urxente para Máximo Toxo  [35]

29 ás 0.00 h _Pazo da Cultura _ CAYETANO 
LLEDÓ _ A maxia de Cayetano Lledó  [46]

30 ás 18.00 h _Pazo da Cultura _ SARABELA 
TEATRO _ Konrad, o neno que chegou nunha lata de conservas [36]

CEDEIRA 

OUTUBRO

16 ás 18.30 h _Auditorio Municipal 
LAGARTA LAGARTA _ Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

30 ás 18.30 h _Auditorio Municipal 
SARABELA TEATRO _ Konrad, o neno que chegou nunha 
lata de conservas  [36]

NOVEMBRO

06 ás 18.30 h _Auditorio Municipal 
MAGO TETO _ Novas tolemaxias  [46]

20 ás 18.30 h _Auditorio Municipal 
TEATRO DO ATLÁNTICO _ E.R. Algún día traballaremos xuntas  [12]

27 ás 18.30 h _Auditorio Municipal 
TANXARINA _ Trogloditas  [46]

DECEMBRO

04 ás 18.30 h _Auditorio Municipal 
NINGURES PRODUCIÓN _ 0,7% Molotov  [10]

CEE  

DECEMBRO

28 ás 18.00 h _Salón de actos do Concello  
BABALUVA _ Cama e conto  [34]

29 ás 18.00 h _Salón de actos do Concello 
OS SETE MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

30 ás 18.00 h _Salón de actos do Concello  
CAYETANO LLEDÓ _ A maxia de Cayetano Lledó  [46]

CULLEREDO  

OUTUBRO

14 ás 19.30 h _Edificio de Servizos Múltiples  
FALCATRÚA _ O espírito do bosque  [39]

21 ás 19.30 h _Edificio de Servizos Múltiples  
TÍTERES CACHIRULO _ Alicia no país das marabillas  [34]

28 ás 19.30 h _Edificio de Servizos Múltiples 
CAYETANO LLEDÓ _ A maxia de Cayetano Lledó  [46]

NOVEMBRO

04 ás 19.30 h _Edificio de Servizos Múltiples 
OS SETE MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

FERROL  

SETEMBRO

03 ás 18.00 h / 04 ás 12.00 h _Capela do Centro Torrrente 
Ballester _ TEATRO DEL ANDAMIO _ Area e auga  [34]

08 e 09 ás 20.30 h _Teatro Jofre _ ELEFANTE ELEGANTE _ In  [14]

15 ás 20.30 h _Teatro Jofre _ ENTREMANS 
Blondy’s Coffee. Peza soa para dúas mulleres  [47]

18 ás 19.30 h _Teatro Jofre _ MAL PELO _ Todos los nombres  [48]

23 ás 20.30 h _Teatro Jofre 
BUCANERO TEATRO _Kungfundidos  [14]
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OUTUBRO

07 e 08 ás 20.30 h _Teatro Jofre _ ESPELLO CÓNCAVO
 Limpeza de sangue  [15]

14 e 15 ás 18.00 h / 16 ás 12.00 h _Capela do Centro Torrrente 
Ballester _ TEATRO DO NOROESTE _ Piratas  [40]

16 ás 19.30 h _Teatro Jofre _ ART TRÀNSIT DANSA _ Somorrostro [48]

31 ás 20.30 h _Teatro Jofre _ RON LALÁ _ Time al tiempo  [33]

NOVEMBRO

04 e 05 ás 20.30 h _Teatro Jofre 
BENGALA PRODUCIÓNS _ 39 veces chao  [10]

05 ás 18.00 h / 06 ás 12.00 h _Capela do Centro Torrrente 
Ballester _ EXPRESIÓN PRODUCCIÓNS _ Uxío no país 
de Patadecabra  [46]

13 ás 19.30 h _Teatro Jofre _ QUIQUE PEÓN CÍA. _ Alén da Croa [47]

DECEMBRO

03 ás 18.00 h / 04 ás 12.00 h _Capela do Centro Torrrente Ballester 
PISTACATRO PRODUTORA DE SOÑOS _ Ringo Rango  [47]

15 ás 20.30 h _Teatro Jofre _ CÍA. ARRAIANA _ Canción La ver into [47]

18 ás 19.30 h _Teatro Jofre _ SÓLODOS _ SEISdeCATRO  [48]

22 e 23 ás 20.30 h _Teatro Jofre  
TEATRO DO NOROESTE _ Último cowboy  [34]

27 ás 19.30 h _Teatro Jofre 
BALLET CARMEN ROCHE _ La niña farola  [47]

28 ás 19.30 h _Teatro Jofre 
OS SETE MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

29 ás 19.30 h _Teatro Jofre 
CHRYSTYAN MAGIC _ A maxia do Nadal  [46]

30 ás 19.30 h _Teatro Jofre _ GHAZAFELHOS
 Nana para un soldado  [38]

MUROS  

XULLO

09 ás 20.00 h _Centro Cultural e Xuvenil 
PISTACATRO PRODUTORA DE SOÑOS _ Ringo Rango  [47]

OUTUBRO

15 ás 18.30 h _Centro Cultural e Xuvenil 
GALITOON _ Rosalía, a pulga que escribía  [40]

22 ás 21.30 h _Centro Cultural e Xuvenil
SARABELA TEATRO _ Tango  [33]

NOVEMBRO

05 ás 18.30 h _Centro Cultural e Xuvenil
EXPERIMENTA DANZA _ Xogando coa arte  [48]

26 ás 21.30 h _Centro Cultural e Xuvenil
LAGARTA LAGARTA _ Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

DECEMBRO

10 ás 21.30 h _Centro Cultural e Xuvenil
OBRAS PÚBLICAS _ Life is a paripé  [15]

27 e 28 ás 18.30 h _Centro Cultural e Xuvenil 
OS QUINQUILLÁNS _ Merlín  [37]

NARÓN  

SETEMBRO

16 ás 20.30 h / 17 ás 20.00 h _Pazo da Cultura
LAGARTA LAGARTA _ Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

23 ás 20.30 h / 24 ás 20.00 h _Pazo da Cultura
TEATRO DO MORCEGO _ American Café  [11]

OUTUBRO

07 ás 20.30 h / 08 ás 20.00 h _Pazo da Cultura
TEATRO DO ATLÁNTICO _ E.R. Algún día traballaremos xuntas  [12]

15 ás 20.00 h _Pazo da Cultura _ ARTE PROMOCIONES 
ARTÍSTICAS _ El viaje del actor  [13]

28 ás 20.30 h / 29 ás 20.00 h _Pazo da Cultura 
EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

NOVEMBRO

03 ás 20.30 h _Pazo da Cultura _ ROSA CEDRÓN 
E CRISTINA PATO _ Soas  [49]

05 ás 20.00 h _Pazo da Cultura 
BUCANERO TEATRO _ Kungfundidos  [14]

06 ás 18.00 h / 07 ás 10.00 h / 07 ás 12.00 h _Auditorio 
Municipal _ TEATRO DO MORCEGO _ O gato manchado 
e a andoriña Siñá  [39]

12 ás 20.00 h _Pazo da Cultura _ CARALLADA SHOW 
Y PREM TEATRO _ Contraacciones  [12]

16 e 17 ás 10.00 e 12.00 h _Auditorio Municipal 
TANXARINA _ Trogloditas  [46]

19 ás 20.00 h _Pazo da Cultura  
NINGURES PRODUCIÓNS _Atra Bile  [11]

21 e 22 ás 10.00 e 12.00 h _Auditorio Municipal 
ARTELLO TEATRO _ Cinderela mix  [35]

21 ás 10.00 e 12.00 h / 22 ás 10.00 h _Auditorio Municipal 
TÍTERES TROMPICALLO _ O día que chegou unha 
nube e choveu  [38]

24 ás 10.00 e 12.00 h / 25 ás 10.00 e 12.00 h _Auditorio 
Municipal _ GHAZAFELHOS _Nana para un soldado  [38]

26 ás 18.00 h _Pazo da Cultura 
LA ROUS _ El refugio  [35]

DECEMBRO

03 ás 20.00 h _Pazo da Cultura _ MAGO TETO _ Novas tolemaxias [46]

17 ás 20.00 h _Pazo da Cultura _ DI ELAS _ Concerto  [49]

27 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
OS SETE MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

28 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
MARIE DE JONGH _ Humanos  [35]

NOIA  

DECEMBRO

17 ás 18.30 h _Teatro Coliseo Noela _ SARABELA TEATRO
 Konrad, o neno que chegou nunha lata de conservas  [36]

22 ás 18.30 h _Teatro Coliseo Noela _ BABALUVA _ Cama e conto [34]

23 ás 18.30 h _Teatro Coliseo Noela 
 CARAMUXO TEATRO _ Pío  [40]

26 ás 18.30 h _Teatro Coliseo Noela _ OS SETE 
MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

27 ás 18.30 h _Teatro Coliseo Noela _ MATAPIOLLOS 
TEATRO  _A rebelión do monicreque  [34]

28 ás 18.30 h _Teatro Coliseo Noela 
CHRYSTYAN MAGIC _ A maxia do Nadal  [46]

29 ás 18.30 h _Teatro Coliseo Noela _ LA TIRITA DE TEATRO 
Bajo mi cama una estrella  [34]

OLEIROS  

OUTUBRO

01 ás 20.30 h _Auditorio Gabriel Garcia Márquez 
ENTRECAIXAS _ Miniaturas  [48]

29 ás 20.30 h _Auditorio Gabriel Garcia Márquez  
MALASOMBRA PRODUCIÓNS _ Go on!!  [13]

NOVEMBRO

05 ás 20.30 h _Auditorio Gabriel Garcia Márquez
 ELEFANTE ELEGANTE _ In  [14]

DECEMBRO

27 ás 18.00 h _Auditorio Gabriel Garcia Márquez 
GHAZAFELHOS _ Frankenstein  [35]

28 ás 18.00 h _Auditorio Gabriel Garcia Márquez
CAYETANO LLEDÓ _ A maxia de Cayetano Lledó  [46]

29 ás 18.00 h _Auditorio Gabriel Garcia Márquez _ SARABELA 
TEATRO _ Konrad, o neno que chegou nunha lata de conservas [36]

ORTIGUEIRA  

SETEMBRO

10 ás 20.00 h _Teatro da Beneficencia
OS SETE MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

OUTUBRO

15 ás 18.00 h _Teatro da Beneficencia _ FALCATRÚA 
O espírito do bosque  [39]
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NOVEMBRO

19 ás 20.00 h _Teatro da Beneficencia
BUCANERO TEATRO _ Kungfundidos  [14]

DECEMBRO

23 ás 20.00 h _Teatro da Beneficencia 
SOULTRACK _ Concerto  [49]

SANTIAGO DE COMPOSTELA  

SETEMBRO

15 e 16 ás 21.00 h _Teatro Principal 
TEATRO DO MORCEGO _ American Café   [11]

23 e 24 ás 21.00 h _Teatro Principal
LAGARTA LAGARTA _ Unha hora na vida de Stefan Zweig   [34]

28 ás 21.00 h _Teatro Principal
EXPERIMENTA DANZA _ Luz no buraco  [47]

OUTUBRO

10 e 11 ás 21.00 h _Teatro Principal
PRODUCIÓNS TEATRÁIS EXCÉNTRICAS _ Oeste solitario  [22]

22 ás 19.00 h _Teatro Principal
GALITOON _ Rosalía, a pulga que escribía  [40]

DECEMBRO

02 e 03 ás 21.00 h _Teatro Principal 
TEATRO DO NOROESTE _ Último cowboy  [34]

16 ás 19.00 h _Teatro Principal
FUSIONARTE _ Ao ritmo da maxia  [46]

21 e 22 ás 21.00 h _Teatro Principal _SARABELA TEATRO  
O Incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca  [22]

27 e 28 ás 19.00 h _Teatro Principal 
TÍTERES CACHIRULO _ Alicia no país das marabillas  [34]

PROVINCIA DE LUGO

BURELA  

OUTUBRO

07 ás 21.30 h _Casa da Cultura 
MALASOMBRA PRODUCIÓNS _ Go on!!  [13]

14 ás 21.30 h _Casa da Cultura 
TEATRO DO ATLÁNTICO _ Memoria de Helena e María  [15]

28 ás 21.30 h _Casa da Cultura  
FULANO, MENGANO E CITANO _ Viva a crise!!  [34]

NOVEMBRO

05 ás 18.00 h _Casa da Cultura 
MATAPIOLLOS TEATRO _ A rebelión do monicreque  [34]

DECEMBRO

03 ás 18.00 h _Casa da Cultura 
OS SETE MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

23 ás 19.00 h _Casa da Cultura 
CHRYSTYAN MAGIC _ A maxia do Nadal  [46]

FOZ  

AGOSTO

20 ás 18.00 h / 21 ás 20.00 h _Sala Bahía 
TANXARINA _ Trogloditas  [46]

SETEMBRO

03 ás 20.00 h _Sala Bahía _ BABALUVA _ Cama e conto  [34]

04 ás 18.00 h _Sala Bahía _ NINGURES PRODUCIÓN  
Os cómicos dell’auto  [22]

OUTUBRO

01 ás 18.30 h _Sala Bahía
ARTESTUDIO TEATRO _ Valados  [46]

27 ás 21.00 h _Sala Bahía 
NINGURES PRODUCIÓN _ 0,7% Molotov  [10]

NOVEMBRO

05 ás 18.30 h _Sala Bahía _ SARABELA TEATRO 
Konrad, o neno que chegou nunha lata de conservas  [36]

24 ás 21.00 h _Sala Bahía
TEATRO DO ATLÁNTICO _ Memoria de Helena e María  [15]

DECEMBRO

03 ás 18.30 h _Sala Bahía 
TEATRO DO NOROESTE _ Piratas  [40]

22 ás 21.00 h _Sala Bahía 
FULANO, MENGANO E CITANO _ Viva a crise!!  [34]

27 ás 18.30 h _Sala Bahía 
MAGO RAFA _ El arte de lo imposible  [46]

LUGO

DECEMBRO

26 ás 18.30 h _Auditorio Municipal Gustavo Freire 
CAYETANO LLEDÓ _ A maxia de Cayetano Lledó   [46]

27 ás 18.30 h _Auditorio Municipal Gustavo Freire
TÍTERES TROMPICALLO _ O día que chegou unha nube 
e choveu  [38]

28 ás 18.30 h _Auditorio Municipal Gustavo Freire
MATAPIOLLOS TEATRO _ A rebelión do monicreque  [34]

29 ás 18.30 h _Auditorio Municipal Gustavo Freire
ALAHADANZA _ Oriente-Occidente  [48]

MONFORTE DE LEMOS  

OUTUBRO

05 ás 20.15 h _Edificio Multiusos 
FULANO, MENGANO E CITANO _ Viva a crise!!  [34]

09 ás 18.00 h _Edificio Multiusos 
ARTELLO TEATRO _ Cinderela mix  [35]

19 ás 20.15 h _Edificio Multiusos
TEATRO DO MORCEGO _ American Café  [11]

30 ás 18.00 h _Edificio Multiusos
PISTACATRO PRODUTORA DE SOÑOS _ Ringo Rango  [47]

NOVEMBRO

13 ás 18.00 h _Edificio Multiusos 
TANXARINA _ Trogloditas  [46]

16 ás 20.15 h _Edificio Multiusos 
ABRAPALABRA CREACIÓNS ESCÉNICAS 
Memorias das memorias dun neno labrego  [22]

27 ás 18.00 h _Edificio Multiusos 
GHAZAFELHOS _ Frankenstein  [35]

30 ás 20.15 _ Edificio Multiusos
ESPELLO CÓNCAVO _ Limpeza de sangue  [15]

