da cultura que ninguén comprende... Todas se xuntan nunha casa
abandonada preto do parque do crepúsculo, a carón do cemiterio.
O que fan non é legal, okupar a casa, e, ao tempo, é de xustiza para
as súas vidas e o seu xeito de pensar.
Xoves, 21 de abril ás 21.00 h

Emigrados

Aula de teatro universitaria de Vigo / Universidade de Vigo

Elenco. Antón Abal, Laura Alonso, Juan Diego Comesaña, Sofía
Fernández, Lidia Gutiérrez, Cecilia Jiménez, Rosa María Molares,
Miguel Rodríguez.
Ficha artística e técnica. Iluminación: Héctor Pazos. Escenografía:
Pablo Giráldez “Pastor”. Vestiario: Ningures. Fotografía e cartel:
Diego Seixo. Dirección: Casilda Alfaro, Sonia Rúa.
Sinopse. En “Emigrados” decidímonos por unha historia múltiple
que, engarzada, constitúe un mosaico de pezas de distintos autores
e autoras que, unha por unha, dende o tratamento específico da
emigración, da inmigración, do retorno, do desenraizamento,
compoñen un cadro xeral que permite apreciar nidiamente o drama
individual e social que supón estoutro xeito de “exilio”. Estamos a
falar dun drama social (dende a suma de moitos dramas individuais)
pero, aínda así, queremos trasladalo dende fóra do laio, dende
a axilidade da linguaxe contemporánea, dende a ironía como
vehículo de expresión (unha das formas máis sutís de “crueldade”)
e sobre todo dende a “cercanía”, do achegamento a calquera
espectador/a contemporáneo. Porque non se trata de facer un
relatorio de sufrimentos e agravios, senón de falar dende o hoxe de
algo que fai parte da existencia de case todos os galegos e galegas
de xeito individual e de todas e todos dende o punto de vista da
conciencia colectiva.
Mércores, 27 de abril ás 21.00 h

A Casa da Forza

Nosa Señora das Nubes

Aula de teatro da USC

Aula de teatro universitaria de Pontevedra / Universidade de Vigo

Elenco. Marta Casais, Inma Fernández, Manuel Fernández, Antía
González, Irene Penela.

Elenco. Irene Lumbreras, Diana Cidrás, Alexandre Souto, Mª
Mercedes Pardavila, Francisco Pernas, Carmen Durán, Uxía Couso,
Natalia García, Laura del Carmen Alonso, Xulia Blanco, Rubén
Ballesteros, Xiana García, Lara González.

Ficha artística e técnica. Dirección e posta en escena: Roberto
Salgueiro.
Sinopse. “A ti, Que me dás a brasa con ese asunto do amor, Que non
tes nin un cu bonito nin unhas boas tetas. A ti, que dis que queres
morrer pero non te matas. Crereite cando te vexa morta”
Esta peza está centrada nun traballo dramatúrxico das páxinas 52 a
88 do texto de Angélica Liddell “La casa de la fuerza” (Ediciones La
uÑa RoTa, 2011, Segovia).
Mércores, 20 de abril ás 21.00 h

O Parke do Crepúskulo

Aula de teatro universitaria de Ourense / Grupo Maricastaña

Elenco. Iván Iglesias, Eva García, Iria Losada, Marcos Lama, Luz
Ocampo, Miguel Estévez, Candela López, Conchi Pérez, Esther
Pérez, Lola Fernández, Silvia Domínguez, Chelo Cortiñas, Pilar
Mira.
Ficha artística e técnica. Técnicos de luz e son: José Manuel Bayón e
Rubén Dobaño. Cartel: Pablo Otero. Vestiario: Tegra. Fotografía e
gravación: Alba Vázquez. Espazo escénico, dramaturxia e dirección:
Fernando Dacosta.
Sinopse. Diversas persoas baixo o mesmo teito ilegal: unha que
traballaba nunha empresa de desafiuzamento, outra que ten un
hospital de obxectos perdidos para a sociedade, unha pintora
amadora idealista que cre no decrecemento, unha doutoranda que
debe acabar a súa tese sen un can, unha que escribe desde a atalaia

Ficha artística e técnica. Iluminación: Héctor Pazos. Escenografía:
Ningures. Vestiario: Sonia Rúa. Fotografía e cartel: Diego Seixo.
Tradución: Santiago Cortegoso. Axudante de dirección: Omar
Ferrín. Dirección: Salvador del Río.
Sinopse. En “Nosa Señora das Nubes” o autor trata
fundamentalmente dous temas: a memoria e o exilio. Esta
peza arranca co encontro duns exiliados nun espazo e tempo
indeterminados. A partir de aí, van reconstruíndo o seu pasado,
lembrando os feitos que aconteceron no pobo do que son
orixinarios: Nosa Señora das nubes.
Xoves, 28 de abril ás 21.00 h

