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Venres 3, 20:30 h. AUDITORIO MUNICIPAL

Compañía: Patrice Thibaud (Francia)
Espectáculo: Fair Play
Duración: 1 h. 20 min. 

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Intérprete: Patrice Thibaud | Músico: Philippe Leygnac 
| Dramaturxia e asistente da posta en escena: Marie 
Duret-Pujol | Iluminación: Charlotte Dubail | Vestiario: 
Isabelle Beaudouin | Técnico de iluminación: Aurélien 
Amsellem | Técnico de escenario: Hervé Triquet

SINOPSE:
Thibaud diríxese a si mesmo e ao seu acólito Philip-
pe Leygnac. O dúo cómico mergúllase con deleite no 
mundo do deporte. 
Sen mediar palabra, os dous homes proxectan situacións 
cómicas inesperadas que, e a miúdo, toman ao especta-
dor por sorpresa. Esta parella de actor e músico pasa de 
heroes dos estadios a perdedores tráxicos, condúcenos 
polos campos de deporte e converte aos seus apaixona-
dos fans en seguidores, abraiados polas xogadas e de-
mais debilidades do seu ídolo. Durante hora e media, 
deporte e teatro confúndense. A adrenalina sobe entre 
bastidores e todo pode ocorrer. Como ocorría co inigua-
lable Chaplin, nin unha soa palabra apoia a montaxe: 
todo é visual, próximo ao burlesco. A sucesión de gags 
sobre o particular mundo do deporte é unha oportuni-
dade para rir, o que nestes tempos grises, sempre é de 
agradecer.

Patrice Thibaud é posiblemente o mellor cómico do 
mundo. Abordou diferentes estilos teatrais, co empeño 
de crear unha marca propia de poesía escénica, á vez 
humorística e profunda. En Fair Play é posible atopar 
referencias a Jacques Tati, Chaplin ou Buster Keaton. 
Con “Fair Play” Patrice Thibaud e Philippe Leygnac 
conseguiron a súa consagración internacional, facendo 
rir ás gargalladas a grandes e pequenos.

www.patricethibaud.com

Xoves 2, 20:30 h. AUDITORIO MUNICIPAL

COMPAÑÍA: Choni Compañía Flamenca 
(Andalucía)
ESPECTÁCULO: La gloria de mi mare
DURACIÓN: 1 h. 40 min. 

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Dirección: Estrella Távora | Colaboración coreográfica: 
Manuel Cañadas | Intérpretes: Asunción Pérez 
“Choni”, Juanjo Macías, Alicia Acuña e Raúl Cantizano 
| Coordinación técnica e iluminación: Nacho Sánchez. 
Buenaventura Producciones | Soporte audiovisual 
e fotografía: Félix Vázquez (4i40) | Deseño gráfico: 
David Alfaro / María García Márquez | Rexedor e 
maquinista: Luis Almagro | Escenografía: Antoni Godoy | 
Vestiario: Rosalía Zahino, Salao, Felisa García | Tocados/
Complementos: Encarna Solá, Angie Paz | Produción 
Executiva: María Velasco

SINOPSE:
Gloria é a nai dunha artista (bailaora) á que xa se lle re-
coñece no mundo do espectáculo. Pola época na que lle 
tocou vivir, Gloria non puido dedicarse ao espectáculo 
que é o que lle tería gustado, pero goza acompañando 
e axudando á súa filla. Nesta divertida obra poranse de 
manifesto moitas das típicas situacións que se dan entre 
unha artista e a súa nai. Este espectáculo inspírase na 
cultura do café-cantante, mesturando o humor, o cante 
e o baile flamenco máis tradicional, a copla, a ironía e, 
como non, a improvisación. Unha homenaxe á nai da ar-
tista. A todas as nais. A todas as artistas. 
“La Gloria de mi mare” é a última produción de Choni 
Compañía Flamenca, e dende a súa estrea na XVI Bienal 
de Flamenco de Sevilla, non deixou de recoller éxitos de 
público e foi galardoada con dous premios na edición 
2011 de Escenarios de Sevilla (Mellor Espectáculo e Me-
llor Interpretación masculina), e co Premio do Público no 
Festival de teatro de Chiclana 2011.

www.choniciaflamenca.es

Sábado 4, 20:30 h. AUDITORIO MUNICIPAL

COMPAÑÍA: Compañía de Danza Fernando 
Hurtado (Andalucía)
ESPECTÁCULO: Charlie
DURACIÓN: 65 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA: Dirección: Fernando Hurtado | Co-
reografía: Fernando Hurtado e Compañía de Danza Fernando 
Hurtado | Asistente de dirección: Vanessa López | Asistente 
de dramaturxia: Rocío Calvo | Intérpretes: Inma Montalvo, 
Nuria Estébanez, Sergio Moya, Pablo Lomba, Fernando Hurta-
do | Música: Collage sobre bandas sonoras de filmes de Char-
les Chaplin, Chopin, Vivaldi, Henri Torge e Serge Houpine, 
Brahms, Fernando Domingo | Deseño iluminación: Patricia 
Gea | Espazo escénico: Fernando Hurtado | Vestiario: Adapta-
ción Compañía Fernando Hurtado sobre deseños dos filmes 
de Charles Chaplin | Maquillaxe: Rebeca Gómez | Edición mu-
sical: Pablo Lomba | Masterización: Ricardo Jiménez | Proxec-
ción: Azael Ferrer | Vídeo: Ricardo Bajo | Fotografía: Lily Oliva, 
Alejandro Herrera e Antonio Rojas | Produción: Compañía 
Fernando Hurtado (Pablo Lomba) | Distribución: Elena Millán

SINOPSE: Charles Spencer Chaplin naceu en Londres o 16 
de abril de 1889. O seu pai era un cantante versátil e actor, 
e a súa nai unha atractiva actriz e cantante, que ganou 
unha reputación polo seu traballo no campo da ópera lixei-
ra. Charlie foi guindado cos seus propios recursos antes de 
chegar á idade de dez anos, coa temperá morte do seu pai 
e a subseguinte enfermidade da súa nai, o que lles obrigou 
a el e ao seu irmán, Sidney, a valerse por si mesmos. A 
Compañía de Danza Fernando Hurtado non pretende outra 
cousa que volver unha mirada ao pasado e recordar, que in-
cluso cuns pantalóns rotos e algo grandes, incluso sen nada 
nos petos, con pouca sorte na vida, sen ninguén cerca de ti, 
pero iso si, con moita vontade, grande disposición do noso 
ser e a nosa “integridade”... nada está perdido.

