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de Carlos Casares
Versión e dirección: José Caldas

Estrea: 3 de outubro de 2014 no Teatro Principal de Ourense
Comezo dos ensaios: setembro de 2014

Autoría: Carlos Casares
Versión e dirección: José Caldas
Elenco: Alba Blanco Taín, Alberte Cabarcos, Davide
González Lorenzo, Ailén Kendelman, Fran Lareu e Laura
Villaverde
Composición e dirección musical: Bernardo Martínez
Escenografía, vestiario e ideación visual: Marta Silva
Iluminación: Juanjo Amado
Maquillaxe e perruquería: Dolores Centeno
Guía didáctica: Magdalena de Rojas, Cristina Novoa,
Pilar Sampedro
Realización das ilustracións: Óscar Villán
Fotografía: Miguel Fernández
Produción: Fran Veiga
Asistente de dirección: Anabell Gago

As laranxas máis laranxas de todas as laranxas está considerada como unha das principais contribucións de
Carlos Casares ao ámbito da literatura infantil e xuvenil,
galardoada en 1973 co I Premio de Literatura Dramática
para a Infancia e a Mocidade da Asociación Cultural 'O
Facho'. Este foi, ademais, o texto escollido polo Centro
Dramático Galego (CDG) para producir hai dez anos o
seu primeiro espectáculo especialmente dirixido aos
espectadores máis novos e co que acadou, así mesmo,
un notable éxito de público.
Trátase dunha historia fantástica, que inaugura o teatro
destas características na literatura infantil galega. Non
en van afirmaba o seu autor que a peza era “un disparate continuo de movemento e fantasía”. Herdeira do nonsense e do surrealismo, provoca a risa e induce á curiosidade e á expectación, sentimentos que van pouco a
pouco aumentando na medida en que se amorean os
acontecementos. Enlázanse conversas absurdas, comportamentos estrafalarios, esaxeracións ao límite, personificación de animais ou animación de obxectos, sempre á beira do cotián, rozando a normalidade.
Escrita nun único acto e localizada no ambiente rural
galego, a historia comeza co nacemento de cinco laranxas xigantes e moi estrañas no limoeiro da horta da
casa de Elías e Anxa. Unha delas estoura cando o amo
da casa a toca. Co estrondo do estoupido acoden os veciños, e a partir de entón comezan a ocorrer anécdotas
insólitas, ilóxicas, mesmo disparatadas, absurdas, pero
divertidas, protagonizadas polo donos da horta, o Veciño
da Escopeta, o Gordo ou Toneladitas, a Veciña Sabida, a
Desdentada, o Ovo ou a galiña Petra.
O director escénico, José Caldas, e o director musical,
Bernardo Martínez, que xa foran en 2004 os responsables da montaxe deste texto para o CDG, deseñaron un
espectáculo no que se integra o conto de Casares A galiña azul, así como textos doutras obras súas para compoñer as letras das cancións que interpretan en directo os
seis actores que conforman o elenco.
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Carlos Casares
autor

Figura clave da cultura galega contemporánea, Carlos Casares naceu en Ourense en 1941, pero aos catro anos
marchou para Xinzo de Limia, territorio que deixo nel unha fonda pegada. Estudou Filosofía e Letras na
Universidade de Santiago de Compostela. Foi xornalista, catedrático de Literatura Española, director da
Editorial Galaxia e da revista Grial, presidente do Consello da Cultura Galega e presidente de honor de ACNUR
Galicia.
Cultivou a narrativa, o ensaio, o teatro e os artigos xornalísticos, e obtivo varios premios, entre eles o Premio
da Crítica Española en 1975 e o Premio da Crítica Galega en 1982.
Como escritor, deuse a coñecer no ano 1967 cun libro de relatos, Vento ferido, moitas veces reeditado. Desde
entón, publicou numerosas obras, especialmente novelas e contos, pero tamén pezas de ensaio e investigación. Para os lectores máis novos, ademais de traducir Le petit prince ao galego co título de O principiño,
escribiu A galiña azul (1968), As laranxas máis laranxas de todas as laranxas (1973), O can Rin e o lobo Crispín
(1983), Lola anda en bicicleta (1997), Un polbo xigante (2000) e a serie que ten ao neno Toribio como protagonista, entre outras obras.
Da súa ampla produción bibliográfica destacan as novelas Cambio en tres, Xoguetes para un tempo prohibido,
Ilustrísima, Os mortos daquel verán, Deus sentado nun sillón azul e Os escuros soños de Clío.
Unha parte da súa actividade xornalística, a que exerceu a diario en La Voz de Galicia, foi recollida no volume
Na marxe de cada día.
Carlos Casares finou en Vigo en 2002. A súa última creación literaria, O sol do verán, publicouse como obra
póstuma.

José Caldas
director escénico

Aínda que a súa traxectoria escénica comeza en Brasil en 1968, desde 1974 vén desenvolvendo a meirande parte das súas iniciativas profesionais en Portugal, onde fundou a cooperativa OTC (Oficina de Teatro e
Comunicação), a cooperativa Sete Ofícios e a Companhia de Teatro Quinta Parede.
Nestes máis de 45 anos de carreira, é o autor das versións e o responsable da posta en escena de numerosos
espectáculos entre os que destacan os últimos: O medo azul (Quinta Parede e Teatro Nacional D. Maria II); O
menino azul, Quem come a minha casinha?, Viagem Ligacões amorosas e O escaravelho contador (Companhia de
Teatro de Braga); Brincadeiras líricas, As lenheiras de cuca macuca, Os músicos de Bremen, Il Colombre, As
Intermitências da Morte e, recentemente, Falar verdade a mentir (Quinta Parede).
José Caldas foi recoñecido con diversos galardóns, entre os que sobresae o Premio da Asociación Portuguesa
de Críticos Teatrais ao mellor espectáculo teatral nos anos 1979, 1981 e 1984, e o Premio 10 anos do 25 de
abril polo conxunto da súa obra, concedido pola mesma asociación en 1985. En Francia foi distinguido co
Premio á Mellor Interpretación da Biennale Théâtre Jeunes Publics Lyon'93.
Ten realizado distintos traballos en televisión e impartido varios cursos de animación teatral para o Ministerio
de Educación portugués, a Fundación Gulbenkian e a Cámara Municipal do Porto, entre outras institucións,
moitos deles relacionados co teatro infantil. Neste ámbito, crea o colectivo PROMETHEA (Rede Europea de
Reflexión sobre o Teatro para a Infancia e a Xuventude) e é designado delegado de Portugal no executivo da
ASSITEJ (Associação Internacional de Teatro para a Infância e Juventude), participando tamén en multitude de
festivais internacionais.
Ademais de escribir crítica teatral en O jornal de Lisboa e no Jornal de Notícias do Porto, é autor de publicacións como Théâtre pour l'enfance et la jeunesse au Portugal, O instante plural, 20 anos de teatro e miscigenação
ou Teatro na escola-A nostalgia do inefável.
Profesor na Academia Contemporânea do Espectáculo do Porto, José Caldas ten participado en distintas actividades artístico-pedagóxicas e organiza coa Facultade de Psicoloxía e Ciencias da Educación o I Encontro
Europeo de Teatro/Escola.

