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JOSÉ
SARAMAGO
Naceu nunha familia de orixe humilde: a súa nai era 
analfabeta, con todo, inculcoulle a sede de saber e 
regaloulle o seu primeiro libro. Saramago criouse en 
Azinhaga e en Lisboa, onde comezou a estudar aos 12 
anos, aínda que non logrou completar a súa formación 
debido a problemas económicos. A partir dos 15 anos 
combinou o traballo co estudo autodidacta, algo que lle 
serviu anos máis tarde para entrar como oficinista na 
administración da Seguridade Social. Máis tarde 
dedicouse ao xornalismo, ao labor editorial e á tradución. 
Foi colaborador de diversos xornais e revistas, entre eles 
«Seara Nova», foi tamén codirector do «Diário de 
Noticias» en 1975. Adheriuse ao Partido Comunista 
portugués, polo que sufriu censura e persecución 
durante a ditadura de Salazar. En 1974 sumouse á 
Revolución dos Caraveis. O seu éxito con plenitude e a 
súa grande presenza mediática chegáronlle con
«O evanxeo segundo Xesús Cristo», obra que
ocasionou un grande malestar non só na xerarquía 
católica senón tamén no goberno do seu país.
O escándalo foi un dos motivos que levaron a Saramago a 
instalarse na Illa de Lanzarote coa súa segunda muller en 
1991. As súas últimas obras a partir de entón chegaron 
aos poucos ao mercado internacional, sendo ENSAIO 
SOBRE A CEGUEIRA un dos seus libros máis celebrados 
e que recibiu unha excelente adaptación cinematográfica
en 2008. 

Despois de recibir o premio Nobel de Literatura, a súa 
proxección fíxose mundial e a súa figura alcanzou novos 
niveis de polémica ao manifestar, sen ningún tipo de 
andrómenas, as súas ideas en contra da política
neoconservadora, a actitude da Igrexa Católica e a favor 
dos pobos máis desfavorecidos. 

Faleceu aos 87 anos na súa residencia da localidade de 
Tías (Lanzarote, As Palmas), por mor dunha leucemia 
crónica que derivou nun fallo multiorgánico.

Saramago escribiu ata o final da súa vida, pois dise que 
levaba 30 páxinas dunha nova novela.

O AUTOR

Premio Nobel de Literatura
en 1998
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NOVELAS
1947:  Terra do Pecado
1977:   Manual de pintura e caligrafia
1980:  Levantado do chão
1982:  Memorial do Convento
1984:  O ano da morte de Ricardo Reis
1986:  A jangada de pedra
1989:  História do cerco de Lisboa
1991:  O Evangelho segundo Jesus Cristo
1995:  Ensaio sobre a cegueira
1997:  Todos os nomes
2000: A caverna
2002: O homem duplicado
2004: Ensaio sobre a lucidez
2006: As intermitências da morte
2008: A viagem do elefante
2009: Caim
2011:  Claraboia
2014:  Alabardas, alabardas, Espingardas, espingarda

POESÍA
1966:  Os Poemas possíveis
1970:  Provavelmente Alegria
1975:  O ano de 1993

TEATRO
1979:  A noite
1980: Que farei com este livro?
1987:  A segunda vida de Francisco de Assis
1993:  In Nomine Dei
2005: Don Giovanni ou O dissoluto absolvido

ENSAIO
1999:  Da estátua à pedra
1999:  Direito e os sinos
2004: Palabras para un mundo mejor
2006: El hombre y la cosa
2010:  Democracia e universidade

CONTOS
1978:  Objecto Quase
1998:  O conto da ilha Desconhecida
2001:  A maior flor do mundo
2011:  O silêncio da água

CRÓNICAS
1971:  Deste mundo e do outro
1979:  Poética dos cinco sentidos – O ouvido
1996: Moby Dick em Lisboa
1976-1998:  Folhas políticas

DIARIOS
1994:  Cadernos de Lanzarote I
1995:  Cadernos de Lanzarote II
1996:  Cadernos de Lanzarote III
1998:  Cadernos de Lanzarote IV
              e Cadernos de Lanzarote V
2009: O Caderno e O Caderno 2

