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VOADORA



“4. A experiencia mostra que as mulleres prefiren ser 
comandadas por homes. Cando se dirixe ás mulleres, débese 
prestar atención a cada unha delas para evitar os ciumes e os 
chismes. Non fagas diferencias.”

Extracto de “Comment diriger les femmes”, documento 
interno da fábrica Peugeot. 1982.



v
GARAGE é unha investigación poética sobre o cambio de rol da figura da muller no 
marco socioeconómico europeo. Un espectáculo participativo protagonizado por 
intérpretes non profesionais vencelladas directamente á industria do automóbil.

Nace como un encargo orixinal de MA scène nationale - Pays de Montbéliard a 
VOADORA para abrir a tempada 2017-2018. Estréase en Francia no Théâtre de 
Montbéliard coa participación de voluntarios vinculados á fábrica PSA Peugeot 
Citroën Sochaux. Posteriormente preséntase en dous site-specifics: O taller de 
mecánica do Lycèe Germaine Tillion e no R/T Garage de Colombier-Fontaine.

O 3 de febreiro do 2018 GARAGE presentarase no Festival Internacional Escenas 
do Cambio, en Santiago de Compostela, coa participación de traballadoras da PSA-
Vigo. Os días 23 e 24 de febreiro representarase dúas veces na cidade de Vigo.

A selección das participantes e o proceso de adaptación do espectáculo á realidade 
da fábrica galega, así como á vida das súas traballadoras, realizarase durante os 
meses de decembro e xaneiro entre as cidades de Santiago e Vigo. 



Soño dunha noite de verán

a partir da obra de William Shakespeare
versión de Marco Layera
tradución Manuel Cortés

dirección Marta Pazos

intérpretes Diego Anido, Areta Bolado, Jose Díaz, Borja Fernández, 
Paris Lakryma, Janet Novas, Andrea Quintana, Anäel Snoek e Hugo Torres

 
iluminación Rui Monteiro escenografía Marta Pazos música orixinal Jose Díaz e Hugo Torres

movemento Alexis Fernández “Maca” estilismo Fany Bello atrezzo Olalla Tesouro 
sonoplastia David Rodríguez imaxe CortarCabezas comunicación La Locomotora

axudante de dramaturxia Carolina de la Maza asistente de dirección Gena Baamonde
auxiliar de dirección Rita Grangeia axudante de produción Liza Suárez

produción técnica Hugo Torres distribución internacional Carlota Guivernau
produción e distribución Jose Díaz

Un espectáculo VOADORA en coprodución con IBERESCENA,  XXXIV Festival Internacional 
de Teatro de Almada, XXXII MIT Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, Marco Layera, 

Malverde produçoes e Cão Danado, co apoio da AGADIC. 

Creado dentro do programa de Residencias Técnicas do Teatro Colón da Coruña 
e no Pazo da Cultura de Narón.

Estrea 11 de febreiro de 2017 no Pazo da Cultura de Narón.
  

1949 - Invéntase o primeiro Crash Test Dummy

1973 -  A industria do automóbil considérao imprescindible 
e vólvese obrigatorio nos procesos de proba de vehículos.
Existen daquela dous modelos obrigatorios: O Hybryd I e o 
Hybrid II, máis pequeno. Ningunha destas dúas dimensións 
baseadas nas medidas medias do home americano 
correspondía con ningunha figura feminina.

2012 - Imponse tamén o uso de Crash Test Dummies 
femininos.



Dirección| Marta Pazos

Dramaturxia| Fernando Epelde

Música| José Díaz, Fernando Epelde & 
Hugo Torres

Coreografía| Guillermo Weickert

Escenografía e vestuario| Marta Pazos

Iluminación| Diego Villar

Video | Miramemira

Asistencia de producción| Liza G. Suárez 
e Carmen Juanatey

Productor| Jose Díaz 



PROXECTO

GARAGE é un proxecto ambicioso. Un choque frontal entre unha 
compañía de teatro e unha comunidade, entre habitantes de distintas 
xeracións, entre o xeral e o particular, desdibuxando os límites 
dese concepto sumamente abstracto que chamamos economía e 
a súa tradución aos pequenos espazos cheos de graxa e pezas de 
desgüace, onde se fragua a vida das persoas e a súa problemática 
na Europa contemporánea. 

