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SAUDANDO AO  6º  FITO
   O VI Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO) terá lugar 
este outono entre os días 5 e 18 de outubro de 2013, grazas ao apoio das 
Institucións (Concello, Deputación, INAEM e Vicerreitorado da 
Universidade de Vigo). Grazas, tamén á xenerosidade e implicación co 
evento das Compañías participantes; ao compromiso dun equipo 
entregado (malia os atrancos, a brutal crise imposta e os recortes); aos 
espectadores e colectivos culturais que o alentan. E, por riba de todo, 
coa certeza común de que é nutritivo - máis ca nunca- seguir creando 
pontes, abrindo portas con este Encontro, referente alén das nosas 
fronteiras e patrimonio xa da nosa Comunidade. 

   Que poderemos ver nesta edición? 

   Un dos grandes nomes da escena europea, o coreógrafo danés Palle 
Granhøj,  director da compañía Granhøj Dans, con recoñecemento 
internacional pola súa orixinalidade e ao alto nivel do traballo 
desenvolvido durante vinte anos. Ou La  Mona Ilustre, nova compañía 
chilena que presenta un fermoso traballo con obxectos e vén de colleitar 
aplausos e premios.  

    Creadores doutras comunidades autónomas tan estimulantes como 
Markeliñe, compañía do País Vasco,  que se dedica a facer un teatro 
xestual e visual, sorprendente e irónico. Con Adentro Teatro, Tristán 
Ulloa dirixe por primeira vez a que está sendo unha das sorpresas da 
tempada, “En construción”,  traballo hispano/arxentino  que hipnotiza 
con humor e tenrura. Do que se di que é íntimo, emocionante e 
necesario. Asemade visitarannos desde Andalucía GL Producións dirixida 
por Veronese, sólido director arxentino de prestixio indiscutíbel cun 
texto intelixente e de delicada retranca. 

    Os espectadores poderán gozar coas propostas das compañías galegas 
de longa traxectoria e veteranía como Teatro do Atlántico, xunto con 
Chévere, premio do público no Festival de Cangas ou Abrapalabra, 
premio no Festival de Ribadavia. Que Matarile volva ao Teatro Galego, 
despois de tres anos de paréntese na súa actividade recoñecida 
internacionalmente, é  unha Festa. O momento é  do “máis difícil aínda”, 
pero con alegría: benvidos/as sexan  as creadoras de primeira liña como 
Ana Vallés. Tamén hai que ver os espectáculos de Funboa Escénica, un 
teatro novo que aporta outras sensacións, outras formas de identidade, 
ou Ensalle Teatro acabado de chegar dunha exitosa xira por México. 

   A páxina web www.fitourense.com servirá como altofalante para que 
todos os nosos espectadores e espectadoras poidan permanecer 
informados polo miúdo das creacións que nos depara a programación 
deste VI FITO.  

    Poderán verse no Teatro Principal, no Auditorio Municipal, nas Rúas, 
no Centro Municipal Banco de España e na sala Multiusos do Campus 
Universitario. Un ano máis, os nosos escenarios escintilarán con 
propostas singulares e  de grande calidade para que Ourense floreza no 
tempo das glicinias. 

    Esperámosvos, no teatro  

                                                                 ÁNXELES CUÑA BÓVEDA 

           

http://www.fitourense.com/


 

Las cosas también tienen mamá  
 

 
Tres mulleres soas, de distintas 

xeracións. Un pobo que fala e fala, 

unha historia chea de nostalxia, 

tenrura e bonecos. Todo iso hai en 

“Las Cosas También Tienen Mamá”, 

nova entrega do colectivo La Mona 

Ilustre. 

 Juliette Jacquot, a 

protagonista, volve á súa casa da 

infancia despois de vinte anos de 

ausencia. Ela traslada ao espectador 

 a un universo cheo de xoguetes, 

mobles, utensilios, obxectos que co 

paso de sucesivos outonos foron 

reunindo historias. No seu antigo 

fogar Julliette atópase coas imaxes 

da súa avoa e da súa nai, mulleres 

soas que sacaron adiante ás súas 

fillas. 

Elas relaciónanse con bonecos 

de distintos tamaños para contar a 

súa verdade. Emoción, 

reconciliación, regreso ás raíces, son 

algúns dos temas que toca nesta obra 

La Mona Ilustre. 

O colectivo franco-chileno-

español está encabezado por Miguel 

Bregante e foi aplaudido pola súa 

primeira creación, « Los Peces no 

Vuelan », no 3º FITO. 