MEMORIAS
2006:  As pequenas memórias

José Saramago
a súa obra:
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OS MOTIVOS PARA FACER O

Desexamos facer un espectáculo ousado e emocionante,
á altura da obra que eliximos. Visualmente inventamos a 
sensación de que as escenas se anegan de leite ou se 
tinguen de sangue. Percibimos o bafo e a miseria. Luces e 
sombras desacougantes. Arrancamos co son dos coches, 
ruídos, semáforos cambiando a súa cor. Bucinas,
balbordo... No medio de toda esa atmosfera urbana, un 
berro: «Non vexo».

Xemidos, como o ruxido dun vento do nordés que traballa 
nos ouvidos e nas vidas, os personaxes respiran con 
dificultade, camiñan a cegas mentres toman conciencia de 
que toda a cidade (e mesmo todo o mundo) ficou cego.
O efecto que se procura ao público é consecuencia das 
situacións, deixar sen alento. Necesitamos implicar aos 
espectadores e espectadoras na combinación dos efectos 
visuais para mantelos nun estado de alta tensión. Para iso 
contamos cun equipo excelente: na luz con Baltasar 
Patiño, no campo sonoro con Renata Codda Fons, na 
cinematografía con Jorge Coira e Gaspar Broullón, na 
escenografía con Suso Montero.

As escenas teñen unha poderosa carga dramática. Dáse o 
peso da representación á interpretación sólida, versátil e 
veterana, das catro actrices e dos cinco actores que 
compoñen o elenco desta posta en escena: Nate Borrajo, 
Fina Calleja, Sabela Gago, Elena Seijo, Fernando 
Dacosta, Josito Porto, Vicente Montoto, Xavier Estévez 
e Jorge Casas. Encarnarán personaxes que perderon a súa 
identidade… Mergúllanse en emocións por momentos 
esgazadas, tenras noutros intres, e nalgunhas escenas moi 
crúas, mesmo animais.

Os conflitos son estarrecedores, pero hai tamén tentativas 
de sosego mesturadas con liortas, violacións e reaccións 
frenéticas. As atmosferas creadas polo son adquiren unha 
importancia extraordinaria. Teñen que aguilloar a sensibili-
dade, entre a beleza e o terror. 

Os conflitos son estarrecedores, pero hai tamén tentativas 
de sosego mesturadas con liortas, violacións e reaccións 
frenéticas. As atmosferas creadas polo son adquiren unha 
importancia extraordinaria. Teñen que aguilloar a
sensibilidade, entre a beleza e o terror.

Este traballo é intenso, fermoso e feroz a un tempo.
É imprescindible que todos os creadores participen da 
evolución da obra, xuntos, unindo creatividades. O desafío é 
enorme. Temos como obxectivo na composición: facer unha
formulación visualmente moi potente e dramática sobre a 
reacción instintiva da sociedade diante dunha crise que 
cambia todo e perturba a vida.

Non é doado abranguer nunha hora e media de espectáculo 
o infindo abano de sofismas que estruturan a complexa 
obra de José Saramago, tan densa, tan metafísica e tan 
intensa que resulta tarefa de reloxería trasladalos á escena. 
O que nos abre portas a sentir cos poros da pel moi abertos, 
para deixar que sexa cada espectador e espectadora quen 
extraia as súas propias conclusións sobre se a nosa
perversidade é conxénita.

Arriscamos con sutileza para crear os alicerces dun 
espectáculo perturbador.Dirixímonos a estimular ao 
máximo á percepción dos espectadores e espectadoras
con moita sensorialidade. Exhibimos os problemas sociais 
máis lancinantes, tales como o egoísmo, a falsa caridade, a 
crise moral da clase dominante e o poder corruptor. 

O espazo énchese de imaxes CINEMATOGRÁFICAS que 
contribúen a crear ritmo, escenas exteriores e transicións. 
Signos coherentes para que esta fervenza de significados 
proporcione escena tras escena, situación tras situación, 
momentos ardentes para acadar ese ollar, máis aló da 
conciencia.