DECEMBRO

14 ás 20.15 h _Edificio Multiusos 
MAGO RAFA _ El arte de lo imposible  [46]

RIBADEO  

AGOSTO

18 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
OS SETE MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

SETEMBRO

25 ás 17.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
LA TIRITA DE TEATRO _ Bajo mi cama una estrella  [34]

OUTUBRO

09 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval
TALÍA TEATRO _ Pelos na lingua  [22]

30 ás 17.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
CARAMUXO TEATRO _ Pío  [40]

NOVEMBRO

06 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval
NINGURES PRODUCIÓN _ Atra Bile  [11]

27 ás 17.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval
OS QUINQUILLÁNS _ Merlín  [37]

DECEMBRO

18 ás 20.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
SARABELA TEATRO _ O Incerto señor don Hamlet, príncipe 
de Dinamarca  [22]

27 ás 17.30 h _Auditorio Municipal Hernán Naval 
 ARTESTUDIO TEATRO _ Valados  [46]
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VIVEIRO  

OUTUBRO

29 ás 20.30 h _Teatro Pastor Díaz
TEATRO DO ATLÁNTICO _ Memoria de Helena e María  [15]

NOVEMBRO

05 ás 18.00 h _Teatro Pastor Díaz
TEATRO DEL ANDAMIO _ Area e auga  [34]

12 ás 20.30 h _Teatro Pastor Díaz 
LAGARTA LAGARTA _ Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

26 ás 20.30 h _Teatro Pastor Díaz _ ABRAPALABRA CREACIÓNS 
ESCÉNICAS _ Memorias das memorias dun neno labrego  [22]

DECEMBRO

03 ás 20.30 h _Teatro Pastor Díaz 
EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

10 ás 18.00 h _Teatro Pastor Díaz _GHAZAFELHOS _ Frankenstein [35]

27 ás 18.00 h _Teatro Pastor Díaz
CHRYSTYAN MAGIC _ A maxia do Nadal  [46]

PROVINCIA DE OURENSE

A RÚA  

SETEMBRO

18 ás 20.00 h _Centro Cultural Avenida
FULANO, MENGANO E CITANO _ Viva a crise!!    [34]

OUTUBRO

16 ás 20.00 h _Centro Cultural Avenida
MAGO RAFA _ El arte de lo imposible  [46]

22 ás 20.00 h _Centro Cultural Avenida
TEATRO GALILEO _ Sempre quixen bailar un tango  [32]

NOVEMBRO

06 ás 20.00 h _Centro Cultural Avenida 
TEATRO DO NOROESTE _ Último cowboy  [34]

DECEMBRO

18 ás 20.00 h _Centro Cultural Avenida 
NINGURES PRODUCIÓN _ Atra Bile  [11]

O BARCO DE VALDEORRAS  

SETEMBRO

13 ás 20.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo _ COMPAÑÍA 
FEMME FATALE _ Bonjour Bonjour! A fermosa perruquería  [47]

14 ás 20.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo _ NINGURES 
PRODUCIÓN _ Os cómicos dell’auto  [22]

23 ás 20.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo _ CAYETANO 
LLEDÓ _ A maxia de Cayetano Lledó  [46]

OUTUBRO

21 ás 21.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo
OBRAS PÚBLICAS _ Life is a paripé  [15]

28 ás 20.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo
ARTELLO TEATRO _ Cinderela mix  [35]

NOVEMBRO

04 ás 21.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo
BUCANERO TEATRO _ Kungfundidos  [14]

18 ás 21.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo
LAGARTA LAGARTA _ Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

25 ás 21.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo
TALÍA TEATRO _ Pelos na lingua  [22]

DECEMBRO

02 ás 21.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo
SARABELA TEATRO _ Tango  [33]

28 ás 20.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo
PISTACATRO PRODUTORA DE SOÑOS _ Ringo Rango  [47]

29 ás 20.00 h _Teatro Municipal Lauro Olmo
TANXARINA _ Trogloditas  [46]

O CARBALLIÑO  

SETEMBRO

07 ás 22.30 h _Auditorio Municipal 
TALÍA TEATRO _ Pelos na lingua  [22]

NOVEMBRO

05 ás 21.30 h _Auditorio Municipal 
SARABELA TEATRO _ Tango  [33]

12 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
TONHITO DE POI _ Monólogo musicado  [22]

19 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
 EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

26 ás 21.00 h _Auditorio Municipal
MAGO RAFA _ El arte de lo imposible  [46]

OURENSE  

OUTUBRO

02 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
FALCATRÚA _ O espírito do bosque  [39]

07 e 08 ás 20.30 h / 09 ás 19.00 h _Teatro Principal 
LAGARTA LAGARTA _ Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

09 ás 12.00 h _Auditorio Municipal
OS SETE MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

16 ás 12.00 h _Auditorio Municipal
ARTESTUDIO TEATRO _ Valados  [46]

16 ás 19.00 h _Teatro Principal
ARTE PROMOCIONES ARTÍSTICAS _ El viaje del actor  [13]

23 ás 12.00 h _Auditorio Municipal
TALÍA TEATRO _ Carta urxente para Máximo Toxo  [35]

29 ás 20.30 h _Auditorio Municipal
XOAN CURIEL _ Concerto  [49]

29 ás 20.30 h _Teatro Principal 
CARALLADA SHOW Y PREM TEATRO _ Contraacciones  [12]

30 ás 12.00 e 17.00 h _Auditorio Municipal 
GALITOON _ Os limóns  [40]

NOVEMBRO

04 ás 20.30 h _Auditorio Municipal
COMPAÑÍA FEMME FATALE _ Cabarédeambulante  [47]

06 ás 12.00 h _Auditorio Municipal
CAYETANO LLEDÓ _ A maxia de Cayetano Lledó  [46]

10 ás 20.30 h _Auditorio Municipal
NATXO MONTERO_DANZA _ Carni dei primà qualità  [47]

13 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
TEATRO DO NOROESTE _ Piratas  [40]

18 ás 20.30 h _Auditorio Municipal
TEATRO DO NOROESTE _ Último cowboy  [34]

19 ás 20.00 h _Auditorio Municipal 
EMILIO RÚA _ Concerto  [49]

20 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
 TÍTERES CACHIRULO _ Alicia no país das marabillas  [34]

23 ás 20.30 h _Auditorio Municipal 
TEATRO DO ATLÁNTICO _ E.R. Algún día traballaremos xuntas  [12]

25 e 26 ás 20.30 h / 27 ás 19.00 h _Teatro Principal 
EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

27 ás 12.00 h _Auditorio Municipal
EL RETABLO TEATRO DE TÍTERES _ Pinocho y medio  [40]

DECEMBRO

02 ás 20.30 h _Auditorio Municipal 
DLOIRA _ Tulipanes  [48]

03 ás 20.30 h _Auditorio Municipal 
RON LALÁ _ Time al tiempo  [33]

04 ás 12.00 h _Auditorio Municipal 
BABALUVA _ Cama e conto  [34]

09 ás 20.30 h _Auditorio Municipal
TONHITO DE POI _Monólogo musicado  [22]

09 ás 20.30 h _Teatro Principal 
SÓLODOS _ SEISdeCATRO  [48]

11 ás 12.00 h _Auditorio Municipal
GHAZAFELHOS _ Nana para un soldado  [38]

11 ás 19.00 h _Teatro Principal
NINGURES PRODUCIÓN _ Atra Bile  [11]

16 ás 20.00 h _Auditorio Municipal 
EL ÓBOLO PRODUCCIONES _ Torvaldo furioso  [34]

17 ás 20.30 h _Teatro Principal 
TEATRO DE LA DANZA DE MADRID _ Mi mapa de Madrid  [22]

18 ás 12.00 e 17.00 h _Auditorio Municipal
CHRYSTYAN MAGIC _ A maxia do Nadal  [46]

23 ás 20.30 h _Auditorio Municipal
JOSE CARBALLIDO _ Réquiem (versión teatro)  [49]
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DECEMBRO

26 ás 17.00 h _Teatro Principal
LA TIRITA DE TEATRO _ Bajo mi cama una estrella  [34]

26 ás 19.00 h _Auditorio Municipal
BALLET CARMEN ROCHE _ La niña farola  [47]

27 ás 17.00 h _Auditorio Municipal 
 MARIE DE JONGH _ Humanos   [35]

27 ás 17.00 h _Teatro Principal 
CARAMUXO TEATRO _ Zapatos  [46]

28 ás 17.00 h _Teatro Principal 
PANAMESIANA TEATRO _ Oh, que bonito é Panamá!  [40]

29 ás 17.00 h _Teatro Principal
EXPRESIÓN PRODUCCIÓNS _ Uxío no país de Patadecabra  [46]

RIBADAVIA  

NOVEMBRO

19 ás 19.00 h _Auditorio da Casa da Cultura
SARABELA TEATRO _Konrad, o neno que chegou 
nunha lata de conservas  [36]

DECEMBRO

03 ás 19.30 h _Auditorio da Casa da Cultura
FUSIONARTE _ Ao ritmo da maxia  [46]

23 ás 19.30 h _Auditorio da Casa da Cultura
TÍTERES CACHIRULO _ Alicia no país das marabillas  [34]

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

A ESTRADA  

DECEMBRO

16 ás 21.00 h _Teatro Principal
MALASOMBRA PRODUCIÓNS _ Go on!!  [13]

17 ás 18.30 h _Teatro Principal _ CAYETANO LLEDÓ
A maxia de Cayetano Lledó  [46]

28 ás 12.00 e 13.00 h _Teatro Principal
CARAMUXO TEATRO _ Zapatos  [46]

29 ás 18.30 h _Teatro Principal _ TÍTERES 
TROMPICALLO _ O día que chegou unha nube e choveu  [38]

CAMBADOS  

OUTUBRO

30 ás 19.00 h _Auditorio Municipal da Xuventude
NINGURES PRODUCIÓN _ Atra Bile  [11]

NOVEMBRO

06 ás 19.00 h _Auditorio Municipal da Xuventude
ELEFANTE ELEGANTE _ In  [14]

13 ás 19.00 h _Auditorio Municipal da Xuventude
TEATRO DO ATLÁNTICO _ Memoria de Helena e María  [15]

20 ás 19.00 h _Auditorio Municipal da Xuventude 
MAGO TETO _ Novas tolemaxias  [46]

GONDOMAR  

NOVEMBRO

18 ás 22.00 h _Auditorio Lois Tobío
TEATRO DO MORCEGO _ American Café  [11]

19 ás 22.00 h _Auditorio Lois Tobío
OBRAS PÚBLICAS _ Life is a paripé  [15]

26 ás 22.00 h _Auditorio Lois Tobío 
TONHITO DE POI _ Monólogo musicado  [22]

DECEMBRO

03 ás 20.00 h _Auditorio Lois Tobío _ CAYETANO LLEDÓ 
A maxia de Cayetano Lledó  [46]

17 ás 20.00 h _Auditorio Lois Tobío 
EXPRESIÓN PRODUCCIÓNS _ Uxío no país de Patadecabra  [46]

27 ás 18.00 h _Auditorio Lois Tobío 
BABALUVA _ Cama e conto  [34]

28 ás 18.00 h _Auditorio Lois Tobío
OS SETE MAGNÍFICOS + 1 _ Dous pallasos en apuros  [47]

29 ás 18.00 h _Auditorio Lois Tobío 
TEATRO DEL ANDAMIO _ Area e auga  [34]

LALÍN  

OUTUBRO

14 ás 21.30 h _Salón Teatro 
TALÍA TEATRO _ Pelos na lingua  [22]

28 ás 21.30 h _Salón Teatro 
NINGURES PRODUCIÓN _ 0,7% Molotov  [10]

DECEMBRO

03 ás 21.30 h _Salón Teatro
DINE DIE DE PAULA COBIÁN ESCOLA DE DANZA _ Shoah  [48]

PONTEVEDRA  

OUTUBRO

07 ás 11.30 e 21.00 h _Teatro Principal
FULANO, MENGANO E CITANO _ Viva a crise!!  [34]

14 ás 11.30 e 21.00 h _Teatro Principal
NINGURES PRODUCIÓN _ Atra Bile  [11]

20 ás 11.30 e 21.00 h _Pazo da Cultura
OBRAS PÚBLICAS _ Life is a paripé  [15]

29 ás 21.00 h _Pazo da Cultura
BANDA CREBINSKY _ Concerto  [48]

22 ás 21.00 h _Teatro Principal
ROSA CEDRÓN E CRISTINA PATO _ Soas  [49]

NOVEMBRO

03 ás 11.30 e 21.00 h _Teatro Principal
ABRAPALABRA CREACIÓNS ESCÉNICAS _ Memorias das 
memorias dun neno labrego  [22]

05 ás 21.00 h _Pazo da Cultura
MARFUL _ Marful. Manual de sedución  [49]

11 ás 11.30 e 21.00 h _Teatro Principal 
TEATRO DO ATLÁNTICO _ Memoria de Helena e María  [15]

25 ás 11.30 e 21.00 h _Pazo da Cultura 
TEATRO DO MORCEGO _ American Café  [11]

DECEMBRO

10 ás 21.00 h _Pazo da Cultura
SÓLODOS _ SEISdeCATRO  [48]

14 ás 21.00 h _Pazo da Cultura
EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

30 ás 18.30 h _Teatro Principal 
MAGO TETO _ Novas tolemaxias  [46]

REDONDELA  

DECEMBRO

15 ás 19.00 h _Multiusos da Xunqueira 
FUSIONARTE _ Ao ritmo da maxia  [46]

16 ás 19.00 h _Multiusos da Xunqueira 
MAGO RAFA _ El arte de lo imposible  [46]

22 ás 20.30 h _Multiusos da Xunqueira
ORQUESTRA DE CÁMARA DE GALICIA 
Concerto dunha orquestra de corda  [49]

28 ás 18.00 h _Multiusos da Xunqueira
TEATRO DEL ANDAMIO _ Area e auga  [34]

29 ás 18.00 h _Multiusos da Xunqueira 
TALÍA TEATRO _ Carta urxente para Máximo Toxo  [35]

30 ás 18.00 h _Multiusos da Xunqueira
TEATRO DO MORCEGO _ O gato manchado e a andoriña Siñá  [39]

TUI  

OUTUBRO

07 ás 20.00 h _Teatro Municipal 
PANAMESIANA TEATRO _ Oh, que bonito é Panamá!  [40]

08 ás 20.30 h _Teatro Municipal
FULANO, MENGANO E CITANO _ Viva a crise!!  [34]

14 ás 21.30 h _Teatro Municipal 
 LAGARTA LAGARTA _ Unha hora na vida de Stefan Zweig  [34]

21 ás 20.00 h _Teatro Municipal 
PISTACATRO PRODUTORA DE SOÑOS _ Ringo Rango  [47]
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NOVEMBRO

04 ás 21.30 h _Teatro Municipal 
EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

11 ás 20.00 h _Teatro Municipal 
TANXARINA _ Trogloditas  [46]

12 ás 20.30 h _Teatro Municipal 
VÍCTOR COYOTE _ Concerto  [49]

18 ás 21.30 h _Teatro Municipal 
TALÍA TEATRO _ Pelos na lingua  [22]

25 ás 21.30 h _Teatro Municipal 
DINE DIE DE PAULA COBIÁN ESCOLA DE DANZA _ Shoah  [48]

DECEMBRO

23 ás 20.00 h _Teatro Municipal _CAYETANO LLEDÓ  
A maxia de Cayetano Lledó  [46]

VIGO  

SETEMBRO

30 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
EL ÓBOLO PRODUCCIONES _ Torvaldo furioso  [34]