Na súa xira por España, obtivo 

os seguintes premios:  Premio 

Mellor Actriz Certame Duque de 

Lerma, Premio Mellor Montaxe 

Certame Duque de Lerma, Premio 

Mellor Dirección Certame 

Arcipreste de Hita– Guadalajara, 

Premio Mellor Montaxe Certame 

Arcipreste de Hita– Guadalajara, 

Primeiro Premio Certame 

Arcipreste de Hita– Guadalajara 

Premio do Xurado festival 

ENCINARTE, Premio Duque de 

Lerma á Mellor Obra. 

 

 

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA  

  

Intérpretes 

Juliette: Emilie Urbas 

Moncha: Paula Barraza 

Ruth: Claudia Araya 

Julieta: Isidora Robeson 

  

Dramaturxia: Andrea Gutiérrez 

Deseño Integral e monicreques: 

Eduardo Jiménez 

Música: Tomás Preuss 

Vestiario: Hane Geerts 

Iluminación: Cristopher Sayago 

Son: Diego Hinojosa 

Idea orixinal: La Mona Ilustre 

Produción: Travesía Producciones 

Comunicación: Claudia Araya 

Coprodución: La Mona Ilustre ‐ 

Standarte 

Dirección: Miguel Bregante 

  

www.lamonailustre.com 
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En construcción dirixido por Tristán Ulloa 

 
" “En Construcción” naceu como 
proxecto hai anos, cando a realidade de 
Arxentina distaba a un océano de 
Europa.Por aqueles anos parecía un 
tema pouco interesante. Nós cremos na 
historia, necesitabamos contala, e a 
pesar de non atopar o xeito de poñela en 
pé, seguimos apostando por ela. 
Porén o tempo foi necesario, hoxe 
sabemos que non nos deixará 
indiferentes, aos que viñemos, aos que 
se van, aos de aquí e aos de alá. É unha 
historia de ida e volta. 
 
Unha historia que nos recorda a orixe do 
nosos ancestrais: os inmigrantes 
europeos en América. 
Os protagonistas Sole e Pablo chegaron 
a España crendo na salvación do soño 
europeo. E hoxe, non tan lonxe do que 
viñeron escapando, xorden as 
preguntas…  
 
Volver?, Onde quedan os logros e os 
anos de esforzo por unha vida digna? 
Que futuro lles agarda?  
 
 

De “En construcción” escribiuse: 

 

“En construcción” foi unha das sorpresas 

da tempada no  Teatro del Arte, en 

Madrid.”(Marcos Ordóñez, Babelia). 

 

“Un traballo primoroso, sutil e 

intelixente que deixa hipnotizados aos 

espectadores, no que se propón, con 

humor e tenrura, unha viaxe iniciática 

polo desamparo da inmigración.” 

(Rosana Torres, El País) 

 

“Este é un teatro que non vemos a 

miúdo, con certo aire doutro tempo: un 

teatro dos sentimentos, da melancolía, 

aínda que non por iso menos ancorado 

na realidade social. Feito con modestia 

intelectual e expresiva, con modestia de 

recursos e con fantástico resultado.”   

(P.J.L. Domínguez, Guía del Ocio) 

 

"Emotiva, divertida e necesaria.” 

(Juan Diego Botto) 

 

"Íntima e emocionante historia.” 

(Miguel del Arco) 

 

Ficha artística e técnica: 

 

Autores: Carolina Román e Nelson 

Dante  

Reparto: Nelson Dante  e Carolina 

Román  

Axte. de dirección: Diego Sabanés  

Escenografía: Alexandra Alonso 

Axte de escenografía: Itziar Sagasti  

Vestiario: Clara Bilbao  

Iluminación: Eduardo Alonso Chacón  

Audiovisuais: David Ulloa e Daniel 

Ortega 

 Música: Julio de la Rosa 

Son: David Cubero  

Fotografía: Beatriz Carrera  

Fotógrafo de cartel: Sergio Parra  

Deseño de cartel: Rafa Celda  

Redes sociais: Verónica Parizzi 

Xefa de prensa: Deborah Palomo 

 Director de produción: Luís Caballero 

 Dirección e produción: Tristán Ulloa 
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Unha performance oscilando entre os 

extremos do humor total e profunda 

seriedade. Palle Granhøj explora as 

moitas caras da dor e da saudade, usa 

o humor como elemento recorrente  

en equilibrio entre a desesperación e 

a redención, a soidade e a 

solidariedade, entre a alegría e a dor. 

A música de Mahler é tocada en 

directo no escenario por un pequeno 

"conxunto", que consta de un músico 

de viola e un cantante de flamenco. 