Moitos espectadores e espectadoras coñecen esta obra e 
saben que «semella unha parábola... o ollo que se nega a 
recoñecer a súa propia ausencia... »

Para elas e eles é esta proposta que lles vai permitir coa súa 
mirada única completar o sentido dun universo conmovedor. 
Viaxarán cos personaxes, entre imaxes arrepiantes, 
melodías e a necesidade imperiosa de atopar saídas, de 
manter o facho prendido da conciencia, de loitar contra
a desesperanza.

por Ánxeles Cuña Bóveda

ensaio
cegueirA

sobre
a



Mergúllanse en emocións
por momentos esgazadas,
tenras noutros intres,
e nalgunhas escenas
moi crúas. 
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SINOPSE

Unha epidemia súbita
causa aos habitantes
dunha cidade sen nome
unha cegueira branca

Unha epidemia súbita causa aos habitantes dunha cidade 
sen nome unha cegueira branca, descoñecida, que se 
expande de maneira fulminante polo país. Internados en 
corentena ou perdidos na cidade, os personaxes viven con 
intensidade o amor, o odio, a crueldade, a indiferenza
e o medo.

A epidemia non se detén e os ollos da única muller non 
afectada serán testemuña excepcional do inferno
provocado pola fame, a sucidade, a infamia e a aldraxe 
sexual. Fantasía e realidade entretecidas nunha
impresionante parábola do tempo que vivimos. Recuperar 
a lucidez e rescatar o afecto son dúas propostas
fundamentais desta obra que é, tamén, unha reflexión 
sobre a ética do amor e a solidariedade.



Ensaio sobre a Cegueira - Sarabela Teatro  -  6

unha reflexión sobre a ética do amor
e a solidariedade
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Está ambientada nun tempo-espazo universal e retrata 
seres humanos pechados no egoísmo máis atroz, con
vidas guiadas pola cobiza, a hipocrisía e por forzas
exteriores. Baixo o peso de organizacións e institucións
que ditan regras de comportamento rexidas pola
inestabilidade, as persoas atópanse mergulladas
na insignificancia.

A dominación e a manipulación política, no momento no 
que a civilización entra en colapso, xeran incomunicación
e a consecuente soidade humana espállase na historia.

O ensaio sobre a cegueira traza unha imaxe aterradora
e conmovedora dos tempos que vivimos. Nun mundo así, 
haberá algunha esperanza? A obra ábrese como un 
calidoscopio, asumindo diversos ángulos de sentido e 
proporcionando innumerables interpretacións.

Con todo, albíscase a posibilidade de que homes e mulleres 
se rediman pola práctica da lei, da solidariedade, da moral
e da ética.

…sempre houbo quen encheu a
barriga coa falta de vergoña,
pero nós, que nada temos xa,
a non ser esta última e non
merecida dignidade, sexamos
capaces, cando menos, de loitar
polos dereitos que son nosos.

traza unha imaxe aterradora
e conmovedora dos tempos
que vivimos

A OBRA
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ÁNXELES CUÑA BÓVEDA
Licenciada en Ciencias da Educación pola Universidade de 
Santiago de Compostela. Técnico Superior en Expresión 
pola Escola de Expresión de Barcelona. Pedagoga,
Dramaturga e Directora de SARABELA TEATRO. Directora 
do Festival Internacional de Teatro de Ourense, FITO.
Foi Directora do Centro Dramático Galego (2005-2006).

ÚLTIMAS POSTAS EN ESCENA DIRIXIDAS

LEONCIO E HELENA, de G. Büchner adaptada por Begoña 
Muñoz. Como Directora convidada no CDG.  A ESMORGA, 
de E. Blanco Amor (dramaturxia de B. Muñoz e C. 
Couceiro). KONRAD, texto teatral de Ánxeles Cuña Bóveda 
baseado na novela de C. Nöstlinger.  O INCERTO SEÑOR 
DON HAMLET, de Álvaro Cunqueiro. TANGO, de Mrozek. 
VIAXE A NINGURES, texto teatral de Ánxeles Cuña 
Bóveda, baseado na novela homónima de F. Fernán Gómez. 
ROSALÍA: OS CANTARES DAS MUSAS, texto teatral de 
Ánxeles Cuña Bóveda, baseada no «Caballero de las botas 
azules» de Rosalía de Castro.  A IDADE DA PAVÍA, de 
Arístides Vargas. PEQUENAS CERTEZAS, de Bárbara Colio.