Bernardo Martínez
director musical

Estudou solfeo, percusión e música electroacústica con Ramón Codina no Conservatorio da Coruña, saxo e harmonía na Aula Taller da Coruña e asistiu a varios cursos na Escola Estudio de Santiago de Compostela para
diferentes instrumentos. Tamén participou nos Encontros e Seminarios Internacionais do Colectivo Música
Libre de Madrid que se basean na improvisación e interpretación colectiva dos músicos integrantes.
Ademais de tocar nalgunhas orquestras en Galicia, formou parte e grupos de folk como Leilía e Doa, do que é
integrante fundador, e colaborou con cantantes do talle de Quintas Canella, Emilio Cao, Bibiano, Pablo
Quintana, Xosé M. Eirís...
Participou sobre todo en grupos de jazz e novas músicas como Big Band Filloa Express, Clunia Sextet,
Cuarteto de Saxofones Filloa, Grus-Grus, Quinteto de Cova Villegas, Jazzanga Clan, Orquestra de Música
Espontánea Omega...
Colabora con numerosos cantantes e compañías teatrais, pon música a curtametraxes e películas, participa
en actuacións que integran cine, poesía, teatro-danza con música en directo e compuxo a música ambiental do
Museo Arqueolóxico de Ortegal.
É membro do trío Ouriol de música espontánea e poesía, con Eva Veiga e Fito Ares.
Toca diferentes instrumentos de vento, ademais doutros de percusión (congas, batería, étnicos), a guitarra, a
mandolina e o baixo, así como sintetizadores e informática musical.
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Afondando nas liñas de diálogo creativo e complicidades
estratéxicas co ámbito da Escena Lusófona, o Centro
Dramático Galego e o Teatro Nacional D. Maria II
(TNDMII) de Lisboa estableceron un marco de acordo
institucional para o intercambio de autores propios.
Así, o TNDMII comprométese a estrear no mes de maio
de 2015 o texto do autor galego Roberto Vidal Bolaño
Saxo Tenor, baixo a dirección escénica de José Martins.
En contrapartida, o CDG estreará o texto do dramaturgo
portugués Abel Neves Xardín suspenso, no mes de
marzo de 2015.
En virtude deste marco de traballo, o espectáculo
portugués escenificarase no Salón Teatro na última
semana de maio e, á súa vez, a sala Garret de Lisboa
acollerá a posta en escena da montaxe da compañía
pública galega. Asemade, está previsto que durante ese
mes de maio se organicen actividades complementarias
que permitan dar unha visión ampla da nosa cultura.
Xardín suspenso gañou en 2009 a terceira edición do
concurso teatral máis importante da lusofonía: o Prémio
Luso-Brasileiro de Dramaturgia António José da Silva,
unha iniciativa conxunta do Instituto Camões de
Portugal e da Fundação Nacional de Artes – Funarte de
Brasil. Ademais da publicación do libro, esta distinción
conlevaba a posta en escena da peza nunha coprodución
luso-brasileira. O espectáculo estreouse no TNDMII en
abril de 2010 con dirección escénica de Alfredo Brissos.
A decisión de escoller este texto, dentro da ampla produción de Abel Neves, ten, por tanto, un valor engadido, en
canto representa unha posta en común entre dous teatros
nacionais a partir dun mesmo texto, aspecto este que amplifica o valor do diálogo institucional.
Abel Neves é hoxe un dos dramaturgos máis respectados no panorama da escrita escénica portuguesa, cunha
longa traxectoria chea de distincións e recoñecementos.

Deste xeito, a incorporación deste autor ao repertorio do
Centro Dramático Galego representa unha proposta de
lexítimo equilibrio con respecto ao autor galego
escollido por parte do TNDMII: Roberto Vidal Bolaño.
Dentro do alcance estratéxico desta iniciativa, convén
subliñar que se trata da primeira vez na historia do
Centro Dramático Galego e do Teatro Nacional D. Maria
II que se pon en marcha unha iniciativa desta envergadura.
En Xardín suspenso, Abel Neves asina un texto aparentemente simple, pero que adquire unha enorme complexidade, pois é unha historia da nosa condición humana.
Ata onde pode levar a fidelidade nun amor que non é
correspondido?
Lucía é unha moza arquitecta que, fiel a un amor
imposible, decide abandonarse, disolvéndose na vida,
por inacción. Investiu todas as enerxías na construción
dun depurado xardín sen plantas no que medra a súa
devoción amorosa por Mateo con quen, sen ser o seu
irmán, creceu desde a infancia.
Ignorando este sentimento, a familia tenta comprender
o enigma. Mariana, a avoa de Lucía, resolveu o misterio
desde moi cedo. Coa sabedoría que propicia a idade,
aconsella ao fillo: “Se oímos ben, respiramos mellor”.
Pero na casa, ninguén a escoita. Mais a vida continua e o
xardín... suspenso.
Abel Neves indaga nas relacións familiares e no microcosmos no que se sostén a nosa (in)felicidade. E
confróntanos co poder das palabras simples, palabras
que xorden case sen nos decatar e que, á mínima fenda,
rematan convertidas en coitelos letais. Palabras coas
que prometemos o imposible e coas que defraudamos
as expectativas. Palabras que, de súpeto, xa non serven
pois xa non hai ninguén que as poidan oír.