PREMIOS: Premio ao Mellor Espectáculo de Danza FETEN 
2012, Premio do Público Sala Ruzzafa de Valencia 2013, Fi-
nalista aos Premios MAX, Mellor Espectáculo Infantil 2014.

www.ciafernandohurtado.com

Mércores 8, 20:30 h. AUDITORIO MUNICIPAL

COMPAÑÍA: The Funamviolistas (Andalucía)
ESPECTÁCULO: The Funamviolistas
DURACIÓN: 75 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Dirección: Rafael Ruiz | Intérpretes: Ana Hernández, 
Mayte Olmedilla e Lila Horovitz | Produción: The 
Funamviolistas | Deseño de vestiario: Maite Agorreta 
e Natalia Alonso | Deseño de escenografía: Marcos 
Carazo Acero | Deseño de iluminación: Nuria Herníquez 
e Miguel Ruz Velasco | Deseño de son: Sergio Casanova 
e Enrique González

SINOPSE: 
Nunha praza calquera, atópanse casualmente tres mu-
lleres cun presente truncado. Este cruce do destino cam-
biará as súas vidas inevitablemente. A amizade, a supe-
ración e o cotián son o fío co que se tece esta historia 
entrañable e conmovedora, narrada polas tres intérpre-
tes a través dunha insólita e excepcional combinación 
de música, danza, canto, humor e teatro xestual, sen 
necesidade do uso da palabra.
“The Funamviolistas” é espectáculo que consegue com-
binar con fina beleza e orixinalidade un abano de dis-
ciplinas artísticas, creando unha fusión acrobática, case 
máxica, que atrapa ao espectador dende o inicio, emo-
cionando e divertindo.
O repertorio da obra é á vez banda sonora e voz dos per-
sonaxes desta historia. Un paseo polas emocións do ser 
humano que combina con frescura obras de Antonio Vi-
valdi, Edvard Grieg, Jules Massenet, Georges Bizet, Astor 
Piazzolla, Rita Pavone, bandas sonoras como “Deseando 
amar”, “Les Triplettes de Belleville” e temas clásicos do 
jazz e o tango arxentino.

PREMIOS: Premio Talent Madrid 2013 ao Mellor Espec-
táculo Musical. Premio ao Mellor Espectáculo de Sala na 
XVI Feira de Teatro de Castela e León. Premio Max como 
Mellor Espectáculo Revelación.

www.thefunamviolistas.com

Martes 7, 20:30 h. SALÓN EMILIA PARDO 
BAZÁN (ED. DE FACULTADES-CAMPUS UNIVERSITARIO)

COMPAÑÍA: Teatro da Didascália (Portugal)
ESPECTÁCULO: One man alone
DURACIÓN: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Creación, interpretación e escenografía: Bruno Martins 
| Dirección: Sérgio Agostinho | Figurinos: Joaquim 
Azevedo | Deseño de luz e son: Bruno Martins e Valter 
Alves | Deseño gráfico: Beastly Beast | Fotografía: 
Tiago Braga | Produción executiva: Cláudia Berkeley | 
Coprodución Teatro da Didascália e Casa das Artes de 
Famalicão

SINOPSE: 
One man alone é un espectáculo dun só, literalmente 
só. Sen interlocutor, nin técnico de luz nin son, o actor 
vese así obrigado a proseguir o seu espectáculo inter-
pretando e operando ao mesmo tempo a propia luz que 
o ilumina e a música que acompaña á obra.
Todo acontece nunha panadería, naquelas horas da 
noite no que o panadeiro fai pan e o resto do mundo 
soña con el. 
O espectáculo aséntase no virtuoso xogo físico do actor, 
na capacidade de se multiplicar en varios personaxes, 
nas varias funcións do seu oficio, e na súa capacidade 
de sorprender a través dun espectáculo onde a maxia é 
aliada da simplicidade.

A COMPAÑÍA: 
Teatro da Didascália fúndase en 2008 e ten como princi-
pal actividade a creación teatral, perseguindo unha polí-
tica de investigación estética e innovadora no panorama 
teatral portugués. 
Utiliza o corpo como ferramenta experimental que dá 
lugar á creación dunha dramaturxia e linguaxe orixinais, 
investindo nunha escrita teatral atraínte e universal. 

www.teatrodadidascalia.com

Domingo 5, 19:00 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: Viaje Inmóvil (Chile - Francia)
ESPECTÁCULO: Otelo
DURACIÓN: 75 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Adaptación e dirección: Tita Iacobelli, Jaime Lorca e 
Christian Ortega | Intérpretes: Tita Iacobelli e Jaime 
Lorca | Iluminación: Tito Velásquez | Son: Gonzalo 
Aylwin | Música: Juan Salinas | Vestiario: Loreto 
Monsalve | Produción: Viajeinmóvil

SINOPSE:
Espectáculo baseado no clásico de William Shakespea-
re, creado e especialmente adaptado para dous actores, 
monicreques e obxectos, todos fusionados entre si, on-
de os bonecos actúan o que os actores non poden facer, 
acción que busca potenciar a posta en escena, facéndoa 
moi atraínte e potente para o espectador/a.
“¡Falade de min como alguén que amou demasiado, al-
guén que por celos, quedou preso da loucura”, di Otelo 
ao final da peza. A mesma desculpa pódese apreciar na 
maioría dos diarios sensacionalistas da nosa época, pe-
ro a verdade é que cando un home mata a unha muller, 
é para exercer poder sobre ela, tratando de controlar e 
posuír o seu corpo e a súa alma. (Cisneros, Unesco 2005). 
Con esta premisa e intentando recobrar o carácter po-
pular que a obra tivo nas súas orixes, (Teatro The Glo-
be 1604), a compañía Viaje Inmóvil sorpréndenos cunha 
montaxe delirante, que mestura seres humanos e moni-
creques, realidade con fantasía, o humor e a traxedia, o 
antigo e o contemporáneo. 