 

DIRECCIÓN E DRAMATURXIA

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS:

FETEN de Xixón mellor dirección e mellor espectáculo por 
“Tics”.  No 2001 premio María Casares á mellor dirección, 
espectáculo e versión por “O lapis do carpinteiro” e Premio 
do espectador no FIOT de Carballo. No 2002, premio María 
Casares á mellor versión e espectáculo por “Sexismunda” 
(con Fina Calleja e Begoña Muñoz). Premio Celestina da 
crítica de Madrid á mellor achega ao teatro infantil no 
Estado polo “Romance de Micomicón e Adelhala” de
E. Blanco Amor.  No 2004, premio María Casares á mellor 
dirección e espectáculo por “Así que pasen 5 anos”. No 
2008, premio Max polo texto “Dáme veleno, eu tamén 
soñar” No 2013, Premio María Casares mellor versión por 
“Viaxe a ningures”.  Recibiu 5 premios de Honra: Xiria, 
Abrente, Palas de Rei, FETEGA e AELG. Recibiu o Premio 
Clara Campoamor no 2015 e a Mención Honorífica pola 
súa contribución á Cultura Galega no Festival “Primavera de 
Cine” de Vigo.

BALTASAR PATIÑO
ILUMINACIÓN

Baltasar Patiño Iluminador, creador de espazos escénicos e 
músico. Baltasar Patiño ten unha longa traxectoria profesional. 
Recibiu varios premios María Casares e nomeacións  aos 
Premios Compostela de Teatro coa compañía Matarile Teatro coa 
que traballou dende os seus inicios e de xeito constante. É 
colaborador habitual nas creacións de Ana Vallés, onde exerceu 
de axudante  das súas montaxes. e dirección nalgúns deles.

Separadamente do seu traballo con Matarile Teatro, iluminou e 
deseñou espazos escénicos para o Centro Dramático Nacional, o 
Centro Dramático Galego, o Teatro de la Abadía  e para varias 
compañías de danza como o Centro Coreográfico  Galego, 
Gelabert-Azzopardi, 10&10, Danza ou Provisional Danza. 

Foi seleccionado para representar a España na Quatriennale de 
Praga PQ 07 como iluminador e escenógrafo. Imparte numero-
sos cursos en Madrid, en Compostela e en Portugal. Foi membro 
fundador do Teatro Galán, onde exerceu de director e de 
deseñador gráfico. Foi o director técnico do festival de danza En 
pé de pedra e ocupou a vicepresidencia da Rede Estatal de 
Teatros Alternativos.

Ten no seu haber 11 premios María Casares e 2 premios 
Compostela e é finalista nos premios Max 2009 de teatro
pola iluminación de “Sí, pero no lo soy” do  Centro Dramático 
Nacional.
Iluminou para  Sarabela Teatro “Pequenas Certezas”.
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JORGE COIRA GASPAR BROULLÓN
CINEMATOGRAFÍA CINEMATOGRAFÍA

Comezou sendo coñecido por cinco curtametraxes que dirixiu 
durante a década dos noventa. Fixo vídeo clips e foi director 
creativo de promocións da TVG (1996-1998). Dende 2001
retorna á ficción, dirixindo entre outras as series “Mareas Vivas”, 
“Terras de Miranda”, “Padre Casares”, “Piratas” e “Luci”.   Despois 
do telefilme “Entre bateas”, “O ano da carracha” é a súa primeira 
longametraxe á que lle seguirá a multipremiada  “18 Comidas”. 
Entre os seus últimos traballos é o responsable da montaxe  do 
filme “El desconocido”.