OUTUBRO

02 ás 18.00 h _Auditorio Municipal
MARIE DE JONGH _ Humanos  [35]

07 ás 21.00 h _Auditorio Municipal
 NINGURES PRODUCIÓN _ Atra Bile  [11]

08 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
LA MACANA _ Double track  [47]

09 ás 18.00 h _Auditorio Municipal
EL RETABLO TEATRO DE TÍTERES _ Pinocho y medio  [40]

14 ás 21.00 h _Auditorio Municipal
FUSIONARTE _ Ao ritmo da maxia  [46]

21 ás 21.00 h _Auditorio Municipal
EME2 EMOCIÓN&ARTE _ O florido pénsil  [22]

23 ás 18.00 h _Auditorio Municipal
BALLET CARMEN ROCHE _ La niña farola  [47]

28 ás 21.00 h _Auditorio Municipal
TEATRO DO NOROESTE _ Último cowboy  [34]

30 ás 18.00 h _Auditorio Municipal 
TEATRO DO NOROESTE _ Piratas  [40]

NOVEMBRO

04 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
TONHITO DE POI _ Monólogo musicado  [22]

11 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
CARALLADA SHOW Y PREM TEATRO _ Contraacciones  [12]

12 ás 21.00 h _Auditorio Municipal 
DLOIRA _ Tulipanes  [48]

18 ás 21.00 h _Auditorio Municipal
TEATRO DO ATLÁNTICO _ E.R. Algún día traballaremos xuntas  [12]

20 ás 18.00 h _Auditorio Municipal
SARABELA TEATRO _ Konrad, o neno que chegou nunha  
lata de conservas  [36]

25 ás 21.00 h _Auditorio Municipal
PRODUCIÓNS TEATRÁIS EXCÉNTRICAS _ Oeste solitario  [22]

27 ás 18.00 h _Auditorio Municipal
LA ROUS _ El refugio  [35]
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PROGRAMACIÓN REDE GALEGA 
DE SALAS. XULLO-DECEMBRO 2011

PROVINCIA DA CORUÑA

A CORUÑA

OUTUBRO

01 ás 19.00 h / 02 ás 12.30 e 19.00 h _Teatro del Andamio
BABALUVA _ Cama e conto  [34]

08 ás 19.00 h / 09 ás 12.30 e 19.00 h _Teatro del Andamio
PALIMOCO TEATRO _ Queres que cho conte?  [40]

22 ás 19.00 h / 23 ás 12.30 e 19.00 h _Teatro del Andamio
MAXIA E TEATRO A ILLA DOS NENOS _ Ledicias  [46]

29 ás 19.00 h / 30 ás 12.30 e 19.00 h _Teatro del Andamio
LOS NAVEGANTES PRODUCCIONES TEATRALES _ Cuentos 
visibles y reversibles  [35]

NOVEMBRO

05 ás 18.00 h / 06 ás 12.30 e 18.00 h _Teatro del Andamio
FANTOCHES BAJ _ Burromaquia  [34]

19 ás 18.00 h / 20 ás 12.30 e 18.00 h _Teatro del Andamio
HIGIÉNICO PAPEL TEATRO _ Una casa  [46]

26 ás 18.00 h / 27 ás 12.30 e 18.00 h _Teatro del Andamio
TÍTERES CASCANUECES _ Ikú & Elegguá  [35]

DECEMBRO

10 ás 18.00 h / 11 ás 12.30 e 18.00 h _Teatro del Andamio
TARAMBANA ESPECTÁCULOS _ La princesa Ana  [36]

17 ás 18.00 h / 18 ás 12.30 e 18.00 h _Teatro del Andamio
RAQUEL QUEIZÁS _ Contos do cestiño  [35]

26 ás 17.00 e 19.00 h _Teatro del Andamio
TARABELOS _ Sabela e o paxaro máxico  [40]

27 ás 17.00 h e 19.00 h _Teatro del Andamio
LATIRITA DE TEATRO _ Bajo mi cama una estrella  [34]

28 ás 17.00  e 19.00 h _Teatro del Andamio
A XANELA DO MAXÍN _ O rei destronado  [39]

29 ás 17.00 e 19.00 h _Teatro del Andamio
DANTHEA TEATRO _ Carapuchiña Vermella ou o conto do lobo  [35]

SANTIAGO DE COMPOSTELA

XULLO

21 e 22 ás 20.30 h _Sala Santart _TELÓN PARTIDO _ Hamletín  [35]

SETEMBRO

24 e 25 ás 21.00 h _Sala Santart
FUNBOA ESCÉNICA _ Oiseau Rebelle  [22]

OUTUBRO

01 ás 18.00 h / 02 ás 12.30 h / 03 ás 11.30 h _Arteria 
Noroeste-Teatro Escena _ A LA SOMBRITA, TEATRO DE 
“POCAS” LUCES _ El patito feo  [35]

08, 09, 15, 16, 22 e 23 ás 21.00 h _Sala Santart
CÍA. BICHAKADELA _ Soños  [33]

16 ás 12.30 h _Arteria Noroeste-Teatro Escena
CARAMUXO TEATRO _ Pío  [40]

22 ás 18.00 h / 23 ás 12.30 h / 24 ás 11.30 h _Arteria 
Noroeste-Teatro Escena _ FANTOCHES BAJ _ Rei, rei  [40]

NOVEMBRO

05 ás 18.00 h / 06 ás 12.30 h / 07 ás 11.30 h _Arteria 
Noroeste-Teatro Escena _ TEATRO DO NOROESTE _Piratas  [40]

05 e 06 ás 21.00 h _Sala Santart
TEATRO DO LUME _ A que non podes dicir cocacola?  [11]

19 ás 18.00 h / 20 ás 12.30 h / 21 ás 11.30 h _Arteria 
Noroeste-Teatro Escena _ DANTHEA TEATRO
Polichinela, titor de Pierrot  [40]

19 ás 18.00 h_Sala Santart
TEATRO BURATINI _ Marie e as estrelas  [37]

26 ás 18.30 h / 27 ás 12.30 h / 28 ás 11.30 h _Arteria 
Noroeste-Teatro Escena _ BABALUVA _Marusía  [37]

26 ás 21.00 h _Sala Santart _FORMA TEATRO _ Son da corda  [32]

DECEMBRO

10 ás 18.00 h / 11 ás 12.30 h _Arteria Noroeste-
Teatro Escena _ A XANELA DO MAXÍN _ O rei destronado  [39]

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

VIGO

SETEMBRO

03 e 04 ás 22.00 h _Teatro Arte Livre
SINE DIE DE PAULA COBIAN ESCOLA DE DANZA _Shoah  [48]

10 e 11 ás 22.00 h _Teatro Arte Livre
MUNDO VILLALUSTRE _ Le Frigo-O frigorífico  [14]

17 ás 19.00 h _Teatro Arte Liuvre
PINGA TEATRO _ O bufón do reino  [38]

17 e 18 ás 22.00 h _Teatro Arte Liuvre
PINGA TEATRO _ Ego  [13]

18 ás 19.00 h _Teatro Arte Liuvre
PINGA TEATRO _ Unha rosa no xardín  [46]

24 e 25 ás 22.00 h _Teatro Arte Livre
PERIGALLO TEATRO _ Palabras encadenadas  [22]

30 ás 22.00 h _Teatro Arte Livre
CARME TEATRE _ Sky Train  [32]

OUTUBRO

01 e 02 ás 22.00 h _Teatro Arte Livre
CARME TEATRE _ Sky Train  [32]

07 e 08 ás 22.00 h / 09 ás 21.00 h _Teatro Ensalle
NABEIRARRÚA DANZA _ Uno  [48]

08 e 09 ás 22.00 h _Teatro Arte Livre
JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ _ Condena perpetua  [12]

15 e 16 ás 18.00 h _Teatro Arte Livre
TIRITITEMPO _ Buscando a illa do tesouro  [34]

15 e 16 ás 22.00 h _Teatro Arte Livre
LA MINITÍPICA _ Noite de tango e folclore  [49]

22 e 23 ás 18.00 h _Teatro Arte Livre
ANIMAR-T _ A historia de Martín  [34]

22 e 23 ás 22.00 h _Teatro Arte Livre
ABRAPALABRA CREACIÓNS ESCÉNICAS 
 O falar non ten cancelas  [22]

22 e 23 ás 22.00 h _Teatro Arte Livre
TARABULEQUE TEATRO _ A marimorena  [10]

29 e 30 ás 18.00 h _Teatro Arte Livre
DINAMO TEATRO _ Contos de medo que deixan durmir  [35]

29 e 30 ás 22.00 h _Teatro Arte Livre
FORMA TEATRO _ Son da corda  [32]

NOVEMBRO

01 ás 13.00 e 18.00 h _Teatro Arte Livre
TIRITITEMPO _ Os tres porquiños e algún outro  [40]

05 e 06 ás 18.00 h _Teatro Arte Livre
TÍTERES CACHIRULO _ Pinocho  [40]

11 e 12 ás 22.00 h / 13 ás 21.00 h _Teatro Ensalle
DANIEL ABREU _ Todos   [48]

12 e 13 ás 18.00 h _Teatro Arte Livre
ANIMAR-T _ Laia, aprendiz de maga  [36]

DECEMBRO

09 e 10 ás 22.00 h / 11 ás 21.00 h _ Teatro Ensalle
CÍA. ARRAIANA _ Canción La ver into  [47]
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na cova dos

taller reciclados para seren transformados 
en seres paleolíticos. “Divertímonos moito, 
tanto nós como o público, e decidimos repe-
tir en 2009. Entón pensamos que podiamos 
adaptar aqueles números para facer un novo 
espectáculo”, relata Tatán. 

Menos dun ano despois, en xullo de 2010, es-
treouse Trogloditas no Festival Cómico Festi-
vo de Cangas. Sobre a base daqueles sketchs 
e coa colaboración de Evaristo Calvo na direc-
ción, construíron unha peza na que actores e 
monicreques volven compartir protagonismo. 
Desta vez fano nun espazo moi especial: a 
cova deseñada por Pablo “O Pastor”. Tráta-

Hai 28 anos que Tanxarina presenta os seus 
espectáculos de monicreques polas rúas, tea-
tros, festivais, casas culturais, colexios e todo 
tipo de espazos de Galicia, España, Portugal e 
outros países de Europa e América. Pero moi-
to antes ca eles, na época das cavernas, xa 
existían tres trogloditas montando pequenos 
teatriños na súa cova. Eduardo R. Cunha “Ta-
tán”, Miguel Borines e Andrés Giráldez descu-
briron eses personaxes hai tres veráns, cando 
a asociación Mos-keo Colectivo os convidou á
Festa da Prehistoria. Nunha das chozas que 
se montan no concello de Mos para a ocasión, 
Tanxarina presentou uns pequenos gags nos 
que empregaban monecos que xa tiñan no 

No interior dunha gran choza chantada no 

medio da rúa está a ocorrer algo sorprendente, do que é 

testemuña un pequeno grupo de espectadores. Tres cavernícolas 

de enganoso aspecto fero convidáronos a asistir ao primeiro 

espectáculo escénico da (pre)historia, un número de monicreques 

sobre unha mesa de pedra. Con gruñidos, trompazos, chanzas, 

música e unha linguaxe rudimentaria, Tanxarina constrúe 

Trogloditas. O último espectáculo do seu repertorio mantén 

as características da casa e engade unha ambientación escénica 

que non se recordaba desde os tempos de Dombate. 

Tanxarina
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se dunha carpa que se instala na rúa e á 
que, en cada función, só asisten 55 espec-
tadores. “Ese intimismo que se produce 
dentro da choza é a base do espectáculo”, 
explica Tatán. “A choza crea un ambiente 
moi especial. A xente entra na cova, senta 
nos tallos, ve ese espazo novo; entra no 
mundo dos trogloditas convidado polos 
propios trogloditas”. 

Unha segunda versión ampliada, coa cho-
za aberta, permite levar o espectáculo aos 
teatros. “Vimos que tamén alí funciona 
perfectamente, mantense a proximidade. 
Se non tes esa intimidade, os gags pér-
dense”. Na carpa ou no teatro, o inconfun-
dible aspecto paleolítico dos hóspedes 

SON DA CORDA
Forma Teatro

Autoría: Rita Tabarés / Dirección: Rita Tabarés 
Elenco: Tania L. Villamarín, Sara Baltar, Rita Tabarés 
Xénero: Teatro adultos/Drama

A obra conta o inicio da comunicación de tres 
mulleres que coinciden na sala de espera dun 
psiquiatra coa única pretensión de normalizar as 
súas vidas. O que en principio parece ser unha 
situación de soidade e de profunda necesidade 
de compartir, acaba converténdose nun caos 
absoluto, motivado polo abuso de poder que 
exerce o psiquiatra fronte á vulnerabilidade das 
súas pacientes.

+ info. en: www.formateatro.com

SKY TRAIN
Carme Teatre

Autoría: Aurelio Delgado / Dirección: Aurelio Delgado 
Elenco: Paula Miralles, Luis Meliá Romaguera 
Xénero: Teatro adultos/Contemporáneo

Queda a vivir dentro de min. Dáme as túas mans. 
Penétrame. Queda a vivir no meu interior. Deixa 
que che alaguen os meus fluídos e esquécete da 
auga. Esquécete do mar. Da terra que viches. Das 
rúas. Mírame. Mírame aínda máis dentro. Non 
deixes de mirarme. Dáme a túa lingua. Mírame 
e enmudece.

+ info. en: www.carmeteatre.com

deixa coa boca aberta a máis dun cativo: 
o vestiario de Carlos Alonso e a maqui-
llaxe, da que son responsables os propios 
membros de Tanxarina, mereceron cadan-
seu recoñecemento na última edición dos 
premios María Casares. 

Humor das cavernas

O espectáculo é unha suma ben artellada 
de gags co característico humor branco 
“non corrosivo” de Tanxarina, aquí cun 
toque primitivo acorde coa época. Como 
primitiva é a linguaxe que utilizan, unha 
sorte de “troglodito, baseado no galego 
pero trogloditizado”. Dirixido a nenos e 

nenas a partir dos cinco anos, pode servir 
de coartada para que os pais se vaian di-
vertir ao teatro. “É un espectáculo funda-
mentalmente para público familiar, moitos 
dos gags ou as miradas e complicidades 
entre nós percíbenas sobre todo os adul-
tos”. O espectáculo non procura que os 
nenos crean que os monicreques falan e 
camiñan sos: saben que os manexan os 
actores, “entran nesa convención, divír-
tense coas loucuras dos trogloditas e non 
se preocupan polo virtuosismo da mani-
pulación”. 

Trogloditas é un dos seis espectáculos que 
compoñen o repertorio actual de Tanxari-
na, xunto con Ah, ah, ah, estamos mons-

SEMPRE QUIXEN BAILAR UN TANGO
Teatro Galileo

Autoría: Teresa González / Dirección: Pedro Rubín 
Elenco: Fernando Morán, Isabel Blanco, Ana Santos e 
José López “Tanas” / Xénero: Teatro adultos/Drama

Traxicomedia que reflexiona sobre as cousas que 
deixamos sen facer e sen aprender ao longo da 
nosa existencia. Dos bailes que non botamos, 
das palabras que non dicimos e das oportunida-
des de ser felices que perdemos porque cando as 
temos diante non sabemos ver a súa importancia 
e cando volven a nós xa é tarde. Unha viaxe 
emocional sobre as cousas valiosas da vida.