A COMPAÑÍA: 
Viaje Inmóvil estrea Gulliver o 23 de marzo de 2006, 
que foi vista por máis de 100.000 persoas en Chile, Fran-
cia, Bélxica, España, Portugal, Brasil… Recibiu o Premio 
á Mellor Obra 2006 do Círculo de Críticos de Valparaíso 
e o Premio do Público no Festival de Almada-Portugal 
no ano 2007. 

www.viajeinmovil.cl



Sábado 11, 20:30 h. ANTIGA CAPELA 
(CAMPUS UNIVERSITARIO)

COMPAÑÍA: Matarile Teatro (Galicia)
ESPECTÁCULO: Teatro invisible
DURACIÓN: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Creación e interpretación: Ana Vallés | Espazo, 
iluminación e son: Baltasar Patiño | Textos: Ana Vallés 
| Outros textos: Javier Martínez Alejandre | Citas: Didi-
Huberman, Gilles Deleuze, Passolini, Tadeusz Kantor 
| Outras presenzas: Kazuo Ohno, Jane Alexander, 
Sara Molina, Melville, Chavela Vargas | Axudante de 
dirección: Baltasar Patiño | Asistente de dirección: 
Daniel Baamonde | Fotografía: Jacobo Bugarín | Vídeo: 
Manu Lago | Deseño gráfico e web: Baltasar Patiño | 
Produce: Matarile Teatro | Distribución: Matarile Teatro

SINOPSE:
Teatro invisible é un espectáculo-conferencia teatral de 
Ana Vallés.
En decembro de 2012 a ESAD convidou a Ana Vallés a un 
encontro con alumnos de dirección sobre as formas tea-
trais de Matarile. Este encontro concretouse nunha con-
ferencia de aparencia teatral que deu lugar a un colo-
quio, e a partir desta experiencia decídese desenvolver 
Teatro Invisible, onde se mostran as principais claves do 
teatro de Ana e Matarile. “Lin nun artigo dun xornal que 
en 1571, aos 38 anos, amolado das obrigacións e das 
vaidades da vida pública, o señor de Montaigne tomou a 
decisión de retirarse a coidar da súa casa e a ler os libros 
da súa biblioteca. E aferreime a este precedente, libre xa 
de todo remordemento ou, mellor aínda, da sombra do 
arrepentimento”.

www.matarileteatro.net

Domingo 12, 20:30 h. AUDITORIO MUNICIPAL

COMPAÑÍA: Tshock Cultura Emocional 
(Baleares)
ESPECTÁCULO: Parasceve
DURACIÓN: 70 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Autor: Blai Bonet | Dirección: Jeroni G. Obrador | 
Intérpretes: Marta Barceló, Guillem Juaneda e David 
Pérez Miró | Voces: Xavier Núñez e Jeroni Obrador | 
Música: Pep Burguera | Escenografía: Catalina Obrador 
| Vestiario: Inès Colom | Son e iluminación: Joan 
Vidal | Axudante de produción: Isabel María Galmés | 
Produción: TSHOCK

SINOPSE:
Narra a historia da familia Skiud, facendo un retrato per-
fecto da psicoloxía familiar en tempos de guerra. Unha 
historia que afonda no individuo, conseguindo manter 
a empatía con todo tipo de espectadores. Traspasa as 
barreiras do local convertendo en universal a súa men-
saxe a través da psicoloxía do individuo. É unha men-
saxe atemporal e fóra do espazo, irmandándonos a to-
dos fronte á guerra.
Trátase dunha obra que fai un retrato das persoas, das 
familias, das sociedades reprimidas polos condicionan-
tes dunha guerra, onde o autor faise universal ao es-
coller a uns protagonistas non políticos, xa que o que 
conta é a súa historia familiar dende o punto de vista 
emocional. Unha obra fresca polo resultado, unha dra-
maturxia universal pola grande crítica social á falta de 
humanidade, a falta que nos condena á supervivencia 
máis básica, que non nos deixa indiferente. 

PREMIOS: 
Espectáculo finalista da V CENIT Sevilla 2013.

tshockculturaemocional.blogspot.com.es

Mércores 15, 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: Aporía (Galicia)
ESPECTÁCULO: 30 e tantos ósos
DURACIÓN: 70 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Espectáculo realizado a partir de textos e materiais de 
creación colectiva | Dirección e dramaturxia: Diana Mera 
| Interpretación: Teté García, Merche Pérez, María Roja 
e Diana Mera | Espazo escénico e iluminación: Diego 
Valeiras | Música en directo para piano: Teté García | 
Gravación e edición de vídeo: Pablo Pintor | Fotografía: 
César Carballo | Fotografía cartel: Miguel Vidal | Deseño 
gráfico: María Roja | Agradecementos: Dani Salgado, 
Óscar Codesido e Miguel Vidal

SINOPSE:
30 e tantos ósos unha viaxe de catro mulleres de trin-
ta e tantos anos que, cansas de vivir agochadas de-
trás das paredes, adoptando condutas alleas, deciden 
transcender a pel e a carne a través da figura mítica 
da Loba; para chegar aos seus ósos, á materia máis 
elemental, onde se inscribe a súa historia persoal e co-
lectiva, atopándose, desterrado, o seu potencial máis 
vital e salvaxe.
Trátase de volver a mirada atrás, ao faiado (como Kantor 
volvía á súa clase da infancia), ese lugar onde se perde 
a noción do tempo pola encrucillada de épocas e xe-
racións que o constrúen, e se amorean os obxectos de 
toda unha vida ateigados de lembranzas para, unha vez 
alí, observalos, removelos, quitarlles o po, confrontarse 
con eles e pedirlles que falen daquilo que viviron e pre-
senciaron, que nos digan a verdade con crueza, dende 
o silencio no que habitan, para provocar unha catarse 
que nos conduza do fondo á superficie e que nos man-
teña espertas, dispostas, preparadas para a loita que é 
sempre eterna.

Xoves 16, 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: Chévere (Galicia)
ESPECTÁCULO: Ultranoite no país dos ananos
DURACIÓN: 90 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA: Textos e letras cancións: Ma-
nuel Cortés | Dirección: Chévere | Intépretes: Patricia de 
Lorenzo, Miguel de Lira, Mónica García, Arantza Villar, 
César Goldi, Xron, Xacobe Martínez Antelo, Max Gómez 
e Manuel Cebrián | Música orixinal: Xacobe Martínez An-
telo | Escenografía, roupas: Carlos Alonso | Iluminación: 
Fidel Vázquez | Son: Xurxo Pinheiro | Deseño gráfico: 
Fausto Isorna | Comunicación: Xana García | Fotografía: 
Matteo Bertolino | Produción: Patricia de Lorenzo e Xesús 
Ron. Producido co apoio de Agadic e Concello de Teo

