
Venres 7, 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: Companyia Pelmànec (Catalunya)
ESPECTÁCULO: El avaro
DURACIÓN: 80 min. 

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Autores: Eva Hibernia, Miquel Gallardo, Jordi Bertran e Olivier Benoit
Dirección: Miquel Gallardo
Intérpretes: Miquel Gallardo e Miquel Nevado
Escenografía: Xavier Erra | Vestiario: Susana Santos | Deseño de iluminación: Daniel 
Ibor | Produción: Companyia Pelmànec | Fotografía: Marta Vidanes

SINOPSE: A avaricia define a Harpagón. Usureiro e especulador, sen amigos, ninguén 
quere a este vello. O seu desexo por Marina, unha mociña encantadora con quen 
quere casar a pesar da súa pobreza, farao aínda máis desprezable e patético diante da 
súa familia. Sobre todo cando descobre que a súa pretendida está xa comprometida 
co seu fillo Cleantes. 
A comedia está servida. Ah, aínda non! Un pequeno detalle: aquí o ouro non ten 
ningún valor porque os personaxes, todos, son billas, tubos e obxectos de auga en 
xeral, e a riqueza que desexa de maneira enfermiza Harpagón, a auga… Desexá-
mosvos un bo mergullo!
A COMPAÑÍA: A Companyia Pelmànec é a plataforma creativa de Miquel Gallardo, 
actor, manipulador e dramaturgo con máis de vinte anos de carreira. Foi creada no 
2009 para estrear o seu primeiro espectáculo en solitario: Don Juan. Memoria amarga 
de mí. No 2011 estrea Diagnóstico: Hamlet. Nos dous espectáculos, Miquel Gallardo 
explora a técnica da manipulación e a interpretación simultánea, con monicreques de 
tamaño natural, creando un estilo persoal de abordar os espectáculos que merecen 
o eloxio do público e da crítica alí onde van. En 2014 recupera El avaro de Molière, 
unha obra creada por el mesmo xunto con Olivier Benoit e Jordi Bertran, estreada no 
2000. Aproveitando o quince aniversario da súa estrea, Miquel Gallardo anóvaa, pero 
mantendo o seu espírito crítico e aloucado.
PREMIOS:
Premio do Xurado e do Público ao Mellor Espectáculo do Festival de Belo Horizonte 
2003 (Brasil).
Premio ao Mellor Espectáculo da Tempada da Asociación de Espectadores do Teatro 
del Mar 2003 (Palma de Mallorca).
Premio do Festival PIF de Zagreb 2005 (Croacia).
Premio do Festival de Ostrava 2005 (República Checa).
Premio ao Espectáculo máis Orixinal do Festival Lutke 2008 (Eslovenia).
Premio do Público do Festival Lutke 2008 (Eslovenia).

www. pelmanec.com

Sábado 8, 19:00 h. PARQUE BARBAÑA

COMPAÑÍA: Rolabola (Andalucía)
ESPECTÁCULO: Circo mediterráneo
DURACIÓN: 70 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Dirección: Alfonso de la Pola
Intérpretes: Antonio Jesús Gómez “El Gran Dimitri”, Iñaki Erdocia, Rubén Barroso 
“Mini”, Víctor Sánchez e Alfonso de la Pola
Escenografía: Fran Coronado
Música e vestiario: Rolabola
Deseño de iluminación e técnico: Rafael Díaz

SINOPSE: O Circo mediterráneo é un espectáculo, en formato cabaré, que recolle o 
mellor da tradición circense incorporando as características artísticas propias do circo 
contemporáneo. O show conta cun acróbata con fabulosas peripecias, arriscados 
equilibristas, malabaristas co manexo incrible do diábolo e trapecistas nas alturas. 
Todos conforman o elenco artístico deste espectáculo, no que non hai feras pero si 
algunha mascota coa que nos divertiremos.
Co humor como fío condutor, o presentador e o mestre de cerimonias enlaza os 
diferentes números que forman o espectáculo para dotar de ritmo toda a montaxe. 
Despois dunha función do Circo mediterráneo, o espectador e espectadora poderá 
levar á súa casa unha presada de gargalladas e un frasco do mellor circo.

A COMPAÑÍA: Rolabola xestionou espazos propios como a Sala Piruetta e participou 
na xestión de espazos colectivos como a Carpa de Cubillas. Colaborou na organiza-
ción de actividades, proxectos, programacións e festivais circenses como Circada, 
o festival de circo máis importante de Andalucía. E, por suposto, produciu seis 
espectáculos, realizando máis de 1.000 funcións, incluíndo a maioría dos Festivais 
e Feiras do Estado (Trapezi, Tárrega, La Bisbal, Palma del Río…) e diversas xiras in-
ternacionais en países como Marrocos, Francia, Italia ou Eslovenia. Tamén participou 
en proxectos de cooperación internacional con ONG’s como Payasos sin Fronteras en 
zonas de Palestina e o Sáhara Occidental.
Esta veteranía e a súa visión estratéxica e de colaboración, na que o público e a pro-
moción e dignificación do circo sitúase nun primeiro plano, levouna a traballar con 
máis de 30 artistas e decenas de profesionais do circo ou a cultura. Agora presenta 
este apaixonante proxecto, o Circo mediterráneo.

www.rolabola.net

Martes 11, 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: Los Hedonistas (Madrid)
ESPECTÁCULO: Cena de pájaros
DURACIÓN: 75 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Dramaturxia: Cristina Peregrina
Dirección: David Puig
Intérpretes: Cristina Peregrina e David Puig
Espazo escénico: Los Hedonistas | Recursos visuais e imaxes proxectadas: Carlota 
Nelson, Juan Carlos Sainz e David Puig | Deseño iluminación: Omar-Tuli Truco Kallo-
nen | Peiteados e vestiario: Paola de Diego e Los Hedonistas
Produción: Jacobo García Fouz e Carlota Nelson