+ info en: www.teatrogalileo.es 

Tanxarina

“A choza crea un ambiente 

moi especial. A xente entra 

na cova, senta nos tallos, 

ve ese espazo novo; entra 

no mundo dos trogloditas 

convidado polos propios 

trogloditas”
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SOÑOS
Cía. Bichakadela

Autoría: Ignacio Sanz, Roberto Leal / Dirección: Roberto 
Leal / Elenco: Nuria Sanz, Ignacio Sanz, Borja Fernández, 
Manu Lago / 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 sabe-
lo? 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

tros de risa; Contaloucos, Os Narigudos, 
Sombreiros sen chapeu e Titiricircus. Con 
eles manteñen unha intensa axenda de 
actuacións ao longo do ano. Pero a acti-
vidade de Miguel, Eduardo e Andrés vai 
máis alá dos monicreques. Tamén traba-
llan como actores de teatro e audiovisual, 
“porque o corpo nolo pide, porque só con 
Tanxarina non nos chega”. Iso si, Tatán ten 
claro que é o primeiro para os tres: “Sem-
pre mantivemos a axenda de Tanxarina por 
riba de calquera outra cousa. Iso fíxonos 
renunciar moitas veces a propostas econo-
micamente moi importantes. Pero Tanxa-
rina é algo que creamos nós e queremos 
seguir mantendo”. 

No repertorio de Tanxarina atópase a que 
probablemente sexa a peza escénica ga-
lega máis representada nas últimas dé-
cadas. Desde a súa estrea en 1988, Titi-
ricircus acumula máis de mil funcións, e 
segue cativando os fillos dos que a viron 
por primeira vez hai máis de vinte anos.

O segredo das mil funcións

“Miguel e máis eu empezamos a facela 
como melenudos e agora facémola de 
calvos”, di Tatán de broma. “Diríache que 
funciona ben no 90% das representa-
cións, aínda que ás veces dubidamos se 
ese tipo de espectáculo encaixa xa nas 

mentes da xente nova. Pero creo que iso 
tamén hai que pelexalo un pouco, porque, 
se un se deixa levar por ese pensamento, 
morrerían os monicreques”. 

O Titiricircus mantense fiel ao seu esque-
ma inicial, adubado cunhas cantas chis-
cadelas á actualidade do día e o lugar da 
función. O seu segredo é o dos clásicos. 
“Funciona como os Colombaioni, que te-
ñen uns números determinados que a fa-
milia leva facendo toda a vida”. Tanxarina 
pensa en renderlle unha homenaxe o ano 
que vén ao seu espectáculo máis popular, 
para celebrar a lonxevidade dunha crea-
ción “que naceu moi poeticamente na rúa 
e mantén esa poesía nos escenarios”. 

TIME AL TIEMPO
Ron Lalá

Autoría: Ron Lalá / Dirección: Yayo Cáceres 
Elenco: Juan Cañas, Miguel Magdalena, Iñigo Echevarría, 
Daniel Rovalher, Álvaro Tato / Xénero: Teatro adultos/
Comedia

TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC... Rona Lalá presenta: 
Time al tiempo. STOP. Un espectáculo en tempo 
real que dura dez segundos, cen días e mil anos, 
STOP. Unha tempestade de gargalladas ao redor 
dos tempos que corren. STOP. Hi-ha, hi-ha, hi-ha... 
STOP. Apague o móbil, acenda o seu cronómetro 
e que ninguén o time. STOP.

+ info. en: www.ronlala.com

TANGO
Sarabela Teatro

Autoría: Slawomir Mrozék / Dirección: Ánxeles Cuña 
Bóveda / Elenco: Sabela Gago, Vicente de Souza, Elena 
Seijo, Fina Calleja, Roberto Leal, 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

O espectáculo é unha suma 

ben artellada de gags co 

característico humor 

branco “non corrosivo” 

de Tanxarina, aquí cun 

toque primitivo acorde 

coa época
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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

BUSCANDO A ILLA DO TESOURO
Tirititempo

Autoría: Mario Tomás / Dirección: Mario Tomás 
Elenco: Mario Tomás / Xénero: Teatro infantil/
Monicreques

Unha indagación divertida sobre a memoria e as 
súas travesuras. Unha historia de amizade e imaxi-
nación onde os obxectos se van transformando 
para reconstruír o espazo de ficción ante a atenta 
mirada de Stevenson, quen vixía o manipulador 
de marionetas na súa rememoración do seu libro. 
Finalmente descóbrese que o verdadeiro tesouro 
non está feito de ouro...

A HISTORIA DE MARTÍN
Animar-T

Autoría: Miguel Strada / Elenco: Miguel Strada, Xiada 
Sanlés / Xénero: Teatro infantil/Comedia

Un espectáculo sobre a hiperactividade infantil 
e a aprendizaxe, desde os métodos antigos ata o 
ciberespazo. A obra fala da capacidade de cambiar 
o mundo a través dun mesmo e da exaltación dos 
valores humanos. Todo isto con dúas “armas” 
infalibles: o humor e o teatro musical.

+ info. en: www.animar-t.com

ALICIA NO PAÍS DAS MARABILLAS
Títeres Cachirulo

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

Fantástica recreación para marionetas baseada 
no relato de Lewis Carrol Alice in Wonderland. 
Conducidos polo Coello Branco, seguiremos con 
expectación as aventuras da pequena Alicia nese 
mundo onírico e fantástico que latexa debaixo da 
terra. Alí merendaremos coa Lebre de Marzo, o 
Sombreireiro Louco e o Leirón. Xogaremos ao cric-
ket coa Raíña de Corazóns e, coidado Alicia! Estás 
a medrar de novo e caeremos todos polo chan!

+ info. en: www.titerescachirulo.com

BURROMAQUIA
Fantoches Baj

Autoría: Inacio Vilariño / Dirección: Inacio Vilariño 
Elenco: Inacio Vilariño / Xénero: Teatro infantil/Outros

Neste espectáculo de narración oral encontrámo-
nos cunha selección de contos, fábulas, poemas e 
cancións na que se fala con simpatía dese animal 
tan entrañable que é o burro. A través da súa parti-
cipación, os rapaces e rapazas van descubrindo 
a historia do burro da Tía Lola, personaxe que 
popularizaron nun pasodobre os gaiteiros Os 
Dezas de Moneixas. 

+ info. en: www.fantochesbaj.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 lle 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

BAJO MI CAMA UNA ESTRELLA
La Tirita de Teatro

Autoría: La Tirita de Teatro / Dirección: Alberto Alfaro 
Elenco: Francisco J. Úbeda / Xénero: Teatro infantil/
Monicreques

Miguel non é moi forte, nin moi áxil, nin moi 
rápido, pero é moi valente... Home!, como todo o 
mundo ten un pouco do susto do amor, comeza a 
tremer cada vez que a ve a ela. Pero é moi moi va-
lente... sempre que sexa de día e con sol, porque 
pola noite cando se vai a luz, alí están a penum-
bra, que lle impide ver as cousas, e as sombras 
que parecen outras cousas, e os ruídos...

+ info en: www.agada.es

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

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

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 

TORVALDO FURIOSO
El Óbolo Producciones

Autoría: Lucía Vilanova / Dirección: Lino Ferreira 
Elenco: Julio Cortázar, Inma Nieto / Xénero: Teatro 
adultos/Contemporáneo

Unha hora na vida do matrimonio formado por Tor-
valdo e Angélica, unha hora crítica e determinante 
na súa relación. De madrugada, á volta dunha 
festa de disfraces, precipítanse os acontecemen-
tos. O cabaleiresco e ficticio mundo que Torvaldo 
fabricou para o seu matrimonio cambaléase 
debido á chantaxe da que é obxecto por parte 
do seu irmán xemelgo Reinaldo.
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CONTOS DE MEDO QUE DEIXAN DURMIR
DINAMOteatro

Autoría: Felipe Díaz Valle “Caxoto” / Dirección: Felipe 
Díaz Valle “Caxoto” / Elenco: Felipe Díaz Valle “Caxoto” 
Xénero: Teatro infantil/Comedia

Unha sesión de contos que aborda un tema tan 
delicado para a infancia como é o medo. A través 
de tres historias, as nenas e nenos aprenderán a 
afrontar o medo, a rirse del, a sacarlle proveito e 
a convertelo nunha porta cara a un mundo cheo de 
aventuras e fantasía. Caxoto Contacontos sérvese 
de música, imaxes e xogos nunha sesión onde o 
público é unha parte máis do espectáculo.

+ info. en: www.dinamoxestion.com

CARAPUCHIÑA VERMELLA OU 
O CONTO DO LOBO
Danthea Teatro

Autoría: Carlos Clemente Martínez Gallego 
Dirección: Carlos Clemente Martínez Gallego 
Elenco: Carlos Clemente Martínez Gallego, Anxo 
Rodríguez / Xénero: Teatro infantil/Comedia

Dúas versións do mesmo conto, porque cada 
quen conta a feira segundo como lle foi nela. Un 
avó moi vello e encollido e o seu neto relambido 
queren contar o conto a un tempo; acordan que 
o neto leve o fío e o avó o axude só cando o novo 
se atranque. Pero o avó apaixónase e chochea a 
partes iguais, e ambos os dous fanse unha lea 
de moita tea coa Carapuchiña... Vermella? E, para 
rematar, o Lobo, farto da súa mala prensa, quere 
dar a súa versión da historia.

+ info. en: www.danthea.com

CINDERELA MIX
Artello Teatro alla Scalla 1:5

Autoría: R. Hurtado, S. Montenegro, S. Piñón 
Dirección: Manuel Pombal / Elenco: Rosa Hurtado, 
Santiago Montenegro e Simón Piñón / Xénero: Teatro 
infantil/Monicreques

Cincenta? Cenerentola? Rhodopis? Cendrillon? 
Yeh-Shen? Cenicienta? Aschenputtel? Cindere-
lla? Popelka? Gata Borralheira?... Existe desde 
o século I a.C. e é o conto con máis versións da 
historia da humanidade. A nosa versión é a fusión 
de tres olladas diferentes sobre este conto. Son 
as olladas de tres chaíñas. Tres personaxes que 
converxen accidentalmente. A partir dos pequenos 
conflitos da súa vida cotiá, vense engaiolados por 
unha historia que os leva a xogar, a mesturar... 
A compartir.

+ info en: www.artello.com

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 

EL REFUGIO
La Rous

Autoría: Rosa Díaz / Dirección: Rosa Díaz 
Elenco: Llanos Campos, Rosa Díaz / Xénero: Teatro 
infantil/Outros

“Crin que as guerras eran algo que lles ocorría 
aos demais. Xamais me pasou pola cabeza que 
unha guerra estalaría na miña cidade, que poría 
todo patas para arriba e partiría a miña vida nun 
antes e un despois”. Eva é unha nena en metade 
dunha guerra. Mira o mundo a través do buraco do 
refuxio no que se esconde e espera. Espera e pre-
gúntase: de que serve unha nena nunha guerra?

+ info. en: www.larousteatro.es

CUENTOS VISIBLES Y REVERSIBLES
Los Navegantes Producciones Teatrales

Autoría: Fernando Lalana, José Tomás Cerezo, Mariano 
Lasheras / Dirección: Mariano Lasheras / Elenco: José 
Tomás Cerezo, Mariano Lasheras / Xénero: Teatro 
infantil/Comedia

Un espectáculo no que caben distintas formas de 
contar, crear, imaxinar e, sobre todo, divertirse. 
Coñeceredes un príncipe un tanto raro namorado 
dunha ra, un dragón montañeiro colgado dunha 
princesa, un cabaleiro bastante despistadiño, ou 
a incrible planta Renata, á quen lle gusta o xamón 
e os amorodos con nata, pero o que máis lle 
mola é a tortilla de patacas.

+ info. en: www.teatrolosnavegantes.com

CONTOS DO CESTIÑO
Raquel Queizás

Autoría: Raquel Queizás / Dirección: Raquel Queizás
Elenco: Raquel Queizás / Xénero: Teatro infantil/Outros

Había unha vez un cesto que desde pequerrecho 
esperaba que alguén o enchera de soños, de con-
tos, de estrelas, de risas. Iso pensaba o coitadiño 
mentres levaba peixe, cebolas e pementos de feira 
en feira. Ata que comezou a escoitar as historias 
que a xente contaba. Eu atopei ese cestiño.

+ info. en: www.raquelqueizas.com

EL PATITO FEO
A La Sombrita

Autoría: H. C. Andersen / Dirección: Alberto Alfaro 
Elenco: José-Diego Ramírez Pérez / Xénero: Teatro 
infantil/Monicreques

A historia dun cisne que nace accidentalmente nun 
niño equivocado. Desde o principio é rexeitado 
pola sociedade da granxa pola súa condición de 
diferente. Ao final dun longo traxecto de penurias, 
pero tamén de aprendizaxe, o patiño descobre 
ao verse reflectido na auga que el tamén é un 
fermoso cisne. 

+ info. en: www.alasombrita.com

FRANKENSTEIN
Ghazafelhos

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

Que pode agocharse tras un castelo escuro 
perdido no medio das montañas...? Quizais 
algo que non quere ser descuberto ou quizais algo 
que espera que o descubran... A Dra. Mon Cham-
pignom e o Dr. Pe Arrepío veranse inmersos nunha 
nova aventura aterradora nas entrañas dun castelo 
onde nada é o que parece... Ghazafelhos parte 
dun clásico como Frankenstein para afondar nas 
diferenzas que, ás veces, nos fan sentir mal...

+ info. en: www.ghazafelhos.es

HAMLETÍN
Telón Partido

Autor: William Shakespeare / Dirección: Raquel Pintos 
Rosendo / Elenco: Nahuel Paxaro e Raquel Pintos 
Xénero: Teatro infantil/Monicreques

Hamletín non é unha obra ao uso, é unha adap-
tación para nenos do clásico Hamlet de William 
Shakespeare. O protagonista da obra é Hamlet, 
pero visto dende a dozura dun neno. No mundo 
de Hamletín a traxedia de Shakespeare toma 
trazos de inocencia, transportando o espectador 
a un mundo máxico, onde se atopa cun príncipe 
namorado, unha caveira tola, un rei malvado, unha 
pantasma que baila éxitos do verán... No mundo 
de Hamletín aínda existen valores tan importantes 
como o amor, a amizade, a coraxe e a lealdade.

+ info. en: www.telonpartido.com

IKÚ E ELEGGUÁ
Títeres Cascanueces

Autoría: René Fernández Santana / Dirección: Lázaro 
Duyos / Elenco: Lázaro Duyos / Xénero: Teatro infantil/
Monicreques

Lenda afrocubana sobre a eterna controversia 
entre a vida (elegguá) e a morte (ikú). Parábola 
mitolóxica, fonte inesgotable de reflexión e 
esperanza.

+ info. en: www.titerescascanueces.net

HUMANOS
Marie de Jongh

Dirección: Jokin Oregi / Elenco: Ana i Punto, Ana Meabe 
Xénero: Teatro infantil/Monicreques

A historia de dous robots de aparencia humana 
que viven envolvidos nunha felicidade aparente. 
Recrean constantemente unhas condutas huma-
nas, pero fano de forma bastante artificial. De 
certo pretenden actuar así indefinidamente, pero 
todo cambia cando un deles empeza a fallar. Unha 
historia que nos conta que nada é para sempre, 
pero que, aínda así, merece a pena vivir a vida. 

