
PRIMAVERA 2022

VENRES 1 E SÁBADO 2 / ABRIL

LO FINGIDO VERDADERO  
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO. DE 
LOPE DE VEGA.

Xunto con Hamlet, de Shakespeare e El 
impromptu de Versalles de Molière, Lo 
fingido verdadero constrúe unha 
fascinante triloxía sobre o teatro 
dentro do teatro no século XVII.

O teatro barroco insistiu na idea de 
que a vida é unha representación 
teatral cuxos papeis están escritos por 
deus, e noso talento como intérpretes 
será xulgado en función dos preceptos 
cristiáns.

As tres xornadas da obra proponnos 
unha fascinante reflexión sobre o 
destino e as súas aparentes 
arbitrariedades. O finximento ao que 
obriga a arte teatral poderá 
convertirse nunha viaxe cara a 
verdade, sexa cal sexa a forma na que 
queiramos idetificala. 

Escrita de xeito simultáneo ao Arte 
Nuevo de Hacer Comedias, Lope 
agasállanos cunha das reflexións máis 
fascinantes sobre a verdade na vida e 
nas táboas que produciu o teatro de 
todos os tempos.

VENRES 22 E SÁBADO 23 / ABRIL

ERRESUMA. KINGDOM.
REINO
TEATRO ARRIAGA EN COPRODUCIÓN CO TEATRO 
ESPAÑOL, TEATRO PRINCIPAL DE VITORIA, 
TEATRO VICTORIA EUGENIA E MUXIKEBARRI. 
BASEADA NOS DRAMAS HISTÓRICOS DE RICARDO II, 
ENRIQUE IV, ENRIQUE V, ENRIQUE VI E RICARDO III. 
VERSIÓN E DIRECCIÓN CALIXTO BIEITO.

A historia de Inglaterra do século XV 
está marcada pola chamada “Guerra 
das dúas rosas”, coma se coñece 
popularmente á Guerra Civil entre a 
Casa de Lancaster e a de York. Esa 
denominación débese a que os seus 
símbolos respectivos eran unha rosa 
vermella e unha branca, ambas as 
dúas herdeiras do rei Eduardo III e 
ambas as dúas aspirantes ao trono.

Nas historias dos reis de Shakespeare 
apareen a violencia, o odio, a 
corrupció areflexión, a madurez, 
desasosego, incertidume, ira, a 
piedade...

REPARTO
Joseba Apaolaza, Lucía Astigarraga, Ylenia 
Baglietto, Ainhoa Etxebarria, Miren Gaztañaga, 
Iñaki Maruri, Koldo Olabarri, Lander Otaola, José 
María Pou, Eneko Sagardoy.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección e espazo escénico: Calixto Bieito. 
Axudantes de dirección: María Goiricelaya, Ane 
Pikaza.

DURACIÓN ESTIMADA
Sen determinar.

ENTRADAS
Tarifa KING.

berros da niña chica, e por iso é capaz 
de percibir a bondade na súa irmá e o 
seu cuñado…e é capz de percibir a 
beleza alí on de realmente reside; na 
vid mesma. 

Poderiamos pensar que a España, o 
mundo en relidade, que con maestría 
nos describe Delibes é cousa do 
pasado… e porén… se no silencio da 
butaca nos detemos un instante a 
escoitar esa profunda pulsión de 
liberdade que latexa en todos nós… 
deixarémola sair a “correr el Cárabo” 
coma Azarías, ou coma se de Paco “El 
Bajo” se tratara reponderemos: “A 
mandar, que para eso estamos?”

REPARTO
María Besant, Montse Díez, Israel Elejalde, José 
Ramón Iglesias, Ignacio Jiménez, Álvaro de 
Juan, Jorge Merino, Francisco Pozo, Aisa Pérez, 
Arturo Querejeta, Verónica Ronda, Aina 
Sánchez, Eva Trancón.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección: Lluís Homar. Escenografía: José Novoa. 
Iluminación: Juan Gómez-Cornejo. Vestuario: Pier 
Paolo Álvaro. Axudante de dirección: Beatriz Argüello.

DURACIÓN ESTIMADA
Sen determinar.

ENTRADAS
Tarifa E.

Un espectáculo para público adulto con 
música en directo que mestura o humor 
negro coa crítica social.

