
Tarifa Funeral (F):  26,00   / 22,00  /  18,00  /  12,00 euros
Tarifa especial:  21,50  /  15,00  /  13,00  /  9,50 euros
Tarifa A:  18,00  /  14,00  /  11,00  /  8,50 euros
Tarifa B:  14,00  /  10,00  /  8,00 /  6,50 euros
*Carné xove, máis de 65 anos, desempregados: -20%

TARIFAS

VENDA DE BILLETES
PRAZA DE OURENSE
Luns a venres (agás festivos). de
9:30 a 13:00h. e de
16:30 a 19:30h. 

TEATRO ROSALÍA CASTRO
Aberto só os días de función
de 16:00 a 20:00h.

TELEVENDA 902 044 226
Luns a venres de 9:00 a 22:00h.
Sábados de 14:00 a 22:00h.
Domingos de 16:00 a 21:00h.

WEB  https://ticketea.com
Servizo permanente 24h.

PAGOS
Despacho de billetes da Praza de Ourense, do Teatro Rosalía Castro e televenda
con tarxeta de débito ou crédito excepto American Express.

MÁIS INFORMACIÓN
www.coruna.es/cultura
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En 1.993, na Mostra Internacional de 
Teatro de Ribadavia, estreábase 
COMMEDIA, un xoguete para Goldoni 
un espectáculo que acabou sendo un 
dos fitos do teatro galego. Máis de 200 
funcións en xira por España, Portugal e 
Francia. Hoxe, 25 anos despois, 
repetindo no posible o mesmo equipo 
creativo, revisitamos aquela experiencia, 
celebramos aquela festa teatral. 
Arlecchino encontra unha carta de 
amor no mandil da súa muller e, 
erradamente, pois a carta non era para 
ela, pensa que ela o engana. 
Desesperado, quere matarse. Pero 
deteno unha misteriosa voz que vén de 
ningures e que lle dá un anel máxico 
que ten a extraordinaria propiedade de 
facer perder a memoria a quen o pon. 
Arlecchino esquéceo todo. Pero, como 
dano colateral, esquece tamén a 
noción das convencións sociais.
A partir deste arranque argumental 
sucédense unha serie de divertidos 
equívocos e enxeñosos enredos nos 
que participan algunhas das principais 
figuras da “commedia dell’arte”: o cutre 
taberneiro Brighella, o pedante 
Dottore, o avaro Pantalone, o fanfarrón 
Capitano, a encantadora Arxentina...

COMMEDIA
VENRES 23 E SÁBADO 24 NOVEMBRO

CONTRAPRODUCIÓNS, S.L.
DE CÁNDIDO PAZÓ

ELENCO: 
Víctor Mosqueira, Marcos Orsi, 
Nuria Sanz, Sergio Zearreta, Avelino 
González  e César Goldi.
Equipo artístico / técnico:
Dirección: Cándido Pazó. Escenografía: 
Suso Montero. Deseño son: Fernando 
Reyes. Deseño iluminación: Afonso 
Castro. Vestiario: Suso Montero. 
Música: Fernando Reyes.

ENTRADAS: Tarifa B
Duración: 100 min. (sen intermedio).

castelo de  Hartheim fálannos del. Seis 
intérpretes con algunha discapacidade 
elaboran un discurso teatral sobre a 
diferenza, o raro, o útil ou inútil das 
vidas de cada quen.
Este proxecto é resultado de catro 
anos de traballo no festival Unha 
mirada diferente.

ELENCO: 
Natalia Abascal,  Raúl Aguirre, David 
Blanco, Patty Bonet, Ángela Ibáñez e 
Jesús Vidal.
Equipo artístico / técnico:
Dirección: Magda Labarga / Laila Ripoll. 
Escenografía: José Luis Raymond. 
Iluminación: Juanjo Llorens. Vestiario: 
Almudena Rodríguez Huertas. 
Coreografía: David Blanco. 
Videoescena: Emilio Valenzuela.

