…E poñerán esposas as flores…
“... e poñerán esposas as flores…” é un texto de Fernando Arrabal representado por
primeira vez nas táboas dun teatro profesional.
A simultaneidade do humor e do terror, inscritos nos cárceres da posguerra franquista,
fainos reflexionar sobre a capacidade do ser humano de facer cousas fermosas como
chegar a lúa ou outras terribles como asestarlle de gracia a Federico García Lorca no
cú; amosando deste xeito un legado que impulsa a humanidade cara una nova
perspectiva.
Nesta peza, o autor fai coincidir a chegada do home a lúa co xulgamento de Julian
Grimau, executado en 1963 polos seus crimes cometidos durante a Guerra Civil uns 25
anos antes (aínda que non se refire a este de forma explícita). Este sería o marco
escollido por Arrabal para narrar a vida de tres presos nun cárcere da posguerra
mesturados con ensoñacións surrealistas que falan das preocupacións máis existenciais
do ser humano.
A posta en escena conta con proxeccións tridimensionais e con música de acordeón
en directo acompañada en ocasión por cantigas populares da época dándolle cor e
proximidade ao público. A montaxe interpretada por cinco actores en escena
(contando co acordeonista) que representarán cada un deles diferentes personaxes
que viaxan entre o mundo onírico e o real.
É imposible entender a beleza poética da dramaturxia da obra sen poñer en releve a
figura de Arrabal e o seu recoñecemento internacional. Javier Villan describe deste
xeito o seu legado:
“O teatro de Arrabal é un mundo salvaxe, brutal, cacofónico e alegremente
provocador. É un Entroido dramático no que os cadáveres das nosas civilizacións
“avanzadas” asan ao espeto dunha revolución permanente. É o herdeiro artístico da
lucides de Kafka e do humor de Jarry; na súa violencia, Arrabal está emparentado con
Sade e Artaud. Porén, é sen dúbida o único escritor que levou a burla ata onde o fixo.
Profundamente político e alegremente lúdico, a vez revolucionario e bohemio, a súa
obra é a síndrome do noso século do arame de espiño e dos gulags, un xeito de buscar
o perdón”.
Gustaríanos desatacar que durante a montaxe da obra contamos co respaldo do
mesmo Arrabal co que mantemos unha correspondencia case semanal.
Adxunto o enlace a revista La regle du Jeu onde fai referencia a nosa montaxe teatral:
- Revista "La regle du Jeu"

ELENCO
IRIA LAMAS
Iria Lamas formouse na
escena galega, catalá
e madrileña. Unha
viaxeira da creación, só
entende a paixón dos
seus personaxes pola
súa capacidade de
arraigo a humanidade,
sen saber natalmente
onde pertence.
Comezou no teatro
escolar e universitario.
Ao finalizar os seus
estudos en Xornalismo e
Ciencias Políticas, iniciou a súa formación como actriz no Centro de
Novos Creadores de Cristina Rota, pasando nos seus últimos anos pola
escola Work in Progress de Darío Facal en Madrid.
A súa experiencia profesional desenvólvese especialmente no teatro
con obras como, “Inside” de Darío Facal, “Lóxica Oníricas” baixo a
dirección de Darío Facal, “Lóxica Oníricas” baixo a dirección de Jaime
Chávarri, Vicente León e Javier L. Patiño, “O espírito de as Flores” de
Sara Núñez de Arenas, “Actos íntimos” de Santi Senso, “Sei dun lugar” de
Xosé Leis, “Boris Kién” de Kees Harmsen, “Don Juan Tenorio 2.0” de
Javier F. Mariño e “O Candil” da Escola Galega de Teatro Musical.
No plano audiovisual traballou como actriz de na serie de Atresmedia
“Fariña” de Bambú Producciones, e no programa “Malo Será” para a
TVG.

ALEJANDRO CARRO

Alejandro Carro é un actor
galego con amplia formación
e experiencia, destacado
polo seu camaleonismo e
versatilidade, está
especializado na creación
de personaxes de
construción e psicoloxía
extrema.
Dáse a coñecer para o
gran público polo seu
papel de Santi o sancristán de "Padre
Casares".
No teatro empeza a traballar con tan só dezanove anos protagonizando
"Confesión" de Teatro do Noroeste. Traballou con compañías como
Teatro do Noroeste, CDG, La Fura dels Baus, Els Comediants, Cámara
Negra, Narea Teatro, Furusquenlla, Boneca Lareata, Zancalino... en máis
dunha vintena de espectáculos. Estivo nominado aos premios María
Casares polo seu Mercucio no espectáculo "Romeo e Xulieta" de Teatro
do Noroeste. Tamén é membro fundador da compañía CoTeatro.
Diplomado en Arte Dramático, pasou por escolas de toda España e
Europa como: Sant Art, ESAD Galicia, Escuola di drama Nikolaj Karpov,
Centro del Actor, Central de Cine... e formouse con mestres como:
Theodor Smeu, Nikolaj Karpov, Andrés Lima, Lorena de las Ballonas,
Francisco Olmo...
En audiovisual traballou en series como "4º sen ascensor", "Padre
Casares", "Hospital Real", “Fariña”, “Vivir sin permiso”, “Serramoura”,
“Alta Mar”, “Acacias 38” entre outras.
Traballou en sete longametraxes, tanto en España como Latinoamérica,
destacando "Sea Beasts" que protagonizou no 2018 e pola que foi
premiado a mellor Interprete no festival internacional de cine FKM. E
leva as súas costas máis de corenta curtametraxes.