+ info. en: www.emedous.com
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KONRAD, O NENO QUE CHEGOU 
NUNHA LATA DE CONSERVAS
Sarabela Teatro

Autoría: Christine Nöstlinger / Dirección: Ánxeles Cuña 
Bóveda / Elenco: Elena Seijo, Fernando Dacosta, Tito 
R. Asorey, Nate Borrajo, Sabela Gago / Xénero: Teatro 
infantil/Comedia

A señora Bartolotti, que carece de experiencia cos 
nenos, recibe un día pola vía máis inusitada –por 
correo– un fillo de sete anos: Konrad, o neno que 
saíu dunha lata de conservas. Con moita inspira-
ción e humor, cóntanse nesta obra as emocionan-
tes e divertidas situacións nas que se ve envolta a 
señora Bartolotti pola presenza de Konrad, e como 
o defende cando se descobre que houbo unha 
equivocación na entrega a domicilio do neno.

+ info. en: www.sarabelateatro.com 

LAIA, APRENDIZ DE MAGA
Animar-T

Autoría: Xiada Sanlés, Miguel Strada / Elenco: Miguel 
Strada, Xiada Sanlés / Xénero: Teatro infantil/Musical

Unha visión optimista da vida, que amosa que con 
esforzo e confianza nun mesmo se pode conseguir 
aquilo que realmente desexamos. A obra trata 
as relacións entre netos e avós desde a visión da 
protagonista, Laia, unha nena de sete anos. Un 
espectáculo que mestura teatro musical, maxia 
cómica, animación musical e a constante partici-
pación dos cativos.

+ info. en: www.animar-t.com

LA PRINCESA ANA
Tarambana Espectáculos

Autoría: Eva Bedmar / Dirección: Eva Bedmar 
Elenco: Marina Muñoz, Shanta San Millán, Marisa Ruiz, 
Sara Párbole, Tato Portillo, Ricardo Cristóbal, Javier 
Crespo, Eva Bedmar / Xénero: Teatro infantil/Musical

Chega un día en que a Princesa Ana ten que seguir 
a tradición, ten que casar para poder reinar no seu 
país. Só hai un problema: ela non quere casar con 
ningún príncipe, só quere seguir sendo feliz xunto 
á súa mellor amiga, unha doce ra. Cando a ra lle 
suxire que a bique para probar sorte, sorprenden-
temente, en lugar dun príncipe azul, aparece unha 
moza fermosa. A partir de aí, terán que loitar e 
demostrar que poden reinar e facer felices o seu 
pobo igualmente, grazas ao amor que as une.

+ info. en: www.tarambana.net

No escenario encóntranse Lusco e Fusco, 

dous personaxes elegantes que se moven 

entre a inxenuidade e a malicia. Son Fredi Muíño 

“Circanelo” e Pablo Trasno. Cargan dúas male-

tas ateigadas de experiencias: ampla formación 

circense, capacidade para conectar co público, 

talento escénico, sentido do humor, curiosidade 

por outras disciplinas e capacidade para inno-

var. Pero o que máis avultan aí dentro son as 

emocións. Antes mesmo de abrir as maletas xa se 

liberan para saltar ás butacas e atrapar o públi-

co. As emocións son as que dirixen as piruetas, 

reais ou figuradas, de Encontros, unha proposta 

madura na que o circo, o teatro e a danza falan a 

mesma lingua. 

O último espectáculo de Lusco e Fusco é 
difícil de clasificar. O seu nome funciona 
como unha metáfora de como foi conci-
bido: como un encontro múltiple, de cor-
pos, de linguaxes e de emocións. Encon-
tros procura un novo código de expresión. 
É circo, pero non dubida en apropiarse de 
técnicas do teatro e a danza para cons-
truír unha peza narrativa na que a princi-
pal vía de comunicación é o movemento. 
“Estamos escapando desa corrente máis 
clásica do máis difícil aínda, do circo vir-
tuoso sen contido dramatúrxico”, explica 
Fredi Muíño. “Queremos narrar, transmitir 
emocións, sensacións, que o espectáculo 
poida provocar que o espectador o identi-
fique coa súa vida”. Os protagonistas son 
dúas persoas que, en algo máis dunha 
hora, percorren o mundo da comunica-
ción interpersoal, “as cores que poden 
ter unha relación de parella, de amizade, 
de traballo”.

DE LUSCO E FUSCO
ENCONO circo

das emocións
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MARIE E AS ESTRELAS
Teatro Buratini

Autoría: Pilar Millán / Dirección: Pablo Suárez 
Elenco: Charo Pita, Pablo Suárez / Xénero: Teatro 
infantil/Monicreques

A historia dunha nena que quere as estrelas e 
que as busca por todas partes: no pozo, entre as 
pedras do camiño, debaixo da cama..., sen saber 
que basta con mirar para o sitio adecuado no 
momento xusto para atopalas, tal como lle ensina 
unha noite o vello baobab. Unha adaptación do 
libro escrito e ilustrado por Pilar Millán cunha 
linguaxe poética que nos transporta a un lugar da 
sabana africana onde o soño desta nena se fai por 
fin realidade.

zada pola Asociación Pista Cinco na Sala 
Nasa. Ao Festival dos Abrazos de 2009 che-
gou ampliada, e daquela semente naceu 
o espectáculo actual, aínda que xa non 
se parecen demasiado. O espectáculo 
madurado estreouse en marzo no Festival 
Manicómicos da Coruña na súa versión 
de interior, e en maio no Festival de Leioa 
(Euskadi) na forma de espectáculo de rúa. 
Desde entón estivo en salas, prazas e fes-
tivais de Galicia, Portugal e España, in-
cluíndo o festival TAC de Valladolid, no que 
conseguiron o premio Valladolid Propone. 

O proceso de construción de Encontros foi 
longo e continúa evolucionando: “Aínda 
queremos traballar máis nel, continuar in-
vestigando no ritmo e no código do espec-
táculo”, sinala Fredi. Esa aposta polo I+D 
responde á necesidade “de buscar unha 
identidade propia no universo artístico, 
facer algo arriscado e interesante para a 

“Facemos teatro-circo para 

bailaríns, circo-danza para 

actores e danza-teatro para 

cirqueiros. Somos pallasos 

para todos os públicos”

O
TROS

Encontros é un manifesto sobre a capa-
cidade do circo para contar. En lugar de 
propoñer narracións, propón vivencias “no 
nivel emocional”. Para iso toma elemen-
tos de diferentes disciplinas. “Non vexo as 
artes escénicas como cousas separadas. 
Hai un círculo do circo, outro da danza e 
outro do teatro, e hai interseccións entre 
eles. O noso espectáculo está nalgunha 
desas interseccións”, afirma Trasno, o yin 
da parella. Ambos definen o seu traballo 
cunha fórmula tan retorcida como certei-
ra: “Facemos teatro-circo para bailaríns, 
circo-danza para actores e danza-teatro 
para cirqueiros. Somos pallasos para to-
dos os públicos”. 

Dous anos de evolución

Hai dous anos que Pablo Trasno e Fredi 
Muíño presentaron un primeiro bosquexo 
de Encontros na X Festa do Circo, organi-

MERLÍN
Os Quinquilláns

Autoría: Lucho Penabade Outeiro / Dirección: Teresa 
Rodríguez, Lucho Penabade / Elenco: Pepe Soto, Ignacio 
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

MARUSÍA
Babaluva

Autoría: José Prieto, Larraitz Urruzola / Dirección: Tatán
Elenco: Mirari Urruzola, Larraitz Urruzola / Xénero: Teatro 
infantil/Monicreques

Marusía é unha nena que vive preto do mar. Nesta 
historia, Marusía ten que superar a proba dos tres 
emes: a Mentira, a Maldade e o Medo, encarna-
dos nun construtor sen escrúpulos, un furtivo do 
marisqueo e o terror ao descoñecido. Ao longo da 
aventura, entre accións e cancións, falarannos de 
consumo de algas, de cambio climático, dos males 
que sofre o mar e proporán vías para conseguir 
entre todos e todas mellorar o medio ambiente.

+ info. en: www.babaluva.com
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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

Lusco: 
Fredi visto por Pablo

Fredi Muíño “Circanelo” é a parte máis 
luminosa do dúo. Estudou Educación Fí-
sica e formouse na Escuela de Circo Ca-
rampa, entre outros centros de aprendi-
zaxe circense. Nos últimos anos acadou 
un oco no panorama escénico de Galicia. 
Podemos velo nas montaxes In e Iliria de 
Elefante Elegante, nos seus espectáculos 
individuais Circanelo e Un día de treboa-
da, actuando en cabarés e outros eventos 
e visitando nenos hospitalizados coa Fun-
dación Theodora. Pablo destaca de Fredi o 

xente de todo o mundo e facelo aquí, en 
Galicia”. En lugar de repetir códigos, Lus-
co e Fusco buscan un de seu. Para iso con-
taron cunha presa de colaboracións sen 
as que non se entendería a súa proposta. 
Pablo Sánchez, o director do espectácu-
lo, “veu canalizar as nosas ideas e darlle 
forma desde unha mirada exterior”. Con 
David Loira “traballamos nun proceso de 
investigación do movemento”, exploran-
do as posibilidades dos seus corpos e 
das súas relacións cos materiais que em-
pregan. E con Alexis Fernández “Maca” 

traballaron a parte máis espectacular da 
coreografía, “a célula base do número”. 

O reto das salas

A importancia da música, creada por Fran 
Pérez “Narf ”, ou o deseño de luces, a 
cargo de Alfonso Pérez, dan conta de que 
este non é un espectáculo pensado para 
a rúa. Foi concibido para o interior, aínda 
que conta cunha versión reducida para 
exterior. Conseguir entrar na programa-
ción de salas e teatros é o reto ao que se 

seu humor branco, “moi puro e delicado”, 
e a súa versatilidade: “Baila, fai malaba-
res e acrobacias, actúa... Fredi ten como 
punto forte a súa capacidade para ser 
amado pola xente. Preséntase dun xeito 
tan fráxil e delicado que fai o público par-
tícipe da súa vida. Ten unha elegancia moi 
natural e é perfeccionista, o que no esce-
nario é moi agradable de ver”.

UNHA PARELLA 
DE FEITO

“Somos unha arte que 

vén da rúa, está co público, 

necesítao. O que demanda-

mos é poder dirixirnos 

cara a propostas máis 

innovadoras e artísticas 

que o público tamén acepte”

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 
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enfrontan. “Estamos condicionados polo 
noso traballo anterior de rúa, que é po-
lo que nos coñecen os programadores”, 
sinala Fredi, ao que apunta Pablo que “en 
Galicia hai unha vinculación total do circo 
á rúa e unha negación da súa capacidade 
no teatro”. 

Pablo Trasno considera que, para que o 
circo teña o espazo que merece nas salas, 
fai falla unha evolución en varias frontes. 
Unha, a das administracións: “Ten que ha-
ber unha axuda clara a un sector que fac-

Encontros é circo, pero 

non dubida en apropiarse 

de técnicas do teatro e a 

danza para construír unha 

peza narrativa na que a 

principal vía de comunica-

ción é o movemento

Fusco:
Pablo visto por Fredi

Pablo Reboleiro “Trasno” é o máis desca-
rado da parella. É malabarista, acróbata, 
actor e clown, ademais de licenciado en 
Matemáticas. Licenciouse en Circo na es-
cola Circus Space de Londres e fundou as 
compañías Malabaranda e Three Two 
Board. Ademais de ser a metade de Lusco 
e Fusco, actúa en Ringo Rango e outros 
espectáculos de PistaCatro, en montaxes 
de danza de As Dríadas e Experimentadan-
za e no seu número individual Trasno, un 
dos espectáculos máis representados en 

Galicia nos últimos anos. Fredi destaca de 
Pablo a súa capacidade de traballo, que se 
fai notar nos seus resultados en moitas 
disciplinas. Tamén a súa habilidade para 
captar a atención do público dunha manei-
ra “enerxética, moi exuberante. É enerxía 
pura, vai a polo público, cólleo e méteo no 
peto”. Dúas personalidades e estilos que 
se complementan á perfección. 

tura cantidades importantes anualmente 
fóra das redes establecidas”. Dúas, a dos 
programadores: “Teñen que se decatar da 
nova realidade e apostar”. A do público é 
o camiño máis avanzado: “Somos unha 
arte que vén da rúa, está co público, ne-
cesítao. Xa temos iso, o que demandamos 
é poder dirixirnos cara a propostas máis 
innovadoras e artísticas que o público ta-
mén acepte”. 

O GATO MANCHADO E A ANDORIÑA SIÑÁ
Teatro do Morcego

Autoría: Jorge Amado / Dirección: Celso Parada 
Elenco: Mundo Villalustre, Iolanda Muíños, Carlos 
Mosquera “Mos”, Leandor Lamas, Celia González, 
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

O REI DESTRONADO
A Xanela do Maxín

Autoría: Xosé Agrelo Hermo / Dirección: Jorge Rey Rivas 
Elenco: Luis Vallecillo e Celtia Figueiras / Xénero: Teatro 
infantil/Monicreques

O Porquiño Sisebuto (capaz de contar vinte trolas 
por minuto), na súa fuxida de Galicia por mor do 
San Martiño, atópase co ex Rei-León Pepote I 
O Boíño, a quen chimparan do trono por non saber 
ser malo. Para recuperalo, deberá aprender a ser 
malo. E para poder ser malo necesitará coñecer 
os máis malos entre os malos: Alí-Babá, o Pirata 
ou a Bruxa... pero o único que aprenderá é que as 
aparencias ás veces enganan e que a mellor forma 
de reinar é facelo para un mesmo.

+ info en: www.axaneladomaxin.com

O ESPÍRITO DO BOSQUE
Falcatrúa

Autoría: Esteban Losada / Elenco: Esther García Silva, 
Esteban Losada / Xénero: Teatro infantil/Monicreques

Comedia que narra o acontecido nun bosque 
ao ser invadido polo lixo e os residuos urbanos. 
Celes, o trapeiro calé, mantedor inconsciente do 
precario medio, é captado polo ruín especula-
dor Maldrás para que abandone a súa benéfica 
actividade e traslade uns misteriosos bocois ao 
bosque. Estes resultan ser radioactivos, polo 
que os habitantes da fraga alertan a Celes, que, 
decatándose da situación, terá que desbaratar os 
plans do pérfido Maldrás.

+ info. en: www.falcatrua.com
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POLICHINELA TITOR DE PIERROT
Danthea Teatro

Autoría: Begoña Rosende, Carlos Clemente 
Dirección: Begoña Rosende, Carlos Clemente 
Elenco: Begoña Rosende, Carlos Clemente 
Xénero: Teatro infantil/Monicreques

A rebeldía de Pierrot e o seu desinterese polos 
libros e a escola levan o seu pai Palomeque a 
tomar unha decisión desafortunada: contratar 
como profesor o noso amigo Polichinela, a quen 
lle serve calquera cousa para sacar proveito dela. 
O final da dita conxunción levaranos a situacións 
pouco recomendables

+ info. en: www.danthea.com

QUERES QUE CHO CONTE?
Palimoco Teatro

Autoría: Paloma Lugilde, baseada en contos 
tradicionais da provincia de Lugo / Dirección: Paloma 
Lugilde Rodríguez / Elenco: Paula Buján, Carlos Díaz, 
Sabela Eiriz, Bruno Martínez, Paloma Lugilde 
Xénero: Teatro infantil/Outros

Espectáculo multidisciplinario no que se mestura 
dinamicamente a literatura oral, o teatro, a danza 
e a música, co obxectivo de achegar os contos 
tradicionais ao público infantil.