Autoría: Abel Neves
Dirección: Cándido Pazó
Escenografía: Carlos Alonso
Iluminación: Alfonso Castro
Axudante de dirección: Belén Pichel

XARDÍN
SUSPENSO
Estrea: 13 de marzo de 2015 no Salón Teatro de Santiago
Comezo dos ensaios: febreiro de 2015

Abel Neves
autor

Poeta, romancista, ensaísta e, sobre todo, prolífico dramaturgo, Abel Neves está considerado un dos nomes
máis relevantes da dramaturxia portuguesa contemporánea.
A súa abundante producción abrangue máis de 30 pezas teatrais publicadas e escenificadas, como Anákis,
Amadis, Touro, Terra, Medusa, Amo-te, Atlântico, Finisterrae, Arbor Mater, Lobo-Wolf, El Gringo, Inter-Rail,
Supernova, Fénix e Kota-Kota, A Caminho do Oeste, Amor-Perfeito, Olhando o céu estou em todos os séculos,
Provavelmente uma pessoa, Este Oeste Éden, Qaribó, Ubelhas, Mutantes e Transumantes, Vulcão, Querido Che, A
visita, A mãe e o urso, Sallon Yé-Yé, Vulcão, Flor e Cinza, Clube dos pesimistas ou Atlântica.
Malia que Além as estrelas são a nossa casa e Nunca estive em Bagdad son, sen dúbida, os seus textos máis
representados, recentemente tivo a oportunidade de ver sobre as táboas as súas obras Jardim suspenso
(estreada polo Teatro Nacional D. Maria II tras recibir en 2009 o prestixioso Prémio Luso-Brasileiro de
Dramaturgia António José da Silva), Flores para mim (a cargo de Teatro Meridional, 2011) e Sabe Deus pintar o
Diabo (pola que a Companhia de Teatro de Braga recibiu da Sociedade Portuguesa de Autores o Premio
Autores 2014 ao mellor texto portugués representado en 2013).
Ademais, cultivou tamén xéneros como a poesía (Eis o Amor a Fame e a Morte e Quasi Stellar), a novela (Asas
para que vos quero, Sentimental, Precioso, Cornos da Fonte Fria e Lisboa aos seus amores, entre outras) e o
ensaio teatral (Algures entre a resposta e a interrogaçao). A súa obra, traducida a multitude de idiomas, foi
publicada ou representada en Alemaña, Brasil, Escocia, España, Francia, Luxemburgo, Hungría e Romanía.

Cándido Pazó
director

Autor, director de escena, narrador oral e actor, comeza a súa actividade profesional en 1975. Vincúlase ao
nacente movemento teatral de Vigo e de Galicia, sendo un dos "benxamíns" das xeracións xurdidas arredor
dos primeiros encontros da histórica Mostra de Ribadavia.
Na súa formación non regrada cómpre salientar o seu paso pola Ecole Philippe Gaulier, en París, que acabará
deixando moita pegada nos seus traballos de escrita e posta en escena.
Logo dunha primeira etapa de actor ou axudante de dirección en diversas compañías e no CDG, debuta como
autor e director de escena con O melro branco (Premio Xeración Nós de Teatro Infantil, 1989), peza representada pola súa compañía Tranvía Teatro.
Como director habitual da compañía Ollomoltranvía, puxo en escena Commedia, un xoguete para Goldoni, espectáculo de commedia dell'arte que recibe os premios Compostela 1993 ao mellor espectáculo, mellor dirección e
mellor actor protagonista, así como o Premio de la Crítica del País Valenciá ao mellor espectáculo de 1994 e o
premio da AITA (Asociación Independiente de Teatro de Alicante) como mellor espectáculo de 1995.
Entre outros dos moitos espectáculos dos cales foi autor ou director escénico destacan: Raíñas de pedra
(finalista do Premio Álvaro Cunqueiro, 1991), Nau de amores, espectáculo montado a partir de textos de
dezaseis obras de Gil Vicente e producido polo CDG; Nano, monólogo a partir de textos da novela Tic Tac de
Suso de Toro (Premio María Casares 1998 á mellor adaptación, mellor dirección e mellor actor protagonista);
O bululú do linier (Premio María Casares 2000 ao mellor texto orixinal); ÑikiÑaque (Premio Max 2002 ao mellor
texto orixinal en galego), Binomio de Newton (nomeado para os premios Max 2003 como mellor texto orixinal
en galego); Bicos con lingua, escrito con outros autores (Premio María Casares 2004 ao mellor texto orixinal),
García (Premio María Casares 2006 ao mellor texto orixinal, nomeado nos premios Max 2006 para espectáculo
revelación e mellor texto orixinal en galego), Emigrados (Premio Max 2008 ao mellor texto orixinal en galego),
A piragua (producido polo Centro Dramático Galego e Premio María Casares 2008 ao mellor texto orixinal) ou E
ti quen vés sendo? (nomeado aos Premios María Casares 2009 como mellor texto orixinal e aos Premios Max
2009 como mellor texto orixinal en galego).
En 2008 fundou a compañía Abrapalabra Creacións Escénicas para presentar os espectáculos que el mesmo
escribe, dirixe ou protagoniza, e coa que puxo en escena Memoria das Memorias dun neno labrego —adaptación
do mítico libro de Xosé Neira Vilas para celebrar o 50 aniversario da súa primeira publicación—, Decamerón.
Historias para tempos ruíns ou As do peixe (Premio María Casares 2014 ao mellor texto orixinal).
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GANAS DE

OUVEAR
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO en coprodución co TEATRO NACIONAL DE CATALUNYA
Estrea: abril de 2015 no Teatro Nacional de Catalunya