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS:

Por "O ano da carracha" recibiu o premio Mestre Mateo 2004 á 
mellor dirección. No ano 2009 recibe  dous  Mestre Mateo na 
categoría de mellor montaxe por “O menor dos males” e na 
categoría de mellor realización por “Padre Casares”. En 2010  o 
premio á mellor dirección no Festival Internacional de
Taormina (Italia) por “18 Comidas”. Por este mesmo filme levou 
en 2011, os premios Mestre Mateo á mellor montaxe, á mellor 
dirección e, xunto con A. Gonda e D. Ameixeiras, o premio Mestre 
Mateo ao mellor guión. 

Xornalista de formación, ía para locutor de radio ata que 
descubriu que o importante deste negocio é contar historias e a 
iso dedica o seu tempo.

Vén de realizar o programa de televisión, “Ben Falado!”, para TVG, 
despois de atemperar nervios, estilo e paciencia na montaxe de 
telefilmes “Rincóns da memoria”, documentais como “Santa 
Liberdade”, ”100 anos do Himno Galego” de Pórtico Audiovisuais 
para TVG  ou “El país de nomeacuerdo” e multitude de 
programas de televisión (“Desde Galicia para el mundo”, “Criatu-
ras”, “Vivir Aquí”, “Natureza”, “Doa a Doa”, “Banda Curta”, “Antes 
do Silencio”), así como no guión de campañas de publicidade 
para clientes como a Xunta de Galicia ou o Xacobeo. 

Foi director dos programas de televisión  “De Quen Vés Sendo” 
(2013)  de  Celta Producciones para TVG e “Toc Toc con Permiso” 
de Pórtico Audiovisuais para TVG. Tamén no ano 2013 dirixe coa 
súa propia produtora _Danga Danga Audivisuais_ para a 
Televisión de Galicia “Na Terra de”. 

SUSO MONTERO
ESCENOGRAFÍA

Formado na escola de Artes e Oficios “Pablo Picaso” da Coruña é 
director artístico e prolífico decorador,  autor de máis de 300 
creacións entre decorados de televisión,  teatro e cine. Na súa 
carreira  experimentou e traballou coa pintura, a fotografía e moi 
especialmente coa escultura en cartón-pedra e fibra de vidro. En 
1987 deseñou e pintou o seu primeiro decorado para Televisión 
de Galicia, ao que seguiría unha amplísima listaxe, incluíndo os 
informativos do Telexornal (1990-1995 e 1998-2000). Tamén é o 
autor dos decorados de innumerables galas para TV . Destacan 
especialmente os seus traballos en espazos naturais, baixo 
árbores ou, aínda máis espectacular e nunca feito nunha 
televisión, sobre o mar, como foi o caso do musical “Mar a mar” 
(1991), gravado integramente sobre unha batea na Illa da Toxa 

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS:  

- Premio de Honra Fernando Rey 2008
  da Academia Galega do  Audivisual pola  súa traxectoria. 
- Medalla de Ouro da Feira Internacional
  de Artesanía de Múnic (Alemaña 1981).
- Deseño artesanal da Consellería de Industria e Traballo, 
   Xunta de Galicia 1985.
- Premio María Casares 1997 ao mellor vestiario
  por “Escola de Bufóns” e en 2013 por “Viaxe a ningunha parte”
  con Sarabela Teatro.
- Premio AGAPI 1998 ao mellor vestiario
  por “A noiva de media noite”.
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A COMPAÑÍA
Sarabela
teatro

Traxectoria

PremiosSARABELA TEATRO está situada na cidade de Ourense. 
Ademais da produción de espectáculos infantís e de 
adultos, desprega unha ampla actividade formativa, 
creativa e de dinamización.

Tamén organiza tres Mostras e Festivais (MOTI, MITEU e 
FITO), proxectos que impulsan o encontro intercultural e 
sitúanse no mapa internacional, sendo importantes 
referentes dentro e fóra das nosas fronteiras.

Recoñecida como unha das Compañías máis consolidadas 
de Galicia, SARABELA TEATRO leva 35 anos de traballo 
incesante nos que o seu compromiso maniféstase en cada 
un dos seus espectáculos.

