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15 | decembro | 21.00 h | Teatro Principal

EL ÓBOLO  
PRODUCCIONES
TORVALDO FURIOSO 
de Lucía Vilanova

REPARTO Julio Cortázar (Torvaldo e Reinaldo 
Duque), Inma Nieto (Angélica) ESPACIO ESCÉ-

NICO Víctor Molero ILUMINACIÓN Pedro Yagüe 
 VESTIARIO Nuria Martínez DESEÑO GRÁFICO Víctor 
Molero FOTOGRAFÍA Eduardo García XESTIÓN 

DE PRODUCIÓN Elena Martínez DIRECCIÓN Lino 
Ferreira  Unha produción de EL Óbolo, S.L

A acción da obra mostra unha hora na vida do 
matrimonio formado por Torvaldo e Angélica. 
Tan só unha hora que, con todo, resultará críti-
ca, fundamental e determinante na súa relación. 
De madrugada, cando volven dunha festa de 
disfraces, para Torvaldo e Angélica precipítan-
se os acontecementos. Debido á chantaxe do 
que é obxecto Torvaldo por parte do seu irmán 
xemelgo, Reinaldo, que acaba de saír do cárcere, 
destápase e explota un segredo que implica ao 
propio Reinaldo e a Angélica e que, subitamen-
te, fai cambalear os cimentos do cabaleiresco e 
ficticio mundo de Torvaldo.

14 | maio | 21.00 h | Auditorio de Galicia

CRIMEN 
PERFECTO 
de Frederick Knott 

DIRECCIÓN Víctor Conde ACTORES Elena Furia-
se, Jorge Sanz, Pablo Pujol, Antonio Albella, 
José Sánchez DESEÑO ESCENOGRAFÍA Ana Garay 
 REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA Mambo Decorados 
 DESEÑO VESTIARIO Miguel Angel Millán REALIZA-

CIÓN VESTIARIO Sastrería Cornejo MÚSICA Marc 
Álvarez REXEDORÍA Jair Souza-Ferreira ILUMI-

NACIÓN Carlos Alzueta MAQUINARIA Bambalinas 
y Telones S.L. FOTOS E DESEÑO GRÁFICO Javier 
Naval XEFE PRODUCCIÓN Xabier Agirre PRODUCIÓN 

EXECUTIVA Jair Souza-Ferreira DIRECCIÓN ADMI-

NISTRATIVA Gema Etxeberría ASESORÍA XURÍDICA 
Hator ASEGURADORA FREMAP DISTRIBUCIÓN ZTP 
 PRODUCIÓN TXALO S.L 

Crimen perfecto é unha obra teatral do dra-
maturgo inglés Frederick Knott. Esta obra foi 
estreada na BBC en 1952 e posteriormente nos 
escenarios londinienses e neoiorquinos, antes 
da realización da película, dous anos despois, 
con guión do propio Knott e dirixida por Alfred 
Hitchcock.

6 | abril | 21.00 h | Teatro Principal

TEATRE  
LLIURE GRÁCIA
LA GATA SOBRE  
EL TEJADO  
DE ZINC CALIENTE
de Tennessee Williams

ADAPTACIÓN LIBRE E DIRECCIÓN Àlex Rigola 
INTÉRPRETES Chantal Aimée (Maggie) Muntsa 
Alcañiz (nai), Andreu Benito (pai), Joan Carreras 
(Brick), Ester Cort (Mae), Santi Ricart (Gooper), 
Raffel Plana (músico) TRADUCIÓN DO INGLÉS Joan 
Sellent ESCENOGRAFÍA Max Glaenzel VESTIARIO 
Berta Riera e Georgina Viñolo CARACTERIZACIÓN 
Ignasi Ruiz ILUMINACIÓN Xavier Clot (a.a.i.) 
SON Igor Pinto AXUDANTE DE DIRECCIÓN Georgina 
Oliva AXUDANTE DE ESCENOGRAFÍA Àngela Ribera 
 PREPARACIÓN FÍSICA Ferran Carvajal ALUMNO EN 

PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN DO INSTITUT DEL TEATRE DA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Josep Sala CONSTRUCIÓN DE 

ESCENOGRAFÍA Tallers d’escenografia Jordi Castells 
 E AS EQUIPAS DO Teatre Lliure COPRODUCIÓN Teatre 
Lliure E Centro Dramático Nacional AGRADECE-

MENTOS Juancho Gómez para Cebado

22 | 23 | marzo | 21.00 h | Teatro Principal 

TANTTAKA TEATROA
LA MUJER JUSTA 
de Sandor Márai

ADAPTACIÓN Eduardo Mendoza INTÉRPRETES: 