SINOPSE: Ultranoite no País dos Ananos (un cabaré nihilista 
ou un musical sobre a derrota). O País dos Ananos é unha 
viaxe retranqueira que facemos a través da Ultranoite ao 
tempo e ao lugar que nos tocou vivir. Podémolo chamar Gali-
cia se queremos. Un lugar definido polo dispendio do presen-
te, o cinismo das clases dirixentes e a fin da esperanza nun 
futuro mellor. Para retratar esta terra humillada polo asfal-
to servímonos da compañía de dous autores emparentados 
polo seu mal humor e un lirismo tan afiado como insultan-
te: Jonathan Swift e Celso Emilio Ferreiro. Diante deles, nós 
somos simples aprendices. Pero somos honestos, non nos 
gusta nada como se fixeron as cousas, estamos convencidos 
de que se poderían facer mellor de calquera outra maneira.
As ultranoites: En xaneiro de 1993 empezaron a facerse as Ul-
tranoites na Nasa, ao mesmo tempo que a Xunta de Galicia in-
ventaba un alter ego para incorporar ao futuro, o Xacobeo, na-
vegando sobre a marea de subvencións que chegaban da Unión 
Europea. Chegaron cartos ao chou para pagar autovías, alta ve-
locidade, polígonos industriais, paseos marítimos, portos exte-
riores, auditorios, paparotas, fundacións e mesmo unha Cidade 
da Cultura que permanece en ruínas como símbolo dun país de 
ananos que quixo ser xigante. Mentres, a Ultranoite mergullouse 
en canles subterráneas para ofrecer un reflexo crítico, falcatrueiro 
e perralleiro desa realidade tan aparente pero tan oca. 

http://redenasa.tv/gl/pais-dos-ananos/

Sábado 18, 19:00 h. AUDITORIO 
MUNICIPAL, SALA AZUL

COMPAÑÍA: Pablo Fidalgo Lareo (Galicia)
ESPECTÁCULO: Perfomance O estado salvaxe.
Espanha 1939
DURACIÓN: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA: 
Creación e texto: Pablo Fidalgo Lareo, a partir das 
películas de Manuel Lareo | Montaxe: Xurxo Chirro | 
Intérprete: Mercedes Fernández Vázquez | Asistencia 
técnica: Paul Edward Guy | Produción e web: Amalia Area

SINOPSE: 
“O estado salvaxe é unha performance creada despois 
de moitas conversas coa miña avoa. Ela é, ademais, a 
única actriz da peza. A través de imaxes en súper 8 gra-
vadas polo meu avó dende os anos 50 ata os 80, reescri-
biremos a historia da miña familia, e ao mesmo tempo, 
a historia de España dende a guerra civil ata os nosos 
días. É o testemuño dunha muller que leva moito tempo 
en silencio e que ten un grande desexo de falar, moito 
que aclarar, moito que reparar. É, sobre todo, un acto 
de amor lúcido e extremo, un ataque de romanticismo 
antes de queimar as naves. Nunha carta dirixida ás súas 
netas, a miña avoa vai tecendo a súa biografía e cues-
tionándose todo o seu pasado, o seu presente e o seu 
futuro, nun exercicio de honestidade brutal que guinda 
luz sobre o que significa estar vivos hoxe”.
O estado salvaxe. Espanha 1939 foi creada entre Gali-
cia, Portugal e Arxentina. Producida polo MARCO, Museo 
de Arte Contemporánea de Vigo, coproducida por Centro 
Párraga (Murcia) e Festival Temps d’Images (Lisboa). Co 
apoio de Fundación START-Centro de Investigaciones Ar-
tísticas de Bos Aires, Festival Bad-Museo Guggenheim 
Bilbao, Centro Cultural Vilaflor (Guimarães), O espaço do 
tempo (Montemor-o-novo), e Zé dos bois (Lisboa). 

PREMIOS: Seleccionado polo proxecto Fabulamundi. Play-
write Europa 2013/2014. 

pablofidalgo.com

Venres 17, 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: Voadora (Galicia)
ESPECTÁCULO: A tempestade
DURACIÓN: 120 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA: Tradución: Manuel Cortés | Adap-
tación: Fernando Epelde e Voadora | Dirección: Marta Pazos | 
Intérpretes: Hugo Torres, Guillermo Weickert, Fernando Epel-
de, Diego Anido, Sergio Zearreta, Borja Fernández, Olalla Te-
souro, Iván Marcos e Jose Díaz | Música orixinal: Jose Díaz e 
Hugo Torres | Deseño de luces: José Álvaro Correia | Vídeo: 
Gael Herrera | Deseño de escenografía: Ana Luena | Deseño 
de vestiario: Uxía P. Vaello | Peiteados e maquillaxe: Fany 
Bello | Produción: Jose Díaz | Distribución: Cecilia Carballido | 
Un espectáculo de VOADORA, en coprodución co Centro Cul-
tural Vila Flor (Portugal), Centro Dramático Galego (Galicia), 
Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (Galicia), Teatro 
de Cerca (Portugal) e Teatro Bruto (Portugal)

SINOPSE: Próspero, duque de Milán, inmerso nos seus estudos, 
é traizoado polo seu irmán Antonio, quen o expulsa nun golpe 
de estado e abandónao no mar á súa sorte, xunto á súa pe-
quena filla Miranda. A familia desembarca nunha illa deserta 
onde vivirán entre monstros e espíritos. Doce anos despois, o 
azar fai que os traidores naveguen cerca da illa. A obra comeza 
precisamente aquí, cando Próspero provoca unha tempestade 
que arrastrará ós seus inimigos á illa. A maxia de Próspero 
obriga aos personaxes a unha autorrevelación.

A COMPAÑÍA: Voadora é unha estrutura con sede en Santiago 
de Compostela pero o seu espírito nómade e o seu afán de 
colaboración con outros artistas levouna a desenvolver sem-
pre os seus proxectos e residencias artísticas entre Portugal 
e España. A partir da música ao vivo, a imaxinación, a ironía 
e o movemento, Voadora constrúe unha linguaxe moi per-
soal que foxe do argumental para mostrarnos que existe unha 
trama das sensacións, dos espazos e das emocións.