REPARTO
Josito Porto, Belén Constenla, Adrián Ríos, María 
Costas, Mon Orencio.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección: Santiago Cortegoso. Movemento 
escénico e axundantía de dirección: Carmela 
Bueno. Espazo Escénico: Pablo Giráldez “O 
Pastor”. Deseño de Iluminación: Salvador del Río. 
Deseño de Vestiario: Marián Bañobre. Espazo 
sonoro: Mon Orencio.

DURACIÓN ESTIMADA
85 minutos (sen intermedio).

ENTRADAS
Tarifa B.

VENRES 17 E SÁBADO 18 / XUÑO

LOS SANTOS INOCENTES
DE GG PRODUCCIÓN E TEATRO DEL NÓMADA EN 
COPRODUCIÓN CON CARALLADA!!, AJ CLAQUÉ, 
MARÍA DÍAZ COMUNICACIÓN, MARDO, JUAN 
CARLOS CASTRO, SAGA PRODUCCIONES E 
DIODATI SE MUEVE. DE MIGUEL DELIBES.

Lo Santos Inocentes, preséntasenos 
coma un espello onde mirarnos.

Como sociedade.

Como individuos.

E coma todos os espellos, devólvenos o 
reflexo do noso pasado para que 
poidamos explicar o noso presente.

A imaxe á que nos enfronta é cruda, 
bela, salvaxe… pero sobre todo 
fondamente humuna.

Delibes, coma tantos xigantes da 
literatura e o pensamento tamén 
formula a mesma pregunta. Na súa 
obra maestra Los santos inocentes o 
xenial autor vallisoletano aborda o 
conflicto desde múltiples 
perspectivas, para ao fin outorgarnos 
mási ca unha resposta unha esperanza. 
E o que fai a partir dun personaxe que 
soamente se guí a partir do seu propio 
sistema ético, un personaxe que non 
entende de límites ou normas, pero que 
percibe á perfecció a diferenza entre o 
ben a o mal. 

No seu maravilloso universo, Azarías, 
non pode comprender que a riqueza 
sexa unha cuestión numérica ou que a 
beleza teña que ver coas faccións do 
rosto. Azarías percibe o mundo sen 
disfraces porque é capaz, na súa 
inocencia, de ver o mundo tal e como é. 
e poriso é capaz de percibir a dor e a 
inxustiza do mundo nos desgarradores 

VENRES 8 E SÁBADO 9 / ABRIL

SMOKE ON THE WATER   
IBUPROFENO TEATRO. DE SANTIAGO CORTEGOSO. 
PREMIO DE TEATRO MOME VARELA BUXÁN 2013.

Unha historia de sexo, drogas, rock and 
roll, enfermidade, violencia, morte e, por 
suposto, de amor.

Ritchie vive ancorado no Rock and Roll 
dos 70, ten unha tenda de discos e vinilos 
de colección. Janis xa hai anos que non 
canta, estuda filosofía na universidade. A 
súa unión sobrevive despois de case 25 
anos de crise matrimonial permanente, 
formando un círculo vicioso enfermizo, 
un sistema de dependencia imposible de 
desenlear. Este estatus quo absurdo, en 
contínua combustión, vese ameazado 
pola aparición de Álex, un gigoló de 
ideoloxía vandálica e transgresora que 
se namora perdidadmente de Janis, ao 
tempo que establece unha fonda 
amizade con Ritchie.

VENRES 20 E SÁBADO 21 / MAIO

AS QUE LIMPAN
PROGRAMACIÓN ESPECIAL CORUFEST 2022. 
COPRODUCIÓN A PANADERÍA E CENTRO 
DRAMÁTICO NACIONAL. DE ARETA BOLADO, 
NOELIA CASTRO, AILÉN KENDELMAN. CO APOIO 
DRAMATÚTXICO DE PAULA CARBALLEIRA.

Un cartel pendurado no manubrio da 
habitación “Por favor, arranxe o cuarto”. 
Ao regreso da praia as camas feitas, as 
toallas limpas e o baño impoluto. Son 
As que limpan, as invisibles que 
carretan ao lombo un sistema turístico 
precarizador. As que limpan fala da 
loita organizada das camareiras de 
piso dos hoteis por acadar uns dereitos 
laborais e sociais xustos. Fronte a elas, 
a avaricia voraz dos propietarios das 
cadeas hoteleiras. Hai quen nuca 
limpou un váter e hai quen limpa 
cincocentos ao mes.

