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SINOPSE: 
Empezamos cunha especie de anxo que 
vive feliz e contenta unha vida ideal, 
pero aburrida e coa sensación de que 
non encaixa neste “ceo”. Ela ten o soño 
de ser un anxo da garda aínda que se 
ve , por veces, coma unha 
“súperheroina”. Aínda non sabe voar e 
descobre, de casualidade, que lle 
resulta máis doado nadar que voar. 

 

Quen non ten visto nunha casa un deses 
cadros nos que aparecen anxiños 
pintados? Un deses seres inocentes 
protagoniza o último espectáculo da 
pallasa Pepa Plana que, neste caso 
traballa co dramaturgo e director 
Ferruccio Cainero. Un espectáculo 
divertido que nos conecta coa cara máis 
tráxica do mundo no que vivimos e, 
como fan as boas pallasas, ponnos 
diante do espello  para vernos 
reflectidos e interpelados. 
Estreada no Festival Grec de Barcelona 
en xullo de 2016 . 

 
 
 

 
Premio Nacional de Cultura 2014 (Generalitat de 
Catalunya) 
Título de recoñecemento do Concello de Valls 
2016 . Premio do Público na Gala de Premios da 
Revista Zirkolika, por PENÉLOPE 
Premio Sabatot Alegre, 9a Setmana do Pallasso, 
Castellar del Valles, pola traxectoria. 
Premio ARC 2004 na categoría de circo polo 
espectáculo "Giulietta". 
Mención Honorífica polo espectáculo "Giulietta" no 
"IX Festival Internacional de Pallassos de Cornella". 
Premio Aplaudiment FAD 1999 polo espectáculo 
"De Pe a Pa". 

PEPA 
PLANA 

CATALUÑA 



 
 

 

 
"Como o seu sucesor Xesús, Dionisio 
busca tamén derrubar as tradicións 
fanáticas e as tiranías restritivas. Foi o 
poder encarnado da revolta e do 
renacemento espiritual ". 

Paul Huson 
Dionisos leva a imaxinación ou intuición 
do non-dito e, polo tanto, a creación; 
está baixo catro cadeas , o seu garda é 
o inconsciente colectivo dunha 
sociedade seducida por Apolo que 
goberna coas armas de mentira que está 
instalada na mesma. 
Dionisio é un sistema de forzas, é 
o home que se converteu en Deus. Con 
base na mitoloxía grega, e nunha aposta 
de forte impacto audiovisual , o 
espectáculo conxuga o adestramento 
férreo dos seus actores, a claridade 
ideolóxica e o funcionamento dun 
dispositivo escénico que vai máis alá da 
súa aparente simpleza e que se 
multiplica en escena creando imaxes que 
provocan gran conmoción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo fundado e dirixido desde 1994 por Aldo O-Jatib 
leva producido máis de 15 espectáculos. 
"O RAIO MISTERIOSO" ten como obxectivo principal 

atopar novas formas de expresión teatral. 
No ano 2002, recibe o Premio ARGENTORES  e en 2014 
o Teatro Nacional Cervantes outorgoulles o Premio 
María Guerrero. 

SINOPSE: 

EL RAYO 
MISTERIOSO 

 
 
 
 
 
 

ARXENTINA 



 
 

 
 

SINOPSE: 
“Ulterior, el Viaje” é unha viaxe cara 

ao futuro. E ademais, un espectáculo 
familiar e itinerante e un pasacalles 
espectacular no que tres personaxes 
divertidos e entrañables presentan  
unhas criaturas marabillosas 

 

O fío condutor deste espectáculo é o 
profesor Copérnico, un científico tolo 
que inventou  a  Pushpaka, unha 
máquina do tempo coa que consegue 
viaxar ao futuro. Nas súas peripecias 
acompáñao o seu fiel axudante Segundo 
e unha fascinante muller paxaro, Ainé. 
Todo comeza cando descobren a unha 
familia dunha asombrosa especie animal 
de ata cinco metros de altura, “os 
dragosaurios”, coa que viaxarán a través 
do tempo para descubrir condutas 
perniciosas nos humanos e loitarán para 
preservar ao planeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Compañía de Circo e Teatro TIRITIRANTES comezou a 
súa andaina no 2004 coa unión artística de Jacinto 
Cienfuegos e Oscar Ortiz, ámbolos dous formados en 
diferentes escolas de circo, teatro e maxia; no 2007 
únese á compañía Marta Luna . 
Nos seus espectáculos fusionan técnicas circenses co 
teatro xestual, o  clown e a maxia. 