SINOPSE: Do tempo xorde o ser, a morte, o nacemento, o matar e comer outros 
seres vivos. A esencia da vida é devorarse a si mesma. Cena de pájaros confronta as 
nosas sensibilidades con este feito fundamental.
Conmensurabilidade e comensabilidade conforman un espazo único para esta peza 
que, partindo dunha serie de prácticas alimenticias con paxaros, pregúntase polo 
lugar que ocupa a comida, os animais e a natureza na nosa cultura. Cena de pájaros 
manexa a idea de que a vida vive doutras vidas á vez que nos axuda a reconciliar as 
nosas sensibilidades con este feito fundamental.
Cena de pájaros obtivo unha bolsa de residencia artística na sala de teatro Nave73 
ata xuño de 2015 e conta coa colaboración do Museo Nacional de Ciencias Naturais 
de Madrid e o Real Xardín Botánico de Madrid.
A COMPAÑÍA: Los Hedonistas é un grupo de investigación escénica que crea ex-
periencias que pretenden ser únicas, memorables, transferencias de aprendizaxe 
construídas con elementos que proveñen de diferentes enfoques, de backgrounds 
diferentes. 
Deciden vivir a creación dende a orixe, a idea, o texto, a partitura do movemento, a 
música e sobre todo a transformación. “Que todo o traballo se poetice e a esencia 
humana se faga cada vez máis grande”, din na compañía. 
Cada traballo atópase precedido dun coidado proceso de investigación e a súa res-
pectiva documentación. Esta metodoloxía levou á compañía a colaborar de forma 
habitual con diversas institucións como o Centro de Ciencias Humanas e Sociais 
(CCHS), o Museo de Ciencias Naturais de Madrid ou o CSIC.
Os traballos de Los Hedonistas caracterízanse porque xeran pensamento crítico e re-
flexivo, desenvolven a capacidade cohesiva das artes escénicas e constrúen mapas 
de empatía a partir de coidados e afectos.
Los Hedonistas estiveron no 3º Fito, en 2010.

loshedonistas.wordpress.com

Sábado 8, 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: Granhøj Dans (Dinamarca)
ESPECTÁCULO: Petrushka-Extended
DURACIÓN: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA: 
Dirección: Palle Granhøj
Autor: Versión libre de Pretrushka de Stravinsky
Intérpretes: László Fülöp, Sofía Pintzou, Mikolaj Karczewski e Bill Eldridge 
Pianista: María Eshpai
Axudante de dirección: Mads Møller Andersen
Escenografía e iluminación: Granhøj Dans
Música: Igor Stravinsky

SINOPSE: En Petrushka-Extended, Palle Granhøj explora unha vez máis o interior da 
linguaxe da danza. Por segunda vez, Granhøj fai fincapé na fusión entre a música 
de piano en directo e o espectáculo da danza, intentando crear unha verdadeira 
simbiose entre estas dúas artes, e por terceira vez, usa a execución interrompida da 
anotación musical introducindo cortes, coa finalidade de crear unha correlación de 
igualdade entre a música e a danza. 
No espectáculo, cinco extraordinarios intérpretes con cinco nacionalidades diferentes 
e diferentes idades reúnense no escenario para dar a súa interpretación da historia 
sobre Petrushka, o monicreque, orixinalmente adaptado por Fokin e Igor Stravinsky.
“As figuras danzan, xogan e discuten con ansiedade, pero non te preocupes se non 
comprendes o que din… Tampouco eles se entenden entre eles, porque falan nas 
súas linguas: ruso, polaco, húngaro, grego e escocés. Benvido e goza desta versión 
longa dunha hora de Petrushka!”, di Palle Granhøj.

A COMPAÑÍA: Granhøj Dans é unha compañía de danza internacionalmente reco-
ñecida que está situada na cidade de Aarhus, Dinamarca. As producións de Granhøj 
Dans son creadas polo director artístico e coreógrafo da compañía, Palle Granhøj, en 
cooperación cos bailaríns. 
O punto de arranque de cada produción é a Técnica de Obstrución, desenvolvida 
por Palle Granhøj, que fai posible a creación de 25 traballos orixinais nos últimos 25 
anos. Baseados nese método de traballo, o coreógrafo moldea os movementos dos 
actores, descubrindo as leis interiores das súas personalidades no proceso.
Máis que amosar bailaríns e coreografías no escenario, Palle Granhøj quere presen-
tar homes e mulleres tal e como son: xenuínos, vivos e complexos.
Granhøj Dans é a terceira vez que visitan o FITO, xa estiveron con grande éxito nas 
edicións de 2011 e 2013.

www.granhoj.dk



Xoves 13, 20:30 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: A panadaría (Galicia)
ESPECTÁCULO: Pan!Pan!
DURACIÓN: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Idea orixinal e dramaturxia: Areta Bolado
Creación e interpretación: Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman
Música orixinal: Ailén Kendelman
Utensilios: Isabel Mouzo
Iluminación: Montse Piñeiro
Fotografía: Pilar Abades
Deseño gráfico: Noelia Castro

SINOPSE: PAN!PAN! é unha parodia, con música vocal en directo, dos wésterns ame-
ricanos. Conta a historia de Harry, un cowboy que viaxa de Mississippi a Arkansas 
perseguindo un indio salvaxe que roubou á súa muller, da que está profundamente 
namorado.
En escena, tres actrices constrúen 8 personaxes, 5 espazos e toda a música do es-
pectáculo axudadas só por unha bandeira dos EEUU. A comedia fai unha caricatura 
dese mundo sen lei dos ranchos vaqueiros, as fedorentas cantinas e os desertos 
cheos de perigos. Como nunha película do Far West, haberá whisky, balas e country. 
Amor e vinganza a partes iguais!

A COMPAÑÍA: A Panadaría somos Areta, Noelia e Ailén. Fundamos a compañía no 
ano 2013 presentando o espectáculo PAN!PAN! Con este primeiro espectáculo xa 
conseguimos premios e eloxios da crítica pero despois de estrear a nosa nova obra, 
Panamericana, seguimos sen ter decorados de pan de ouro e veludo, nin local de 
ensaio, nin furgoneta, nin homes. Aínda. Amasamos un teatro de creación propia e, 
por iso, chamámonos A Panadaría, porque o noso é un oficio de tradición, de esfor-
zo e constancia, de relación da persoa cos elementos máis básicos, co que viu antes 
e co que está por chegar.
Porque en todo o mundo a humanidade fai pan e fai teatro, chamámonos A Panada-
ría para alimentar corpo e alma.
A avoa de Noelia, Lola, dixo de nós: “sodes unha panda esplendorosa”.