REPARTO
Areta Bolado, Noelia Castro, AIlén Kendelman.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección: A Panadería. Escenografía: Beatriz de 
Vega. Caracterización e vestiario: Esther Quintas. 
Iluminación: Del Ruíz. Espazo sonoro: Ailén 
Kendelman. Sonido: Xurxo Pinheiro. Axundantía 
espazo: Daniela Rodas. Asesoría lingüística: Rosa 
Moledo. Produción: Ailén Kendelman.

DURACIÓN ESTIMADA
75 minutos (sen intermedio).

ENTRADAS
Tarifa B.

REPARTO
Javier Guttiérrez, Pepa Pedroche, Fernando 
Huesca, Yune Nogueiras, Marta Gómez, Ramón 
Barea, José Fernández, Raquel Varela, Jacobo 
Dicenta.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección: Javier Hernández-Simón. Adaptación: 
Fernando Marías e Javier. Hernández Simón. 
Deseño de Iluminación: Juan Gómez-Cornejo e 
Ion Anibal. Escenografía e deseño do cartaz: 
Ricardo Sánchez. Deseño de Vestiario: Elda 
Noriega. Dirección musical, composición e 
espazo sonoro: Álvaro Renedo.

DURACIÓN ESTIMADA
90 minutos (sen intermedio).

VENRES 18 E SÁBADO 19 / MARZO

EVA CONTRA EVA  
BITÒ PRODUCCIONS. DE PAU MIRÓ.

Obra inspirada no clásico de Eva al 
desnudo de Joseph L. Manliewicz. 
Dúas actrices, de xeracións distintas, 
deben interpretar un mesmo 
personaxe. Nesta coincidencia chocan 
as dúas maneiras de entender a vida e 
a profesión. A actriz máis nova loita por 
conseguir a oportunidade de darse a 
coñecer. A actriz maior esforzase para 
que o paso dos anos non a faga 
desaparecer das táboas.pero isto non 
as converte necesariamente en 
inimigas, senón que se trata de 
miradas complementarias que poden 
aprender unha da outra, sen ninguna 
necesidade de destruirse. Daránse 
conta ou acabrán devorándose?

REPARTO
Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel 
Morón, Ana Goya.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección: Silvia Munt. Adaptación e dramaturxia: 
Pau Miró. Escenografía: Enric Plana. Iluminación: 
David Bofarull. Vestiario: Nídia Tusal, a partires do 
diseño orixinal de Miriam Compte. Son: Jordi Bonet. 
Axundante de dirección: Matilda Esplugas “Tilda”.

DURACIÓN ESTIMADA
85 minutos (sen intermedio).

ENTRADAS
Tarifa E.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección: Ana Vallés. Coreografía: Celeste & 
Claudia Faci. Iluminación: Baltasar Patiño, Miguel 
Muñoz. Espazo escénico: Baltasar Patiño. Montaxe 
musical: Baltasar Patiño. Video proxección: Matarile. 
Vestiario: Matarile, Naftalina, Nuria González.

DURACIÓN ESTIMADA
75 minutos (sen intermedio).

ENTRADAS
Tarifa B.

DOMINGO 27 / MARZO

EL DIABLO EN LA
PLAYA   
PROGRAMACIÓN ESPECIAL DÍA MUNDIAL DO 
TEATRO. MATARILE EN COPRODUCIÓN CON 
AGADIC. TEXTOS ANA VALLÉS.

A temática, como punto de partida, 
xirará en torno ao caos, as tentacións e 
o desarraigo, facendo fincapé 
formalmente na utilización da linguaxe 
como similacro, a autorrepresentación, 
as identidades ficticias e as relacións 
pantasmais xeneradas polo desexo.

“Que teñamos dito adiante e deramos 
un paso nunha dirección concreta non 
significa necesariamente un ir, nin 
moito menos un ir máis alá. Máis que 
crenza é unha emoción, o sentimento 
de que algo á posible. Ese sentimento 
é posible”.

REPARTO
Celeste & Claudia Faci.