ANDRÉS MAHÍA

Andrés Mahía leva mais de
vinte e cinco anos
traballando con actores e
actrices. Escribindo guións,
dirixindo ou producindo
series e programas de
televisión e, moi
ocasionalmente,
compartindo algún fugaz
momento actoral.
Andrés viviu os inicios do
audiovisual galego
escribindo as primeiras
tempadas de “Mareas vivas”
e participando despois na
creación e na escritura de
series como “Terra de
Miranda”, “Pepe O Inglés”,
“Air Galicia”, “O Nordés”,
“Era Visto” ou “Os Mariachi”.
En todas elas, mais
ala dos guións ou da dirección de episodios, Andrés deixouse guiar pola
envexa e ilusión para atopar o momento de se converter en actor furtivo.

MARCOS FERNÁNDEZ

Marcos Fernández é un xoven intérprete das táboas do panorama
galego e nacional, que corresponde ao efervescente talento xuvenil
que esta saíndo da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia;
compaxina os seus estudos de interpretación textual na ESADg
especializándose en teatro clásico, verso e voz, co Instituto Fuentes de
la Voz dirixido por Vicente Fuentes (director do laboratorio da Joven
Compañía Nacional e da CNTC) en Madrid.
Comezou a súa andadura no teatro escolar aos sete anos, dende entón
non parou de crecer actoralmente pasando pola Compañía de Teatro
Noite Bohemia, dispón dun extenso currículo a nivel teatral grazas a
dinamización que esta supuxo no actor facéndoo subirse as táboas dos
grandes teatros da cultura nacional: “Teatro Romano de Mérida”,
“Campos Eliseos de Bilbao”, “La Latina de Madrid”, “Principal de
Mallorca”, “Principal de Girona”... no último ano o intérprete
protagonizou “Don Juan Tenorio 2.0” de Javier F. Mariño, Participou no
Festival Internacional de Teatro de Girona como actor residente do
propio festival, e colócase na liña de saída de cara a producións
teatrais de nivel nacional para o ano 2021.

KLAUS MARTÍNEZ

Klaus Martínez Veiga, músico
e compositor de formación
clásica.
Recibe o 1º Premio de
composición a nivel
nacional pola Universidade
de Santiago de
Compostela, Áccesit no II
certame de xóves
intérpretes da Xunta de Galicia e
matrícula de honor no título profesional de música na
especialidade de Trompeta.
En canto a un breve extracto da súa música como compositor
Programación de Xornadas de música contemporánea de Santiago de
Compostela Federación Galega de Judo e Trofeo Miguelito, Coral
polifónica de Cabana de Bergantiños, Circuíto cultural Deputación da
Coruña, Outonalidades de Portugal e Exposición MusicArte da Xunta de
Galicia.
No ámbito teatral a composición da banda sonora da obra “Costa da
morte, Naufraxios 2020” de Aantena Producións e a interpretación ao
piano da obra “O Candil” da Escola Galega de teatro Musical.
Na actualidade traballa na composición da banda sonora orixinal da
longametraxe “In Albis” de Daniel Cabrero.

DIRECCIÓN
JAVIER MARIÑO
Javier F. Mariño formouse nas táboas do teatro no Colexio Liceo con
Dolores Rodríguez como mentora e directora.
No ano 2003 forma a
Compañía de Teatro
Libélula xunto con Sheyla
Fariña (Acacias 38,
Serramoura), Inma
Morandeira (TVG, Luar),
Antonio Martínez Rial
(Triateros, Serramoura,
Galeatro ) e Jorge
López entre outros.
En 2008 funda o que
será o seu proxecto
estelar que o levará
cos seus montaxes ás
escenas máis importantes
de todo o territorio nacional, crea a Compañía
de Teatro Noite Bohemia xerando un foco de creación e dinamización
dos xóvenes actores galegos. Dende 2008 ata a actualidade Javier
dirixe esta compañía que lle reporta o mérito de obter en seis ocasións
o Premio Nacional de Teatro Grecolatino organizado polo Ministerio de
Educación e cultura e catro premios nacionais “Juan Mayorga”.
Como director de escena dirixiu a ópera infantil “O Gato con Botas”
obra inédita de Rogelio Groba coa Orquesta de Cámara Galega e “Don
Juan Tenorio dos Infernos” no Teatro Colón de A Coruña coa música en
directo da OCG, e “Don Juan Tenorio 2.0” que estrouse cun cheo
absoluto no Teatro Colón de A Coruña.
A maiores traballou como director de escena en numerosas ocasións
para Teatro Colón Producciones e fundou Theatron Producciones
Teatrales.

