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Fai preto de catro anos, acabado de chegar á Vicerreitoría do Campus de Ourense, tiven unha das miñas primeiras reunións
con Fernando Dacosta, que é tanto como dicir con Sarabela. Eu coñecía a MITEU e a MOTI, sabía que existían tres aulas de teatro, Rosaura (nivel I), Cordelia (nivel II) e Maricastaña (nivel III), sabía que unha boa parte do noso orzamento estaba adicado
ao teatro, que estabamos a construír un espazo máis adaptado ás súas necesidades, pero o que non sabía era o importante
que era para o noso campus, o tempo fíxomo saber, e de que maneira.
Lembro a Fernando, algo cohibido, probablemente intuía a miña intención de facer recortes, intentando convencerme do
importante que era que o Campus seguira apostando polo teatro. Pensei que o orzamento dese ano estaba comprometido xa
por o meu antecesor, así que, para o seguinte ano, tomaría unha determinación.
Pero chegou ese tempo, e eu xa era un converso. Un converso do teatro, do traballo de Sarabela, da MITEU e da MOTI. Asistía
ás súas representacións, e non podía crer como alumnos da miña clase podían facerme gozar coas súas actuacións, como
se transformaban, como deixaban de ser estudantes para converterse en actores e actrices.
Chegaron recoñecementos nacionais e internacionais, e o teatro pasaba a ser o mellor embaixador do Campus que xamais
puiden imaxinar. A MITEU, pasou a ser o máis importante evento teatral da cidade, e para min, de Galicia; medrou, e xa non
era do Campus, era de todos. Todo isto foi posible grazas ao apoio económico das institucións públicas como o Concello e
a Xunta de Galicia. Mención aparte merece a Deputación de Ourense, que apostou decididamente polo noso campus e iso
permitiu converternos nun dinamizador cultural da cidade e da provincia. E qué dicir da MOTI tan esperada cada Nadal por
todos os pequechos da cidade, pero tamén polos seus pais.
E froito do traballo de Sarabela, o Concello pon en marcha a FITO e ten a ben deixarnos participar, coido que como mostra de
agradecemento por tantos anos en loita solitaria desde o noso Campus.
Desde aquí o meu máis profundo agradecemento a Fernando Dacosta, a Sarabela, e a cada uno dos nosos estudantes que
decidiron converterse en actores e actrices e facernos felices.
Porque como dixo Voltaire, «Calquera que condene o teatro é un inimigo do seu país.»
Juan Fco. Gálvez
Vicerreitor do Campus de Ourense
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15 ANOS DE MITEU...
Unha edición máis da MITEU, a Mostra internacional de teatro universitaria, a mostra da mocidade, a da cor, a da transición
do inverno gris á primavera chea de cores. A primeira mostra do ano, coa que nos estreamos, para despois dar paso ao Fito
e á Moti. Un prato forte cargado de ledicia e especiado con ilusión e esforzo.
Desde a Concellaría estamos orgullosas de recibir esta mostra número quince, e de compartila con toda a cidadanía. Uns días
nos que a cidade respira as inquedanzas e emocións da mocidade…
A maxia do teatro contáxianos a todos e neste ano especial máis aínda, co seu primeiro libro, un manual para lembrar. Fermoso poder facer un libro para recoller 15 anos e seguir adiante.
Pódese dicir que Ourense é unha cidade de farándula na que co transcurso dos anos o teatro se foi facendo un gran sitio,
pouco a pouco e fío a fío e a día de hoxe a oferta teatral é considerable. Autoras e autores, directoras e directores, actrices
e actores de antes, de noutrora, de antano, e de hoxe fan que o nome de Ourense percorra cidades e países. Un intercambio
de culturas unido por unha arte.
Por iso quero dar grazas por deixarme ser cómplice de todo isto, por poder chegar a tantos lugares, achegados e lonxanos, co nome da nosa cidade, polo éxito de Sarabela, compañía residente, e polo triunfo de Ourense por albergar este
enorme proxecto teatral que ten que seguir medrando ate xigante, polo menos.

Isabel Pérez González
Concellala de cultura
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La Muestra Internacional de Teatro Universitario (MITEU) cumple quince años en escena.
Un tiempo en el que más de novecientas compañías ofrecieron una visión poliédrica de la realidad cultural, social y política
de cada país, con la universidad como columna vertebral de un proyecto que se difundió por toda la ciudad.
Quince años. Una cifra considerable para una aventura de gestión privada y pública en el ámbito de la cultura, del teatro. Un
viaje que se antojaba casi imposible entonces, en el que se consiguió aunar bajo la dirección de Fernando Dacosta la fuerza
de las distintas instituciones (Diputación Provincial, Ayuntamiento, Consellería de Cultura, Universidad).
Son quince años, efectivamente, que parecen muchos más a la vista de los resultados, el hecho de conseguir implicar a toda
una ciudad en un proyecto cultural común, teniéndola como telón de fondo, a sus ciudadanos como protagonistas y a sus
espacios culturales como lugar de acogida de compañías participantes.
Cualquiera que conozca el devenir histórico del Teatro sabe que, hoy por hoy, tenemos un proyecto consolidado que goza del
cariño del público, que mira hacia el futuro y resulta avalado por un pasado determinante.
En la MITEU se hace teatro, fundamentalmente universitario, para conseguir que forme parte de la cultura cotidiana del espectador, para que lo pueda frecuentar y degustar sobre los escenarios.
Muestra, que comenzó siendo minoritaria, pero pasó a tener una asistencia ya considerable desde que entró a formar parte
de una programación estable, y aparecieron año tras año un número mayor de compañías, no sólo pertenecientes a Aulas
de Teatro Universitario nacionales, si no también de países tan variados como Tel-Aviv (Israel), Covilha (Portugal), Gaza (Palestina), Italia, etc.
Por eso, se edita este libro, porque consideramos que debemos celebrar estos quince años y recordar todo ese teatro, sobre
todo al teatro. Autores clásicos, miradas contemporáneas de muchos profesionales, labor de mucha gente que se trata de
recopilar en estas páginas.

Olga Mojón Costela
D i r e c t o r a Te a t r o P r i n c i p a l d e O u r e n s e
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Temos, todas e todos, unha Aula e unha Mostra de teatro
universitario que «é o que hai que ver», para presumir polo
mundo adiante. Sen reparos. Vinte anos de historia da Aula e
15 edicións de Mostra, de traballo ben feito e de recoñecementos deberían ser suficientes para convencer aos escépticos, se os hai.
Sarabela, sen oposición, foise facendo coa dirección da
aula e da MITEU e foi atinando nas súas propostas coa demanda da sociedade, o que non é nada fácil. E xa choveu, desde que rebulían pola vella Escola de Maxisterio da
Ponte, aqueles primeiros estudantes famentos de teatro e
os seus mestres, que seguen a ser os mesmos. E sempre
en galego, na nosa lingua.

nos os seus traballos desde todo o mundo. Si, desde todo o
mundo, e na súa lingua, inglés, castelán, árabe, catalán,…
Agardo que sexamos capaces de seguir camiñando con
criterio no futuro. Non deixar obxectivos polo camiño, nin
os acadados nin os pendentes. Manter financiamento nestes momentos é un reto importante. Chegar a un público o
máis diverso posible, tamén. Converter cada mostra nunha
proposta cultural e creativa diferente das anteriores. Dotar
ao campus universitario e, por extensión, á cidade, de espazos culturais dignos. Optimización de recursos, coordinación entre os axentes implicados. Estes son os retos, o
teatro sostible.

En tempos de crise deberíamos apostar forte e deixarnos
En Ourense, o teatro é visible e accesible. E hai culpables, o levar pola intuición. Seica na Gran Depresión do 29, acomTeatro Principal, que nunca fallou, o Concello, onde a Conce- pañada dunha depresión psicolóxica da poboación, o que se
llería de Cultura apostou definitivamente polo teatro, a Uni- fixo foi aumentar os orzamentos das artes escéncias e das
versidade de Vigo e a Consellería de Cultura.
actividades culturais en xeral, elevando a moral e poñéndose en situación para a recuperación económica. Pois eso.
Do papel da Universidade tamén vou a presumir. Desde sempre posicionada claramente do lado do teatro. Antes, cando Vaia o meu agradecemento a todos os Vicerreitores con resnon había Vicerreitoría no campus e agora, que si existe, de ponsabilidades culturais, desde Vigo primeiro e no campus
xeito máis contundente aínda. Unha inversión forte en termos de Ourense despois, a súa visión das potencialidades do teaeconómicos, seria e intelixente en termos sociais. A reper- tro foi absolutamente imprescindible para que a Aula univercusión está aí. Ducias de persoas que, cada curso, melloran sitaria de teatro e a MITEU sigan sendo espazos de creativiunha chea de capacidades: a creatividade, a expresión oral, dade a día de hoxe.
a auto estima, a transmisión emocional, a expresión xestual,…
nos tres niveis da aula de teatro universitaria. E centos de
titiriteiros doutras universidades e doutras compañías profeFilemón Rivas Conde
sionais que, entrada a primavera, veñen a Ourense amosar- Xestor de actividades culturais do Campus de Ourense
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AS FLORES
A MITEU aflora en Ourense, na primavera. Os quince anos da súa existencia son un bo motivo para viaxar pola memoria; desde
as casas de portas abertas onde entra o vento da liberdade, ata onde o teatro nos leve. Compartindo ollares, gozando desta
cita especial: explosión lúdica e intensa que ten unha razón de ser, un espírito común, un concepto no que os anfitrións son
as Compañías, e os convidados os espectadores universitarios e toda a cidadanía que queira achegarse.
Este lugar de encontro alegre e latexante, permítenos honrar a quen soubo recoller os desafíos da vida escenificando con
fulgor, para nutrir a razón da nosa historia, do presente e do porvir. Porén, asoma a ledicia cos ollos ben abertos, si, coma un
paxaro grande voando sobre o tempo. Semella un desafío propio da alquimia condensar tantos latexos enchendo os corazóns
coa forza dos soños e os espertares nas noites aromáticas.
É un privilexio sentir tantas emocións e sentimentos compartidos; ver como medran as criaturas e florece a paixón. Pero os
quince anos da MITEU non son tan só unha suma de anos. Se cadra, conforman unha constelación de venturas e sombras;
unha mistura de vontades xermolando; unha fervenza de traballo creador convocada por un director e un equipo, que fai
da Mostra a cita máis apetecible do Teatro Universitario na Galiza, dentro e fóra das nosas fronteiras: Fernando Dacosta e
SARABELA TEATRO.
Si, aprézase a dirección artística da Mostra proxectando a súa propia personalidade vital, sociable e vertebradora (cunha
concepción cívica da cultura), decantándose por aunar creación e participación, festa e debate, condición lúdica e persoal
con sentimento solidario. Coherencia e ética son alicerces responsables dunha organización consciente e fenomenal. Esforzo, tenacidade, lucidez, entusiasmo son algunhas das súas características.
A MITEU non é unha acumulación de espectáculos, responde a unha idea e asume a pluralidade lingüística, cultural e artística. Arrisca, descobre e abre ventás ao social, á imaxinación, a experimentación. Tampouco é unha Mostra calquera. Desde
o primeiro ano deixa pegadas inesquecibles. É un fervedoiro, un espazo intercultural, un abano de preguntas e reflexións
permanentes.Paga a pena deixar tanta pel nesta tarefa tan intensa e amada!
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Universitarios especialmente sensibles, xenerosos, ilusionados e ávidos de coñecemento. Teatro con sentido crítico; busca
de dramaturxias potentes; doses de imaxinación para resolver dificultades; orixinalidade e fantasías nos seus enfoques; conciencia de formación; valores que permiten a confrontación entre diversas formas ou concepcións. Hai vocación de risco
para expresar escenicamente diferentes realidades e rebelións dos imaxinarios. Sempre experiencias vivenciais de primeira
orde. Interrogándonos, permitíndonos achegarnos aos «outros», para mellorarnos; para seguir arelando a harmonia, a xustiza, a paz... Temos a certeza de que moitas obras, moitas persoas, moitas emocións seguirán vindo algunhas noites ata os
nosos soños e pasarán polos nosos corazón sempre na nosa memoria. Grazas por tanta vida e polo compromiso con valores
tan indiscutibles coma a solidariedade, o respecto e o diálogo!
A festa ten sabor a nacemento e olor a abril. Por moitos anos.

Ánxeles Cuña Bóveda
D i r e c t o r a d e S a r a b e l a Te a t r o
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A Aula de Teatro é un impás
é a seriedade do xogo
é a posibilidade de ser ou non ser
é sumerxerse no mar sen afogar, por curiosidade
Saír do mar e navegar pola area da praia.
Entre a mesta vexetación non ver o bosque.
Afastar unhas pólas da cor do paso do tempo
E outras da cor do viño
Deixar atrás o outono e pisar a neve.
Á volta de traballos de amor perdidos,
De pelexas con daga, de berros internos,
de mans rozando, de romances novos,
de ideas motoras, de obxectivos imposibles,
de apoios únicos,
de espertar e seguir vendo un país durmido,
coller o gong a modo de espertador
e no círculo pequeno do mundo
ver que comeza a MITEU.

A MITEU é unha viaxe húmida e fresca por un árido deserto. No camiño de pó e area, da que dana nos pés, hai verxeis e
oasis onde comer a froita prohibida é a diversión favorita dos seus habitantes.
Cando é a época da MITEU non se fai noite e as mulleres e os homes traballan carretando ideas, artesanías, mecánicas teatrais, pequenas alfaias traídas dalén dos mares… Outras veces acontece que nesa mesma época é sempre noite, e bucéanse
augas termais dos desertos do amor, e mistúranse as xentes nacidas moi lonxe as unhas das outras.
Todo se ve con ollos de nena agochada debaixo dunha alfombra onde está debuxada a lúa, de neno oculto nun saco de tela
azul. Porque todos os habitantes que fan esa viaxe teñen 15 anos. E neses 15 anos visitaron países desde as butacas voadoras que venderon os magos, e sentiron os arrecendos dos perfumadores de historias, e escoitaron músicas dos que non
teñen voz nos mundos dos fortes e poderosos. E eses que fan a viaxe húmida e fresca da MITEU xa estiveron en Australia,
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no Xapón, en Palestina, en Israel, no Líbano, na India, en Costa de Marfil, en Angola, en Marrocos, en Exipto, en Bissau, no
Sáhara, en Cuba, en Brasil, en Arxentina, en Colombia, en México, en Honduras, en Chile, no Salvador, na República Dominicana, en Estados Unidos, en Hungría, en Inglaterra, en Italia, en Francia, en Ucraína, en Bielorrusia, en Bélxica, en Portugal e
en España, en Galicia e en Ourense.
Na viaxe da MITEU escóitase a gargallada san do xigante Polifemo, e o choro que fai ríos sen fronteiras, mesmo sen fronteiras
hidroeléctricas, sen fronteiras. E teñen tanta forza eses ríos de bágoas que son quen de desembocar no mar nunha fervenza
imparable mentres cantan os habitantes coas súas palmas nun son rítmico para agradecer o paso por terras tan distantes,
tan próximas, tan distantes.
Imaxes, acordes, apertas, olladas, peitos, equipaxes, vontades, creacións, espazos,… fan que os habitantes da MITEU
medren, que vaian cara a adolescencia, paseniñamente, por ese camiño de pó e area da que manca, por eses verxeis e
oasis, e esas nenas e nenos da MITEU, por se non o adiviñastes entre o xogo de sombras que nos susurrou un berebere
ao ouvido, sodes vós.
Gracias a todos e cada un dos alumnos e alumnas que nestes anos nos ensinaron tanto sobre o teatro e vida.
Gracias aos que apoiaron e apoian á Aula de Teatro Universitaria, á MITEU e á MOTI desde os seus cargos e desde as
butacas dos teatros
P.D. Podería facerse tamén un libro co que non se pode contar. Pero, primeiro, non se pode contar, e segundo, non merece a pena.

Fernando Dacosta
D i re c t o r da A u la d e Te at ro U n iv e rsit a ria d e O u re ns e, a M I T E U e a M OT I . I nt e g ra nt e d e S a ra b e la Te at ro
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PRÓLOGO

A formación actoral nas máis variadas disciplinas é o paso
previo á realización de montaxes. O equipo docente está
conformado por compoñentes de Sarabela (Ánxeles Cuña,
Elena Seijo, Sabela Gago, Suso Díaz, Fina Calleja, Flor Fi-

A AULA DE TEATRO UNIVERSITARIA DE OURENSE,

gueroa e Fernando Dacosta); por colaboradores e compañei-

A MITEU E A MOTI

ros de viaxe da Compañía (Tito Asorey, Nate Borrajo, Araceli
Gallego, Jesús Costa, Begoña Muñoz); e por outros docentes

A Aula de Teatro Universitaria de Ourense nace no ano

cos que colabora habitualmente ou colaborou en algún curso

1991 baixo a dirección da Compañía de Teatro Sarabela.

a Aula de Teatro (Paloma Lugilde, Marcos Orsi, Vicente Fuen-

Nos primeiros anos depende do Vicerreitorado de Relacións

tes, Marifé Santiago Bolaños, Jesús G. Maestro, Rosa Yuki,

Exteriores da Universidade de Vigo.

Rodolfo Nome, Cintia Colavita, Clemence Bucher).

De 1998 a 2003 pasa a depender do Vicerreitorado de Extensión Universitaria. A partir de 2004 depende do Vicerreitorado de Planificación e Desenvolvemento do Campus de

FRONTES

Ourense qu e pasa a denominarse Vicerreitoría do Campus
de Ourense no ano 2007.

A Aula de Teatro Universitaria de Ourense ten cinco frontes

Na actualidade a Aula reporta 4 créditos aos alumnos que

básicas:

fan todo o curso repartido en 2 cuatrimestres.

1. A FORMACIÓN ACTORAL , que desde o ano 1996 é
A Universidade de Vigo, nos campus de Ourense, Vigo e Pon-

nivelada. Na actualidade hai tres niveis, que acollen máis de

tevedra, establece convenios con compañías profesionais

50 alumnos. Impártense máis de 10 cursos ao ano. Estes son

con experiencia no ámbito pedagóxico-teatral: en Ourense,

algúns dese cursos:

Sarabela; en Vigo, Vagalume, e en Pontevedra, Kalandraka.
NIVEL 1. ROSAURA
Sarabela está conformada por profesionais do teatro entre

- xogo creativo

os que se atopan pedagogos, filólogos, titulados na Escola

- disciplinas básicas corporais

Superior de Arte Dramática, na Escola de Expresión de Bar-

- disciplinas básicas vocais

celona, nómadas de cursos moi variados en diversos luga-

- xogos de improvisación

res, etc.

- teatro: un xogo de relación

A fundadora da Aula é Ánxeles Cuña Bóveda, directora ata

- disciplinas básicas actorais

1994. En 1995 cede a dirección a Fernando Dacosta.

- técnica e arte na interpretación
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- teatro: do xogo á creación

- montaxe de escenas

- corpo e voz expresivos

- o corpo coma encrucillada de enerxías

- xogos coa improvisación

- os sons da interpretación

- o actor no espazo

- o bufón

-o corpo, o espazo, o xogo

- o corpo consciente

-á conquista do espacio dramático

- na cova dos deuses

- o teatro como xogo e como arte

- a voz á conquista do espazo

- os mecanismos do actor

- o movemento en escena

- os espectros da improvisación

- o corpo decidido

- os impulsos da voz

- composición e partitura do personaxe

- o xogo teatral

- o obxecto transformado

- o corpo expresivo do actor. mecanismos básicos

- as ferramentas do actor: corpo, voz, imaxinario

- o corpo esperto

- o corpo improvisado

- as linguaxes do corpo

- atletismo afectivo

- habitando o espazo

- a palabra no espazo

- a expresión corporal como código

- ensaio de escenas. mostra de traballo

- en acción
- entrenamento actoral

NIVEL 3. MARICASTAÑA

- o corpo en movemento

- commedia dell’arte. os «canovacci» coma fonte de ins-

- creando a nosa linguaxe teatral

piración

- o corpo orgánico

- interpretación. o happening: pintura en acción

- ensaios e mostra de traballo

- o ritmo, o impulso. o teatro danza
- os mecanismos da voz. en busca de resonadores

NIVEL 2. CORDELIA

- o teatro galego neste século

- improvisación

- a construcción do personaxe

- dramaturxia

- teoría e estética teatral

- interpretación

- entrenamento actoral

- técnica corporal

- técnica corporal. cadea de accións

- técnica vocal

- técnica vocal. a relación co espacio

- versatilidade e dinamismo no actor

- entrenamento corporal e organicidade

- actor receptor. actor emisor

- dramaturxia
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Esquerda: curso con Vicente Fuentes no 2000. | Dereita: curso con Rosa Yuki en 1999.

- presencia, precisión e movemento na táboa

Os alumnos teñen a posibilidade de asistir a cursos va-

- o galego en escena

riados que compoñen un curso teatral máis amplo e no

- o corpo como instrumento

que se tratan disciplinas actorais desde un punto de vista

- danzas mapuchese aymaras

fundamentalmente práctico pero sen descoidar os aspec-

- o traballo do actor coa voz

tos teóricos. A dramaturxia propia tamén ocupa un lugar

- iniciación á posta en escena

importante.

- ton actoral: posta a punto do intérprete

Os tres niveis teñen obxectivos dispares e complementarios.

- ensaios e posta en escena

O primeiro ano é o de descubrimento do espazo, do pro-

- as liñas da construción

pio corpo, da relación lúdica e desinhibida cos compañei-

- o corpo e a enrexía

ros. Estase a conformar un grupo que esperta ao mundo

- corpus i

do teatro.

- estratexias de dramaturxia e posta en escena

O segundo ano afóndase na adquisición de coñecementos,

- experiencia (desde a cabeza)

de técnicas actorais. Consolídase aquilo que se recibíu o

- o corpo activo

primeiro ano e aparecen conceptos como ritmo, redución,

- escenografía e iluminación

significación, organicidade, resoadores, impulsos, conten-

- conectado-desconectado. gravítame. corpo presente

ción, relaxación, tensión, etc.
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O terceiro ano é o de aplicación do aprendido e adquisición

procurar elixir os supostos «mellores» non queda moi claro

de novos conceptos: a maior parte do ano xira en torno a

que tarefa lle queda ao mestre. Por último, o feito de rexeitar

unha montaxe «formativa».

a alguén nunha proba é volvelo contra si mesmo e finalmente contra o «teatro», ámbito de aprendizaxe e xogo que su-

A Aula Universitaria de Ourense ten varias peculiaridades

postamente o rexeitou.

cara á potenciación do feito teatral na sociedade desde a

Ademais, na Aula non é preciso abandoar, como alumno, ao

universidade. Está permitida a entrada de alumnos que

rematar os tres anos.

non sexan universitarios aínda que a porcentaxe de uni-

Hai estudantes-actores que chegaron a estar 5 e 6 anos. O

versitarios deberá ser sempre maior (é unha actividade

propio fluxo creado cos niveis leva a que cada ano entre un

financiada pola propia universidade); poden entrar per-

número pequeno de alumnos no 3.º nivel e que saian os que

soas interesadas na aprendizaxe teatral que xa estean no

deciden dedicarse profesionalmente, os que cambian de ci-

ámbito laboral, e mesmo alumnos que aínda non cursen

dade ou os que cren que rematou un ciclo da súa vida. Iso fai

estudos universitarios.

que o propio alumno teña opcións de estar vencellado ou non

Isto outorga heteroxeneidade, que tende a enriquecer o

ao feito teatral, o que cremos que leva consigo querencia polo

grupo de traballo-xogo. As realidades vitais son distintas,

teatro no momento de deixalo ou, máis aínda, nos casos en

polo que tamén o son os puntos de vista e o xeito de afron-

que se decide apostar dun xeito profesional por el. Da Aula

tar a súa participación na Aula.

de Teatro saen novos actores e futuros directores e autores.

Por outra banda, a Aula de Ourense non fai probas de acce-

Varios son os casos de alumnos que chegaron a profesiona-

so á mesma. Entendemos, non obstante, que é precisa unha

lizarse. Coa desestruturación do teatro afeccionado e a falta

limitación. En Ourense está fixada en 20 alumnos para o pri-

de apoios ao mesmo, esta canteira fundamental de actores

meiro nivel (no resto dos niveis o paso é automático) cunha

e espectadores derivou cara ao teatro universitario, de aí que

lista de espera. O criterio é a orde de inscrición.

non sexa casual a auxe dese teatro a comezos dos anos 90:

É certo que pode resultar errado, mais dáse o caso, pola ex-

coincide coa práctica desaparición do teatro afeccionado.

periencia desenvolvida, que os que quedan no curso teñen

A relación da universidade e dos docentes das materias tea-

ganas de aprender e de facer teatro. Isto débese a que o tea-

trais cara aos alumnos é moi diferente do ensino máis re-

tro, sendo un xogo, é un xogo que esixe moita dedicación,

gulamentado e academicista. Isto faise extensible á relación

moita entrega.

entre os alumnos. O contacto físico desinhibido é o habitual,

É selectivo de por sí, polo que rematan entrando na Aula

como o é amosar emocións, xogar co propio corpo e o dos

aqueles que estean en lista de espera e realmente así o quei-

demais, traballar cos sentidos e cos sentimentos, reflexionar

ran, ao ser a oferta bastante ampla. Xulgamos pouco oportu-

e criticar. En teoría isto pode darse en calquera materia uni-

no facer probas no ámbito pedagóxico teatral. Se temos que

versitaria. Co teatro dáse na práctica.
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Durante os ensaios hai convivencia, coñecemento dos de-

2. O PROCESO DE ENSAIOS, A MONTAXE

mais, observación. O teatro é diálogo, é escoita, é defensa

E A EXHIBICIÓN DE OBRAS

de puntos de vista encontrados. En definitiva, o teatro é en
esencia democrático, e iso debe plasmarse nas relacións

Segundo o nivel trabállase con happening, teatro de rúa ou

dos que compoñen a actividade como alumnos e como

partindo de improvisacións (1.º nivel), montaxe de escenas

profesores. Esta forma de entender as cousas conduce a

(2.º nivel) ou montaxe de peza teatral (3.º nivel).

unha grande querenza respecto ao feito teatral.
Desde a Aula Universitaria, ademais, poténcianse os es-

As accións e as montaxes varían segundo o nivel da Aula.

pectáculos e as outras actividades teatrais que visitan a

No primeiro nivel é habitual a mostra de traballo colectiva e

cidade. A mobilización de grupos de teatro que podiamos

en espazos non convencionais. O teatro sae á rúa, aos edi-

denominar «de base» aumentan o número de espectado-

ficios públicos, ao propio campus. O traballo circunscríbese

res dunha determinada zona. Os exemplos de localidades

ao happening ou as accións teatrais. Tamén é posible que se

que perderon teatro «de base», e con el público, son nu-

traballe a partir de improvisacións que xurdiran ao longo do

merosos, igual que o é o feito de que alí onde hai gru-

curso. En calquera dos casos, o alumno-actor leva ensaios

pos afeccionados ou universitarios que funcionen hai, por

dabondo para saber o que ten que facer: hai que coidar o

norma xeral, un número interesante de espectadores.

resultado aínda que estea dentro do ámbito pedagóxico e o

Ábrese para os alumnos-actores unha vía de traballo no

que máis importe sexa o proceso.

caso dos que se queiran dedicar profesionalmente a al-

Estas accións, que se fan extensibles aos outros niveis, teñen

gunha das facetas teatrais. Así mesmo, e como mínimo,

un compoñente lúdico e crítico como norma habitual.

estase a obter un público cualificado, formado, que au-

Implican a espectadores casuais (que non levaron a cabo o

menta o número e a capacidade de recepción de espec-

acto consciente de asistir a un espectáculo teatral).

tadores nunha cidade. Se a experiencia resulta enriquece-

O número de receptores pode medrar dun xeito extraordi-

dora e grata, ese novo espectador atraerá ao seu contorno

nario nas aparicións na rúa ou nos desaloxos, como se ten

cara ao teatro.

feito, das propias aulas do campus. Téñense interrompido

Buscamos formar a futuros activistas teatrais: persoas que

clases para amosar un espectáculo. Téñense ocupado es-

apoiarán o teatro coa súa presenza e a dos que o rodean,

pazos destinados a outros fins. O espectador enténdeo, e

cos seus cartos da entrada, coa posibilidade de levar gru-

agradéceo. A orde lóxica e cotiá dá paso á maxia do espec-

pos (no caso de profesores e outros colectivos) ou con

táculo: teatro. Estase a fomentar a presenza de novas per-

axudas empresariais ou institucionais no caso de futuros

soas interesadas pola arte teatral.

directivos ou cargos políticos.

Para iso, para interesar, hai que elaborar con rigor a proposta artística: non estamos falando de actos inconscien-
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tes, estamos poñendo enriba da mesa a intervención cul-

representación que presencie ao longo da súa vida. Na Aula

tural dun xeito total e aberto. Non é preciso facer unha

ourensá hai a posibilidade, ademais, de contrastar espec-

morea de preparativos para asistir a unha representación:

tadores de toda a Península, o que enriquece a bagaxe dos

o teatro chama á porta e o espectador vai ou non a velo. A

alumnos.

resposta adoita ser masiva.

Progresivamente, a dramaturxia propia vai tendo un papel

Igualmente a implicación do alumno con aquilo que se

máis importante.

quere comunicar é fundamental.
Estamos a tratar con mozos nunha etapa vital determinante.

A Aula ten recibido distincións e premios:

Como pedagogos debemos coidar as inquedanzas propias

1995: XUVE 95, da Consellería de Xuventude ao mellor es-

da etapa evolutiva na que se atopan. Debemos facer espec-

pectáculo por UBÚ REI

táculos nos que se encontren a gusto. Isto non significa facer

1996: Finalista XUVE 96, da Consellería de Xuventude por

o que eles queiran sen criterio. Buscamos implicalos nun

TERROR E MISERIA

proxecto cultural organizado, estruturado e con obxectivos

1997: XUVE 97, da Consellería de Xuventude ao mellor espec-

claros, falamos da responsabilidade do mestre. Nesta cadea

táculo por HAMLET

hai outro axente: o espectador. Os alumnos universitarios

1998: Finalista XUVE 98, da Consellería de Xuventude por NO

teñen uns receptores determinados, débese coñecer, saber

TEMPO DO CREPÚSCULO

ou intuír aquilo que lles pode interesar, aquilo que tamén

1999: Finalista XUVE 99, da Consellería de Xuventude por O

nos interese a todos nós contarlles e como facelo. Establecer

PAÍS DAS ÚLTIMAS COUSAS

unha comunicación fluída. Partimos de que entendemos o

2000: XUVE 2000, da Consellería de Xuventude ao mellor

teatro como comunicación, como necesidade de plasmación

espectáculo por CONTO DE INVERNO

dunhas actitudes con formas artísticas determinadas.

2003: Actriz protagonista, actriz de reparto e escenografía.

Cabe salientar, no caso das montaxes, que as obras se adap-

FITUC de Casablanca por O DESPERTAR

tan ao grupo e non ao contrario. Pártese do alumno, non da

2004: Premio do espectador no Festival Internacional deTea-

imperiosa necesidade de facer unha obra determinada. É

tro de Covilhâ por TOTEM

dicir: segundo o número de persoas que haxa no 3º nivel,

2004: Accesit do Instituto Cervantes de Casablanca no FITUC

as súas capacidades, o traballo que convén desenvolver para

por TOTEM

a súa formación e aquilo que se desexa transmitir, xurdirá o

2005: Premio NA VANGARDA da Consellería de Xuventude

espectáculo.

ao mellor espectáculo por FRANKENSTEIN

As representacións son un camiño de coñecemento im-

(Neste ano o director deixa de considerarse xoven)

portantísimo para o alumno universitario. Pasando por esa

2006: Premio do espectador no Festival Internacional de

experiencia será capaz de entender moito mellor calquera

Teatro de Covilhâ por RAMPANTE
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Esquerda: viaxe da Aula a Casablanca en 2003. | Dereita, arriba: a Aula en 2001. | Dereita, abaixo: na manifestación de Nunca Mais en Madrid no 2003.

2008: Seleccionada pola SECC (Sociedad Estatal de Con-

tores, críticos, actores, etc. que viven no terreo profesional.

memoraciones Culturales) para o programa «Las huellas de

O coñecemento produce unha comprensión de situacións

la Barraca»

laborais, de propostas artísticas, de realidades daquel ám-

2009: Continúa o programa da SECC «La Barraca en la som-

bito no que están levando a cabo os seus estudos. Escoitan

bra» cunha xira por centros penitenciarios.

a aqueles que viron subidos aos escenarios, fanse partícipes dos seus medos e ilusións, das súas propostas e dos
seus universos.