ENTRADAS
Tarifa E.
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HORARIOS

Todas as funcións representaranse ás 20:30h, agás Moria que terá dous pases cada día, un ás 18:30h e outro ás 20:30h.
Puntalidade: unha vez comezado o espectáculo non se permiritá o acceso á sala.

TEATRO ROSALÍA CASTROCICLO PRINCIPAL PRIMAVERA 2022

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

PAGOS

www.coruna.gal/cultura e nas redes socias do Teatro Rosalía Castro

MÁIS INFORMACIÓN

VENDA BILLETES

PRAZA 
DE OURENSE
De luns a venres, agás
festivos, de 11:00 a 15:00h
e de 16:30 a 19:30h.

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

WEB
VENTA ONLINE

Servizo permanente 24h.

ENTRADAS

DESCONTOS: 
Carné xove, + 65 anos, desempregados: -20% · Familias numerosas: -25%
Grupos de +20 personas en compra anticipada: -50% · Os descontos non son acumulables.

5’00€

TARIFA
VISIBILIDADE
REDUCIDA

Prezo menor
da tarifa
correspondente
ao espectáculo
ou o 70% cando
é única.

TARIFA
MOBILIDADE
REDUCIDA

12’00€

TARIFA
ÚNICA

14’00, 10’00,
8’00 e 6’50€

TARIFA
B

18’00, 14’00,
11’00 e 8’50€

TARIFA
A

21’50, 15’00,
13’00 e 9’50€

TARIFA
ESPECIAL

26’00, 22’00,
18’00 e 12’00€

TARIFA
KING

VENRES 28 E SÁBADO 29 / XANEIRO

TRUE WEST  
COPRODUCIÓN DE OCTUBRE PRODUCCIONES, 
TANTTAKA TEATROA E BITÒ PRODUCCIONS. DE 
SAN SHEPARD. ADAPATACIÓN EDUARDO MENDOZA.

O autor sitúa a acción a 40 millas de 
Los Ángeles para contarnos unha 
historia que retrata o desenlace da 
rivalidade entre dous irmáns que 
respresentan, coa súa dualidade, a 
natureza conflitiva do ser humán. 

Por un lado está Lee, un buscavidas, e 
polo outro, Austin, un guionista, que  
se atopan de novo na casa familiar 
onde a súa situación actual e as súas 
diferenzas condúcenos a unha deriva 
destructora mentres intentan realizar 
conxuntamente un guión 
cinematográfico que podería cambiar 
a as súas vidas para sempre. 

True West e unha auténtica comedia 
negra na que Sam Shepard, 
mesturando unha linguaxe directa, 
imaxinativa, e musical cunha prosa 
poética e nunha admósfera 
perfectamente acotada fai que tanto a 
historia coma os personaxes teñan 
unha complexidade e unha riqueza 
dramática, que levará ao público a un 
final catártico e surrealista. 

VENRES 11 / FEBREIRO

RIF (DE PIOJOS Y GAS MOSTAZA) 
MICOMICÓN EN COPRODUCIÓN CO CENTRO 
DRAMÁTICO NACIONAL E A PRIORI. DE MARIANO 
LLORENTE E LAILA RIPOLL.

Os nosos protagonistas son tres 
soldados do exército español, vanse 
encontrar nas terras do Rif despois do 
Desastre de Annual ocorrido o 22 de 
xullo do 1921. Son tres soldados que 
representan a milleiros de xóvenes 
españois que foron arrincados dos 
seus fogares e a os milleiros de rifeños 
que se viron obrigados a loitar no lado 
español para mitigar a súa fame e 
miseria. A través das súas historias, 
dos seus relatos, das úas vivenzas, 
que recorrerán lugares tan 
tristemente míticos coma Igueriben, 
Zeluán ou Monte Arruit, e que se 
proxectarán ata o nefasto ano de 1936, 
desfilarán diante do público 
personaxes clave daquelas guerras: 
deputados, altos comisarios, reis, 
taberneiras, prostitutas, caídes, 
artistas de cine, xornalistas, militares 
e civís. Con eles imos a vistar, coma se 
dun pesadelo grotesco se tratara, o 
cafa cantante, o blocao, o pasodobre e 
o almuédano, o aduar, e a marcha 
militar, o prostíbulo e o barranco, o 
casino, a embosacada, os negocios 
sucios, a valentía dalgúns, a vileza de 
moitos, o medo da mayoría, a 
baioneta, a gumía, a carabina, a sede 
insoportabable, o corpo calcinado, a 
cabeza cortada, as entrañas, enfin, 
dunha guerra innecesaria, inxusta e 
cruenta, que cuasou milleiros de 
mortes de españois e rifeñoa, 
utiliación de gases tóxicos incuída, e 
cunhas consecuencias crucias no 
devenir do século XX. 