ENTRADAS:Tarifa A
Duración: 60 min. (sen intermedio).

Cáscaras vacías é unha rede de 
historias tecidas con testemuños da 
“Operación  T4” nazi. A “Operación  T4” 
é o nome en código que os nazis deron 
ao seu programa de eutanasia 
destinado a eliminar a persoas con 
algunha discapacidade, a quen 
consideraba “vidas indignas de ser 
vividas”, “cascas baleiras”, e cuxas 
primeiras vítimas foron nenos. O 
castelo de  Hartheim foi un dos lugares 
onde esta operación levou a cabo.
Seis persoas fálannos das súas vidas. 
Seis persoas que serían asasinadas no 

CÁSCARAS VACÍAS
VENRES 30 NOVEMBRO

COPRODUCCIÓN DE LAZONA E CENTRO
DRAMÁTICO NACIONAL

DE MAGDA LABARGA / LAILA RIPOLL

TODAS AS FUNCIÓNS REPRESENTARANSE ÁS 20:30H.
agás “Cosas que se olvidan fácilmente” que será:
Días 13 e 14 de decembro ás 17:00 e 20:00h.
Días 15 e 16 de decembro ás 12:00, 17:00 e 20:00h.

ELENCO: 
Xavier Bobés.

Equipo artístico / técnico:
Creación, dirección e interpretación: 
Xavier Bobés. Vestiario: Antonio 
Rodríguez. Producción: Xavier Bobés e 
Festival TNT- Terrassa Noves Tendències.

XOVES 13, VENRES 14, SÁBADO 15 E DOMINGO 16
DECEMBRO
ESPECTÁCULO CON AFORO REDUCIDO QUE REPRESENTARÁ
NUN ESPAZO DIFERENTE Á SALA PRINCIPAL DO TRC.

COSAS QUE SE OLVIDAN
FÁCILMENTE
COPRODUCCIÓN DO FESTIVAL TNT-TERRASSA NOVES
TENDÈNCIES, COA COLABORACIÓN DE ANIMAL L’ESQUENA
E  XAVIER BOBÉS 

DE  XAVIER BOBÉS   

O ano pasado deime conta que 
empezaba a ter problemas de 
memoria. Comprobei que a miña nai 
tamén padecía de baleiros 
importantes. Cousas que se olvidan 
facilmente é un espectáculo fotográfico 
que transforma os recordos e que, do 
mesmo xeito que o fai o 
esquecemento, inventa outros novos.
Unha pequena historia da segunda 
metade do século  XX en España. Un 
xogo de cartas.
Se tiveses que escoller unha fotografía 
da túa vida, cal sería?
Cosas que se olvidan facilmente é un 
espectáculo de teatro de obxectos que 
profunda na memoria que atesouran 
todos aqueles pequenos detalles 
cotiáns que —finalmente e uns con 
outros — terminan por construír  
azarosamente o relato dunha vida, de 
cada unha das nosas vidas. Son 
aquelas pequenas cousas que se 
amontoan no fondo dos caixóns, nos 
estantes, nos álbums.
Alí permanecen esperándonos como 
farrapos que a nosa vida deixou. 
Obxectos cotiáns que, con todo, teñen 
unha capacidade infinita e misteriosa 
de convocar memoria.

ENTRADAS: Tarifa B
Duración: 75 min. (sen intermedio).

Chega a madrugada e na soidade das 
nosas casas, do traballo ou do lugar 
onde decidimos resgardarnos, 
acendemos a radio para que nos 
arroupe na nosa travesía nocturna 
mentres os demais dormen. 
Esperamos impacientes atopar unha 
luz que nos ilumine na noite, como  
náufragos que non deixan de mirar o 
horizonte en busca de terra firme. 
Oíntes anónimos que contan historias, 
que se fan compañía cos seus soños, 
fracasos, amores. Historias que 
terminan sendo nosas, ao escoitalas 
facemos parte delas, somos cómplices 
na sombra. Isto é Hablar por Hablar o 
programa feito cos oíntes da radio. 
Levamos ao escenario a emoción do 
mítico programa radiofónico de Cadea 
Ser. Deste programa rescatamos 