Autores como Ionesco, Kundera, Mishima, S. Belbel,
M. Rivas, Calderón, Lorca ou Blanco Amor, entre outros, 
deixaron pegadas inesquecibles nunha prolífica travesía 
que foi derivando cara á produción de textos de autoría 
propia con títulos como Tics, Margar non pazo do tempo 
ou Dáme Veleno.

Os seus últimos espectáculos: A Esmorga, de Eduardo 
Blanco Amor, Konrad, o neno que chegou nunha lata de 
conservas de Christine Nöstlinger e O incerto señor don 
Hamlet, de Álvaro Cunqueiro, Tango de Mrozek, A voar,
A viaxe a ningunha parte de Fernando Fernán Gómez,
Os Cantares das musas baseada en El caballero de las 
botas azules de Rosalía de Castro e A idade da pavía de 
Arístides Vargas, Pequenas Certezas de Bárbara Colio ou 
O último dragón, confirman o seu compromiso co teatro
e cos espectadores.

 

             “Dáme veleno, eu tamén soñar” 

  7      PREMIOS DE HONRA:
Xiria, Abrente, Palas de Rei, FETEGA, “Bos e Xenerosos” 

da AELG (Asociación de Escritores en Lingua Galega) e

Mención Honorífica pola súa contribución á Cultura 

Galega do Festival “Primavera de Cine” de Vigo. 

PREMIO DO ESPECTADOR no FIOT de Carball

Finalistas en 2  ocasións nos

Premios Max e en Teatralia

A súa directora recibiu en 2015 o

Premio Clara Campoamor - Concello de Ourense 

6 
39

5
1
1

PREMIOS COMPOSTELA

MARÍA CASARES

FETÉN

CELESTINA

PREMIO MAX ao mellor texto  por
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Obras
2015:  ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA de José Saramago

2014:  PEQUENAS CERTEZAS de Bárbara Colio

          O ÚLTIMO DRAGÓN de Fina Calleja

2013:  A IDADE DA PAVÍA de Arístides Vargas

          OS CANTARES DAS MUSAS de A. C. Bóveda (a partir

         do “Caballero de las botas azules de Rosalía de Castro)

2012:  VIAXE A NINGUNHA PARTE adaptación de A. C. Bóveda

         (a partir da obra homónima de F. Fernán Gómez)

          A VOAR de Fina Calleja

2011:  TANGO de Mrozek

2010:  O INCERTO SEÑOR DON HAMLET de Álvaro Cunqueiro

          KONRAD de Christine Nöstlinger

2009: A ESMORGA de E. Blanco Amor

2008: DAME VELENO, EU TAMÉN SOÑAR de A. C. Bóveda

          CÓSIMA de Chris Baldwin

2007: MARGAR NO PAZO DO TEMPO de A. C. Bóveda

          CRISTOVO E O LIBRO DAS MARABILLAS de Fina Calleja

2006: MACBETH de W. Shakespeare

2005: O HEROE de M. Rivas

2004: A GATA CON BOTAS versión de de A. C. Bóveda

          CARICIAS de Sergi Belbel

2003: ASÍ QUE PASEN 5 ANOS de F. García Lorca

2002: A CONXURA DOS NECIOS versión de A. C. Bóveda

2001:  SEXISMUNDA/ A ILLA AMARELA de Paloma Pedrero

2000: O LAPIS DO CARPINTEIRO adaptación de de A. C. Bóveda,

         Fina Calleja e Begoña Muñoz (a partir da novela

        de M. Rivas)