 Rosa Novell (Marika) Cristina Plazas (Judit), 
Álex Casanovas (Peter), Victor Pi (Lazar), 
Oriol Algueró, Violinista  DIRECCIÓN  Fernando 
Bernués ESCENOGRAFÍA Fernando Bernués E Edi 
Naudo DESEÑO DE ILUMINACIÓN Xabier Lozano 
 VESTIARIO César Olivar E Ángel Vilda

Unha tarde, nunha elegante cafetaría de Buda-
pest, unha muller relátalle á súa amiga como un 
día, a raíz dun banal incidente, descubriu que o 
seu marido estaba entregado en corpo e alma a 
un amor segredo que o consumía, e o seu inten-
to en van por reconquistalo. Na mesma cidade, 
unha noite, o home que foi o seu marido confé-
salle a un amigo como deixou a súa esposa pola 
muller que desexaba desde anos atrás, para tras 
casarse con ela perdela para sempre. Á alba, 
nunha pequena pensión romana, unha muller 
explícalle ao seu amante como ela, de orixe hu-

Un fresco sobre as relacións humanas, a menti-
ra, a desintegración da parella e o desmembra-
mento dunha familia. Un retrato dos problemas 
que temos para afrontar e dicir a verdade coas 
persoas que temos máis cerca. “Why is so hard 
to talk?” di Tennessee Williams en boca dun dos 
personaxes.

Un espectáculo de esgotamento psíquico e emo-
cional para os actores. Moi lonxe nos queda a 
película de Richard Brooks e moi preto o mundo 
de Williams. E situado... nos 50? ...agora? “Wel-
come to the couple hell and the family jungle!”

* * * * *
O paxaro que espero cazar na rede desta obra 
non é a solución do problema psicolóxico dun 
determinado home: o que intento capturar é a 
calidade auténtica da experiencia nun grupo de 

14 | 15 | outubro | 21.00 h | Teatro Principal

TEATRO EL CRUCE
LA COLMENA 
CIENTÍFICA O EL 
CAFÉ DE NEGRÍN
de José Ramón Fernández

DIRECCIÓN Ernesto Caballero ESCENOGRAFÍA 
Curt Allen Wilmer ILUMINACIÓN Juan Gómez 
Cornejo VESTIARIO Patricia Hitos VIDEOESCENA 
Álvaro Luna AXUDANTE DE DIRECCIÓN Antonio 
C. Guijosa AXUDANTE DE ESCENOGRAFÍA Leticia 
Gañán Calvo AXUDANTE DE VIDEOESCENA Bruno 
Praena REPARTO José Moreno Villa (José L. 
Esteban), Juan Negrín (David Luque), Justa 
Freire (Lola Manzano), Santiago Ramón y 
Cajal (Paco Ochoa), Severo Ochoa (Iñaki 
Rikarte), Ángel Llorca (Pedro Ocaña)

[...] Persoas como Santiago Ramón y Cajal, pre-
sidente da Junta para la ampliación de estudios  
–Al carro de la civilización española le falta la 
rueda de la ciencia”–, e Alberto Jiménez Fraud, 
director da Residencia de Estudiantes, decidiron 
fai un século pór en marcha os laboratorios que 
a Junta mantivo durante vinte anos (1916-
1936), no que coñecemos como o Pavillón 
Transatlántico da Residencia de Estudiantes.

O director do Laboratorio de Fisioloxía -o lugar 
onde comezou a súa formación como investiga-
dor o Premio Nobel Severo Ochoa- era un mozo 
e brillante científico chamado Juan Negrín, a 
quen Santiago Ramón y Cajal convenceu para 

Unha feroz batalla conxugal. Estalan as acusa-
cións mutuas. A crueldade, a angustia, a tortura, 
os malos tratos físicos e psicolóxicos aprópianse 
da escena. Torvaldo, Angélica e Reinaldo ante 
unha situación límite retrátanse.

El Óbolo Producciones nace da inquietude 
dun grupo de profesionais do teatro que se une 
ante a necesidade de elaborar un proxecto ar-
tístico propio. Tras unha traxectoria continuada 
en diferentes compañías pasamos a formar parte 
do elenco do Teatro de la Abadía. E é da man do 
seu subdirector, José Luis Gómez, onde nace en 
nós o gusto, interese e dedicación pola palabra e 
o traballo psico-físico.

En base a esta experiencia, baixo un criterio 
común, xuntando inquietudes e paixóns afíns 

rexeitar magníficas ofertas e aceptar facer este 
traballo polo seu país. No laboratorio de Negrín 
reuníanse a tomar café algúns residentes, como 
o pedagogo Ángel Llorca e o pintor e poeta 
José Moreno Vila. Da evocación deste, desde 
o seu exilio mexicano, parte a obra que aquí se 
presenta, que sobrevoa dez anos daquel lugar 
máxico. A través da relación entre o mozo 
Ochoa e o seu mestre, trato de reflexionar sobre 
o diálogo que o científico -por extensión, todo 
intelectual- mantén co mundo que o rodea.