TIRITIRANTES 
 
 
 
 
 
 
CASTELA 



 

 
 
 
 

 
Dicía Deleuze: Se vous êtes pris dans lle 
reve de l`autre, vous êtes foutu! 
(Se estás atrapado nos soños doutro 
estás fodido!) 
ESTREO Outubro 2017 
Producen 
Creo que é o momento de regresar. E 
como non se pode nunca volver a ningún 
sitio, vou maquillar o meu cadáver e a 
regresar con el a un paraíso ou inferno 
particular. 
Con isto non pretendo situarme como 
vítima de ningunha situación ou 
continxencia. 
Quero dicir que deixarei de ocultar, 
silenciar, ou enmascarar os aspectos 
máis sórdidos do que se coñece como 
realidade e algúns apuntan como 
fantasía. Fai falta subliñar que todo será 
inventado e que aquí non se admite a 
presunta inocencia? 

 
 

ESTREA DÍA 7 Sábado ás 23.00 horas 
segunda función 8 domingo ás 20.30 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
espazo dedicado á programación e difusión do teatro e 
danza contemporánea en Galicia 

 

SINOPSE: 

MATARILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
GALICIA 



 
 

 
 

SINOPSE: 
Render homenaxe á figura de María 
Zambrano como muller, pensadora, 
creadora a través da palabra danzante, 
da imaxe, a metáfora e o símbolo desde 
o pensamento poético, a emerxencia do 
logos feminino, o desenvolvemento do 
humano esencial, a universalidade. 
María Zambrano penetra no pensar 
desde as entrañas, desde a vontade, 
desde o amor para comprender que só 
homes novos poderán crear unha nova 
sociedade facendo da vida a verdadeira 
obra de arte de todo ser humano 
destinada a cambiar a historia. 
"Vivimos en estado de alerta, 
sentíndonos parte de todo o que 
acontece, aínda que sexa como 
minúsculos actores na trama da historia 
e aínda na trama da vida de todos os 
homes. Non é o destino, senón 
simplemente comunidade -a 
convivencia- o que sabemos envólvenos: 
sabemos que convivimos con todos os 
que aquí viven e aínda cos que viviron. O 
planeta enteiro na nosa casa." 

Da Aurora (fragmento) 
María Zambrano. 

 
 

A compañía: Karlik Danza teatro nace en Cáceres en 
1991 co obxectivo de atopar unha linguaxe escénica 
que poida ir máis aló de calquera das técnicas 
asimiladas. Neste ano cúmprense os 25 anos da 
compañía con máis de 1.600 representacións 
realizadas para máis de 60.000 espectadores en 32 
países e máis de 21 premios nacionais e 
internacionais. 

KARLIK 
DANZA 

 
 
 
 
 
 

ESTREMADURA 



 
 

 
 

SINOPSE: 
Dous actores, unha actriz, unha 
bailarina e un músico, xogan con imaxes, 
marionetas, obxectos e formas 
animadas... Con música en directo, 
interpretan as cores e os personaxes do 
mundo pictórico de Miró atravesando 
diversas disciplinas teatrais; a 
manipulación de obxectos, danza e novo 
circo nunha permanente interacción co 
público. 

 

Mirá! Miró! Mirando! é un espectáculo 
de rúa, físico e sen palabras, está 
inspirado na obra pictórica do pintor 
catalán Joan Miró. Estarán presentes o 
carnaval do arqlequino, o nacemento do 
mundo, a lúa o sol, as constelacións, a 
muller e a estrela; o amor e 
o desamor. Todo un universo cromático 
para construir este espectáculo que 
celebra a vida, aproveitando a 
contribución artística e a obra de Joan 
Miró. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arte Imagem é unha das compañías máis consolidadas 
do teatro en Portugal. Desde 1982 organiza o festival 
“Fazer a festa- Festival Internacional de Teatro” e 
, desde 1994, en colaboración co Concello de Maia o 
“Festival Internacional de Teatro Cómico de Maia”. 

