
 

      

XVIII Premios de  
Teatro María Casares  

O próximo 27 de marzo celebrarase no Teatro Rosalía Castro da 

Coruña a cerimonia de entrega dos Premios  de Teatro María 

Casares. Neste dosier atópase toda a información sobre os once 

espectáculos finalista,  sobre a gala e a biografía de Xosé Manuel 

Olveira Pico, premio de Honra Marisa Soto.    
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Os galardóns da escena galega 
 

 

 Os Premios María Casares son os galardóns de carácter anual que distinguen as producións 

escénicas galegas feitas en lingua galega. Outórganse no ámbito do país ás montaxes estreadas 

durante o ano anterior á súa concesión e a todos os profesionais que nelas participan. A Asociación 

de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) promove estes galardóns que, dende o ano 1997, buscan 

recoñecer o traballo realizado polos diferentes profesionais do sector na súa totalidade, dende os 

maquilladores, vestiaristas, iluminadores, músicos, guionistas, adaptadores, tradutores, autores, 

escenógrafos, iluminadores e directores até o corpo interpretativo. Deste xeito, os María Casares 

convértense dende a súa creación no gran escaparate do teatro feito en Galicia e visibiliza o labor 

desenvolvido por todos os seus traballadores.   

 Con eses obxectivos, os galardóns constan de trece categorías diferentes que representan 

todas as facetas da produción escénica. Ademais, a Asociación de Actores e Actrices de Galicia 

entrega cada ano o Premio de Honra Marisa Soto, co que o sector agradece e recoñece a 

traxectoria de colectivos e persoas relevantes no desenvolvemento profesional do teatro. 
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A Asociación de Actores e Actrices de Galicia 
 

A  Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) é unha entidade sen ánimo de lucro que 

agrupa a máis  de 300 profesionais do audiovisual e das artes escénicas de Galicia, cuxa misión é 

articular, desenvolver e promocionar o sector, en especial a través da elevación técnica e a mellora 

laboral dos seus profesionais, acorde coas máis modernas políticas culturais. O colectivo asume 

tamén o obxectivo de fomentar a demanda cultural e a captación de público. 

 Dende a súa constitución en 1985, a AAAG foi consolidando a súa representatividade e 

gañando posicións. Hoxe é o interlocutor de referencia entre as administración públicas e o sector 

empresarial escénico e audiovisual e un dos axentes culturais con máis presenza pública en Galicia. 

E todo cun papel proactivo, que se singulariza polo lanzamento de iniciativas produtivas que 

contribúen a xerar emprego para os asociados. 

 

  

 En materia laboral e de representatividade sectorial a asociación reivindica melloras e trata 

de garantir o cumprimento dos convenios; presta asesoramento laboral e xurídico aos socios; 

xestiona unha bolsa de emprego e actualiza un catálogo de profesionais asociados, en versión 

impresa, dixital en formato DVD e on line. Ademais, organiza cursos de formación e ofrece unha 

axenda con información sobre eventos, cástings, cursos e bolsa de traballo, mantén unha 

biblioteca virtual de textos de teatro e lecturas dramatizadas e elabora estudos e informes sobre o 

sector.  

 

 A Asociación de Actores e Actrices de Galicia conta cunha utilidade social debidamente 

contrastada e vén obtendo un constante recoñecemento e respaldo por parte de distintas 

entidades, desde un enfoque de fomento da demanda cultural en Galicia e de apoio á vertebración 

do noso sector escénico e audiovisual.  
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María Casares, actriz universal 

 
As razóns que levaron a Asociación de 

Actores e Actrices de Galicia a bautizar os 

galardóns da escena galega co nome de María 

Casares vense sustentadas na propia biografía e 

nunha dilatada carreira profesional, merecedora 

de lle render homenaxe, de quen foi a primeira 

actriz galega de proxección internacional.  

María Casares estudou interpretación no 

Conservatorio de París, onde conseguiu ingresar 

en 1941 malia as dificultades cun idioma que 

aínda non dominaba. O seu primeiro papel 

profesional foi en A Celestina. En outubro de 

1943 representou con grande éxito a obra de Georges Neveux A viaxe de Teseo e protagonizou 

varias obras escritas por Camus, como O malentendido, Estado de sitio e Os xustos, ademais de 

obras de Sartre, Jean Anouilh, Jean Cocteau, Genet e Claudel, converténdose na musa do 

existencialismo francés. 

 

En 1949 entra na Comédie Française e cinco anos máis tarde no Teatro Nacional Popular 

(TNP), compañía pública cunha forte preocupación social. Deulle vida ás grandes protagonistas dos 

dramaturgos máis recoñecidos, como Lady Macbeth, María Tudor ou Ana Petrova, en obras de 

Shakespeare, Victor Hugo, Antón Chéjov, Ibsen ou Eurípides, entre outros. Iniciouse no cine cun 

papel secundario nunha película de Marcel Carné, Os nenos do paraíso, e en 1944, protagoniza As 

damas da Fraga de Boloña de Robert Bresson. Jean Cocteau dirixiuna en Orpheo (1950). 

 

A súa residencia en París non foi libremente escollida senón produto do exilio. María Casares 

Quiroga acompañou a seu pai Santiago Casares Quiroga, ministro e xefe de Goberno da República 

durante o Goberno de Manuel Azaña, en 1939, pouco antes do final da Guerra Civil. Por este 

motivo representa aqueles artistas galegos que por razóns políticas e/ou económicas se viron 

forzados a emigrar. En 1977 voltou a España para representar El Adefesio, de Rafael Alberti, en 

Madrid e Barcelona.  