Dramaturxia e interpretación: Joan Giralt e Dani Salgado
Dirección: Dani Salgado
Espazo escénico, iluminación, imaxe e vestiario: Laura Iturralde e
Montse Piñeiro
Produción e distribución: Compañía Catrocadeiras

Na liña de traballo destinada a promover e fortalecer
iniciativas que axudan ao teatro privado, o Centro
Dramático Galego estableceu unha vía de diálogo co
Teatro Nacional de Catalunya para poñer en valor a
calidade poética dun creador galego, Alfonso
Pexegueiro, ao pé dun poeta catalán, Narçis Comadira,
baixo a ollada dun dramaturgo: Dani Salgado que, cos
materiais poéticos de ambos os dous autores, erguerá
un espectáculo que terá como título Ganas de ouvear.
Salgado leu Hipatia, de Alfonso Pexegueiro, por recomendación de Giralt. A pesar das excelentes referencias sobre
a obra e o autor, a lectura provocou en Salgado un intenso
malestar. Mais para non decepcionar a Giralt, Salgado
contoulle que lle compracera o libro. Giralt animouse
entón a deixarlle outra obra poética destacable (Quan em
llegiu, unha recompilación de poemas de Narçís

Comadira). A lectura forzada desta nova peza converteuse
para Salgado nunha experiencia tan nefasta que creu
perder a capacidade para o gozo poético. Este descubrimento trastornou a Salgado, por entender que alguén
coma el, que exerce de docente e de creador teatral, non
pode permitirse tal incapacidade.
Ganas de ouvear é unha peza teatral que documentará o
proceso de recuperación da sensibilidade poética á que
se someterá Salgado nos próximos meses.
A compañía galega Catrocadeiras será a encargada de
xestionar a produción, que ten prevista a súa estrea no
Teatro Nacional de Catalunya en abril de 2015, para, de
seguido, ofrecer varias funcións no Salón Teatro de
Santiago.

Joan Giralt
autor e intérprete

Joan Giralt é titulado Superior en Arte Dramática na especialidade de Dirección Escénica e Dramaturxia polo
Institut del Teatre de Barcelona e Máster Oficial Interuniversitario en Estudos Teatrais. Traballou como actor
para o Centre de Teatre de Montcada, Moma Teatre, Grup de Teatre de la Universitat de València e Teatre de la
Bolangera, e como director para Bòbila, Teatre de la Caixeta, Teatro Círculo e Corcoratge. Desde 2009 é
profesor de Dramaturxia e Escrita Dramática na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD). No eido
da dramaturxia publicou Fora fira (Revista Galega de Teatro) e Campcantat (Premi Vila de Paterna 2002,
Tàndem) e estreou Si en lo mal temps la sirena bé canta, con textos de Roís de Corella e Ostres (Interior amb
finestres) a partir de contos de Chékhov.

Dani Salgado
autor, director e intérprete

Director de escena e dramaturgo, Dani Salgado é titulado polo Institut del Teatre de Barcelona. Dirixiu, entre
outras, Estigma, de Jacobo Paz, Vanesa Sotelo e Rubén Ruibal (Centro Dramático Galego, 2008), Porno (Teatre
Lliure, 2004) e Macbeth (Teatre Malic, 2002). Como dramaturgo, ademais de Porno (Teatre Lliure, 2004), tamén
ten visto estreadas as súas obras Historias del tren (Gran Teatre del Liceu, 2004), Dounia (lectura dramatizada
no Théâtre du Rond-Point, París, 2004), Warholand, Wittgenstein e El desassossec (Teatre Lliure, 2003) e El
clavicèmbal (Teatre Nacional de Catalunya, 2002). Como docente, impartiu clases de Dramaturxia (Campus
Universitari de la Mediterrània, 2004) e de Teoría Teatral (AULES, Barcelona, 2003-2004). Desde setembro de
2005 é profesor de Dirección Escénica na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD), traballo que
desenvolve na actualidade.
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A TEMPESTADE
VOADORA en coprodución co CENTRO CULTURAL VILA FLOR de Guimarães,
XXX MIT Ribadavia, TEATRO BRUTO e MAFALDA. Coa colaboración especial de
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO. Espectáculo subvencionado pola CONSELLERÍA DE
CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Estrea: 5 de xuño de 2014 na Fábrica Asa de Guimarães

Autoría: William Shakespeare
Dirección: Marta Pazos
Elenco: Diego Anido, Jose Díaz, Fernando Epelde,
Borja Fernández, Iván Marcos, Olalla Tesouro,
Hugo Torres, Guillermo Weickert e Sergio Zearreta
Traducción: Manuel Cortés
Adaptación: Fernando Epelde
Música Orixinal: Hugo Torres, Jose Díaz e
Fernando Epelde
Iluminación: José Álvaro Correia
Escenografía: Ana Luena
Vestiario: Uxía P. Vaello
Xastra: Cloti Vaello
Maquillaxe e Perruquería: Fany Bello
Coreografías: Diego Anido, Iván Marcos e
Guillermo Weickert
Adestramento físico: Guillermo Weickert
Sonoplástia: David Rodríguez
Vídeo: Gael Herrera
Fotografía: Paulo Pacheco
Axudantes de dirección: Uxía P. Vaello e
Joana Magalhães
Axudantes de producción: Denis García e
Joana Magalhães
Distribución: Cecilia Carballido
Produción: Jose Díaz