3. AS CONFERENCIAS, AS CHARLAS, OS COLOQUIOS
Por outra banda, engádese a isto a presenza de figuras de
Traen persoas destacadas no eido teatral e cultural galego,

recoñecido prestixio. Ábrese ao mesmo tempo a toda a cida-

estatal e internacional.

danía que coñecena eses artistas, e a mestura ofrece unhas
salas de conferencias cheas onde se está a falar de arte,

Esta actividade persegue varios obxectivos de intervención

de interpretación, de aspectos laborais e de teatro galego:

teatral: Por unha banda, os alumnos coñecen autores, direc-

outórgaselle ao cidadán a posibilidade de coñecer, de sensi-
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Esquerda: a Aula con Albert Boadella en 1998. | Dereita: Ánxeles Cuña, Fernando Dacosta e Elena Seijo con Sergi Belbel en 1995.

bilizarse. Dáselle a importancia de estar alí e compartir, pre-

2007: Palestina, sociedade e cultura (MITEU)

guntar, criticar directamente.

2008: India, sociedade e cultura (MITEU)
2009: Bissau, sociedade e cultura (MITEU)

Conferencias:
1995: Sergi Belbel, Ánxeles Cuña, Quico Cadaval, Begoña

Falaron de temas como a dirección teatral, a escrita tea-

Muñoz, Pilar Pereira, María Bouzas

tral, a interpretación, o cine español onte, hoxe e mañá;

1996: Luis García Berlanga, Antonio Gómez Rufo, María Pu-

un teatro para unha sociedade, ou a recepción teatral; a

jalte, Evaristo Calvo, Víctor L. Mosqueira, Marifé Santiago Bo-

arte e a sociadade nos seus países (no caso de ponentes

laños, Jesús G. Maestro

estranxeiros).

1998: Albert Boadella, Cándido Pazó, Camilo Franco, Rosa
Álvarez, Rubén García, Antón Lamapereira
2002: Quique San Francisco, Ernesto Chao

4. O TEATRO INFANTIL E A MOTI

2003: Miguel de Lira, Míriam Gallego, Jorge Sanz
2004: Manuel Martín Cuenca, Luís Tosar, Antonio Durán

Desde o ano 2004, coa creación da Aula Universitaria de Tea-

Morris

tro Infantil, desenvólvese unha actividade cun grupo á parte

2005: Carmelo Gómez (na celebración dos 25 anos de Sa-

dos tres niveis anteriores. Formación teatral e posta en es-

rabela); Palestina, sociedade e cultura (MITEU)

cena dunha obra. Trabállase co teatro para nenos, procúrase

2006: Salvador, sociedade e cultura (MITEU)

información, e préntase un espectáculo.
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Conferencia de Luis García Berlanga e Antonio Gómez Rufo en 1996.

Nese mesmo ano xorde a moti (Mostra de Teatro Infantil de

Esta Mostra pretende potenciar o intercambio artístico e hu-

Ourense). Un fenómeno teatral que conta as súas represen-

mano entre grupos galegos e grupos da Península ou de fóra

tacións por cheos. A procura doutro tipo de ocio para os ca-

dela. Ao remate das funcións establécese un coloquio sobre

tivos no tempo de lecer do nadal. Un momento para estar

a obra e sobre os procesos de ensaios e as distintas xestións

xuntos, para aprender, para emocionarse, para desenvolver

dos grupos universitarios. As datas de celebración son na se-

sentidos e sensibilidades.

gunda quincena do mes de abril.

Hoxe a MOTI trae entornoa 20 representacións de Compa-

O seu ámbito fundamental é a Península Ibérica, pero teñen

ñías profesionais galegas, españolas e mesmo algunhas in-

asistido grupos dos cinco continentes.

ternacionais.
¿Que é a MITEU? MITEU son as siglas de Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense. O feito de man5. A MITEU

ter «TEU» contén unha referencia ao movemento de tea-

(MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO)

tro universitario que se presentou cunha forza fundamental
para o teatro e a cultura deste Estado na década dos 70.

A Aula de Ourense organiza en 1994 a I Mostra de Tea-

Así mesmo, xa que o ámbito fundamental de programación

tro Galego Universitario de Ourense, que pasará en 1996

universitaria é a Península Ibérica o «I» tamén serve para

a constituírse na I MITEU (Mostra Ibérica/Internacional de

designar iso, Ibérica, ao igual que cando se trata de Mostra

Teatro Universitario).

Iberoamericana.
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¿Por que se fai? No ano 1994 enténdese como necesidade

Trátase, en definitiva, de potenciar o intercambio artístico

dos alumnos-artistas o feito de presentar os seus traballos

e humano entre actores universitarios galegos, da Penín-

interpretativos en máis campus que o propio. Hai que ter en

sula Ibérica e de fóra dela. E, a carón disto, nun tempo

conta que desde o ano 90 funciona a Aula de Teatro de San-

concentrado entre a inauguración e a clausura, achegar

tiago e que hai movemento teatral universitario (mediante

historias e xeitos de contalas diversos a Ourense e á súa

un Clube da Universidade) na Coruña. Únese tamén Lugo. O

Universidade. Que os cidadáns viaxen por este o noso

teatro Universitario de Galicia ten posibilidade de crear un

mundo co billete que inclúe a entrada e coa equipaxe do

circuíto. Ese é o ano de nacemento da I Mostra Galega de

seu maxín.

Teatro Universitario de Ourense, organizada e creada, como
tantas e tantas cousas, por Ánxeles Cuña.

¿Por quen se pon en pé? A idea parte desde a dirección

En 1996 hai un incremento de alumnado considerable nas

da Aula como complemento formativo.

Aulas, os directores perfilan modelos de Mostra de grande

A idea da Mostra proponse á Universidade e na organi-

interese e con resposta de público, e a Universidade entende

zación colabora o Vicerreitorado de Extensión Universita-

que está diante dun escaparate cultural de gran futuro con

ria da Universidade de Vigo e posteriormente o de Plani-

implicación nas distintas cidades. Nace o proxecto MITEU,

ficación e Desenvolvemento do Campus de Ourense. Ao

parello ás Mostras de Vigo, Pontevedra, Lugo, Santiago e Co-

longo dos anos e progresivamente foron entrando patro-

ruña. Cada unha coa súa marca e a súa pegada.

cinadores na MITEU: Concello de Ourense (Áreas de Cultura e de Educación), IGAEM, Deputación Provincial... A

¿Para que? A Mostra de Teatro é a culminación da activi-

sede é o Teatro Principal. Tense celebrado tamén no Liceo,

dade da Aula de Teatro Universitaria e un factor de inter-

no novo Auditorio de Ourense, nas rúas, nos pubs...

vención social e cultural de grande importancia na cidade
de Ourense.

¿Onde se desenvolve? O ámbito da MITEU é Ourense. É

Por iso, e nun marco universitario que está ofrecendo unha

esta unha cidade de gran tradición teatral con grupos que

panorámica internacional dos autores, directores e intérpre-

desde os 70 percorren en maior ou menor medida Gali-

tes do século XXI, o debate, a formulación de interrogantes e

cia e o Estado, ademais de seren dinamizadores culturais

respostas, a explicación de maneiras de enfrontar os traba-

constantes: Valle-Inclán, Histrión 70, Caritel, Rúa Viva, Es-

llos, a clarificación de contextos sociais (especialmente nos

cena, Mariluz Villar, Maricastaña, Sarabela...

grupos de fóra da Península) serven para os artistas-estu-

No contorno da cidade están o Festival Internacional de

dantes e para os espectadores. Hai que ter en conta que es-

Teatro de Ribadavia e o Festival de Teatro Galego do Car-

tamos a ver, en moitos casos, os intérpretes e directores que

balliño. A cidade responde a características especiais en

rexerán o teatro dos vindeiros anos.

canto á mobilización posible neste tipo de eventos.

29
¿Cando? No mes de abril. A elección fundaméntase en que

ma á imprenta). Explícanse as condicións da Mostra (como

antes sería difícil que estivesen as montaxes, xa que os

no resto do Estado, os grupos que asisten a unha mostra

grupos universitarios adoitan comezar o traballo no mes

teñen financiada a viaxe pola súa universidade. O aloxa-

de outubro. Por outra banda hai que fuxir dos exames de

mento, a manutención, a cobertura técnica, os espazos, a

febreiro e de xuño (é un teatro feito por universitarios e a

promoción, etc., corren a cargo da organización).

base do público tamén é universitaria). Ademais, sitúase
no tempo a distancia do Festival de Ribadavia (xullo) e do

O organigrama da MITEU:

Carballiño (setembro), así como do Festival de Cine Inde-

Director: Fernando Dacosta

pendente de Ourense (novembro), algo que hai que ter en

Coordinadora: Elena Seijo

conta de cara á repercusión nos medios de comunicación.

Relacións públicas: Fina Calleja
Planos e prensa: Sabela Gago

¿Como é a MITEU? En canto á súa organización, a Mos-

(Coordinadora na 15ª MITEU 2010)

tra de Teatro Universitario de Ourense remata no mes de

Técnicos da mostra: Suso Díaz, Rubén Dobaño, José Manuel

xuño cos informes, as contas, os balances, etc., e comeza

Bayón, Lalo Gallego, Marcos Andrés..., ademais dos técnicos

no mes de setembro cos proxectos, a petición do Teatro

do Teatro Principal e Auditorio Municipal.

e as primeiras cartas. Polo medio, moreas de chamadas,

Deseño gráfico: 1:Media. Deseño e comunicación

envíos, dosieres indo e volvendo, cálculos e xestións,

Equipo organizador: Ánxeles Cuña, Flor Figueroa, Nate

moitas xestións.

Borrajo, Begoña Muñoz, Araceli Gallego

No mes de outubro sae a primeira carta para todas as universidades de España e de Portugal, o espazo de progra-

Foron Vicerreitores dos que dependeu a MITEU ao longo

mación orixinario da Mostra: a Península Ibérica.

destes 15 anos:

Despois de manter contactos cos patrocinadores vese a

Xulio Pardellas de Blas (1ª, 2ª, 3ª)

viabilidade de organizar unha Mostra Internacional de

Xosé Manuel Cid (4ª, 5ª)

Teatro. Comezan os contactos cos países obxecto de inte-

Ócar Rubiños (6ª, 7ª, 8ª)

rese por variadas circunstancias artísticas, sociais e políti-

Andrés Mazaira (9ª, 10ª, 11ª)

cas: a MITEU busca as voces acaladas.

Juan Francisco Gálvez (12ª, 13ª, 14ª, 15ª)

No mes de decembro adoita haber máis solicitudes das

Compre mencionar neste apartado a Ramón Ángel, direc-

que se podían acoller.

to de Maxisterio nos inicios da Aula; a Xosé Manuel Piñei-

No mes de febreiro está a programación practicamente

ro, adxunto a Vicerreitor nas primeiras Miteus; e ao técni-

pechada. Veñen os contactos cos grupos seleccionados, a

co de cultura que nos acompaña desde hai moitos anos,

petición de máis información (un mes antes vai o progra-

Filemón Rivas.
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Foron Concellais de Cultura:

sas cores e postais por moitos puntos da cidade coa pro-

Aurelio Gómez Villar (1ª, 2ª, 3ª, 4ª)

gramación da Mostra.

Pepe Araujo (5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª)

Unhas semanas antes faise a rolda de prensa de pre-

Isabel Pérez (13ª, 14ª, 15ª)

sentación da Mostra. Unha coidada convocatoria e o interese dos medios de comunicación fai que teña unha

Foron directores do Teatro Principal:

grande repercusión.

Manuel Rego Nieto (2ª)

Ao principio da Mostra é tradicional a realización dun desfile

Olga Mojón (desde a 3ª a 15ª)

polas rúas da cidade con música e traxes vistosos. Pórtase
unha banda que anuncia a Mostra e repártense octavillas.

A promoción. Son varias as fases de promoción e varios

Todos os días hai encontros coa prensa para que entrevis-

tamén os recursos empregados para que a Mostra Univer-

ten aos responsables artísticos e/ou de xestión dos distin-

sitaria de Ourense sexa, ano tras ano, unha das de mellor

tos grupos que chegan á Mostra. A prensa escrita da cidade

acollida de toda a Península.

responde dun xeito excepcional á convocatoria, polo que

É certo que hai factores non previsibles, que fan que nunca,

cada día hai información.

no eido artístico en xeral, poida chegar a dicirse que algo

Non se desbotan outros medios de promoción, entre os

«funciona» de cara á presenza masiva de espectadores (se

que se encontran bandas na rúa, carteis, presenza en pro-

se ten en conta, sobre todo, que o ámbito no que nos mo-

gramas de radio, fomento de entrevistas aos participan-

vemos, o universitario, implica a falta de perfección, de

tes, asistencia á televisión local ou autonómica, reparto de

pericia técnica, xa que non deixa de ser unha mostra de

pases ás entidades colaboradoras, etc.

procesos educativos-teatrais), pero o que si resulta im-

A campaña conta coa participación da Área de Educación

prescindible é, dentro dos medios económicos cos que se

do Concello de Ourense, polo que todos os días asisten un

conta, botar moita imaxinación e moito tempo na procura

número importante de alumnos de Ensino secundario.

de espectadores. Buscamos seducir os espectadores para
que acudan ao teatro.

Os coloquios. Rematada a obra, e como se anuncia nos

Entre os meses de decembro e xaneiro fixéronse enquisas

programas e nos carteis de entrada ao teatro, hai coloquios

á poboación ourensá, reparto de preto de 5.000 octavi-

sobre as propostas escénicas que se acaban de ver.

llas en puntos como a Universidade, o Concello, institutos,

É esta unha práctica que propón a Mostra de Ourense desde

oficinas onde hai movemento de xente, cafés e librarías,

o comezo e que retoma a fórmula dos 70 e de encontros de

e outras accións publicitarias. Faise publicidade da Mostra

teatro nacionais de Teatro Xoven de finais dos 80.

tres meses antes de que comece.

Agora parece difícil poder reflexionar sobre os traballos;

Desde unha semana antes entréganse octavillas de diver-

sempre se anda na procura de persoas que falen do que
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Arriba: conferencia sobre Bissau no 2009. | Abaixa, esquerda: conferencia sobre Palestina no 2007. | Abaixo, dereita: conferencia sobre India no 2008.

se acaba de ver. A suposta indiferenza, o non saber o grao

os traballos, a clarificación de contextos sociais (especial-

de acollida da montaxe, é incómodo. É posible recibir unha

mente nos grupos de fóra da Península) serven para os ar-

idea mediante o aplauso, pero tamén é certo que, agás

tistas-estudantes e para os espectadores. Hai que ter en

casos de claro apoio dos espectadores polo clamor ao re-

conta que estamos a ver, en moitos casos, os intérpretes e

matar a obra, ou, no caso contrario, de silencio, o aplauso é

directores que rexerán o teatro do século XXI.

unha fórmula que sofre un certo anquilosamento: o espec-

Ás veces o debate vólvese áspero, pero sempre é enrique-

tador responde dun xeito semellante a obras que o emo-

cedor. En todo caso, a presenza constante de espectado-

cionaron ou a obras que non disfrutaron.

res ao remate das obras, nun tempo que pode chegar a

Por iso, e nun marco universitario que está ofrecendo unha

ser o mesmo que o da representación en ocasións, fai que

panorámica internacional dos autores, directores e intér-

a organización manteña os coloquios como peculiaridade

pretes do século XXI, o debate, a formulación de interro-

desta Mostra. Outro xeito de aprendizaxe.

gantes e respostas, a explicación de maneiras de enfrontar
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O intercambio. Ademais dos coloquios, que nos últimos anos

postas presentadas na Mostra. Tamén se establece un pre-

ao haber tanta programación se dan nos puntos de encontro,

mio do espectador.

a MITEU propicia o intercambio de experiencias nos xantares

No terreo dos patrocinios, o premio creouse grazas ao

e nas ceas, nos paseos, nas representacións en pubs...

apoio de Citibank (un ano), posteriormente de Caixanova

Así mesmo, os grupos comparten albergue ou hotel e as

(dous anos) e finalmente do Teatro Principal que o man-

ganas de diversión e coñecemento ao remate das repre-

tén ata hoxe.

sentacións.
A fórmula de que o grupo que chega á Mostra pague a súa
viaxe reprodúcese no resto do Estado e de Portugal. Isto propicia o intercambio. No caso dos grupos de fóra da Península
finánciase a metade da pasaxe. Se proveñen de países con
dificultades económicas custéase toda a viaxe.
Cada función, cada coloquio é un intercambio. Coa MITEU
viaxamos dun xeito inesquecible a Londrina (Brasil), Abidjan (Costa de Marfil), Temuco (Chile), Kyoto (Xapón), Santa Fe
(Arxentina), Budapest (Hungría) e Ramala (Palestina); tantos
e tantos lugares... Voces que encheron para sempre o noso
maxín e nosa respiración.

O premio de dramaturxia «Carlos Couceiro». A razón do
nome é a homenaxe sentida, emocionada e merecida que
lle brindamos ao noso compañeiro desaparecido no ano
99, o dramaturgo Carlos Couceiro Carro.
Carlos marchou demasiado axiña e, ao tempo, está connosco, escribindo coa súa agudeza única. A MITEU parecía un bo
marco para lembralo.
Con este premio preténdese estimular a creación dramática
dos novos autores cara a un teatro novo, orixinal e enriquecedor para a intelixencia e o espírito crítico das persoas.
Cada ano establécese un xurado que valore todas as pro-

12 3

199 -

A U L A D E T E AT R O

199

A U L A D E T E AT R O

4

199

A U L A D E T E AT R O

5

199

A U L A D E T E AT R O

MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
AMANTES E OUTROS ESTRANOS

MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 CALEIDOSCOPIO E FAROS DE HOXE de Sergi Belbel

MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
2 UBÚ REI de Alfred Jarry

LIGAZÓN Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
O SANGUE DO TEMPO de A. G. Pintado

MENÚ
Estranos:
Fálame como a choiva e déixame escoitar
EVA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Muller
XABIER MILLÁN: Home

ADAPTACIÓN
Begoña Muñoz e Carlos Couceiro

VERSIÓN
Fernando Dacosta

SKETCH
A sorte capital, As mans limpas, Esa pulga non che convén,
A samaritana, As vodas, A familia, O sangue do soño, O frechazo

Monólogos:
Todas temos a mesma historia
NURIA REY MARTÍNEZ

REPARTO
SONIA FERRO CID: Antidiva
ISABEL AGUDO, ANA RUBÍN: Mulleres Sandwich

A puta do manicomio
RUTH DÍAZ

Nace a Aula de Teatro Universitaria que só na primeira montaxe
levaría o nome de Ligazón. Posteriormente a Aula de Teatro pasou
a chamarse Maricastaña. Coa aparición dos niveis o nome de
Maricastaña quedou para o 3º nivel. O 2º leva o nome de Cordelia e o 1º Rosaura. A Aula Infantil chámase Gepetto.

A sorte capital
CELSA MÓNICA SARMIENTO, SONIA FERRO: Nenas da Lotería
LUIS VÁZQUEZ: Executor
CRISTINA PEREIRA: Diva
As mans limpas
CHEMA GÓMEZ: Home
EVA FERNÁNDEZ: Muller
Esa pulga non che convén
CONCHI SANTOS: Nai
SILVIA: Filla
A samaritana
MÓNICA GONZÁLEZ PÉREZ: Samaritana
CHEMA GÓMEZ: Homiño
XABIER ITURRI: Matón
PABLO GARCÍA: Drácula
As vodas
MONTSE PIÑÓN: Anémona
SARA F. VALENCIA: Petunia
CHEMA GÓMEZ: Epi
EDUARDO GONZÁLEZ: Jorge
ANA RUBÍN: Granxeira
A familia
LUIS VÁZQUEZ: Pai
ANA BELÉN MONTERO: Nai
ELENA SABUCEDO: Filla
CHEMA GÓMEZ: Fillo
OFICIANTE O frechazo
MÓNICA GONZÁLEZ PÉREZ
EQUIPO TÉCNICO
MAQUILLAXE: Rocío, Trini, Fanny, Matilde
DESEÑO CARTEIS/PROGRAMAS: Manuel Domínguez «Miller»
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
SON, ESCENOGRAFÍA: SARABELA
DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña
REPRESENTACIÓNS
En Galicia

O apartamento
CHEMA GÓMEZ: Tomás
ANA BELÉN MONTERO: Merche
A perfeccionista
CONCHI SANTOS GALÁN
SONIA FERRO CID
CRISTINA PEREIRA ESTÉVEZ
MARGARITA DO PEREIRO
LUIS VÁZQUEZ PÉREZ
SONIA MATO
PABLO GARCÍA GARCÍA
PRESENTACIÓN
Susana Fernández Trilla e Elena Sabucedo
FICHA TÉCNICA
SON: Ana M. Bautista
LUZ: Suso Díaz Seoane
COLABORACIÓN: SARABELA, IESP
DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda
Maricastaña Aula de Teatro Universitaria do Campus de Ourense,
Universidade de Vigo, presenta, no segundo ano da súa existencia, unha montaxe-mostra de traballo composta por cinco
pequenas historias.
Baseámonos en textos de Tennessee Williams, Patricia Higsmith,
Darío Fo e Franca Rame.
Unidos por unha temática común: a defensa da dignidade da muller, as relacións de parella e o rexeitamento da violencia.
Pasamos do máis dramático, cando falamos do que nos fire, a un
tratamento de farsa nas dúas últimas historias, que nos divirten e
achegan a un desexo de tolerancia e solidaridade.
REPRESENTACIÓNS
En Galicia e Chaves (Portugal)

REPARTO
1ª parte:
O caleidoscopio de André Gide
CRISTINA PEREIRA: Juliette
Rodeaux (a nai)
ANDREA CHAPELA: María (a criada)
ANA BELÉN MONTERO: Ana
Shackleton (a nodriza)
MARTA DASILVA: A Avoa
CONCHI SANTOS: Madeleine
(a curmá)
ANTONIO IGLESIAS: Oscar Wilde
RAFA TABARÉS: André Gide

2ª parte: O faro de Virginia Woolf

CARLOS MALVAR: George
Duckworth
PABLO GARCÍA: Leslie Stephen
RUTH DÍAZ: Vanessa Bell (a irmá)
LUIS SABUCEDO: Clive Bell
J. MARÍA GÓMEZ: Leonard Woolf
(o home)
CRISTINA PEREIRA: Vita
Saekville West
EVA FERNÁNDEZ: Virginia Woolf
3ª parte: Hoxe
XABIER MILLÁN: El
SONIA FERRO: Ela

FICHA TÉCNICA
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
VESTIARIO: Celsa
SON: Ana Merche Bautista
SAXO: Emilio J. Vázquez
PIANO: Sindo Álvarez
ESCENOGRAFÍA: SARABELA
VOCES: SARABELA
DESEÑO DE CARTEL E PROGRAMAS: Xabier Blanco Sierra
PRODUCCIÓN: Ramón A. Fernández Sobrino
AXUDANTE DIRECCIÓN: Xoan Carlos
DIRECCIÓN: Ánxeles Cuña Bóveda
AGRADECEMENTOS
Jesús Álvarez Cudeiro de ONDA CERO e ao I.E.P.S.
Maricastaña (Aula de Teatro Universitaria do Campus de Ourense)
elexíu, para o seu terceiro ano de existencia, a posta en escena da
obra Caleidoscopio e Faros de hoxe. O autor Sergi Belbel (1963), profesor no Instituto de teatro de Barcelona, que recibíu o premio Marqués
de Bradomín por esta peza, converteuse no emblema dunha nova
irrupción da escrita teatral vencellada á súa práctica como director.
A obra parécenos moi axeitada para o público universitario, xa que
nos amosa desde unha perspectiva orixinal a vida de dous grandes
autores: André Gide (1869-1951) e Virginia Woolf (1882-1941).
O premio Nobel francés que traballou todos os xéneros literarios e
estivo obsesionado na súa vida polo desexo de liberación das convecións sociais, morais e espirituais, vivíu unha infancia e adolescencia
marcadas por experiencias moi agobiantes. A escritora inglesa,
núcleo do grupo de escritores e artistas coñecidos co sobrenome de
«Bloomsbury», foi anovadora e experimental.
Luces, cores, voces... envolven a vida que estes escritores aspiran a
recrear coa linguaxe. En Caleidoscopio e faros de hoxe desvélasenos
con crueza o efecto devastador do tempo. A recuperación do pasado
no presente permítenos a confrontación despiadada do que é co que
foi e o asomo melancólico do que puido ser e non foi.
REPRESENTACIÓNS
En Galicia e Chaves (Portugal)

REPARTO (Por orde de intervención)
EVA FERNÁNDEZ: Pai Ubú		
SERGIO ZEARRETA: Nai Ubú		
CRISTINA CARRO: Xirón
LIDIA GÓMEZ: Pía, Rei de aragón, Financieiro Tos, Xan Xubiote
ANA MONTERO: Cotica, Rei de Cataluña
ANDREA CHAPELA: Capitán Bordadura, Oso
CHUS LENCE: Ronsel, Maxistrado, Tío,
Zar Alexandre, Miguel Federón
MARTA DASILVA: Rei Venceslao, Rei do País Vasco,
Soldado de Amolao
MAITE GÓMEZ: Boleslao, A Sombra de Fulgao,
Maxistrado, Estanislao Nóvoa
RUTH MURIAS: Ladislao, Rei de Castela,
Pai, Soldado de Amolao, Comandante
RUTH DÍAZ: Amolao, Príncipe de Andalucía
TOÑO IGLESIAS: A Raíña, Financieiro Car, Soldado europeo
MÓNICA GONZÁLEZ: Solado de Ubú
FICHA TÉCNICA
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
MÚSICA: Fernando Dacosta
VESTIARIO, ESCENOGRAFÍA E MAQUILLAXE: Mónica González
REALIZACIÓN DE VESTIARIO: Anita e Maricastaña
RELIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: Taboleiros Mezquita e Maricastaña
FORMACIÓN ACTORAL: Sarabela Teatro
DIRECCIÓN E DRAMATURXIA: Fernando Dacosta
AGRADECEMENTOS
Servizo de limpeza do Concello de Ourense
Se todo é «merdra» que mellor que crear os espazos polos
que transita a obra con contedores do lixo. Aí comen vitela os
personaxes, aí matan, aí eríxense reis, viaxan, montan a cabalo,
destrozan e usurpan o poder do pobo.
Jarry xogou co Macbeth de Shakespeare para o seu Ubú. Nos
queremos agora xogar co Ubú de Jarry nesta diversión tráxica ou
este drama grotesco sobre a ambición e o poder.
REPRESENTACIÓNS
1 Teatro Principal de Pontevedra
2-3 Teatro Principal de Ourense
4 Auditorio do Carballiño
5 Auditorio Gustavo Freire de Lugo

A Aula en 1993

1

A Aula en 1991
Ánxeles Cuña, 1993

Sempre lembro Ourense como unha boa escola de teatro. Aqueles amigos universitarios nos anos
setenta que tiñan interese na arte dramática sempre tiñan aberta unha porta para vivir a Universidade plenamente, combinando estudos con formación integral, nunha sociedade que se sacudía
dos corenta anos de Ditadura, buscando espazos para a emancipación cultural, para a disidencia,
para a protesta, para a procura das liberdades perdidas e dos referentes intelectuais que perderan a vida durante os mal chamados anos de paz, ou tentaban reconstruír os sinais de identidade
desde o exilio americano.
Ourense non era unha cidade universitaria, pero era o berce de notables xeracións intelectuais,
que renacían neste novo escenario de esperanzas democráticas e de asentamento das bases dun
Campus Universitario. A Escola Universitaria da Ponte e o Colexio Universitario do Posío favorecían
a presenza de xoves nos tecidos sociais e culturais redefinidos na cidade.
A Universidade de Santiago tiña centros docentes nos campus, pero a política cultural era centralista. Sería a concentración de xoves nunha cidade con tradición creadora no cultural a que favorecese esa implicación dos universitarios no dinamismo sociocultural dos anos oitenta.
A creación da Universidade de Vigo no 90 sería un novo revulsivo para que Ourense chegase a ter
esta papel nuclear na creación teatral e na organización das mostras internacionais. O principio
foi difícil porque a Universidade naceu con esas carencias de políticas culturais descentralizadas e con recursos moi limitados para poñelas en marcha. Non obstante, os centros participaban
dalgún xeito dese clima dinámico que tiña a cidade, especialmente Maxisterio, pola súa tradición
centenaria e por ser unha titulación finalista que non debía completarse en Santiago. Foi nesta
escola onde eu descubrín por primeira vez esta aposta polo teatro dos xoves universitarios. Cando en 1993 me encargou o Reitor a dirección dos cursos de verán, descubrín o ben facer daquela
aula de teatro universitaria. Conservo na parede do meu despacho a fotografía do grupo que par-
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ticipou nos cursos de verán, organizados por convenio coa UTAD en Chaves. Foi unha edición de
cursos inesquecible, non só por esa procura de parceiros no país veciño, senón por completar o
programa académico con actividades culturais protagonizadas polos propios alumnos e alumnas.
Aquelas sobremesas diante do televisor vendo as pedaladas de Miguel Indurain e aquelas longas
noites na «misa», provocaban desasosego na organización local, pois custaba seguir espertos as
conferencias, pero o clima de debate plural e de cultura galego-portuguesa é o que queda para
a historia, e nesa historia lembro con especial agarimo aos integrantes do grupo Maricastaña e a
súa actuación naquel luxoso Hotel Aqua Flavia. Convertinme nun fan seguindo as súas actuacións
en festas de Ourense e outros eventos, en particular nas edicións da MITEU.
O que mais aprendeu daqueles cursos fun eu. Unha frase do meu amigo Américo relativa á estreiteza de miras dalgún dos nosos gobernantes, serviume para actuacións miñas posteriores que
axudaron a afianzar a Aula de Teatro. Deciame: «as persoas pasan, mais as intituiçoes continúan».
Con este principio puiden actuar, cando me tocou decidir a política cultural da Universidade desde a Vicerreitoría de Extensión Universitaria, pensando que unha actividade desta transcendencia para a universidade e para a sociedade non pode depender de quen goberna, e de múltiples
trabas burocráticas para cobrar traballos realizados. Por concurso público, fixemos unha concesión das actividades relacionadas co teatro nos tres Campus, que confío en que teñan resolto
eses problemas. As outras institucións da cidade que colaboran, tamén me consta que situaron
a MITEU á marxe de prioridades políticas de quen entra e quen sae e gobernar nas institucións.
Iso ainda non sería nada se non temos en conta o bon facer dos amigos de Sarabela, que fan que
Ourense sexa un referente mundial na promoción do teatro universitario. Parabéns polos 15 anos e
apostemos por mil primaveras mais para o seu traballo sociocultural.
Xosé Manuel Cid Fernández, Universidade de Vigo.