 

“Ahhhh… como me gustaría ser 
home… de verdade que me 
encantaría –só por un par de días…” 
di o único personaxe feminino do 
espectáculo, mentres observa e 
esfórzase por entender a conduta e os 
xogos nos que están mergullados os 
personaxes masculinos. A pregunta é: 
Chegará a entendelos de todo? 
 

“Un espectáculo magnífico que 
consegue  case hipnotizar a mente coa 
fermosa expresión dos corpos virís 
acompañada da música de Mahler”. 
 
“8 bailaríns nunha 
extraordinariamente refinada e 
fermosa performance que examina os 
roles masculinos arquetípicos 
amosando tanto a forza bruta como a 
enerxía masculina poética e lúdica”. 
 
Director e compañía 

O coreógrafo e autodidacta Palle 

Granhøj ten o aplauso do público, a 

prensa e os especialistas do medio 

artístico tanto no seu país de orixe, 

Dinamarca, como a nivel 

internacional, a raíz dunha serie de 

exitosas producións realizadas ao 

longo de vinte anos de traxectoria. 

Granhøj Dans é recoñecible pola 

orixinalidade do seu traballo, baseado 

na práctica consecuente da “Técnica 

da Obstrución”.  

Os artistas que participan nas 

producións da compañía son 

profesionais independentes que son 

invitados especialmente polo director 

ou escollidos do medio artístico danés 

e internacional.  
 

Ficha artística e técnica: 

 
Intérpretes:  
 
Bill Eldridge, Lázsló Fülöp, Áron 
Darabont Leon, Tomaz Ciesielski, 
Mikolaj Karczewski, Tomás Danielis, 
Aureliuz Rys, Petras Lisauskas e 
Dorte Petersen. 
 
Asistentes:  
Johan Ohlsson e Bill Eldridge. 
 
Música: Gustav Mahler 
 
Dirección: Palle Granhøj 
 

www.granhoj.dk 
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 GRANHØJ DANS

MEN&MAHLER de Palle Granhøj 



 

CENA CON AMIGOS de Daniel Veronese 

 
Texto fermoso e intelixente, con 
delicado humor onde todo comeza 
cunha simple cea entre amigos, 
como tantas, compartindo 
anécdotas, recordos comúns e 
viaxes. 
 
 O tema é que nesta ocasión unha 
noticia (a ruptura dunha das 
parellas) empeza a quebrar a típica 
serenidade destas familias 
economicamente acomodadas, 
burguesmente constituídas, 
existencialmente satisfeitas. Os 

efectos da disolución marital produce 
que todo “o que parecía no seu lugar e 
era tan  tranquilizador” se quebre.  

 
Como pezas de dominó, a caída 
traerá con ela unha desbandada que 
derreterá os cimentos diso que 
parecía tan ben construído.  
 
 

E aquel aparente equilibrio 
desaparecerá, para dar lugar a unha 
realidade máis cuestionada, como se 
ao corroerse o veo do natural e 
cotián, obviamente nos obrigaramos 
a indagar non só de quen nos 
facemos amigos, senón con quen 
eliximos compartir a nosa vida. 
Un delicado aviso á hipocrisía familiar 
que mira cara a fóra e moi pouco cara a 
dentro. 

 
Comedia romántica? Pode ser pero 

non esperemos finais rosas ou 

compracentes. 

Daniel Veronese  

 

A obra “Cena con amigos” de Donald 

Margulies foi galardoada no ano 2000 co 

premio Pulitzer. 

 

 

 

 
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA 
 
Autor: Donald Margulies 
 
Intérpretes:  
May Pascual, Gloria López, José Olmo e 
Orencio Ortega 
Tradución: Susana Groisman  
Adaptación: Daniel Veronese 
Deseño Iluminación: José Manuel 
Guerra 
Deseño Escenografía: Ana Garay 
Vestiario: Carmen de Giles 
Realización Escenografía: Mambo 
Decorados 
Xefa de prensa: Silvia Espallargas 
Distribución: Elena Schaposnik e GL 
Producciones 
 
Dirección:   Daniel Veronese 

 
www.glproducciones.com 
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FUNBOA ESCÉNICA 

Oiseau rebelle 
 

     "Oiseau rebelle" (paxaro rebelde) é un 

espectáculo de teatro-danza, verbal, plástico e 

sonoro que dialoga sobre o imaxinario amoroso 

e des-amoroso. Un ritual do corazón como 

músculo, como metáfora e como alimento. 

Que impide ás novas xeracións caer no amor? 