PREMIOS: recibe en 2013 o Premio da Crítica de Galicia na 
modalidade de Artes Escénicas e Audiovisuais.

ciavoadora.wordpress.com/2013/12/01/a-tempestade-2/

Sábado 18, 20:30 h. AUDITORIO MUNICIPAL

COMPAÑÍA: Sergi López e Jorge Picó (Cataluña)
ESPECTÁCULO: 30/40 Livingstone
DURACIÓN: 1 h. 20 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA: Autores e directores: Sergi 
López e Jorge Picó | Intérpretes: Sergi López e Jorge 
Picó | Deseño de iluminación: Lionel Spycher | Creación 
musical: Óscar Roig | Técnico de iluminación e son: 
Pep Arumí | Rexedor: Pepe Miró | Produción executiva: 
Xochitl de León | Coprodución: Setze Fetges Associats, 
Ring de Teatro e Festival Temporada Alta 2011

SINOPSE: Un explorador (Sergi López), despois de perse-
guir, observar e localizar aos exemplares máis prezados 
do planeta (o elefante pigmeo da India, o antílope de 
tres cornos, a pantera das neves do Himalaia, o bisonte 
branco do Charles Bronson…) atópase buscando, ao que, 
din as crónicas, é o animal dos animais (Jorge Picó ), in-
visible ata hoxe para o ollo humano. Nos debuxos apa-
recen trazos dun ser alado, un mamífero do que non se 
coñece grande cousa; algúns manuscritos antigos refíren-
se a el como “aquel que ten alma”… Tanto tempo pasou 
buscándoo que a súa vida volveuse unha obsesión. O 
que non sabe é que o encontro con este animal cambiará 
a súa vida e xa nada será como antes… Sobre todo o día 
no que John McEnroe se cruzou nas súas vidas…
A area, a mesa das cartas, o círculo máxico, o templo, 
o escenario, a pantalla, a pista de tenis, o tribunal de 
xustiza son todos, na súa forma e función, terreos de 
xogo, isto é: lugares prohibidos, illados, valados, con-
sagrados, nos que prevalecen regras especiais. Todos 
eles son mundos temporais dentro do mundo ordina-
rio, dedicados á representación dun acto aparte. 
(Johan Huizinga, Homo Ludens).

Sergi López e Jorge Picó estrearon en 2005 un dos maio-
res éxitos do teatro catalán: o monólogo de humor Non 
solum. En 2011 volveron poñer en marcha a máquina 
creativa e estrearon no Festival Temporada Alta 2011, 
“30/40, Livingstone”.

www.3040livingstone.cat

Xoves 9, 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: Titzina Teatro (Cataluña)
ESPECTÁCULO: Distancia 7 minutos
DURACIÓN: 1h. 30 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Dramaturxia e dirección: Diego Lorca e Pako Merino 
| Intérpretes: Diego Lorca e Pako Merino | Dirección 
técnica: Albert Anglada | Deseño de son: Jonatan 
Bernabeu | Deseño de escenografía: Jordi Soler 
i Prim | Deseño de iluminación: Miguel Muñoz | 
Administración: Ángela Rodríguez | Fotografía: 
Fernando Moleres

SINOPSE:
“Unha disección cirúrxica das relacións humanas”.
Coincidindo co envío e aterraxe do robot espacial Curio-
sity, Félix, un xuíz mozo, vese obrigado a abandonar a 
súa casa, afectada por unha praga de térmites, e insta-
larse durante uns días no seu antigo domicilio familiar. 
Os interrogatorios nos xulgados, así como a convivencia 
co seu pai, sacarán a relucir temas fundamentais, como 
a xustiza, o destino e as fontes da felicidade.
“Lorca e Merino póñense ante a felicidade dun xeito 
dinámico, poético e cun estilo traxicómico, para falar 
de persoas que buscan resolver conflitos con outras 
persoas”. (Carlos Gil Zamora, Artez)

A COMPAÑÍA:
Titzina Teatro dá nome a unha compañía fundada por 
Diego Lorca e Pako Merino en 2001. Durante os doce 
anos seguintes, producen tres espectáculos con éxito de 
crítica e público, Folie a deux | Sueños de psiquiátrico 
(2002), Entrañas (2005), Exitus (2009). Ao longo de todo 
este tempo, Titzina consolidouse como unha compañía 
de teatro de creación cun marcado estilo propio.

www.titzinateatro.com

Venres 10, 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: Matarile Teatro (Galicia)
ESPECTÁCULO: Homes bisagra [ESTREA]
DURACIÓN: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Músicos performers e composición musical: Nacho Sanz 
e Baltasar Patiño | Intérpretes: Miguel Torres e Carlos 
Hermida | Concepto, iluminación, espazo escénico 
e vídeo manipulado: Baltasar Patiño | Deseño de 
instrumentos: Nacho Sanz e Baltasar Patiño | Colección 
de sintetizadores: Nacho Sanz | Fotografía e vídeo: 
Grismedio e Jacobo Bugarín | Vestiario: Naftalina e 
Matarile Teatro | Produción executiva: Manu Lago | 
Dirección: Ana Vallés e Baltasar Patiño | Produción: 
Matarile Teatro | Colaboran: FITO, Alt Vigo, Concello das 
Pontes, Concello da Coruña, Centro Sociocultural Santa 
Marta, Concello de Santiago, Berrobambán, Cine Alovi 
de As Pontes, RTA

SINOPSE:
A orixe de Homes Bisagra parte dunha proposta de Bal-
tasar Patiño ao percusionista Nacho Sanz para traballar 
xuntos, hai agora catro anos.
Unha proposta escénica híbrida que se achega máis á 
idea de concerto que á de representación teatral.
O espazo sonoro e as atmosferas de luz son as que suxi-
ren, evocan e producen situacións, compartindo a esce-
na coa presenza dos corpos.
Catro homes no escenario, nun espazo cambiante, trans-
formado continuamente pola mestura e as conexións 
entre o que se é e o que se escoita, entre o que se per-
cibe e o que pasa inadvertido.
A música e o ambiente de son están xerados en directo 
por unha colección de sintetizadores históricos da pri-
meira época da composición da música electrónica.
A bisagra, por definición, serve de punto de unión e 
ao mesmo tempo permite a articulación: o movemen-
to, a apertura, o transitar. E posibilita desmontar cou-
sas e montalas.

www.matarileteatro.net

XOVES 2
 ■ 20:30 Auditorio Municipal

COMPAÑÍA: Choni Cía. Flamenca (Andalucía)
ESPECTÁCULO: La gloria de mi mare

VENRES 3
 ■ 20:30 Auditorio Municipal

COMPAÑÍA: Patrice Thibaud (Francia)
ESPECTÁCULO: Fair Play

SÁBADO 4
 ■ 20:30 Auditorio Municipal

COMPAÑÍA: Cía. Fernando Hurtado (Andalucía)
ESPECTÁCULO: Charlie

DOMINGO 5 
 ■ 19:00 Teatro Principal

COMPAÑÍA: Viaje Inmóvil (Chile)
ESPECTÁCULO: Otelo

MARTES 7 
 ■ 20:30 Salón Emilia Pardo Bazán   

(Edificio de Facultades, Campus Universitario)
COMPAÑÍA: Teatro da Didascália (Portugal)
ESPECTÁCULO: One man alone