1996

A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 TERROR E MISERIA DA NACIÓN PODEROSA
VERSIÓN
Fernando Dacosta,
de Terror e miseria do III Reich de Bertolt Brecht

AS ESCENAS, OS ACTORES, AS PERSONAXES
0. O grande desfile
MAITE GÓMEZ: Obreira
JUANJO GARCÍA: Director
1. A comunidade nacional
MÓNICA GONZÁLEZ MOZA: Obreira
CRISTINA PONCE: A Anciá
PABLO SILVA: Camisa azul
MIGUEL FREIRE: 1º Camisa azul
TOÑO IGLESIAS, SERGIO ZEARREPABLO GARCÍA: 2º Camisa Azul
TA, VENANCIO RODRÍGUEZ, LAURA
PAZ GRANDE: Enma
GONZÁLEZ, MARÍA LÓPEZ, CHUS
LENCE: Intérpretes musicais
2. A delación
RUTH DÍAZ: Camisa azul
10. O caixón
JUANJO GARCÍA: O Home
EVA FERNÁNDEZ: Muller
VENANCIO RODRÍGUEZ: Xefe
3. Ao servizo do pobo
RUTH DÍAZ: Nena
EVA AGUILERA: Camisa azul
PABLO GARCÍA: Obreiro
PAZ GRANDE: Detida
PAZ GRANDE: Xoven muller
MÓNICA GONZÁLEZ: Xefa
MIGUEL FREIRE E ÓSCAR
ORTEGA: Camisas azuis
4. A enfermidade profesional
LAURA GONZÁLEZ: Enferma 1
11. Socorro de inverno
ANXOS CABADA: Enferma 2
VENANCIO RODRÍGUEZ:
ANA MONTERO: Enferma 3
1º Camisa azul
EVA AGUILERA: Monxa
PABLO SILVA: 2º Camisa azul
RUTH DÍAZ: Cirurxiá
MARÍA LÓPEZ: Anciá
MARÍA LÓPEZ: 1ª Axudante
ANXOS CABADA: Moza
ELISA ANTA: 2ª Axudante
CRISTINA PONCE: 3ª Axudante
12. Dúas panadeiras
MAITE GÓMEZ: Superiora
ELISA ANTA: 1
EVA FERNÁNDEZ: 4ª Axudante
LIDIA GÓMEZ: 2
LIDIA GÓMEZ: 5ª Axudante
13. O campesiño dá
5. As literatas
de comer á porca
MÓNICA GONZÁLEZ: B
TOÑO IGLESIAS: O Campesiño
CHUS LENCE: A
LAURA GONZÁLEZ: A Campesiña
JOSÉ MARÍA GÓMEZ: Fillo
6. A muller xitana
ANA MONTERO: Filla
ANA MONTERO: Muller
ÓSCAR ORTEGA: Home
14. O vello combate
PABLO GARCÍA: Pequeno Burgués
7. O chivato
MAITE GÓMEZ: 1ª Muller
ANXOS CABADA: Criada
IÑAKI LEMA: Mozo
SERGIO ZEARRETA: Home
PAZ GRANDE: 2ª Muller
EVA FERNÁNDEZ: Muller
LIDIA GÓMEZ: Leiteira
IÑAKI LEMA: Fillo
CHUS LENCE: Carniceira
SERGIO ZEARRETA: Carniceiro
8. Servizo de traballo
MÓNICA GONZÁLEZ: Nena
voluntario
CRISTINA PONCE: A Estudiante
15. A consigna
ELISA ANTA: A Moza Obreira
ÓSCAR ORTEGA: 1
EVA AGUILERA: Xefa
MIGUEL FREIRE: 2
JOSÉ MARÍA GÓMEZ: 3
9. A hora dos obreiros
PABLO SILVA: 4
JOSÉ MARÍA GÓMEZ: Locutor
JUANJO GARCÍA: 5
IÑAKI LEMA: Obreiro
TOÑO IGLESIAS: Xefe

A MONTAXE
CANCIÓNS COMPOSTAS POR: Toño Iglesias
DESEÑO DE LUCES: Suso Díaz
DESEÑO DE MÚSICA: Arturo González
AXUDANTE DE DIRECCIÓN: Anxo Blanco
MONTAXE E LUCES: Suso Díaz
ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO: Mónica González
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta

Estou sentado á beira da estrada,
o condutor cambia a roda.
Non me gusta o lugar de onde veño.
Non me gusta o lugar onde vou.
Por que miro para o cambio de roda con impaciencia?
Bertolt Brecht (1953)
Brecht fixo teatro político e de resistencia. Nós cambiámolo por
teatro de advertencia. O III Reich transfórmase nun espazo indefinido nun futuro non lonxano onde os camisas azuis campan ás
súas anchas. Estamos no ano 96. Avecíñanse cambios políticos
neste país.
REPRESENTACIÓNS
1 Auditorio Gustavo Freire de Lugo
2 Casa da Cultura de Vilanova de Arousa
3 INEF da Coruña
4 Teatro Principal de Pontevedra
5 Liceo de Ourense
6 Teatro Principal de Ourense
7 Teatro-Cine de Covilhã (Portugal)
8 Auditorio Gustavo Freire de Lugo

1ª
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MITEU

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 30 DE MAIO AO 7 DE XUÑO. LICEO RECREO OURENSÁN
MAIO
Mércores 29
2 Desfile
Xoves 30
GALICIA, OURENSE. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo:
Terror e Miseria da Nación Poderosa,
dramaturxia de F. Dacosta da obra de B. Brecht
Venres 31
ANDALUCÍA, SEVILLA. Taldea Teatro:
El perro de Paulov de Ángel Quiñones
XUÑO
Sábado 1
GALICIA, LUGO. Aula de Teatro:
Deire, a coitada, de J. M. Synge
Domingo 2 
PORTUGAL, LISBOA. GTL:
Os carnívoros, baseada na obra de Miguel Barbosa
Luns 3
GALICIA, COMPOSTELA. Eis:
Berna, Luisa Cunillé
Martes 4
PAÍS VASCO. U.P.V.:
El culo de la luna, Rafael González Gonsálbez
Mércores 5
GALICIA, PONTEVEDRA. Aula de Teatro:
Ándersen ou o conto da súa vida,
baseada en textos de Hans C. Andersen
Xoves 6
ARAGÓN, ZARAGOZA. Che y Moche:
Balbec, de Joaquín Murillo
Venres 7
GALICIA, COMPOSTELA. Aula de Teatro:
A velada espectral de Míster Peabody, de Manuel Lourenzo
1 Maricastaña, Eolo Teatro, Aula de Teatro da Universidade do
País Vasco e Facultade de Letras da Universidade de Lisboa.

Xa vai para quince anos da primeira Mostra Ibérica de Teatro Universitario (agora internacionalizouse e cambiouse o Ibérico polo Internacional) e
en consecuencia xa son casi quince
anos máis vello.
Lembro aquel primeiro desfile no que
nos pintabamos as caras das cores das
camisetas que tiñamos postas e cantabamo-lo himno da MITEU, a Anxo, que levaba o estandarte, cravábaselle unha
alcaiata na cintura; ó Sergio que co seu
metro oitenta longo saía despavorido ó
encontro de persoas ás que facer entrega dos programas e estas non sabían se
tiñan que escapar del ou deixarse facer.
Logo e sempre, queda na retina do corazón esa sensación de TEATRO que me
provoca o contacto cos actores e actrices cos directores e técnicos que fun
coñecendo no camiño.
Un actor lisboeta pedía no Liceo «unha
aperta por caridade» para logo ver un
traballo escenográfico impactante;
unha compañía cubana que esperaba
polo bus que os ía levar a Pontevedra
e non lles cabía a escenografía e Elena
chamou a un segundo que tampouco
servíu e ata un terceiro autobús con
remolque e dinlle «Hay Elena no se
enfade, en Cuba las guaguas pasan
cuando les parese a los guagüeros
(que son clase sosial) y usté aquí en
dos horas ha traído tres guaguas». E
mil anécdotas máis.
Nestes catorce anos fun partícipe, como actor ó principio e como público
despois, desta Mostra e da súa consolidación na cidade de Ourense e do
traballo na sombra da organización á
que quero agradecer profundamente o seu traballo e animalos a seguir
traendono-lo teatro das universidades
do Mundo a Ourense.
Con todo cariño de
Jose María Gómez,
alumno da Aula entre 1991 e 1996.

1
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1997

A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 HAMLET de William Shakespeare

REPARTO (Por orde de intervención)
PABLO SILVA: Bernardo
EVA FERNÁNDEZ: Rosencrantz
ANXO BLANCO: Francisco
SONIA FERRO: Guildenstern
IÑAKI LEMA: Horacio
LIDIA GÓMEZ: Primeira Actriz
ÓSCAR ORTEGA: Marcelo
ELISA ANTA: Actriz-Rei
TOÑO IGLESIAS: Espectro
PAZ GRANDE: Actriz-Raíña
JUANJO G. RODICIO: Claudio
TXUS LENCE: Actriz-Luciano
ELISA ANTA: Vóltimand
PABLO SILVA: Fortimbrás
LAURA GONZÁLEZ
TOÑO IGLESIAS: Capitán
E LIDIA GÓMEZ: Cornelia
PAZ GRANDE: Mariñeira
VENANCIO RODRÍGUEZ: Laertes
MAITE GÓMEZ: Graciosa 1ª
ANA MONTERO: Poloña
TXUS LENCE: Graciosa 2ª
SERGIO ZEARRETA: Hamlet
ANXO BLANCO: Crego
MÓNICA GONZÁLEZ: Gerda
ANXOS CABADA: Osric
RUTH DÍAZ: Ofelia
TODOS: Séquito, Nobres,
EVA AGUILERA: Violeta
Cabaleiros, Damas
EQUIPO ARTÍSTICO
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
ESCENOGRAFÍA E ATREZZO: Pablo Otero
DESEÑO DE VESTIARIO: Mónica González
REALIZACIÓN DE VESTIARIO: Modesta Espinosa,
Ruth Díaz, Mónica González
SON: Fernando Dacosta
MAQUILLAXE: Ruth Díaz
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero
FOTOGRAFÍA: Javier Álvarez
ENTRADAS CÓMICAS: Elena Seijo
PRODUCCIÓN: Ruth Díaz, Pablo Otero, Mónica González
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
AGRADECEMENTOS
Ataúdes Mosquera. Tódolos que colaboraron neste proxecto
Moi pronto chegaremos ao cuarto século despois da escrita de
HAMLET. Se Shakespeare é autor entre autores, Hamlet é peza
entre pezas. É posible que haxa outras moitas máis fermosas,
máis perfectas, pero é moi difícil que haxa pezas que enxendren
desde a literatura tanta literatura, tanta crítica, tanta filosofía,
tanto teatro. Houbo un crime. Ese é o motor da máquina Hamlet.
Nun mundo desencaixado, nunha Dinamarca na que algo cheira
a podre, un mozo recibe un mandato do alén. O heroe ten que
enfrontarse coa corrupción, coa desorde, coa súa conciencia de
home moderno nun mundo bárbaro. Para iso contará con amigos
e con instrumentos poderosos pero terá enfronte enimigos e
instrumentos que farán da vinganza unha empresa ardua. ¿Para
que moverse e facer ruído se, pasado o tempo, podemos obter o
trono? Quen se move demasiado nun mundo inmobilista pode ser
destruído, quen se adapta ao medio decadente pode medrar. Pero
Hamlet é dos que pensa que «mentres a herba medra, o cabalo
morre de fame». Quizais Hamlet sexa un «antiburgués», un deses
elementos molestos que ten toda sociedade e que ten a teima
de achegar o espello ás conciencias para que vexamos o pozo
mouro que hai en cada un.
Cunqueiro deixounos escrito no seu «Don Hamlet» que, cando as
pantasmas se atopan, fanse a seguinte pregunta: «¿Como podemos ao mesmo tempo existir e non existir?» Quizais a resposta
dea claves para o fenómeno Hamlet: Teatro.

REPRESENTACIÓNS
1 Teatro López de Ayala de Badajoz
2 Gran Teatro de Cáceres
3 Teatro Forum da Coruña
4 Sala NASA de Santiago
5 Teatro Principal de Ourense
6 Auditorio Gustavo Freire de Lugo
7 Salesianos de Vigo
8 Teatro Principal de Ourense
9 Aula de Cultura de Ourense
10 Teatro Principal de Pontevedra
11 Teatro Principal de Ourense
12 Auditorio Gustavo Freire de Lugo
13 Teatro-Cine de Covilhã (Portugal)

NIVEIS
1 A MÁQUINA SOCIAL. Happening
Este ano, por primeira vez, a Aula de Teatro Universitaria de
Ourense contou con dous niveis de aprendizaxe teatral.
O primeiro nivel formárono 22 alumnos da chamada «Aula de
Iniciación ao teatro». Eles foron o núcleo deste happening que
tivo lugar unha semana antes da MITEU e que daba paso, como
creación, a todo o que sería a Mostra. Outros 22 alumnos-actores,
que forman parte da Aula de Teatro de perfeccionamento, tamén
estiveron nesta acción nas diferentes facultades do Campus
Ourensán.
A idea que deu pé a esta acción, que foi seguida por unha grande
cantidade de espectadores, universitarios na súa maioría, foi a
da presentación da Gran Máquina Social por parte de científicos
en colaboración coas forzas armadas.
Unha corda que acotaba un espacio amplo á entrada do Edificio
de Maxisterio e do Edificio da Politécnica tiña ao seu redor paneis co lema: «Máquina social».
En tódalas facultades do Campus Ourensán entregáronse panfletos polas clases. Estes anunciaban a acción teatral diante do
Edificio de Maxisterio e diante do Edificio da Politécnica.
Formada a máquina, púñase en movemento. Despois os individuos facían accións idénticas dentro do seu mundo cotián.
A violencia tamén forma parte do día a día. os individuos destrózanse durante o experimento.
Pouco a pouco vai chegando a reacción. Rómpense os uniformes
e aparecen as distintas cores que representan as diversas
maneiras de pensar e de ser. Os individuos reivindican a súa
liberdade creadora e sairán das cordas para relacionarse co
público que está observando.
Finalmente aparecen as forzas armadas que non permiten que
ninguén saia das normas. Tras unha irrupción violenta ordean ao
público que marche.
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2ª
MITEU

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 17 AO 30 DE ABRIL
Xoves 17
Inauguración da Mostra no Teatro Principal.
PORTUGAL. TEATRUBI de COVILHÄ,
Universidade da Beira Interior: Comedia sen título
Venres 18
GALICIA. Aula de Teatro de SANTIAGO,
Universidade de Santiago: Ubú rei
Sábado 19
GALICIA. Aula de Teatro de PONTEVEDRA,
Universidade de Vigo: Calvino
Domingo 20
CATALUÑA. Espai de Teatre de LLEIDA,
Universidade de Lleida: Sauvage/love
Luns 21
CUBA. Universidade de LA HABANA: Solavaya
Martes 22
ARXENTINA. Aula de Teatro de SANTA FE,
Universidade do Litoral: La cantante calva
Mércores 23
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo: Hamlet
Xoves 24
GALICIA. Aula de Teatro da CORUÑA,
Universidade da Coruña: A enchenta
Venres 25
PORTUGAL. Grupo de Teatro de Letras de LISBOA,
Universidade de Lisboa: Cerimonial para um massacre
Sábado 26
GALICIA. Aula de Teatro LUGO, Universidade de Santiago
Domingo 27
GALICIA. Grupo de Teatro Eis,
Universidade de Santiago: A visita da vella dama
Luns 28
GALICIA. Aula de Teatro de VIGO,
Universidade de Vigo: Prohibido suicidarse en primavera
Martes 29
EXTREMADURA. Aula de Teatro da Universidade
de Extremadura (CÁCERES): La reina castiza
Mércores 30
1 BRASIL. Grupo de Teatro Proteu de Londrina, Universidade
Estadual de Londrina: Jennifer, o amro é máis frío que a morte

Se hai un lugar para min
onde poder investigar co
feito teatral, onde poder
probar a expresar as emocións mais fortes do ser
humano de maneiras diferentes, onde tentar chegar ó espectador sinxelamente co actor e o seu
corpo, de traballar cos
obxectos dunha maneira creativa e complementaria para chegar a emoción, ese lugar é Cordelia.
Tentar ensinar que as posibilidades expresivas son
infinitas é marabilloso.
Cordelia nunca che deixa
impasible, non che deixa
conformarte, remove o
mais fondo das entrañas...
Cordelia sempre che recorda que estás vivo.
Elena Seijo

É dificil nunha frase definir a MITEU, xa que para min non é unha mostra, é o momento de
bañarse de teatro, pero como se fose un agasallo dalguén que non esperas, xa que non
saber o que vas a ver, pode ser tan impresionante que a lembres once anos máis tarde
(Brasil na 2ª MITEU) ou tan, ben, tan «normal» que aos 15 minutos lembras que tiñas algo
mellor que facer, pero aínda así, ó dia seguinte volvo para abrir outro agasallo máxico,
iso é o que máis me gusta.
Unha aperta moi forte e un bico moi grande.
Cristina Ponce Mouriño, alumna da Aula en 1996.
1ª MITEU (daquela, mostra iberica de teatro ou miteatrouniversitario)
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1998

A U L A D E T E AT R O

MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 NO TEMPO DO CREPÚSCULO
Versión libre de Maricastaña a partir de Crimes exemplares de Max Aub
DRAMATURXIA
Fernando Dacosta
REPARTO
ANA MONTERO, RUTH DÍAZ, TOÑO IGLESIAS, MÓNICA GONZÁLEZ,
SERGIO ZEARRETA, LIDIA GÓMEZ, TXUS LENCE, MAITE GÓMEZ,
VENANCIO RODRÍGUEZ, ELISA ANTA, IÑAKI LEMA, JUANJO G. RODICIO,
PABLO SILVA, LAURA GONZÁLEZ, PAZ GRANDE, ANXOS CABADA,
ANXO BLANCO
FICHA TÉCNICA
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
ESCENOGRAFÍA E ATREZZO: Pablo Otero
VESTIARIO: Ruth Díaz, Pablo Otero e Sara Barreiros
SON: Fernando Dacosta
MAQUILLAXE: Ruth Díaz
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero
FOTOGRAFÍA: Javier Álvarez
COORDINACIÓN MOSTRA-INTERCAMBIOS: Elena Seijo
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
O proceso de traballo comezou partindo do texto non teatral de
Max Aub, CRIMES EXEMPLARES. O humor negro, o surrealismo
xunto á máis crua das realidades e o envoltorio grotesco foron
suficientes para atraernos cara unha maneira novedosa no
grupo de enfocar o xogo teatral.
Os ensaios comezaron, tralos cursos de formación actoral, en
xaneiro de 1998.
O director, partindo do texto Aub, elaborou un guión con 21 puntos para iniciar e pechar a historia que se desexaba contar e o
sentido da mesma. A partir de claves sobre a estrutura, o tema
e os personaxes, os actores e actrices comezaron un traballoxogo de interpretación tendo como base as improvisacións e, ao
tempo que actuaban, creaban o texto que posteriormente sería
seleccionado e limpado.
Dezasete actores e actrices dan vida a 170 personaxes que percorren trinta espazos diferentes, así a escenografía e o vestiario
debían ser moi suxerentes e sinxelos para poder facer cambios
e variacións no menor tempo posible. No VESTIARIO, optouse por
ir pasando do fondo branco ao gris e posteriormente ao negro
cando a obra se achega ao tráxico final. Os complementos de
vestiario van marcando a diferencia dos personaxes xunto, claro
está, á representación dos actores.
Respecto á ESCENOGRAFÍA, oito módulos de diferentes tamaños
e dun material que permite aos actores estar enriba, sen que
pese para os cambios, dan conta dos espazos necesarios
gracias á incorporación do atrezzo que diferencia os diversos
lugares da acción.
Max Aub (1903-1972), é un autor cunha significación e un valor
importantísimo para as letras españolas que pasa por ser un
dos ilustres descoñecidos do gran público.
A obra recrea diversos asasinatos que din máis do carácter da
odiosa víctima (estamos diante do humor negro de Aub) que do
asasino que fai o relato dos feitos. Ese punto de partida exprime
a comicidade ao ir agrandando o subxectivismo do narrador en
contra da realidade obxectivable.
A nosa dramaturxia é aberta. Permite achegarse a diversos xé-

neros como son o musical, a danza, o xénero negro, a lírica, etc,
baixo unha mirada finalmente dramática que trata de provocar
a reflexión sobre a morte do home polo home e un chamamento
ao final deses crimes que torturan ás sociedades. Un fondo
social tratado cunha forma que agranda e reduce o punto de
vista e que pasa polo simbólico, o manierista, o esperpéntico e
o tráxico. O humano, en definitiva.
Na trama, un grupo de «creadores» consegue, despois de
varios intentos, a sociedade ideal. Vense diversos aspectos
desa comunidade humana ata que un grupo de homes e mulleres cre preciso o exercicio do poder. O abuso dese poder,
as prohibicións innecesarias, a opresión, a hipocresía entre as
xentes, o egoismo, e un longo etcétera, levará á autodestrución
desa sociedade.
REPRESENTACIÓNS
1 OURENSE (Teatro Principal)
2 CÁCERES (Gran Teatro)
3 BADAJOZ (Teatro López de Ayala)
4 CÁDIZ (Sala La Lechera)
5 LUGO (Auditorio Gustavo Freire)
6 SANTIAGO (Sala Galán)
7 PONTEVEDRA (Teatro Principal)
8 VIGO (Centro Cultural de Beade)
9 OURENSE (Teatro Principal)
10 LUGO (Auditorio Gustavo Freire)
11 COIMBRA(PORTUGAL)(Teatro Académico Gil Vicente)
12 ALICANTE (Paraninfo de la Universidad)
13 MURCIA (Sala Isidoro Máiquez)
14 ZARAGOZA (Teatro del Mercado)
15 COVILHÃ (PORTUGAL) (Teatro-Cine)

NIVEIS
CORDELIA
ESCENA DE YERMA de García Lorca
Con: DORINDA UDÍAS E MÓNICA VARELA
DIRECCIÓN: Elena Seijo
MONÓLOGO de Sergio Zearreta
Con: XOÁN CARLOS LORENZO
DIRECCIÓN: Elena Seijo
ESCENA DE CARICIAS, de Sergi Belbel
Con: CARMEN SUÁREZ E SUSANA NÓVOA
Dirección: Elena Seijo

VEÑA CÓNTAME O DESE TÍO de Dolores Whiskeyman
Con: LUCÍA GÓMEZ E TERESA ESTÉVEZ
DIRECCIÓN: Fina Calleja
MONÓLOGO DE NOTAS DE COCIÑA de Rodrigo García
Con: BEATRIZ RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN: Suso Díaz

LINETTE ÁS TRES DA MAÑÁ de Jane Anderson
Con: TEGRA VÁZQUEZ, XOAN CARLOS LORENZO, LOIS MAGARIÑO
DIRECCIÓN: Fina Calleja

3ª
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MITEU

MONÓLOGO DE NOTAS DE COCIÑA, de Rodrigo García
Con: ELENA GONZÁLEZ
DIRECCIÓN: Suso Díaz

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 15 AO 30 DE ABRIL. TEATRO PRINCIPAL
«A Mostra dunha cidade. O Teatro dunha universidade».

MÚSICA: Arturo Gozález
LUZ: Suso Díaz

Mércores 15
2 Desfile (Inauguración) nas rúas de Ourense
Alumnos da Aula de Teatro Universitaria de Ourense
Xoves 16
GALICIA, OURENSE. Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Viaxe na noite esquecida no Campus de Ourense, a partir da idea de Fernando Dacosta
Venres 17
GALICIA, OURENSE. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do
Campus de Ourense, Universidade de Vigo: No tempo do crepúsculo, dramaturxia de Fernando Dacosta a partir do texto Crimes
exemplares de Max Aub
Sábado 18
GALICIA, OURENSE. Cordelia e Rosaura, Aula de Teatro Universitaria do Campus de Ourense, Universidade de Vigo: Escenas
Domingo 19
PAÍS VASCO, Escola de Teatro de Getxo:
Cuento de invierno de Shakespeare
Luns 20
GALICIA, A CORUÑA. Teatro da Bufarda:
O xardín das pernas roubadas de X. C. Mejuto
Martes 21
GALICIA, SANTIAGO. Aula de Teatro: Comedia noxenta para mamá,
versión de Roberto Salguero sobre textos de S. Witkiewicz
Mércores 22: DESCANSO
Xoves 23
GALICIA, SANTIAGO. Eis: Os peixes encarnados de Jean Anouilh
Venres 24
MADRID. No es culpa nuestra: Tunel,
adaptación da novela de Ernesto Sábato
Sábado 25
ANDALUCÍA, CÓRDOBA. Teatro Canalla: Teatro canalla,
sobre pezas breves de Jorge Díaz e Javier Tomeo
Domingo 26
GALICIA, LUGO. Aula de Teatro: Ramo cativo
de Jenaro Marinhas del Valle
Luns 27
ANDALUCÍA, SEVILLA. Teatro Pánico: Hasta que la muerte nos
separe, sobre textos de pánico e outros
Martes 28
CATALUÑA, BARCELONA. Trece Gats Negres,
Grupo de teatro do SAEL da Universidade Ramon Llull:
Trío en mi bemol de Eric Rohmer
Mércores 29
EXTREMADURA. Aula de Teatro de Cáceres:
El relevo de Gabriel Celaya
Xoves 30
1 PORTUGAL, COVILHÃ. TeatrUBI, Animación (Clausura) nas rúas
de Ourense: Antes de comezar de Almada Negreiros
COMUNIDADE VALENCIANA, ALICANTE. Aula de Teatro:
El mercader de Venecia de William Shakespeare

ROSAURA
ESCENA de Paz Grande
Con: DAVID RUBÍN, MAGOLA ENCINAS, ELISABET CARIDE, LUZ MOSCOSA, BEGOÑA GONZÁLEZ, NOA NICOLÁS, ALEJANDRA DÍAZ, BEGOÑA
DÍAZ, SALOMÉ RODRÍGUEZ, IRIA DE PAZOS, ANABEL CASTRO, RUTH
SABUCEDO, MARÍA JOSÉ FEIJÓ
DIRECCIÓN: Elena Seijo

1 VIAXE NA NOITE ESQUECIDA
Idea orixinal de Fernando Dacosta a partir de textos de Balic,
Brecht e Whitman.
Acción teatral que levaron a cabo os 50 alumnos da Aula de
Teatro Universitaria dun xeito conxunto.
Unha viaxe na que se quería levar aos espectadores a través do
tempo pola noite, a auga, o bosque, o camiño e o anfiteatro. Nese
anfiteatro a palabra collía corpo por primeira vez para deixar
constancia da terrible historia de destrución que persegue e que
fomenta o home, pero tamén para cantar e loitar por un mañá
cheo de forza e esperanza.
A historia é a seguinte:
Nun lugar perdido, rodeado de colinas seculares, onde se
presinte a cercanía do mar e o final da terra, uns seres chegados
do tempo de sempre xamais chaman aos nativos para levalos
a unha viaxe polos tempos. Están alí para falarlles dun renacer,
dunha volta a vida que, como cada ano, chega coa primavera. É
un rito mítico que ten lugar nun espacio sagrado. Eles chámano
Teatro. Mulleres e homes doutras partes dunha gran península
achéganse para ofrecer aos nativos dese lugar perdido o seu
pensamento, a súa materia e o seu traballo feito cos corpos,
coas voces e cos sentimentos.
Esa viaxe comeza baixo o Grande Reloxo do Tairaf. Os nativos
serán conducidos polos Mestres de Cerimonias ao camiño do
Bosque da Noite. Seres deformes, famentos, saídos das fonduras
do benestar observan e son observados na cerimonia.
No Lago de Serebe están as forzas que moven os elementos:
Auga, aire, terra e lume. Trala súa marcha chega o ser primixenio,
aquel que mira, que toca, que come, que ama, que mata...
Detrás, no Bosque da Noite, as damas e os cabaleiros traballan,
falan, xogan e loitan...
Pasos adiante está o novo milenio. Os grupos son cada vez máis
claros, máis antagónicos, máis irreconciliables. O verdugo fronte
á víctima. A morte como revolución...
Pero os elementos continúan, están fortes como na orixe. Os
Mestres de Cerimonias mostran aos nativos a causa desa forza:
O anfiteatro. Alí xúntanse os personaxes, as cores, a poesía... É o
renacer. Mulleres e homes falan, escoitan, soñan...

Horario das funcións: 20’30h.
O DESFILE ás 20’00h. polas rúas de Ourense
A VIAXE Happening ás 22’00h. no campus
A función de Covilhã ás 10’30h. no Teatro Principal
A Animación ás 18’00h. nas rúas de Ourense
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Como nativos daqueles pobos míticos,
descritos tantas veces nas cosmogonías literarias, os alumnos-actores de
Cordelia posúen un don especial.
A pouco que sexan observados agochan un segredo case imperceptible
para os ollos pouco acostumados a
semellante fenómeno. Todos e cada
un deles teñen a votade de entregarnos a súa riqueza máis íntima, aquilo que os define como «creadores»
nun mundo pouco dado a tolerar as
voces propias.
Hai algo que corta a respiración ante
semellante asombro. Con respecto,
escarvamos para sacar do fondo ese
son marabilloso, ese canto límpido
que os coloca por dereito propio no
centro do universo para lanzar un
berro planetario. Eis o seu corpo e a
súa voz, ofrecéndonos o mellor que
teñen, o segredo de pertencer a unha
estirpe de amadores da palabra, de
facedores de realidades paralelas
enriba dun escenario, de construtores
de arquitecturas engaioladoras.
É entón cando nós calamos. Cando
eles xa coñecen cal é a súa verdadeira orixe só nos queda pedir silencio. Un silencio reverencial.
Fina Calleja

1

MITEU, teatro e complicidade colectiva
Moitas veces temos oído falar dos vínculos e do pouso da cultura na nosa cidade. Esa Auria poboada
por figuras senlleiras das letras e do pensamento. Certamente, é un motivo para sentírmonos orgullosos contar cun pasado tan pleno de acontecementos e figuras literarias, artísticas, culturais en definitiva. Pero hai outra realidade, que sostén igualmente a valía cultural da nosa cidade e a proxecta cara o
resto de Galicia, de España e, máis aínda, transcende máis aló das fronteiras. Falo da Mostra Internacional de Teatro Universitario, a MITEU. Quince anos cumpridos xa desde aquela primeira mostra de teatro
galego universitario e catorce edicións xa celebradas da Mostra Internacional conforman unha bagaxe
dabondo sólida como para sinalar que estamos ante un dos acontecementos teatrais máis importantes
de Galicia, perfectamente consolidado e ante unha das actividades culturais que fan que Ourense sega a ser esa Auria cinguida polas artes da que tanto falaron e tanto defenderon os nosos devanceiros.
Teño que felicitar aos que organizan esta mostra, aos que levan tantos años traballando a prol do que é
unha constante mellora, un reto para que a edición seguinte supere á anterior, a prol de sorprender ao
público cun máis difícil todavía. Un traballo incansable pero ao mesmo tempo cheo de ilusión.
Nestes quince anos, convivín coa MITEU desde distintas perspectivas: como cidadán que asiste como
un máis do público; como dirixente do movemento veciñal; como concelleiro de Cultura dun concello
ao que os organizadores desta mostra de teatro foron quen de implicar. Porque se hai unha actividade
cultural que foi capaz de conciliar a participación do maior número de administracións e de comprometer a uns e outros, esa foi no pasado e segue a ser no presente –e espero que manteña ese pulo no
futuro—a Mostra Internacional de Teatro Universitario.
Velaquí un exemplo a seguir. Unha proba de que cando existe un proxecto ilusionante e un equipo de
entusiastas ese entusiasmo e esa ilusión pódense contaxiar e os froitos desa complicidade compartida son dignos de admiración. Sintámonos todos os ourensáns partícipes deste acontecemento, desta
manifestación cultural que é universitaria, e galega e, desde Ourense, é universal e que serve, tamén
hai que dicilo para proxectar a imaxe da nosa cidade máis aló das nosas fronteiras.
Pepe Araujo
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A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 O PAÍS DAS ÚLTIMAS COUSAS

DRAMATURXIA
Fernando Dacosta, a partir da novela de PAUL AUSTER
(Primeira parte da tetraloxía do futuro adverso ou distopía)
REPARTO
ANA MONTERO, TOÑO IGLESIAS, SERGIO ZEARRETA, VENANCIO
RODRÍGUEZ, PABLO SILVA, LAURA GONZÁLEZ, PAZ GRANDE, ANXO
BLANCO, ÓSCAR ORTEGA, DORINDA UDÍAS, XOAN C. LORENZO, BEATRIZ
RODRÍGUEZ E TEGRA VÁZQUEZ
FICHA TÉCNICA
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
ESCENOGRAFÍA E ATREZZO: Pablo Otero
VESTIARIO: Ruth Díaz
SON: Fernando Dacosta
MAQUILLAXE: Ruth Díaz
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero
FOTOGRAFÍA: Javier Álvarez
COORDENACIÓN MOSTRA-INTERCAMBIOS: Elena Seijo
DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
Unha moza chega a un país estranxeiro en busca do seu irmán
desaparecido. A situación alí é caótica: a pobreza, a desesperación, a violencia, rodéao todo. Ana acaba atrapada nese lugar (do
que xa non pode partir ninguén) e debe trocar radicalemente os
conceptos propios do odo de vida occidental para sobrevivir.
A amizade e o amor serán as axudas indispensables das que se
vale para poder saír adiante nese mundo hostil.
Nun ano que remata co cambio de século e de milenio pareceunos interesante a indagación de posibles signos apocalípticos
rexistrados na nosa flamante sociedade. A pouco que un observe,
que se deteña, que se afaste do tempo marcado pola vida frenética, aparecen síntomas, cando menos, preocupantes. É certo
que xogamos coa tradición de fin de milenio, é certo que se trata
dunha ficción teatral. Pero tamén é certo que cada vez costa
máis saborear os golpes de vida que nos rodean e que a miseria
e o horror non son só unha cuestión temporal: no noso mundo é
espacial. Está a moi poucos kilómetros.
SINOPSE
Ana abandoa aos seus pais e ao seu noivo para facer unha viaxe
a un país estranxeiro na procura do seu irmán que fora a ese país
coma xornalista e que desapareceu.
Ao chegar, Ana comprende que aquelas son as últimas cousas:
a miseria é total, a violencia é unha forma de vida, proliferan os
clubes do asasinato, as clínicas de eutanasia,... As palabras pérdense, hai sectas de diversos tipos que van dos rastreiros (cans
e serpes) aos risoños, as rúas desaparecen constantemente e os
homes das murallas atacan a quen pase a seu carón
Debe sobrevivir e pon todo o seu empeño niso. O oficio ao que
pode aspirar é o de trapeira recolledora de obxectos. Nas rúas
atópanse auténticos luxos con apariencia de obxectos inservibles. É a maneira de conseguir unhos poucos glots que permitan
seguir vivindo.
Nunha das súas saídas salva a vida a Isabel quen está a piques
de morrer aplastada baixo os corredores, grupos que corren
ata caer literalmente mortos. Isabel lévaa á súa casa onde está
Ferdinand, o seu home. Ana recupera as gañas de vivir gracias
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MITEU

á amizade, xa que sabe que non se pode saír de ningún modo
da cidade. Pero a morte misteriosa de Ferdinand e a longa
enfermidade acaban con Isabel. Ana volve a estar soa e cunha
única posibilidade: atopar a Sam, o xornalista que saíu tralos
pasos do seu irmán.
Co tempo Ana atopa a Sam na biblioteca, espazo reservado
polo goberno para grupos relixiosos, intelectuais e periodistas
estranxeiros. Xorde o amor como esperanza, como saída a ese
mundo apocalíptico, orixe ou final do noso mundo.
Pero a biblioteca incéndiase e Ana sofre un terrible accidente
polo que é levada á residencia Woburn, última esperanza dos
miserables e enfermos. Alí coñecerá a Victoria, a Boris e volverá
atopar a Sam retornando así a esperanza dunha vida distinta
lonxe da cidade.