Para caer temos que ter unha certa seguridade de 

podernos levantar, ou aínda máis, un ten que 

poder sentirse a si mesmo e aceptarse tendo a 

necesidade de ser visto polo outro. Pode que 

falte isto nas novas xeracións, na nosa: a 

capacidade de sentirnos a nós mesmos. Mesmo 

despois de facelo é difícil namorar ou comezar 

unha historia "sincera". 

 

     Funboa Escénica é unha compañía de recente 

creación que nace da man de Cristina Balboa e 

Paulina Funes. Unha compañía que nace coa 

intención de crear novas ideas, para dar acubillo 

ao teatro máis contemporáneo e a novas formas 

de entender o teatro como arte escénica. 
Cristina Balboa e Paulina Funes, as 

actrices factotum deste espectáculo, 

desenvolven personaxes que xogan coa idea 

posdramática da confusión entre persoa e 

personaxe para centrar a atención do público 

nunha idea de construción  

persoal, de aproveitamento das aparencias coas 

que elas crean todo un mundo presidido, a 

modo de provocación, por un corazón de animal 

que non só se exhibe, senón que tamén serve 

para xogar, manexar e mesmo comer, en 

metáforas creativas, intelixentes e, sobre todo, 

conmovedoras. As actrices poñen en marcha 

todo un dispositivo de significantes para que nós, 

espectadores, non teñamos ningunha dúbida de 

que asistimos a un teatro sobre elas mesmas ou 

sobre nós, todas, onde, coma na vida mesma, 

cántase, fálase, chórase, e báilase co fin de mover 

o espectador da súa impasibilidade ante o teatro 

e ante o mundo.  

 

 Vaian velo (e non vaian ceados, que o 

espectáculo é un auténtico banquete de corazón 

en estado puro). 

 

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA 

 

Intérpretes: Cristina Balboa e Paulina Funes 

Creación: Paulina Funes e Cristina Balboa 

Textos e vídeo: Cristina Balboa 

Iluminación e deseño gráfico: Paulina Funes 

Espazo sonoro: Carlos Suárez 

Axudante de dirección: Begoña Cuquejo 

Asesoramento lingüístico: Natalia Vázquez 

Espazo escénico, vestiario e maquillaxe: Funboa 

Escénica. 

Asistencia técnica: Man Hauser 

 

Dirección: Paulina Funes e Cristina Balboa 

 

 

      

 

 

www.funboaescenica.com  
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http://www.funboaescenica.com/


 

Imprudentemente deseé  

de Pedro Fresneda 
Coa violencia desas nubes que 

entran pola ría en inverno, coa súa 

imprudencia, coa contundencia do 

que non ten nada que perder. Así 

colócaste fronte a ti mesmo, sabes 

que tal vez todo se dilúa, que esa 

tormenta que apertas nos puños 

quizais non sexa suficiente, pero no 

che importa.  

 

Agora, convertido en cinza, non tes 

xa nada que temer do lume. 

Cargado de palabras e de silencios e 

de fotos vellas que doen, afástaste 

para volver cada día en forma de 

tormenta. 

Liña de traballo 

Como en todas as producións de 

Teatro Ensalle, o texto é só unha das 

liñas que marca a dramaturxia da 

peza. Xunto con el, e en paralelo a 

este, desenvólvese unha dramaturxia 

do movemento (a pesar da 

formación dos integrantes da 

compañía néganse a chamala danza). 

Este movemento é unha parte 

fundamental do que se conta e, 

seguramente, unha das 

características máis claras da 

compañía Teatro Ensalle. 

 

A compañía Teatro Ensalle naceu en 

Madrid en 1977, residindo na 

actualidade en Vigo. Actualmente é 

unha das compañías fixas nos 

circuítos de teatro contemporáneo 

do noso país como dos festivais de 

Sudamérica.  

Desde 2010 Teatro Ensalle leva 

realizadas máis de 100 

representacións dos seus traballos. 

 

Pedro Fresneda, director  e 

dramaturgo da compañía,  é na 

actualidade o presidente da 

Coordinadora Estatal de Salas 

Alternativas. Os seus textos foron 

galardoados no Indifestival de 

Santander e publicados en diferentes 

editoriais españolas. 

 

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA 
 

Intérpretes: Artús Rei, Raquel 
Hernández e Jorge Rúa 
 
Dramaturxia: Pedro Fresneda 
 
Apoio musical e fotografía: José 
Collazo 
 
Iluminación: Pedro Fresneda 
 
Espazo escénico: Teatro Ensalle 
 
Distribución: J. Rúa 
Web: David Santos 
 
Dirección: Pedro Fresneda 
 
 www.teatroensalle.com 
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Staying alive de Ana Vallés 

 
Xenericamente “falaremos” do segredo, na 

sociedade da información ¿ten máis poder o 

que garda ou o que revela un segredo? 