 

En 1989 conseguiu o Premio Moliére á mellor actriz de teatro e foi nomeada aos César. 

Recibiu do Goberno francés o Premio Nacional de Teatro, e en España, a Medalla ao Mérito das 

Belas Artes. Obtivo o Premio Segismundo da Asociación de Directores de España. A propia María 

Casares aceptou que os premios de teatro de Galicia levasen o seu nome, pero o seu pasamento 

en 1996 impediulle asistir á primeira edición dos mesmos.  

 
María Casares 
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A historia dos premios 

 

A historia dos Premios de Teatro María Casares remóntase ao ano 1997, cando por iniciativa 

da Asociación de Actores e Actrices de Galicia se instituíron os primeiros premios que recoñecían o 

labor dos profesionais que fan teatro no noso país, enchendo un oco baleiro até o momento no 

eido do recoñecemento e estímulo para os artistas e técnicos da escena do país. Os premios son 

concedidos dende o criterio dos propios compañeiros de profesión, integrados nun censo de 

electores conformado polos asociados da AAAG, todos os gañadores e finalistas das edicións 

anteriores, os programadores de toda Galicia, os críticos e estudosos teatrais. A idea é 

promocionar e colocar o teatro no lugar que merece dentro das artes e da cultura.  

 

Até este 2013, moitos foron os cambios do teatro en Galicia. Pasamos da ditadura á 

democracia, e coa democracia á Autonomía de Galicia. Un ano antes da creación da nosa 

Asociación no 1985, púñase en marcha o Centro Dramático Galego. A Asociación traballou 

intensamente dende o seu nacemento por mellorar e consolidar a actividade teatral profesional, 

con propostas que se recolleron no “libro roxo”, e que foron concretándose, por exemplo, na posta 

en marcha do IGAEM, hoxe AGADIC, da Rede Galega de Teatros, Auditorios e Salas, e da Escola 

Superior de Arte Dramática de Galicia. E mais recentemente, na consecución longos anos 

agardada, do Convenio Colectivo de Teatro. Os Premios de Teatro María Casares xa son un 

momento central no esforzo permanente por difundir e promover a actividade dos nosos 

profesionais e das compañías teatrais galegas. E por suposto, estimular o público, que nestes anos 

incrementouse dun xeito notable.   



 

 
 

                                           Prensa  Premios  María  Casares       Alberto Ramos / 653782838 / premios.prensa@aaag.es /www.aaag.es 

NOMEADOS XVIII PREMIOS MARÍA CASARES POR CATEGORÍAS 
 

MELLOR MAQUILLAXE 

Nomeado/a Espectáculo Compañía 

Fany Bello Eurozone Chévere 

Fany Bello Waltz Voadora 

Trini F. Silva  C’est la vie Matrioshka Teatro 
 

MELLOR VESTIARIO 

Nomeado/a Espectáculo Compañía 

Carlos Alonso As do peixe Abrapalabra  

Chévere Eurozone Chévere 

Uxía P. Vaello Waltz Voadora 
 

MELLOR ILUMINACIÓN 

Nomeado/a Espectáculo Compañía 

Fidel Vázquez Eurozone Chévere 

Tito Asorey O Home Almofada ilMaquinario Teatro 

Xúlio Lago A charca inútil Teatro do Atlántico 

 

MELLOR MÚSICA ORIXINAL 

Nomeado/a Espectáculo Compañía 

José Díaz e Hugo Torres Waltz Voadora 

Carlos Mosquera ‘Mos’ Bye Bye Honey Obras Públicas-Abrapalabra 

Anxo Graña A charca inútil Teatro do Atlántico 
 

MELLOR ADAPTACIÓN-TRADUCIÓN  

Nomeado/a Espectáculo Compañía 

Manuel Vieites/Tito Asorey O Home Almofada IlMaquinario Teatro 

Roi Vidal 
BailadELAS, mulleres 
bolañesas 

Teatro Antroido 

Xosé Manuel Pazos Varela A charca inútil Teatro do Atlántico 
 

MELLOR TEXTO ORIXINAL 

Nomeado/a Espectáculo Compañía 

Cándido Pazó As do peixe 
Abrapalabra Creacións 
Escénicas 

José Prieto Bye Bye Honey Obras Públicas-Abrapalabra 

Manuel Cortés Eurozone Chévere 
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MELLOR ESCENOGRAFÍA 

Nomeado/a Espectáculo Compañía 

Chévere-Javier Domingo 
Ballestín 

Eurozone Chévere 

Luís Iglesias ‘Luchi’ O home almofada ilMaquinario Teatro 

Marta Pazos Waltz Voadora 

 

MELLOR ACTRIZ SECUNDARIA 

Nomeada Espectáculo Compañía 

Arantza Villar Eurozone Chévere 

Patricia de Lorenzo Eurozone Chévere 

Mónica García Eurozone Chévere 
 

MELLOR ACTOR SECUNDARIO 

Nomeado Espectáculo Compañía 

César Goldi Bye Bye Honey Obras Públicas-Abrapalabra 

Iván Marcos Eurozone Chévere 

Manuel Cortés Eurozone Chévere 

 

MELLOR ACTRIZ PROTAGONISTA 

Nomeada Espectáculo Compañía 

Belén Constenla Criaturas Teatro do Aquí 

Iolanda Muíños Bye Bye Honey Obras Públicas-Abrapalabra 

Susana Dans As do peixe 
Abrapalabra Creacións 
Escénicas 

 