PREMIOS: 
1º Premio Xuventude Crea 2013
Premio María Casares 2015 á Mellor Actriz Secundaria (Areta Bolado)
Premio da Crítica Galicia 2015.

www.apanadaria.es

Venres 14, 23:00 h. AUDITORIO MUNICIPAL

COMPAÑÍA: Atalaya (Andalucía)
ESPECTÁCULO: Así que pasen cinco años
DURACIÓN: 90 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Autor: Federico García Lorca | Dirección e dramaturxia: Ricardo Iniesta
Intérpretes: Jerónimo Arenal, Manuel Asensio, Raúl Sirio, Raúl Vera, Elena Aliaga, 
María Sanz, José Ángel Moreno, Carmen Gallardo e Silvia Garzón.
Axudante de dirección: Sario Téllez | Escenografía: Ricardo Iniesta
Iluminación: Miguel Ángel Camacho | Vestiario: Carmen de Giles
Composición musical: Luis Navarro | Produción: Masé Moreno

SINOPSE: Así que pasen cinco años recolle algúns dos temas da obra de Lorca como 
o tempo, o amor e a morte; e outros temas entrecruzados, como os soños, a frustra-
ción, a súa propia viaxe interior e a esterilidade. 
Un mozo, ser puro, desligado da contorna real, que só vive e fai vivir a intimidade 
dos seus soños e desexos. Todos os demais personaxes son símbolos de apetencias, 
de ideas, de sensacións, de vivencias subconscientes.
A obra é dunha tremenda modernidade. A linguaxe que prima é a onírica, pero 
tamén subxacen elementos propios do teatro da crueldade, especialmente no 
terceiro acto.

A COMPAÑÍA: Así que pasen cinco años non resulta un texto máis para Atalaya. Trá-
tase da obra que fixo visible á compañía a nivel nacional no ano da súa estrea, en 
1986. Grandes personalidades e especialistas en Lorca como Rafael Alberti, Gerardo 
Diego, Antonio Gala, Lluis Pascual e José Monleón aplaudiron a enorme sorpresa 
que supoñía esta montaxe polas súas achegas artísticas e novidade.
En 2016, o CDN propuxo a Atalaya esta coprodución, xusto cando se cumpren 80 
anos do asasinato do poeta. 
Atalaya conseguiu crear un estilo propio que se basea na enerxía do actor, a lectura 
contemporánea dos grandes textos universais, a forza expresionista das imaxes e 
o tratamento poético do espazo, a música e os obxectos. En 2016, cumpre 33 anos 
nos que se converteu nun dos referentes máis sólidos do teatro español. Recibiu 38 
galardóns, destacando o Premio Nacional de Teatro de 2008. Nese ano pon en mar-
cha o Centro Internacional de Investigación Teatral (TNT) que conta co maior teatro 
privado de Andalucía e un laboratorio-escola permanente.

Atalaya é Premio Nacional de Teatro 2008.

www.atalaya-tnt.com

sábado 15, 20:30 h. AUDITORIO MUNICIPAL

COMPAÑÍA: Matarile Teatro (Galicia)
ESPECTÁCULO: Antes de la metralla, forcejeos, humedades y estrategias 
sobre tácticas teatrales
DURACIÓN: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Textos e coreografías: Equipo Metralla | Dirección: Ana Vallés | Intérpretes: Mónica 
García, Eduardo Pérez-Rasilla, Celeste González, Ana Contreras, Lara Contreras, Ri-
cardo Santana, Baltasar Patiño e Ana Vallés | Axudante de dirección e escenografía: 
Baltasar Patiño | Iluminación: Baltasar Patiño | Vestiario e son: Equipo Metralla | 
Produción: Laura Sánchez

SINOPSE: Antes de la metralla non pretende ser unha representación. É un encontro 
real entre persoas que por unha banda aportan o seu punto de vista e, pola outra, 
están dispostas a amosarse máis alá do refuxio da palabra. O obxectivo é expoñer 
algunhas orientacións e interpretacións da escena contemporánea dende diferentes 
ángulos, perspectivas ou implicacións.
Antes de la metralla idéase como un traballo in situ, cuns días previos de encontro e 
cunha posta en escena final, pero sen ánimo de que sexa un espectáculo pechado, 
senón máis ben a mostra do resultado dese encontro: un acontecemento para un 
marco específico. É un proxecto en desenvolvemento, carente de valor comercial.
Os participantes, na súa condición de cómplices, testemuñas, acompañantes e cola-
boradores, están directa ou indirectamente ligados coa escena. Todos espectadores.
A COMPAÑÍA: Matarile Teatro, fundada en 1986, é unha das formacións galegas máis 
internacionais e galardoadas. En 1993 crea e xestiona o Teatro Galán de Compostela, es-
pazo dedicado á programación e difusión do teatro e a danza contemporánea en Galicia. 
Matarile Teatro detén a súa actividade dende setembro de 2010 a setembro de 
2013, data na que reinicia as súas producións coa estrea de Staying Alive, á que lle 
seguen Teatro Invisible, Hombres Bisagra e El cuello de la Jirafa, todas elas en acti-
vo. Neste ano, 2016, a compañía está celebrando o seu 30 aniversario.
Os espectáculos de Matarile Teatro representáronse en cidades doutros países 
como: Boston, Brasilia, París, Belgrado, Novisad, Porto, Leipzig, Boloña, Dresden, 
Edimburgo, Bucarest, Rennes e proximamente en Timisoara, en Romanía.
PREMIOS: 
Hombres Bisagra recibiu o Premio 2015 ao Espectáculo máis Innovador do TAC XVI 
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid.
Staying Alive é un espectáculo recomendado pola Comisión de Teatro de La Red 
Española de Teatros.
Os dous espectáculos estiveron nas edicións pasadas do FITO.

www.matarileteatro.net

Domingo 16, 19:00 h. TEATRO PRINCIPAL

COMPAÑÍA: La Llave Maestra (Chile)
ESPECTÁCULO: Nómadas
DURACIÓN: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Autor: La Llave Maestra
Dirección: Edurne Rankin García e Álvaro Morales Lifschitz
Interpretación: Edurne Rankin, Max Pertier e Francisca Artaza
Tremoia: Mario Espinosa
Música: Gorka Pastor
Deseño de iluminación: Álvaro Morales
Deseño de vestiario: Edurne Rankin
Deseño gráfico: Isidro Ferrer
Escenografía e produción: La Llave Maestra

SINOPSE: Nómadas fala sobre a experiencia do ser humano diante dunha situación 
de cambio de país, desarmar a casa para viaxar e moverse na busca dunha nova 
vida. Un espectáculo visual, sen palabras, onde o espectador pode viaxar con crea-
tividade a través das imaxes que se van construíndo en caixas que deixan de selo 
para transformase en animais mitolóxicos, en globos que viaxan a outros países, 
en portas que atravesar, persecucións sen fin, caixas que non encaixan e soños que 
se perden no medio delas. Nómadas nace da necesidade de seguir indagando na 
creación dunha linguaxe multidisciplinar e continuar dando forma a unha proposta 
escénica propia, que transporta ao espectador cara a un calidoscopio de emocións, 
onde conviven o enxeño, o humor, a creatividade e a poesía. Nómadas é unha viaxe 
onírica á imaxinación, unha oda ao acto valente de viaxar, de deixar atrás o vello 
para internarse no descoñecido. Un baile de emocións, un deleite para os sentidos.
Este espectáculo é unha coprodución entre La Llave Maestra e o Teatro Municipal 
Gayarre de Pamplona co Fondo Iberescena.
A COMPAÑÍA: La Llave Maestra nace no 2010 en España e creou tres espectáculos: 
Bestiario, Delirios de Papel e Nómadas. Estas obras representáronse en teatros e 
festivais de España, Turquía, Holanda, Taiwán, Arxentina, Bosnia, Brasil e Chile con 
excelente acollida tanto do público como da crítica pola súa calidade, creatividade e 
aporte ao Teatro visual e de obxectos.
No 2013 a compañía reside en Chile, dende onde difunde os seus traballos ao longo 
de todo o país e por diferentes lugares de Sudamérica. Nestes seis anos, máis de 
20.000 espectadores viron os seus traballos.
Bestiario recibe o premio QUALITY LABEL outorgado pola European Network for 
Mime and Visual Theater pola súa achega ao Teatro xestual.