1999: OS SOÑOS DE CAÍN | de A.C. Bóveda, Fernando Dacosta,

         Carlos Couceiro e Begoña Muñoz

          ROMANCE DE MICOMICÓN E ADHELALA de Blanco Amor

1998: TICS de A. C. Bóveda, Fernando Dacosta, Carlos Couceiro

         e Begoña Muñoz

1997: AFECCIÓN de A. C. Bóveda, Fernando Dacosta,

         Carlos Couceiro e Begoña Muñoz

1996: A ESMORGA de E. Blanco Amor

1994: CAMA (2 X 2 PARA 2) de Sergi Belbel

1993: XACOBE E O SEU AMO de Milan Kundera

1992: AS SILLAS de Ionesco

1990: MADAME DE SADE de Mishima

1989: SUPER-TOT de Benet i Jornet

1988: XACOBE OU A SUMISIÓN de Ionesco

1987: O SANGUE DO TEMPO de García Pintado

1986: A CONTRASICOANÁLISE OU MALIA TODO QUÉROTE PAPÁ

         de Helena Castro

1985: O TRICICLO de Fernando Arrabal

1984: HOXE DE HOXE DE MIL NOVECENTOS HOXE

         de Antonio Robles

1983: A TUTA E A RAMONA de Villalonga

         OS FALADORES de Cervantes

1982: BARRIGA VERDE de Manuel María

         POEMA NUCLEAR de C. Emilio Ferreiro

1981: O RELEVO de Gabriel Celaya

        NOITE DE HÓSPEDES de Peter Weiss

1980: FANDO E LIS de Fernando Arrabal

1979: XAULAS/ MIMO creación propia



SARABELA TEATRO está situada na cidade de Ourense. 
Ademais da produción de espectáculos infantís e de 
adultos, desprega unha ampla actividade formativa, 
creativa e de dinamización.

Tamén organiza tres Mostras e Festivais (MOTI, MITEU e 
FITO), proxectos que impulsan o encontro intercultural e 
sitúanse no mapa internacional, sendo importantes 
referentes dentro e fóra das nosas fronteiras.

Recoñecida como unha das Compañías máis consolidadas 
de Galicia, SARABELA TEATRO leva 35 anos de traballo 
incesante nos que o seu compromiso maniféstase en cada 
un dos seus espectáculos.

Autores como Ionesco, Kundera, Mishima, S. Belbel,
M. Rivas, Calderón, Lorca ou Blanco Amor, entre outros, 
deixaron pegadas inesquecibles nunha prolífica travesía 
que foi derivando cara á produción de textos de autoría 
propia con títulos como Tics, Margar non pazo do tempo 
ou Dáme Veleno.

Os seus últimos espectáculos: A Esmorga, de Eduardo 
Blanco Amor, Konrad, o neno que chegou nunha lata de 
conservas de Christine Nöstlinger e O incerto señor don 
Hamlet, de Álvaro Cunqueiro, Tango de Mrozek, A voar,
A viaxe a ningunha parte de Fernando Fernán Gómez,
Os Cantares das musas baseada en El caballero de las 
botas azules de Rosalía de Castro e A idade da pavía de 
Arístides Vargas, Pequenas Certezas de Bárbara Colio ou 
O último dragón, confirman o seu compromiso co teatro
e cos espectadores.
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JORGE CASAS: Primeiro cego, Ladrón.

ELENA SEIJO: Ministra de sanidade, Camareira, Veciña.

SABELA GAGO: Muller do primeiro cego.

XAVIER ESTÉVEZ: Secretario do ministerio, Soldado, Home do parche. Ladrón

FERNANDO DACOSTA: Oftalmólogo, Ladrón

NATE BORRAJO: Muller das lentes escuras.

JOSITO PORTO: Home dous, Xefe dos ladróns, Visionario.

FINA CALLEJA: Muller do oftalmólogo.

VICENTE MONTOTO: Escritor.

Deseño de escenografía: SUSO MONTERO
Deseño de iluminación: BALTASAR PATIÑO

Espazo sonoro: RENATA CODDA FONS
Vestiario: FINA CALLEJA

Fotografía: OVIDIO ALDEGUNDE
Deseño gráfico: EXPRESIVA

Deseño de maquillaxe e peiteados: RAQUEL FIDALGO
Gravación e DVD: ALBA V. CARPENTIER

Distribución: FINA CALLEJA e MARÍA CASAR
Técnicos de son e luz: RUBÉN DOBAÑO e J.M. BAYÓN

Xastras:  MARI ÁLVAREZ e TOÑA
Produción artística e económica: CARLOS DOMÍNGUEZ DEL RÍO

JORGE COIRA e GASPAR BROULLÓN: Realización e dirección da cinematografía. 