MELLOR ACTOR PROTAGONISTA 

Nomeado Espectáculo Compañía 

Fran Lareu O home almofada ilMaquinario Teatro 

Josito Porto As mil vidas de Matías Houseman Teatro de Adro 

Xabier Deive Gaivotas subterráneas RTA-Voz Audiovisual-Talía  
 

MELLOR DIRECCIÓN 

Nomeado/a Espectáculo Compañía 

Xron (Xesús Ron) Eurozone Chévere 

Tito Asorey O home almofada ilMaquinario Teatro 

Cristina Domínguez As do peixe Abrapalabra 
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MELLOR ESPECTÁCULO 
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 Eurozone. Doce candidaturas  
 

 

A vella Europa agoniza ao son de ‘Reservoir dogs’ 
 
 
Eurozone é unha farsa de Chévere 
sobre a crise da zona euro, sobre o 
fin da idea de Europa tal e como a 
entenderamos ata agora, sobre un 
sistema deslexitimado que só 
conta coa cidadanía para ir votar 
cada certo tempo. Trátase dun 
achegamento ao meirande atraco 
especulativo, ao máis puro estilo 
Tarantino e co referente directo de 
Reservoir Dogs. Establécese un 
diálogo entre a peza, a película de 
Tarantino, o espectador, os 
mandatarios e as causas da actual 
situación de urxencia social. Todo 
acontece nun casino abandonado, 
a medio construír, unha sorte de 
Eurovegas onde se reúnen os 
ideólogos dunha gran estafa.   

                MAQUILLAXE                          ACTRIZ SECUNDARIA 

Fany  Bello Patricia de Lorenzo 

VESTIARIO ACTRIZ SECUNDARIA 

Chévere Mónica García 

ILUMINACIÓN ACTOR SECUNDARIO 

Fidel Vázquez Iván Marcos 

TEXTO ORIXINAL ACTOR SECUNDARIO 

Manuel Cortés Manuel Cortés 

ESCENOGRAFÍA DIRECCIÓN 

Chévere-Javier D. Ballestín Xesús Ron (Xron) 

ACTRIZ SECUNDARIA ESPECTÁCULO 

Arantza Villar Eurozone 
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O home almofada. Seis candidaturas 

 

 
 

ilMaquinario irrompe nos María Casares cun ‘thriller’ escuro 

 
Este thriller escénico da compañía teatral 
ilMaquinario convídanos a un país totalitario 
sen nome onde Katurian, unha escritora de 
macabros contos infantís, está sendo 
interrogada por unha parella de policías a causa 
da aparición dunha serie de cadáveres de 
nenos. O modus operandi do suxeito criminal  
que leva a cabo os crimes é sospeitosamente 
similar ao que ela describe nalgún dos seus 
relatos breves. Ela loita por defender a súa 
inocencia perante a policía. Toda a situación 
cambia cando descobre que na cela contigua 
está presa a súa irmá, que padece un forte 
trastorno psicolóxico orixinado polos diferentes 
malos tratos que sufriu sendo aínda unha nena. 

ILUMINACIÓN  

Tito Asorey  

ADAPTACIÓN-TRADUCIÓN  

Manuel Vieites/Tito Asorey  

ESCENOGRAFÍA  

Luís Iglesias ‘Luchi’  

ACTOR PROTAGONISTA  

Fran Lareu  

DIRECCIÓN  

Tito Asorey  

ESPECTÁCULO  

O home Almofada  
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As do Peixe. Cinco candidaturas 
 

 

Teatro social en homenaxe ás traballadoras das conserveiras 
Abrapalabra leva á escena un texto de Cándido Pazó, quen esmiúza na obra a vida das traballadoras das 
conserveiras tomando como base as entrevistas desenvolvidas polas propias actrices dirixidas por Cristina 
Domínguez. Catro mulleres  reúnense nun espazo público dedicado á memoria das conserveiras. Aquí tratan 
de rememorar o seu pasado laboral, despois de que a fábrica de conservas máis importante da vila cerrara.  

 

 
Un musical de clase baixa con ‘lumpen, pachanga e rock’ 

Obras Públicas e Abrapalabra tráenos este musical de clase baixa, denominado así pola contorna social en 
que se desenvolve a historia. Aceda e descarnada, a montaxe  reserva espazo para o humor e para as 
cancións en directo. Cóntase a historia de Marta, unha moza de barrio, que non é un anxo nin un demo e 
que deixa a súa casa e emprende un camiño cheo de “lumpen, pachanga e rock’n roll”. 
 

VESTIARIO  

Carlos Alonso  

TEXTO ORIXINAL  

Cándido Pazó  

ACTRIZ PROTAGONISTA  

Susana Dans  

DIRECCIÓN  

Cristina Domínguez  

ESPECTÁCULO  

As do peixe  

MÚSICA ORIXINAL  

Carlos Mosquera ‘Mos’  

TEXTO ORIXINAL  

José Prieto  

ACTRIZ PROTAGONISTA  

Iolanda Muíños  

ACTOR SECUNDARIO  

César Goldi  

ESPECTÁCULO  

Bye Bye Honey  

Bye Bye Honey. Cinco Candidaturas 
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Waltz. Catro candidaturas 
 

Voadora convídanos a 
bailar ao son do amor 

 
Voadora ofrécenos nesta peza un conto 
que fala do amor e do desamor, dos 
namoramentos e das rupturas, da vida 
compartida e da memoria. En Waltz, a vida 
é un salón de baile onde imos cambiando 
de parellas: hainas que che pisan os pés, 
outras agárrante con forza polo van, a 
algunhas súdanlles as mans e con outras 
bailarías para a eternidade. O amor sempre 
está moi presente nas producións de 
Voadora, mais nesta ocasión a compañía 
lánzase a traballar integramente sobre el 
dedicándolle un espectáculo no que se 
diseccionan sentimentos, emocións e 
sensacións extremas 