www.lallavemaestra.com.es

Mércores 12, 20:30 h. AUDITORIO MUNICIPAL

COMPAÑÍA: Chévere (Galicia)
ESPECTÁCULO: As fillas bravas
DURACIÓN: 50 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Idea e creación: Chévere | Escrita: Manuel Cortés | Dramaturxia e dirección: Xron
Intérpretes: Patricia de Lorenzo, Mónica García e Arantza Villar
Caracterización: Fany Bello | Adestramento musical: Inés Portela
Produción: Patricia de Lorenzo | Técnica en igualdade: Raquel Piñeiro/Promove
Comunicación: Xana García | Unha produción de Chévere, co apoio do Concello de 
Teo e Agadic | Agradecementos: Carme Hermida, Mercedes Peón, farmacia Díaz 
Méndez e Emilio Iglesias Moda.

SINOPSE: Un grupo de cantareiras (tres irmás) ofrece un recital e entre canción e 
canción vai xurdindo un diálogo entre elas e co público sobre temas como a sexuali-
dade, as relacións entre homes e mulleres, a violencia e a toma de poder da muller, 
sempre a partir das coplas que van cantando. 
As fillas bravas son tres mulleres que tocan e cantan o que lles peta como antes 
fixeron a súa nai e a nai da súa nai, porque todas son fillas do vento, mulleres de 
andar a pé do toxo, orgullosas de vir de tras da silveira, cantoras dunha estirpe de 
voces furtivas que berran entre raposos. 
As fillas bravas é un traballo de investigación sobre os papeis da muller na socieda-
de tradicional que aparecen reflectidos nas coplas do cancioneiro popular galego, 
para o que se fixo un traballo de procura, escolma e adaptación de textos de trans-
misión oral publicados dende a segunda metade do século XIX.

A COMPAÑÍA: Chévere trata de aproximarse e de interesar a un público o máis 
amplo posible, utilizando o humor como vehículo para establecer unha comunica-
ción directa. A súa é unha proposta de raíz popular, pero aberta a outras linguaxes 
contemporáneas: a música, o cómic, o cine, a pintura, a televisión... que se nutre 
do clown, do bufón e do esperpento e que se serve dos xéneros para falar do noso 
mundo sen complexos. Dende a irrupción no teatro galego en 1988, Chévere man-
tén unha proposta estética ecléctica, desarraigada e singular e un importante inter-
vencionismo cultural en todo tipo de frontes.
Chévere promoveu a creación da Nave de Servizos Artísticos-NASA, que foi un punto 
de encontro para o público máis atrevido e implicado, e un dos centros máis impor-
tantes e emblemáticos da cultura independente en Galicia.

Chévere recibe o Premio Nacional de Teatro en 2014.

www. grupochevere.eu

Domingo 16, 21:00 h. AUDITORIO MUNICIPAL

COMPAÑÍA: Lagartijas Tiradas al Sol (México)
ESPECTÁCULO: Santiago Amoukalli
DURACIÓN: 60 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
Un proxecto de Lagartijas Tiradas al Sol
Dramaturxia e interpretación: Luisa Pardo e Gabino Rodríguez
Dirección: Luisa Pardo e Gabino Rodríguez
Narrador: Francisco Barreiro
Espazo e iluminación: Sergio López Vigueras
Maqueta e panos: Pedro Pizarro
Vídeo: Carlos Gamboa
Deseño de son: Juan Leduc
Voz final: Cuauhtémoc Cuaquehua
Coprodución: Belluard Bollwerk Festival, Lagartijas Tiradas al Sol e residencia IN-
TEATRO Polverigi

SINOPSE: Santiago Amoukalli é o nome dunha comunidade que se localiza no su-
roeste de México, aí fálase Nahuatl e un pouquiño de español. 
Luisa Pardo e Gabino Rodríguez tiveron un encontro con Santiago Amoukalli e os 
seus poboadores. Estranxeiros no seu propio país, pasaron aí unha tempada que 
coincidiu coas eleccións do 7 de xuño de 2015. Choveu moito.
Esta historia transcorre nun tempo convulso, nun país con febre, a persoas tremen-
tes e nun lugar que tal vez non existiu nunca. 
É unha historia que intenta cuestionar como se implanta “a democracia mexicana” 
nun ámbito e nunha comunidade específica que ten a súa historia, o seu contexto e 
un alto nivel de marxinación. Falamos dun México que nos queda moi lonxe, tanto 
que, ás veces, parécenos invisible, pero aí está.

A COMPAÑÍA: Son un grupo de artistas convocados por Luisa Pardo e Gabino Ro-
dríguez. Dende 2003 comezan a desenvolver proxectos como mecanismo para 
vencellar o teatro e a vida, para borrar fronteiras. O seu traballo busca dar sentido, 
artellar, dislocar e desentrañar o que a práctica cotiá fusiona e pasa por alto. Non 
ten que ver co entretemento, este é un espazo para pensar.
Santiago Amoukalli é unha coprodución de Lagartijas Tiradas al Sol co Festival Be-
lluard Bollwerk.

www.lagartijastiradasalsol.com

Martes 18, 20:30 h. ANTIGA CAPELA DO CAMPUS UNIVERSITARIO

COMPAÑÍA: Berberecheira (Galicia)
ESPECTÁCULO: Goldi libre. Autorretrato dun insubmiso preso nos cárceres  
de Felipe González [ESTREA]
DURACIÓN: 80 Min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA: 
Escrita: César Goldi, Xron e Manuel Cortés
Dirección e dramaturxia: Xron
Intérprete: César Goldi
Axudante de dirección e xefa de produción: Patricia de Lorenzo
Escenografía, utensilios e vestiario: Berberecheira
Iluminación: Fidel Vázquez Díaz
Espazo sonoro: Xacobe Martínez Antelo