historias que inspiraron os textos 
escritos por Alfredo Sanzol, Anna 
Costa, Juan Cavestany Juan Carlos 
Rubio e Yolanda García Serrano e que 
se mesturarán con outras historias que 
proceden de chamadas reais ao 
programa. Unha experiencia teatral 
que nos transporta á radio e que nos 
atrapará como o propio programa fai 
na madrugada. 
“É a soidade o motivo polo que un é 
capaz de contar por centos de miles de 
persoas o que non contou nunca a 
ninguén? Aínda que dabondo sabemos 
que non fai falta que haxa xente ao 
redor para sentirnos sós. Soidade é 
unha palabra inmensa chea de ocos. 
Ocos que poden ser un oasis ou un 
abismo segundo o estado de ánimo 
que teñamos”. 

ELENCO: 
Antonio Gil,  Ángeles Martín, Samuel 
Viyuela González, Carolina Yuste e 
Pepa Zaragoza.
Equipo artístico / técnico:
Dirección: Fernando Sánchez 
Cabezudo. Coas voces de: José 
Sacristán, Macarena Berlín, Cristina 
Lasvignes, Mara Torres, Ramón Barea, 
Fernando Cornejo, Pilar Gómez, David 
Picazo y Javier Alameda. Iluminación: 
David Picazo. Escenografía: Eduardo 
Moreno. Vestiario/figurinista: Laura 
Renau. Música: Vicente Miras.
Son: Nacho Bilbao.

ENTRADAS: Tarifa E
Duración: 90 min. (sen intermedio).

HABLAR POR HABLAR
VENRES 21 E SÁBADO 22 DECEMBRO

CORNEJO FILMS

DE JUAN CAVESTANY, YOLANDA GARCÍA
SERRANO, ANNA R. COSTA, JUAN CARLOS
RUBIO E ALFREDO SANZOL 



ELENCO: 
Juan Echanove e Ricardo Gómez.

Equipo artístico / técnico:
Dirección: Gerardo Vera. Tradución e 
adaptación: Jose Luis Collado. Escenografía: 
Alejandro Andujar e Gerardo Vera. Vestiario: 
Alejandro Andujar. Iluminación: Juan 
Gomez-Cornejo.

ENTRADAS: Tarifa E
Duración: 90 min. (sen intermedio).

IBUPROFENO TEATRO 

Equipo artístico / técnico:
Dirección: Santiago Cortegoso. Deseño e 
realización de escenografía: Pablo Giráldez 
‘Pastor’. Deseño de iluminación: Salvador 
del Río. Vestiario: Marián Bañobre. Música: 
Alonso Caxade.

ENTRADAS: Tarifa B
Duración: 95 min. (sen intermedio).Manolo Rei, vello e enfermo, prepara 

un cocido e reúne a familia. A comida 
sempre é unha escusa. Desta vez 
para repartir a Casa entre as súas tres 
fillas. Pero o cocido sáelle cargado de 
traizón e desprezo, intragable polo 
amargor dun mundo novo, acedo e 
descoñecido, que trae do estranxeiro 
unha morte preconxelada e adobiada 
con fel. O tempo, o destino e o Burger 
King son implacables coa sorte dos 
mortais que non saben seleccionar os 
ingredientes axeitados para elaborar 
as receitas da súa vida.

CASA O'REI
DE SANTIAGO CORTEGOSO

SÁBADO 10 E DOMINGO 11 NOVEMBRO

Mark Rothko, un dos grandes 
representantes do chamado 
Expresionismo Abstracto, enfróntase 
ao que quizá é o seu maior reto 
profesional e o seu peor dilema ético: 
pintar unha serie de murais, 
extraordinariamente ben pagos, que 
deberán decorar o elitista restaurante  
Four  Seasons de Nova York. É o 
principio da decadencia, pero o  
tormentoso creador négase a aceptar 
que un novo movemento, o Pop  Art, 
axexa disposto a pisar o seu legado 
tal e como a súa xeración fixo cos 
cubistas que a precederon. Baixo a 
incisiva mirada do seu axudante, e 
disparando palabras como dardos, 
Rothko pinta un certeiro retrato da 
súa visión da arte, da vida e da morte 
á que non quixo esperar.