DISEÑO E VESTIARIO
ANAHÍ TARABURELLI

Anahí Taraburelli é unha artista polifacética. Formouse en artes plásticas
en escolas como a EASD Mestre Mateo ou o CES de Madrid, teatro do
movemento con Gonçalo Guerreiro e Pablo Sánchez, creación
escénica con Ana Carril e Marta Pazos e roupa e atrezzo de xira co
Cirque du Soleil.
Comezou no escenario aos oito anos e desde entón toda a súa
actividade artística estivo vinculada a eles. Formou parte de creacións
de pezas de danza, teatro e circo, deseñando e confeccionando
accesorios, espazos escénicos e traxes; combinando coñecemento e
xerando coherencia plástica. Tamén xira de xeito intermitente durante
máis de 5 anos co coñecido Cirque du Soleil, formando parte do equipo
de carpintería escénica e asumindo finalmente a dirección do
departamento Atrezzo do espectáculo Kooza.
Combina a creación escénica coa gráfica e a ilustración, disciplinas
que a acompañan ao longo da súa vida, sendo nominada aos premios
Juan Mayorga en tres edicións e gañando dúas delas.
Nos últimos anos enriqueceuse culturalmente nas súas viaxes a Asia,
América e Oceanía, onde os pobos nativos, a súa arte e os seus rituais
tiveron un grande impacto na forma de abordar novos proxectos.

PERSOAL TÉCNICO
NACHO MARTÍN
Nacho Martín é Técnico
Superior en Produción
de Audiovisuais, Radio
e Espectáculos na
Escola de Imaxe e Son
da Coruña. Ten
experiencia en
diferentes disciplinas
artísticas: música,
iluminación,
interpretación e
produción.
Traballou como
actor, produtor, técnico e
iluminador non Teatro del Andamio entre 2008 e 2016.
Á música composta polo para ou o espectáculo desta compañía "A
verdadeira historia da cigarra ea forma" gañou ou Premio á Mellor
Orixinal Music no Festival Internacional de Vilniaus Teatro Rampa de
Vilna- Lituania.
No ano 2017 comezou a traballar como técnico freelance en diferentes
compañías e festivais galegos facendo ou deseñando iluminación dous
espectáculos serios como: Os Bolechas, Danthea Teatro, Manicónicos
Dende 2018 traballa coa compañía Elefante Móvil que realizou o deseño
de iluminación de PATAPATÚM con Elefante Elefante, Premio María
Casares ao Mellor Children's Show- 2019 e, como músico / actor, non foi
o seu último espectáculo DREAMING JULIET.

COLECTIVO MOM
MOM é un colectivo técnico- artístico nado en A Coruña no 2018, tras o
intento dos integrantes de unir as súas capacidades individuais.
O colectivo toma forma durante o desenvolvemento do festival
contemporáneo RESIS, onde xa colaboran como grupo para crear o
deseño lumínico, artístico e sonoro dos espazos, e a súa vez, afrontar as
tarefas técnicas de cada espectáculo.
Dende entón, afrontan outros proxectos como grupo entre os que
destacan os ciclos A-Nexos, exposicións colectivas como Poéticas
Pendulares, ou escenografías visuais para compañías de teatro.
Despois destes anos de camiño, conseguen desenvolver unha estética e
ideoloxía propia, creando as súas pezas e investigando coas novas
tecnoloxías para explotar as súas inquietudes creativas.
O colectivo está
integrado por Miryam
Pato, Óscar Domínguez e
Manuel Fonte.

ESCENOGRAFÍA

Estructura trapezoidal
•
•
•

800 cm de boca
300 cm de altura
600 cm de fondo

•

Proxección de
video contados
na propia
estructura

•

Iluminación led do
chan para crear
efecto de
profundidade.

CONTACTO E PRESUPOSTO
Iria Lamas : +34 600 89 38 80
EMAIL: INFO@STRACCIATELLATEATRO.COM
TEATRODESTRACCIATELLA@GMAIL.COM

Teaser "...e poñerán esposas ás flores..."

Presuposto da montaxe básico: 3.590 (IVA incluído)
Presuposto da montaxe completo: 3.890 (IVA incluído)
*O presuposto completo acomodase ao caso de que o espazo de
representación careza de iluminación.