SINOPSE: Goldi libre é un traballo de teatro documental sobre o movemento de 
insubmisión en España, sobre as persoas que formaron parte do mesmo e sobre a 
súa fantástica estratexia de desobediencia e confrontación non violenta co aparato 
do Estado, feito a partir da memoria, a experiencia persoal e o testemuño de César 
Goldi, actor que foi xulgado, condenado e privado da súa liberdade no cárcere da 
Coruña por negarse a realizar tanto o servizo militar como a prestación social subs-
titutiva. 
O valor documental e o valor testemuñal son dous factores clave de diferenciación 
que fan desta unha obra única, porque expón a vida persoal dun actor, porque leva 
o real ao escenario, porque ofrece abertamente unha verdade e non só unha apa-
rencia de realidade. Trátase, por tanto, de conectar a memoria individual coa memo-
ria colectiva dunha xeración e co imaxinario dunha época a través dun dispositivo 
especificamente teatral.

A COMPAÑÍA: A Berberecheira é un banco marisqueiro enriquecido polas mareas 
que entran por unha Boca do Río aberta na praia de Carnota (A Coruña). De aí 
nace a idea destoutra Berberecheira teatral promovida e custodiada por Chévere: 
unha iniciativa que utiliza como soporte a estrutura, os medios, o coñecemento, a 
experiencia e a proxección de Chévere co obxectivo de ampliar a documentación 
escénica de feitos e historias que conformaron e seguen dando forma ao mundo no 
que nos tocou vivir.

Goldi libre é o primeiro proxecto sementado e criado integramente na Berberecheira 
ao longo dos anos 2015 e 2016.

www.grupochevere.eu

Mércores 19, 21:00 h. AUDITORIO MUNICIPAL

COMPAÑÍA: Bravo Teatro (Madrid)
ESPECTÁCULO: Muñeca de porcelana
DURACIÓN: 75 min.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA: 
Autor: David Mamet | Dramaturxia: Bernabé Rico | Dirección: Juan Carlos Rubio
Intérpretes: José Sacristán e Javier Godino | Axudante de dirección: Chus Martínez
Deseño de escenografía: Curt Allen | Deseño de iluminación: José Manuel Guerra
Espazo sonoro: Mariano J. García López | Deseño de vestiario: Guadalupe Valero
Produción: TalyCual e Bravo Teatro

SINOPSE: Un millonario acaba de mercarlle un avión á súa prometida como regalo 
de voda. A súa intención é xubilarse e dedicarse por enteiro a ela. Durante o seu úl-
timo día na oficina antes de reunirse coa súa noiva, instrúe un mozo axudante para 
poder atender os seus negocios dende a distancia. Pero xusto antes de saír, recibe 
unha chamada de última hora que desexaría non recibir nunca.
Están os poderosos libres de render contas polos seus actos? Existe unha elite que 
manexa os fíos coa capacidade de variar o rumbo dos acontecementos con tan só 
unha chamada telefónica? David Mamet creou unha intensa e emocionante estrutu-
ra teatral, de vibrante ritmo, que mestura temas recorrentes do autor como o poder 
da política, a economía e os medios de comunicación, con outros novos como a 
lealdade e as dificultades do ser humano para romper co seu pasado. Unha espiral 
de sucesos que, en menos de 24 horas, modificarán para sempre o destino dos seus 
protagonistas. E posiblemente a nosa visión da cara oculta dos donos do mundo.

A COMPAÑÍA: Bravo Teatro, despois dunha longa traxectoria traballando tanto para o 
teatro público como privado, produciu os espectáculos: Mujeres de Mercè Rodoreda, 
Otoño en Familia de James Saunders, Danza Macabra de Strindberg, Conversación 
con Primo Levi de Ferdinando Camon, Extraño Anuncio de Adolfo Marsillach, todos 
baixo a dirección de Mercedes Lezcano. Un Picasso de Jefrey Hatcher interpretado 
e dirixido por José Sacristán. Yo soy Don Quijote de la Mancha unha adaptación de 
José Ramón Fernández da obra de Cervantes, baixo a dirección de Luis Bermejo. 
Todos para a produtora Metrópolis Teatro. 
Caminando con Antonio Machado é a súa máis recente posta en escena con José 
Sacristán como protagonista e director. 
Nesta nova etapa e xunto coa produtora TalyCual poñen en marcha Muñeca de 
porcelana de David Mamet na versión de Bernabé Rico e baixo a dirección de Juan 
Carlos Rubio, interpretada por Javier Godino e José Sacristán, que está, segundo a 
AFI (American Film Institute), entre os 25 mellores actores do mundo.

www.bravoteatro.net



O outono é a estación das cores no campo, das noites que 

medran, das chuvias reparadoras e do teatro. Comezan 

as tempadas, as estreas, as programacións e como non, 

o FITO. E este é o noveno FITO, un número máxico, como 

máxica, espectacular e interesante é a súa programa-

ción. Preparámolo con querenza e coidado para que sexa 

do agrado de todos os ourensáns e ourensás e todos e 

todas que se acheguen á cidade de Ourense, a Auria uni-

versal. Compañías galegas, nacionais e internacionais 

estarán do 7 ao 19 de outubro compartindo escenarios 

e amosando o seu traballo artístico a uns espectadores 

e espectadoras críticas, afeitas á nobre arte do teatro. 

Para destacar algo na programación, temos que falar de 

todas as compañías, pois todas son merecedoras. Os da-

neses  Granhøj Dans, que volven ao FITO coa súa poética 

nos movementos. Dúas das compañías que nos acom-

pañan no festival son Premio Nacional de Teatro, como 

Atalaya e Chévere. Atalaya coproduce co CDN a obra de 

Federico García Lorca, Así que pasen cinco años, poesía 

e imaxes feitas teatro, xusto cando se cumpren oitenta 

anos do asasinato do poeta. Chévere achéganos as Fillas 

bravas, fillas das mulleres galegas, matriarcas do saber 

popular e da retranca. 

Outras compañías a destacar son Lagartijas Tiradas al 

Sol, de México, cun relato sobre as comunidades menos 

coñecidas da súa sociedade. La Llave Maestra vén dende 

Chile para falarnos de viaxes por pracer ou por necesida-

de, do ser humano nómade. Bravo Teatro, que cun texto 

dun dos mellores dramaturgos contemporáneos, David 

Mamet, conta no elenco con José Sacristán, considerado 

pola AFI (American Film Institute) como un dos vinte e 

cinco mellores actores do mundo.