REPARTO
Arantxa Aranguren, Néstor Ballesteros, Juanjo 
Cucalón, Ibrahim Ibnou Goush, Carlos 
Jiménez-Alfaro, Mariano Llorente, Mateo 
Rubistein, Sara Sánchez e Jorge Varandela.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección: Laila Ripoll. Iluminación: Luis Perdiguero. 
Escenografía: Arturo Martín Burgos. Vestiario: 
Almudena Rodríguez Huertas. Música e espazo 
sonoro: Mariano Marín. Videoescena: Álvaro Luna. 
Axudante de dirección: Héctor del Saz.

DURACIÓN ESTIMADA
120 minutos (sen intermedio).

ENTRADAS
Tarifa A.

REPARTO
Manolo Caro, Emmanuel Cea, Gldys Ibarra, 
Helena Lanza, Ascen López, Jorge Mayor, Nuria 
Mencía, Victoria Teijeiro.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dramaturxia e dirección: Carolina África. Axudante 
de dirección: Juanma Romero. Espazo sonoro: 
Nacho Bilbao e Pilar Calvo. Iluminación: Sergio 
Torres. Escenografía e vestiario: Ikerne Giménez. 
Movimento escénico: Elena López Nieto. 
Videoescena: Davitxun.

DURACIÓN ESTIMADA
Sen determinar.

ENTRADAS
Tarifa A.

REPARTO
Tristán Ulloa, Pablo Derqui, José Luis Esteban, 
coa colaboración especial de Jeannine Mestre.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección: Montse Tixé. Axudante de dirección: 
Marcel Solé. Espazo escénico: Sebastiá Brosa. 
Deseño iluminación: Rodrigo Ortega. Banda 
sonora: Orestes Gas.

DURACIÓN ESTIMADA
90 minutos.

ENTRADAS
Tarifa A.

VENRES 4 E SÁBADO 5 / FEBREIRO
(Espectáculo con aforo reducido, 2 pases cada 
día, un ás 18.30h e outro ás 20.30h)

MORIA   
UNAHORAMENOS PRODUCIONES. TEXTO DE 
RUTH SÁNCHEZ, MARTA VIEIRA, MARIO VEGA, 
LUIS O’MALLEY, NICOLÁS CASTELLANO E 
VALENTÍN RODRÍGUEZ.

Este espectáculo conta a historia de 
dúas refuxiadas e as súas familias ás 
que non lles queda outra que fuxir dos 
seus países de orixe. 

A dramaturxia sonténse a partires das 
testemuñas reais filmadas no 
campamento de Moria baixo a 
supervisión de Nicolás Castellano, 
reporteiro especializado durante os 
últimos 20 anos en movementos 
migratorios forzosos e dereitos 
humáns.

Moria é unha experiencia de teatro 
inmersivo. Un xeito de teatro 
envolvente no que o público é libre de 
elixir como vive a experiencia.

REPARTO
Marta Vieira, Ruth Sánchez.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección: Mario Vega.

DURACIÓN ESTIMADA
45 minutos (sen intermedio).

ENTRADAS
Tarifa U.

VENRES 4 E SÁBADO 5 / MARZO

EL CUADERNO DE
PITÁGORAS
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL. DE CAROLINA 
ÁFRICA.

As historias que acontecen en El 
cuaderno de Pitágoras, malia ser ficción, 
están inspiradas en feitos reais e nacen 
froito da experiencia vivida en anos de 
voluntariado nun módulo penitenciario; 
tamén se elaboraron a partires de 
entrevistas con familiares e 
colaboradores de distintos colectivos 
que traballan en diferentes cárceres.