+ info. en: www.palimoco.com

ROSALÍA, A PULGA QUE ESCRIBÍA
Galitoon

Autora: Andrea Bayer / Dirección: Andrea Bayer, 
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

PINOCHO Y MEDIO
El Retablo Teatro de Títeres

Autoría: Pablo Vergne baseado no libro de C. Collodi 
Dirección: Pablo Vergne / Elenco: Eva Soriano, Pablo 
Vergne / Xénero: Teatro infantil/Monicreques

Todo sucede nunha tenda de xoguetes onde dous 
actores dramatizan con bonecos, xoguetes e 
diversos obxectos algunhas aventuras de Pinocho. 
Pinocho é unha marioneta inquieta, torpe e albo-
rotadora. Un día rompe unha caixiña de música 
que ten un valor moi especial para Gepeto, a súa 
melodía está chea de evocacións e recordos. 

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

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

PINOCHO
Títeres Cachirulo

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

Espectáculo baseado no conto de Carlo Collodi. 
O famoso boneco construído por Geppeto vive as 
máis incribles aventuras para chegar a ser un neno 
de verdade, feito e dereito.

+ info. en: www.titerescachirulo.com

OS LIMÓNS
Galitoon

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

Para conmemorar os 100 anos do nacemento de 
Luis 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

OS TRES PORQUIÑOS E ALGÚN OUTRO
Tirititempo

Autoría: Mario Tomás / Dirección: Mario Tomás 
Elenco: Mario Tomás / Xénero: Teatro infantil/
Monicreques

Un actor chega e prepárase diante do público para 
comezar o xogo: entre o público e o actor, entre o 
actor e os monicreques, entre os monicreques e 
o público. Repasando aquel conto dos tres porqui-
ños que todos coñecemos, ou non? Os protago-
nistas seguen sendo os tres porquiños e tamén o 
lobo, claro. Pero neste caso os acontecementos 
sofren algunha pequena variación.

OH, QUE BONITO É PANAMÁ!
Panamesiana Teatro

Autoría: Panamesiana Teatro, Janosch / Dirección: Petra 
Hofmann / Elenco: Mónica García, Tomás Lijó, Petra 
Hofmann / Xénero: Teatro infantil/Outros

A obra relata a apracible vida de Oso pequeno e 
Tigre pequeno na súa cabana do bosque. Os días 
sucédense de xeito tranquilo ata a xornada na que 
Oso pesca unha caixa de madeira que leva escrita 
a palabra ‘Panamá’ e que, ademais, desprende 
un delicioso aroma a plátanos. Convencidos de 
que Panamá é o lugar dos seus soños, Oso e Tigre 
abandonan a cabana do bosque e póñense en 
marcha na busca dese país pero... non saben como 
se chega a Panamá! É por iso que deciden pedir-
lles colaboración aos animais que van atopando 
no seu camiño.

+ info. en: www.panamesianateatro.com

REI, REI
Fantoches Baj

Autoría: Karel Kapeck / Dirección: Inacio Vilariño 
Elenco: Luis Iglesias “Luchi”, Inacio Vilariño 
Xénero: Teatro infantil/Monicreques

Esta historia sobre por que os merlos ao cantar 
semellan dicir “rei, rei” foi escrita por Karel 
Kapeck poñéndose no lugar dos máis desfavore-
cidos socialmente. Neste espectáculo investígase 
sobre a técnica tradicional dos monicreques de 
luva e recupérase a súa frescura e rebeldía.

+ info. en: www.fantochesbaj.com

SABELA E O PAXARO MÁXICO
Tarabelos

Autoría: Esteban Acuña / Dirección: Esteban Acuña 
Elenco: Esteban Acuña / Xénero: Teatro infantil/
Monicreques

Unha adaptación dun conto popular galego que 
mostra as penurias dunha pobre nena que habita 
nun castelo. Aínda que este conto ole a princesas, 
Sabela non o é. Xa lle gustaría a Sabela ser unha 
princesa, desa forma non tería que aturar que se 
metesen con ela desa maneira... pero mellor será 
que comecemos polo principio, non che parece?

+ info en: www.tarabelos.blogspot.com 
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Volve o espectáculo

Teresa Cuíñas

Por primeira vez sen paréntese estival, a 
programación escénica e musical para o 
segundo semestre do ano de dous dos prin-
cipais circuítos de exhibición abeirados á 
Axencia Galega da Industrias Culturais 
(Agadic) chega ás carteleiras do país. Trinta 
e seis localidades das catro provincias gale-
gas son sede, ata fins do vindeiro mes de 
decembro, das preto de cincocentas propos-
tas que suman a Rede Galega de Teatros e 
Auditorios e a Rede Galega de Salas. 

Ao redor duns corenta sitios públicos e lu-
gares privados, desde Ribadeo a Vigo, de 
Cee ao Barco de Valdeorras, forman parte 
da Rede Galega de Teatros e Auditorios, un 
circuíto de distribución no que nesta nova 
xeira se combinan ofertas multidisciplina-
rias para público infantil, familiar e adul-
to. Velaí o valioso labor facendo canteira 
de espectadores de PistaCatro, Tanxarina, 
Trompicallo, Caramuxo ou Galitoon, entre 
outros, con pingas de circo, maxia, espec-
táculos de variedades e monicreques. Aco-
den os veteranos das táboas, como Espello 
Cóncavo coa premiada Limpeza de san-
gue, Teatro do Atlántico, Ancora, Teatro do 
Morcego, Artello, Teatro de Ningures, Ta-
lía, Sarabela en plena xira de presentación 
de Tango e retomando clásicos da compa-
ñía como a súa versión d’O incerto señor 
Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, e mais 
a estrea absoluta de Unha hora na vida de 
Stefan Zweig, de Lagarta Lagarta, entre ou-
tras novidades. 

Tamén comparecen compañías de danza 
con olladas e pasos inquedos, como Qui-
que Peón, que presenta a súa montaxe máis 
recente Alén da croa, Jesús Quiroga, Arraia-
na con Canción La ver into, David Loira, 
Entremans e La Macana. E, se as suxestivas 
presenzas da potente Banda Crebinsky e da 
requintada cocteleira rítmica de Marful pa-
sarán polo Pazo da Cultura de Pontevedra, 
entre finais de outubro e principios de no-
vembro, en datas moi semellantes o públi-
co do Auditorio Municipal de Ourense po-
derá contrastar as sensibilidades diferentes 
da canción de autor de Xoán Curiel e de 
Emilio Rúa.

Outras 111 montaxes de 38 compañías ar-
tísticas atopan o seu lugar nas axendas dos 
cinco locais das cidades de Vigo, Santiago 
de Compostela e A Coruña que forman 
parte da Rede Galega de Salas. Ademais 
de facer xiras coas súas propias montaxes 
escénicas, Teatro del Andamio, única sala 
galega especializada en espectáculos para 
público infantil, recibirá a visita de Babalu-
va, Palimoco Teatro, das Ledicias do Mago 
Paco, Fantoches Baj, Títeres Cascanueces, 
Tarambana, Raquel Queizás, Tarabelos, A 
Xanela do Maxín e Danthea Teatro, entre 
outros. Algúns destes artistas pasarán tamén 

polo Espazo Arteria Noroeste, de Compos-
tela, onde naceu en 2008 a sala Santart, que 
abrirá as súas portas ás propostas igualmente 
enfocadas aos espectadores máis novos de 
Telón Partido e Buratini; e non tan novos, 
cos espectáculos de Cía. Bichakadela, Tea-
tro do Lume, Forma Teatro e Oiseau Rebe-
lle, de Funboa Escénica, estreado na pasada 
edición da Mostra de Teatro de Cangas.

Paula Cobián, Mundo Villalustre, Pinga 
Teatro, Carme Teatre, Condena perpetua 
de Javier González Fernández, Abrapalabra, 
Tarabuleque, Tirititempo, Forma Teatro, 
Cachirulo e Animar-T forman parte dunha 
programación, a da sala Teatro Arte Livre de 
Vigo, que ofrece propostas para adultos e ne-
nos. Finalmente, as estreas dos coreógrafos 
Daniel Abreu, Estela Lloves e Nabeirarrúa 
Danza estarán no cartel do vigués Teatro 
Ensalle, que, como vén sendo habitual nos 
últimos anos, lle outorga un gran protago-
nismo ao eido da danza. 

Tomen, xa que logo, asento e, por suposto, 
endexamais esquezan desconectar os seus 
dispositivos móbiles. Que se apaguen as lu-
ces e se acendan os focos do escenario. Pre-
parados para a vida a través do espello. Para 
os fragmentos de realidade e de ilusión, 
para toda a ledicia do mundo e océanos de 
tristura, para as pegadas que non se borran 
e para o que alguén quixo esquecer. Cada-
quén ten os seus motivos para concorrer 
nun escenario, en calquera das súas coor-
denadas. “Hai unha cara da experiencia, 
como elemento dado, que non pode ser co-
ñecida máis que poeticamente. Este coñe-
cemento prodúcese a través do poema (ou 
das estruturas equivalentes noutros aspectos 
da creación artística) e reside nel”, escribiu 
o poeta ourensán José Ángel Valente no en-
saio Coñecemento e comunicación (1963). 

Estas palabras levan case medio século silue-
teando modos de ser e de estar no mundo. 
Porque á cultura, nomeadamente á arte, 
centrándonos nas artes escénicas e musicais, 
acáelle o apelido ocio, formación, expresión 
e vehículo, e tamén busca, exploración, e, co-
mo adoita manifestar o dramaturgo e di-
rector asentado en Galicia Pedro Fresneda, 
“fontanaría cerebral”. Érguense os panos. 
Tamén os virtuais. De todos os modos e ma-
neiras, comeza o espectáculo.

“Preparados para a vida 
a través do espello. Para 
os fragmentos de realidade 
e de ilusión, para toda a 
ledicia do mundo e océanos 
de tristura, para as pegadas 
que non se borran e para 
o que alguén quixo esquecer
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Viveiro 

Habitantes: 16.000

Espazo escénico: Teatro Pastor Díaz

Rúa Constanza de Castro, 19

Capacidade: 393 espectadores

TEATRO 
PASTOR 
DÍAZ

A quen dá un paseo descoidado por Viveiro 

pódelle pasar desapercibido. Unha fachada ele-

gante aínda que sobria agocha un dos teatros 

máis engaiolantes de Galicia: é o Teatro Pastor 

Díaz. Un pequeno cofre que, dez anos despois 

da súa reapertura, mantén unha programación 

estable que achega á Mariña Occidental o 

mellor da produción escénica galega. 

O TEATRO É MÁIS 
CÁLIDO EN VIVEIRO

O Teatro Pastor Díaz érguese na zona vella 
de Viveiro, ocupando un espazo trapezoi-
dal entre as rúas Constanza de Castro e 
Luis Trelles. Alí construíuse entre 1918 
e 1919 por iniciativa do empresario Ne-
mesio Barreiro Casal, polo que durante 
moitos anos foi coñecido como Teatro 
Nemesio. Do proxecto encargouse Mario 
Páez Suárez, daquela arquitecto da Depu-
tación de Lugo. Non ten a monumentali-
dade doutros teatros de época; por fóra 
semella un edificio entre medianeiras, 
difícil de diferenciar dunha vivenda, pero, 
ao acceder ao interior a modestia das pro-
porcións descobre un espazo cálido que 
envolve o público, que desde as súas 393 
butacas seguen os artistas nun escenario 

de 112 metros cadrados presidido polos 
rostros gravados de Rosalía de Castro e 
Pastor Díaz. 

Como todos os teatros históricos que che-
garon a nós, ao longo dos anos sufriu di-
versas modificacións condicionadas pola 
evolución dos seus usos: cine, salón de 
baile, teatro... O salón de espectadores 
tiña inicialmente forma de U, cunha du-
cia de palcos transformados hoxe en día 
nun palco corrido a cada lado. A última 
das reformas emprendidas culminou hai 
dez anos. O Concello de Viveiro adquiriu 
o teatro en 1988 e a mediados da década 
dos noventa iniciou o proceso para a súa 
rehabilitación, que concluíu coa súa nova 
inauguración o 28 de setembro de 2001. 
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Nese momento o teatro volveuse integrar 
na vida social de Viveiro para se converter 
no centro cultural de referencia na vila e 
na comarca. 

Do escenario ás butacas

Cada ano, máis de 10.000 persoas pasan 
polas butacas da sala para asistir aos es-
pectáculos de teatro, música ou maxia 
que programa o Concello. Son sobre todo 
producións de compañías galegas, moitas 
delas dentro da Rede Galega de Teatros e 
Auditorios, da que o de Viveiro forma par-
te desde a súa reapertura. Na actualidade 
é unha das catro vilas da Mariña presen-
tes na rede, xunto a Burela, Foz e Ribadeo. 

NOME: Cecilia Carballido

IDADE: 33

OCUPACIÓN: Produción cultural

POR QUE VAS AO TEATRO?: Por vicio.

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO QUE 
VICHES?: La gata sobre el tejado de zinc 
caliente, de Teatre Lliure. 

NOME: Olalla Cociña

IDADE: 31

OCUPACIÓN: Xornalista 

POR QUE VAS AO TEATRO?: Vou ao teatro 
para saír de min. En canto se apagan as 
luces, podo ser todo aquilo que non son 
e viaxar ben lonxe. 

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO QUE 
VICHES?: Tierra pisada, por donde se anda, 
camino, de El Canto de la Cabra. 

NOME: Manuel Pazos

IDADE: 33

OCUPACIÓN: Técnico de son 

POR QUE VAS AO TEATRO?: Para axudar a 
impulsar as empresas culturais galegas.

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO QUE 
VICHES?: Mundo Lois, de Filmanova, 
Nordesía e Kachet.

 ELES E ELAS CÓNTANNOLO

DENDE O 
PARAÍSO

Ao acceder ao 

interior a modestia 

das proporcións 

descobre un espazo 

cálido que envolve 

o público
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NOME: Antonio Ranedo

IDADE: 39

OCUPACIÓN: Arquitecto 

POR QUE VAS AO TEATRO?: Teño un familiar 
que traballa no teatro e que habitualmente 
nos convida a ir ou nos recomenda obras. 
Cando imos, sempre nos gusta. 

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO 
QUE VICHES?: Wilde, Wilde, 
Wilde, dirixido por Fefa Noia. 

NOME: María Eiras

IDADE: 35

OCUPACIÓN: Artista 

POR QUE VAS AO TEATRO?: Apaixóname, 
paréceme moi emocionante que sexa algo 
que se está facendo en directo diante de ti. 

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO 
QUE VICHES?: El lago de los cisnes, 
de Ángel Corella.

NOME: Juan Fernán

IDADE: 48

OCUPACIÓN: Xornalista

POR QUE VAS AO TEATRO?: Por que é o 
grande espectáculo do que podemos gozar, 
algo moi especial. 

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO QUE 
VICHES?: Ordem e progreso, de Abada 
Teatro e Carlos Blanco. 

NOME: Hugo López

IDADE: 20

OCUPACIÓN: Músico

POR QUE VAS AO TEATRO?: 
Porque me gusta saír do habitual e facer 
cousas distintas. 

CAL FOI O ÚLTIMO ESPECTÁCULO 
QUE VICHES?: Un festival de danza 
da Asociación Cultural Alfaia.

Catro puntos que permiten a proximidade 
dos mariñaos coa actualidade escénica 
galega.

A programación en Viveiro concéntrase 
entre os meses de outubro e maio, cunha 
media de tres ou catro funcións mensuais, 
principalmente os sábados. O traballo de 
promoción que se desenvolve desde o 
Teatro Pastor Díaz fixo que nos últimos 
anos aumentara paseniño a asistencia. 
Os responsables da programación teatral 
amósanse satisfeitos por conseguir man-
ter uns bos niveis de público sen ter que 
renunciar a cobrar polos espectáculos, 
algo que non sempre é fácil nas vilas de 
tamaño mediano. A iso contribúe a ex-
periencia de asistir a unha función nun 

A rehabilitación do 

teatro concluíu en 

2001. Nese momento 

volveuse integrar na 

vida social de Viveiro 

para se converter no 

centro cultural de 

referencia

A programación 

en Viveiro concéntrase 

entre os meses de 

outubro e maio, cunha 

media de tres ou catro 

funcións mensuais, 

principalmente os 

sábados

teatro cun atractivo especial. Xunto a un 
público fiel cunha idade media de arredor 
dos 50 anos, incorpóranse cada vez máis 
espectadores  novos, principalmente de 
Viveiro e concellos lindeiros. 