 
 

A Charca inútil. Tres candidaturas 

 
Refuxiarse no desamparo 

 
Dirixida por Xúlio Lago, Teatro do 
Atlántico escolle a obra A Charca inútil 
para recoller unha serie de personaxes 
atormentadores que deambulan por un 
mundo de desamparo e medo, vítimas 
dun entorno opresivo, dunha sociedade 
que remove a dor allea. Uns personaxes 
que se refuxian da loucura para manterse 
coherentes. É tamén unha historia de 
amor, na que as accións son moito máis 
importantes cás palabras 

 

                MAQUILLAXE                             VESTIARIO  

Fany  Bello Uxía P. Vaello 

MÚSICA ORIXINAL ESCENOGRAFÍA 

José Díaz e Hugo Torres Marta Pazos 

ILUMINACIÓN MÚSICA ORIXINAL ADAPTACIÓN-TRADUCIÓN 

Xúlio Lago Anxo Graña Xosé Manuel Pazos Varela 
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CRIATURAS 

UNHA CANDIDATURA 
 

 
BAILADELAS 

UNHA CANDIDATURA 
 

 
C’EST LA VIE 

UNHA CANDIDATURA 
 

 

O pasmo do monstro 
Antes de illarse da civilización e 
perderse nas inmensidades 
polares, Frankenstein achégase 
ao noso presente para observalo 
por derradeira vez. Toparase con 
personaxes anónimos, cotiás 
cuxas condutas lle enchen de 
estupor. Volve Teatro do Aquí 
con esta produción de RVB. 

Mulleres Bolañesas 
No Ano das Letras Galegas 
dedicadas a Vidal Bolaño, rexorde 
Teatro Antroido con esta peza 
protagonizada por Laura Ponte na 
que a actriz encarna diversos 
personaxes femininos da obra do 
dramaturgo para crear un único 
espectáculo cuxa adaptación 
corre a cargo de Roi Vidal. 

O tempo enganoso 
Matrioskha Teatro achéganos 
unha peza diferente con tres 
mulleres en escena: Anabell Gago, 
Lorena Conde e Chelo do Rejo. 
Trátase dunha reflexión intensa e 
caleidoscópica sobre o tempo e os 
seus rastros. Téndese aquí uns fíos 
sobre ese segundo que nos 
cambia a vida. 

ACTRIZ PROTAGONISTA  ADAPTACIÓN-TRADUCIÓN   MAQUILLAXE 
Belén Constenla Roi Vidal Trini F. Silva 

 
  GAIVOTAS SUBTERRÁNEAS. UNHA CANDIDATURAS 

 

Unha amizade ao borde do abismo 
Con texto de Alfonso Vallejo, coa dirección de Artur Trillo e produción de 
RTA, Voz Audiovisual e Talía, Gaivotas subterráneas crea unha inquietante 
atmosfera ao redor da relación de dous vellos amigos. Nino traballa nunha 
empresa de seguros. Busca a Mario -músico e amigo da infancia- para 
convencelo de que lle axude a cobrar o seguro de vida de xeito fraudulento. 
 

 

AS MIL VIDAS DE MATÍAS HOUSEMAN 
 

Mil e una vida para un home sen vida propia 
Neste monólogo traxicómico, Josito Porto interpreta a curiosa e polifacética vida de 
Matías Houseman, dende a súa adolescencia até a súa vellez. Houseman chega a ser 
estrela da música, futbolista de primeira división, actor de teatro, mafioso, líder 
espiritual e mesmo presidente do Goberno, entre outras moitas actividades. Vive mil 
vidas mais esquécese de vivir a máis importante: a súa.  
 
 

ACTOR PROTAGONISTA Xabier Deive 

ACTOR PROTAGONISTA Josito Porto 
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      PREMIO DE HONRA MARISA SOTO 
Xosé Manuel Olveira ‘Pico’ 

 
Nacido en Esteiro (Muros), terra de mariñeiros, Pico preferiu subir a un 
escenario antes ca a un barco. A súa traxectoria artística comezou nos anos 
setenta, cando á profesionalización do teatro aínda lle quedaba moito traballo 
por diante para ser unha realidade. O seu vínculo coa escena principiou no 
ano 1972, no seo de DITEA (Difusión de Teatro Afeccionado). Até ben 
entrados os oitenta, participou en quince montaxes da agrupación, até que no 
ano 1985 comezou a traballar con asiduidade co novísimo Centro Dramático 
Galego (CDG). Ese ano, formou parte do elenco de A noite vai coma un río, 
obra de Álvaro Cunqueiro dirixida por Xúlio Lago. O homenaxeado nesta 
edición co Premio Marisa Soto converteuse nun dos intérpretes que máis 
traballou na institución de teatro público, ao participar en máis de vinte das 
súas producións. Nas montaxes A Lagarada, A piragua, O ano da cometa, 
Ricardo III ou Noite de Reis, Pico amosou algúns dos seus mellores traballos. 
 
Unha das súas derradeiras interpretacións no CDG chegoulle en 2010, ano no 
que por fin se representaba a obra As actas escuras, de Roberto Vidal Bolaño. 
Interpretaba a Don Mauro, o ilustrado sacerdote encargado de investigar a 
finais do século XIX e por mandato do Cardeal Payá, a autenticidade dos restos 
do Apóstolo atopado na catedral. Outro dos papeis máis lembrados no seu 
vencello co centro viuse en O Bufón de El Rei (1997), na que encarnaba o 
protagonista da única peza teatral escrita por Vicente Risco.  
 