Que levarías a unha illa deserta?
Un I-Pod, as obras completas de Shakespeare, un colchón inchable, sombrillas para cocktails…
Despois dunha longa noite de inverno, a idea dun naufraxio na praia non semella tan terrible, así que… Por
que non pasalo ben?
Dicen que os vellos aseméllanse aos nenos.
A Tempestade é a guinda máis extravagante á carreira
dun xenio na súa senectude, a derradeira obra de
Shakespeare e tamén a declaración de intencións dun
autor inquedo que prefire enterrarse nas areas brancas
dunha praia de fantasía, que nunha realidade que xa soubo definir como ninguén.
A illa de Próspero é a mesma que logo alugarían o
Capitán Nemo ou O Doutor Moreau, pero os seus monstros, da man do autor, non poden evitar ter sangue nas
veas. Shakespeare é incapaz de privar de emocións ás
súas criaturas aínda que se trate de seres de fantasía
que se explican a si mesmos nun marco irreal, alucinóxeno, mesmo en parte froito desa pipa de Hachix recentemente atopada entre as pertenzas do demiúrgo.
Voadora propón un billete de ida a esta illa, onde o diálogo de Shakespeare se respecta ao pé da letra, pero para
ser recitado sobre un colchón inchable e encarnado a
través dun cásting extravagante.
A enerxía está intacta, pero o aroma é diferente; bailaríns, músicos, performers… todos á deriva e na mesma
nave dos tolos para celebrar a Shakespeare nunha experiencia sinestésica que encaixa como anel ao dedo no
imaxinario da compañía.
Agora que sabemos que era verdade que estamos feitos da mesma materia que os soños, sopra o vento a
favor para afondar nesta historia que é tamén o mellor
biopic posible sobre o seu autor. Unha auténtica biografía non autorizada e un rockumental de entrevistas
a monstros de cores sobre a banda que Shakespeare
nunca tivo, pero que deixou a mellor discografía completa xamais publicada.

A Tempestade de Voadora bebe de todas as fontes posibles; o único teito posible é o ceo e a única prohibición é
o aburrimento. Esta é a clave dunha obra onde hai lugar
para a vinganza e tamén para a rectificación, porque rectificar é de sabios.
Un brainstorming demencial onde choven refachos de
amor e de rabiosa corrupción. Un naufraxio onde a única
lóxica posible é a maxia.
450 anos máis tarde, seguimos nesta illa, asistindo á reunión desta banda cuxo frontman é un vello mago desaparecido que, ao igual que David Bowie, volve dende quensabeonde cun gran disco baixo o brazo.
A Tempestade é o último texto escrito por Shakespeare,
a suma da súa arte e de toda a súa experiencia teatral.
Trátase dunha tensa obra experimental sobre a exploración do perdón, a familia, o final do traballo, o final da
enerxía. A versión de Voadora garante unha posta en
escena intensa, moi física e moi plástica que dá como
resultado unha marusía de amor penetrante, traición
encarnizada e comedia hilarante.

COLABORACIÓNS

VOADORA en coprodución co CENTRO DRAMÁTICO GALEGO, a MOSTRA INTERNACIONAL DE
TEATRO DE RIBADAVIA, o CENTRO CULTURAL VILAFLOR (Guimarães) e as compañías
portuguesas AO CABO TEATRO e TEATRO BRUTO
Estrea: outubro de 2014

LIMIAR TEATRO e ACASO DANZA, en colaboración co CENTRO DRAMÁTICO GALEGO,
a ASOCIACIÓN DE PRODUTORES DE ARTES ESCÉNICAS de Pernambuco,
o FESTIVAL JANEIRO DE GRANDES ESPECTÁCULOS de Recife e o
TEATRO DA MALAPOSTA de Lisboa
Estrea: 9 de outubro de 2014 no Teatro da Malaposta de Lisboa

Dirección e dramaturxia: Fran Núñez e Barbara Aguiar
Asistente de coreografía: Fernando Oliveira
Dirección musical e axudantía de dirección: Jose Carlos Illanes
Dirección vocal e axudantía de dirección: Nuria Gullón
Espazo sonoro: Coco Castro
Espazo e iluminación: Otto di Coco e Fran Patiño
Actores, bailaríns e músicos: Bárbara Aguiar, Carol Gonçalves, Ana Maia, Manuel
Polo, Hugo Rodríguez, Fran Núñez Alonso e Coco Castro

Pangeia é un espectáculo con sete actores, bailaríns e
músicos en escena creado pola compañía galega Limiar
Teatro e a brasileira Acaso Danza, en colaboración co
Centro Dramático Galego, a Asociación de Produtores de
Artes Escénicas de Pernambuco, o Festival Janeiro de
Grandes Espectáculos de Recife e o Teatro da Malaposta
de Lisboa.
A produción busca profundar nos camiños que unen
Galicia, Brasil e Portugal. Nos camiños da terra, da
humanidade, do home desde unha perspectiva contemporánea e multidisciplinar que integre teatro, danza,
música, cociña e diferentes acentos e idiomas. Camiños
que van e camiños que voltan. O camiño como punto de
encontro.
Pangeia achega camiños mediante preguntas: preguntas
de hoxe, preguntas de onte, preguntas de sempre.
Alguén ten as respostas, pero nós as preguntas. Nós,
estamos no camiño.
Pangeia pretende reformular os procesos de creación
colectiva actuais na procura de novos modelos máis
abertos que dean resposta ás necesidades e demandas
sociais. Trátase dun proxecto transnacional que, dende
o impulso da creatividade, promove a participación e
traballo colaborativo de persoas chegadas de diferentes
ámbitos e nacionalidades. Un equipo coa vontade de
camiñar, de moverse a través das fronteiras físicas,
políticas e mentais do mundo para, mediante o coñecemento doutras culturas, chegar ao coñecemento da
propia, para a través do coñecemento dos outros,
coñecerse a si mesmos.
Creado en residencias artísticas en Brasil, Galicia e
Portugal, o espectáculo estrearase o 9 de outubro de
2014 no Teatro da Malaposta de Lisboa e xirará, a
continuación, por Portugal ata novembro para chegar a
Brasil en xaneiro de 2015 dentro do Festival Janeiro de
Grandes Espectáculos. Retornará a Europa en marzo e
abril e será representado no Salón Teatro de Santiago
de Compostela do 15 ao 19 de abril.