Pero a xente de Viveiro non só entra no 
teatro para sentar nas butacas. No es-
cenario é habitual a presenza de grupos 
locais, e tanto o Conservatorio de Música 
como os centros escolares do municipio 
emprégano como sede dos seus festivais. 
Nos últimos anos, moitos dos nenos e ne-
nas de Viveiro pasaron dunha e outra ma-
neira polo escenario, unha forma integra-
dora de que os máis novos se acheguen 
ao teatro para pasar logo a ser habituais 
nas súas butacas.
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EL ARTE DE LO IMPOSIBLE
Mago Rafa

Autoría: Rafael Pereira Rodríguez / Dirección: Rafael 
Pereira Rodríguez / Elenco: Mago Rafa, Alberte Cabarcos 
Xénero: Maxia

Un espectáculo elegante onde se mesturan as 
diferentes ramas do ilusionismo: maxia de preto, 
maxia musical, mentalismo, escapismo... Rafa 
creou este espectáculo no ano 2006 rendendo 
unha merecida homenaxe ao ilusionista e humo-
rista Pepe Carroll, xa que el definía a maxia como 
a “arte do imposible”. Neste espectáculo está 
incluída unha pantalla xigante onde Rafa realiza 
varios xogos dos magos máis representativos do 
panorama mundial, como Juan Tamariz ou René 
Lavand.

+ info. en: www.magorafa.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

LEDICIAS
Maxia e Teatro A Illa dos Nenos

Autoría: Francisco Otero / Dirección: Francisco Otero, 
Marina Gómez / Elenco: Francisco Otero / Xénero: Maxia

O Mago Paco fainos un percorrido polos seus me-
llores xogos de maxia cos que pretende mergullar 
todo o público no seu mundo fantástico, cheo de 
ilusión e sorrisos. Un espectáculo versátil, aberto 
e adaptado a calquera espazo de representación. 
O Mago Paco fai de cada xogo un momento dife-
rente no que os nenos e nenas son os verdadeiros 
protagonistas. Un espectáculo propio dunha 
mente infantil: aloucado, ruidoso, dinámico 
e cheo de sorpresas.

+ info. en: www.aillasosnenos.com

NOVAS TOLEMAXIAS
Mago Teto

Autoría: Héctor Guerra / Dirección: Héctor Guerra 
Elenco: Mago Teto, Jorge Prieto / Xénero: Maxia

Tras o éxito do espectáculo do Mago Teto 
Tolemaxias, xorden agora as Novas tolemaxias, 
un espectáculo co mesmo formato con novos 
xogos de maxia.

+ info. en: www.magoteto.com

UXÍO NO PAÍS DE PATADECABRA
Expresión Produccións

Autoría: Marina López, Fran Otero / Dirección: Manuel 
Solla / Elenco: Fran Otero, Manuel Solla, Marina Otero 
Xénero: Maxia

Uxío é un rapaz de sete anos procedente dunha 
familia moi humilde. O seu soño é converterse 
nun gran mago e o seu único xoguete é un libro 
cheo de emocionantes historias sobre un país 
fantástico, Patadecabra. Unha noite durante un 
soño vivirá unha máxica aventura nese lugar. Será 
realmente un soño? Cumprirá Uxío o seu desexo? 
Que pasará cando esperte?

+ info. en: www.expresionproduccions.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

A MAXIA DO NADAL
Chrystyan Magic

Autoría: Chrystyan Magic / Dirección: Chrystyan Magic
Elenco: Chrystyan Magic e Papá Noel / Xénero: Maxia

Buscaremos entre todos a esencia do Nadal. 
O Nadal é ilusión, é maxia, sorrisos. É buscar a 
inocencia do neno que levamos dentro, facer 
realidade os nosos desexos. E quen mellor que 
Papá Noel en persoa para recoller eses desexos. 

+ info. en: www.chrystyanmagic.com

UNHA ROSA NO XARDÍN
Pinga Teatro

Autoría: Miquel Condal / Dirección: Miquel Condal 
Elenco: María Carrera, Miquel Condal / Xénero: Teatro 
infantil/Monicreques

Un bo día unha rosa nace no xardín dunha casa 
antiga e abandonada. Alí coñecerá un can pouco 
ladrador tan antigo coma a casa, Can Can; uns 
paxariños un pouco enredantes, Coto e Loro; e 
unha serpe moi simpática, Serpe de Serpentes. 
Todos eles vivirán unha historia chea de emocións 
e momentos persoais e non tan persoais.

+ info. en: www.pingateatro.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

UNA CASA
Higiénico Papel Teatro

Autoría: Laura Iglesia / Dirección: Laura Iglesia 
Elenco: Carlos Dávila, Féliz Corcuera / Xénero: Teatro 
infantil / Monicreques

Andrés e a súa familia acábanse de mudar a unha 
nova casa, moi grande, e cun estupendo xardín, 
pero onde polas noites se oen ruídos estraños. 
Unha noite os pais de Andrés van cear fóra e o 
neno queda co avó e as irmás. Os ruídos dan máis 
medo ca nunca e Andrés vai procurar o avó, pero 
este desapareceu. Na súa busca vive unha aventu-
ra nocturna que nunca esquecerá. 

+ info. en: www.higienicopapel.com

ZAPATOS
Caramuxo Teatro

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

Que pasa con todos eses zapatos que xa ninguén 
usa? Todos os días chegan a un recuncho dun 
agochado xardín coas súas fantásticas historias. 
Unha rapaza é a encargada de lles dar a benvida 
e de coidalos nun lugar onde poderán compartir 
emocións coa bela bailarina, con Pequecho e os 
seus irmáns, cos namorados, co Sol e con centos 
de compañeiros que teñen moito que contarnos.

+ info. en: www. caramuxoteatro.net

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 
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DOUS PALLASOS EN APUROS
Os 7 Magníficos + 1

Autoría: Iván Prado, Carlo Colombaioni / Dirección: Iván 
Prado / Elenco: Fran Rei, Pedro Brandariz / Xénero: Novo 
circo

Nesta divertida produción recupéranse e actualí-
zanse vellas farsas de circo clásico creadas pola 
familia Colombaioni para, sen esquecer a creati-
vidade e actitude de risco características desta 
compañía, compoñer unha obra cómica dirixida 
principalmente ao público familiar. Unha peza que 
leva os narices vermellos enriba do escenario, 
nunha produción que ten a loucura e a improvisa-
ción como protagonistas.

+ info. en: www.culturactiva.org

RINGO RANGO
Pistacatro Produtora de Soños

Autoría: Pablo Reboleiro, Xabier Mera, Aitor Garuz 
Dirección: Marcos Orsi, Rolando San Martín 
Elenco: Pablo Reboleiro “Trasno”, Aitor Garuz Milla, 
Xabier García Mera / Xénero: Novo circo

Algunha vez quixeches ser astronauta? Piloto de 
fórmula 1? Estrela do rock? Xogar na NBA? Se con-
testas afirmativamente a calquera destas pregun-
tas, estás listo para ver o show que seguramente 
non cambiará a túa vida, pero no que Ringo Rango 
demostra que se pode ser todo iso e máis. Unha 
hora de sketchs feitos con guitarra, batería, acor-
deón, ritmos con balóns de baloncesto, pelotas 
de rebote, acrobacias, deportes... Circo, música e 
humor nun cóctel impensable e surrealista.

+ info. en: www.pistacatro.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 

CABARÉDEAMBULANTE
Compañía Femme Fatale

Autoría: Nelson Quinteiro / Dirección: Nelson Quinteiro
Elenco: María Polo, María Manero, Uxía Vázquez, Yolanda 
Paz, Vera López, Nelson Quinteiro / Xénero: Danza/
Outros

Un espectáculo de improvisación e intervención 
urbana. Catro músicos de jazz acompañados de 
cinco actrices e un mestre de cerimonias percorren 
as rúas a golpe de purpurina, tacóns e altas doses 
de glamour envoltas baixo un fío condutor coreo-
gráfico. Unha ruptura co cotián, un espectáculo 
para todos os públicos que enche de cor, música 
“dixie” e teatro de rúa as rúas, prazas e espazos 
urbanos.

+ info. en: www.cabare3.org

BONJOUR BONJOUR! 
A FERMOSA PERRUQUERÍA
Compañía Femme Fatale

Autoría: Nelson Quinteiro / Dirección: Nelson Quinteiro 
Elenco: Fabiana Gastaldello, Yolanda Paz, María Polo, 
María Manero, Uxía Vázquez, Nelson Quinteiro 
Xénero: Danza/Outros

Unha instalación urbana que traslada unha perru-
quería a pé de rúa inspirándose nun salón de be-
leza dos anos 60. Bonjour, Bonjour! quere recrear 
o ambiente que se respiraba na década dos 60 en 
Galicia, uns anos que, malia que neles a ditadura 
aínda conservaba os seus dentes, supuxeron a 
modernización do noso país. Bonjour! á lavadora, 
Bonjour! á televisión, Bonjour! ás perruquerías, 
boutiques, pastelarias ou tendas de ultramarinos. 
Bonjour! a unha certa liberación, aínda que tímida, 
no papel da muller.

+ info. en: www.cabare3.org

CANCIÓN LA VER INTO
Cía. Arraiana

Autoría: Mónica Valenciano, Sara Paniagua, Raquel 
Sánchez, Estela Lloves / Dirección: Mónica Valenciano 
Elenco: Mónica Valenciano, Sara Paniagua, Raquel 
Sánchez, Estela Lloves / Xénero: Danza/Contemporánea

Unha proposta que deu lugar a tres partituras 
independentes sobre as cales se abre agora un 
espazo de colaboración, que terá como obxecti-
vo a exploración do tecido a través da posta en 
xogo dos diferentes materiais: as súas relacións, 
tránsitos, paisaxes, arquitecturas ambulantes, ou 
en construción dos diferentes planos, texturas, 
situacións,volumes... Fugacidades que tracen a 
atmosfera dunha posible “canción la ver into” 
á procura daquela terceira cousa que revela o 
funcionamento do tecido.

+ info. en: www.arraiana.wordpress.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, Iria Lugilde, Alfredo 
Irijoa, Fran Sieira, Lucía Veiga / Xénero: Danza/Outras

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

DOUBLE TRACK
La Macana

Autoría: Caterina Varela, Alexis Fernández, Laura Arís, 
Jorge Jáuregui / Dirección: Caterina Varela, Alexis 
Fernández, Laura Arís e Jorge Jáuregui / Elenco: Caterina 
Varela, Alexis Fernández, Laura Arís, Jorge Jáuregui
Xénero: Danza/Contemporánea

Conxunto de tres pezas de pequeno formato de 
gran percorrido nacional e internacional que se 
presentan nun mesmo programa grazas á cola-
boración entre La Macana (Galicia) e Ember (País 
Vasco e Cataluña). La era de los cosmonautas, Ven 
e Cola de gallo son tres pezas diferentes de gran 
calidade artística que teñen en común un mesmo 
traballo físico.

IN-NOVA
As Dríadas

Autoría: Alba Fernández, Estefanía Gómez 
Dirección: Alba Fernández, Estefanía Gómez 
Elenco: Alba Fernández, Estefanía Gómez 
Xénero: Danza/Outras

As Dríadas innovan un espectáculo de fusións, 
no que o hip-hop, o new style e a danza moderna 
son os protagonistas. Complementado con outros 
estilos, este espectáculo pretende expresar a 
liberdade e a espontaneidade da xuventude.

+ info. en: www.artestudioxestioncultural.com

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

LUZ NO BURACO
Experimenta Danza

Autoría: Carlota Pérez / Dirección: Carlota Pérez, Xoán 
Carlos Mejuto / Elenco: Carlota Pérez, Alexis Delgado 
Xénero: Danza/Contemporánea

Din que cando perdes a memoria, perdes as 
ganas de amar, e eu non sei se quero ou non 
quero perder a memoria porque con ela perdes as 
lembranzas e o pasado. A influenza do pasado nas 
nosas vidas, dúas personaxes, unha alter ego da 
outra. Os pesos da vida que nos levan a un buraco 
inmenso, e a necesidade de volver a ilusionarse 
e a crer nun mesmo. E un verme de seda 
converteuse en bolboreta para sempre.

+ info. en: www.experimentadanza.com

LA NIÑA FAROLA
Ballet Carmen Roche

Autoría: Amaya Galeote / Dirección: Carmen Roche 
Elenco: Reyes Ortega ou Saioa López, Edgar Chan, Ana 
Ponce, Juan Carlos Toledo, Yuka Iseda / Xénero: Danza/
Neoclásica

Lola ten unha curiosa anomalía, absorbe a enerxía 
de todos os aparellos eléctricos. Isto pode parecer 
moi divertido, pero a ela faille sentir un pouco 
rara. Non ten amigos e vive pegada ao seu ordena-
dor, que a acompaña a todas partes. Lola e a súa 
familia cambian de casa, e no seu novo barrio hai 
un parque moi peculiar, onde descubrirá a amiza-
de e o gratificante que pode ser compartir cousas 
reais, deixando de esconderse detrás do seu 
ordenador e descubrindo que a súa peculiaridade 
pode ser moi útil para os demais.

+ info. en: www.balletcarmenroche.com
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ORIENTE-OCCIDENTE
Alahanza

Autoría: Rut de la Huerga / Dirección: Rut de la Huerga
Xénero: Danza/Outros

Unha viaxe desde Rusia a Fisterra, pasando por 
Exipto, Senegal, Mozambique, Israel, Arxentina e 
Irlanda, a través dos contos, a musica, a danza 
e os xogos. Un espectáculo con 25 artistas en 
escena.

+ info. en: www.iulius13.es

MINIATURAS
Entrecaixas

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

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.

SHOAH
Sine Die de Paula Cobián Escola de Danza

Autoría: Paula Cobián / Dirección: Paula Cobián 
Elenco: Olalla Álvarez, Yulia Fernández, Sandra Iglesias, 
Claudia López, Antía Moroño, Paula Pérez, Andrea 
Solleiro, Laura Villanueva, Birano Lago / Xénero: Danza/
Contemporánea

Unha reivindicación das liberdades humanas. A 
liberdade de ser, pensar e crer. Respectar o ser, 
pensar e crer dos outros. O que pode desatar o 
fanatismo e a intolerancia, tomando como punto 
de partida a barbarie do holocausto xudeu. “O que 
sucedeu é un aviso, esquecelo é un delito”.

+ info. en: www.paulacobian.tk

SEISDECATRO
Sólodos

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

SOMORROSTRO
Art Trànsit Dansa

Autoría: María Rovira / Dirección: María Rovira
Elenco: Reinaldo Ribeiro, Sol Vázquez, Daniel Rosado, 
María Garriga, Pere Molsosa Fabrés, Eddie Pezzopane, 
Montaña Ciborro, Lara Miso, Elizabeth Duràn
Xénero: Danza/Contemporánea

Somorrostro, ou rostro borrado, parte da idea da 
fraxilidade da identidade e do esquecemento 
da memoria. Tomamos como punto de partida o 
Barrio de Somorrostro da Barceloneta dos anos 
cincuenta. Cando o barrio foi derribado, nun só 
día, o esquecemento borrou os rostros daquelas 
identidades que o formaban, sen deixar rastro 
do que foi, nacendo das súas ruínas unha nova 
realidade. 