Fóra do teatro institucional, traballou dende 1987 en compañías profesionais como O Moucho Clerc, 
Kukas Produccións, Teatro do Aquí, Produccións Máximas, Lagarta Lagarta ou Teatro de Adro. Entre os 
directores cos que traballou, destacan Xan Cejudo, Rodrigo Roel, Quico Cadaval, Marcelino de Santiago, 
Vidal Bolaño, Avelino González ou Cándido Pazó. 
 
Polas súas incursións teatrais, Pico colleitou un total de catro María Casares, tres como protagonista 
por Si o vello Sinbad volvese ás illas (2002), Binomio de Newton (2003) e Kafka e a boneca viaxeira. 
Ademais, acadou o galardón na categoría de actor secundario por Calígula. Os Premios da Crítica de 
Galicia tamén recoñeceron a súa carreira artística en 2012 no ámbito das Artes Escénicas 
 
Para o público televisivo, Pico converteuse nun dos actores máis coñecidos polos seus papeis en series 
como Mareas Vivas, onde interpretaba o cura de Portozás, e sobre todo polo seu rol do avogado Pedro 
Barreiro na célebre Pratos combinados. Na serie Padre Casares volveu vestir sotana para lle dar vida ao 
Bispo. Tamén participou en Un mundo de historias ou en O Nordés e participou como personaxe 
episódico en Matalobos e en series estatais como El comisario ou Hospital Central.  
 



 

 
 

                                           Prensa  Premios  María  Casares       Alberto Ramos / 653782838 / premios.prensa@aaag.es /www.aaag.es 

Participou en máis de vinte películas. 
Debutou en Eu, tolo (1982) ás ordes de 
Chano Piñeiro, co que repetiría en Sempre 
Xonxa (1989). Posteriormente traballaría 
en Huídos (1993), de Sancho Gracia; El Rey 
del Río (1995), de Gutiérrez Aragón; El 
pianista (1998) de Mario Gas, ou n’A lingua 
das bolboretas (1999), de José Luís Cuerda, 
con quen traballaría tamén en Los 
girasoles ciegos. Co cambio de século, 
formaría parte de elencos como o de Entre Bateas, de Jorge Coira; O ano da carracha e 18 comidas, 
tamén de Coira; Mar Adentro de Amenábar; Retornos, de Luís Avilés; Celda 2011, de Daniel Monzón, ou 
Doentes, de Gustavo Balza. A súa derradeira participación no cinema foi da man Alejandro Marzoa na 
película Somos xente honrada (2013). 
 

TRAXECTORIA TEATRAL SELECCIONADA   

Ano OBRA Dirección  

1986 A noite vai coma un río Xúlio Lago  

1987 A pousadeira Xan Cejudo  

1988 O mozo que chegou de lonxe Mario Gas  

1990 Yerma Xosé Manuel Blanco Gil  

1991 O incerto señor don Hamlet Ricart Salvat  

1992 A lagarada Pere Planella  

1993 Saxo Tenor Roberto Vidal Bolaño  

1994 A fiestra valdeira Xúlio Lago  

1994 O mariscal Marcelino de Santiago  

1995 Nin me abandonarás nunca Manuel Guede  

1996 Hostia Manuel Lourenzo  

1997 Lisístrata Eduardo Alonso/. Guede  

1997 O bufón de El Rey Manuel Guede  

1999 Se o vello Sinbad volvese ás illas Fabio Mangolini  

2000 Calígula Manuel Guede  

2003 Binomio de Newton Cándido Pazó  

2004 O ano da cometa Quico Cadaval  

2004 Ricardo III Mario Gas  

2007 A piragua Cándido Pazo  

2007 Noite de Reis Quico Cadaval  

2009 Aeroplanos Rosa Álvarez  

2010 As actas escuras Xúlio Lago  

2011 O florido Pénsil M. Gabilondo  

2012 Kafka e a boneca viaxeira C. Domínguez/F. Bernués  
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MANIFESTO GALEGO DO DÍA MUNDIAL DO TEATRO 

CAMILO FRANCO 
 

. Camilo Franco será o encargado de redactar e ler o 
Manifesto Galego do Día Mundial do Teatro durante a 
cerimonia dos María Casares. Deste xeito, o escritor subirá o 
próximo xoves 27 de marzo ao escenario do Rosalía Castro 
para ler o texto, no que se destacará a relevancia das artes 
escénicas no desenvolvemento cultural do país.  

 
A Xunta Directiva da Asociación de Actores e Actrices de 

Galicia escolle este ano a Camilo Franco  polo seu traballo na 
visibilidade da escena do país. “O teatro precisa da 
información e da crítica. Hai un grupo de profesionais da 
comunicación que desenvolveron este traballo necesario. E 
escollemos a Camilo Franco como un representante claro 
desta función tan importante para nós”, destaca Avelino 
González, presidente da AAAG 

 
Nacido en Ourense en 1963, Camilo Franco conta cunha longa 
traxectoria vencellada ao xornalismo cultural, centrada 

especialmente na difusión e promoción da realidade teatral. O seu traballo en diversos medios, 
como La Voz de Galicia e a Radio Galega, serviu de ponte entre o público e os profesionais do 
sector grazas a súa dedicación informativa e o seu oficio como crítico teatral.  

 
No eido literario, Camilo Franco tamén destacou con diversas obras e experiencias singulares. 