MÉRCORES 8
 ■ 20:30 Auditorio Municipal

COMPAÑÍA: The Funamviolistas (Andalucía)
ESPECTÁCULO: The Funamviolistas

XOVES 9 
 ■ 20:30 Teatro Principal

COMPAÑÍA: Titzina Teatro (Cataluña)
ESPECTÁCULO: Distancia 7 minutos
VENRES 10 

 ■ 20:30 Teatro Principal
COMPAÑÍA: Matarile Teatro (Galicia)
ESPECTÁCULO: Homes bisagra [ESTREA]

SÁBADO 11 
 ■ 20:30 Antiga Capela (Campus Universitario)

COMPAÑÍA: Matarile Teatro (Galicia)
ESPECTÁCULO: Teatro invisible

DOMINGO 12 
 ■ 20:30 Auditorio Municipal

COMPAÑÍA: Tshock Cultura Emocional (Baleares)
ESPECTÁCULO: Parasceve

MÉRCORES 15 
 ■ 20:30 Teatro Principal

COMPAÑÍA: Aporía (Galicia)
ESPECTÁCULO: 30 e tantos ósos

XOVES 16 
 ■ 20:30 Teatro Principal

COMPAÑÍA: Chévere (Galicia)
ESPECTÁCULO: Ultranoite no país dos ananos

VENRES 17 
 ■ 20:30 Teatro Principal

COMPAÑÍA: Voadora (Galicia)
ESPECTÁCULO: A tempestade

SÁBADO 18 
 ■ 19:00 Auditorio Municipal (Sala Azul) 

COMPAÑÍA: Pablo Fidalgo Lareo (Galicia)
ESPECTÁCULO: O estado salvaxe. Espanha 1939

 ■ 20:30 Auditorio Municipal
COMPAÑÍA: Sergi López e Jorge Picó (Cataluña)
ESPECTÁCULO: 30/40 Livingstone



ACTIVIDADES PARALELAS
____________________________________
DURANTE TODO O FITO (XOVES 2 A SÁBADO 18) 
Animación de rúa do grupo Trécola
____________________________________
XOVES 2 

 ■ 19:00 Centro Cultural Marcos Valcárcel 
Presentación do libro El secreto de Ofelia: 
teatro, tejidos, el cuerpo y la memoria 
de Marifé Santiago Bolaños
Ed. Cumbres Editores
____________________________________
LUNS 6 A LUNS 13 

 ■ 17:00 - 19:00 Centro Cultural Marcos 
Valcárcel 
Curso Laboratorio de Dramaturxia 
impartido por Bárbara Colio 

MATRÍCULA: 30€. (15 € alumnos/as da Aula de Tea-
tro Universitaria do Campus de Ourense). 15 prazas por 
orde de inscrición no teléfono 639 884 984 (de 11’00 
a 13’30 de luns a venres dende o día 28 de setembro 
ata o día 3 de outubro) ou no correo-e fitoourense@
yahoo.es

Laboratorio experimental de dramaturxia onde se 
establecerán os alicerces para a creación dunha obra 
de teatro. Ao final, cada alumno e alumna deberá pre-
sentar un texto terminado de máximo 15 minutos de 
presentación, o cal terá unha lectura aberta durante a 
última sesión, que durará 4 horas. Cota limitada a 15 
alumnos e alumnas, maiores de 18 anos, con algunha 
experiencia en teatro (actuación, dirección, dramatur-
xia ou escritura).

Bárbara Colio: Foi escritora residente no The Ro-
yal Court Theatre International Residency for Emerging 
Playwrights en Londres, no Writers Room e no Lark Play 
Development Center, ambos en Nova York, e en España 
polo Fondo Iberoamericano para a Creación Dramatúr-
xica, Iberescena. As súas obras “Pequeñas certezas”, 
“Usted está aquí” “Cuerdas”, y “La Habitación” foron 
distinguidas con premios estatais, nacionais e inter-
nacionais, como o Premio Internacional María Teresa 
León outorgado pola ADE en España. O seu teatro foi 
presentado, traducido e publicado en México, Estados 
Unidos, España, Italia, Francia, Inglaterra, Perú e Ar-
xentina. 
www.barbaracolio.com 
e www.facebook.com/barcodrama
____________________________________
XOVES 9 

 ■ 19:00 Centro Cultural Marcos Valcárcel 
Presentación do libro De familias y otras 
catástrofes de Bárbara Colio
Ed. Libros de Godot

VENRES 10 
 ■ 18:00 Centro Cultural Marcos Valcárcel 

Charla-coloquio: Que teatro facemos? Que 
teatro queremos? pola AAAG

Como se fai teatro en Galicia? Tomemos un café! Ou 
mellor unha infusión! Falemos, compartamos expe-
riencias, soñemos xuntos e xuntas… 

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia e o FITO 
propoñemos nestes tempos duros, nesta época, un 
lugar de encontro para profesionais e todas aquelas 
persoas interesadas nas artes escénicas en Ourense e 
en Galicia.

Que supón producir un espectáculo profesional de 
teatro en Galicia? Como xestionamos unha paixón? 
Canto custa facer teatro? Como nos podemos financiar? 
Como facer visibles tantas horas de traballo, esforzo 
e ilusión? Facemos o teatro que queremos? O público 
quere o teatro que facemos? Moitas son as preguntas. 
Podemos atopar moitas respostas… ou ningunha. Se-
guramente atoparemos máis preguntas… Máis o im-
portante é que nos atopemos nós. Tomamos un café?
____________________________________
SÁBADO 11 

 ■ 19:00 Centro Cultural Marcos Valcárcel 
Presentación do libro Textículos dramáticos 
e posdramáticos de Afonso Becerra de 
Becerreá. Ed. Laiovento
____________________________________
SÁBADO 11 

 ■22:00 Praza de San Martiño (escalinata da 
Catedral)
Concerto dos Swingdigentes
____________________________________
MÉRCORES 15 A VENRES 17 

 ■ 19:00 - 20:00 Centro Cultural Marcos 
Valcárcel 
Curso Crítica para espectadores teatrais 
impartido por Camilo Franco

MATRÍCULA: 30 €. (15 € alumnos/as da Aula de Tea-
tro Universitaria do Campus de Ourense). 25 prazas por 
orde de inscrición no teléfono 639 884 984 (de 11’00 
a 13’30 de luns a venres dende o día 2 ata o día 13 de 
outubro) ou no correo-e fitoourense@yahoo.es

O teatro é interpretable, esa é a súa grande condi-
ción. A crítica é un xeito de interpretar o teatro. A crítica 
é para ben. O curso quere explicar canto hai de críticos 
nos espectadores e canto hai de espectadores nos crí-
ticos. Este curso é, polo tanto, un curso de interpre-
tación. Para que os espectadores asuman o seu papel 
de intérpretes aproveitando as ferramentas da crítica 
teatral. Para acurtar a distancia entre o patio de bu-
tacas e os escenarios. Para falar de teatro buscándolle 
o argumento.