ROJO
TRASPASOS KULTUR S.L. E LA LLAVE MAESTRA
PRODUCCIONES S.L.

DE  JOHN LOGAN (ADAPTACIÓN JOSÉ LUÍS COLLADO) 

VENRES 16 E SÁBADO 17 NOVEMBRO

ELENCO: 
Miguel Borines, Victoria Teijeiro, Marián 
Bañobre, Teté García, Santiago Cortegoso, 
Xosé M. Esperante.

EL FUNERAL
DOMINGO 23 SETEMBRO

PENTACIÓN ESPECTÁCULOS
DE MANUEL M. VELASCO

ELENCO: 
Concha Velasco, Antonio Resines, Clara 
Alvarado, Cristina Abad e Emmanuel 
Medina. 
Equipo artístico / técnico:
Dirección: Manuel M. Velasco. 
Axudante de dirección: Irene Soler. 
Vestiario: Ion Fiz. Escenografía: Asier 
Sancho.  Deseño de iluminación: José 
Manuel Guerra. Música: Juan 
Cánovas. Fotografía: Sergio Parra. 
Produción: Jesús Cimarro. 

ENTRADAS: Tarifa F
Duración: 90 min. (sen intermedio).

LA ZANJA
TITZINA TEATRE, S.L.
DE DIEGO LORCA E PAKO MERINO 

VENRES 28 E SÁBADO 29 SETEMBRO

Miquel, técnico dunha multinacional 
mineira, chega a unha explotación da 
compañía en Sudamérica. Alfredo (o 
alcalde) e a súa comunidade esperan 
a este novo “descubridor”. Prodúcese 
o encontro de dous mundos e formas 
diferentes de entender a vida.
As ambicións, oportunidades e 
consecuencias da implantación da 
mina marcan o futuro do pobo e as 
relacións entre veciños. 

A historia do encontro de Pizarro e 
Atahualpa durante a época da 
chegada dos españois a América 
determinará o destino dos 
protagonistas.

ELENCO: 
Diego Lorca e Pako Merino.
Equipo artístico / técnico:
Dirección: Diego Lorca e Pako Merino. 
Deseño de son e composición musical: 
Jonatan Bernabeu. Deseño 
iluminación: Albert Anglada e Diego 
Lorca. Deseño escenografía: Titzina 
Teatre S.L. Vestiario: Núria Espinach. 
Fotografía: Gerardo Sanz.

ENTRADAS: Tarifa B
Duración: 90 min. (sen intermedio).

Lucrecia  Conti, a actriz máis 
importante do cinema, o teatro e a 
televisión de España, faleceu. Asistimos 
ao gran velorio que o Ministerio de 
Cultura organizou na súa honra nun 
teatro para que o público poida 
despedirse da súa admirada estrela. As 
súas netas Ainhoa e  Mayte poñen orde 
porque as mostras de agarimos son 
inmensas. Tamén aparece Miguel, un 
primo afastado cuxo parentesco real é 
descoñecido. Todo cambia cando os 
asistentes quedan encerrados no 
teatro porque a pantasma de Lucrecia 
aparece para despedirse ao grande.
Ninguén dá crédito ao que sucede.
A pantasma ten asuntos que resolver 
mesmo co seu propio representante, 
Alberto Luján, que trata de conter 
como pode á prensa que se apiña fóra. 
A noticia está a aparecer en todos os 
medios de comunicación, e todos os 
programas de televisión están a enviar 
unidades móbiles ao teatro para 
conectar en directo con Lucrecia... ou o 
que queda dela. Non hai precedentes 
de algo así e Lucrecia vai aproveitar ao 
máximo este momento no que por fin 
se lle presta a atención que merece 
para solucionar, viva ou morta, todos 
os seus problemas profesionais e 
persoais: desde aceptar unha serie de 
televisión na que fai de morta (sic), 
deixar que lle fagan un boneco de cera 
para o Museo de Ídem de Madrid ou 
dicirlle a unha das súas netas se pode 
ennoviar cun mozo ao que todos lle 
ven certo parecido familiar...
Todo iso mentres está pendente de 
que o público non pase fame neste 
tempo de “peche” e ofrecéndolles un 
marabilloso show. 
Porque o espectáculo, mesmo despois 
da vida sempre debe continuar.