Nesta faceta de escritor realizou unha actividade pioneira na rede a través do portal Vieiros baixo o 
título Por conto alleo. Durante cincuenta días, os lectores do desaparecido web enviaban cada día 
unha serie de palabras coas que o escritor elaboraba un relato. Todos eles recolléronse nun libro 
editado por Galaxia e titulado como o propio experimento virtual.  

 
Antes desa iniciativa de comezos dos anos 2000, Camilo Franco xa publicara obras narrativas 

como A lúa no cénit e outros textos (Ediciós do Castro, 1988) ou En malos pasos (Xerais, 1995). Nos 
últimos anos, publicou con Xerais Palabras contadas, libro que contaba cunha extensión artística, 
na que o autor -en compaña do músico Magín Blanco- percorría locais nunha sorte de recital 
poético e musical. En 2011, coincidindo coas eleccións municipais, lanzou Balada triste de moqueta 
(Nócomún), unha sátira do que hai por riba e por baixo das alfombras dos despachos políticos.  

 
Camilo Franco tamén publicou as obras ensaísticas Ribadavia (Ir Indo, 1993) e Dez obras na 

vida de Roberto Vidal Bolaño (Biblos Clube, 2012). Como escritor, a súa sinatura aparece nos libros 
colectivos  Unha liña no ceo (Xerais, 1996), Narradio: 56 historias no ar (Xerais, 2003) e Níxer 
(Xerais, 2010). Na actualidade, podemos escoitar os seus comentarios e as súas críticas teatrais no 
programa Diario Cultural da Radio Galega. 
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A CERIMONIA DE ENTREGA 
 
Glamour de furancho para os María Casares 

 
Ibuprofeno Teatro encargarase este ano de crear, dirixir a conducir a entrega dos XVIII Premios 

de Teatro María Casares. Para a gran festa da noso escena, o Teatro Rosalía Castro da Coruña 
transformarase nun furancho encabezado por dúas mulleres, interpretadas por Marián Bañobre e 
Isabel Risco, que ven como o seu negocio pasa por horas baixas e a sombra do peche escurece as 
súas expectativas. Ese será o punto de partida, o fío que estruture unha gala na que o furancho 
representa un espello irónico e desenfadado da situación que atravesan as artes escénicas no noso 
país, dadas as actuais circunstancias económicas e sociais.  

 
Santiago Cortegoso, director da cerimonia, preséntanos así unha metáfora sobre o teatro 

grazas a un establecemento singular, moi propio da nosa idiosincrasia. A proposta de recrear un 
furancho xoga coa idea de festexo que supón a gala dos María Casares. Aos furanchos vaise a 
gozar, cantar, bailar e, en definitiva, celebrar a amizade. Os nosos premios do teatro responden a 
esa mesma lóxica, tanto para os profesionais do sector como para o público. Por outra banda, a 
proposta xira tamén ao redor da contradición. É dicir,  unha cerimonia fundaméntase no glamour e 
a elegancia e, pola contra, no furancho vívese todo dun xeito máis distendido e seguramente 
radicalmente oposto ao ambiente dunha cerimonia. Talvez non sexa unha contradición en si 
mesma, xa que nos furanchos tamén achamos outra concepción da elegancia: o agroglamuor. Con 
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esas ideas xogará esta gala dos María Casares, cuxa dirección artística recae en Suso Montero, que 
conta coa colaboración do  Centro Dramático Galego na construción do decorado. 

 
As actrices Marián Bañobre e Isabel Risco serán as propietarias deste furancho tan especial. 

As dúas serven o viño aos clientes, reciben os visitantes, rexentan o local e peléxanse cunhas 
contas que comezan a pintarse en vermello. Elas dúas encabezan un negocio que sobrevive como 
pode e han de buscar novas posibilidades para saír adiante. Pola súa creatividade, as anfitrioas non 
deixan de ser artistas multidisciplinares que tratan de buscar un futuro para as súas obras.  

 
Bañobre e Risco, que xa amosaron en traballos anteriores (As Cincentas ou As Vingadoras) a 

eficacia da súa concepción do clown, enerxética e desvergonzada, na que elas teñen moita forza e 
moita química co público. No seu vestiario veremos reflectido ese concepto do "glamour de 
furancho" ou "agroglamour", xa que a proposta de vestiario –ideada pola propia Marián Bañobre- 
achégase a unha imaxe tradicional en Galicia, pero deconstruído e volto a reconstruír con criterios 
estéticos de clown. 

 
 As furancheiras serán as condutoras que presenten e reciban os convidados e os 
entregadores, aos que lles ofrecerán os seus mellores produtos. As súas intervencións, cargadas de 
humor absurdo e disparatado, están concibidas como escenas a través das cales se contará unha 
historia con continuidade argumental, aínda que cada unha delas sexa independente a nivel de 
acción.  
 
 

 

 

IBUPROFENO TEATRO 
 
 
IBUPROFENO TEATRO está formado por MARIÁN 
BAÑOBRE e SANTIAGO CORTEGOSO, dous profesionais 
que despois de anos de traxectoria en numerosas 
compañías galegas e foráneas (Maquinaria Pesada, Teatro 
de Ningures, Teatro do Morcego, CDG, A Factoría, Nove 
Dous, Balea Branca Producións, Teatro Triángulo, Theatre 
Organic, Llu Llu Teatro, etc.) promoven en 2010 o seu 
propio selo de produción para emprender proxectos 
teatrais dun xeito persoal e independente, nos que 
poidan integrar a escrita dramática no mesmo proceso de 
creación e posta en escena dos espectáculos.  
 