 

TEATRO DE RÚA 

ARTE 
IMAXEM 

 
 
 
 

 
PORTUGAL 



 
 

 

 
2016 foi un ano moi especial para a 
compañía. Celebraron o seu vintecinco 
aniversario, e fixérono como mellor 
saben facelo, cun novo espectáculo. “O 
mellor de Yllana”. 

 
“O mellor de Yllana”, repasa sobre os 
escenarios os grandes momentos da 
traxectoria da compañía coa selección 
dos grandes momentos da traxectoria 
da compañía cunha escolma de sketchs 
dos seus espectáculos. É un 
divertidísimo show que fará realidade o 
desexo dos fans de Yllana de desfrutar 
nun mesmo espectáculo co mellor da 
compañía neste cuarto de século. 
Saúde e a por outros 25 máis! 
Let´s rock! Let´s Yllana! 

 

PREZO DAS ENTRADAS 20 € 
 

Yllana é creatividade. Nace en 1991 como compañía de teatro humor xestual. Aínda que na actualidade 
ten diversificado a súa actividade ofrecendo distintas prestacións no mundo das artes escénicas e 
musicais. 
Leva producido 27 espectáculos teatrais e incontables premios e recoñecementos como os Premios Max, o 
premio ao mellor espectáculo no Fringe Festival de Edimburgo, o Moerser Comedy Preis 2009 ou o 
“Outstanding Unique Theatrical Event” no Fringe Festival de Nova York. 

S 

YLLANA 25 
ANOS 

 
 
 
 
 
 
 
MADRID 

O MELLOR DE YLLANA 
Idea orixinal e dirección: 
Yllana 
Intérpretes (en alternancia): 
Fidel Fernández 
Juan Ramos 
Luis Cao 
Juanfran Dorado 
Jony Elías 
Deseño de iluminación: 
Miguel Ángel García Rosa 
Deseño de son: 
Iván González 
Deseño de vestiario: Gabriela Salaverri 
Realización de escafandras: 
Arte y Ficción 
Construción de Atrezzo: 
Gonzalo Gaticca 
 Imaxes 3D: 
Javier de Prado 
Vídeo: 
Fabio Novo 



 
 

SINOPSE: 
Os cans non comprenden a Kandinsky 
é un berro sucio. 
Un paseo pola banalidade. Unha viaxe 
pola non poesía. Pola non teatralidade. 
Pola non beleza. 

 
É a acción desganada e ridícula. 
A inacción desganada 
e  ridícula  como alternativa. 
A busca dos lugares elevados desde a 
merda. 
É fealdade. Escuridade. 

 

Se non hai acción non hai teatro, 
que dicía Aristóteles ou algún director 
que coñecín unha noite nalgún pub de 
capital de provincia. 
Se non hai acción non hai teatro, berraba 
borracho. E eu coreaba que si, que se 
non hai acción non hai teatro. 

 
Pero as cousas son como son e hoxe 
retráctome. 
Hoxe quedo así, aquí, quieta. Sen facer 
nada. 
Vostede pode seguir a mirar para min. 
Un consello: mire sen esperanza. 

A actriz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formada en Interpretación na Escola Santart de 
Santiago de Compostela e Titulada en Dirección 
Escénica e Dramaturxia na ESAD de Galicia. Directora e 
dramaturga  de Vaguedás  e  A  que  non  podes  dicir 
cocacola?, que tamén interpreta, da Compañía Teatro 
do Lume e Gañaremos o pan coa suor da túa fronte, da 
Compañía Tripalium. Dirixe durante catro anos o Grupo 
Intercultural de Teatro do Milladoiro, e durante tres os 
obradoiros de Teatro para Mulleres, de Porto do Son. 

AVELINA PÉREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GALICIA 



 
 
 
 
 

 
O argumento preséntanos a Mofa e Befa 
nun momento de crise existencial que 
deciden superar comendo, como manda 
a tradición perralleira. Para iso organizan 
unha merenda de resonancias platónicas 
debaixo dunha ponte, onde a alianza 
entre a desesperación e a sobriedade 
dos alimentos, provoca un febril 
momento de ascetismo. As alucinacións 
sucédense, e a obrigada reflexión sobre 
o absurdo da existencia, o confuso devir 
do mundo ou a natureza ferinte do 
amor, vese salpicada pola aparición de 
filósofos, seres mitolóxicos, antigas 
personaxes do propio repertorio, e 
outras presenzas enigmáticas máis ou 
menos actuais, que acompañan e 
comprometen a tentativa desesperada 
de Mofa e Befa por aprender a pensar, 
para pensar no que facer. 
Con todo, a intención, é só entreter ao 
público, mesmo coas filigranas e 
peripecias do pensamento abstracto. 
Aceptar o fracaso, non é só a secreta 
ambición da filosofía como a premisa de 
vida de todo pallaso. E diso é do que se 
trata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 28 de decembro de 1992 aquel día, que se 
conmemoraba o holocausto dos Inocentes, Evaristo 
Calvo e Víctor Mosqueira deciden renunciar para 
sempre á súa inocencia, e por tanto, á súa pureza 
artística, para transformárense en MOFA&BEFA. 