Camilo Franco: Ourense, 1963. Escritor, xorna-
lista e crítico cultural. Leva 30 anos practicando a crí-
tica teatral en medios como La Voz de Galicia, o Diario 
Cultural da Radio Galega, a Revista Galega de Teatro 
ou Tempos Novos. Realizou experiencias sobre como 
entenden a fantasía os espectadores: “Queres ser un 
personaxe de novela” (Culturgal, 2011), “Queres ser 
ou non un personaxe de teatro” (Fiot, 2012) e “Queres 
ser arte contemporánea” (CGAC, 2014).
____________________________________
MÉRCORES 15 

 ■ 19:00 Centro Cultural Marcos Valcárcel 
Proxección do filme documental das 
Ultranoites de Chévere de Alfonso Zarauza

Duración: 45 min.
Alfonso Zarauza e os Chévere veñen falarnos da ex-

periencia de traballar xuntos na elaboración dunha 
película documental sobre o feito de facer teatro hoxe 
en Galicia. Durante varios meses, o cineasta e un re-
ducido equipo acompañaron ao grupo Chévere no seu 
traballo diario, mentres elaboraban a Ultranoite no País 
dos Ananos, que agora mesmo está xirando por Galicia. 
A través dunha mirada moi persoal e mesmo poética, 
Zarauza narra o desterro dunha compañía de teatro ex-
pulsada da súa cidade por un político corrupto e a súa 
loita de resistencia dende un territorio liberado como 
é o escenario da Ultranoite. Proxectarase en primicia 
unha montaxe provisional, que será comentada polo 
propio director e algúns membros do grupo Chévere.
____________________________________
VENDA DE BILLETES: Nos despachos do 
Auditorio Municipal e do Teatro Principal 
dende o primeiro día do Festival, para todos 
os espectáculos programados nese espazo.
TARIFAS: 
8€ no Auditorio Municipal e Teatro Principal. 
4€ estudantes, xubilados e persoas en 
situación de desemprego presentando a 
debida acreditación.
3€ no Campus Universitario. 
De balde os espectáculos e animacións de rúa. 
HORARIOS DO DESPACHO DE BILLETES:
Auditorio Municipal (988 39 12 90): 2 horas 
antes do comezo dos espectáculos.
Teatro Principal (988 24 14 92): De 12:00 
a 14:00 e 1 hora antes do comezo dos 
espectáculos.
Salón Emilia Pardo Bazán, Ed. de Facultades-
Campus Universitario: 1 hora antes do comezo 
do espectáculo.

Información das montaxes e novas en 
www. f i t oou rense . com

Mulleres e homes de Shakespeare

Cando esmorecen as últimas noites de verán, 

Ourense-upon-Miño prepárase para as novas 

tempestades que traerá o cambio de estación. 

Queda tempo até chegar a ler un conto de in-

verno, mentres tanto, o sétimo Festival Inter-

nacional de Teatro de Ourense ofrécenos refu-

xios nos diferentes recunchos da cidade para 

escoitar as voces, sempre novas, da escena. 

Tamén neste Campus de Ourense da Universi-

dade de Vigo, transmutado nun pequeno Co-

vent Garden, terá presenza o eco de artista 

como Patrice Thibaud, e de compañías como 

Chévere, Titzina, Voadora, Tshock Cultura Emo-

cional, entre outras moitas. 

Na conmemoración do 450 aniversario máis 

especial para a arte dramática internacional, 

a Universidade de Vigo a través da Vicerrei-

toría do Campus de Ourense, suma esforzos 

ao equipo de Sarabela e ás demais entidades 

colaboradoras do FITO 2014 para reactivar por 

uns días aos Shakespeare’s boys e que poidan 

así gardar os cabalos ás portas dos teatros.

En Ourense, a 14 de setembro de 2014

Virxilio Rodríguez Vázquez

Vicerreitor do Campus de Ourense 

da Universidade de Vigo

Se o teatro é a arte milenaria de representar historias facendo uso da 
palabra e doutros recursos, atopamos nesta sétima edición do Festival 
Internacional de Teatro de Ourense unha das mellores e máis comple-
tas manifestacións que ofrece esta disciplina hoxe en día, da infinidade 
de linguaxes, formas e imaxinarios estéticos que a manteñen, activa e 
atractiva, para os espectadores do século XXI. 

Abonda botar unha ollada ás páxinas deste programa para concluír que, 
un ano máis, a carteleira que se nos brinda desde o FITO é un claro espello 
do excelente momento creativo actual que vive a escena dentro e fóra de 
Galicia, o que confire á escolma de propostas reunidas neste evento a ca-
tegoría de citas sobresaíntes dentro do outono teatral galego.

A calidade da carteleira artística deste Festival, o seu traballo formativo 
paralelo e de relación cos espectadores, a profesionalidade da súa xes-
tión e os seus valores adicionais como evento estratéxico na dinamiza-
ción cultural e mesmo económica da súa área de influencia, cóntanse 
entre as razóns polas que o FITO 2014 suma o apoio da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través das subvencións 
a festivais de artes escénicas convocadas pola Agadic (Axencia Galega 
das Industrias Culturais). 

Así, na oferta de 14 espectáculos que compoñen a programación atopa-
mos propostas para todos os gustos e para os distintos públicos, unidas 
polo denominador común da contemporaneidade, coas que se traza un 
interesante percorrido xeográfico e artístico. Andalucía, Baleares, Cata-
luña, os países veciños de Francia e Portugal, ademais de Chile desde o 
continente americano, achegan as distintas montaxes este ano ao FITO, 
abrindo deste xeito ao público galego unha fiestra privilexiada e prefe-
rente sobre as formas e os estilos dos creadores culturais do noso con-
torno territorial ou cultural máis próximo.