 

Do misterio,a inquietude que nos provoca. 

Da frustración,o pasado soa. 

apaixonadamente contado desde o presente. 

Do noso lugar no mundo, onde ás veces 

habita o medo, o esquecemento e a fantasía, 

entendida como invención 

Da fotografía,“un segredo que fala dun 

segredo” segundo di Diane Arbus. 

Do difícil que é ver o que temos diante do 

noso nariz, ou ante os ollos, como dicía 

Wittgenstein. 

Do movemento ou da transformación, 

valorouse o exacto, único e concreto por 

enriba do múltiple, o cambiante e o 

ambiguo. Pero citando a Roberto Bolaño: “o 

mundo está vivo e nada vivo ten remedio. 

Esa é a nosa sorte”. 

De soños, cansazo, entusiasmo, charla. 

 

Entendendo que a conversa é fume, esváese, 

é azarosa por definición, non podemos 

encadrala, dirixila nin atala, non sabemos 

por onde vai saír. 

 

Matarile Teatro é compañía en residencia da 

Aula de Teatro da Universidade de Santiago 

de Compostela. 

Era só cuestión de tempo que Matarile 

Teatro reunise un elenco maioritariamente 

composto por intérpretes que proceden do 

mundo da danza. Neste caso, tres mulleres: 

Mónica García, Rut Balbís e Nuria Sotelo, 

bailarinas/actrices coas que Ana Vallés, 

directora do espectáculo, comparte escena. 

O proceso de creación transcorreu durante 

os meses de xullo, agosto e setembro dentro 

do Auditorio da Universidade de Santiago, 

un antigo espazo desmantelado, case 

diáfano, que perdeu as súas características 

de teatro-auditorio para converterse nun 

espazo con grande potencial escénico. 

Staying Alive conta coa iluminación e 

elementos escenográficos de Baltasar Patiño, 

pretendendo unha iluminación activa e 

dinámica non preprogramada, realizada en 

tempo real. 

A adaptación é unha das características deste  

espectáculo que, ao ser creado nun espazo 

tan particular, quedará condicionado nas 

súas futuras representacións, outorgando un 

carácter de acontecemento a cada 

representación.  

 

 

 

Ficha artística e técnica: 

 

Intérpretes 

Rut Balbís 

Mónica García 

Nuria Sotelo 

Ana Vallés 

 

Iluminación, espazo escénico 

Baltasar Patiño 

Asistente de Iluminación 

Fran Nuñez 

Produción e distribución 

Manu Lago 

Asistencia de dirección 

Daniel Baamonde 

Produción 

Matarile Teatro 

 

Creación e dirección 

Ana Vallés 

 

 

www.matarileteatro.com 
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A charca inútil de  
 

David Desola 

 
A charca inútil é unha proposta moi 

especial: fermosa, chea de tenrura e 

humor, ao tempo que dura e profunda; 

unha escrita plena de sensibilidade que, 

como espectadores, levaranos a 

transitar camiños absolutamente 

imprevisíbeis. Desola ofrécenos un 

texto de moi alta calidade dentro 

dunha orixinal estrutura dramática e, 

xunto con iso, sitúanos nunha 

inquietante e conmovedora paisaxe 

humana. Personaxes adultos, fráxiles 

cal cativos, golpeados polas 

circunstancias que a vida lles impuxo, 

andan á procura dun burato que lles 

permita crer que existe a luz ao remate 

do túnel. 

A dureza da perda é abordada polos 

personaxes de Desola desde a creación 

de mundos paralelos, nunha fuxida cara 

a adiante á procura desesperada dun 

espazo de felicidade que lles permita 

seguir avanzando, que lles permita 

intuír un novo horizonte para as súas 

castigadas realidades. Tal vez un 

espellismo? Se cadra. Ou non.  

 

O seu autor, David Desola, un dos 

máis destacados dramaturgos españois e  

con esta peza, “A charca inútil”, obtivo 

o premio Lope de Vega 2007). 

 

Teatro do Atlántico, compañía 

constituída no ano 1985, por María 

Barcala e Xúlio Lago, leva realizadas ata 

o momento 28 producións, entre as 

que podemos subliñar “Casa de 

bonecas” de Ibsen, “A noite das 

Tríbades”, de Olov Enquist, “Amor de 

don Perlimplín con Belisa no Xardín”, 

de García Lorca, “Unha primavera para 

Aldara”, de Teresa Moure, entre 

outras. “A charca inútil” é a súa última 

montaxe. 