CORDELIA
ESCENAS de varios autores

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 16 AO 30 DE ABRIL

1 Carrapuchiña e o outro de Francisco Nieva
Con: IRIA DE PAZOS, BEGOÑA GONZÁLEZ, DAVID RUBÍN, NATE BORRAJO
DIRECCIÓN: Suso Díaz

O PROCESO
O país das últimas cousas recolle a ficción narrativa e proxéctaa
nun lugar fóra do mundo e, ao tempo, moi próximo a el. As
suxerencias, os «non ditos», os silencios, as miradas furtivas,...
cobran unha importancia enorme nese mundo de subterfuxios,
de agresividade, de desconfianza.
Os personaxes viven situacións ao límite. A falta de ben-estar
provocou a perda do ben-ser. Hai un proceso de animalización
polo que o actor traballa desde a besta.
Partindo da falla de capacidade para andar, falar, comer ou
desfrutar e chegando a un estado de cosificación, o corpo vai
retomando o seu ton muscular, a súa posibilidade de movemento.
Despois volve a fala. Voltaremos á humanización para perdela
novamente.
Nesa franxa entre o home e a besta móvense os personaxes
desta obra: Corredores, portadores do derradeiro salto, corvos,
trapeiros, traballadores dos camións da morte, timadores, recén
chegados, etc.
Os actores, durante o proceso, manexaban textos sen saber as
intervencións dos seus compañeiros para potenciar ao máximo a
concentración, o estado de alerta, a espectación nese mundo no
que as rúas cambian dun día para outro e os edificios destrúense
conformándose barricadas cos desperdicios.
As emocións fíltranse polo corpo e o xogo-traballo faise moi
físico, moi «animal».
Contrastando con todo iso está a exploración da amizade e o
amor como salvación para as persoas que viven entre o horror.
Escenas espidas, abertas de cabeza e de corazón desenvólvense
neste espazo que moi ben podería levarnos a cidades destrozadas pola guerra.

Os anxos tamén poñen ovos de Jaime Pujol
Con: ANABEL CASTRO, MARÍA FEIJOO
DIRECCIÓN: Elena Seijo

Venres 16
ARAGÓN. Chandrío Teatro, Universidade de Zaragoza:
Laberinto de cristal de Alfonso Plou
Sábado 17
3 ANDALUCÍA. In vitro Teatro, Universidade de Xaén:
Sueño de una noche de verano de William Shakespeare
Domingo 18
GALICIA. A incrible muller agulla, Universidade de Santiago:
Desamañecendo de Carlos Lousada
Luns 19
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: O país das últimas cousas
de Paul Auster - Maricastaña - F. Dacosta
Martes 20
EXTREMADURA. Aula de Teatro da Universidade de Extremadura,
Campus de Cáceres: Rebelión en la granja de George Orwell
Mércores 21
GALICIA. Teatro da Bufarda, Universidade da Coruña:
O rei Lear de Xoán Carlos Mejuto
Xoves 22
2 ITALIA. Compagnia Teatrale DAF 3, Università Ca’ Foscari
di Venezia: L’imperatore di Atlantide de Viktor Ullmann
Venres 23
GALICIA. Rosaura e Cordelia, Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo:
Escenas de varios autores
Sábado 24
4 PORTUGAL*. TeatrUBI, Universidade da Beira Interior, Covilhã:
Mortos sem sepultura de Jean Paul Sartre
Domingo 25
MADRID. La Cuarta Pared, Teatro Universitario, Universidade Politècnica de Madrid: Roberto Zucco de Bernard Marie Kôltes
Luns 26
1 COLOMBIA. Corporación Teatro Comos, Universidade
Autónoma de Bucaramanga: Farsa y tragicomedia del conde de
Cuchicute de Juan Manuel Silva e outros relatos
Martes 27
ANDALUCÍA. Aula de Teatro de la Universidad de Almería,
Universidade de Almería: Farsas maravillosas de Alfonso Zurro
Mércores 28
ANDALUCÍA. Escena abierta de la Universidad de Málaga:
Ángeles y duendes de Federico García Lorca
Xoves 29
GALICIA. Eis, Universidade de Santiago:
Destino Ourense empalme de Vicente Montoto
Venres 30
XAPÓN. Rosa Yuki e Rinichi Suzuki, compañía invitada de Kyoto:
Reborn de creación propia

REPRESENTACIÓNS
1 CÁCERES (Gran Teatro)
2 BADAJOZ (Teatro López de Ayala)
3 PUERTO REAL (Teatro Principal)
4 CÁDIZ (Sala La Lechera)
5 OURENSE (Teatro Principal)
6 LUGO (Auditorio Gustavo Freire)
7 SANTIAGO (Sala Galán)
8 VIGO (Auditorio do Concello)
9-10 ALMERÍA (Teatro Apolo)
11 OURENSE (Teatro Principal)
12 LUGO (Auditorio Gustavo Freire)
13 MADRID (RESAD)
14 COVILHÃ (PORTUGAL) (Teatro-Cine)

Aceiro puro de Alejandro Jornet
Con: IRIA DE PAZOS
DIRECCIÓN: Suso Díaz
Dous de David Rubín
Con: NATE BORRAJO, DAVID RUBÍN
DIRECCIÓN: Elena Seijo

2 Cen mulleres de Kristina Halvorson
Con: RUTH SABUCEDO, BEGOÑA DÍAZ
DIRECCIÓN: Fina Calleja

ROSAURA
3 MACHT DE IMPROVISACIÓN
ELENCO
SONIA LÓPEZ, BEGOÑA MAIRA, PILAR ROMERO, MARTA G. NÓVOA,
MARÍA GALLEGO, ESTHER MOVILLA, MIRIAM BLANCO, XAIME MATEO,
DANI ROCHA, CARLOS RAFAEL, LUCÍA
DIRECCIÓN: Sabela Gago e Flor Figueroa

OUTRAS ACTIVIDADES
CABALGATA DE REIS
Os alumnos da Aula de Teatro Universitaria de Ourense participaron de xeito voluntario no espectáculo que, con motivo
da tradicional Cabalgata de Reis, organizou SARABELA TEATRO.
Feita a convocatoria presentáronse 33 alumnos e alumnas dos
tres niveis. Formaron parte do séquito de Baltasar e, despois
de 3 días de ensaios, encheron as rúas de baile e cánticos co
elemento da terra e o lume dentro dunha cabalgata organizada
por Sarabela Teatro
ACCIÓN «COMEDIA BÁRBARA»
Con motivo da presentación en Ourense do CDG coa obra de
Valle-Inclán en castelán, o que constituía un grave precedente de
perda de estatus da lingua galega nun dos poucos eidos sociais
no que a situación é favorable ao galego, e por amosarnos contrarios á representación dunha obra que ten prohibición expresa
de representarse en galego, entendendo este feito como censura
sen paliativos, a Aula de Teatro fixo unha convocatoria para que
os alumnos interesados se apuntasen a participar nunha acción
teatral xunto a figuras de primeiro orde da nosa cultura. Participaron alumnos dos tres niveis con música e accións teatrais de
intervención directa sobre o espectador.

* Covilhã representa outra peza ás 18’00h. ese mesmo día.
Haberá coloquio ao remate das representacións na cafetería
do teatro.

Febrilidade, alegría, expectación... coller folgos para o maratón... (hai anos comezaba coreando polas rúas Velaí ven MITEU, MITEU,
MITEU) e a partir de aí, a turbulencia, un torrente de emocións e sensacións: caña e pincho de lacón no Xes, olor a escenario e a
adrenalina, formiguillo intenso de todos os sentidos, absorber o espectáculo, aplausos, coloquios apaixoados, personaxes reais
e reencontros... Oportunidade de disfrutar propostas imaxinativas, refrescantes, rexuvenecedoras... revitalizarse e mineralizarse. Coller aire, respirar teatro por todos os poros da pel e osixenar o maxín. Na memoria, os momentos, as sensacións, o pracer
sensual da arte, o coñecemento doutras realidades, e tamén as persoas, os traballadores da fantasía. Benvida sempre á MITEU.
Tegra Vázquez Carpentier,
alumna da Aula desde o curso 1996-97 ó 1999-2000
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Electrizante, enerxizante, revitalizante... a cerimonia de recepción de novos alumnos cada comezo de curso é o primeiro paso dunha andaina común enriquecedora e, non por moitas veces transitada, menos excitante e nutritiva.
No horizonte, a conquista da rúa como espazo de exhibición escénica, de encontro lúdico co
obxectivo de conmover, mobilizar conciencias, traspasa-las barreiras e comunicarnos.
Nesta travesía facemos campamento para constituirnos como grupo, para mergullarnos nas nosas identidades e, ao dar voltas ao redor de nós, mirarnos no espello do outro.
Tomamos boa nota dos instrumentos imprescindibles para «contar». Espertamos o noso imaxinario,
-ás veces demasiado amodorrado polas tarefas cotiás-; estimulamos a nosa sensibilidade alimentándoa coa observación, co xogo, coa contemplación activa doutras artes; insolentes, tratamos de
beber de tódalas fontes posibles, metémo-lo nariz alá onde algo nos dí que se agochan materiais
aproveitables. Poñemos, quitamos, destilamos coma alambiques inquedos. E ese licor, esa esencialización de tantos estímulos servímolo, ben axitado, na rúa, nas beirarrúas e nos parques.
Un grolo de teatro sen que suba á cabeza! Grazas, alumnos!
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Sabela Gago
3
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A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 UN CONTO DE INVERNO de William Shakespeare
REPARTO
XOÁN C. LORENZO: Camilo, Lobo
ÓSCAR ORTEGA: Políxenes, Lobo
PABLO SILVA: Leontes, Tempo, Cómico
TEGRA VÁZQUEZ: Hermíone, Tempo, Cómico
LAURA GONZÁLEZ: Mamilio, Tempo
BEGOÑA DÍAZ: Emilio, Matriarca
TOÑO IGLESIAS: Antígono, Autólico
BEATRIZ RODRÍGUEZ: Paulina, Tempo, Cómico
IRIA DE PAZOS: Garda, Simple
TITO R. ASOREY Oficial, Mariñeiro, Tempo, Florisel
LAURA GONZÁLEZ Perdita
EQUIPO TÉCNICO - ARTÍSTICO
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
ESCENOGRAFÍA, ATREZZO E PRODUCIÓN: Pablo Otero «Peixe»
VESTIARIO, MAQUILLAXE E PRODUCIÓN: Mónica González
SON: Fernando Dacosta
FOTOGRAFÍA: Mario G. Herradón
DIRECCIÓN: Fernando Dacosta

OS ACTORES - OS PERSONAXES
TOÑO IGLESIAS: É Antígono. Servinte de Leontes e encargado de
abandoar a Perdita en terras salvaxes. Morre atacado por un oso.
Tamén será o pícaro Autólico, que desde o seu xogo de enganos
procura un final feliz inesperado. Canta, rí e fai rir.
LAURA GONZÁLEZ: Tamén ten o seu doblete. É Perdita, a nena
abandoada que é recollida por unha vella pastora e que, xa
moza, namorará de Florisel. Con anterioridade interpretou a
Mamilio, o adolescente fillo de Leontes. É dicir, representa a
parella de irmáns.
TITO RODRÍGUEZ: Florisel, o fillo de Políxenes, o namorado de Perdita, o noso cabaleiro e xoven galán.
PABLO SILVA: Fai a Leontes, o peor dos ciumentos de Shakespeare. Otelo a seu carón é un bendito. Desconfía de todos, ataca aos
seus amigos e á súa muller. Perde un fillo. Ao final gañará unha
filla, un xenro e recuperará parte do que perdeu.
ÓSCAR ORTEGA: El é Políxenes, de quen desconfía Leontes. Á súa
vez tratará de impedir o amor do seu fillo Florisel con Perdita.
Afortunadamente non o consegue.
TEGRA VÁZQUEZ: Hermíone. Muller boa e castigada fortemente.
Non entende a tolemia do seu home. Desaparece en brazos da
morte. A súa reaparición pode ser produto dalgún raro produto
(valga o xogo de palabras).
BEATRIZ RODRÍGUEZ: Ela representa a Paulina, a muller forte, a
sabia que non teme, que se enfronta ao poder coa vontade de 10
machos. Probablemente Shakespeare adiantouse cos plantexamentos deste personaxe nuns 400 anos.
XOAN C. LORENZO: Camilo. Fronte a servidores intrigantes do autor
inglés, Camilo é a bondade xusta, o respecto con principios, o
criado que defende a ética diante do seu señor, sexa como sexa.
BEGOÑA DÍAZ: A Pastora que ao recoller a Perdita abre un mundo
novo de esperanza e troca a traxedia en comedia.
IRIA DE PAZOS: A Simple filla da Pastora. Exercerá de irmanastra de
Perdita. Con Autólico soportan gran parte da comicidade da obra.
Entre todos son coros, o Tempo, Carcereiro, Damas, Oráculo,
Mariñeiros,...

Esta montaxe trátase dunha aposta pola organicidade á hora de
sentir e emocionarse co texto de Shakespeare, máis ca dunha
actualización.
É certo que na versión, que respecta o texto do autor inglés,
cortáronse aqueles elementos máis afastados da cultura e a sociedade de hoxe e acentuáronse aqueles temas que máis poden
mover ao espectador ao que nos diriximos. O feito de suprimir
parte do texto é porque, ademais, no caso contrario, estariamos a
falar dunha obra de tres horas, algo ao que non está habituado o
público de hoxe en día.
O xogo coas tendencias musicais quere imprimir ritmo aos intérpretes, naturalizar as palabras de Shakespeare para un xoven
actor de hoxe, e que soen frescas e novas. Por outra banda, os
cambios musicais acompañan os estilos diversos que se atopan
nesta peza e que van da comedia ao drama e á traxedia.
O vestiario é recargado, como o podería ser o das cortes onde se
desenvolve a obra, e vai na liña de xogo que plantexa o conxunto
da montaxe. Cada reino ten un estilo que prevalece, unha moda;
varía o mundo do campo e o máxico do Tempo. Trata de recoller
elementos que resulten afíns a unha estética chamativa de hoxe
e, ao mesmo tempo, elementos clásicos.
A escenografía está presente de principio a fin e é polivalente:
o tobogán é trono, espazo de xogos, escondite; as estruturas
laterais son árbores, columpios, recunchos, prisión, etc. Trata de
aparecer limpa e sobria diante de todo o xogo plantexado.
As luces enmarcan, crean ambientes, acompañan o estado de
ánimo dos personaxes. Hai un xogo constante e moi chamativo
que procura realzar os momentos álxidos da historia.
UNHA VERSIÓN - UN PROCESO
The Winter’s Tale é unha das últimas obras de Shakespeare (está
considerada como a penúltima) e a variedade de xéneros, de estilos e de atmósferas que se respiran na peza fan dela unha obra
complexa en canto ao punto de partida da montaxe.
Desde a nosa visión queremos que o espectador que se achegue
á nosa proposta se sinta coma un neno ao que lle contan preto
da orella un conto nocturo. Deste xeito, coa estética de conto e
con estilos musicais Pop, tecno e flamenco-fusion, aparecen
diante do neno-espectador momentos de sorpresa (coreografías, cancións, acrobacia, xogo), momentos de terror (o terror
doméstico que azouta á nosa sociedade, o mal trato da muller,
o suicidio do adolescente), momentos tenros (a nai coa súa
criatura, o namoramento, a amizade), ou momentos cómicos (o
pícaro, a simple, a festa xitana, o ton de diversas escenas, os
xogos actorais).
REPRESENTACIÓNS
1 CÁCERES (Gran Teatro)
2 BADAJOZ (Teatro López de Ayala)
3 JEREZ (Facultad de Derecho)
4 VIGO (Auditorio do Concello)
5 SANTIAGO (Salón Teatro)
6 OURENSE (Teatro Principal)
7 A CORUÑA (Forum Metropolitano)
8 ZARAGOZA (Colegio Mayor Pedro Cerbuna)
9 LISBOA (Teatro da Trinidade)
10 OURENSE (Teatro Principal)
11-12 LUGO (Auditorio Gustavo Freire)
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CORDELIA
1 OS ECOS DA CELESTINA, sobre A Celestina de Fernando de Rojas
ELENCO
EVA VILAR, MARTA G. NÓVOA, MARÍA GALLEGO, CÉSAR JOSÉ LÓPEZ,
XAIME MATEO, CARLOS RAFAEL, BEGOÑA MAIRA, GEMA PÉREZ,
DANIELE TOMMASINI, SONIA LÓPEZ, PILAR ROMERO, MARÍA FEIJOO,
RUTH SABUCEDO, NATE BORRAJO
LUZ: Suso Díaz
MÚSICA: Fernando Dacosta
DIRECCIÓN: Elena Seijo e Fina Calleja
Decidíuse traballar con escenas da «Celestina» en versión de
Ángel facio por varios motivos.
Un deles achegarnos a un texto clásico, como poucos digno
de tal nome.
En segundo lugar, o máis importante, como instrumento para
traballar cos actores nunha manipulación insolente, explorando formas e estilos, descubrindo novos sentidos neste
magnífico texto.
Presentamos así un traballo en proceso, non un produto final.
Convidamos aos espectadores que miren polo ollo desta pechadura imaxinaria e compartan connosco este momento creativo
e enriquecedor.

ROSAURA
2 Happening
Como colofón de tódolos cursos, no mes de xuño o grupo Rosaura esceneficou un happening de corte simbólico na Praza de Paz
Nóvoa, en Ourense. Seguido por numeroso público, involucrou a
tódolos alumnos do primeiro nivel e acabou de agrupalos para os
vindeiros cursos da Aula de Teatro.
IDEA: Elena Seijo
ACCIÓN TEATRAL para o comezo da MITEU, consistente na chegada
e discurso do PRESIDENTE DE SEALAND, famoso país do que podemos dicir que sí existe, xa que o seu presidente estivo aquí co
gallo do evento cultural que se aveciñaba na nosa cidade: A Mostra de Teatro. O problema veu cando o Sr. Presidente confundíu o
evento teatral cun evento... deportivo. A partir daí a rúa do paseo
foi o escenario da resolución dos artistas-deportistas.

5ª
MITEU
MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 25 DE ABRIL AO 12 DE MAIO. TEATRO PRINCIPAL.
A Mostra dunha cidade, o teatro dunha Universidade.
En 5 anos, 5 continentes
ABRIL
Martes 25
Acción teatral e desfile polas rúas de Ourense

Mércores 26
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo:
Os Ecos da Celestina sobre textos de Fernando de Rojas
Xoves 27: DESCANSO
Venres 28
EXTREMADURA. Aula de Teatro de Badajoz,
Universidad de Extremadura: El diablo mundo
de José de Espronceda en adaptación de Miguel Ángel Lama
Sábado 29
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de LUGO, Universidade de
Santiago de Compostela: Fin de partida de Samuel Beckett
Domingo 30
3 PORTUGAL. Grupo de Teatro da Faculdade de Letras,
Universidade de LISBOA: Troikadilhos
MAIO
Luns 1
4 COSTA DE MARFIL. Le bin Kadi so. ABIDJAN. Troupe en relation
avec l’Ecole Normale Superieure d’Abidjan. Faust ou le marché
rapé de Méfisto (rapsodie Abidjanaise) d’après Goethe
Martes 2
1 CANARIAS. Teatro 13 de SANTA CRUZ DE TENERIFE, Universidad
de La Laguna: Un café sin azúcar de Abraham Gómez, Amelia
Suárez e Pedro Lozano
Mércores 3
GALICIA. Xerigonza de VIGO, Universidade de Vigo:
A grande noite de Fiz de Miguel Anxo Murado
Xoves 4
COMUNIDADE VALENCIANA. T. U. de ALICANTE, Universidad
de Alicante: Mucho ruido y pocas nueces de W. Shakespeare
ALICANTE. Teatro Universitario: Tic Tac de Javier López Alós, Juan
C. Mestre e Juan Luis Mira. (Ás 24’00h. na Cervexería O Moucho)
Venres 5
PAÍS VASCO. Narruzco Zezen, Universidad del País Vasco:
Apertura Orangután de Fernando Arrabal
Sábado 6: DESCANSO
Domingo 7
ARAGÓN. La Barca de Caronte y Babilonia Teatro de ZARAGOZA,
Universidad de Zaragoza: La máquina Hamlet de Heiner Müller
Luns 8
AUSTRALIA. (Brisbane - Queensland). Aboriginal Center for the
performing arts: Permormances que inclúen danzas con temas
tradicionais aborixes, cancións, pezas dramáticas
Martes 9
PAÍS VASCO. Aula Libre de Teatro, Universidad del País Vasco:
Del poder y la gloria sobre textos de Sinisterra, Eurípides, Camus,
Jarry e Genet
Mércores 10
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de SANTIAGO, Universidade
de Santiago de Compostela: Os vellos non deben de namorarse
de Castelao.
Xoves 11
OURENSE. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Conto de inverno de W. Shakespeare
Venres 12
2 PORTUGAL. TeatrUBI de Covilhã, Universidade da Beira Interior:
E a viagem começou de Ruth Mandel (Ás 18’00h.)
Hamlet de W. Shakespeare.
HORA DE TÓDALAS REPRESENTACIÓNS: 20’30h. (agás se se especifica o contrario). COLOQUIO AO REMATE DAS FUNCIÓNS
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LEMBRANZAS DO FUTURO (Escolma)

1
2

A miña nai a contemplar a MITEU desde o ovo de cinco dias que foi, aló no Liceo, até a tortilla de case
tres semanas que é agora no Principal, no Auditório,
no Campus, nas ruas...
O director marroquino que descobreu o paraiso e a
Gehenna no mesmo licor-café.
Os desfiles inaugurais polo Paseo, que ardia como
unha falla durante 45 minutos; pintaban na máscara habitual da cidade, de viúva funcionária, bigodes
de carmín, narices de espuma, cornos de purpurina...
Os novatos de Rosaura (que bonito, ese estado amniótico en que todo o que teña que ver co teatro é tan
marabilloso como a lámpada de Aladino, antes de que
o abuelo Suso te mostre a crua realidade) enchendo
con teatro a vidreira do San Xes, e despois os bandullos cos seus saborosos pinchos de lacón asado.
As urxencias de Elena, os brincos de Fina, os sustos de
Sabela, os gritos de Fernando... todo tan entrañábel...
A homenaxe que organizamos para os traballadores
do Principal, unha big band multifuncional que facia
de todo para todos.
Aquela festa de despedida no Faiscas, marcada polo
escuro fantasma do Prestige, na que arrancamos do
público lágrimas e aplausos coa nosa desenfadada
versión de Maná.
Aquele buscavidas de Angola que case nos leva a
carteira cos pantalóns.
Os debates post-escénicos e o silencio previo e
ominoso, medoño, antes da primeira pergunta que
habia que extraer sempre con saca-rrollas e onde eu case sempre brillaba... pola miña ausencia
(perdón, perdón).
Ourense-Babel, portugués, italiano, francés, catalán, castellano, árabe, xaponés, húngaro, euskara,
inglés... todos partillando culturas, opinións, gastronomias, fluidos...
O viño das ceas... denominación de orixe Cambeo...
eu ainda continuo a procurar esas viñas.
Os palestinos de Al-Ksaba, que nos fixeron rir de horror... parece difícil a fusión, só depende do pais onde vivas.
E as Pájaras, Jodellanos, Jaimito «A-me-lie», as primas Alegria, Leo perdido trás dun maletín, Jorge
«mouth open till the dawn», Daniele Tortellini, Oscar
«Mosca», Sonia «the piercing girl», os Perrechos,
Begoñas varias, Pili-Pili, Toñomoucho e tantos outros
que, sen dicir os nomes, tamén están.
Lembranzas, si. Do futuro, porque isto continua, verdade? A que si? Vamos, que non teña que vir coa miña nai a pedir explicacións, que vai ser peor, xa sabedes como as gastamos os dous.
Carlos Rafael Ramos,
alumno da Aula entre 1999 e 2005
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A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 VODAS DE SANGUE de Federico García Lorca
en versión de Fernando Dacosta
REPARTO
TOÑO IGLESIAS: O Noivo, Músico
MÓNICA G. SUEIRO: A Nai
BEGOÑA MAIRA: A Veciña, Rapaza, Trasno
ÓSCAR ORTEGA: Leonardo
BEGOÑA DÍAZ: A Muller
MARTA G. NOVOA: A Sogra, Rapaza, Trasno
PILI ROMERO: A Nena, Rapaza, Trasno
SONIA DE SENDÓN: A Criada
CARLOS RAFAEL: O Pai, Mozo 2		
IRIA DE PAZOS: A Noiva
XAIME MATEO: Mozo, Mendigo, Músico
DANIELE TOMMASINI: Convidado, Lúa
MARICASTAÑA: Músicos, Sombras
EQUIPO TÉCNICO - ARTÍSTICO
ILUMINACIÓN, ESCENOGRAFÍA E ATREZZO: Suso Díaz
VESTIARIO E MAQUILLAXE: Mónica G. Sueiro
SON E MELODÍA CANCIÓNS: Fernando Dacosta
(«ME VA LA VIDA EN ELLO»: L. E. Aute)
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero «Peixe»
FOTOGRAFÍA: Mario G. Herradón
VERSIÓN E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta

O TEXTO
O autor da lúa, do regato, da noite e dos xuncos saca á luz o
sangue antes de que o beba a terra.
En «Vodas...» hai paixón, hai fíos de auga que calman as feridas
producidas pola terra e por ese recendo que sae dos peitos e
das trenzas.
«Vodas...» é a conxunción de elementos dramáticos que xogan
coa raiz, cos centros das cousas, coa emoción espida a carón da
poética surrealista, de personaxes que concretan as sensacións,
de atmosferas imposibles que anegan as realidades.
O 22 de xullo de 1928 un xornal almeriense publica: «Crime misterioso. Cando vai casar desaparece a noiva e é atopada xunto ao
cadáver do home con quen marchara».
Os medios seguiron con atención os sucesos de Níjar: «Crime
desenvolto en circunstancias misteriosas»; «Epílogo dun romance andaluz»; «Un drama de cobiza e amor»; ... Estando Federico
na Residencia de Estudiantes comentou: «¡A prensa, qué marabilla!, ¡lede esta nova !, ¡É un drama difícil de inventar». Estamos na
xénese de Vodas de Sangue que con enorme riqueza poética e
concisión nos aspectos dramáticos se presenta coma un conflito
de amor que remata coa morte.
A VERSIÓN
Seguindo o texto de Lorca introdúcense leves variacións textuais
que teñen como finalidade crear unha atmosfera sobrecolledora na que a Morte-Mendigo ten unha presencia constante
do mesmo xeito que a Lúa, personaxes que na obra do xenio
granadino aparecen unicamente no terceiro acto. Mantense na
versión galega o verso nas partes en que o presenta Lorca e
hai breves fragmentos de tres poemas ao comezo que están na
liña dramática de «Vodas...» entre os que destacamos a canción
de «Madrigal a cidade de Santiago» dos Seis poemas galegos
de Lorca.

A CONCEPCIÓN
A tensión dramática nesta peza é continua. A súa lectura é un
cúmulo de presaxios e por iso na posta en escena, mantendo
a forza teatral que iso posúe, contrástase con momentos de
ilusión, de xogo, de festa. Rescátanse eses momentos para que o
espectador manteña a tensión e non saiba antes de tempo o que
acabará sabendo sorprendido polos acontecementos.
O ritmo ten o seu clímax na voda. O cadro 2 do II acto é frenético
polo que se ve e, sobre todo, polo que se intúe. Os actores deben
coñecer moi ben a trama porque nesta peza é tan importante o
que se di como o que non se di e o que se ve coma o que non.
É o ritmo un indicador do estado de exhaltación e suspense no
que debe ficar o espectador en cada instante.
Paos, cancións, percusión... presencia dun coro que representa a
traxedia previa a que imos presenciar...
A iluminación é unha parte fundamental con claros escuros e
marcas puntuais nos interiores con alternativas que dan paso ao
onírico coa a parición dos personaxes fantásticos.
Hai contraste entre os personaxes rescatando a parte humana de
todos. Trátase de non decantarse por ningún deles. Deste xeito o espectador entra na complexidade da traxedia que non debe reducirse
en absoluto a un triángulo amoroso pola súa dimensión ancestral.
A música, tanto en directo coma en soporte grabado, crea ambientes resaltando o son fino dos violíns nos momentos previos á
morte. A percusión forte acompaña e marca moitos momentos da
obra. Os actores cantan e danzan.
A sensualidade faise presente nos brazos ao aire, nas miradas,
nos roces. O sexo, a morte e o sangue xorden da historia desta
traxedia enigmática por espida.
Os espazos están marcados por tarimas (interiores), teas que alternan para interior e exterior. Hai chan que suxire campo e hai presencia de árbores suxeridos coa luz que se converte en escenográfica.
REPRESENTACIÓNS
1 LUGO (Auditorio Gustavo Freire)
2 MUROS (Pozo do Cachón)
3 OURENSE (Teatro Principal)
4 VIGO (Auditorio do Concello)
5 A CORUÑA (Forum Metropolitano)
6 PONTEVEDRA (Auditorio de Caixa Nova)
7 CÁCERES (Auditorio)
8 PLASENCIA (Teatro Alcázar)
9 COMPOSTELA (Salón Teatro)
10 OURENSE (Teatro Principal)
11 JAÉN (Salón de actos de la Politécnica)
12 BURGOS (Teatro Principal)

NIVEIS
CORDELIA
1 FUENTEOVEJUNA EN PROCESO, a partir do texto de Lope de Vega
ELENCO
MONTSE BLANCO, YOLANDA RIVERO, MERCEDES DE SANTALÓ OSSORIO,
ALEJANDRO BLANCO, MARISOL GONZÁLEZ, JAVIER VILA, BEATRIZ FERRO,
PAULA AMEIJEIRAS, RUTH SABUCEDO, MARÍA JOSÉ FEIJOO, LINA PÉREZ,
TRINIDADE DOMÍNGUEZ, MARÍA DÍAZ, IAGO LÓPEZ, ALFONSO MÍGUEZ,
BEATRIZ RAÑÓ, BETY YÁÑEZ, NATALIA TABOADA, PILAR GONZÁLEZ

ILUMINACIÓN: Suso Díaz
SON: Fernando Dacosta
DIRECCIÓN: Sabela Gago, Fina Calleja, Elena Seijo
A sumisión e a perda da dignidade, a imposición da lei do máis forte,
o dereito a rebelarse ante a tiranía, a barbarie da guerra e a voz das
víctimas son algúns dos temas subxacentes en Fuenteovejuna.
En realidade, forman parte da espiral de tolemia que enxendra a
violencia en todas as súas formas.
Desde un tratamento coral, tentamos achegarnos a este texto
universal neste traballo «en proceso» con mestura de rexistros e
claves, buscamos unha respiración común para medrar xuntos.
Como colaboración con Amnistía Internacional, no día mundial
contra a tortura, Cordelia participou con parte desta montaxe na
Praza Maior de Ourense.