Un grupo de reclusos participa n 
elaboración dunha obra teatral que 
culminará coa exhibición final do 
espectáculo, integramente creado por 
eles, diante dos seus familiares. 

O rexistro do proceso de ensaios nunha 
especie de diario de navegación, 
erróneamente chamado Cuaderno de 
Pitágoras, dará título a esta historia, que 
se intercalará con outra: a loita por volver 
construir unha vida digna en liberdade e o 
esforzo por sacara adiante as familias en 
circunstancias especialmente 
complexas e dolorosas. 

Desde unha mirada fragmentada, íntima, 
desprexuizada e por momentos moi 
divertida, o espectador accederá a varias 
tramas dentro e fóra dos muros dunha 
prisión. 

Paqui e Furia serán os protagonistas 
desta historia coral na que 
cuestionaremos o concepto de 
reinserción social analizando as 
dificulddes, prexuizos e estigmas aos que 
se enfronta todo aquela que cumprira ou 
este a cumprir unha condena.

VENRES 18 E SÁBADO 19 / FEBREIRO

ATOCHA. EL REVÉS DE LA LUZ
COPRODUCIÓN DE JAVIER DURÁN E I.N.K 
PRODUCCIONES. DE JAVIER DURÁN.

A Matanza de Atocha. 40 anos despois.

Alejandro Ruiz-Huerta é o único dos 
avogados de Atocha que sufriu o 
atentado e está vivo para contalo a día 
de hoxe. Cando se senta a escribir as 
súas memorias, é incapaz de narrar o 
fatídico día. Para retrasar o momento 
de enfrontarse a iso, comeza o relato 
pola súa época universitaria e vai 
dando saltos por diferentes etapas 
que compoñen un retrato dobre: o 
dunha persoa que loitou por as súas 
ideas ata as últimas consecuencias e 
o dun periodo fundamental para 
comprender a nosa historia recente.

REPARTO
Nacho Laseca, Fátima Baeza, Frantxa Arraiza, 
Alfredo Noval, Luis Heras e Miguel Pancorbo.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Dirección: Javier Durán. Colaboración especial: 
Alejandro Ruiz-Huerta. Axudante de dirección: 
Elvira Gutiérrez. Deseño de Vestiario: Elda 
Noriega. Deseño de Iluminación: Ángel Cantizani. 
Deseño de Escenografía: Eva Ramón.

Proxecto realizado co apoio do programa de 
axudas á creación e á movilidade do Concello 
de Madrid.

DURACIÓN ESTIMADA
70 minutos (sen intermedio).

ENTRADAS
Tarifa B.

SÁBADO 12 / MARZO

TIERRAS DEL SUD.
(TRILOGÍA PACÍFICO)
COPRODUCIÓN ANTIC TEATRE, FESTIVAL TNT E 
AZKONA&TOLOZA. DE TXALO TOLOZA - 
FERNÁNDEZ, CON INVESTIGACIÓN E POSTA EN 
ESCENA DE LAIDA AZKONA E TXALO TOLOZA. .

Documental escénico sobre a 
barbarie, o progreso e os homes que 
se inventaron un país europeo ao 
outro lado do Atlántico.

Sobre a escena dous performers 
transforman unha sala de teatro 
completamente baleira nun cacho da 
actual Patagonia Arxentina. Aí, entre 
cordilleiras, lagos, bosques virxes e 
cidades ficticias reescríbese a 
historia do nacemento e expansión do 
Estado Arxentino, a súa relación cos 
grandes capitais foráneos e a barbarie 
sistemática que durante séculos 
padeceron o territorio e os pobos 
orixinarios do sur de Latinoamérica.

REPARTO
Laida Azkona Goñi, Txalo Toloza-Fernández.

EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO
Coreografía: Laida Azkona. Voces: Sergio 
Alessandria, Agustina Basso, Conrado Parodi, 
Gerardo Ghioldi, Daniel Osovnikar, Sebastián 
Seifert, Rosalía Zanón e Marcela Imazio. 
Asistencia de dirección: Raquel Cors. Banda sonora 
e espazo sonoro: Juan Cristóbal Saavedra.  
Deseño de luces: Ana Rovira. Deseño Audiovisual: 
MiPrimerDrop.

DURACIÓN ESTIMADA
80 minutos (sen intermedio).

ENTRADAS
Tarifa B.