 A liña mestra da compañía é a procura dunha linguaxe propia e recoñecible para falar dos 
temas claves do individuo contemporáneo a través de personaxes que buscan a súa identidade e 
realización individual nun contexto social e tecnolóxico globalizado e complexo, que non son quen 
de controlar, o que os leva a situacións absurdas e cargadas dun humor acedo e sarcástico.  
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 A aventura IBUPROFENO TEATRO comezou cunha idea que 
implicou dous anos de investigación e documentación: A filla de 
Woody Allen. Pouco despois de ser estreada (en marzo de 2010), o 
espectáculo participou en tres dos festivais máis prestixiosos de 
Galicia: A Mostra Internacional de Cangas, a Mostra de Teatro de Cee e 
o FIOT de Carballo, ademais de ser seleccionado na Feira Galega das 
Artes escénicas 2010, para logo xirar por toda Galicia dentro da RGTA e 
da RGS. Ademais, a versión en castelán estréase en setembro de 2010 
na Sala Triángulo de Madrid, para logo percorrer diferentes 
comunidades: Asturias, Euskadi, Mallorca, Valencia e Castela-A 
Mancha. Ademais resulta finalista nos Premios MAX de 2011 a mellor 
autor teatral en galego. 
 

 En novembro de 2012, estrean no Teatro Ensalle de Vigo o seu segundo proxecto: Pequenos 
Actos Pseudorrevolucionarios, que conseguiu na edición 2013 dos Premios María Casares os 
recoñecementos de Mellor Texto Orixinal (Santiago Cortegoso) e Mellor Actriz Protagonista 
(Marián Bañobre).  
 
 Co obxectivo de desenvolver a faceta clown da actriz Marián Bañobre e traballar en espazos 
non convencionais e na rúa, en febreiro de 2013 estrean FITNESS en Pontevedra. Os tres 
espectáculos están en xira por Galicia e por toda España. Ademais da produción de montaxes, 
Ibuprofeno Teatro organiza espectáculos de promoción de actividades, como por exemplo o 
programa Noites Abertas do Concello de Pontevedra, ademais de impartir obradoiros de teatro, 
clown e escrita dramática para diferentes institucións, festivais e escolas de teatro. 
 
 

SANTIAGO CORTEGOSO é actor, director de escena e autor 

de textos teatrais. En 2010, promove o seu propio selo de 

creación, IBUPROFENO TEATRO, co que leva producidos A 

filla de Woody Allen (finalista nos Premios Max 2011 a 

Mellor autor en galego), Pequenos ACTOS 

PSEUDORREVOLUCIONARIOS (Premio María Casares 2013 a 

Mellor texto orixinal) e FITNESS (espectáculo de rúa). 

Outros traballos como autor son: SMOKE ON THE WATER 

(Premio MOME Varela Buxán 2013, do Concello da Estrada), 

El charco de Ulises (becado en Iberescena 2010 e editado 

por Artezblai), 0'7% MOLOTOV (premio Rafael Dieste 2009, 

publicado pola Deputación da Coruña, estreado por Teatro 

de Ningures, nomeada a Mellor texto orixinal nos premios 

María Casares 2012 e finalista nos Premios Max 2012 a 

Mellor autor en galego), Homes... Mulleres: O Paraíso 
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terreal (para Teatro de Ningures, 2010), Des-memoria-2 (para Disque Danza, 2009), Os Cómicos 

dell’Auto (para Teatro de Ningures, nomeado a Mellor texto orixinal nos premios María Casares 

2009), Hámster (seleccionado en Magalia 2008, publicado no nº 60 da RGT e estreado na Sala 

Triángulo de Madrid), Casa O’Rei. Traxicomedia gastronómica (publicado en Ed. Morgante, 2010) e 

Visión Nocturna (2007).  

 

 Como actor, ten traballado en Teatro de Ningures, Teatro do Morcego, A Factoría, Nove-

Dous, Baleabranca, LluLLu Teatro..., ademais de en dobraxe e audiovisual. Ten dirixido espectáculos 

para Teatro de Ningures, Ibuprofeno Teatro e o Teatro Colón, ademais de codirixir a Aula 

Universitaria de Pontevedra durante dez anos. Tamén imparte obradoiros de escrita dramática.  

 

 

 

MARIÁN BAÑOBRE comezou a súa carreira no Taller municipal de 

Ferrol, no Teatro Jofre con Andrés Pazos. Logo diplomouse na 

Escola coruñesa CASAHAMLET, onde traballou en espectáculos 

dirixidos por Manuel Lourenzo e Theodor Smeu. Posteriormente 

traballou como actriz en Teatro de Ningures cos directores Etelvino 

Vázquez e Salvador del Río, no CDG con Cándido Pazó, na Sala 

Triángulo con Fernando Soto, en NOVE-DOUS Teatro con Roberto 

Cerdá e Maxi Rodríguez ou en Teatro do Morcego con Celso Parada. 

Como clown, ten traballado no Theatre Organic (Francia) coa 

directora Sophie Gazel  (2004) e  en Os sete magníficos +1 

(Compañía do FESTICLOWN). Ademais ten recibido e impartido 

unha chea de obradoiros nesta disciplina. 

 

 Fundou as compañías MAQUINARIA PESADA -xunto a Isabel Risco-, coa que produciu As 

vingadoras con dirección de John Wright (2009), e Ibuprofeno Teatro, coa que leva producidos 

Pequenos Actos Pseudorrevolucionarios, A filla de Woody Allen (escritos e dirixidos por Santiago 

Cortegoso) e FITNESS, un solo de clown de rúa. Deseña o vestiario destes espectáculos e doutros 

como 0,7% Molotov e Os cómicos dell’Auto, para Teatro de Ningures. No audiovisual, ten traballado 

nas series Escoba e O Nordés, nos programas de humor O Show dos Tonechos e Air Galicia, e na 

longametraxe Pradolongo, do cineasta Ignacio Vilar.  