ROSAURA
2 ANIMACIÓN DE ESCAPARATES
ELENCO
PATRICIA ÁLVAREZ, LEDICIA ÁLVAREZ, UXÍA PÉREZ, CRISTINA ALSIRA
IGLESIAS, MARISOL GONZÁLEZ, LOURDES SOUTO, MIRIAM RODRÍGUEZ,
CARMEN MÉNDEZ, MANEL PRECEDO, PATRICIA GÓMEZ, IRENE
FERNÁNDEZ, ÖSCAR LORENZO, JORGE MARTÍNEZ, CARMEN ARANDA,
TITO ESCUDERO, MERCEDES DE SANTOLÓ OSSORIO, BEATRIZ MEDEIROS,
BEA FERRO, PAULA AZNAR
IDEA E DIRECCIÓN: Sabela Gago
Os espectadores da MITEU, media hora antes do comezo dos espectáculos, podían ver pequenas escenas no escaparate situado
fronte ao Teatro Principal (San Xes). As escenas, ademais, partían
de traballos elaborados por alumnos da Aula de teatro no obradoiro de Dramaturxia impartido por Ánxeles Cuña. Presentouse
esta iniciativa durante 6 días.

6ª
MITEU
MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 16 DE ABRIL AO 3 DE MAIO
ABRIL
Luns 16
2 GALICIA. Desfile polas rúas da cidade, 20’00h.
Martes 17
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Vodas de sangue de Federico
García Lorca. Teatro Principal 20’30h.
Mércores 18
CASTELA-LEÓN. Aula de Teatro de Burgos:
Roberto zucco de Bernard-Marie Koltès. Teatro Principal 20’30h.
1 Contada colectiva. Cervexaría o Moucho 24’00h. [Na foto:
Edgar Valeriano de Honduras].
Xoves 19
GALICIA. Teatro Espido, Aula de Teatro de Vigo: Ubú Rei de Alfred

Jarry. Teatro Principal 18’00h.
GALICIA Teatre, Aula de Teatro de Pontevedra: A desaparición de
Wendy de Benet i Jornet. Teatro Principal 20’30h.
Venres 20: Descanso
Sábado 21
ARAGÓN. Acme Teatro/Ecrevisse de Zaragoza: Buñuel: una jirafa,
baseado na obra poética de Buñuel. Teatro Principal 20’30h.
Domingo 22
MADRID. Grupo de teatro Séneca da Complutense de Madrid:
Gernika, un grito. 1937 de Ignacio Amestoy Egiguren. Teatro
Principal 20’30h.
HONDURAS. Teatro Taller de Tegucigalpa: El loco y la muerte e
Arlequino y Pantaleón de Darío Fo. Pub Star 24’00h.
Luns 23
FRANCIA. Ensemble Théâtre de la Cité Internationale, París:
Greek de Steven Berkoff. Teatro Principal 20’30h.
Martes 24
GALICIA. Aula de Teatro de Santiago: O burgués xentilhome de
Molière. Teatro Principal 20’30h.
Mércores 25
HONDURAS. Teatro Taller Tegucigalpa: El atravesado de Andrés
Caicedo. Teatro Principal 20’30h.
Xoves 26
GALICIA. Grupo Eis de Santiago: Polaroid de Suso de Toro. Teatro
Principal 20’30h.
HONDURAS. Teatro Taller Tegucigalpa: Las cuatro tablas e Limpando chaqueta, curtametraxes. Cine Clube Padre Feixoo. 24’00h.
Venres 27: Descanso
Sábado 28
PORTUGAL. TeatrUBI de Covilhã: A birra do morto de Vicente Sanches. Teatro Principal 20’30h.
Domingo 29
GALICIA. Grupo Hac Luce, Aula de Teatro da Coruña: O campo de
Griselda Gambaro. Tetaro Principal 20’30h.
GALICIA. Paparota Teatro. Coruña: Noveccento. Pub Star 24’00h.
Luns 30
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Fuenteovejuna en proceso,
textos de Lope de Vega. Tetaro Principal 20’30h.
MAIO
Martes 1
GALICIA. Aula de Tetaro de Lugo: Medea: arroutadas e delirio
dunha histérica en terras de Corintio de Fermin Cabal. Tetaro
principal 20’30h.
GALICIA. Caleac Tetaro de Lugo: Macbeth, versión libre de W.
Shakespeare. Teatro Principal 23’00h.
Mércores 2
EXTREMADURA. Aula de Teatro de Cáceres: Los habitantes de la
casa deshabitada, de Jardiel Poncela. Teatro Principal 20’30h.
Xoves 3
ITALIA. Laboratorio Teatrale D.A.F. de Venecia: Parole e música,
de Morton Feldlman e Samuel Beckett. Liceo 18’00h.
CATALUÑA. Espai de Teatre de l’Associció d’Antics Alumnes de
la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: Edip, sobre textos de
varios autores. Teatro Principal 20’30h.
Diario
Animación de escaparates polos alumnos de Rosaura, Aula de
Teatro Universitaria do Campus de Ourense, Universidade de Vigo,
GALICIA. Cafetería San Xes 20’00h.
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Os alumnos da Aula

Para min, a MITEU é un móntón
de pequenas cousas misturadas
A tarde na que se prepara o
desfile,
os quinces minutiños antes
de cada función tomándose
un «algo» coa xente,
ulir, de novo, o principal,
as obras que de verdade te
emocionan,
os nervios do día no que na escea tocábache estar a ti,
tal vez, os de cáceres volvendo
un ano máis,
Fina chamándote o coloquio,
todas as noites de troula cos
grupos,
a ver, que a estou tatareando,
«o pantaleón».
...
Moitos biquiños a todos, grazas por seguir contando coa
xente que estivemos na aula,
saber de vos trae sempre moi
moi moi bos recordos.
Pili Romero,
alumna da Aula entre 2001 e 2003
1
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A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 FAHRENHEIT 451 de Ray Bradbury

VERSIÓN
Fernando Dacosta
(Segunda parte da tetraloxía sobre o futuro adverso ou distopía)
REPARTO (Por orde de intervención)
CARLOS RAFAEL: Capitán
MARÍA DÍAZ: Montag
MARTA G. NOVOA: Bombeira 1
PILI ROMERO: Bombeira 2
IAGO LÓPEZ: Bombeiro 3
ALFONSO MÍGUEZ: Bombeiro 4
BEATRIZ RAÑÓ: Muller 1
IOLANDA RIVERO: Rapaza/Ana
MONTSE BLANCO: Rapaciña/Lena
XAIME MATEO: Otto
DANIELE TOMMASINI: Marcus
MARÍA GALLEGO: Operaria 1/Granda
TRINI DOMÍNGUEZ: Operaria 2/Simona
BEGOÑA MAYRA: Sabuxo
BEGOÑA DÍAZ: Faquí
SONIA DE SENDÓN: Hacán
BETI YÁÑEZ: Muller 2/Locutora
EQUIPO ARTÍSTICO E TÉCNICO
ESCENOGRAFÍA E ATREZZO: Suso Díaz
VESTIARIO E MAQUILLAXE: Mónica G. Sueiro
MÁSCARAS: Jesús Costa
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
SON: Fernando Dacosta
FOTOS: Mario G. Herradón
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
A OBRA
No ano 2099 están prohibidos os libros. Os bombeiros, corpo de
élite, responden ás alarmas que denuncian a presencia de libros
en casas que serán queimadas inmediatamente.
Montag, bombeira eficiente, entra nun camiño de progresivo coñecemento e irá tomando conciencia da gravIdade do mundo que
a rodea. Un mundo a piques de entrar nunha guerra sen retorno.
Nese camiño estará acompañada por personaxes que lle fan
apreciar o cheiro das cousas, a musicalidade, a outra mirada.
Xunto a ela, ábrese todo un poboado rebelde que trata de non
esquecer a historia do ser humano.
A MONTAXE
Cunha luz que demarca espazos, con elementos básicos dentro
dunha liña minimalista , van refrexándose os distintos lugares
polos que transita a historia, espazos cálidos e fríos, redondos e
cadrados coma os personaxes que os habitan. Escenas corais a
carón de escenas de íntima soidade.
«Todo está na palabra...
Unha idea enteira troca porque unha palabra cambiou de sitio, ou
porque outra sentou coma unha rainiña dentro dunha frase que
non a esperaba e que a obedeceu...
Teñen sombra, transparencia, peso, prumas, pelos, teñen de
todo o que se lles foi agregando de tanto rodar polo río, de tanto
transmigrar de patria, de tanto ser raíces... Son antiquísimas e
recentísimas...»

REPRESENTACIÓNS
1 Teatro-Cine de COVILHÃ (Portugal)
2 Auditorio Gustavo Freire de LUGO
3 Sala Aftasí de BADAJOZ
4 Gran Teatro de CÁCERES
5 Teatro Principal de OURENSE
6 Forum Metropolitano da CORUÑA
7 Salón Teatro de COMPOSTELA
8 Teatro Principal de OURENSE
9 Auditorio Centro Cultural Caixa Nova de VIGO
10 Teatro Principal de OURENSE
11 Auditorio Gustavo Freire de LUGO
12 ESAD de MURCIA

NIVEIS
CORDELIA
1 AO REDOR DE SHAKESPEARE, sobre textos de Romeo e Xulieta
ELENCO
PATRICIA ÁLVAREZ, LEDICIA ÁLVAREZ, UXÍA PÉREZ, CRISTINA ALSIRA
IGLESIAS, MARISOL GONZÁLEZ, LOURDES SOUTO, MIRIAM RODRÍGUEZ,
CARMEN MÉNDEZ, MANEL PRECEDO, PATRICIA GÓMEZ, IRENE FERNÁNDEZ, ÖSCAR LORENZO, JORGE MARTÍNEZ, CARMEN ARANDA, TITO
ESCUDERO, MERCEDES DE SANTOLÓ OSSORIO, BEATRIZ MEDEIROS, BEA
FERRO, PAULA AZNAR
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
SON: Fernando Dacosta
ADAPTACIÓN E DIRECCIÓN: Fina Calleja e Elena Seijo

ROSAURA
2 REXURDIMENTO
Desfile polas rúas de Ourense e acción teatral. Seguida por
centos de persoas na praza do Ferro presentaba unha feira
máxica onde a creatividade rachaba co mundo gris que rondaba
aos personaxes.
ELENCO
GALICIA GUTIÉRREZ, BELÉN IGLESIAS, ARIADNA LOSADA, CRISTINA
CAMPOS, MARILÓ ARIAS, IVÁN XUSTO, ALBERTO GESTEIRA, PILAR C.
APARICIO, FRANCISCO TRELLES, DAVID VARELA, PATRICIA PORTELA,
LORENA SOTELO, VALVAMUZ COTERILLO, GRACIELA ROJO, LEO CADAYA,
FROILA LÓPEZ, RAFAEL MEIXUS, MIRIAM RODRÍGUEZ, CARMEN GIL,
YU ESTÉVEZ
DIRECCIÓN: Sabela gago

7ª
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MITEU

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 11 AO 28 DE ABRIL
Xoves 11
1 GALICIA. Rosaura, Aula de Teatro Universitaria do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Acción na rúa. 19’30h. Praza
do Ferro
GALICIA. Cinnamon Gum: Concerto. 21’00h. Pub Star
Venres 12
GALICIA. Grupo Hac Luce, Universidade de A Coruña: Vida e obra
de Tantotén de Enrique Ballesté. 20’00h. Teatro Principal
MÉXICO. Escuela Nacional de Arte Teatral, Universidade
de México: La loca de Miramar de Fernando del Paso.
23’00h. Teatro Principal
Sábado 13
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Ao redor de Shakespeare, a partir
de textos de W. Shakespeare. 20’30h. Teatro Principal
Domingo 14
PORTUGAL. Grupo de Teatro de Letras, Universidade de Lisboa:
Kartoteka de Tadeusz Rózewicz. 20’30h. Teatro principal
Luns 15
2 ARAGÓN. Quiá! Teatro, Universidade de Zaragoza: Ubú rey de
Alfred Jarry. 20’30h. Teatro Principal
Martes 16
4 ANDALUCÍA. Grupo de Teatro Mamadou, Universidade de
Jaén: Amor3= Locura de Cristophe Berville. 20’30h. Teatro Principal
Mércores 17
MADRID. Teatro Brócoli, Universidade de Alcalá: Agnes de Dios de
John Pielmeier. 20’30h. Teatro Principal
Xoves 18
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Pontevedra, Universidade de Vigo: A balada do cárcere de Circe de Elena Cánovas,
Rubén Cobos e J. C. Talavera. 18’00h. Teatro principal
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Vigo,
Universidade de Vigo: Roberto Zucco de Bernard Marie Koltés.
20’30h. Teatro Principal
Venres 19
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Lugo, Universidade de
Santiago: Europa de David Greig. 20’30h. Teatro Principal
Sábado 20 e Domingo 21: DESCANSO
Luns 22
BALEARES. Morgana Teatre, Universitat de les Illes Balears:
Léstrany cas del Doktor Jekill i el Senyor Hyde de Robert L. Stevenson. 20’30h. Teatro principal
Martes 23
COLABORA: CHILE Teatro Pimpiriflauta, Universidad Autónoma de
Temuco: Epeu: Un cuento Mapuche El Zorro y la Bandurria.
20’30h. Teatro Principal
CASTELA E LEÓN. Nimio, Universidade de Salamanca: Desalmados
hasta los dientes, unha de historias. 01’00h. Cervexaría O Moucho
Mércores 24
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Fahrenheit 451
de Ray Bradbury. 20’30h. Teatro Principal
Xoves 25
5 GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Santiago, Universidade
de Santiago: Matanza de Roberto Salgueiro. 20’30h. Teatro Principal
Venres 26
EXTREMADURA. Aula de Teatro Universitaria de Cáceres,
Universidade de Extremadura: El vergonzoso en palacio
de Tirso de Molina. 20’30h. Teatro Principal

Sábado 27
PORTUGAL. T.E.U.C. Universidade de Coimbra: As mulheres de
Lorca, a partir de textos de F. Gª. Lorca. 20’30h. Teatro Principal
GALICIA. Caleac Teatro de Lugo. Universidade de Santiago:
Hedera, versión libre de Romeo e Xulieta de W. Shakespeare.
01’00h. Aula de Teatro. Campus Universitario
Domingo 28
3 VALENCIA. Aula de Teatro de la Universidad de Alicante:
Romeo y Julieta de W. Shakespeare. 20’30h. Teatro Principal
VALENCIA. Aula de Teatro de la Universidad de Alicante:
Sol@ ante el peligro. Sesión Golfa. 01’00h. Pub Star
OUTRAS ACTIVIDADES
- PROGRAMACIÓN DE 21 ESPECTÁCULOS TEATRAIS
- CONFERENCIAS (A partir da enquisa realizada)
- PREMIO DE DRAMATURXIA «CARLOS COUCEIRO»
- Premio do xurado
- Premio do espectador
- Premio da MITEU 2002
- COLOQUIOS
- CAMPAÑA DE TEATRO COS INSTITUTOS
- DESFILE
- ENCONTROS DIARIOS COA PRENSA, 12’00h. no Liceo
(os días que hai representación)
- SESIÓNS GOLFAS
- CONCERTO
- FÓRA DE PROGRAMA

1

A Aula de Teatro Universitario non coñece de carreiras, profesións ou ocupacións, e inocula ese fabuloso veleno incurable. Despois, a vida «real e seria», (esa inoportuna e maleducada señora), tenta derrubar toda fantasía. Pero aínda non se
inventou a cura contra os soños, ¡ longa vida á vida!.
Alfonso Míguez,
alumno do 2000 ó 2003, resucitado por obra e gracia da «Barraca» 2008-2009, amén doutras colaboracións inconfensables.
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A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 O DESPERTAR
DRAMATURXIA
Fernando Dacosta,
baseada en Despertar de primavera de Frank Wedekind

REPARTO (Por orde de intervención)
MARÍA GALLEGO: Irene
CRISTINA IGLESIAS: Tea
MARÍA DÍAZ: Lúa
MANEL PRECEDO:
JORGE MARTÍNEZ: Míguel
Alfaias, Berto
PILI ROMERO: Laura
LOURDES SOUTO: Fidelita, Lema
LEDICIA ÁLVAREZ: Roberta
BEA MEDEIROS:
ALFONSO MÍGUEZ: Melchor
Chembruch, Gala, Doutora
UXÍA PÉREZ: Ilse
MIRIAM RODRÍGUEZ:
DANIELE TOMMASINI: Mauricio Ave, Cerraxeira
CARLOS RAFAEL: Gastón
IAGO LÓPEZ: Nesto
MARTA G. NÓVOA: María
BEGOÑA MAIRA: Beatriz
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
ESCENOGRAFÍA, ATREZZO E LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO E COMPLEMENTOS: Mónica G. Sueiro
SON: Fernando Dacosta
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero «Peixe»
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
A OBRA
Subir polas paredes por rabia, por xogo, por impotencia, por
amor. Trasladar esas paredes a un teatro. Presentalas diante
dunha espectadora, dun espectador, diante de cada un de vós.
Un teatro para a época na que aprendimos a dicir Nunca máis e
Iso non. Un manifesto ao comezo que xa empeza a ser vello cando
aínda non chegou á metade. E no medio de tanta premura: golpes
de vida, amor, morte, loita, esperanza... Para vós o noso despertar.
O DESPERTAR é unha obra de xóvenes nun universo ficcional con
referencias á máis clara actualidade.
O Despertar é o abrir de ollos dun grupo de amigos, estudiantes
universitarios, diante do mundo: o poder, a poesía, a amizade, o
sexo, a morte, a loucura,a droga, a represión, a rebeldía... asoman
nesta obra.
É un teatro xoven feito por xóvenes. A peza comeza cun manifesto que vai ser leit-motiv:
Queremos un tempo novo. Un tempo distinto.
Queremos un mundo dado a volta. Recomezado. Desenchufado,
apagado por nós, se é preciso, para conectalo novamente con
outros pensamentos, con outros discursos.
Cremos que outro mundo é posible, aínda, aínda...
Soñamos espertos coa primavera dos sentidos, co xogo, coa
ilusión. Por iso hai cousas que deben morrer. E se hai persoas
aferradas a esas cousas hai que afastalas. E se teñen importantes cargos, hai que derrocalas. Somos moitos.
Costounos atopar o estigma que nos une pero agora sabemos cal é. O
noso estigma é a xuventude. E o noso tempo é o da xuventude inqueda, o das persoas que saben que un xesto seu, no mercado, na rúa,
nas protestas, nos hospitais, na universidade, na tarima de oradores,
na última fila ou onde sexa, pode alteirar o rumbo das cousas.
A nosa terra é esta, a que coñecemos. Queremos chegar a máis
sitios. Viaxar coas almas. Porque somos máis fortes cá os paos
cos que nos paralizan. Porque podemos ter fillos, e eles terán
máis fillas, e estas terán fillos e fillas e seguiremos aí. As pegadas non desaparecerán aínda que se tapen. Non desaparecerán.

Somos a xuventude, o xogo, a primavera. Somos o espertar dun
mundo novo. Ese espertar e ese mundo que comezan cada mañá.
Sabemos chorar e apertar os dentes. Sabemos traballar. Sabemos poesía. Sabemos cando nos enganan.
As alamedas terán árbores, moitas árbores, e o monte chegará
ao asfalto. O mar será o mar e non un vertedoiro de petróleo. A
guerra non ten cabida pero sí a loita, que non terá máis víctimas
que os relegados á mediocridade.
Este é o noso canto. Este o noso estigma.
Estamos xuntos contra as verdades a medias, contra as decisións
non tomadas, contra a pequena corrección. Estamos contra os
que se escandalizan pola arte. Contra o poder. Pero sempre serán
benvidos cando esperten.
Este é o noso espertar.

taba ás portas do teatro coa culminación da ira, envexa, luxuria,
pereza, avaricia, gula, egoismo. Alumnos dos outros niveis
colaboraron na acción.

REPRESENTACIÓNS
1 LISBOA (PORTUGAL)(Teatro María Matos)
2 COVILHÃ (PORTUGAL)(Teatro-Cine)
3 EIBAR (Universidad Laboral)
4 MÉRIDA (Sala Trajano)
5 CÁCERES (Gran Teatro)
6 A CORUÑA (Forum Metropolitan)
7 PONTEVEDRA (Auditorio de Caixa Nova)
8 OURENSE (Teatro Principal)
9 CÁDIZ (Sala La Lechera)
10 PUERTO REAL (Teatro Principal)
11 COMPOSTELA (Teatro Principal)
12 LUGO (Auditorio Gustavo Freire)
13 OURENSE (Teatro Principal)
14 CASABLANCA (MARROCOS) (Instituto Cervantes)
15 CASABLANCA (MARROCOS) (Teatro Moulay Rachid)

OUTRAS COLABORACIÓNS

NIVEIS
CORDELIA
ITACA 16/03.
Dramaturxia a partir do mito de Ulises e Penélope: A Odisea
ELENCO
GALICIA GUTIÉRREZ, BELÉN IGLESIAS, ARIADNA LOSADA, CRISTINA
CAMPOS, IVÁN XUSTO, ALBERTO GESTEIRA, FRANCISCO TRELLES, DAVID
VARELA, PATRICIA PORTELA, LORENA SOTELO, LEO CADAYA, FROILA
LÓPEZ, RAFAEL MEIXUS, CARMEN GIL, YU ESTÉVEZ, PALOMA LUGILDE,
REYES LEIRO
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
SON: Fernando Dacosta
ADAPTACIÓN E DIRECCIÓN: Elena Seijo e Fina Calleja
Un mito atravesa a literatura universal e chega potente e lúcido
ata nós. Ulises fuxe das súas propias pantasmas; os mortos que
fabricou real ou virtualmente. Penélope, activa na súa espera é
clarividente na vivencia da súa traxedia.

ROSAURA
2 OS SETE PECADOS CAPITAIS
Seguida por centos de persoas ao longo do percorrido que rema-

ELENCO
MARÍA FELIZ, MANUEL FERNÁNDEZ, CELSO FERRO, TETÉ GARCÍA,
NATALIA GÓMEZ, ABRAHAM HERRERO, ANA BELÉN IGLESIAS, IRIA
LOISA JUSTO, MIGUEL ANXO MARTÍNEZ, MARTA PÉREZ, IRIA PIÑEIRO,
EVA PRIETO, AITOR REY, FRANCISCO RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ SOUSA,
ELENA TOURÓN
DIRECCIÓN: Sabela Gago

A Aula de Teatro colaborou cos Special Olympics durante a realización dos mesmos no mes de novembro no polideportivo «Paco
Paz» de Ourense.
De xeito voluntario, utilizando material da Aula de Teatro, alumnos
da mesma participaron en accións teatrais levadas a cabo a raíz
do caso «prestige»

1 PERFUSIÓN
Así mesmo, a Aula, colaborou na acción teatral levada a cabo a
finais de curso polas rúas de Ourense en colaboración cun grupo
de artistas da cidade (coordinados por Xosé Lois Vázquez «Che»
e Pepe Paz) e unindo aos alumnos dos tres niveis da Aula.
A acción foi espectacular e abre novas portas dentro da actividade xerada na Aula e de cara a participación desde a Universidade
en actos que teñan repercusión na cidade.
A trama: O Centro cultural pasa a ser o cuartel do Cumial. Chega
unha nova remesa de novatos para o corpo de élite: son os
espectadores que serán tratados coma soldados. O poder imperante, o militar, aseméllase a ese poder unívoco e sen fisuras do
Deus do Antigo Testamento que acolle a todo aquel que non cuestiona, ao que non indaga, ao que non procura. Unha prohibición:
tocar as sete máscaras, non achegarse, como paralelismo coa
árbore do ben e do mal. Desde as persoas que se manteñen en
silencio xorde o «leit-motiv» da acción:
«Quen renuncia a soñar está matándose. Quen dá a vida por un
soño, vive sempre»
O ser humano desobedece e busca. Colócanse as sete máscaras. O militar, o Todopoderoso, expulsa do cuartel a cantos
desobedeceron, saen do paraíso do controlado, entran no caos,
na desorde, na vida.
A partir dese prólogo vén a secuencia das máscaras.
O nacemento como golpe de vida que o envolve todo, a presencia, a apertura de ollos e oídos, novas mentes, novos sentimentos. Unha canción que provén do comezo dos tempos acolle aos
seres incipientes.
As novas criaturas saen á rúa. Nos Xardíns de Padre Feijoo tocan,
ulen, exploran, ven, escoitan, latexan, investigan: roda, lume, ritmos, xogo, liturxias, roupa, velocidade, bombas, medicinas, luz,...
ábrese a caixa de Pandora. A aprendizaxe.
Sabedores de seren seres superiores conquistan, avanzan, progresan, arrasan. Entran no Liceo. A pedra da forza está no interior

da fonte: comida, sexo, cartos, fermosura, obxectos, O poder.
Loitan por entrar. Os machos establecen alianzas para posuir o
bastón de mando . Represión brutal dos poderosos sobre as que
quedan fóra da fonte.
«Quen renuncia a soñar está matándose. Quen dá a vida por un
soño, vive sempre»
As femias non aceptan a orde imposta. A femia é símbolo da
revolución aínda pendente, da necesidade de subverter, de dar a
volta, de virar as ópticas. Da necesidade de unión dos oprimidos
contra o opresor. Declaración de guerra. A saída pletórica con berros de guerra contrasta coa canción sinxela e triste do home que
lle fai ver ao seu amor que outra vez se escoita falar de tempos
de grandeza, de victoria, de guerras que ensalcen os valores
patrios. A el, non o van ter esas bandeiras.
Preparación do campo de batalla na Praza Maior: A guerra.
As distintas guerras cotiáns, a loita por un posto no mundo, as
miserias do día a día que tanto nos ocupan, a loita por estar
enriba, guerras, guerras. As xentes organízanse. Formación dos
exércitos. Ostentación das bandeiras que se converten en paos
de batalla, todos loitan ata quedar de xeonllos nun cadro que nos
leva a Goya cos homes enterrados que se darán golpes estériles
ata a morte.
A supervivencia dos que quedan fai avanzar. Polas ruelas
descóbrese un espacio novo: o Teatro. Os feridos, os resultantes,
os existentes, os que viven,... aman: O amor: nas plateas, no
anfiteatro, nos palcos, no escenario, o amor adolescente, o
amor da ruptura, o amor vello, o amor non declarado, o amor
consumado, o amor na enfermidade, a amizade, o amor de todas
as sexualidades, a unión.
Dese acto de amor caótico xorde a orde do creador humano, o
impulso, a necesidade de contar no mundo e para o mundo: A
creación. Música, danza, xogo, pintura, teatro. O escenario vive
e impulsa. A catarse do ser humano. Todo acto creativo é un
acto de amor.
Trala grande creación vén a hora que remata. Os militares irrompen no teatro expulsando novamente, berrando, envolvendo a
todos nun pesadelo cando máis descoidados estamos, porque,
como di Brecht, «Aínda é fecundo o ventre de onde sae o
inmundo»
Saída á noite regalada, á noite existente, á noite que xa non se
pode apreciar porque están a punto de matarnos a todos, porque
cada morto da historia, cada fusilado, cada gaseado, cada tiroteado, cada torturado, somos todos e cada un de nós.
Chegada á Praza do Ferro. Lume, pedra, percusión: A morte. O
fusilamento que acala conciencias. O final. Os uniformes cuspen,
berran, rematan co fermoso, rematan coa vida...
No silencio da morte, un grupo de persoas, incontroladamente
e en silencio, reparte pequenas follas de cores, envoltas en
bágoas de tristura e rabia, nas que se pode ler
«Quen renuncia a soñar está matándose. Quen dá a vida por un
soño, vive sempre»
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8ª
MITEU

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 22 DE ABRIL AO 10 DE MAIO
ABRIL
Martes 22
GALICIA. Rosaura, Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo: Os sete pecados,
acción teatral de Sabela Gago. Rúas da cidade: paseo, Praza
Maior, Rúa da Paz: 19’00 h. 		
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Santiago, Universidade
de Santiago de Compostela: Apnea, traxedia contemporánea para
5 intérpretes, de Roberto Salgueiro
Mércores 23
GALICIA. Caleac Teatro, Universidade de Santiago: A noite dos
asasinos de José Triana
Xoves 24
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Itaca 16-03, dramaturxia de Elena
Seijo e Fina Calleja
CONTADA COLECTIVA: Varios contadores de historias: Carlos
Rafael, Iago López, Manel Precedo,...: Prestige. Pub Faíscas: 1’00 h.
Venres 25: Descanso
Sábado 26
PORTUGAL, COVILHÃ. TeatrUBI, Universidade da Beira Interior:
No outro lado sempre estás tu, no lado de Nápoles, creación
propia. Teatro Principal: 18’00 h.
PORTUGAL, COVILHÃ. TeatrUBI, Universidade da Beira Interior: A
ferida no pescoço, baseada en «Descriçâo de um quadro» de
Heiner Muller. Teatro Principal: 23’00 h.
Domingo 27
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Lugo. Universidade de
Santiago de Compostela: Pic-Nic, de Fernando Arrabal
Luns 28
BALEARES: Morgana Teatre, Universidade das Illas Baleares:
1984 de George Orwell, adaptación de Juan Enrique Ramón
Balcells
Martes 29
GALICIA. Aula de teatro Universitaria de Pontevedra, Universidade de Vigo: Ecos e silencios, creación a partir de fotos de
Sebastiâo salgado. Teatro Principal: 18’00 h.
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Vigo, Universidade de
Vigo: Supertot, de Benet i Jornet
Mércores 30
TERTULIA (en «Outras Actividades»)
3 MADRID. Aula de investigación Teatral de la Facultad de
Filosofía, Universidade Complutense de Madrid: Artaud: para
acabar de una vez con el juicio de Dios de Antonin Artaud
MAIO
Xoves 1, Venres 2, Sábado 3: Descanso
Domingo 4
1 PORTUGAL, AVEIRO. GRETUA, Grupo Experimental de Teatro,
Universidade de Aveiro: Café Terrasse, creación propia
Luns 5
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: O despertar, dramaturxia de
Fernando Dacosta baseada en Despertar de Primavera
Martes 6
GALICIA. Grupo Hac Luce, Universidade da Coruña: Rulfo, polo
pequeno ceo da porta, textos de Juan Rulfo
MÉXICO, QUERÉTARO. Grupo La Vuelta, Universidad Autónoma de
Querétaro: Frieda de Ivonne Ruiz. Teatro Principal: 23’00 h.