Ademais, e nun enriquecedor diálogo que redundará de xeito positivo 
a ambos os lados da liña do escenario, aí está tamén unha excelente 
representación das compañías galegas, algunhas con distribución fre-
cuente fóra das nosas fronteiras e con recentes percorridos de éxito en 
festivais nacionais e internacionais. Matarile, Aporía, Chévere e Voado-
ra (esta última, coa súa revisión da célebre ‘A Tempestade’ de William 
Shakespeare na que colabora o Centro Dramático Galego) serán quen de 
transmitir ao público ourensán e a cantos visiten a cidade durante a ce-
lebración do festival nestes primeiros días de outubro a diversidade de 
maneiras e de temas da que Galicia goza actualmente sobre as táboas. 

Xesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria



Nestes tempos convulsos, máis que nunca, faise necesa-

rio apostar pola cultura en todas as súas formas. E que 

mellor que o teatro para facernos persoas, cada día máis 

reflexivas, libres e ao mesmo tempo críticas e felices.

A todo isto queremos contribuír desde a Concellería 

de Cultura do Concello de Ourense, liderando unha vez 

máis, o proxecto do FITO na presente edición.

Como concelleira de Cultura quero agradecer a Sarabe-

la Teatro o seu compromiso coa cidadanía de Ourense. 

Desexo que a edición do 2014 encha as salas para gozar 

dun outono cultural activo na nosa cidade.

Traballarei sempre incansablemente para que o teatro, a 

música, a fotografía así como a pintura ou a literatura, 

sexan un dereito das ourensás e ourensáns a participar 

nunha cultura democrática que xere controversia e que 

incite ao diálogo.

Agardo que a presente edición do FITO 2014 así o consiga.

Ana Mª Garrido Rodríguez

Concelleira de Educación e Cultura

O día 2 de outubro bota a andar unha nova edición do 

Festival Internacional de Teatro de Ourense, un festival 

que converte, por uns días, á cidade de Ourense na capi-

tal das artes escénicas de Galicia.

Nesta ocasión o FITO volta a sorprendernos cun progra-

ma repleto de representacións teatrais de altísima ca-

lidade, pero tamén cunha grande variedade de activi-

dades paralelas que abranguen dende obradoiros de 

dramaturxia ata presentacións de libros e conferencias 

dun grande valor didáctico e divulgativo.

Dende a Deputación estamos colaborando con todas 

aquelas iniciativas que axudan a fomentar a cultura 

como forma de facer provincia e, nesta ocasión, o teatro 

será o grande protagonista que permitirá colocar a Ou-

rense no epicentro da actividade cultural galega pois, 

parafraseando a Sir Laurence Olivier, nunha cidade ou 

pobo o teatro é signo visible de cultura. 

Xa para rematar quero convidar aos ourensáns a gozar 

desta nova edición do FITO e tamén dar os parabéns a 

todo o grupo humano que fai posible este festival.

Manuel Baltar

Presidente da Deputación de Ourense

O FITO débese a súa cidade: OURENSE 

Naceu hai sete anos coa misión de compartir e ensanchar 

ollares. Para dar a oportunidade de ampliar a visión do 

mundo, grazas a propostas sensibles aos desexos, ás preo-

cupacións e aos intereses colectivos. Para revisar a vida e os 

acontecementos que nos conmoven. Para manter a diversi-

dade e atopar antídotos contra a desesperanza.

As enerxías do equipo organizador de Sarabela oriéntanse a 

favorecer intercambios artísticos e encontros críticos co pre-

sente. Nesta edición propomos un mosaico moi especial e 

diversificado: teatro cómico; thriller policial; teatro emocio-

nal; teatro danza; teatro de autor; cabaré; teatro antropoló-

xico e emerxente; teatro de conciencia e memoria. Teatro 

comprometido co tempo que estamos vivindo e teatro lu-

minoso para a ilusión, teatro do que é e do que pode ser. 

Non se trata de sumar espectáculos ata rematar o orzamen-

to. Cremos que para conseguir conectar cada vez mellor coa 

nosa audiencia é importante seleccionar creacións que doutro 

xeito sería imposible coñecer e que xuntos dan unha visións 

selecta, complementaria e magnífica dalgunhas das mellores 

expresións artísticas das artes escénicas neste 2014.

A nivel internacional: 

Xa na V edición tivemos o pracer extraordinario de delei-

tarnos con Patrice Thibaud, procedente de Francia, e que 

está considerado como un dos mellores cómicos de todos os 

tempos. Imposible resistirnos a convidalo novamente para 

que coa súa arte nos faga gozar. De América Latina visítanos 

Viaje Inmóvil, paradigma das artes escénicas que produciu 

Chile na última década, capitaneado por Lorca, creador moi 

recoñecido. Trae un Otelo feminicida totalmente orixinal no 

450 aniversario de Shakespeare.

Portugal estará representado por Teatro da Didascália. A es-

caseza de fondos obrigounos a renunciar a unha maior pre-

senza de creadores estranxeiros. 

Na liña de producións doutras Comunidades:

Participan seis obras procedentes de Baleares (Tshock Cultu-

ra Emocional), Cataluña (Titzina e Sergi López e Jorge Picó) 

e Andalucía (La Choni, Fernando Hurtado, Funamviolistas). 

Escolma feita polo miúdo entre máis de 70 Compañías de 

toda España. Só podemos convidar un número limitado de 

grupos, por iso a calidade ten que ser o motor que impulse 

o Festival. Fixemos a escolma coa responsabilidade máxima 

e os recursos mínimos.

Prácenos valorar moi positivamente o interese crecente que 

os espectadores amosan por coñecer mellor e sentirse orgu-

llosos/as do nivel de madurez das Compañías Galegas (Ma-

tarile, Chévere, Voadora, Aporía e Pablo Fidalgo), que malia 

a “paisaxe asediada” que está vivindo, amosa fermosas e 

excelentes propostas e que especialmente debemos apoiar. 

Para esta edición está prevista a presenza de seis espectácu-

los da nosa Comunidade. 

Reparen tamén nas actividades paralelas, por favor. Ha-

berá un decidido apoio á literatura dramática coa presen-

tación de tres textos; un obradoiro de dramaturxia; un 

obradoiro de crítica; un encontro aberto da Asociación de 

Actores e Actrices de Galicia e dous documentais que paga 

a pena non perder.

Grazas a todos e a todas, espectadores/as, compañeiros e 

compañeiras activos de intercambio cultural. Sen vós esta 

cita de outono teatral en Ourense non tería sentido. 

En representación do equipo de xestión, programación e or-

ganización de SARABELA TEATRO:

Ánxeles Cuña Bóveda

Directora do FITO 