Los Hedonistas cun traballo de investigación profundo e 

rigoroso e a compañía Rolabola, co Circo Mediterráneo, 

un espazo ao aire libre, para soñar co circo, mesturando 

o tradicional e o contemporáneo. A Companyia Pelmà-

nec trae unha revisión de El Avaro actualizada, onde a 

auga cobra protagonismo.

Unha estrea do laboratorio creador de Chévere, a Ber-

berecheira, e compañías galegas moi premiadas e apre-

ciadas como Matarile Teatro, que este ano celebra o seu 

trinta aniversario e outra máis nova, pero prometedora 

e xa premiada, A Panadaría. 

Dentro das actividades paralelas, este ano celebraremos 

o segundo encontro de Mulleres Creando, con profesio-

nais galegas e estranxeiras do ámbito da cultura e das 

artes. Terá como protagonista a danza, linguaxe artística 

que alimenta o espírito. Mulleres que programan, mu-

lleres que danzan, que interpretan, mulleres que crean 

un mundo máis xusto e igualitario.

Espero vervos nos diferentes espazos, Teatro Principal, 

Auditorio Municipal e Campus Universitario. Espero com-

partir e soñar canda vós con este 9º FITO!

Ánxeles Cuña Bóveda

Directora do FITO 

Ao fío do Fito

Comeza a minguar o sol, vai rema-

tando o verán, ábrense as aulas, re-

torna a rutina como ao closet os ga-

báns. Préganse as antucas, as rúas 

déixanse ver e apúrase o último 

sorbete de limón. Anúnciase a ven-

dima, regresa o tempo aos reloxos, 

os pasos ao camiño e o río continúa 

a baixar. Repítese todo doutra volta, 

porén, intúese un cambio na cor.

A constancia do fío de auga a abro-

llar do manancial, como un Fito 

chantado na terra, transformación 

radical.

En Ourense, a 18 de setembro de 2016

Virxilio Rodríguez Vázquez

Vicerreitor do Campus de Ourense 

da Universidade de Vigo

Compaxinar propostas escénicas galegas, nacionais e internacio-

nais, abordando novos xéneros e linguaxes nas artes ao vivo, con 

actividades paralelas nas que debater sobre teatro configuran a 

oferta que desta volta propón o 9º Festival Internacional de Teatro 

de Ourense. 

Falamos dun total de doce compañías nas que as galegas Chévere, 

Matarile Teatro, A Panadaría e Berberecheira compartirán de novo 

protagonismo con outros oito grupos de distintos puntos de España, 

América latina e Europa.

Entretemento, espectáculo, poesía e pensamento concorren nes-

ta programación na que participan compañías con fundamentos e 

premisas diverxentes pero que, no seu conxunto, configuran unha 

oferta artística de grande interese para os diversos públicos afec-

cionados ao teatro.

O FITO tense convertido nestes poucos anos de andaina nun novo 

referente para o noso panorama escénico. O empeño por facer ben 

as cousas, pola mellora continua no deseño e na programación des-

te evento, dan os seus froitos e fan que actualmente Ourense teña 

un festival arriscado e anovador, á altura da historia cultural dunha 

cidade tantas veces citada como a ‘Atenas de Galicia’. 

Mención á parte merece o segundo encontro ‘Mulleres creando’ 

que, partindo do feito de que novas compañías teatrais do noso 

país teñen como principais impulsoras e protagonistas a mulleres, 

abre un espazo para o debate crítico e a reflexión neste eido, vi-

sibilizando os logros e as eivas á procura de vías de avance cara a 

paridade como criterio cultural. 

Parabéns, por tanto, ás súas organizadoras e colaboradores polos 

logros acadados e in bocca al lupo a toda a pléiade de actores e 

intérpretes que nos agasallarán este outubro teatral en Ourense 

coa súa arte.

Román Rodríguez González

Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

VENRES 7
 ■ 20:30 Teatro Principal

COMPAÑÍA: Companyia Pelmànec 
(Catalunya)
ESPECTÁCULO: El avaro

SÁBADO 8
 ■ 19:00 Parque Barbaña

COMPAÑÍA: Rolabola (Andalucía)
ESPECTÁCULO: Circo mediterráneo

 ■ 20:30 Teatro Principal
COMPAÑÍA: Granhøj Dans (Dinamarca)
ESPECTÁCULO: Petrushka-Extended

MARTES 11 
 ■ 20:30 Teatro Principal

COMPAÑÍA: Los Hedonistas (Madrid)
ESPECTÁCULO: Cena de pájaros

MÉRCORES 12
 ■ 20:30 Auditorio Municipal

COMPAÑÍA: Chévere (Galicia)
ESPECTÁCULO: As fillas bravas

XOVES 13 
 ■ 20:30 Teatro Principal

COMPAÑÍA: A Panadaría (Galicia)
ESPECTÁCULO: Pan!Pan!

VENRES 14 
 ■ 23:00 Auditorio Municipal

COMPAÑÍA: Atalaya (Andalucía)
ESPECTÁCULO: Así que pasen cinco años

SÁBADO 15 
 ■ 20:30 Auditorio Municipal

COMPAÑÍA: Matarile Teatro (Galicia)
ESPECTÁCULO: Antes de la metralla

DOMINGO 16 
 ■ 19:00 Teatro Principal

COMPAÑÍA: La Llave Maestra (Chile)
ESPECTÁCULO: Nómadas

 ■ 21:00 Auditorio Municipal
COMPAÑÍA: Lagartijas Tiradas al Sol 
(México)
ESPECTÁCULO: Santiago Amoukalli

NARTES 18 
 ■ 20:30 Antiga capela do Campus 

Universitario
COMPAÑÍA: Berberecheira (Galicia)
ESPECTÁCULO: Goldi libre

MÉRCORES 19 
 ■ 21:00 Auditorio Municipal

COMPAÑÍA: Bravo Teatro (Madrid)
ESPECTÁCULO: Muñeca de porcelana

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 (988 391 290): 2 horas antes do comezo dos espectáculos.
Teatro Principal (988 317 960): de 12:00 a 14:00 e 1 hora antes do comezo dos espectáculos.
Antiga Capela do Campus Universitario: 1 hora antes do comezo do espectáculo.

Información das montaxes e novas en www.fitoourense.com
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O mes de outubro volve escribir no calendario da cidade a 

palabra TEATRO con letras maiúsculas. Volve o FITO e con el 

a cita imprescindible cunha das manifestacións artísticas, ao 

meu xuízo, máis esenciais para o ser humano.

O teatro é ese espello que se coloca fronte a nós para que nos 

vexamos reflectidos nel. Que nos invita a presenciar as histo-

rias que lle ocorren a outras persoas noutros lugares, e que 

ao final veñen lembrarnos o moito que nos parecemos a elas.