Pola memoria de Moreno Vila pasarán persoas 
relacionadas dunha ou outra forma coa Residen-
cia, como Ángel Llorca, Severo Ochoa, Francisco 
Grande Covián, Santiago Ramón y Cajal, José 
Moreno Vila, Justa Freire, Juan Negrín, Miguel 
de Unamuno ou Marie Curie. [...]

(José Ramón Fernández.  
Madrid, maio de 2010)

Para representar La colmena científica partiamos 
dunha base moi documentada, xa que o traballo 
de José Ramón Fernández foi moi sisudo e ex-
haustivo nos detalles verídicos. Sobre esta base 
quixemos facer algo autónomo, porque a ficción 
require abandonar un pouco a documentación, 
para o que tanto o autor como a Residencia de 
Estudiantes depositaron moita confianza en 
min. [...] Ao final é o teatro o que pide e todos 
temos que ser servos e vasalos deste, porque a 
obra é a que está por enriba de nós, o impor-
tante é que o que suceda alí xere situacións de 
emoción. [...] Tal e como dicía José Ramón, ato-
peime con algo chejoviano, porque as palabras 
do texto son a punta do iceberg dunha serie de 
movementos no espírito dos personaxes e de 
atmosferas que están detrás, e o noso traballo 
consiste en sacalas. [...] Quería evitar facer unha 
reconstrución descritiva e nostálxica, e aos 

moitos planos no tempo que ten a obra introdu-
cín un máis, un grupo de personaxes, non moi 
explicitamente definidos, científicos ou estudantes 
dalgunha institución científica de hoxe en día. Eles 
son os que contan a historia e a obra é como unha 
cita, unha recreación daquel tempo realizada des-
de o presente, evitando o efecto museo de cera.

[...] Nin Lorca nin Buñuel sabían que ían ser Lorca 
e Buñuel, cando Unamuno dixo «que inventen 
eles» seguramente non o dixo con énfase, senón 
que o diría nun café chanceando con alguén. Era 
xente normal, coa vida por diante e con moito ta-
lento. Hoxe en día haberá futuros Lorcas, Negríns, 
Severos Ochoas ou Justas Freires tomando algo na 
cafetería de calquera facultade ríndose cos seus 
compañeiros.

En canto á Residencia de Estudiantes [...], é un 
oasis, un lugar de coñecemento e de moita oxixe-
nación cultural. Podería facer unha homenaxe 
esplendorosa pero non foi o caso, creo que os 
debates na sociedade española céntranse no que 
fomos, o que nos pasou… Fáltanos un pouco de 
espírito emprendedor, inventar o futuro. Aínda 
que La colmena científica  é unha obra que fala 
doutro tempo, quixen reflexionar sobre iso desde 
agora para que desas cinzas rexurda o espírito. 
Quixen trazar unha ponte entre aquel mundo, 
entón tan alentador, e o de hoxe, porque a Re-
sidencia hoxe goza de moi boa saúde e está moi 
boiante. É unha obra que trata de mirar o futuro 
aínda que fala do pasado. Non queda na evoca-
ción penosa do que puido ser e non foi.

(Ernesto Caballero)

cimentadas sobre unha rigorosa base técnico-
artística, abordamos a creación dunha empresa 
que nos encamiña a liberar e dirixir un impulso 
creativo que se constrúe a partir da decantación 
mutua de dous piares fundamentais do feito 
teatral: forma e contido.

Encontramos a calidade formal no traballo sobre a 
palabra, como substancia e sustento da expresión 
intelectual, perseguindo a resonancia no especta-
dor, e así mesmo, a través dun rigoroso estudo so-
bre a xestualidade e o movemento como vehículo 
de expresión das emocións. 

Cremos nun teatro concibido como encontro e 
confrontación co espectador.

Tony Wendice quere asasinar a súa esposa  
Margot  para conseguir os seus cartos.  
Chantaxea a un antigo coñecido para que entre 
na casa na súa ausencia e estrangule a Margot 
cando esta reciba unha chamada telefónica. 
Non obstante, o plan falla, e é ela quen mata o 
seu asasino. Ela pasa de ser vítima a ser sospei-
tosa de asasinato.