ELENCO: 
Juan Cañas, Íñigo Echevarría / 
Jacinto Bobo, Fran García, Miguel 
Magdalena e Daniel Rovalher.
Equipo artístico / técnico:
Dirección: Yayo Cáceres. 
Colaboración especial (voz off): Ana 
Morgade. Ilustraciones: Óscar Grillo. 
Dirección literaria: Álvaro Tato. 

ENTRADAS: Tarifa A
Duración: 90 min. (sen intermedio).

Señores espectadores: quedan 
detidos como sospeitosos, cómplices 
ou testemuñas dun  articidio en 
primeiro grao. Teñen dereito a rir, 
chorar, emocionarse, seguir o ritmo 
das cancións e non desvelar a 
ninguén o final de Crimen y Telón.

O Teatro morreu e o detective  Noir 
ten que descubrir ao asasino antes 
que a Axencia  Anti Arte desvele o 
segredo do seu escuro pasado. Para 
iso percorrerá a historia do Teatro en 
busca de verdades ocultas mentres 
unha rede de misteriosos personaxes 
conspiran na sombra...

Unha homenaxe ao teatro universal 
con forma de  thriller de xénero 
negro, ambientado nun próximo 
futuro en que as artes están 
prohibidas e o noso planeta, 
convertido en Cidade Terra, é 
liderado por unha intelixencia 
artificial cun exército de drons. Unha 
investigación contrarreloxo en que o 
asasino podería ser calquera.

Mesmo vostedes, señores 
espectadores.

CRIMEN Y TELÓN
IDEA ORIXINAL E CREACIÓN COLECTIVA: RON LALÁ,
TEXTO DE ÁLVARO TATO. 

VENRES 12 E SÁBADO 13 OUTUBRO

RON LALÁ

AHORA TODO ES NOCHE
(LIQUIDACIÓN DE
EXISTENCIAS)

DOMINGO 21 OUTUBRO

UNHA COPRODUCCIÓN DE LA ZARANDA 
TEATRO INESTABLE E DE NINGUNA PARTE
TEATRE ROMEA

DE EUSEBIO CALONGE

Dirección musical: Miguel 
Magdalena. Son: Eduardo Gandulfo. 
Iluminación: Miguel Á. Camacho. 
Vestiario: Tatiana de Sarabia. 
Escenografía: Tatiana de Sarabia / 
Ron Lalá / Yeray González (aapee). 
Técnico de luces: Javier Bernat. 
Composición e arranxos: Yayo 
Cáceres, Juan Cañas, Miguel 
Magdalena.

“Se volvieron invisibles, tan 
acostumbrados ya estamos a verlos, 
dormitando en los vestíbulos de las 
estaciones y aeropuertos, revolviendo 
en los contenedores de basura, 
haciendo cola en los comedores 
benéficos… Los vemos tan lejanos y 
apenas la cantidad de una 
mensualidad nos separa de ellos. Los 
arrojados por la borda de sus 
destinos, los náufragos en la oscuridad 
de un mundo hostil. A veces en 
silencio cruzan nuestra consciencia, 
aunque los evitamos como el beso del 
leproso, porque su pobreza nos 
interpela ¿Quién cree que tiene algo 
para siempre?
Estos mendigos dejan sus huellas en 
las cenizas de la vida, conservan los 
rescoldos de una llama antigua, una 
furia ante el tiempo, que de alguna 
manera los entroniza, reyes sin reino, 
el hombre desterrado entre basuras, 
sin más luz que la esperanza de una 
mirada desde el cielo. ¿Quién no ha 
mendigado algo alguna vez?
Liquidación de existencias, éstas 
consagradas al teatro, consciente de 
que la noche se acerca y, que lejos de 
la complacencia, siguen desnudando 