Mércores 7
EXTREMADURA, BADAJOZ. Aula de Teatro de la UEX, Universidade
de Extremadura: Zahra, Favorita de Alanadalus, versión libre da
obra de Antonia Bueno
Xoves 8
2 ANGOLA. Antroido angolano. Praza do Ferro: 19’00 h.
ANGOLA. Associaçâo de Estudantes Angolanos em Portugal:
Bungula pela libertaçâo, conto popular angolano
Venres 9
ANDALUCÍA. Grupo Mamadou, Universidade de Jaén: Klit Gland
Klub, creación propia
CONCERTO E FEIRA (en «Outras Actividades»)
Sábado 10
MARROCOS, CASABLANCA. Atelier de Théâtre de Ben M’Sik: El
Soko de bla bla, a partir de Ñaque o de piojos e actores de Sinisterra. Coa colaboración do Instituto Cervantes
As representacións son no TEATRO PRINCIPAL ás 20’30 h., agás
onde se especifican outros espacios ou horarios.
OUTRAS ACTIVIDADES
CONFERENCIAS
- Domingo 11 de maio. Teatro Principal
EXPOSICIÓNS
- Alba Rubín. Teatro Principal. Do 22 ao 30 de abril
- Alba Vázquez. Teatro Principal. Do 4 ao 11 de maio
- A MITEU. Cervexaria O Mucho. Do 22 de abril ao 11 de maio
CONCERTOS
- VENRES 9 DE MAIO. Praza Maior ás 23’00 h.: Lamatumbá (Ourense) e Semba Reggae (Angola)
- SÁBADO 10 DE MAIO. Café La Antigua á 1’00 h.: Música angolana
PREMIO DE DRAMATURXIA CARLOS COUCEIRO
- Premio do xurado e premio do espectador
- Figuras do ceramista Jesús Costa
COLOQUIOS
- Ao remate das representacións na cafetería do Teatro
TERTULIA
- Mércores 30 de abril ás 17’00 no café Ollo Ledo: «O teatro da
Crueldade» con Marifé Santiago Bolaños
CAMPAÑA coa Área de Educación do Concello de Ourense
Fóra de programa

1

1

1

2

1

MITEU… que dicir… pois a verdade o primeiro que se me ven a cabeza cando digo Miteu é… bufffffff!!!, e non sei…
penso que…se fora un animal sería un paxaro, un ave fénix de moitas cores que rexurde das cinxas grises do inverno. Se fora un transporte sería un autobús, onde colle moita, moita xente durante moitísimas horas…e se fora
un estado sería… estar namorada… coa sangue bulindo polas veas e o corazón bombeando rápido, rápido, rápido…
un beixiño e unha aperta de lirón.
María Díaz, alumna da Aula de 2001 a 2005 e de 2008 a 2010
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A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 TOTEM

VERSIÓN
Fernando Dacosta, de Señor das moscas de William Golding
(Primeira parte da triloxía do monstro)
REPARTO (Por orde de intervención)
CARLOS RAFAEL: Oficial, Magu
GALICIA GUTIÉRREZ: Marema
LEDICIA ÁLVAREZ: Porki
BEA MEDEIROS: Mahda
FRANCISCO TRELLES «CAPI»: Raf FROILA LÓPEZ: TANI
MARÍA GALLEGO: Far
UXÍA PÉREZ: Sima
RAFAEL MEIXUS: Xaco
REYES LEIRO: Haegal
MARÍA DÍAZ: Roge
CRISTINA CAMPOS: Morga
YU ESTÉVEZ: BiboTRINI
CARMEN GIL: Kiku
DOMÍNGUEZ: Sami
TAMÉN ELES EN: Pesadelo,
DAVID VARELA: Eli
Soño, Xabaríns, Señor das
MANEL P. BARBEITO: Sito
Moscas, Seres Máxicos da
IVÁN XUSTO: Fredo
Noite, Mariños
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
ESCENOGRAFÍA, ATREZZO, LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO, COMPLEMENTOS: Mónica G. Sueiro
SON: Fernando Dacosta
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero «Peixe»
MÁSCARAS: Xesús Costa
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
A PREGUNTA
¿Qué pasaría, neste noso mundo de guerras, violencia, aprendizaxe recitativa, afastamento das emocións… se un grupo de
nenos caese nunha illa deserta?
A HISTORIA
Un grupo de nenos, entre 7 e 12 anos, son evacuados do seu país
por mor da ameaza dun holocausto nuclear.
Na viaxe cara o seu destino o avión é atacado e cae nunha illa deserta. Unha veintena de nenos sobreviven e deben afrontar a súa nova
situación: sen adultos, nunha illa na que ninguén sabe que están,
coa necesidade de organizarse para facerse ver, comer, construir
refuxios, cazar,... e todo isto sendo personiñas que aínda están asimilando as normas da civilización occidental, acostumados ás disciplinas férreas e a obedecer, pero cunha baixa educación emocional.
O carisma, a razón, o místico, a forza, a crueldade veranse nunha
encrucillada que, como todas, acaba destapando o demo que o
ser humano leva dentro, ese Señor das moscas que induce ao
odio e á morte.
A MONTAXE
17 actores que son, ademais do seu personaxe, soño, pesadelo,
seres máxicos, xabaríns, Señor das moscas...
Un espazo con niveis que nos leva á praia, ao mar coralino, á
selva e á montaña.
Un xogo de regreso á idade das emocións exacerbadas, do pranto
que dexenera en riso, do riso estrondoso, da enerxía irrefrenable
Un ritmo trepidante onde conviven exploración, xogo, asembleas,
fogueiras, caza, tenrura, pelexas, odio, soños e pesadelos.
Un proceso de volta ao salvaxismo, ao primitivismo, ao espacio
onde os fortes apartan aos válidos
Unha orixe do rito, da ofrenda, do místico. O mito do fundacional
Un labirinto de situacións que van do allegro ao adagio, da aria ao
recitativo, do golpe á caricia, do máxico ás entrañas.
E o medo…

REPRESENTACIÓNS
1 Teatro-Cine de COVILHÃ (PORTUGAL)
2 Gran Teatro de CÁCERES
3 Universidad de BADAJOZ
4 Teatro Principal de HUELVA
5 Forum Metropolitano da CORUÑA
6 Teatro Principal de OURENSE
7 Salón de actos do CUVI de VIGO
8 Teatro García Lorca de FUENTEVAQUEROS-GRANADA
9 Universidad de TERUEL
10 Colegio Mayor Pedro Cerbuna de ZARAGOZA
11 Magisterio de PONTEVEDRA
12 Auditorio Gustavo Freire de LUGO
13 Sala La Lechera de CÁDIZ
14 Teatro de JEREZ
15 Salón Teatro de COMPOSTELA
16 Teatro Principal de OURENSE
17 Teatro Touria Sekkat de CASABLANCA (MARROCOS)

NIVEIS
CORDELIA
Escenas do REI LEAR de W. Shakespeare.
ELENCO
MARIE FELTZ, MANUEL FERNÁNDEZ, CELSO FERRO, TETÉ GARCÍA,
MARÍA TERESA GARCÍA, AITOR REY, PALOMA LUGILDE, RAFA ÁLVAREZ,
MIGUEL ANXO MARTÍNEZ, ALBERTO GESTEIRA, PILAR, GRACIELA
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
SON: Fernando Dacosta
ADAPTACIÓN E DIRECCIÓN: Elena Seijo e Fina Calleja
Traxedia na que a subversión de todos os valores fai percibir con
crúa nitidez a presencia do absurdo na mesma cerna da vida.

ROSAURA
1 Fai un desfile-acción na inauguración da MITEU xunto ao
grupo de rúa Os Quinquilláns.
ELENCO
CONCHI PÉREZ, LUCÍA MÉNDEZ, HÉCTOR CASAS, NURIA RODRÍGUEZ,
LAURA MOSCA, DOA OCAMPO, VENTURA BRETAL, PAULA CARDAVEIRA,
LETICIA CERDEIRA, BELÉN ANDRADE, TANIA GONZÁLEZ, OLAIA SALGADO, ÓSCAR DOCAMPO, CÉSAR CARBALLO, ALFONSO MÍGUEZ, PAULA
DOPAZO, TAMARA ROJAS
DIRECCIÓN: Sabela Gago

9ª
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MITEU

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 14 DE ABRIL AO 2 DE MAIO
ABRIL
Mércores 14
GALICIA, Os Quinquilláns: Inauguración. No casco vello
GALICIA. Rosaura, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Acción desfile. Na rúa
ARAGÓN. Aula de Teatro de Zaragoza: El último gallinero de M.
Martínez Mediero
Xoves 15
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria do Campus de Ourense, Universidade de Vigo: Escenas do Rei Lear de W. Shakespeare
Venres 16
ANDALUCÍA. Aula de Teatro de Granada: Casina de Plauto
CASTELA E LEÓN. Mago Romondi de Valladolid, na cafetería Auriense
Sábado 17
5 GALICIA. Hac Luce, Aula de Teatro de Coruña:
Gominolas de Ivonne Ruiz
Domingo 18
4 PORTUGAL. CITAC de Coimbra: As aventuras extraordinarias
do Príncipe e do Castor, creación propia
Luns 19
GALICIA. Aula de Teatro de Lugo: Joan, baseada na vida de Víctor Jara
Martes 20
MADRID. Seriedad, por favor: West side Story,
baseda na idea de Jerome Robbins
Mércores 21 e Xoves 22: Descanso
Venres 23
GALICIA. Caleac Teatro de Lugo: Jugem, Tanoques de María Teresa Menero
GALICIA. Caleac Teatro de Lugo con Performances nas facultades
Sábado 24
PORTUGAL, COVILHÃ. TeatrUBI: Don Quixote revisitado,
adaptación do texto de A. J. Da Silva.
Domingo 25
EXTREMADURA. Aula de Teatro de Plasencia:
Compañera del alma de Fulgencio Valares
PORTUGAL, COVILHÃ. TeatrUBI: O esencial invisivel, na Aula de Teatro
Luns 26
GALICIA. Aula de Teatro de Pontevedra:
Mórdeme de Inma Antonio Souto
Martes 27
1 HUNGRÍA. Théâtre des Ailes (Szàrnyak Szinhàza) de Budapest: Verkli, teatro danza grotesco e lírico
Mércores 28
GALICIA. Mofa e Befa: Cultura para dar e tomar
Venres 30
INGLATERRA. Universidade de Birminghan: Malabares, na rúa
INGLATERRA. Maxia desde Birminghan, no café Ollo Ledo
MAIO
Sábado 1
ANDALUCÍA. Aula de Teatro de Huelva:
Juegos prohibidos de Alberto Miralles
2 GALICIA. Quico Cadaval, na cafetería Auriense
Domingo 2
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Totem,
versión de F. Dacosta de Señor das moscas de W. Golding
As representacións son no TEATRO PRINCIPAL ás 20’30 h., agás
onde se especifican outros espacios ou horarios.

OUTRAS ACTIVIDADES
CURSOS
- Do 21 ao 24 de abril: Curso sobre a Commedia. COMEDIA: TIPOS E
CANNOVACIO por Tito R. Asorey (Ourense)
- Do 26 de abril ao 1 de maio: Curso sobre o método Lecoq O CORPO
EN ESCENA por Cintia Colavita (Roma) e Clemence Bucher (París)
CONFERENCIAS
- Día 2 de maio no Teatro Principal ás 12’00: Luis Tosar, Antonio
Durán «Morris», Manuel Martín Cuenca
EXPOSICIÓNS (NO TEATRO PRINCIPAL)
- Do 14 ao 20 de abril: PEPE VILAMOURE
- Do 23 de abril ao 2 de maio: PABLO OTERO «PEIXE»
MÚSICA
- Día 23 de abril: As Xestreu na Aula de Teatro
- 3 Día 2 de maio: El pararrayos e DELUXE na praza Maior

A U L A I N FA N T I L
GEPETTO Aula Universitaria de Teatro Infantil
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
presenta o seu primeiro espectáculo
INTRODUCCIÓN
A singularidade e importancia educativa da dramatización reside
en que agrupa todos os recursos expresivos do ser humano. É
completa, xa que coordena as catro ferramentas que convencionalmente consideramos básicas para tal fin: lingüística, corporal,
plástica e rítmico-musical. Cada un destes tipos de expresión
ten o seu lugar independente nos programas escolares. A
dramatización ofrece a oportunidade de cultivalos, ás veces de
maneira simultánea, outras de forma sucesiva, coa motivación
para as nenas e nenos que supón o seu carácter lúdico. Ofrece
así unha linguaxe globalizadora que non parcela artificialmente
as manifestacións expresivas da nena ou do neno e ademais
proporciónalle o mellor cauce á súa imaxinación.
O xogo dramático terá os seus inicios no xogo simbólico
realizado libre e espontaneamente, para pasar a ser algo máis
elaborado, rexido por unhas regras, co consenso de todos os que
interveñan e coa implicación do ensinante que debe ser á vez
inspirador/a, animador/a e crítico/a.
Este novo pretende ofrecer as educadoras e educadores a
posibilidade de coñecer os elementos de base da linguaxe
dramática a través da súa propia experiencia e da reflexión sobre
esa vivencia.
CONTIDOS
- Xogo dramático e teatro (diferencias e semellanzas)
- Elementos do esquema dramático (personaxe, conflito, espazo
e tempo)
- Elementos desencadeantes do xogo dramático
- A improvisación como xogo de estímulo-resposta
- Estímulos lingüísticos, plásticos, musicais, corporais
- O educador como animador teatral
- Como crear unha «sesión tipo»
- Adaptación de contos para a súa representación
- Creación de textos para levar a escena
- A «montaxe teatral»
- A avaliación co alumnado e a autoavaliación
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OBXECTIVOS
- Comprender a importancia do teatro como recurso didáctico e
como linguaxe expresiva
- Conseguir o desbloqueo e a desinhibición necesarias para
traballar desde a práctica
- Analizar, desde a vivencia, as dificultades que xenera a práctica
do teatro na escola
- Dotar de recursos expresivos aos futuros docentes
- Confeccionar un material de apoio para a aula acorde coas
necesidades específicas de cada docente
1 O MERLO BRANCO de Cándido Pazó
ELENCO
MÓNICA SUEIRO, VANESSA MERELLES, DAVID VARELA, HÉCTOR CASAS,
BRAIS MORENO, CRISTINA CAMPOS, DIANA GONZÁLEZ, PAULA DOPAZO
DESEÑO DE ESCENOGRAFÍA E LUZ: Suso Díaz
DESEÑO DE VESTIARIO: Gallicia Gutérrez «Gali»
SON: Sabela Gago
EQUIPO DOCENTE: Fina Calleja, Sabela Gago, Elena Seijo
DIRECCIÓN: Fina Calleja e Sabela Gago

17´00h. Sim Salabím (Cataluña): Hansel y Gretel. Teatro Principal
17´00h. a 20´00h. Guxot de 8 (Cataluña): Gargot de Joc. Praza Maior
2 19´00: Teatro Che y Moche (Aragón): De acá y de allá
(Cuaderno de viaje). Liceo
Mércores 29
12’30h. ANIMACIÓN nas rúas
17’00h. Albena teatre (Comunidade Valencia)
16’00h. a 19’00h. Guxot de 8 (Cataluña): Gargot de Joc. Campus
Universitario (Antigua Capela)
19’00h. Migallas Teatro: Canta connoso. Pavillón 1, Campus
Universitario
Xoves 30
12´30h. ANIMACIÓN nas rúas
17´00h. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo (Galicia): O merlo branco.
Teatro Principal
3 18´00h. ANIMACIÓN E CLAUSURA. Teatro Principal e Praza
do Ferro

A OBRA
Nunha árbore da bouza hai un niño e nel a Mamá Merla está a
chocar un ovo. Chama por Papá Merlo, que está
entusiasmado escoitando un partido de balompaxaro na radio,
para que a releve. Logo nace o merliño, que non é negro como
todos: é gris. Aínda pode cambiar ao mudar a pluma. Cambia,
efetivamente, pero é peor: ¡é branco!. Ao pai parécelle unha
deshonra e discute coa merla. Visto o panorama, o merliño
Branco marcha para lonxe, buscando un sitio onde ser branco
non sexa un delicto.

1ª
MOTI
MOSTRA DE TEATRO INFANTIL DE OURENSE
DECEMBRO DE 2004
Domingo 26
4 12’30h. Aula de Teatro Universitaria do Campus de Ourense,
Universidade de Vigo (Galicia): DESFILE DE INAUGURACIÓN
nas rúas da cidade
18’00h. Actores: Ledicia Álvarez «Lele», David Varela,
Francisco Trilles «Capi», María Díaz, Yu Estévez, Galicia
Gutiérrez «Gali», Tegra: ANIMACIÓN nas rúas da cidade
Luns 27
12’30h. ANIMACIÓN nas rúas da cidade
1 17’00h. Markeliñe (País Vasco): Los domingos no hay piratas.
Teatro Principal
19’00h. Títeres Pepe Luna (Madrid): Aventuras de Ratónperez.
Liceo
Martes 28
12´30h. ANIMACIÓN nas rúas
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MITEU… teatro, desfile, ilusión, coñecer, ver, escoitar, sentir, intercambio, cultura, ceas, comidas, primavera, tarde, noite, festa, música, risas, choros, emocións, amigos, coloquios, conferencias, cursos, aprender, cariño, reencontros… e sen sair da casa.
Lele (2000-2006 na aula)
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2005

A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 FRANKENSTEIN de MARY W. SHELLEY.
VERSIÓN
Fernando Dacosta
(2ª parte da triloxía do monstro)
REPARTO (Por orde de intervención)
MARÍA DÍAZ: Víctor Frankenstein
CARLOS RAFAEL: Adolfo Frankenstein
GALICIA GUTIÉRREZ: «GALI» Eliza
LEDICIA ÁLVAREZ: «LELE» Clerval
EVA REYES L. ARAUJO: A Nai
CARMEN GIL: Gilia
MANUEL FERNÁNDEZ: Doctor Krempe
CELSO FERRO: Doctor Waldman/André
DAVID VARELA: A Criatura
YU ESTÉVEZ: Justín
CRISTINA CAMPOS: A Nena do Circo
AITOR REY: O Dono do Circo/Capitán
TETÉ GARCÍA: Ágata
FRANCISCO TRELLES «CAPI»: Félix
MANEL P. BARBEITO: O Cego
TAMÉN ELAS E ELES EN: Coro, Circo, Mariñeiros,
Libros, Iluminados, Xuíces, Pobo
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
ESCENOGRAFÍA, ATREZZO E LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO E COMPLEMENTOS: Mónica G. Sueiro
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero «Peixe»
SON, DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta

A Criatura nace soa.
Rexeitada por Deus, polo seu pai e creador, penetra nas tebras da
humanidade para participar no trunfo da morte.
Como icebergs titánicos nos mares de xeo, o monstro que levamos dentro xorde destructor.
Pero unha raiola de vida empurra ás mans asasinas de creador e
creado e irrumpe no enfrontamento entre Deus e Lucifer, entre o
Pai e Adán e é así que, na pira funeraria, o vento cálido da mañá,
o murmurio das follas, as estrelas e a luz do día, os sentimentos
e as emocións, fan que amemos profundamente a vida mentres
prendemos o lume que nos fará desaparecer para sempre.
GRACIAS
A Daniele Tommasini, por introducirnos no ADN, a segunda creación e os laboratorios
A Tito R. Asorey, por documentarnos literaria e audiovisualmente
sobre o mito de Frankenstein
Aos laboratorios de química analítica e microbioloxía do Campus
de Ourense por ensinarnos pipetas, balanzas, autoclaves e
deixarnos sentir o cheiro dos laboratorios
A Mónica G. Sueiro e ao grupo de teatro da ONCE Ourense, por
ensinarnos o movemento na escuridade
Aos que observan e senten ás persoas tralos pearcings e cravatas
A HISTORIA
FRANKENSTEIN: Hai anos cría que eu estaba destinado á maior
das empresas. Posuía unha serenidade de xuizo e unha intelixencia que facían de min un gañador. Cando lembro que conseguín a
creación dun ser racional e sensible...

Ollada de terror.
Non me podo considerar como un simple ciéntífico máis. Pero
este pensamento que me animaba ao comezo, agora só serve
para afundirme máis e máis. Todas as miñas esperanzas e
proxectos non son nada e, igual que Lucifer que aspiraba ao
poder supremo, estou encadeado a un inferno perpétuo... Si. eu
levei a cabo a creación dun ser humano.
Este é o punto de partida de «FRANKENSTEIN»
Un xoven, atraído polas ideas de Agrippa, Paracelso, Alberto
Magno, cos avances científicos ao seu alcance, co estudio
de Galvani e cun egoísmo creador imparable, logra a creación
dunha criatura sen pensar nas súas consecuencias. A Criatura pasa a ser considerada un monstro polo seu creador. É
abandonada á súa sorte nun mundo que a rexeita e a maltrata.
A Criatura de Frankenstein irá coñecendo o que é o odio e a
maldade máis exacerbada.
A relación entre creador e creado, o mundo circundante, o amor,
o desprezo, a xustiza, as apariencias, a educación,… a vida en
sí mesma, enorme e ínfima, cuestiónase desde diversos puntos
de vista sobre o altar das paixóns. O paraíso tórnase inferno
insufrible, o que puido ser, o trunfo da morte, e, con todo, a ansia
de supervivencia.
A MONTAXE
A estrutura, que trata de recoller a esencia do enfrontamento
creador-creación que nos fai ir dos xeados mares do norte a
casa, pasando polo circo, o monte, o campo de batalla, a universidade, o laboratorio.
O escenario aberto, sen telas nin fondos, con ferro e madeira,
continuado polo patio de butacas para que chegue desde distintos ángulos a suposta realidade.
15 actores que coa súa emoción fan transitar ao espectador polo
riso e o pranto, a sorpresa e o medo.
Rito e mito na posta en escena. Tensión interpretativa e poética.
Ritmo que acompañe constantemente a acción.
Preguntas que conscientemente non se responden, porque os
límites do coñecemento e da capacidade humana se mostran
desde puntos de vista contrapostos e nivelados.
Un novo xogo escénico que nos encantará compartir con vós.
REPRESENTACIÓNS
1 Teatro-Cine de COVILHÃ (PORTUGAL)
2 Auditorio Gustavo Freire de LUGO
3 Teatro Municipal de JAÉN
4 Sala Gretua de AVEIRO (PORTUGAL)
5 Gran Teatro de CÁCERES
6 Teatro Alkázar de PLASENCIA
7 Forum Metropolitano da CORUÑA
8 Teatro Principal de OURENSE
9 Facultade de CC Sociais de PONTEVEDRA
10 Sala FATAL de LISBOA
11 Salón Teatro de COMPOSTELA
12 Auditorio de OURENSE
13 ESAD de MURCIA
14 Centro Cívico de TORRE PACHECO-MURCIA
15 Pazo da Cultura de CARBALLO
16 Salón Teatro de COMPOSTELA
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NIVEIS

CORDELIA
1 MÁIS ALÁ DA ESTACIÓN (Varios autores)
ELENCO
CARMEN MÉNDEZ, CONCHI PÉREZ, LUCÍA MÉNDEZ, MARÍA GALLEGO,
HÉCTOR CASAS, EVA TATO, RAFAEL ÁLVAREZ, PAULA DOPAZO, ALBERTO
GESTEIRA, LARA MARÍA PEREIRA, MARÍA DEL MOLINO
LUZ: Suso Díaz
MÚSICA: Fina Calleja e Elena Seijo
DIRECCIÓN E DRAMATURXIA: Fina Calleja e Elena Seijo

ROSAURA
2 Presenta o Pasacalles: CONTINENTES
ELENCO
SILVIA DOMÍNGUEZ, SARA REY, ANA MARÍA SEIJO, RAQUEL PENÍN,
ADÁN REY, UXÍA GONZÁLEZ, ROSA DIÉGUEZ, PABLO MONTENEGRO,
JONATHAN GONZÁLEZ, SUSO MIRA, CÉLINE FOURNET, JUÁN MÉNDEZ,
IRIA JUSTO, MIRIAM CASTRO, SALETA FONTAÍÑAS, CELSA GONZÁLEZ,
RUBÉN SALGADO, ALBERTO GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN: Sabela Gago

10ª
MITEU
MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 13 AO 30 DE ABRIL
Mércores 13
GALICIA. Rosaura, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Desfile Continentes. Rúas da
cidade, ás 20’00h.
Venres 15
3 MADRID. Yllana: ¡Splash!. Teatro Principal, ás 20’30h.
6 EEUU/ITALIA. Leo Bassi: Instintos ocultos. Auditorio, ás 23’00h.
Sábado 16
PORTUGAL, COVILHÃ. TeatrUBI: Instantáneos. Teatro Principal, ás
20’30h.
GALICIA. Aula de Teatro da Universidade da Coruña: Roberto
Zucco de Bernard Marie Koltès. Auditorio, ás 23’00h.
Domingo 17
PORTUGAL, COIMBRA. TEUC: O Teatro Ambulante Chopalovitch
de Lioubomir Simovitch. Teatro Principal, ás 20’30h.
Luns 18
GALICIA. Aula de Teatro de Pontevedra: Picnic
de Fernando Arrabal. Teatro Principal, ás 18’00h.
GALICIA. Aula de Teatro de Vigo: Criaturas de Sergi Belbel, Paco
Mir, Miriam Iscla, David Plana, Joan Olle, Yolanda G. Serrano, Josep
Pere Peyro, Agata Roca, Jordi Molla. Teatro Principal, ás 20’30h.
Martes 19
PORTUGAL, LISBOA. Teatro do Ser: A bela portuguesa de Agustina
Bessa-Luís. Grupo de Teatro da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Teatro Principal, ás 20’30h.

Mércores 20
GALICIA. Aula de Teatro de Lugo: Nai? Adaptación da obra de
Máximo Gorki, A nai. Teatro Principal, ás 20’30h.
Xoves 21
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Máis alá da estación de varios
autores. Teatro Principal, ás 20’30h.
CASTELA E LEÓN, VALLADOLID. Mago Romondi. Café Isaac, ás
00’00h.
Venres 22
GALICIA. Carlos Blanco, Quico Cadaval e Os Cool Hamsters:
Contando baixiño (e outras historias). Auditorio, ás 23’00h.
Sábado 23
CASTELA-A MANCHA, ALBACETE. Ubú Teatro: Don Quijote por tierras
albacetenses. Teatro Principal, ás 20’30h.
PORTUGAL, AVEIRO. Gretua: Ministério dos sonhos de Carolina
Rodrigues. Auditorio, ás 23’00h.
CASTELA-A MANCHA, ALBACETE. Ubú Teatro: Historias de la vagina
de Eve Ensler. Café Isaac, á 1’00h. da mañá
Domingo 24
CATALUÑA, BARCELONA. Aula de Teatre de la Universitat Pompeu
Fabra: Diàblegs. Teatro Principal, ás 20’30h.
Luns 25
5 EXTREMADURA, CÁCERES. Aula de Teatro de la Universidad
de Extremadura: Aquí no paga nadie de Darío Fo, versión de Carla
Matteini. Teatro Principal, ás 20’30h.
Martes 26
2 PALESTINA, RAMALA. Al-Kasaba: Stories Under occupation
(Historias baixo a ocupación). Teatro Principal, ás 20’30h.
Mércores 27
1 GALICIA. Aula de Teatro da Universidade de Santiago: Ubú
encadeado de Alfred Jarry. Teatro Principal, ás 20’30h.
Xoves 28
GALICIA. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: O merlo branco de Cándido
Pazó. Teatro Principal, ás 20’30h.
GALICIA, LUGO. Caleac Teatro: Othello de Shakespeare. Aula de
teatro, Campus, ás 00’00h.
Venres 29
GALICIA, PONTEVEDRA. Quarto Escuro: A noite de Molly Bloom de
Sanchis Sinisterra. Aula de teatro, Campus, ás 20’30h.
GALICIA. Iago López: Sesión de contos. Café Ollo Ledo, ás 00’00h.
Sábado 30
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Frankenstein de Mary Shelley.
Teatro Principal, ás 20’00h.
4 GALICIA, SANTIAGO. Mofa e Befa: O teatro perralleiro. Ás
23’30h.
OUTRAS ACTIVIDADES
DO 15 AO 30: EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS E DEBUXOS: «PALESTINA»
DÍA 27 ÁS 19’00: CHARLA-COLOQUIO: «PALESTINA»
COLOQUIO AO REMATE DAS REPRESENTACIÓNS
PREMIO DE DRAMATURXIA «CARLOS COUCEIRO» DO XURADO E DO
ESPECTADOR
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A U L A I N FA N T I L
GEPETTO Aula Universitaria de Teatro Infantil
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 LABORO, LABORO!
REPARTO
RAFAEL MEIXÚS, EVA TATO, HÉCTOR CASAS, PAULA DOPAZO, EVA PRIETO,
ANA SEIJO, MARÍA GALLEGO, RAQUEL PENÍN, JUAN MÉNDEZ, SILVIA
DOMÍNGUEZ, MANOLI CASAL, UXÍA G. MORÁN, ADÁN REY, IRIA JUSTO,
RUBÉN SALGADO e a colaboración especial de «MÁGICO» BRAIS
ESCENOGRAFÍA E LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO: Sarabela Teatro
SON: Fernando Dacosta e Carlos Domínguez.
PERCUSIÓNS: José Lameiras
AXUDANTE DE DIRECCIÓN: Tito R. Asorey
DIRECCIÓN E DRAMATURXIA: Fina Calleja
Nesta obra nada parece ir ben. Na tentativa de construir un
edificio, o traballo destes operarios vese interrompido constantemente pola súa portentosa imaxinación. No caos, nesta auténtica
Torre de Babel, a solidariedade e as ganas de pasalo ben, son o
bálsamo que os rescata das duras condicións de traballo impostas por un capataz convertido nun auténtico ogro.

1

2ª
MOTI
MOSTRA DE TEATRO INFANTIL DE OURENSE
DECEMBRO DE 2005
Luns 26
17’00h. La Sal Teatro: Aguaire. Teatro Principal
19’00h. Spasmo Teatro: Se busca. Rúas da cidade
Martes 27
11’30h. Spasmo Teatro. Hospital de Ourense
2 17’00h. Aracaladanza: Nada… nada. Teatro Principal
3 19’00h. Spasmo Teatro: Sketching. Universidade
Mércores 28
4 17’00h. Berrobamban: Diariamente. Teatro Principal
19’00h. La Machina: La casa imaginada. Auditorio
Xoves 29
17’00h. Xirriquiteula: Papirus. Teatro Principal
19’00h. Talía Teatro: Mundos contados. Universidade
Venres 30
17’00h. Pinga Teatro: O rei dos mares. Auditorio
19’00h. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Laboro Laboro! e Clausura.
Teatro Principal
1 OS DÍAS DA MOSTRA TRÉCOLA TEATRO REALIZA ANIMACIÓNS
TEATRAIS POLAS RÚAS DE 12’30h. A 13’30h. E DE 18’00h. A 19’00h.
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Cada un de nós ten datas sinaladas no seu calendario persoal. Para min, igual que para moitas das persoas que camiñaron
comigo a través de Rosaura, Cordelia, Maricastaña ou Gepetto, unha desas datas é, por Abril, a celebración da Miteu.
Tiven a sorte de caer por Ourense no ano 2001 e nada máis chegar fun tocada e irremediablemente arrastrada polo teatro e
agora sei que forma parte de min e da miña forma de ser. Co teatro chegou a Miteu, con ela aprendimos a dar e recibir, nos
teatros e auditorios, en prazas e rúas, en escaparates e monumentos. Tamén aprendimos a comunicarnos con outras culturas,
coa nosa cultura e entre nos.
Pero sobre todo a Miteu, desde o primeiro ano, é una gran festa, punto de reunión e reencontro, diversión, feitizo e teatro…
moito teatro.
Por iso, moitas grazas a todos os que formades parte e facedes posible que por sempre viva A MITEU.
Galicia Gutiérrez Gantes «Gali», alumna da Aula do curso 2001/02 ata o curso 2009/10.

4

2006

A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 RAMPANTE

DRAMATURXIA
Fernando Dacosta, baseada na novela O Barón rampante de Italo Calvino
REPARTO (Por orde de intervención)
LEDICIA ÁLVAREZ «LELE»: Biagia
GALICIA GUTIÉRREZ «GALI»: Corradina, Bandida Bel-Loré
YU ESTÉVEZ: Battista, Bandida Ugasso
CELSO FERRO: Arminio, Sir Osbert, Napoleón
DAVID VARELA: Cósimo		
CRISTINA CAMPOS: Viola
EVA TATO: Marquesa, Uc, Muller acalorada
MARÍA GALLEGO: Silvia, Ec, Don Sulpicio
EVA REYES L. ARAUJO: Abadesa, Nena Almanaque
HÉCTOR CASAS: Ic, Condesiño, Don Federico, Voltaire, Salvatore
TRINI DOMÍNGUEZ: Oc, Condesa, Gianna Dei Brughi, Úrsula
TAMÉN ELAS E ELES EN: Criadas e Criados, Pobo, Campesiños,
Trapeiros, Carboeiros, Piratas, Españois, Recadadores, Cidadáns
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
ESCENOGRAFÍA, ATREZZO E LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO, COMPLEMENTOS E ÓPTIMO: Tegra
CARTEL E PROGRAMA: 1 Media
SON, DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
GRACIAS
A Ánxeles Cuña Bóveda, polo seu exemplo, pola súa seiva sempre nova
Quen quere ollar ben a terra ten que manterse á distancia precisa.
Cósimo Piovasco di Rondó sentou por derradeira vez coa súa
familia o 15 de xuño. Dixo que non baixaría endexamais das árbores e mantivo a súa palabra. Coa súa decisión, lonxe de fuxir do
mundo, fixo que o mundo pasase baixo as árbores que el habitaba
co seu lixeiro paso de gorrión, co seu bordado feito sobre a nada.
Un xeito diferente de vivir é posible, un xeito diferente de entender a vida, cunha forza de ánimo tremenda, sen desembarcar
nunca, sendo quen de adorar cada paso sobre as árbores aínda
que sintamos saudade de pisar a praia baleira…
Daquela, a que esperamos para facer a revolución nestes
tempos sen luz?!
REPRESENTACIÓNS
1 Sala Iago de COMPOSTELA
2 Centro Socio-cultural El Soto de MÓSTOLES
3 Teatro-Cine de COVILHÃ (PORTUGAL)
4 Auditorio Gustavo Freire de LUGO
5 Teatro Aveirense de AVEIRO (PORTUGAL)
6 Teatro Clunia de BURGOS
7 Aula Magna de la Universidad de ALBACETE
8 Forum Metropolitano da CORUÑA
9 Facultade de Humanidades de PONTEVEDRA
10 Teatro Principal de OURENSE
11 Teatro Principal de HUELVA
12 Colegio Mayor Pedro Cerbuna de ZARAGOZA
13 Teatro Alkázar de PLASENCIA
14 Gran Teatro de CÁCERES
15 Teatro da Politécnica de LISBOA
16 Teatro Principal de OURENSE
17 Auditorio Municipal de VILA NOVA DA FOZ CÔA (PORTUGAL)
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CORDELIA
SONS DE NOSTALXIA de Elena Seijo e Fina Calleja
REPARTO
PAULA DOPAZO, RAQUEL PENÍN, SITO FERNÁNDEZ, ROSA DIÉGUEZ,
PABLO MONTENEGRO, ANA SEIJO, CHICHO CARBALLIDO, NURIA SOTELO,
JESÚS MIRA, MANOLI CASAL, JUAN MÉNDEZ, LOLI FERNÁNDEZ,
ADÁN REY, IRIA JUSTO, UXÍA G. MORÁN, BRAIS MORENO, JONATHAN
GONZÁLEZ, SILVIA DOMÍNGUEZ, JAVIER NÓVOA, CLARA VÁZQUEZ
TEXTOS de Mauricio Kartun, Harold Pinter, Claudia Giraldo
VESTIARIO: Sarabela Teatro
DESEÑO DE BANDA SONORA: Fernando Dacosta
DESEÑO DE ILUMINACIÓN: Suso Díaz
DRAMATURXIA e DIRECCIÓN: Elena Seijo e Fina Calleja
Suspendidos no tempo, doentes, magoados pola vida; vinte
personaxes bailan ao ritmo que lle marcan as súas feridas. Sons
de nostalxia, riso e tenrura dánse cita nun salón de baile para
conxurar ausencias.