19 | febreiro | 21.00 h | Auditorio de Galicia

RAZAS 
de David Mamet / versión de Bernabé Rico

DIRECCIÓN Juan Carlos Rubio ACTORES Toni Cantó, 
Emilio Buale, Bernabé Rico, Montse Plá ESPAZO 

ESCÉNICO Ana Garay VESTIARIO Álvaro Moreno e 
Inmaculada Castrejón ILUMI NACIÓN José Manuel 
Guerra FOTOGRAFÍA Sergio Parra ILUSTRACIÓN Javier 
Termenón PRODUCIÓN Mariatonianos / TalyCual 
Producciones DISTRIBUCIÓN Manuel Álvarez Pro-
ducciones www.razaslaobra.com

Dous avogados reciben a visita dun adiñeirado 
executivo branco en busca de defensa legal tras 
ser acusado de violación por unha moza negra. 
Cando a moza axudante do despacho –tamén de 
raza negra- se implica no caso, as auténticas opi-
nións de cada un comezan a revelarse quedando a 
inocencia do imputado en dúbida.

Razas é a última provocación teatral de David Ma-
met coa que regresa ao subxénero que el mesmo 
creou: a descrición dunha realidade implacábel a 
través do descarnado retrato dos seus personaxes, 
debullando coa súa incisiva aínda que poética 
verborrea os pensamentos máis recónditos da 
sociedade actual.

Razas é un texto brillante, mordaz, cargado de do-
bres intencións, cunha trama endiañada que non 
decae nunca, un thriller legal que pon patas para 
arriba un tema tan delicado como é o racismo. 

Pero Mamet non entra nel no bico dos pés, non: 
vai por todas. Dálle a volta e atrápanos nunha 
espiral de sorpresas e ironías, como adoita ser 
habitual no seu teatro. E por riba bordando uns 
personaxes con mil e un matices.

De novo ter o pracer de dirixir a ese inmenso 
actor que é Toni Cantó, gozar co talentazo de 
Bernabé Rico e descubrir a dous actores irresis-
tíbeis que parece naceron para encarnar a estes 
personaxes: Emilio Buale e Montse Plá. O dito: 
volvéronme enlear. E saben algo? Nunca lles 
perdoaría que non o fixesen!

(Juan Carlos Rubio)

milde, casou cun home rico, pero o matrimonio 
sucumbira ao resentimento e ao desquite. Como 
monicreques sen dereito a exercer a súa von-
tade, Marika, Péter e Judit narran a súa errada 
relación co cru realismo de quen considera a 
felicidade un estado elusivo e inalcanzábel. 

A obra é tamén unha crónica da decadencia e 
extinción dunha sociedade rixidamente xerar-
quizada e o profundo cambio que sufriu Europa 
a mediados do século XX como consecuencia da 
guerra, a destrución e a barbarie, sen esquecer 
que Márai iniciou a súa carreira literaria como 
poeta e este alento mantense en La mujer justa, 
na que se atopan as súas páxinas máis íntimas 
e rasgadas, as máis sabias. A súa descrición do 
amor, a amizade, o sexo, os celos, a soidade, 
o desexo e a morte apuntan directamente ao 
centro da alma humana. 

Tanttaka Teatroa Comeza a súa actividade 
profesional en 1983. Nestes 24 anos realiza 
múltiples e variadas producións, saltando 
deliberadamente do drama naturista Agur Eire, 
Agur.... á época bufa Flaminio, pasando pola 
farsa Adagio violentísimo, a danza Zilbor Hestea, 
o musical contemporáneo Peligro te quiero ou a 
adaptación lírica como Hansel e Gretel.

Citaremos producións: Todas culpables (1994) 
de Per Sagristá, Chiquilladas (1995) de Raymond 
Cousse, El florido Pensil (1996) de Andrés So-
peña, Todo Shakespeare (o casi) (1997) de 
Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, 
Dakota (1998) de Jordi Galceran, o infantil 
Jugando con papá (1998) de Ionesco e por 
último, Novecento o pianista do océano (2000) 
de Alessandro Baricco.

persoas, aquela interacción aneboada, palpe-
brexante, evanescente –e ferozmente cargada!– 
duns seres humanos vivos dentro da nube de 
tormenta dunha crise común.

Debemos deixar certa parte do misterio sen 
desvelar no perfil dos personaxes reais, ata se 
se trata de desvelar o propio carácter. Iso non 
exime ao dramaturgo do deber de exercer a 
observación e a sondaxe tan a fondo como lexi-
timamente se poida, pero debería afastalo de  
conclusións demasiado “fáciles” e daquelas defi-
nicións demasiado esquemáticas que conseguen 
que unha obra de teatro sexa simplemente iso, 
só unha obra de teatro, e non un anzol para 
capturar a verdade da experiencia humana.

(Anotación de Tennessee Williams 
en Cat on a Hot Tin Roof)
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