OLALLA MOREIRAS: Auxiliar de dirección.

ANA VERA REY VILA: Maquillaxe.

XAVIER ESTÉVEZ: Rexedor.

Reparto artístico e técnico:

Cinematografía:

Dramaturxia e Dirección:
ÁNXELES CUÑA BÓVEDA

(por orde de aparición)

O ELENCO
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 :: PERSOAL EN XIRA  :: 

      4 actrices, 5 actores e 2 técnicos

 :: ESPAZO DE ACTUACIÓN  :: 

     Preferente ancho 8 m / fondo 6 m / alto 6 m
     POTENCIA DE LUZ: 60.000 w
     POTENCIA DE SON: 1.000 w
     Toma trifásica con neutro a pé do escenario

 ::  AFORO  :: 

     Ciclorama branco ou gris, en fondo do escenario
     dun mínimo de 6 m de alto x 8 m de ancho
     8 teas negras tipo “pata” para aforo do escenario
     (mínimo 6m alto x 4m ancho)

 :: VÍDEO  :: 

     1 Proxector de Vídeo dun mínimo de 5000 lumens

 :: EQUIPO DE LUZ  :: 

      48 canais de Dimmer.
     Conexión mesa luces a Dimmers de tipo DMX de 5 puntas
     Monitor para mesa de luces con conexión VGA

 :: FOCOS  :: 

      20 tipo PC con palas e porta-filtros
     20 tipo Recorte ETC 750 25º-50º con porta-filtros
     2 tipo Par 64 1 KW lente nº1
     7 tipo Panorama asimétrico 1000 kw

 :: EQUIPO DE SON  :: 

      2 PEAS para público
     2 ou 4 monitores no interior do escenario para os actores

 :: MESA DE SON  :: 

     2 reprodutores de CD

 :: MONTAXE  :: 

     Reserva do espazo para descarga e
    estacionamento do camión: Mitsubishi Canter,
     matrícula: 6720 - DDR

    Presenza de persoal técnico do teatro
    durante a montaxe
    
    Tempo de montaxe: 8 horas
    Tempo de desmontaxe: 2 horas

 :: CARGA E DESCARGA  :: 

    É imprescindible contar coa axuda de 2 persoas
    Á chegada e á saída
    Tempo estimado de carga e descarga: 40 minutos

    Outras necesidades

    Un ferro de pasar e unha táboa.

    Xefe Técnico:  José Bayón

   móbil:  650 012 824

   mail:  josmabayca@gmail.com

Poderán ser aportadas integramente pola Compañía

 :: DISTRIBUCIÓN  :: 

FINA CALLEJA
móbil: 629 860 580

MARÍA CASAR
móbil: 678 601 550

sarabelateatro@yahoo.es
WWW.SARABELATEATRO.COM 

condicións técnicas

audiencia maiores 16 anos
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Agradecementos:

Técnicos Auditorio, Autocares Alfer, Pablo Rodríguez Pachón, Pinturas Juno, Flor Figueroa

Rodríguez, Severino David Hermida, Maribel Feijoó, Carpintería Carril, Restaurante José Luis.  

Actores que participan nas pezas audiovisuais:

Vicky Álvarez, Iván Davila, Rubén Fernández, Anxo Outumuro, Alfonso Míguez, Tegra,

Uxía Pérez, Iván Xusto, Sonia Ferro, Manuel D’Angiulli, Vicente Conde, Miguel García,

Héctor Martínez, Conchi González, Clara Dacosta, Abraham Pérez González,

Paloma Lugilde, Lucas Chao, Flor Figueroa, Marisa Calvo, Matilde Vázquez, Maruxa Guitián,

Xulia de la Vega, Xaquín Rey, Ánxeles Álvarez, Adolfo Salgado, Pablo Iglesias, Amada Saa,

Luis Rey e os nenos Xurxo e Lucas Rodríguez, Ángel Martínez e Lucas Domínguez. 
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