O proxecto foi ideado para representarse únicamente en Francia, 
pero o convite por parte do Festival Escenas do Cambio xurdiu 
coma unha oportunidade de presentar o noso traballo no ámbito 
galego. A fábrica da PSA Peugeot-Citröen de Vigo encaixa perfecta-
mente no concepto do espectáculo.  É unha fábrica moderna, que 
recibiu premios europeos en cuestión de igualdade, que aproba 
programas de conciliación, convenios coa Universidade en materia 
de igualdade, ... e que mesmo así conta só cun 16 % de mulleres 
traballadoras frente a un 84 % de homes. 

Pero o espectáculo non se centra na fábrica viguesa. O testemuño 
das súas traballadoras servirá para poñer o foco sobre unha 
problemática global. Unha desigualdade que atingue especialmente 
ao mundo do motor, tanto na súa fabricación como no seu consumo 
e publicidade.



CALENDARIO

GARAGE é máis que un espectáculo. O propio proceso de creación e ensaios 
serve como obradoiro terapéutico e estudo sociolóxico dun sector. O encontro 
entre as participantes e as súas realidades pon de relieve unha desigualdade 
existente, pero enfocada desde varios prismas, algúns deles esquecidos no 
día a día: a rutina diaria da conciliación, a equiparación de salarios, o teito de 
cristal, a masculinización da publicidade de coches...

Para levar a cabo este proceso de maneira óptima é preciso investir moito 
tempo de entrevistas e posta en escena co grupo de voluntarias, coa dificultade 
engadida de que ao ser traballadoras en activo debemos adaptarnos á súa 
dispoñibilidade horaria.

A mediados de decembro realizaremos un encontro coas candidatas que xa se 
están a apuntar, as primeiras entrevistas e a selección do grupo definitivo, que 
estará formado por 7 u 8 traballadoras e 2 nenas.

En xaneiro, tres dos integrantes da compañía (dirección, produción e música) 
viaxaremos a Vigo durante 2 semanas para traballar in situ con elas. 

A finais dese mes serán elas as que se desplacen a diario ata Santiago de 
Compostela durante unha semana para facer os ensaios definitivos ata a estrea 
o 3 de febreiro.

Na semana do 20 de febreiro realizaremos dúas ou tres xornadas de ensaios e 
adaptación ao espzo do Auditorio Municipal de Vigo para as representacións 
do venres 23 e sábado 24.



A COMPAÑÍA

VOADORA nace en 2007 integrada polo actor-músico Hugo Torres, o productor-reali-
zador-músico José Díaz e a directora-actriz-artista plástica Marta Pazos.
É unha estructura con sede en Santiago de Compostela pero o seu espírito nómada 
lévalle a desenvolver sempre os seus proxectos e residencias artísticas entre Portugal 
e España.
Nestes 10 anos a compañía produciu 14 espectáculos deixando que as inquedanzas 
artístcas marcaran o camiño na procura sempre do xeito de involucrar a artistas, institu-
cións e públicos de diferentes realidades nunha suma de sinerxias que vaian asentan-
do sólidamente o futuro para producións cada vez máis arriscadas.
En 2013 os Premios da Crítica de Galicia outorgan o seu galardón na modalidade de 
Artes Escénicas e Audiovisuais a VOADORA pola súa traxectoria na que destacan “a 
súa linguaxe escénica asentada na musicalidade, a búsqueda de novos públicos, as 
novas formas de produción, pola capacidade de unir diferentes sistemas culturais ten-
dendo pontes e tamén pola capacidade de asumir riscos.”