+ info. en: www.transitdansa.net

TODOS
Daniel Abreu

Autoría: Daniel Abreu / Dirección: Daniel Abreu 
Elenco: Daniel Abreu / Xénero: Danza/Contemporánea

Este traballo é unha homenaxe á pel, ás preguntas 
do autor sobre ela e ás respostas que atopou; ao 
mapa da pel que expresa e transmite todo o que 
contén. A través da danza e a acción preséntase 
unha paisaxe das capas que sosteñen o corpo.

+ info. en: www.danielabreu.com

UNO
Nabeirarrúa Danza

Autoría: Mar López / Dirección: Mar López 
Elenco: Anuska Alonso, Mar López / Xénero: Danza/
Contemporánea

O transcorrer dun tempo que non nos pertence, 
que flúe e define o que percibimos dun único 
modo, atravesando o momento unha e outra vez, 
conxelando o instante, alongando o pracer ou a 
dor en situacións que parecen incomprensibles, 
pero que se atravesan coa única necesidade de 
sentir a nosa propia duración. Todo isto para defi-
nirnos e comprendernos dentro dunha identidade 
maior, completa... de ser un.

+ info. en: www.10y10danza.com/Spain/Nabeira-
rrua_Danza.html

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 desposúete 
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

VELÁZQUEZ EN CAN-IDO?
Cía. Galega de Danza Jesús Quiroga

Autoría: Jesús Quiroga / Dirección: Jesús Quiroga 
Elenco: Jesús Quiroga, Ana Belén Ferreiro, Eva Faraldo
Xénero: Danza/Contemporánea

Jesús Quiroga inspírase na beleza do barrio máis 
antigo de Ferrol, o de Canido. Imaxina a Diego de 
Velázquez compartindo algo tan sinxelo como 
un xogo unha noite de verán coas Meninas e o 
Can-ido?, conseguindo un divertimento coa maxia 
deste xogo e a fusión da música, na procura dunha 
expresión máis próxima e actual.

+ info. en: www.jesusquiroga.com

XOGANDO COA ARTE
Experimenta Danza

Autoría: Carlota Pérez / Dirección: Carlota Pérez
Elenco: Nuria Sotelo, Pablo Reboleiro, Danay de 
la Vega / Xénero: Danza/Contemporánea

As cores primarias lévannos polo lenzo en branco 
para que poidamos gozar das aventuras. A través 
das formas os intérpretes fan unha viaxe polo 
mundo da arte de vangarda, dando a coñecer o 
imaxinario de Kandinsky, a Revoluciòn Industrial, 
o Futurismo e o surrealismo.

+ info. en: www.experimentadanza.com

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

BANDA CREBINSKY

Xénero: Música/Outros

Banda Crebinsky ofrécenos un espectáculo 
que sorprende desde o principio, cunha singular 
posta en escena, caracterizados con uniformes 
de época dunha banda de música da era soviética 
e cunha iluminación e escenografía moi coidada. 
Achéganos o repertorio musical da banda sonora 
da película Crebinsky, un desfile sonoro de trepi-
dantes ritmos balcánicos compostos especialmen-
te para a película e levados agora ao directo.

+ info. en: www.crebinsky.com
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CONCERTO DUNHA ORQUESTRA DE CORDA
Orquestra de Cámara de Galicia

Xénero: Música/Música de cámara

Un concerto con música clásica, romántica e 
moderna para orquestra de corda, e tamén con 
temas galegos nas propias versións da orquestra. 

+ info. en: www.mijailmoriatov.com 

DI ELAS

Xénero: Música/Rock

Luis Tosar, Piti Sanz, Iván Laxe, Suso Alonso 
e Ro Muñoz son Di Elas. Se como The Ellas 
interpretaban versións de temas de grupos rock 
liderados por mulleres, agora presentan un 
repertorio propio contido no seu primeiro disco, 
chamado tamén Di Elas. Once cancións cheas 
de frescura que este grupo de músico e amigos 
trasladan con enerxía ao directo. 

EMILIO RÚA 

Xénero: Música/Pop

A tonalidade das súas cancións deambula entre os 
sons pop e a música tradicional, pero cunha perso-
nalidade nova e diferente. En directo, presenta os 
temas do seu último traballo discográfico, Interior, 
que o cantautor ourensán define así: “Son os dous 
mundos que hai dentro de min e non se entende o 
un sen o outro: a miña música e a miña terra”.

+ info. en: www.emiliorua.es 

MARFUL

Xénero: Música/Música popular urbana

Marful atópase en plena xira de presentación 
do seu novo disco Manual de sedución, que se 
estreou o pasado outono e que esgotou a súa 
primeira edición ao mes de saír á rúa. Un disco 
que seduce en sosego, fai preguntas e acepta a 
contradición. Porque a sedución non é explícita, 
é maxín: na escuridade créanse as cores e as mans 
tentan posibilidades.

+ info. en: www.marful.info

NOITE DE TANGO E FOLCLORE
La Minitípica

Xénero: Música/Tango

Interpretación de tangos, milongas, chacareras, 
candombes, chamamés, zambas, etc., por La 
Minitípica, integrada polos bonaerenses Gerardo 
Rebagliati, voz e segunda guitarra; Juanma 
Ons, guitarra e segunda voz; Andrea Navarrete, 
acordeón; e o galego Brian Moure ao contrabaixo. 
Valeria e Raúl, de Mar del Plata, bailan ao ritmo 
da música.

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

PULPIÑO VIASCÓN. SERRUCHO MUSICAL 
E A IPAD ZENDRUM MIDI

Xénero: Música/Electrónica

Unha mestura entre imaxes e sons en directo 
con instrumentos tan dispares como un serrucho 
musical, un acordeón e a última tecnoloxía electró-
nica: o Zendrum (disparador midi) e o Ipad (tocado 
en directo). Todo isto coa voz máxica de Pulpiño 
Viascón, a guitarra de Manu Knofler e os loops 
do dj Jas. Un espectáculo no que o público tamén 
participa gravando unha canción en tempo real e 
reproducida ao instante.

RÉQUIEM (concerto)
José Carballido

Xénero: Música/Outros

Dúas guitarras, baixo, batería, frauta, teclado 
e voz solista, xunto cun coro gravado, son os 
ingredientes deste espectáculo: a medio camiño 
entre o rock e o musical, a ópera e a música clási-
ca. Unha posta en escena importante, unha ilumi-
nación coidada e grandes doses de teatralidade 
crean a atmosfera para non deixar indiferente a 
ninguén. Amor, morte e fe son os temas que trata 
este espectáculo

+ info. en: www.josecarballido.com

RÉQUIEM (teatro)
José Carballido

Xénero: Música/Outros

O espectáculo xunta case vinte persoas no escena-
rio: dúas guitarras, baixo, batería, frauta, teclado 
e voz solista e un coro de doce persoas durante 
máis de hora e media. A proposta atópase a medio 
camiño entre o rock e o musical, a ópera e a músi-
ca clásica. Amor, morte e fe son os temas que trata 
este espectáculo a través dunha posta en escena 
grandiosa que mestura música e teatralidade.

+ info. en: www.josecarballido.com

SOAS
Rosa Cedrón e Cristina Pato

Xénero: Música/Tradicional-clásica

A resolución dunha inquietude común a dúas 
mulleres que souberon comunicar a nosa música 
dentro e fóra das nosas fronteiras. Un proxecto 
que pretende achegar a música clásica a todos os 
públicos e demostrar á audiencia máis exixente 
que a tradición galega está dotada dun rexistro 
tan amplo que permite a incorporación de elemen-
tos orquestrais dun xeito natural e homoxéneo. 
Unha proposta que parte do respecto avalado 
polo coñecemento profundo de ambas nas dúas 
disciplinas, nas que levan desenvolvéndose con 
éxito toda a súa vida.

+ info. en: www.mareproduccion.com 

SOULTRACK

Xénero: Música/Soul-blues

Un grupo que fai versións de clásicos do soul, 
sobre todo da Motown, pero tentando darlle un 
toque persoal adaptado ao son da banda. O que 
se vai escoitar no concerto son clásicos do soul de 
artistas como Stevie Wonder, Marvin Gaye, Aretha 
Franklin ou Otis Redding.

+ info. en: myspace.com/thesoultrackband 

VÍCTOR COYOTE

Xénero: Música/Música de autor

Reinventarse ou morrer? O caso de Víctor Coyote 
pouco ten que ver con Madonna. Nada de triplas 
faces, cirurxías urxentes, lavados de cara facilóns, 
poñamos que falamos dun tipo talentoso porque 
si. A súa principal convicción é a música popular 
no máis amplo sentido. Desde hai xa algúns anos 
mestura folclore, música melódica, música de 
baile, experimento arty e rock. O seu novo disco, 
Dos años luz y cuarto, xunta o glam-folk coas 
tradicións musicais atlánticas e mediterráneas.

+ info. en: www.chihuahua.es

XOÁN CURIEL

Xénero: Música/Música de autor

Xoán Curiel interpreta temas propios e 
músicas doutros poetas galegos, portugueses 
e brasileiros. Un concerto para todos os 
públicos nun formato íntimo.

+ info. en: www.xoancuriel.com
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De cando a lagarta
tocou a lúa
Ernesto Chao e Rosa Álvarez, Lagarta
Lagarta, continúan arriscando polo 
pracer de interpretar. Agora están de
xira co seu espectáculo As últimas lúas

Ana Vallés
A autora das persoas

Martín Códax
Os sons medievais de Compostela

PISANDO
OVOS
A conta atrás cara á estrea

Revista da Rede Galega
de Teatros e Auditorios

Nº 2 / setembro 2007

Revista da Rede Galega de Teatros e Auditorios

e da Rede Galega de Salas

Nº 9 / xaneiro 2011

SóLODOS
DANZA SEN FRONTEIRAS 

ELEFANTE  
ELEGANTE 
ÁBRESE PASO CON FORZA  
NA ESCENA GALEGA

ESPELLO CÓNCAVO ESTREA

LIMPEZA DE SANGUE

MARÍA BARCALA 
O TEATRO COMO FORMA DE VIDA

Fórmula Sarabela
Sarabela Teatro leva 26 anos creando 
e dándolles vida propia aos máis enfeitizadores
personaxes que a literatura nos ten presentado
sobre o papel

Manuel Lourenzo

Nut Teatro

OLOR A NOVO

Pola arte
da maxia
Os magos galegos únense 
para sorprender aínda máis

Revista da Rede Galega 
de Teatros e Auditorios

nº 1 / marzo 2007

Revista da Rede Galega de Teatros e Auditorios
e da Rede Galega de Salas

Nº 6 / setembro 2009

Danza  
contemporánea  
sen prexuízos
Os novos coreógrafos 
galegos derruban mitos

DOROTEA  
BÁRCENA
O regreso  
aos escenarios  
dunha pioneira

Ancora Produccións
Vinte anos de teatro dentro da vida

Un paseo pola Rúa Aire de

O Retrete de Dorian Gray

Quico Cadaval
A vida como un conto
Unha tarde en Ribeira co polifacético creador

Galitoon
Xogando a imaxinar

Daniel Abreu
Fundido a Negro

ENTRE
O TEATRO

Rocío González | Xúlio Abonjo
Víctor Mosqueira | María Bouzas

E A TELEVISIÓN

Revista da Rede Galega de Teatros e Auditorios
e da Rede Galega de Salas

Nº 3 / xaneiro 2008

Teatro Galileo
estrea Sempre quixen bailar un tango 

Chévere
Artistas e residentes na Nasa

Xosé Manuel Olveira “Pico”
Con sinceridade, actor

Por que o meniño  
se coce na polenta?

SAPRISTI  
TEATRO
pon en escena  
unha vida de circo 

Revista da Rede Galega de Teatros e Auditorios
e da Rede Galega de Salas

Nº 8 / setembro 2010

Revista da Rede Galega de Teatros e Auditorios
e da Rede Galega de Salas

Nº 7 / xaneiro 2010

MATARILE 
TEATRO
…aberto por paixón

Super8, de Voadora
A memoria como dramaturxia da vida 

Ernesto Chao
Sobre todo, teatro

Títeres Trompicallo 
presenta Violeta Coletas contra 
as salchichas Gulp!

Tecendo vidas con 
Teatro do Morcego
As sete actrices da última produción 
da compañía descóbrennos o universo
feminino de O club da calceta

Berrobambán
O gran salto que chegou...
unha boa noite

Druidadanza
Técnica, arte e enerxía

CÁNDIDO
PAZÓ
O cómico global

Revista da Rede Galega de Teatros e Auditorios
e da Rede Galega de Salas

Nº 4 / setembro 2008

Revista da Rede Galega de Teatros e Auditorios
e da Rede Galega de Salas

Nº 5 / xaneiro 2009

Teñen a palabra
Os autores dramáticos galegos
reclaman presenza

Teatro de Ningures

Unha fábrica de soños 
a pleno rendemento

Teatro infantil

A danza 
de Jesús Quiroga

TEATRO

SEN CANCELAS

O enxeño, a paixón e o compromiso 
da nova escena galega

DEZ NÚMEROS, 
CENTOS DE PROTAGONISTAS

Botaba a andar PARAÍSO hai xa máis de catro anos co propósito de introducir 
os nosos lectores entre as bambolinas dos auditorios, teatros e salas gale-
gas, ofrecéndolles a posibilidade de coñeceren máis de preto os protagonis-
tas das súas programacións, así como os espectáculos das súas carteleiras.

Ao longo destes dez números puxemos o foco en actores, directores, drama-
turgos, bailaríns, coreógrafos, músicos, magos, pallasos, acróbatas, progra-
madores, técnicos…, que compartiron con nós experiencias profesionais e 
vitais, contribuíndo a enriquecer a nosa perspectiva como espectadores dun 
mundo que nos transporta a outros moitos cada vez que se sobe o pano.

Vaia desde aquí, a través destas nove portadas coas que se presentou a 
revista desde 2007, o noso recoñecemento a unha profesión, a da escena, 
no máis amplo sentido desta gran palabra.
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ARTERIA NOROESTE-TEATRO ESCENA. SANTIAGO

SALA SANTART. SANTIAGO

TEATRO ARTE LIVRE. VIGO

TEATRO DEL ANDAMIO. A CORUÑA

TEATRO ENSALLE. VIGO

A CORUÑA. IMCE

A CORUÑA. TEATRO COLÓN

A ESTRADA

A RÚA

AMES

ARTEIXO

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

BETANZOS

BOIRO

BURELA

CAMBADOS

CARBALLO

CEDEIRA

 CEE

CULLEREDO

FERROL

FOZ

GONDOMAR

LALÍN

38 FORMACIÓNS ARTÍSTICAS

45 ESPECTÁCULOS

111 FUNCIÓNS

79 FORMACIÓNS ARTÍSTICAS

92 ESPECTÁCULOS

385 FUNCIÓNS

LUGO

MONFORTE DE LEMOS

MUROS

NARÓN

NOIA

O BARCO DE VALDEORRAS

O CARBALLIÑO

OLEIROS

ORTIGUEIRA

OURENSE. AUDITORIO MUNICIPAL

OURENSE. TEATRO PRINCIPAL

PONTEVEDRA

REDONDELA

RIBADAVIA

RIBADEO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

TUI

VIGO. AUDITORIO MUNICIPAL

VIVEIRO

PROGRAMACIÓN
xullo-decembro 2011

TEATRO DE ACTOR

TEATRO DE MONICREQUES

DANZA

MAXIA

NOVO CIRCO

MÚSICA