Actores e actrices soben ao escenario, cóntannos unha histo-

ria, e metémonos nela, xa que nos vemos representados nas 

vidas dos protagonistas, identificámonos cos seus sentimen-

tos, vemos reproducidas neles as nosas propias vivencias.

E sentimos amor. E sentimos ledicia. E sentimos insegurida-

de. E sentimos medo. E temos desexos. E buscamos respos-

tas. E emocionámonos.

Todo iso, e moito máis, é o que o teatro nos dá. 

En Ourense grazas ao grande traballo do equipo organizador, 

facemos de cada mes de outubro unha grande festa do teatro.

Unha cita cun festival que cada ano vai a máis. Basta mirar a 

extraordinaria programación que nos agarda. Como non con-

gratularnos de ter en Ourense un actor maiúsculo, esencial 

no cine e teatro contemporáneo como José Sacristán, ou com-

pañías tan prestixiosas como Chévere, Pelmànec, Granhøj 

Dans, Rolabola, Los Hedonistas, A Panadaría, Atalaya, Mata-

rile, Berberecheira, La Llave Maestra, Lagartijas Tiradas al Sol 

e Bravo Teatro. Dúas compañías que son Premio Nacional de 

Teatro, obras de García Lorca, de David Mamet, actividades 

paralelas, como Mulleres creando...

Como escribiu o grande dramaturgo Arthur Miller “O teatro 

non pode desaparecer porque é a única arte onde a humani-

dade se enfronta consigo mesma”. 

Lembrémolo. Comprometámonos co teatro. Enfrontémonos 

con nós mesmos e gocemos do talento de autores, actores 

e directores. 

Comeza a festa do teatro. Vémonos nos patios de butacas.

Xesús Vázquez

Alcalde de Ourense

O día 7 de outubro bota a andar unha nova 

edición do Festival Internacional de Teatro de 

Ourense, un festival de referencia do teatro 

en Galicia que converte a cidade de Ourense, 

durante uns días, tamén na capital interna-

cional das artes escénicas non só pola alta 

calidade das compañías teatrais que nos visi-

tarán senón porque este festival servirá como 

punto de opinión e debate sobre aspectos re-

lacionados con esta nobre actividade cultural.

Imos xa para nove anos de éxitos, bo facer, 

e aposta por unha oferta cultural de primeira 

liña que debemos de recoñecerlle unanime-

mente a este FITO de Ourense. 

A Deputación de Ourense sempre apostará 

por aqueles proxectos que fagan unha ade-

cuada utilización dos recursos dispoñibles e 

impulsen o desenvolvemento económico e 

social, a partir das oportunidades que ofre-

ce o territorio, e accións como o FITO, ade-

mais de ampliar a oferta cultural e de ocio, 

contribúen á difusión e promoción da nosa 

provincia.

En nome da Deputación de Ourense, quero 

dar os meus parabéns a todo o grupo humano 

que fai posible que unha edición máis, o FITO 

de Ourense sexa un completo éxito, demos-

trando que o seu bo traballo será aproveita-

do amplamente por todos os afeccionados o 

teatro.

Só me queda pedir á cidadanía que goce do 

que, con tanta profesionalidade, programa-

ron os organizadores deste Festival Interna-

cional de Teatro, ao que lle desexo longa vida 

e moitos éxitos.

Manuel Baltar

Presidente da Deputación de Ourense

ACTIVIDADES PARALELAS
____________________________________
DURANTE TODO O FITO (DO 7 AO 19 DE OUTUBRO) 
Animación de rúa do grupo Trécola

DO 14 AO 16 DE OUTUBRO
 ■ AUDITORIO MUNICIPAL

II ENCONTRO «MULLERES CREANDO»

Nos últimos anos xurdiron en Galicia toda 
unha serie de Compañías teatrais que in-
troducen as tendencias da contemporanei-
dade. Curiosamente, moitas destas novas 
compañías teñen como principais impul-
soras a mulleres (produtoras, directoras, 
dramaturgas, actrices, bailarinas, etc..) que, 
sumadas ás xa existentes creadoras escéni-
cas, fan deste país un lugar absolutamente 
excepcional en canto a un novo panorama 
escénico sustentado nas diferentes e singu-
lares voces de todas elas.

Desta forma, pretendemos aproximarnos á 
filosofía doutros Encontros realizados a nivel 
mundial, como a corrente Magdalena Project 
que, dende a súa creación no 1986 en Ga-
les, traballa en rede en diferentes continentes 
como Europa, Latinoamérica e Australia. De 
igual modo, sérvenos de exemplo o Encon-
tro de Mulleres de Latinoamérica nas Artes 
Escénicas, que se realiza dentro do marco do 
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz 
(FIT) e que traballa dende hai dezaseis anos 
tentando revalorizar e conectar o traballo de 
mulleres creadoras de diferentes países euro-
peos e latinoamericanos.

O Festival Internacional de Teatro de Ou-
rense (FITO) é o lugar máis axeitado para le-
var a cabo este proxecto e que este Encon-
tro actúe como acicate para intercambiar 
experiencias, coñecernos a través do que 
realizamos e seguir impulsando, tamén nas 
artes, a paridade como criterio cultural. 
Neste Encontro actrices, escritoras, direc-
toras, performers, dramaturgas, bailarinas 
e artistas plásticas galegas xuntaranse con 
outras creadoras, produtoras, distribui-
doras e directoras de Festivais do Estado, 
compartindo linguaxes artísticas, discu-
sións, crítica, apoio, esperanza e miradas 
sobre a vida, a través de mesas de conver-
sacións, relatorios e procesos de traballo.

VENRES 14
 ■ 12:00 Sala Vermella

Mesa e Reflexión: O XÉNERO NAS ARTES 
ESCÉNICAS
Interveñen: Amaranta Osorio (México-España-

Francia), Marifé Santiago (Segovia), María 
Armesto e Mariana Carballal (Galicia)
Como é a situación do xénero nas Artes Escénicas 
e a loita polas reivindicacións de creación femi-
nistas que se fan dende diversos colectivos. Con 
Amaranta Osorio coñeceremos en que consiste o 
Magdalena Project. Con Marifé Santiago pode-
remos saber que pasos se están dando nas Artes 
Escénicas en Segovia para levar a cabo o proxec-
to Tempada de Igualdade nas Artes Escénicas en 
España. Destas tempadas tamén falará Mariana 
Carballal, integrante da Plataforma Clásicas e 
Modernas e María Armesto, directora da Mostra 
Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Can-
gas. Coñeceremos o traballo da Plataforma de 
Mulleres na Cultura de Galicia.