“A Pangeia é a historia da terra, a historia da humanidade,
a nosa propia historia. Pangeia é separarse para volver a
encontrarse, noutro lugar, doutro xeito, noutro tempo
como as placas tectónicas na deriva continental. No inicio
ficaran xuntas e no fin xuntas van ficar. A Pangeia é crise,
movemento, mudanza. É inicio. É fin.
É a suma de encontros e despedidas, de chegadas e
partidas, de desgrazas e alegrías. De preguntas, de
respostas. Respostas que levan a novas preguntas, a vellas
preguntas, ás preguntas de sempre. Dicía o Sócrates que
as respostas, as ideas, os pensamentos xa están en nós e
que só ha que parilas a base de preguntas. Hoxe; no mundo
global, onde a distancia non é tal, onde o arañeiro virtual
une as terras separadas, hoxe; falan dun país que ten toda
a información, que todo o sabe, que ten todas as respostas.
Si, ten, porén o verdadeiro poder está en quen ten as
preguntas.” (Fragmento de Pangeia).

FORMA

ACIÓN

FORMACIÓN

Proxecto Nós. Territorio (ES)Cénico Portugal-Galicia
Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) de Lisboa
Data: diferentes datas do mes de maio de 2015
O diálogo que se iniciou en 2013 entre os teatros
públicos de Portugal e Galicia deu lugar neste ano 2014
ao Proxecto Nós. Territorio (Es)Cénico Portugal-Galicia,
unha ambiciosa experiencia que se vai desenvolver en
2015 e 2016 e que ten como obxectivo establecer un
intercambio regular e periódico entre as artes escénicas
galegas e portuguesas, propiciando a circulación de
espectáculos entre Lisboa, Porto e Santiago de
Compostela, e contribuíndo a fornecer unha formación
de maior calidade entre os futuros egresados das
escolas de artes dramáticas das dúas beiras do río
Miño.
No marco de 'Nós' produciranse, montaranse e faranse
representacións públicas de dous espectáculos distintos
en Portugal e en Galicia. Así, esta iniciativa escénica
contempla dúas edicións: a primeira en Portugal, en
2015, e a segunda en Galicia, en 2016. En cada unha
delas participará un total de nove alumnos de interpretación, das especialidades técnicas e de dirección de
escena da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
(ESAD), a Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo (ESMAE) do Instituto Politécnico do Porto e

a Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC) do
Instituto Politécnico de Lisboa. Cada centro achegará
tres alumnos, e ao equipo resultante de estudantes
sumaranse un director e un dramaturgo profesionais.
A estrea deste primeiro espectáculo, que dirixirá o
portugués Pedro Penim a partir da dramaturxia que
escribirá expresamente José Maria Vieira Mendes, será
o 3 de xuño no TNDMII, onde se exhibirá ata o día 7. A
continuación representarase no Porto (Teatro Carlos
Alberto, do 10 ao 14 de xuño) e en Santiago de
Compostela (Salón Teatro, do 17 ao 21 de xuño).
Para visualizar o inicio deste proxecto, o espazo
escénico lisboeta acollerá —no mes de maio de 2015— o
programa “Portugal-Galicia: escenarios para un
encontro”, que abrangue unha serie de mesas de debate
e reflexión, proxeccións audiovisuais, recitais poéticos e
musicais... Trátase dun conxunto de actividades para
achegar a cultura galega e a portuguesa actual,
mostrando as complicidades, relacións e interaccións
entre elas.

Mesas redondas

01

A CULTURA GALEGA HOXE

02

O TEATRO GALEGO, PRESENTE E FUTURO

03

O SECTOR AUDIOVISUAL EN GALICIA, O RETO DO FUTURO

Curso de dirección
de escena
Universidade de Santiago de Compostela
Data: do 12 ao 23 de xaneiro de 2015

En parcería coa Universidade de Santiago de
Compostela (USC), o CDG desenvolverá un obradoiro de
Dirección de Posta en Escena destinado aos directores
de teatro e impartido polo prestixioso director canadiense Joël Beddows. A data prevista de realización será do
7 ao 20 de xaneiro de 2015 e aos participantes que
aproben o curso outorgaráselles un diploma da USC.
Oriúndo de Sturgeon Falls, Ontario, Joël Beddows
traballa como director, tradutor, investigador e pedagogo. Licenciado en Teatro pola Universidade de Ottawa,
completou a súa tese de máster no Institut d'Études
Théâtrales (Paris III – La Sorbonne Nouvelle) despois de
investigar traducións contemporáneas de textos de
Shakespeare en Canadá. En 2002, defendeu a súa tese
de doutorado sobre a Historia do Teatro Franco-Ontario
na Universidade de Toronto.
Como director de escena, é coñecido polas súas
producións a partir de repertorios non-realistas e novos
autores, destinadas á audiencia nova. Moi comprometido
con artistas emerxentes franco-ontarios, aceptou ser o
director artístico da compañía Théâtre la Catapulte
(1998-2010), poñendo en escena Safari de banlieue de
Stephan Cloutier (2001), Testament du couturier de
Michel Ouellette (2003), Cette fille-là de Joan MacLeod
(2004), La Société de Métis de Normand Chaurette
(2005), Entrailles de Claude Gauvreau (2007) e Rage de
Michele Riml (2009).
En 2010 foi o principal artífice do Proxecto Rideau,
inserido na programación do festival de teatro Magnetic
North de Ottawa. Esta iniciativa agrupou cen artistas

locais para escenificar, en diferentes lugares da cidade,
seis pezas de dramaturgos, tamén locais, escritas ex
profeso para o espazo en que serían representadas.
Beddows asinou a dirección escénica do texto Rebut de
Sarah Migneron.
As súas montaxes acadaron o entusiamo da crítica e do
público, destacan entre elas Le Chien de Jean Marc
Dalpé (Théâtre du Nouvel-Ontario, 2007); The Empire
Builders de Boris Vian (Third Wall Theatre, 2008);
Swimming in the Shallows de Adam Bock (Arts Court
Productions, 2010 e Premio Prix Rideau á mellor
produción e á mellor posta en escena); Happy Days de
Samuel Beckett (Foyle Arts Centre, 2010); Frères d'hiver,
unha adaptación de Joël Beddows e Marie Claude
Dicaire sobre o texto de Michel Ouellette (La Catapulte,
2011 e Premio Prix Rideau á mellor produción, mellor
posta en escena e mellor texto orixinal); East of Berlin
de Hannah Moscovitch (GCTC, 2012 e Premio Prix
Rideau á mellor produción); The Lavender Railroad de
Lawrence Aronovitch (Evolution Theatre, 2012 e Premio
Prix Rideau á mellor posta en escena); À tu et à moi de
Sarah Migneron (L'Atelier, 2013) e Visage de feu de
Marius Von Mayerburg (Théâtre Français du CNA,
Théâtre Blanc et Théâtre l'Escaouette). Recentemente
dirixiu La Fille d'argile de Michel Ouellette (La Catapulte,
2014).
Responsable desde 2011 do Departamento de Teatro da
Universidade de Ottawa, dirixe tamén unha cátedra de
investigación sobre francofonía canadiense, o que lle
permite investigar sobre a relación entre teatro e outras
formas de arte, como a poesía contemporánea.