Ficha artística e técnica 

 

Autor: David Desola 

 

Intérpretes: 

Gonzalo M. Uriarte, Marcos Vieitez e 

María Barcala 

Tradución: Xosé Manuel Pazos Varela 

Vestiario: Susa Porto 

Deseño de Iluminación: Xúlio Lago 

Fotografía/deseño cartel/grafismo: 

Tino Viz/Margen 

Axudante de Dirección: 

María Pilar Martinez ("Pilocha") 

Técnicos de Escena: RTA 

 

Dramaturxia e Dirección 

Xúlio Lago 

 

www.teatrodoatlantico.com 

Esta representación ten unha tarifa 

especial de 12 euros. 
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TEATRO DO ATLÁNTICO 

 

 

http://www.teatrodoatlantico.com/index.php/gl/ficha-tecnica/19-persoas/98-gonzalo-martin-uriarte
http://www.teatrodoatlantico.com/index.php/gl/ficha-tecnica/19-persoas/97-marcos-vieitez
http://www.teatrodoatlantico.com/index.php/gl/ficha-tecnica/19-persoas/53-maria-barcala-2
http://www.teatrodoatlantico.com/index.php/gl/ficha-tecnica/19-persoas/51-xuliolago
http://www.teatrodoatlantico.com/
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  Markeliñe adapta o seu espectáculo de rúa Anomalía Magnética para levalo ao formato de sala. Aínda que a idea orixinal 

segue presente, MAKINISTA aporta unha visión máis ampla e crítica da nosa sociedade. 

  

En MAKINISTA, a compañía MARKELIÑE propón o percorrido do ser humano ao longo da Historia, o seu 

desenvolvemento, progreso, declive... nun intento de albiscar algo de luz ao final do túnel no que nos atopamos. O medio 

de transporte para esta viaxe será o tren. Pero, quen o dirixe? Sabe alguén quen é o maquinista? 

Markeliñe propón unha alegórica autopsia ao sistema para sinalar as causas dun fracaso colectivo.  

 

En MAKINISTA preséntase un percorrido anotado ao longo do devir humano. Pero desde un punto de vista no que a 

ciencia, a historia, a economía, a política e, ata a relixión, únense para dar forma a este túnel no que se atopa a sociedade. 

Trátase dunha posta en escena cunha forza que radica na enerxía actoral e na transformación dos obxectos. Un espazo visual 

que adquire significado co vídeo. Unha iluminación que subliña a loita entre os que están e os que son. 

A compañía vasca Markeliñe leva máis de vinte e cinco anos apostando polo teatro visual e de creación orixinal, asentada nos 

alicerces da interpretación, o traballo cos obxectos, a poesía e a dramaturxia. 

 

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA 

 

Intérpretes: Sandra F. Agirre, Itziar Fragua, Jon Koldo Vázquez e Fernando Barado.  

 

Dramaturxia: MARKELIÑE 

Dirección Técnica: Paco Trujillo e Jon Kepa Zumalde 

Dirección Artística: Marijo de la Hoz 

Deseño de vestiario: Marijo de la Hoz 

Atrezzo e complementos: Paco Trujillo 

Escenografía: Jabi Fernández 

Proxeccións e audiovisuais: Pausa Vídeo S.L. 

Fotografía: Luis Antonio Barajas 

Coordinación: Iñaki Egiluz 

 

www.markeliñe.com 

 

 



 

As do peixe de Cándido Pazó 
 

 
Catro mulleres, reúnense 

periodicamente nun espazo público 

dedicado á memoria das 

conserveiras. Aquí tratan de 

relembrar o seu pasado laboral e o 

de tantas mulleres que, logo de que 

a fábrica de conservas máis 

importante da vila pechara, despois 

de moitas loitas e desenganos, 

víronse sen traballo e sen 

posibilidades reais de volver 

recuperalo. A súa historia, e a de 

moitas outras mulleres das vilas 

mariñeiras que quedaron sen 

traballo, amosan unha realidade: o 

derrube dunha economía e dun 

xeito de vivir. 

“As do peixe” son catro actrices 

que, encarnando catro mulleres 

concretas representan miles de 

anónimas traballadoras: as súas 

humildes historias, as súas vidas 

comúns, as súas íntimas arelas, os 

seus modestos soños e as súas 

pequenas frustracións. A súa 

memoria colectiva. 

“As do peixe” é un espectáculo 

sentido, bulideiro, divertido, 

intenso, directo, reflexivo, fresco, 

reivindicativo… porque así eran 

aquelas mulleres. 