Espectáculos

Garage (2017)
Soño dunha noite de verán (2017)
Calypso (2015)
Don Juan (2015)
A Tempestade (2014)
Rinoceronte (2014)
Project Llul (2013)
Waltz (2013)
Happy End (2012)
Joane (2012)
Tokio3 (2012)
Super8 (2010)
O Soño (2009)
Periferia (2008)



Coproducións

MA Scène Nationale - Pays du Montebéliard (Francia)
Festival Internacional de Teatro de Almada (Portugal)
Centro Cultural Vila Flor Guimaraes (Portugal)
Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (Galicia)
Teatro Bruto (Oporto-Portugal)
European Capital of Culture- Guimarães 2012
Centro Dramático Galego
ACERT Asociaçao Cultural e Recreativa de Tondela (Portugal)
Concello de Rianxo (Galicia)
Concello de A Estrada (Galicia)
Compañía Uxía P. Vaello (Galicia)
TeatrodeCerca (Barcelona-España)
Propositario Azul (Lisboa-Portugal)
Nicho (Viseu-Portugal)
Conservatorio de Música e Danza de A JOBRA / Branca (Portugal)

Premios

Premio da Crítica de Galicia 2013.
 
WALTZ: Premio del Jurado Indiifest 14, Premio del Público Indifest 14, Mejor Actriz Marta 
Pazos Indifest 14, Premio María Casares XVIII ao Mellor Vestuario

TOKIO3: 3º Premio Certamen de Directoras de Escena Torrejón 2013, Premio de Teatro 
María Casares XVII á Mellor Dirección, Premio de Teatro María Casares XVII á Mellor Esce-
nografía, Premio de Teatro María Casares XVII á Mellor Música Orixinal, Premio de Teatro 
María Casares XVII á Mellor Iluminación, Premio de Teatro María Casares XVII ao Mellor 
Vestuario, Finalista Premios Max a Mejor Espectáculo Revelación

SUPER8: Premio de Teatro María Casares XV a Mellor Dirección.

Festivais máis importantes

XXXII Festival Internacional de Teatro de Almada
XXXVIII Festival de Teatro Clásico de Almagro
28º Festivais Gil Vicente. Guimaraes
XIV Festival Clásicos en Alcalá
Temporada Alta 2013, Girona
FITEI 2015, Porto
XXX MIT. Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
FRINJE 16 MADRID
I Festival Tercera Setmana, Valencia.
21ª FINTA. Festival Internacional de Teatro Acert, Tondela.
IV, V y VII FITO. Festival Internacional de Teatro de Ourense
XII Circuito de la Red de Teatros Alternativos en Valencia, Bilbao, Tenerife y Sevilla.
Festival de Teatro Clásico de Olmedo
XI Mostra de Teatro Clásico de Lugo
FIOT. Festival Internacional de Outono de Teatro 
XXV Festivais Gil Vicente de Teatro Contemporáneo, Guimarães 2012- Capital Europeia da 
Cultura 
Muestra de Teatro Clásico de El Escorial
Fringe 14 y Fringe 13, Madrid
FITEI 2011, Porto
XI Circuito Nacional de la Red de Teatros Alternativos en Tenerife, Granollers, Cáceres, 
Santander y Madrid 
II Festival ELLAS CREAN, La Fundición, Bilbao
FIOT Festival Internacional de Outono de Carballo
II Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, Pontevedra
VIII Muestra de la Red Nacional de Teatros Alternativos, Santander 
VIII Circuito Nacional de la Red de Teatros Alternativos en Madrid, Granollers, Mallorca y 
Sevilla 
XV y XVIII FINTA Festival Internacional de Teatro ACERT, Tondela 
IX e XII Festival de Teatro Alternativo ALT, Vigo



MARTA PAZOS                                                                                              Dirección

(Pontevedra 1976) Directora de escena, actriz e escenógrafa. Directora artís-
tica e dramaturga da compañía Voadora.

Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Barcelona na especialidade 
de pintura. Comienza a dirixir no ano 2000 e desde entón firmou a posta 
en escena dunha veintena de espectáculos desenvolvendo o seu traballo a 
camiño entre Portugal e España. As súas direccións estiveron presentes en 
festivais internacionais: MA Scéne Nationale (Francia), Festival de Almada 
(Portugal), FITEI (Portugal) , Festival de Agosto (Mozambique), Festlip (Brasil), 
e festivais nacionais: Temporada Alta, Almagro, Alcalá, Olmedo, Fringe Ma-
drid, MIT Ribadavia, AltVigo, Escenas do Cambio... 

Algunhas das súas postas en escena máis relevantes son: “Joane” un proxec-
to sobre a idiotez para a Capital Europeia da Cultura - Guimaraes 2012 inter-
pretado por un grupo de adolescentes, ”Tokio3” que foi finalista nos Premios 
Max 2013 ao Mellor Espectáculo Revelación. A ópera “Barbazul” a partir da 
obra de Béla Bartók ,”A Tempestad” una versión irreverente do último texto 
de Shakespeare adaptado polo dramaturgo Fernando Epelde ou “Don Juan” 
de Moliére un proxecto sobre a liberdade e o amor na terceira idade inter-
pretado por unha veintena de voluntarios maiores de 65 anos que presenta 
en Portugal, España e Francia. 

Recibiu en dúas ocasións o Premio de Teatro María Casares á Mellor Direc-
ción, convertíndose na directora máis nova en recibir este galardón. Conta 
tamén cun Premio María Casares como escenógrafa. En 2013 gaña o terceiro 
Premio do Certame Nacional de Teatro para Directoras de Escena de Torre-
jón de Ardoz.

FERNANDO EPELDE                                                                                       Dramaturxia

(Ourense, 1980) Dramaturgo, realizador e músico. Traballa e vive entre 
Galicia, Madrid e Berlín.

Gañador do premio Abrente 2014 por “Street art Symphony” e por dúas 
veces do galardón SGAE de teatro en 2014 coa súa obra “Drone” e en 2012 
con “Estado de Gracia”. Así mesmo no 2011 obtén o Tirso de Molina coa peza 
“Ud. no está aquí” e o Marqués de Bradomín en 2009 con “Om, la música del 
Universo”. 

Ten publicado “La cara pública” (2014) para o INAEM e “Crudo” no Laboratorio 
de dramaturxia da Sgae. No 2015 estréase en Madrid “Walkie Talkie” e escribe 
o guión cinematográfico “O val inquietante” grazas a unha axuda concedida 
pola AGADIC.

Compaxina esta actividade cunha intensa labor musical, coa que gaña o 
Premio Proyecto Demo 2013, organizado polo F.I.B. e Radio 3, coa banda 
Modulok da que é membro, e traballa diferentes estilos publicando e tocando 
baixo diversos nomes.

Como artista obtivo unha Residencia Sonora na nave de música de Madrid 
(Matadero) e recibiu a beca Sound-In Estampa para artistas sonoros ademáis 
de participar en diversas exposicións colectivas ou actividades vinculadas ao 
son e imaxe como In-Sonora (Madrid)

Traballa coa compañía Voadora nos proxectos “A Tempestade” 2013, onde 
ademáis de intérprete escribe a adaptación da obra de Shakespeare, e 
“Calypso” 2015, obra que escribe a raíz dun laboratorio de creación conxunta 
coa compañía na Universidade de Santiago de Compostela.



Distribución España e Portugal

Jose Díaz 
tlf: 00 34 687 473 994 
mail: josediaz@voadora.es
skype: voadorateatro

Links e redes sociais VOADORA

web: www.voadora.es
facebook:  www.facebook.com/voadora
twitter: @voadorateatro
canais de vídeo:  vimeo.com/user3868338
www.youtube.com/channel/UC2OcpmCOf2fy7wHTaJ-u9EQ
músicas:  voadora.bandcamp.com 
fotos: www.flickr.com/photos/94242708@N04/sets/