SALÓN T
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OUTUBRO - NOVEMBRO - DECEMBRO
t A Tempestade

VOADORA en coprodución co CENTRO CULTURAL VILA FLOR DE GUIMARÃES, XXX MIT RIBADAVIA,
TEATRO BRUTO e MAFALDA. Coa colaboración especial de CENTRO DRAMÁTICO GALEGO. Espectáculo
subvencionado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Do venres 3 ao xoves 16 de outubro
Funcións xerais: venres 3, sábado 4, xoves 9, venres 10, sábado 11, mércores 15
e xoves 16, ás 20.30 h; domingos 5 e 12, ás 18.00 h
Funcións escolares: mércores 8 e 15 e xoves 9 e 16 ás 11.00 h
Autoría: William Shakespeare
Dirección: Marta Pazos
Elenco: Diego Anido, Jose Díaz, Fernando Epelde, Borja Fernández, Iván Marcos, Olalla Tesouro,
Hugo Torres, Guillermo Weickert e Sergio Zearreta
+info. páx. 26

m WOMEX 2014 (World Music Expo)

Feira Internacional das Músicas do Mundo

Do mércores 22 ao domingo 26 de outubro

t Galicia Escena Pro

MOSTRA DAS ARTES ESCÉNICAS

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS (AGADIC)
Do luns 3 ao mércores 5 de novembro

c Festival Cineuropa
CONCELLO DE SANTIAGO
Do venres 7 ao domingo 30 de novembro

estrea

Sweeney Todd. O barbeiro diabólico da rúa Fleet
VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, CULTURA E FORMACIÓN CONTINUA DA USC. AULA DE TEATRO
Mércores 3 e xoves 4 de decembro, ás 20.30 h
Autoría: adaptación do musical de Stephen Sondheim a partir do libreto de Hugh Wheeler
Dirección: Roberto Salgueiro

t Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán
FEDERACIÓN GALEGA DE TEATRO AFECCIONADO (FEGATEA)
Do venres 5 ao domingo 7 de decembro

t As laranxas máis laranxas de todas as laranxas
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
Do martes 9 ao martes 30 decembro
Funcións familiares: sábado 13, domingo 14, luns 22, martes 23 e do venres 26 ao Martes 30, ás 18.00 h
Funcións escolares: martes 9, ás 10.00 h e ás 12.00 h; mércores 10, xoves 11 e venres 12 ás 11.00 h;
luns 15, martes 16, mércores 17 e xoves 18, ás 11.00 h; e venres 19, ás 10.00 h e ás 12.00 h.
Autoría: Carlos Casares
Versión e dirección: José Caldas
Composición e dirección musical: Bernardo Martínez
Elenco: Alba Blanco Taín, Alberte Cabarcos, Davide González Lorenzo, Ailén Kendelman,
Fran Lareu e Laura Villaverde
+info. páx. 8

XANEIRO - FEBREIRO - MARZO
m Concerto de Gallaecia Big Band + Las Brownies
Venres 23 de xaneiro, ás 21.30 h
Tras o seu recente debut, a Gallaecia Big Band —a única big band de profesionais en activo en Galicia
formada por trece músicos curtidos no jazz e o vocalista Sergio Zearreta— acompañará en directo o
trío vocal "Las Brownies", composto por Paty Lesta, Paula Romero e Carla Green.

m Concerto de Brais Morán
Presentación do seu novo disco En paz
Xoves 29 de xaneiro, ás 21.00 h
O cantante e guitarrista Brais Morán (membro do grupo coruñés Loretta Martin) presenta o seu novo
disco en solitario En paz, gravado, mesturado e masterizado en Abrigueiro Estudios por Arturo
Vaquero.
Estará acompañado por Manu Seoane (guitarra eléctrica e coros), Miguel Queixas (batería e
percusións), e Denis Morán (baixo eléctrico e coros).

t Kassa

ELEFANTE ELEGANTE
Do venres 30 de xaneiro ao mércores 4 de febreiro
Funcións xerais: venres 30 e sábado 31, as 20.30 h; domingo 1, ás 18.00 h
Funcións escolares: do luns 2 ao mércores 4, ás 11.00 h
A obra Kassa está libremente inspirada na novela A metamorfose de Franz Kafka.
A transformación en insecto (ou metamorfose) que sufre Gregor reflexa de xeito metafórico a profunda
depresión na que cae o protagonista do texto, debido á vida estresante que leva, ao exceso de traballo, á mala
alimentación fóra de casa, aos horarios desregulados, ás poucas horas de sono, ao pouco tempo para descansar e ás moitas viaxes de traballo. Así e todo, a depresión do protagonista de Kassa débese precisamente
ao contrario, ou sexa, ao feito de perder o traballo e non poder pagar a súa hipoteca.