 ■ 17:00 Sala Vermella
Mesa e Reflexión: A DANZA EN GALICIA
Interveñen: Begoña Cuquejo, Mercedes 
Suárez, Andrea Quintana, Caterina Varela e 

Nuria Sotelo
Coñeceremos a través destas cinco creadoras 
vinculadas coa danza e a posta en marcha de 
Festivais de danza en Galicia, como está este 
sector nestes momentos e os pasos que se po-
derían dar para que a difusión da danza sexa 
unha realidade. 

 ■ 19’30 Sala Azul
Espectáculo: Astraea
Intérpretes: Kirenia C. Martínez e Gosia 
Trebacz

SÁBADO 15
 ■ 12:00 Sala Vermella

Mesa e Reflexión: A OLLADA FEMININA NAS 
PROGRAMACIÓNS
Interveñen: Branca Novoneyra, Fefa Noia, 
Marta Alonso e Belén Iglesias
Nesta mesa as diferentes directoras de Festivais 
galegos e xestoras no mundo da danza darán 
conta de cales son os seus criterios nas programa-
cións, abrindo así o debate sobre se a perspectiva 
de xénero debe ser plasmada nas mesmas.

 ■ 17:00 Sala Vermella
Mesa e Reflexión: A CREACIÓN FEMININA EN 
GALICIA
Interveñen: Paloma Lugilde, María Torres, 
Cristina Balboa e Ruth Balbís
Nesta mesa diferentes creadoras galegas darán 
conta dos seus traballos e analizarán cales son 
as claves dos seus procesos.

 ■ 19:30 Sala Azul
Espectáculo: A deriva
Intérprete: Olga Cameselle

DOMINGO 16 
 ■ 12’00 Sala Vermella

Mesa e Reflexión: CREACIÓNS ESCÉNICAS 
MULTIDISCIPLINARES
Interveñen: Laura Iturralde, Montse Piñeiro, 
Uxía P. Vaello, María Roja e Alba Blanco
Da man destas creadoras, poderemos indagar no 
papel que xoga a imaxe e outros tecidos esce-
nográficos para dar forma a un espectáculo e as 
múltiples ópticas dende onde crear. 

 ■ 13’30 Sala Azul
Espectáculo: Dramaturxia de mulheres
Compañía: Inherente Teatro

 ■ 17’00 Sala Vermella
Mesa e Reflexión: BAILARINAS: SER MULLER, 
DANZAR E SOBREVIVIR
Interveñen: Beatriz Pérez, Isabel Sánchez, 
Ánxela Blanco, Cristina Montero e Laura 
Llauder
Unha mesa de análise sobre o que sucede no 
mundo da danza e, en concreto, saber e coñe-
cer como se marcan os roles femininos á hora 
de poñer en marcha unha coreografía, así como 
coñecer cales son as principais trabas no seu tra-
ballo do día a día.

Neste II Encontro de Mulleres Creando veremos micro-espectáculos únicos en Ourense, tanto pola dificultade de reunir estas artistas como pola 

diversidade das súas propostas. Non son obras completas. Son pequenos corazóns vibrantes, pequenos botóns de nácara que fan abrir os senti-

dos. Astraea é unha aperta entre dúas artistas que fusionan danza e artes plásticas. Olga Cameselle, unha bailarina e coreógrafa galega de longa 

traxectoria e Inherente Teatro, unha compañía de nova creación que presenta a súa primeira peza. Todas van amosar unha demostración da súa 

creación neste 9º FITO, un privilexio.

Venres 14, 19:30 h. 
AUDITORIO MUNICIPAL
SALA AZUL

COMPAÑÍA: Mulleres Creando (Galicia)
Kirenia C. Martínez e Gosia Trebacz
ESPECTÁCULO: Astraea
DURACIÓN: 15 min.

SINOPSE:
Astraea é o escenario infinito no que dúas creado-
ras se mergullan para perpetuar a fusión de varias 
expresións artísticas. Unha sorte de area e mar feita 
buguina.

AS INTÉRPRETES: 
Kirenia Celia Martínez, Cuba, é bailarina, actriz e co-
reógrafa. Fundadora, codirectora e coreógrafa da Com-
pañía Entremans dende 2005, combina as súas crea-
cións artísticas con labores formativas, colaboracións 
e asistencias coreográficas para outras compañías e 
artistas de diferentes disciplinas. 

Gosia Trebacz realízase como artista nunha dobre 
faceta: amosando as súas propostas aos demais en 
exposicións e ensinando as prácticas necesarias para 
que outros adquiran destrezas no campo da pintura. 
Creación e didáctica van xuntas. É unha muller do seu 
tempo que capta a pulsión imparable da arte con-
temporánea, o discorrer da actualidade e o discurso 
do presente.

Sábado 15, 19:30 h. 
AUDITORIO MUNICIPAL
SALA AZUL

COMPAÑÍA: Mulleres Creando (Galicia)
Olga Cameselle
ESPECTÁCULO: A deriva
DURACIÓN: 15 min.

SINOPSE: 
As derivas son pezas curtas que emerxen a partir da 
peza escénica Verde a tempo completo. No caso que 
aquí se propón, Deriva VI, apóiase sobre o aspecto 
máis “litúrxico” da peza escénica.

A INTÉRPRETE: 
Olga Cameselle é bailarina e coreógrafa. Ten moi 
claro que o teatro non se limita ao escenario e por iso 
desenvolve varias iniciativas consistentes en levar es-
pectáculos a lugares pouco comúns. Di dela: “Nunca 
quixen ser bailarina, pero vinme empurrada a selo. 
Non podía parar. Necesitábao dende moi nena. Hai 
que escoitar por onde te leva a vida e escoitar o teu 
propio impulso”.

Domingo 16, 13:30 h. 
AUDITORIO MUNICIPAL
SALA AZUL

COMPAÑÍA: Mulleres Creando (Galicia)
Inherente Teatro
ESPECTÁCULO: Dramaturxia de mulheres
DURACIÓN: 15 min.

SINOPSE: 
(…) “seras vivas” compostas de células que conteñen 
certos pensamentos incrustados INHERENTEMENTE ao 
seu citoplasma. E como en abundancia a acumulación 
de ditos pensamentos provoca danos físico-emocio-
nais serios no ser, non temos outra opción que vo-
mitalos mediante a nosa voz, o noso corpo e a nosa 
alma, se é que existe…

A COMPAÑÍA: 
Noelia Blanco, Pia Nicoletti e Celina Fernández forman 
Inherente Teatro. O seu primeiro espectáculo é Dra-
maturxia de Mulheres. 

www.facebook.com/CIA.INHERENTETEATRO/