 
ESTREA MUNDIAL 

SINOPSE: 

MOFA E BEFA 
PRODUCCIONS 
EXCÉNTRICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

SINOPSE: 
Despois de “Edipo”, a Companhia 
do Chápito atrévese con outro 
título complexo dentro da traxedia 
grega. 
Na Atenas do Rei Agamenón convócase 
unha guerra para liberar a Helena das 
poutas do seu secuestrador, ou non, xa 
que hai quen di que marchou con Paris 
encantada da vida. Ao non ter vento 
favorable para os seus barcos, 
Agamenón sacrifica á súa filla Ifixenia 
seguindo as indicacións dos profetas. 
Este feito desencadea que Clitemnestra 
trame a súa vinganza. Despois de dez 
anos de guerra, ao tornar a Troia, 
Agamenón é asasinado e a súa filla 
favorita, Electra, consumará unha nova 
vinganza coa axuda do seu irmán 
Orestes matando, desta volta, á súa nai 
e ao seu tío. 

 
Todo este baño de sangue familiar 
contarase co estilo propio e 
inconfundible desta compañía: En clave 
de comedia 

 
 

A Compañía foi creada en 1996 e leva realizado 31 
creacións orixinais representadas en Portugal, Brasil, 
Cabo Verde, China, Colombia, Eslovaquia, España, 
Finlandia, Francia, Irán, Italia, Noruega, Francia, Suecia 
e Arxentina… 
Espectáculo Recomendado pola Rede Nacional. 
Primeiro Premio Feira Internacional de Huesca 

CHÁPITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portugal 



 
 
 

 
“Contra a democracia” son sete obras de 
“Grand Gignol”, sete pequenas obras 
que mesturan horror e comedia, sete 
momentos tan estraños como próximos 
que mesturan horror e comedia,  7 
visións surrealistas e contundentes sobre 
un engano colectivo cada día 
máis escandaloso... Aínda hai alguén que 
crea que os cidadáns gobernamos a nosa 
sociedade? 
Contra a democracia convídanos a 
cuestionar algúns aspectos, a 
preguntarnos se non hai algunha 
característica que queiramos cambiar. 
Fai unha chamada ao riso, a mirar de 
xeito estraño o que xa comezamos a 
sentir como normal. Este convite faino 
Esteve Soler ao mesmo tempo que 
conecta con valores profundamente 
democráticos e que sexamos capaces de 
aceptalo indica que aínda queda algo 
válido na nosa sociedade. 

 
A compañía estremeña fundouse en 1995 coa estrea de 
“Mi rival” de Helder Costa no Teatro A Barraca de 
Lisboa. En 2008 reciben o premio de Honra no Festival 
de Teatro de Almada e no ano 2004 o premio Max ao 
mellor espectáculo Revelación por “O Búfalo 
Americano”. 
Atesouran máis dunha ducia de premios nacionais 
polos seus espectáculos. 
ESPECTÁCULO  RECOMENDADO POLA REDE NACIONAL 

SINOPSE: 

TEATRO DEL 
NOCTÁMBULO 

 
 
 
 
 
 
 

EXTREMADURA 



 
 
 