 

Premio do público na Mostra 

Internacional de Teatro de Ribadavia 

(MIT)  2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA 
 
Intérpretes: Casilda Alfaro, Mónica 
Camaño, Susana Dans e Rocío González 
 
Autor: Cándido Pazó 
 
Escenografía e vestiario: Carlos Alonso 
 
Iluminación: Afonso Castro 
 
Espazo Sonoro: Samuel Alonso 
 
Colaborador na produción: Avelino 
Cores  « Faber » 
 
Produción e distribución: Belén Pichel  
 
Dirección: Cristina Domínguez da Pena 
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EUROZONE de Manuel Cortés  

 Eurozone é unha farsa sobre a crise da 

zona euro, sobre o fin da idea de Europa 

tal e como a entendemos ata agora, 

sobre un sistema democrático 

deslexitimado que só conta coa 

cidadanía para ir votar cada certo 

tempo, sobre unha clase dirixente que 

só exerce o poder no seu propio 

beneficio, sobre o secuestro da 

democracia por parte do sector 

financeiro. Eurozone alimentouse da 

nosa perplexidade como cidadáns, da 

nosa impotencia, da nosa carraxe.  

Eurozone é un achegamento ao 

gran atraco especulativo ao máis puro 

estilo Tarantino e co referente directo 

de Reservoir Dogs. Queremos 

establecer un diálogo entre a nosa peza e 

Reservoir Dogs, contar ao público cales 

poden ser os paralelismos entre os 

personaxes e os principais líderes 

político-económicos de EUROPA, esas 

persoas que están decidindo o noso 

futuro. 

 Poñamos que un grupo de persoas que 

representan á clase dirixente europea 

acaban de cometer o atraco do século. E 

imaxinemos que, contra todo 

prognóstico, algo saíu mal. Entón 

collemos a esta xentiña e a metemos nun 

deses edificios de autor, monumentais e 

inútiles, que tanto lles gustan, unha 

cidade da cultura, unha cidade das artes 

ou simplemente un casino sen 

inaugurar... E facemos estoupar as súas 

fráxiles relacións, e intentamos 

comprender a lóxica das súas decisións. 

 Quen é o señor azul da política 

europea? Quen é o señor marrón das 

finanzas? Quen é o señor branco da 

diplomacia? 

 

Premio do público do Festival 

Cómico Festivo de Cangas, 2013. 

 

Ficha artística e técnica: 

Intérpretes: Patricia de Lorenzo, Miguel 

de Lira, Manuel Cortés, Mónica García, 

Arantza Villar, Iván Marcos, Borja 

Fernández e Pepe Penabade. 

Autoría: Manuel Cortés 

Dramaturxia: Xron 

Coreografías/loitas: Iván Marcos 

Espazo: Javier Ballestín/Chévere 

Son: Xacobe Martínez Antelo 

Iluminación: Fidel Vázquez 

Maquillaxe: Fany Bello 

Vídeos: Quadra producións 

Comunicación: Xana García 

Produción: Juancho Gianzo 

Fotografía: Natasha Lelenco 

Deseño gráfico: Fausto Isorna 

Dirección: Xron 

www.grupochevere.eu 
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PROGRAMA ABREVIADO 
 

SÁBADO 5 
■■19’00  Centro Municipal- Banco de España 

COMPAÑÍA: Produccions Trapa (Cataluña) 
ESPECTÁCULO:Automatàrium 
■■20’30 Auditorio Municipal 

COMPAÑÍA: La Mona Ilustre (Chile) 
ESPECTÁCULO:Las cosas también tienen mamá 
DOMINGO 6 
■■19’00  Centro Municipal- Banco de España 

COMPAÑÍA: Produccions Trapa (Cataluña) 
ESPECTÁCULO:Automatàrium 
■■20’30 Teatro Principal 

COMPAÑÍA: Adentro Teatro (Madrid-Arxentina) 

ESPECTÁCULO: En construcción 

LUNS 7 
■■20’30 Auditorio Municipal 

COMPAÑÍA: Granhøj Dans (Dinamarca) 

ESPECTÁCULO: Men&Mahler 
MÉRCORES 9  
■■20’30 Campus Universitario (Sala Multiusos Edificio de Ferro) 

COMPAÑÍA: Funboa Escénica (Galicia) 

ESPECTÁCULO: Oiseau Rebelle 
XOVES 10  
■■20’30 Teatro Principal 

COMPAÑÍA: GL Producciones (Andalucía) 