 

 Leva gañados dous Premios de Teatro María Casares: Mellor actriz secundaria por Tartufo 

(Teatro de Ningures) e Mellor actriz protagonista por Pequenos Actos Pseudorrevolucionario.  
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ISABEL RISCO comeza a súa andaina en grupos de teatro 

universitario da Coruña, na escola Casahamlet e asistindo a 

cursos monográficos con mestres como Eric de Bont, Jango 

Edwars, John Wright, Leo Bassi, Serge Nail, Kirko Koski, Alfredo 

Rodríguez, Tom Greder, Claudia Contín, Angel Burgos, Sophie 

Gazel, Carlo Colombaioni, Pablo Muñoz, Johns Pappila, Manuel 

Lourenzo ou Carlo Bosso. Dende o ano 2000 participa en 

espectáculos profesionais nas compañías Espello Cóncavo, Os 

sete magníficos máis un, Manicómicos e Produccións 

Desaqueloutradas, coas que ten participado nalgúns dos 

festivais de teatro e clown máis importantes da península, e na 

compañía Maquinaria Pesada, con espectáculos de produción 

propia, As Vingadoras ou Nabiza Girl & Unha Viaxe EspaZial. 

Dende o ano 2001 forma parte de Trinketrinke teatro, 

especializada en teatro infantil e dinamización á lectura. No 2005 gradúase en Pedagoxía Teatral na 

Universidade.  

 No ámbito do audiovisual, traballa como actriz secundaria e protagonista en series como 

Padres Casares, A vida por diante, O Nordés, Air Galicia, Era Visto!, A Casa da Conexa ou Os 

Caseiros, e participa noutros programas da TVG como O Show dos Tonechos, En Pé de Festa, 

Zapping Comando, Máxima Audiencia, Luar, etc., e ultimamente en A Solaina, BumBumBumeran, 

Heicho Cantar, Land Rober e Tourilandia; ademais de realizar curtas, publicidade e algunha 

longametraxe, coma Os mortos van de présa, Onde está a felicidade? ou 9 Ondas 

 
 
 

 
A cerimonia de entrega dos Premios de Teatro María 
Casares contarán este ano con Radio Cos para achegar a 
parte musical ao furancho ideado por Ibuprofeno Teatro.  
 

A banda Radio Cos está encabezada por dous 
pandeireteiros recoñecidos que desenvolven a súa 
música a partir da identidade galega dun xeito natural e 
mesturando diversos sons, nunha sorte de combinación 
creativa e artística.  
 

Xurxo Fernandes e Quique Peón, cantantes e percusionistas da formación, son referencias 
destacadas no campo da investigación etnográfica en Galicia. As melodías utilizadas neste proxecto 
foron tiradas dos seus arquivos de traballo de campo, acadadas ao longo de más de tres décadas 
de investigación en todo el país.  A banda está composta ademais por tres músicos de prestixio: 
Pedro Lamas na gaita e saxo soprano, Nikolay Velikov no violín e Xan Pampín no  acordeón . Esta 
formación, creada con forza e rigor, quere amosar como a nosa cultura é unha realidade tanxible.  

A MÚSICA DE RADIO COS 
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XUNTA DIRECTIVA 

Presidente Avelino González 

Vicepresidenta Victoria Pérez 

Secretario Guillermo Carbajo 

Vogalía de Teatro Vicente de Souza / Marián Bañobre 

Vogalía de Audiovisual Ricardo de Barreiro 

Vogalía de Comunicación Álex Carro 

EQUIPO DA GALA 

Idea Orixinal Ibuprofeno Teatro 

Dirección e Guión  Santiago Cortegoso 

Escenografía Suso Montero 

Movemento Escénico Carmela Bueno 

Furancheiras Isabel Risco e Marián Bañobre 

Colaboración especial de Tanxarina  Tatán R. Cunha, Miguel Borines e Andrés Giráldez 

    BANDA: RADIO COS 

     Voz e percusión Xurxo Fernades / Quique Peón 

     Gaita e saxo soprano Pedro Lamas 

     Violín Nikolay Velikov 

     Acordeón Xan Pampín 

Voz en off Vicente de Souza 
Deseño Vestiario furancheiras Marián Bañobre coa colaboración de Isabel Risco 
Realización Vestiario María Negreira 

Zocas Elena Ferro 

Atrezzo  Ibuprofeno Teatro, CDG 

Maquillaxe TVG 

Realización e montaxe escenografía CDG 

Iluminación e son Producciones Emsac 

Realización Audiovisual Manuel Silva, TVG 

Realizador TVG Gonzalo Pintos 

Produtor TVG Carlos Regueira 

Iluminador TVG Alberto Goitia 

Produción executiva e coordinación xeral Marta Horjales 

Administración Alberto Blanco 

Axudante de produción Ana López Cedeira 

Deseño Cartel e grafismo Manuel Silva 

Imprentas Grafisant, Creade 

Fotografía  Olalla Lojo 

Deseño e realización figuras María Casares Sargadelos 

Prensa  Alberto Ramos 

Protocolo e RR. PP. Trevisani / TRC 

Seguros Mapfre 

Asesoría  Xestión Social 

Notario Víctor Peón 

Agradecementos Centro Dramático Galego, Equipo Teatro Rosalía 

Castro, Equipo TVG, Teatro de Ningures, Concello 

de Cuntis, Elena Ferro, R.C. Náutico da Coruña 
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