SINOPSE: 
Catro actrices que atravesan esas idades 
nas que corren ou rocha de desaparecer 
do mundo do espectáculo, fartas de non 
recibir ofertas de traballo, deciden 
autoempregarse e montar unha peza, 
xuntándose nunha aula de cultura, hai 
anos pechada, dunha entidade bancaria 
que hai anos cambiou de nome. En vista 
de que non topan textos para catro 
mulleres, aventúranse a promovelo elas, 
encomendándollo a unha xove escritora 
que vive emigrada, partindo dunha 
noticia aparecida nos xornais: 
A policía rescata tres monxas indias 
retidas contra a súa vontade nun 
convento de clausura en Santiago 
Con esa inspiración van argallando un 
espectáculo en múltiples planos non 
que, con rigor e obxectividade, pero con 
frescura, dinamismo, emoción 
e pinceladas de humor, entran non 
armazón argumental do caso, pero 
tamén en múltiples reflexións e 
referencias a diversos temas vistos desde 
a perspectiva de xénero: a desigualdade, 
a ilusión dá liberdade, vos 
condicionantes dá muller nas distintas 
culturas, a emigración... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRAproducións, nova denominación de 
ABRAPALABRA Creacións Escénicas ten no seu 
repertorio espectáculos como Memorias dun Neno 
Labrego, As do peixe e  O tolleito de Inishmaan. 

CONTRA- 
PRODUCIÓNS 

 
 
 
 
 

 
GALICIA 



 
 

SINOPSE: 
Luces distinto, fixéchesche algo no 

pelo? Non lembraba esa parte desta 
canción, é unha versión? A pata da mesa 
xa non calza como antes, a porta non 
pecha… 
Botes de crema que non se terminan 
nunca, obxectos que cambian de lugar 
misteriosamente; a realidade non é a 
mesma cada mañá. 
Heisenberg pregunta se existe o mundo 
cando non o miramos e Einstein 
responde que el prefire pensar que a lúa 
segue alí aínda cando non lle facemos 
caso, pero no medio dos dous, os 
protagonistas de CALYPSO: R, G e B fan o 
seu traballo. 
Eles son os responsables de que, cada 
mañá, cando espertes, todo estea no 
teu xusto lugar, tal e como ti o 
deixaches onte á noite. Aínda que, 
claro, como di Billy Wilder:  Ninguén é 
perfecto. 
A cuántica está moi ben, pero dime, 
Como nos afecta todo isto a ti e a min 
agora que parece que o noso acaba? 
Agora que, en verdade, todo se acaba? E, 
sobre todo, como lle afecta todo isto ao 
noso can? 
Calypso é unha despedida afectuosa a un 
sistema que se derruba e un saúdo 
curioso a unha nova orde aínda por 
descubrir. 

 
 

Fernando Epelde 

 

 
 

A compañía nace en 2007 con sede en Santiago de 
Compostela pero o seu espírito nómade levoulle a 
desenvolver sempre os seus proxectos e residencias 
artísticas entre Portugal e España. Os seus traballos 
presentáronse en MAscène Nationale de Montbèliard 
en Francia, Tempada Alta de Xirona, Festival de Almada 
de Lisboa, Festival de Almagro, MIT de Ribadavia, FITEI 
do Porto, Frinje de Madrid, Escenas do Cambio de 
Compostela, Festival Gil Vicente de Guimaraes. 

VOADORA 
 
 
 
 
 
 
GALICIA 



 
 

SINOPSE: 
-Canto tempo leva vostede aquí? 
-Non me acordo. 
-En serio? E iso? 
-Parece que o meu é imposible. 
E entón, por que segue esperando? 

Que un desexo pareza posible ou 
imposible non é garantía de que se 
cumpra ou non. Os nosos desexos 
conviven cos desexos dos demais, como 
nós convivimos con amigos, familiares, 
coñecidos, descoñecidos. Non somos 
donos dos nosos desexos. 
-Seguirei agardando. 
-Por certo, encantado de coñecela, 
señorita. 

 

Esta conversación podería describir 
DESEXO. Un espectáculo que fala das 
relacións, do cotián, do amor, do 
desamor, do medo, da alegría. Un 
espectáculo que se desprende do ro- 
manticismo da frase pide un desexo! , a 
través dunhas historias e vidas que 
coinciden por un tempo nunha sala de 
espera. 
A sala de espera dos desexos. 

 
 
 
 
 

Producións Inconstantes S.L. nace co ano 94. 
O compromiso co teatro, a procura obsesiva dun equipo 
estable, a reivindicación do teatro como un espazo 
lúdico, no que profesionais e espectadores atópanse 
para comunicarse divertíndose (no sentido brechtiano 
do termo) e a necesidade de producir teatro de autores 
españois vivos son sempre os obxectivos mínimos. 

INCONSTANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MADRID 
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