ROSAURA
1 OS SABERES DE MERLÍN de Sabela Gago
REPARTO
ÁNGELA COELLO PULIDO, MARÍA GONZÁLEZ NESPEREIRA, JORGE
RODRÍGUEZ RIVAS, ESTEFANÍA ARJIZ CAO, MIGUEL ESTÉVEZ SOLANAS,
ARTURO RÚA RODRÍGUEZ, Mª AURORA FERNÁNDEZ ROIBÁS, CARLOS
JAVIER LESMES ROMERO, TONI BAÑOBRE GONZÁLEZ, MAICA CORBAL
LÓPEZ, ANA BELÉN PÉREZ PÉREZ, EMILIA PENA ROSSLER, ALBA
FERNÁNDEZ RUBAL, Mª MERCEDES PRADA VÁZQUEZ, ELENA Mª
BALBOA ALFAYA
DIRECCIÓN: Sabela Gago
Convertirémonos naquela troupada profana que a Merlín acodía
e aos seus sete saberes: En Merlín amencíanse, tal as liñas dun
xastre invisible, todos os camiños do trasmundo…

11ª
MITEU
MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 18 DE ABRIL AO 7 DE MAIO
ABRIL
Martes 18
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Sons de nostalxia de Elena Seijo e
Fina Calleja. Teatro Principal, 20’30h.
3 Concerto: Guadi Galego e Guillermo Fernández: Espido.
Auditorio, 23’00h.
Mércores 19
GALICIA. Rosaura, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Os saberes de Merlín de Sabela
Gago. Rúa do paseo, 19’00h.

GALICIA. Aula de Teatro de Lugo. Universidade de Santiago: KM
526, dramaturxia de Paloma Lugilde baseada en As costureiras de
Rez. Fer. Auditorio, 20’30h.
Xoves 20
GALICIA. Aula de Teatro da Universidade de Santiago: O velorio
de Pat O’Connor de Roberto Salgueiro. Teatro Principal, 20’30h.
Venres 21
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Vigo: A cantante calva
de Eugène Ionesco. Teatro Principal, 20’30h.
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Pontevedra: Gordiñas de
Gustavo Ott. Teatro Principal. 23’00h.
Sábado 22
ANDALUCÍA. Grupo Mamadou, Universidade de Jaén: Antígona,
versión de José Luis Fernández da obra de Sófocles. Teatro
Principal, 20’30h.
GALICIA. Farruco: Gargalladas, caralladas e trapalladas de Farruco
de Xosé Lois Bernal. Café Plaza, 00’00h.
Luns 24
ARAGÓN. Aula de Teatro da Universidade de Zaragoza: Bodas de
sangre de García Lorca. Teatro Principal, 20’30h.
Martes 25
EXTREMADURA. Aula de Teatro da Universidade de Extremadura,
Plasencia: Monólogos para dos de Asunción Mieres. Teatro
Principal, 20’30h.
Mércores 26
1 PORTUGAL. Grupo Gretua. Universidade de Aveiro: 90 biliôes de
poéticas de varios poetas portugueses. Teatro Principal, 20’30h.
Xoves 27
EL SALVADOR. El Atrio Producciones y la Compañía T-Atrio: Gaviotas subterráneas de Alfonso Vallejo. Teatro Principal, 23’00h.
Venres 28
4 COMUNIDADE VALENCIANA. Aula de Teatro da Universidade
de Alicante: Te invito a cenar HAMLET, dramaturxia de Juan Luis
Mira da obra de Shakespeare. Teatro Principal, 20’30h.
Sábado 29
MURCIA. Aula de Teatro de La Universidad de Murcia: Milagro en
casa de los López de Miguel Mihura. Auditorio, 20’00h.
GALICIA. Quico Cadaval e Fran Pérez: Obrigado de Cadaval e
Pérez. Auditorio, 23’00h.
MAIO
Luns 1
ANDALUCÍA. Aula de Teatro da Universidade Huelva: Ojos de
Lince de Lola Botello. Teatro Principal, 20’30h.
Martes 2
PORTUGAL. TeatrUBI de Covilhã: O corvo de Ivan Briscoe a partir do
poema de Edgar Allan Poe. Teatro Principal, 20’30h.
Mércores 3
CASTELA E LEÓN. Aula de Teatro da Universidade de Burgos:
Guor, varios autores, dramaturxia de Juan Luis Sáez. Aula de
Teatro, Campus, 20’30h.
Xoves 4
2 COSTA DE MARFIL. Grupo Le Bin Kadi So. Abidjan: Marie la
Passante, textos de Pierre-Marie Beaude, Jacqueline Kelen, Marguerite Yourcenar. Teatro Principal, 20’30h.
ASTURIAS. Teatro del Norte: La gramática del actor de Etelvino
Vázquez. Auditorio, 23’00h.
Venres 5
GALICIA. Aula de Teatro da Universidade da Coruña: Himmelweg
de Juan Mayorga. Teatro Principal, 20’30h.
Sábado 6
GALICIA. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus

de Ourense, Universidade de Vigo: Laboro, laboro! de Fina Calleja.
Teatro Principal, 20’30h.
GALICIA. Leilía: concerto Son de Leilía. Auditorio, 23’00h.
Domingo 7
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Rampante, dramaturxia de
Fernando Dacosta a partir de O barón rampante de I. Calvino.
Teatro Principal, 20’30h.
CLAUSURA

A U L A I N FA N T I L
GEPETTO Aula Universitaria de Teatro Infantil
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 O PRÍNCIPE QUE TODO O APRENDEU NOS LIBROS
Versión da obra de Jacinto Benavente
ELENCO
JAVIER NÓVOA, MANOLI CASAL, CONCHI FERNÁNDEZ, SUSO MIRA,
CHICHO CARBALLIDO, CRISTINA CAMPOS, MINA CARBALLIDO, FROILA L.
PIÑEIRO, BRAIS CIDRÁS
ESCENOGRAFÍA E LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO: Galicia Gutérrez «Gali»
TRADUCIÓN: Nate Borrajo
SON E ADXUNTO DE DIRECCIÓN: Tito R. Asorey
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fina Calleja
Dramaturxia a partir desta obra que presenta un Príncipe que
leu moitos contos de fadas e que no seu primeiro contacto coa
realidade cre que todo é coma neses contos. Isto traerá de seu
contratempos, pero a imaxinación sairá triunfante.

3ª
MOTI
MOSTRA DE TEATRO INFANTIL DE OURENSE
DECEMBRO DE 2006
Martes 26
18’00h. Trécola: DESFILE. Rúa do Paseo e Casco Vello
5 19’00h. Os Quinquilláns: Moby Dick. Auditorio
Mércores 27
17’00h. Markeliñe: La vuelta al mundo en 80 cajas. Teatro
Principal
19’00h. Tanxarina: Os Narigudos. Aula Magna, Campus
Xoves 28
3 17’00h. Druída Danza: Verde transparente. Teatro Principal
2 19’00h. La Tartana: El niño y los sortilegios. Auditorio
Venres 29
4 17’00h. Teatro Paraíso: Los músicos de Bremen. Teatro Principal
1 19’00h. La Machina Imagina: A viaxe de Efi. Aula Magna, Campus
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Sábado 30
17’00h. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: O Príncipe que todo o aprendeu
nos libros. Teatro Principal
Os días 26, 27, 28 e 29 ás 12’00h. e 18’00h. Zancolino Produs A.C.:
ACROBACIA e ANIMACIÓN TEATRAL nas rúas da cidade.

As palabras son ananos, os exemplos xigantes. Isto é o que se me
ocorre cando fago un intento por
adxudicarlle calificativo a esta grande FESTA do teatro universitario. Merecido o teñen todo o grupo Sarabela
que organizan, coordinan, convidan,
corren, charlan, opinan, brincan,
acompañan, rin, berran, choran, alédanse, bulen ansiosos, entristúranse, fican sosegados…pero sobre todo, VIVEN a Miteu e convídannos a
que a vivamos coa mesma porfía, co
mesmo degredo, coa mesma intensidade que a viven eles.
Calquera descrición, por moi adornada que fose, quedaríase curta
e non daría chegado ao cénit que
simboliza a devandita mostra, referencia de mostras de teatro universitario europeas e mundiais, de éxito recoñecido e ben merecido, pois
como dicía Albert Camus, «o éxito é
fácil de obter. O difícil é merecelo»,
mais neste caso, chegouse ao difícil.
E sen querer aborrecer con «palabrerío» fácil e frases baratas, e remitíndome ao proverbio suizo co que
comecei este pequeno texto, insisto, obondan e incluso sobran as palabras, pero cómprenos e seguiranos
cumprindo o exemplo.
Como era no principio, agora e
sempre, polos séculos dos séculos, MITEU!!!!!!
Héctor Casas Rodríguez,
alumno entre 2004 e 2008

1

1

1

1

2

3

4

1

2

3
1

5

4

2007

A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 UNICORNIO de Fernando Dacosta
REPARTO (Por orde de intervención)
GALICIA GUTIÉRREZ «GALI»: Laura
SUSO MIRA: Totó
PAULA DOPAZO: Leire
JUAN MÉNDEZ: Diego
MIGUEL ANXO MARTÍNEZ: Milla
HÉCTOR CASAS: Trento
EVA TATO: Sila
RAQUEL PENÍN: Mela
SILVIA DOMÍNGUEZ: Violeta
LOLA FERNÁNDEZ: Nana

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
ESCENOGRAFÍA E LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO: Tegra
DESEÑO MUSICAL: Fernando Dacosta
TÉCNICOS DE MONTAXE: Rubén Dobaño, José Manuel Bayón
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero
CON TEXTOS de W. Withman
ESCRITA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
GRACIAS
Aos amigos e aos que soñan, sempre. A Ruth D. Pereira
Unha historia sobre a amizade e a procura incesante dos soños.
Isto non é só unha carta, é unha chamada. Cando a toquedes
estaredes tocándome.
Quero vervos!, quero que sigamos descifrando o enigma do novo
mundo que habitamos.
É unha chamada en forma de canto, de lembranza daquilo co que
soñamos tantas veces...
Sei que, aínda que pasaron anos, moitos, non me pecharedes
as portas, porque «moitos» anos non teñen porqué ser «demasiados».
Quería escribirvos cando rematase a guerra na que estiven de
cooperante, esa que parece estar tan lonxe da nosa terra, pero
que está tan preto que, se vos detedes no silencio da noite, sentiredes a onda expansiva da loucura, o cheiro a carne queimada,
a incomprensión desas persoas que son coma nós, que somos
nós mesmas... Pero escribo agora porque a guerra non remata, e
o tempo pasa, e eu marchei a outro lugar onde a guerra de cada
día é conseguir comida.
Agora preciso voltar, e non sei de vós máis que o que sinto na distancia...
As palabras desta carta non son nada, porque o seu significado
sae de cada cousa e cada cousa ten a súa alma, a que nós lle
poñemos. En cada palabra vos chamo, cada unha das letras que
escribo quere estremecer as cousas non ditas...
Con todo o que vivín estou nun punto no que celebro e canto.
Todo me servíu para aprender. Ando vagabunda e invito á miña
alma a que tamén o faga. Bótome a mirar, por exemplo, un talo
de herba de verán.
Penso que a miña lingua, cada átomo do meu sangue, formáronse
do chan, do aire...
Teño vinteoito anos e boa saúde. Creo que empecei a vivir e
espero non deixar de facelo deica a miña morte.
Agora quero que calen as escolas e os credos. Servíronme,
si, psi, pse...

Acollo o ben e o mal, deixo que todo fale sen importarme o risco...
... Oio aos faladores, aos que teñen cargos, barallar sobre o principio e a fin das cousas, que, claro está, pasa por eles. Eu non
quero oir falar de principios nin de finais. Xamais houbo outro
principio que o de agora, nin máis xuventude ou vellez que as de
agora. E nunca haberá outra perfección que a de agora. Instinto,
instinto, instinto, procreando o mundo. Por iso vos escribo, a
todas, a todos... Creo en nós. Vexámonos, todas e todos, vinde
tumbarvos comigo na herba. Non contestedes, simplemente
vinde. Non preciso palabras, nin músicas, nin versos, nin costumes, nin frases, aínda que sexan as mellores. Só quero o voso
arrolo, o voso susurro, a vosa voz confidente... Canto tempo hai
que non ollamos para unha mañá de verán, procurando nubes en
forma de unicornio? Do unicornio...
... Agonizo cos que morren e nazo cos nenos aos que recollen os
pañais. Non somos só o que hai entre as botas e o sombreiro...
Non hai nada igual, e todo pode ser bo: boa a terra, bos os astros
e o que conteñen. E nós non somos só terra e o que hai na terra.
Quero ser coma os adolescentes que acabarán amando ás mulleres e aos homes. Quero o orgullo dos que non poden consentir
que os desprecen, quero ás noivas e ás nais, aos beizos que
saben de sorrisos e aos ollos que coñecen bágoas. Quero aos
nenos, e aos que os enxendran...
... Realmente, se os meus pensamentos non son tan vosos coma
meus, pois... non son nada ou case nada. Se non son o enigma
e a resposta ao enigma, non son nada, se non son cercanos e
remotos, non son nada...
Somos a herba que medra onde hai auga e hai terra, somos o
aire de todos que envolve o planeta...
E, con todo isto que vos escribín... Vades vir?
Laura
REPRESENTACIÓNS
1 Auditorio Gustavo Freire de LUGO
2 Teatro Principal de COMPOSTELA
3 Teatro-Cine de COVILHÃ (PORTUGAL)
4 Sala Gretua de AVEIRO (PORTUGAL)
5 Salón de actos do CUVI de VIGO
6 Forum Metropolitano da CORUÑA
7 Facultade de Humanidades de PONTEVEDRA
8 Teatro Principal de OURENSE
9 Teatro de COCENTAINA - ALICANTE
10 Colegio Mayor Pedro Cerbuna de ZARAGOZA
11 Teatro Alkázar de PLASENCIA
12 Convento de San Francisco de CÁCERES
13 Auditorio de OURENSE
14 Teatro de la ESAD de MURCIA
15 Paraninfo de la Universidad de ALICANTE
16-17 Teatro Principal de OURENSE

78
NIVEIS

CORDELIA
1 O CASAMENTO. Dramaturxia de Fina Calleja e Elena Seijo a
partir de varios autores
REPARTO
MAICA CORBAL, BRAIS CIDRÁN, ELENA BALBOA, TONI BAÑOBRE,
MARTA PÉREZ TORRE, ESTEFANÍA ARJIZ CAO, FROILA L. PIÑEIRO,
MIGUEL ÁNGEL, MIGUEL ESTÉVEZ, CARLOS JAVIER LESMES
ESCENOGRAFÍA: Fina Calleja, Elena Seijo, Suso Díaz
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
SON: Fina Calleja, Elena Seijo, Carlos Domínguez
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Elena Seijo e Fina Calleja
Un enlace feliz?
A celebración dunha voda convértese nun desfile de personaxes
magoados que turran das súas existencias danadas pero que
aínda non perderon a esperanza.
Unha festa de casamento será unha boa ocasión para tirar coas
súas máscaras.

ROSAURA
ATMOSFERA de Tito R. Asorey e Sabela Gago
ACTORES
ANDRÉS POMBO, PACO DAZA, LETICIA PIÑEIRO, PATRICIA ORTIGUEIRA,
PATRICIA ALONSO, PATRICIA NÚÑEZ, BEATRIZ REY MARCOS, DORI
FEIJÓO, RAQUEL LOIS, ANA ÁLVAREZ, CAROLINA CASARES, PATRICIA.
ACOMPAÑADOS POR: Bombastique Bande. Poiares de Regua-Vila
Real. Portugal. Percusión
TEXTO: Nate Borrajo e Tito Asorey
DIRECCIÓN: Sabela Gago e Tito Asorey
Científicos chegados de todas as partes do mundo debaten na
rúas ourensás solucións disparatadas para minimizar os efectos
do quecemento do planeta… Seremos quen de adaptarnos ao
novo estilo de vida?
Pode o teatro sobrevivir ao cambio climático? Como lle afectará?
Será posible representar os grandes textos clásicos nunha
atmosfera tan hostil?

12ª
MITEU
MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 14 AO 29 DE ABRIL
Sábado 14
PORTUGAL e GALICIA. Bombastique Bande, Poiares de ReguaVila Real e Rosaura, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Atmosfera de Sabela Gago e Tito
R. Asorey.Rúa do Paseo, 19’00h.
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Lugo: O público de Federico García Lorca. Teatro Principal, 20’30h.

1 MADRID. Pepe Viyuela: Encerrona. Auditorio, 23’00h.
Domingo 15
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: O casamento, dramaturxia de Fina
Calleja e Elena Seijo. Teatro Principal, 20’30h.
Martes 17
GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Vigo: Tellas verdes de
Fermín Cabal. Teatro Principal, 20’30h.
2 GALICIA. Aula de Teatro Universitaria de Pontevedra: Nosa
Señora das nubes de Arístides Vargas. Teatro Principal, 23’00h.
Mércores 18
ISRAEL, TEL-AVIV. Teatro de la Costa: A las 5 de la tarde, basada
en Ay Carmela de Sanchis Sinisterra. Teatro Principal, 20’30h.
Xoves 19
5 CUBA. Compañía cubana de teatro Máscara Laroye: Cyrano
de Bergerac de Edmond Rostand. Teatro Principal, 12’00h. e 20’30h.
4 SAHARA, FARSIA. Grupo Musical Saharauí Farsia: Música e
danza.Auditorio, 23’00h.
Venres 20
GALICIA, SANTIAGO DE COMPOSTELA. Nut Teatro: 4.48. Psicose de
Sarah Kane. Sala teatral da Universidade, edificio de Humanidades, 20’30h.
Sábado 21
PORTUGAL, COVILHÃ. TeatrUBI: Plagiai de António Abernú e TeatrUbi.
Teatro Principal, 20’30h.
EXIPTO E PALESTINA. Cine Documental: Columpios de Basel Ramsis
Labib. Teatro Principal, 23’00h.
Domingo 22
PORTUGAL, COVILHÃ. Asta: Fóra de tempo de Lorena Briscoe e Asta.
Teatro Principal, 20’30h.
Luns 23
GALICIA, SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sala Yago: Merda de Ricardo
de Barreiro, Rafael G. García, Xavier Estévez. Teatro Principal,
20’30h.
Martes 24
GALICIA. Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela: Trufaldino, servidor de dous amos de Carlo Goldoni.
Teatro Principal, 20’30h.
Mércores 25
GALICIA. Talía Teatro, Cee: Bicos con lingua de varios autores.
Teatro Principal, 20’30h.
Xoves 26
GALICIA. Aula de Teatro da Universidade da Coruña: Os fusís da
Señora Carrar de Bertolt Brecht. Teatro Principal, 20’30h.
6 MADRID. Yllana: Pagagnini de Ara Malikian (Líbano) e Yllana.
Auditorio, 23’00h.
Venres 27
PALESTINA, GAZA. Theatre for Everybody: Chekpoint de Marianne
Blume. Teatro Principal, 20’30h.
3 ARAGÓN. Aula de Teatro da Universidade de Zaragoza: Los
bosques de Nyx de Javier Tomeo. Auditorio, 23’00h.
Sábado 28
PORTUGAL, AVEIRO. Gretua: Promissâo do quinto império de Vicente Sanches. Teatro Principal, 20’30h.
GALICIA. Carlos Blanco e Os Cool Hamster: Folk oral de Carlos
Blanco. Auditorio, 23’00h.
Domingo 29
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Unicornio de Fernando Dacosta.
Teatro Principal, 20’30h.
CLAUSURA

79
A U L A I N FA N T I L
GEPETTO Aula Universitaria de Teatro Infantil
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 A FADA DO ABANO VERDE de Teresa Núñez
REPARTO (Por orde de intervención)
FROILA L. PIÑEIRO: Vera, a Prima CARLOS LESMES ROMERO:
ANA ÁLVAREZ: Trasno Marzo
Conde Alegre
RAQUEL PENÍN: Trasno Agosto
MANOLI CASAL: A Raíña Xélida
ROBER MONTESINOS: Frío de Neve BEATRIZ VIÑAS: Doncela
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: Rubén Dobaño, José manuel Bayón,
David Varela, Elena Seijo
VESTIARIO: Tegra
LUZ: Suso Díaz
SON: Fernando Dacosta
TÉCNICOS: Rubén Dobaño, José Manuel Bayón, David Varela
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Elena Seijo
A Prima Vera é requerida de urxencia pola Raíña Xélida. Todo está
inmerso nun inverno que non remata, o frío invade cada prado, cada
casa. O pai de Vera teme que lle poida pasar algo á súa filla, pois
Xélida é terrible. Mais os poderes e a intelixencia da Prima Vera son
capaces de facer que todo se torne de cor, que a alegría regrese e
que os Trasnos Marzo e Agosto volvan danzar por todos lados.

4ª

1

MOTI
MOSTRA DE TEATRO INFANTIL DE OURENSE
DECEMBRO DE 2007
Mércores 26
1 12’00h. Teatro do Tempo: Os tres porquiños e algún outro. CHOU
3 17’00h. Teatro Paraíso: Estrellas. Teatro Principal
18’00h. Zancolino Produs: Perigo: Zico, Zaca, Zuco buscando a
mamá. Rúas
19’00h. Teatro Do Tempo: Os tres porquiños e algún outro. Campus
Xoves 27
17’00h. Berrobambán: Boas noites. Teatro Principal
17’00h. e 19’00h. Date Danza: Tondo Redondo. Campus
Venres 28
17’00h. Títeres Trompicallobolboreta. Teatro Principal
19’00h. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: A fada do abano verde.Auditorio
Sábado 29
12’00h. Mago Teto: Tolemaxias. Campus
17’00h. e 19’00h. La Canica: El Elefantito. Teatro Principal
19’00h. Cambaleo Teatro: Salvador, el niño, la montaña y el
mango. Auditorio
Domingo 30
2 17’00h. Elefante Elegante: Tristán cara de can. Teatro Principal
Do 25 ao 30 ás 18’00h. Trécola Teatro: ANIMACIÓN TEATRAL nas
rúas da cidade

1

1

2
3

4

5

1

6

É abril e baixo o berro «que comece a Miteu» chegan dúas frenéticas semanas cheas de cor, música, ilusión, balbordo, nervios, textos, abrazos, Principal, Auditorio, Aula, empanadillas,
máxia, lembranzas, expresión, sons de teléfono, vellos coñecidos, técnicos, monólogos, grupos, cargas e descargas, aprendizaxe, vocalizacións, conferencias, ensaios,coloquios, festa, teatro sobre todo iso moito Teatro.
Unha grande oportunidade de ver teatro o alcance de todos, e como non, unha data obrigada para aqueles que gozamos co teatro.
Todos os que participamos dalgunha maneira nesta fábrica de
soños, sentimonos moi orgullosos de que a MITEU cumpra 15
anos e que neste tempo conseguira ser coñecida e recoñecida
moito máis aló das portas de Ourense.
Noraboa
Eva Tato, alumna da Aula 2005-2010
1

2

3
1

2008
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A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 84

DRAMATURXIA
Fernando Dacosta, a partir de 1984 de George Orwell
(Terceira parte da tetraloxía sobre o futuro adverso ou distopía)
REPARTO (Por orde de intervención)
MIGUEL MARTÍNEZ: Siro
MIGUEL ESTÉVEZ: Fillo Soldado
SUSO MIRA: Fenton
FANI ARJIZ: Nai
HÉCTOR CASAS: Dato
SILVIA DOMÍNGUEZ: Irmá
RAQUEL PENÍN: Muller
BRAIS CIDRÁS: Fenton Neno
MAICA CORBAL: Muller 2
TONI BAÑOBRE: Otoniel
EVA TATO: Libreira
MARÍA DÍAZ: Laia
MARTA PÉREZ: Ximnasta
CARLOS LESMES: Pai
PAULA DOPAZO: Veciña
TODOS: O Partido, Proles
		
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
ESCENOGRAFÍA E LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO E COMPLEMENTOS: Tegra
DESEÑO MUSICAL: Fernando Dacosta
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero
AXUDANTE DE DIRECCIÓN: Galicia Gutiérrez «Gali»
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
PAI: Hai que loitar contra o océano do mal
FILLO: Pero o océano é moi grande
PAI: Somos moitos, alguén arribará ás costas da liberdade
IN MEMORIAM
A Miguel Dacosta Pérez
Por ensinarnos a loitar sempre, mesmo nas circunstancias máis
adversas

84 é a 3ª parte das obras sobre o futuro adverso ou distopía. Un
teatro de advertencia diante das barbaries ás que chega o ser
humano. A fin do mundo xa existíu, en Hirosima, en Vietnam, en
Irak, nos grandes atentados a medios de transporte, atentados
que buscan o medo ao desprazamento, ao coñecemento do outro.
Forman parte desa tetraloxía O PAÍS DAS ÚLTIMAS COUSAS (1999),
FAHRENHEIT 451 (2002), a presente 84 (2008) e a futura UN MUNDO
FELIZ (sine die. Cando nos digan de novo que todo vai ben e que
a crise do 10 xa pasou).
Estas obras teñen en común que a sociedade na que están
inmersas está rota, corrupta moral e economicamente, sen saída
aparente (a guerra e miseria do País, os bombeiros de Fahrenheit,
o partido en 84). E todas elas tamén teñen en común que as
persoas procuran a luz a través dos pequenos buratos de vida,
do amor, da amizade, da confianza. En todas hai personaxes que
toman conciencia e que loitan ata as últimas consecuencias (Ana
e Sam, Montag e Otto, Fenton e Laia) por eles e polos demais.
A guerra pasada, presente ou futura cambia a eses personaxes que
están destinados a ser infelices mentres aqueles que dominan as
súas vidas, os depredadores, amósanse insaciables. Unhas vidas
chamadas tan so a sobrevivir, afastadas da tenrura, do arrecendo dos
bosques, da música, da literatura, onde o pracer é un luxo prohibido.
Pero o pesimismo é paralizador e, finalmente conservador. É o
optimismo, a procura da felicidade utópica o que move ás persoas e
ás sociedades. Por iso, por ver aos proles vivindo felices a pesar das
bombas e as carencias, Fenton lembra o que lle dixo o seu pai antes
de desaparecer: Somos moitos, alguén arribará ás costas da liberdade.

REPRESENTACIÓNS
1 Teatro-Cine de COVILHÃ (PORTUGAL)
2 Auditorio Gustavo Freire de LUGO
3 Forum Metropolitano da CORUÑA
4 Teatro Principal de OURENSE
5 Centro Cultural Caixa Nova de VIGO
6 Teatro Principal de PONTEVEDRA
7 Colegio Mayor Pedro Cerbuna de ZARAGOZA
8 Casa de la Juventud de COLMENAR VIEJO - MADRID
9 Teatro Infanta Leonor de JAÉN
10 Espaço Gretua de AVEIRO (PORTUGAL)
11 Teatro da Politécnica de LISBOA
12 Auditorio Caja España de PONFERRADA
13 Teatro Principal de COMPOSTELA
14 Auditorio de OURENSE
15 Sala Matilde Salvador de VALENCIA
16 Teatro Municipal El Zaidín de GRANADA

MARICASTAÑA
2 EL EQUIPAJE. Presentada dentro do programa Las huellas
de la Barraca organizado pola SECC (Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales)
DRAMATURXIA
Fernando Dacosta, a partir de El equipaje del Rey José
de Benito Pérez Galdós.
REPARTO (Por orde de intervención)
ALFONSO MÍGUEZ: Alonso Cifuentes. Director de la prisión
MIGUEL MARTÍNEZ: Padre Calixto - El Cura Respaldiza
MIGUEL ESTÉVEZ: Don Manuel. Censor
PALOMA LUGILDE: Carmela. Directora de la función carcelaria
MARTA PÉREZ: Pepa. Reclusa Roja - Serafinita - Pepita
TRINI DOMÍNGUEZ: Paca. Reclusa Roja - Juan Bragas - Jean Jean
PAULA DOPAZO: Moncha. Reclusa Roja - Perpetua - Secre. Inquisición
MAICA CORBAL: Gloria. Reclusa Ladrona - Ambrosia - Oidor
JULIA ESTÉVEZ «YU»: Rosa. Reclusa Criminal - Monsalud
ALBA FERNÁNDEZ: Casta. Reclusa Prostituta - Dominguita - Genara
RAQUEL PENÍN: Virtu. Reclusa Prostituta - Fermina - Canónigo
EVA TATO: Marga. Reclusa Anarquista - F. Navarro - Capellán
GALICIA GUTIÉRREZ «GALI»: Juana. Funcionaria - Don Carlos
SILVIA DOMÍNGUEZ: Gracia. Funcionaria - D. Andrés - Abuelo
MARÍA DÍAZ: Susan. Reclusita Ladrona - Genara
ESCENOGRAFÍA, LUZ E ATREZZO: José Manuel Bayón, Rubén Dobaño,
David Varela
VESTIARIO: Galicia Gutiérrez «Gali»
SON: Fernando Dacosta
CARTEL E PROGRAMA: Tegra
TÉCNICOS EN XIRA: José Manuel Bayón e Rubén Dobaño
PRODUTORA EN XIRA: Elena Seijo
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
TEXTO para a SECC (Sociedad Estatal de Conmemoraciones Cuturales)
SINOPSIS
Monsalud es un jurado por necesidad. Su tío ha conseguido que
entrase al servicio de las tropas francesas que invadieron España.
En el momento en que el Rey José se retira por la presión de las tropas
inglesas y de la guerrilla española, Monsalud, mal visto por el pueblo
de Madrid al igual que sus compañeros, decide ser leal a Napoleón y al
rey al que juró esa lealtad y marcharse con ellos a Francia. En la retirada

pasa por su pueblo natal y su madre, el cura, los vecinos, reniegan de él.
También su gran amor que se debate entre ese joven y Carlos, patriota
contrario a las tropas napoleónicas y a los ideales que traen consigo.
El pueblo sufre por la guerrilla, por los ataques de los ingleses y de
los franceses, pero se imponen las ideas tradicionalistas y las ganas
de expulsar al invasor que pretende marcharse con un gran botín.
La guerra es la gran protagonista. La guerra y el sufrimiento del
pueblo. Se muestra el comienzo de la lucha entre absolutistas y
liberales que prepara la gran guerra civil española.
Por eso la acción escénica se traslada a un grupo de presas que
deciden representar esta obra, de supuestos valores patrióticos,
a petición del director de la prisión y por encargo, en una cárcel
de mujeres en noviembre del año 75. Cuando Franco agoniza.
A IDEA
«El equipaje» es una dramaturgia basada en «El equipaje del rey
José» de Pérez Galdós.
El pueblo se debate entre el patriotismo anclado en valores morales y
religiosos, culturales y tradicionales y las ideas de progreso que arrancan de la Revolución francesa y que llegan a España diluidas por los
continuos saqueos que sufre el patrimonio y el pueblo español.
Afrancesados contra patriotas, liberales contra conservadores. La mujer
que es España se debate entre Monsalud y Carlos, personajes simbólicos
que emergen de las tropas que acabarán haciendo de este país un gran
campo de batalla, y de la diferencia de ideas unos sentimientos exacerbados de difícil conciliación.
15 actores, 3 técnicos, la infraestructura del Aula de Teatro Universitaria de Ourense y el apoyo de Sarabela Teatro para poner en
pie una obra donde el protagonismo recaerá en el pueblo atacado
por uno y otro bando, que se queda sin fuerzas ni siquiera para
levantar su voz contra los abusos.
El hecho de trasladar la acción a una cárcel de mujeres permite contextualizarla en los años de totalitarismo sufrido por España y reflexionar
sobre hasta donde han llevado al país esas ideas absolutistas de los
personajes de la obra.
Al término de la representación de las presas Franco muere y se oyen
los gritos de «amnistía-libertad».
El doble plano permite aderezar con humor determinadas escenas, que
serían de difícil comicidad en caso de mantenerse el original: se verán
las vicisitudes para llevar a cabo la representación y se entrará también
en momentos de emoción respetando los pasajes de la obra de Galdós.
REPRESENTACIÓNS
1 UCLÉS - CUENCA
2 TARANCÓN - CUENCA
3 TALAVERA - TOLEDO
4 ALMONACID - TOLEDO
5 OCAÑA - TOLEDO
6 VALDEPEÑAS - CIUDAD REAL
7 LA ALBUERA - BADAJOZ
8 MEDELLÍN - BADAJOZ
9 BADAJOZ
10 BAILÉN - JAÉN
11 CHICLANA - CÁDIZ
12 CÁDIZ
13 SAN FERNANDO - CÁDIZ
14 BAEZA - JAÉN
15 OURENSE
A xira continuou en 2009 por Centros Penitenciarios nunha
colaboración entre a SECC (Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales) e o Ministerio do Interior:
16 BONXE - LUGO

17 MONTERROSO - LUGO
18 A LAMA - PONTEVEDRA
19 PEREIRO DE AGUIAR - OURENSE
20 TEIXEIRO - A CORUÑA
21 VILLABONA - LLANERA
22 MANSILLA - LEÓN
23 DUEÑAS - PALENCIA
24 VALLADOLID
25 TOPAS - SALAMANCA

NIVEIS
CORDELIA
1 Á DERIVA
ACTORES
NATALIA FORJÁN, ANDRÉS POMBO, ANA ÁLVAREZ, PATRICIA ALONSO,
CAROL CASARES, PATRICIA ORTIGUEIRA, MANUELA CASAL, PACO J.
DAZA, ROBER MONTESINOS, RAQUEL ÁLVAREZ, LEDICIA PIÑEIRO, DORI
FEIJOO, RAQUEL LOIS GÓMEZ
TECNICOS DE MONTAXE, LUZ E SON:
Rubén Dobaño, José Manuel Bayón, David Varela
ESPAZO ESCÉNICO, DESEÑOS, DRAMATURXIA E DIRECCIÓN:
Elena Seijo e Fina Calleja
Personaxes que van á deriva, que senten o baleiro das súas
vidas. Personaxes que xa non queren escoitar máis palabras negras, que só queren escoitar palabras que de verdade aloumiñen.
Personaxes que aínda teñen coraxe para erguerse todos os dias.
Personaxes que xa non agardan.