SALÓN TEATRO

mo Monólogo de Xavier Varela
Xoves 5 e venres 6 de febreiro, ás 20.30 h

t Um Picasso
COMPANHIA TEATRO BRAGA
Mércores 11 de febreiro, ás 20.30 h
Autoría: Jeffrey Hatcher
Tradución: Brian Head
Dirección e espazo escénico: Eduardo Tolentino de Araújo
Elenco: Ana Bustorff e Rui Madeira
Figurinos: Manuela Bronze
Ambiente sonoro: Pedro Pinto
Creación de vídeo: Frederico Bustorff Madeira
Deseño da iluminación: Antonio Simón
Deseño gráfico e fotografía: Paulo Nogueira
O espectáculo, creado a partir da obra A Picasso de Jeffrey Hatcher, desenvólvese no París ocupado
polos alemáns. A Gestapo "quere" unha obra de Picasso para unha vernissage. Picasso é levado a un
búnker, onde coñece unha atractiva loura que está alí en misión secreta: obter a autenticación de
Picasso en, polo menos, un de tres autorretratos do artista. Pretende incluír a Picasso nunha vernissage
co obras de Klee, Miró e Leger. Despois dunha apaixonante esgrima verbal entre o artista e a axente,
Picasso remata por asumir os tres debuxos, de diferentes períodos da súa vida. Feliz pola misión
cumprida e polo transcurso da súa relación, Fraulein Ficher convida a Picasso a saír de alí con ela. O
pintor indaga onde e cando terá lugar a exposición. Pola resposta evasiva percibe que se trata ao final
dunha manifestación nazi onde se queimarán obras de "arte dexenerada". A reacción de Picasso é
violenta, negando a autoría dos deseños, e a axente esixíndolle unha xustificación máis plausible.
Picasso satisfai con argumentos a esixencia e deixa a loura sen o obxectivo final da súa visita: unha
obra autenticada. Despois dunha loita verbal intensa e estimulante, o artista comeza a debuxar a propia
Fraulein, continuando o xogo de sedución entre eles. Picasso estraga o retrato e intenta violala. Na
pelexa, ela cúspelle no rostro e o volve ao debuxo para tentar captar a rabia da muller...

t

Festival Internacional de Teatro Universitario 2014
VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, CULTURA E FORMACIÓN CONTINUA DA USC. AULA DE TEATRO
Do luns 16 ao domingo 22 de febreiro

estrea

Xardín suspenso
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
Do venres 20 de marzo ao domingo 5 de abril
Función de estrea: venres 20, ás 21.00 h
Funcións xerais: venres e sábados, ás 20.30 h; domingos, ás 18.00 h
Funcións escolares: mércores e xoves, ás 11.00 h
Autoría: Abel Neves
Dirección: Cándido Pazó

+info. páx. 14

ABRIL - MAIO - XUÑO
t Pangeia
TEATRO LIMIAR e ACASO DANZA, en colaboración co CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
Do mércores 15 ao sábado 18 de abril, ás 20.30 h; domingo 19, ás 18.00 h
Dirección e dramaturxia: Fran Núñez e Barbara Aguiar
Asistente de coreografía: Fernando Oliveira
Dirección musical e axudantía de dirección: Jose Carlos Illanes
Dirección vocal e axudantía de dirección: Nuria Gullón
+info. páx. 28

t Ganas de ouvear
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO en coprodución co TEATRO NACIONAL DE CATALUNYA
Do xoves 23 ao sábado 25 de abril, ás 20.30 h; domingo 26, ás 18.00 h
Dramaturxia e interpretación: Joan Giralt e Dani Salgado
Dirección: Dani Salgado
+info. páx. 21

t XV Mostra de Teatro Universitario de Galicia
VICERREITORÍA DE ESTUDANTES, CULTURA E FORMACIÓN CONTINUA DA USC. AULA DE TEATRO
Do luns 27 de abril ao mércores 6 de maio

t Saxo tenor
TEATRO NACIONAL D. MARIA II
Do xoves 28 ao sábado 30 de maio, ás 20.30 h; domingo 31, ás 18.00 h
Autoría: Roberto Vidal Bolaño
Tradución: José Martins e Manuel Guede Oliva
Dirección: José Martins
Escenografía e figurinos: Rui Francisco
Iluminación: José Carlos Nascimento
Elenco: João Grosso, José Neves, Manuel Coelho, Maria Amélia Matta, Lúcia Maria, Paula Mora, Bernardo
Chatillon, Luís Geraldo, Jorge Albuquerque, Joana Cotrim, Lita Pedreira, Maria Jorge e Rita Figueiredo
“Unha desgracia arrabaldeira improbable entre loucos, chourizos, gansters, chulos, currantes e putas”,
tal e como Bolaño subtitulou esta peza escrita en 1991. Roberto Vidal Bolaño (1950-2002) é un dos máis
importantes dramaturgos galegos contemporáneos e foi un eminente director e actor, pioneiro do teatro
profesional galego. Nesta peza, o autor —herdeiro lexítimo de Ramón M.ª del Valle Inclán— proponnos un
verdadeiro esperpento de finais do século XX, á sombra de Santiago e da súa Catedral. Esta obra recibiu o
Premio Álvaro Cunqueiro de textos teatrais, como o mellor orixinal de teatro escrito en galego en 1991.

t

Proxecto Nós. Territorio (ES)cénico Portugal-Galicia
(Título por determinar)
TEATRO NACIONAL D. MARIA II, ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA DE LISBOA,
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO, ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA, ARTES E ESPECTÁCULO DE PORTO,
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO e ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICA DE GALICIA
Do mércores 17 ao sábado 20 de xuño ás 20.30 h; domingo 21, ás 18.00 h
Autoría: José Maria Vieira Mendes
Dirección: Pedro Penim

VENDA DE ENTRADAS
salón teatro
Salón Teatro
Rúa Nova, 34
Santiago de Compostela
Billeteira: Tel. 981 58 49 78
(Aberta desde dúas horas antes do comezo de cada espectáculo)

As entradas para asistir aos diferentes espectáculos
poranse á venda no despacho de billetes do Teatro
Principal (aberto de 18.00 a 21.00 h) e no do Salón
Teatro (os días de función, desde dúas antes do
comezo). Tamén poden adquirirse na billeteira
electrónica da web http://entradas.abanca.com.
O prezo habitual das localidades é de 10 euros (con
descontos do 40% para estudantes, xubilados,
usuarios do carné xoven, desempregados e
determinados colectivos profesionais), e de 5 euros
para as funcións do domingo, día do espectador.
Máis información en www.centrodramatico.org.

trisquelia