su estilo de cualquier retórica, de 
cualquier ropaje estético, buscando 
pervivir en la tensión y el riesgo de la 
creación, que sigue reflexionando en lo 
que han sido sus constantes: las 
devastaciones del tiempo, la crítica a la 
desertización espiritual, el escenario como 
asedio vivencial.”

Paco de La Zaranda

Tras a cerimonia de incineración do 
corpo da súa nai recentemente 
falecida, dous irmáns reúnense coas 
súas respectivas esposas na casa dun 
deles. Esta nai, a través dunha urna 
que garda as súas cinzas, estará 
presente durante toda a noite, como 
testemuña muda, dos diálogos, 
discusións e enfrontamentos das 
parellas, pero tamén dos irmáns.
"Nattvarden", aquí traducida como 
"Placeres Íntimos" é unha obra do 
autor sueco Lars  Norén, que nunca se 
representou en España.

PLACERES ÍNTIMOS
MALDITA TÚ ERES PRODUCCIONES, S.L.
DE LARS NORÉN

VENRES 26 E SÁBADO 27 OUTUBRO

ELENCO: 
Toni Acosta, Cristina Alcázar, 
Francisco Boira e Javi Coll.

Equipo artístico / técnico:
Versión e Dirección: José Martret. 
Espazo sonoro: Luis Ivars. Espazo 
escénico: Isis de Coura. Iluminación: 
Pedro Vera. Vestiario: Berta Graset.

ENTRADAS: Tarifa A
Duración: 90 min. (sen intermedio).

Inma morreu, pero a súa relación cos 
vivos non deixa de ser moi estreita. 
Continuamente aparécese nos soños 
daqueles que a quixeron (o seu 
marido, o seu fillo, o home que a 
amou en segredo…) e quen dalgunha 
forma tiveron que ver con ela e 
resístense a esquecela.
Tal vez soñar é unha comedia sobre a 
estreita liña que separa a vida da morte 
e sobre o amor que perdura máis aló 
(ou máis acó) da perda dun ser querido.

FACTORÍA UNAHORAMENOS 

TAL VEZ SOÑAR
DE ANTONIO TABARES

VENRES 2 E SÁBADO 3 NOVEMBRO

ENTRADAS: Tarifa B
Duración:  70 min. (sen intermedio).

Equipo artístico / técnico:
Dirección e espazo escénico: Mario 
Vega. Dirección de animación e 
audiovisuais: Juan Carlos Cruz. 
Dirección técnica e deseño de 
iluminación: Ibán Negrín. Vestiario e 
caracterización: Nauzet Afonso.
Dirección musical: José Brito.

ELENCO: 
Marta Viera, Miguel Ángel Maciel e 
Maykol Hernández.

ELENCO: 
Gaspar Campuzano, Enrique Bustos e 
Francisco Sánchez.
Equipo artístico / técnico:
Dirección e espazo escénico: Paco de 
la Zaranda. Música: Saint Saens:Dieu! 
(Samson et Dalila). Nelson Pinedo 
con La Sonora Matancera: Quien 
Será. Iluminación: Eusebio Calonge.

ENTRADAS: Tarifa B
Duración:  90 min. (sen intermedio).

En "Nattvarden" expón a súa visión 
descarnada das relacións persoais, 
dos seus aspectos máis escuros e 
violentos, cun humor corrosivo e 
feroz. Poderíanse dicir que é un tipo 
de teatro con antecedentes evidentes:  
Bergman,  Fassbinder,  Cassavettes...