ESPECTÁCULO: Cena con amigos 
VENRES 11 
■■23’00 Auditorio Municipal 

COMPAÑÍA: Matarile Teatro (Galicia) 

ESPECTÁCULO: Staying Alive 
SÁBADO 12 
■■20’30  Teatro Principal 

COMPAÑÍA: Teatro do Atlántico (Galicia) 

ESPECTÁCULO: A charca inútil 
DOMINGO 13 
■■20’30 Auditorio Municipal 

COMPAÑÍA: Markeliñe (Euskadi) 

ESPECTÁCULO: Makinista 
MARTES 15 
■■20’30 Teatro Principal 

COMPAÑÍA: Teatro Ensalle (Galicia) 
ESPECTÁCULO: Imprudentemente Deseé 
MÉRCORES 16 
■■20’30 Teatro Principal 

COMPAÑÍA: Abrapalabra Creacións Escénicas (Galicia) 

ESPECTÁCULO: As do peixe 
XOVES 17 
■■20’30 Teatro Principal 

COMPAÑÍA: Chévere (Galicia) 

ESPECTÁCULO: Eurozone 
VENRES 18 
■■ 20’30   Rúa do Paseo 

COMPAÑÍA: Residual Gurus (Cataluña) 

ESPECTÁCULO: The trash converters mantra trip band 

 
 
 

MÁIS INFORMACIÓN EN  WWW.FITOOURENSE.COM 
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ACTIVIDADES PARALELAS 
 

Días  7, 8, 13, 14. 

13h e 20h 

Lugar: Rúas da cidade 

Compañía: Trécola Teatro 

Dinamización FITO 

 

Martes 8  

11.00 horas 

Lugar: Auditorio Municipal  

Máster class a cargo do director  Palle  Granhøj 

Destinada a bailaríns e actores profesionais. Gratuíta previa 

inscrición no correo electrónico fitoourense@yahoo.es.  

 

Duración 90 minutos. 

Luns 14  

20.30 horas 

Lugar: Campus universitario (Sala Multiusos, Edificio de Ferro) 

Obradoiro do espectador a cargo da compañía Chévere Teatro 

Entrada Libre 

Duración 90 minutos 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE BILLETES 
 

Venda de billetes nas billeteiras dos espazos das representacións 

(Auditorio-Teatro Principal) desde o primeiro día do Festival para 

todos os espectáculos programados nese espazo. 

 

Auditorio –988 39 12 90– (2 horas antes do comezo do espectáculo).  

 

Teatro Principal –988 39 10 69– (de 11’00 a 13’00 e 1 hora antes do 

comezo do espectáculo).  

 

Campus universitario (Edificio de Ferro- Sala Multiusos)  (1 hora 

antes do comezo do espectáculo) 

 

Tarifas:  

8 € no Auditorio e Teatro Principal. 3€ no Campus. 4€ parados, 

xubilados e estudantes presentando o carné en persoa. 

 

O espectáculo de Teatro do Atlántico, “A charca inútil”, está suxeito 

á tarifa da RGT de 12€ en patio de butaca. 

 

Libres os espectáculos e animacións de rúa e no Centro Municipal -

Banco de España.   
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O EQUIPO 
 

 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA       

Ánxeles Cuña Bóveda 

 

PRODUCIÓN  E COORDINACIÓN   Sabela Gago  

COMUNICACIÓN                                                Fina Calleja 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  Nate Borrajo 

 RELACIÓNS EXTERNAS     Xoana Pardevila 

DESEÑO GRÁFICO E WEB    Disigna Edenia 

TRADUCIÓN AO INGLÉS    Xoana Pardevila 

 

TÉCNICOS DO FESTIVAL     

Técnicos do Auditorio Municipal    

Técnicos do Teatro Principal 

Técnicos de Sarabela: Rubén Dobaño e José Manuel Bayón 

 

EQUIPO DA ORGANIZACIÓN     

Elena Seijo e Fernando Dacosta 

 

 

 

 

 

A ORGANIZACIÖN DO 6º  FITO REALIZOUSE SENDO  
   

CONCELLEIRA DE CULTURA DO CONCELLO DE OURENSE 

      Dona Ana Garrido 

PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN  DE OURENSE    

     Don Manuel Baltar 

 DIRECTORA DO TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE 

    Dona Olga Mojón      

  VICERREITORA DO CAMPUS DE OURENSE   

     Dona María Lameiras 

  TÉCNICO DE CULTURA DO CAMPUS DE OURENSE   

     Don Filemón Rivas 

  TÉCNICO DE CULTURA DO AUDITORIO MUNICIPAL  

     Don Manuel Freire  
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