ROSAURA
OLLAR O MUNDO. Escaparates da rúa do Paseo
ACTORES
MIGUEL GARCÍA NOGALES, ARGENTINA VÁZQUEZ FARIÑA, ALFONSO
GARCÍA FUENTES, ANTÓN LÓPEZ-VALEIRAS, MARÍA BAGARÍA FRÁ,
ROCÍO VENANCIO MARTÍNEZ, ALEX CONTRERAS CID, SANDRA MUIÑOS,
ÁNGELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, LAURA GONZÁLEZ BORRAJO, MARTA
GONZÁLEZ LORENZO, SILVIA PIÑA GONZÁLEZ, BEATRIZ SEOANE JUÍZ
MÚSICA: O Sonoro Maxín
IDEA ORIXINAL E DIRECCIÓN: Sabela Gago
Transformar o cotián para implicar ao viandante nunha acción
urbana que mira ao redor con outros ollos.

OUTRAS ACTIVIDADES
A Aula organiza o Ciclón-cómico na Intercultural coas Cantareiras, Avelino González e Espiquinclaun
- O día 26 marzo Os dous de sempre, conformado por Marco
Pereiro e Xosé Antonio Touriñán, co espectáculo Cantareiras.
- O día 14 maio Avelino González co espectáculo Cousas daquí
(Título provisional)
- O día 28 maio Clownsinos, conformado por Iago López e Fernando González, coa estrea do seu novo espectáculo.
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13ª

5ª

MITEU

MOTI

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 11 AO 27 DE ABRIL
Venres 11
GALICIA. Rosaura, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Ollar o mundo. Rúa Paseo, 19’00h.
ARXENTINA. Nanny Cogorno: Jujurujajá. El desastre continúa. Rúa
Paseo, 19’45h.
ARXENTINA. Miss Vero: Divina de la muerte. Rúa Paseo, 19’45h.
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Á deriva. Teatro Principal, 21’00h.
6 GALICIA. Quico Cadaval: A vida dura. Teatro Principal, 23’00h.
Sábado 12
COMUNIDADE VALENCIANA. Aula de Teatro de Alicante: El blues
de Macky Navaja. Teatro Principal, 20’30h.
BIELORRUSIA-UCRAÍNA. Stranniki: Músicas do Mundo. Auditorio,
23’00h.
COMUNIDADE VALENCIANA. Aula de Teatro de Alicante: Sol@ ante
el peligro. Café Auriense, 01’00h.
Domingo 13
EXTREMADURA. Aula de Teatro de Badajoz: Que más da. Teatro
Principal, 20’30h.
4 GALICIA. O Sonoro Maxín: Concerto. Auditorio, 23’00h.
Luns 14
GALICIA. Colectivos Ourensáns: Roteiro O Volter. Rúas da cidade,
19’00h.		
GALICIA. Teatro Social C.P. Pereiro de Aguiar: Sempre hai alternativas. Teatro Principal, 21’00h.
David Amor: Non censure. Teatro Principal, 23’00h.
Martes 15
PORTUGAL, LISBOA. Teatro Rastilho: Othello. Teatro Principal, 20’30h.
Mércores 16
GALICIA. Aula de Teatrode Santiago: As Raíñas. Teatro Principal,
20’30h.
3 ARAGÓN, ZARAGOZA. Che y Moche: Oua-Umplute. Auditorio,
23’00h.
Xoves 17
INDIA. Músicos da India– OM/OFF: Charla sobre sociedade e arte
na India. Torga, 19’00h.		
7 GALICIA. Aula de Teatro da Coruña: Ubú Rei. Teatro Principal,
20’30h.
2 EEUU-ITALIA. Leo Bassi: La Revelación. Auditorio, 23’00h.
Venres 18
PORTUGAL, COIMBRA. Citac: O Avarento. Teatro Principal, 20’30h.
INDIA. Músicos da India– OM/OFF: Concerto. Auditorio, 23’00h.
Sábado 19: DESCANSO
Domingo 20
ARAGÓN. Aula de Teatro de Zaragoza: Las 3 hermanas. Teatro
Principal, 20’30h.
Luns 21
GALICIA. Aula de Teatro de Pontevedra: Top Girls. Teatro Principal,
20’30h.
Martes 22
GALICIA. Aula de Teatro de Lugo: A Ronda. Teatro Principal, 20’30h.
Mércores 23
BÉLXICA. Mauvaise Compagnie d’en Face: Partition d’un Manifeste. Teatro Principal, 20’30h.
COMUNIDADE VALENCIANA. Aula de Teatro de Valencia: El día que
Bertolt Brecht va morir a Finlàndia. Campus, 23’00h.
Xoves 24
COMUNIDADE VALENCIANA, VALENCIA. Punto Clown: Vida Clownyugal. Teatro Principal, 20’30h.

Venres 25
PORTUGAL, COVILHÃ. TeatrUBI: Posso avançar? pergunta o cavalo.
Teatro Principal, 20’30h.
MADRID. Aula da Autónoma de Madrid: Enemig@s. Campus,
23’00h.
Sábado 26
1 PORTUGAL, AVEIRO. Gretua: Os Feios. Auditorio, 20’30h.
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: 84. Teatro Principal, 23’00h.
Domingo 27
5 EEUU. Teatro Estudio Internacional: Sex on the beach.
Auditorio, 20’30h.
Do 11 ao 27 de abril EXPOSICIÓN de Miguel Dacosta no Teatro Principal: Somos poldros indomables para ben ou para mal, prefiro
ser «cuatrero» que tapón da lei.
Todos os días coloquio ao remate das representacións das 20’30h.
Todos os días encontros coa prensa e os distintos grupos no
Liceo ás 12’00h.
Días 12-13-18-19-20-25-26 Os motarras da MITEU polo Paseo.
Día 26 de abril ás 23’00h. no Teatro Principal:
PREMIOS da 13ª MITEU

A U L A I N FA N T I L
GEPETTO Aula Universitaria de Teatro Infantil
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
RESCUITA E O REINO DOS SENTIMIDOS de Elena Seijo
ELENCO
CARLOS LESMES, ANA ÁLVAREZ, GALICIA GUTIERREZ «GALI», TONI BAÑOBRE, MANOLI CASAL, RAQUEL PENIN, BEATRIZ VIÑAS, EVA TATO
ESCENOGRAFÍA E TÉCNICOS DE LUZ E SON:
Suso Díaz e Rubén Dobaño
LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO: Tegra
SON: Renata Codda Fons
VÍDEO: Alba Vázquez
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Elena Seijo
No reino dos sentimidos celébrase unha reunión do consello
supremo. Algo retrasa as votacións. Vermite, o encargado de
marcar os tempos, explica aos seus membros que a súa neta
Rescuita caeu á Terra, onde corre perigo de desintegrarse en
fume se non é rescatada antes da noite. Encargan esta misión a
Fascot e Quispet, o sabio dos sentidos e a sabia dos sentimentos,
pois saben que na Terra moitas veces aos nenos non lles deixan
expresar os seus sentimentos. Rescuita está afeita a facelo e
poden interpretala mal.

MOSTRA DE TEATRO INFANTIL DE OURENSE
DECEMBRO 2008
Xoves 25
18’30h. Zancalino Produs: Seguimos sen atopar a mamá, ZancosAcrobacia. Rúa do Paseo
Venres 26
12’00h. Tanxarina: Titiricircus, marionetas de fíos e actores.
Complexo Hospitalario
6 18’00h. L’home Dibuixat: Piedra a piedra, títeres e teatro de
obxectos. Teatro Principal
19’00h. L’home Dibuixat: Piedra a piedra, títeres e teatro de
obxectos. Teatro Principal
19’00h. Tanxarina: Titiricircus, marionetas de fíos e actores.
Auditorio Municipal
Sábado 27
17’00h. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Rescuita e o Reino dos Sentimidos, teatro de actor. Auditorio Municipal
17’00h. Cuarta Pared: Ojos y Cerrojos, teatro de actor. Teatro
Principal
19’00h. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Rescuita e o Reino dos Sentimidos, teatro de actor. Auditorio Municipal
Domingo 28
17’00h. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Rescuita e o Reino dos Sentimidos, teatro de actor. Auditorio Municipal
17’00h. Entremáns: Que pasa aquí, danza. Teatro Principal
4 17’00h. Katarsis: Pa cama, teatro para bebés. Multiusos do
Campus
19’00h. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Rescuita e o Reino dos Sentimidos, teatro de actor. Auditorio Municipal
19’00h. Katarsis: Pa cama, teatro para bebés. Multiusos do
Campus
Luns 29
2 17’00h. Cachirulo: Do, Re, Mi, Mozart xoga aquí, marionetas
de fíos. Teatro Principal
17’00h. La Casa Incierta: Anda, teatro para bebés. Multiusos
do Campus
19’00h. Jácara Teatro: Los amigos de Bart, teatro de actor. Auditorio Municipal
5 19’00h. La Casa Incierta: Anda, teatro para bebés. Multiusos
do Campus
Martes 30
1 17’00h. Gorakada: La ciudad inventada, títeres. Teatro Principal
19’00h. Rayuela: Planeta Darwin, teatro de actor e multimedia.
Auditorio Municipal
3 19’00h. Trécola: Pinokia, teatro de actor. Multiusos do Campus
Do luns 15 ao venres 19 de 12’00h. a 14’00h. en colexios e garderías: Trécola con promocións da MOTI
Do sábado 20 ao martes 23 de 18’00h. a 20’00h. nas rúas: Trécola
con accións teatrais
Do venres 26 ao martes 30 de 18’00h. a 19’00h. nas rúas: Trécola
con accións teatrais		

MITEU. Cinco letras nas
que caben tantos sentimentos, tantas emocións,
tantas cores, culturas, linguas, persoas, música e
... tanto teatro. E é que a
MITEU é moito máis que
unha mostra de teatro,
é unha vivencia chea de
momentos inesquecibles,
de palabras para recordar,
de música para a alma, de
sabores exquisitos, de inquedanzas comúns, de
persoas únicas, de olores exóticos... Pero ante
todo, sinto que a MITEU é
amizade. A MITEU son Silvia, Eva, Paula, Gali, Uxia,
David, Suso, Juan, Maria,
Yu, Miriam, Mighele, Héctor, Lola...
  
Raquel Penín Devesa
«Pos» estou na aula desde o 2005, se non me fallan as contas, a miña primeira MITEU foi a 10ª...
Gracias por darnos esta
oportunidade...
Unha aperta
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A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 HIDE (OCULTO)

DRAMATURXIA
Fernando Dacosta, a partir de O estraño caso do Dr. Jekyll e Mr.
Hide de Robert Louis Stevenson
ELENCO
MARÍA DÍAZ, SILVIA DOMÍNGUEZ, MAICA CORBAL, MARTA PÉREZ,
JUAN MÉNDEZ, ANA ÁLVAREZ, RAQUEL ÁLVAREZ, ELENA BALBOA,
CAROL CASARES, ANDREA CID, PACO DAZA, NATALIA FORJAN, ROBER
MONTESINOS, PATRICIA ORTIGUEIRA, LEDICIA PIÑEIRO
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
ESCENOGRAFÍA E LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO E COMPLEMENTOS: Tegra
DESEÑO MUSICAL: Fernando Dacosta
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero
EFECTOS PUL: Natalia Forjan
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
GRACIAS
Ao Complexo Hospitalario de Ourense (Chou) por colaborar con nós
A Miriam Sierra pola súa amable e rápida xestión
A Tito R. Asorey pola documentación sobre a historia
A OBRA
Hide é un «thriller» teatral, que como tal quere asustar, estremecer e emocionar...
Nunha gran cidade un médico chamado Jekil está investigando
a posibilidade de crear outro eu que non cargue co peso dos remorsos. Procura o ideal doutra vida entregada a aquilo que a súa
posición social e a moral imperante non lle permite facer.
Unha Irmandade de persoas poderosas achéganse a Jekil cun pacto.
O seu colega, Lanion, non quererá saber nunca máis del por algo
que non conta.
Unha xuíza, Uter, investiga estraños casos de mulleres asasinadas de
xeito brutal mentres recibe un estraño encargo do seu amigo Jekil.
Unha tola conta a historia da desaparición da súa filla Amiel e
dun Príncipe, pai da criatura.
Un policía e un médico collen o caso das mulleres asasinadas
Un Príncipe ten que casar e lavar a cara da monarquía máis
poderosa do mundo...
Un lugar onde todo está oculto, todos os personaxes gardan algo,
mentres un ser descoñecido asasina por causas que ignoramos.
A loita polo poder, a necesidade de poder vivir e amar abertamente... HIDE (oculto).
Hide (Oculto) é a terceira parte da triloxía do Monstro (Totem
-2004- Frankenstein -2005-).
Se na primeira parte da triloxía (Totem) o Monstro é unha invención e na segunda (Frankenstein) o Monstro é creado, nesta
parte o Monstro sae de dentro.
Somos un ou varios? Hai un universo ou hai multiversos? E de
haber varios, de poder seguir camiños e dimensións diversas,
como serán?, como seremos?
Os fortes e duros acaban cos intelixentes e válidos invertindo as
normas sociais establecidas a prol da convivencia. Rachan cos
códigos, coa buguina que reúne a todos. Danzan salvaxemente e
matan. E para que ninguén se afaste inventan un monstro co que
aterrorizar, co que manterse no poder (Totem).

O ser humano vese como creador todopoderoso, e non pensa nos
sentimentos da súa creación. Só repara en deixar a súa impronta
para a historia, aínda que esa impronta poida acarrear víctimas.
Por iso crea un ser, que ao sentirse abandoado nun mundo hostil,
ao sentirse rexeitado polo seu Deus, faise demo, faise monstro
(Frankenstein).
Como poder sacar o peor de nós, aquilo co que a nosa intimidade
escura soña e co que podemos desfrutar, sen padecer moralmente por iso: sendo outro. Facendo cargar coas «culpas» ao
noso alterego que non somos nós de cara aos demais. Alimentamos o monstro, acariciámolo, porque os demais non saben que o
levamos dentro. Pero chega un momento en que é máis forte ca
nós e o que nos sae de dentro acaba por devorarnos (Hide).
E o monstro é a imposición dos nenos reprimidos.
E o monstro é a falta de afecto polo outro.
E o monstro e o destripador oculto ao que non nos enfrontamos.
E xa sabemos que o monstro acabará campando polas rúas das
nosas cidades cando as persoas boas non fagan nada por impedilo.
REPRESENTACIÓNS
1 Auditorio Gustavo Freire de LUGO
2 Espaço Performance de AVEIRO (PORTUGAL)
3 Teatro López de Ayala de BADAJOZ
4 Forum Metropolitano da CORUÑA
5 Universidad de PAMPLONA
6 Teatro Clunia de BURGOS
7 Teatro Principal de OURENSE
8 Salón de actos do CUVI de VIGO
9 Colegio Mayor Pedro Cerbuna de ZARAGOZA
10 Teatro Principal de PONTEVEDRA
11 Teatro Principal de HUELVA
12 Espaço da Comuna de LISBOA
13 Teatro Principal de COMPOSTELA
14 Teatro-Cine de COVILHÃ (PORTUGAL)
15 Auditorio de OURENSE
16 Sala Gruppo Limppido de GÉNOVA (ITALIA)
17 Sala La Nau Universitat de VALENCIA

NIVEIS
CORDELIA
1 MALOS TRAGOS
ELENCO
EVA TATO, BEATRIZ REY, PAULA DOPAZO FERNÁNDEZ, ELISA I. GIL,
MIGUEL GARCÍA, HÉCTOR MARTÍNEZ, TONI BAÑOBRE, ARGENTINA
VÁZQUEZ, DANI ALVES, CARLOS LESMES ROMERO
SON: Elena Seijo
ILUMINACIÓN: Suso Díaz
VESTIARIO: Sarabela
TÉCNICOS DE MONTAXE, LUZ E SON: Suso Díaz, Rubén Dobaño,
José Manuel Bayón, David Varela
DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Elena Seijo
SINOPSE: Personaxes que non aceptan a súa realidade.
Personaxes que loitan contra o mundo.
Todos eles levados ata o límite, para facernos ver os lados máis
sarcásticos e hilarantes das súas atribuladas vidas.

ROSAURA
CARA A XALUNDES
ELENCO
BEATRIZ MIRANDA, ANA GARCÍA, MARÍA RODRÍGUEZ, VERÓNICA PAZ,
BORJA BOBILLO, JOSÉ MANUEL MAO, PATRICIA FIGUEIRAS, HERNÁN
RODRIGO RAPETTI, CRISTINA LÓPEZ, SANDRA ÁLVAREZ, DIEGO
FRANQUEIRA, CARLOS FARIÑAS-FERRO, RAQUEL ÁLVAREZ, MANUEL
MOVILLA, LOLI LÓPEZ, IRIS GONZÁLEZ
MÚSICA: O Sonoro Maxín
IDEA ORIXINAL E DIRECCIÓN: Sabela Gago
Cando marchei abrín o bolso das viaxes curtas e comecei a
meter nel lembranzas ao chou, obxectos insignificantes pero
entrañables, imaxes sintéticas do feliz, letras que, xuntándose,
narraban sufrimentos, sorrisos que foran acenos e viceversa,
esvaecementos e coraxes

14ª
MITEU
MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 15 AO 28 DE ABRIL
Mércores 15
GALICIA. Rosaura, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Cara a Xalundes. Rúa do Paseo,
19’00h.
ITALIA. Banda Kurenai: Quando non avró piú male. Auditorio.
20’30h.
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Malos Tragos. Teatro Principal,
23’00h.
Xoves 16
4 BALEARES, MANACOR. Excepte Teatre: El Malalt Imaginari.
Teatro Principal, 20’30h.
GALICIA. Aula Universitaria Coruña: Máquina Muller. Auditorio,
23’00h.
Venres 17
2 NAVARRA. Aula Universitaria: Yerma. Auditorio, 20’30h.
Sábado 18
PORTUGAL, AVEIRO. Gretua: Ponto de fuga. Auditorio, 20’30h.
GALICIA, OURENSE. Magritte: concerto Viaxe á Lúa. Café Auriense,
01’00h. da mañá
Domingo 19: Descanso
Luns 20
5 GALICIA, OURENSE. Trécola: Campo de acción. Universidade,
19’00h.
ANDALUCÍA, GRANADA. Aula Universitaria: Antígona. Teatro
Principal, 20’30h.
Martes 21
1 MADRID. Yllana: Brokers. Auditorio, 20’30h.
ARXENTINA. Teatro de sombras: No toquen mis manos. Teatro
Principal, 23’00h.
Mércores 22
GALICIA. Aula Universitaria de Santiago: Xogos á hora da sesta.
Teatro Principal, 20’30h.

Xoves 23
8 GALICIA. Aula Universitaria de Pontevedra: Os Figurantes.
Teatro Principal, 20’30h.
GALICIA. Aula Universitaria de Vigo: Superheroe de barrio.
Universidade, 23’00h.
Venres 24
 ANDALUCÍA. Aula Universitaria de Huelva: La sangre. Teatro
Principal, 20’30h.
GALICIA. Aula Universitaria de Lugo: Susie. Auditorio, 23’00h.
Sábado 25
ARAGÓN. Aula Universitaria de Zaragoza: Las arrecogías del
beaterio... Teatro Principal, 20’30h.
PORTUGAL, COVILHÃ. TeatrUBI: Marca’dor. Auditorio, 23’00h.
GALICIA, NOIA. Supersound: Concerto. Café Auriense, 01’00h.
da mañá
Domingo 26
9 GALICIA. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do
Campus de Ourense, Universidade de Vigo: Rescuita e o Reino dos
Sentimidos. Universidade, 17’00h.
3 BISSAU. Grupo de Teatro do Oprimido: Desejo de Mâe. Teatro
Principal, 19’00h.
MADRID. Bambalinas Asesinas: Maté a un tipo. Auditorio, 21’00h.
Luns 27
BISSAU. Grupo de Teatro do Oprimido: Charla sobre Bissau.
Librería Torga, 19’00h.
7 BRASIL. Terrah Cultural: O encontro de Cordéis. Teatro
Principal, 20’30h.
CASTELA E LEÓN. Aula Universitaria de Burgos: Construyendo a
Verónica. Auditorio, 23’00h.
Martes 28
6 MADRID/CANTABRIA. Mastretta: Concerto Vivan los músicos.
Auditorio, 20’30h.
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Hide. Teatro Principal, 23’00h.
EXPOSICIÓN no Auditorio: Obxectivos do Milenio (ODM) ACPP.
Do 16 ao 29 de abril
EXPOSICIÓN no Teatro Principal: MITEU 2008. Do 15 ao 28 de abril
ENCONTROS entre prensa e compañías. Todos os días ás 12’00h. no Liceo
PUNTO DE ENCONTRO no Café Auriense. Todas as noites tralas funcións

A U L A I N FA N T I L
GEPETTO Aula Universitaria de Teatro Infantil
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 OS NENOS DO TÚNEL
REPARTO
DARÍO RODRÍGUEZ: Vences
EVA TATO: Kasi
TONI BAÑOBRE: Napo
GALICIA GUTIÉRREZ «GALI»: Madú
SILVIA DOMÍNGUEZ: Selina
ELENA BALBOA: Dami
RAQUEL PENÍN: Randa
TÉCNICOS: Suso Díaz, Rubén Dobaño,
José Manuel Bayón, David Varela
ESCENOGRAFÍA E ATREZZO: Sarabela Teatro
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Grazas ao ancián Vences viaxaremos ao pasado da cidade, e
saberemos por que todos os cativos corren un gran perigo. OS
NENOS DO TÚNEL, os que viven debaixo das rúas do mercado, nos
sumidoiros, saben o que pode acontecer e terán que resolver eles
mesmos o grave problema porque ninguén máis lles axudará.

Mércores 30
17’00h. Entremáns, Galicia-Cuba: Concerto desconcerto, danzateatro. Teatro Principal
2 17’00h. Le Lutin théâtre d’images, Francia: Poisson Pecheur
(Peixe Pescador), teatro de obxecto. Auditorio Municipal
19’15h. Títeres Trompicallo, Galicia: Nadarín, títeres. CampusMultiusos
20’00h. Le Lutin théâtre d’images, Francia: Poisson Pecheur
(Peixe Pescador), teatro de obxecto. Auditorio Municipal
19’15h. Títeres Trompicallo, Galicia: Nadarín, títeres. CampusMultiusos

6ª

Do mércores 16 ao venres 19 de 12’00h. a 14’00h. en colexios e
garderías: Trécola con promocións da MOTI
Do martes 22 ao mércores 30 de 18’00h. a 19’00h. nas rúas do
Paseo, Bedoia e Santo Domingo: Trécola con accións teatrais

ESPAZO ESCÉNICO: Elena Seijo
SELECCIÓN MUSICAL: Rubén Dobaño
DESEÑO DE LUZ: Suso Díaz
VESTIARIO: Sarabela Teatro
ESCRITA E DIRECCIÓN: Elena Seijo

MOTI
MOSTRA DE TEATRO INFANTIL DE OURENSE
DECEMBRO 2009
Venres 25
6 19’30h. Trécola Teatro, Galicia: pasacalles da MOTI. Rúa do Paseo
Sábado 26
5 17’00h. Monicreques de Kukas, Galicia: Contos do vento
acatarrado, teatro de actor e marionetas. Teatro Principal
3 17’00h. Onírica Mecánica, Murcia: El intrépido viaje de un
hombre y un pez, teatro visual e de obxectos. Auditorio Municipal
19’00h. Onírica Mecánica, Murcia: El intrépido viaje de un hombre y un pez, teatro visual e de obxectos. Auditorio Municipal
19’15h. Dvá, Galicia-Bielorrusia: O deserto de Rub Al-Khali, narración e música. Campus-Multiusos
Domingo 27
7 17’00h. Artestudio Teatro, Galicia: La vuelta al mundo en
menos de una hora, musical. Teatro Principal
17’15h. Da Te Danza, Andalucía: Sueña, danza contemporánea.
Campus-Multiusos
1 19’00h. Palimoco Teatro, Galicia: Construcións Clementina,
Dígame? Teatro de actor. Auditorio Municipal
19’15h. Da Te Danza, Andalucía: Sueña, danza contemporánea.
Campus-Multiusos
Luns 28
4 17’00h. La tirita de teatro, Castela-A Mancha: El Romeo y la
Julieta, títeres, mascaras e actores. Teatro Principal
17’00h. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo, Galicia: Os nenos do túnel, teatro
de actor. Auditorio Municipal
19’00h. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo, Galicia: Os nenos do túnel, teatro
de actor. Auditorio Municipal
Martes 29
17’00h. O retrete de Dorian Gray, Galicia: Rúa Aire, títere de globo.
Teatro Principal		
17’00h. La Rous, Andalucía: La casa del abuelo, teatro de actriz e
obxectos. Auditorio Municipal
19’00h. La Rous, Andalucía: La casa del abuelo, teatro de actriz e
obxectos. Auditorio Municipal

Desde o ano 2004 vimos viaxando e
soñando nunha experiencia nova no
Campus Universitario de ourense, a
Aula de teatro Infantil.
Damos renda solta ó neno que todos
levamos aínda dentro. Tentamos,
desde este espazo de investigación,
achegarnos ás problemáticas, intereses e necesiddes dos nenos. De a
pouco imos entendendo a esas personiñas pequenas que reclaman o
seu lugar na panorámica teatral.
Non so cremos na maxia e na fantasía ,se non que por veces sentimos
os seus medos, outras reclamamos
a liberdade de expresar os seus
sentimentos máis fondos, e noutras
ocasións entendemos como loitan
por sobrevivir nas circunstancias
máis adversas.
Grazas as súas miradas limpas, lembramos que aínda que o amencer
sexa gris,queda moito por dicir.
Grazas por facernos crer de novo.
Elena Seijo
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15ª

A U L A D E T E AT R O
MARICASTAÑA Aula de Teatro Universitaria
do Campus de Ourense, Universidade de Vigo
1 ODISEA ESPACIAL

DRAMATURXIA
Fernando Dacosta, a partir de 2001, unha odisea espacial e 2010,
Odisea 2 de Arthur C. Clarke
Somos fillos das estrelas
ACTORES
MARÍA DÍAZ, NATALIA FORJAN, HÉCTOR MARTÍNEZ, DANIEL ALVES,
ESTEBAN PUEBLA
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
ESCENOGRAFÍA E LUZ: Suso Díaz
PROXECCIÓNS: Diego Blanco
VESTIARIO E COMPLEMENTOS: Tegra
CARTEL E PROGRAMA: Pablo Otero
DESEÑO MUSICAL, DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Fernando Dacosta
ODISEA ESPACIAL é a primeira incursión de Maricastaña na
ciencia-ficción.
Clarke constrúe unha magnífica odisea nos seus libros (a primeira parte levada ao cine por Kubrick) na que nos remonta aos
nosos antepasados homínidos para explicar a orixe da intelixencia e a evolución do ser humano.
O monolito é a porta das estrelas e simboliza a forza dunha
intelixencia máis aló do noso sistema solar. A vida é diferente
noutros confíns, é o dominio sobre a materia, e a intelixencia é a
enerxía que domina o tempo e o espazo.
Una reflexión sobre a nosa existencia na inmensidade do cosmos...
REPRESENTACIÓNS (PREVISTAS)
1 MURCIA (Sala Isidoro Máiquez)
2 EIBAR (Universidad Laboral)
3 COVILHÃ (PORTUGAL) (Teatro-Cine)
4 FERROL (Sala Torrente Ballester)
5 LUGO (Auditorio Gustavo Freire)
6 VIGO (Salón de actos do CUVI)
7 CORUÑA (Forum Metropolitano)
8 OURENSE (Teatro Principal)
9 BURGOS
10 PONTEVEDRA (Teatro Principal)
11 ZARAGOZA
12 SANTIAGO
13 LISBOA (PORTUGAL)
14 OVIEDO
15 COIMBRA (PORTUGAL)
16 OURENSE (Auditorio)

NIVEIS
Cordelia prepara as escenas
Rosaura prepara o seu desfile e acción teatral

MITEU

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
DO 11 AO 29 DE ABRIL
Domingo 11
GALICIA. Rosaura, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: As pezas do xadrez (entre a vida
e a morte). Rúa Paseo- Pza. San Martiño, 19’00h.
GALICIA. Carlos Blanco: Só. Auditorio, 20’30h.
Luns 12
GALICIA. Cordelia, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Nesta cidade mátante por todo.
Teatro Principal, 20’30h.
Martes 13
NAVARRA. Grupo de teatro da U.P.: Presas. Teatro Principal,
20’30h.
MADRID. Yllana: Zoo. Auditorio, 23’00h.
Mércores 14
CATALUÑA. Documental: Màscares. Auditorio, 20’30h.
Xoves 15
GALICIA. IV Premios Teatro Radiofónico - R.G.: Diario Cultural.
Teatro Principal, 20’30h.
GALICIA. Josito Porto: Laretando con Josito. Café Auriense, 23’00h.
Venres 16
COSTA DE MARFIL. Le Bin Kadi So: La Tête de Salomé. Auditorio,
20’30h.
Sábado 17
PORTUGAL. Tup de Porto: Alan. Auditorio, 20’30h.
Domingo 18
GALICIA. Gepetto, Aula Universitaria de Teatro Infantil do Campus
de Ourense, Universidade de Vigo: Os nenos do túnel. Auditorio,
17’00h. e 19’00h.
ARAGÓN. Aula Universitaria de Zaragoza: El porvenir está en los
huevos. Teatro Principal, 20’30h.
Luns 19
GALICIA. Aula Universitaria de Pontevedra: Eclipses. Teatro Principal, 18’30h.
GALICIA. Aula Universitaria de Vigo: Residuos. Teatro Principal,
20’30h.
EL SALVADOR. Documental: La vida loca. Auditorio, 23’00h.
Martes 20
EXTREMADURA. Aula de Danza: Búsquedas (novel danza 2).
Auditorio, 20’30h.
EL SALVADOR. La Cocina Teatro: El secreto más terrible. Teatro
Principal, 23’00h.
Mércores 21
GALICIA. Aula Universitaria de Santiago: As cuñadas. Teatro
Principal, 20’30h.
POLONIA. Ireneusz Krosny: Krosny. Auditorio, 23’00h.
Xoves 22
GALICIA. Aula Universitaria de Lugo: Unha dúbida razoable. Teatro
Principal, 20’30h.
PALESTINA. Documental: Journey 110 (e outros). Auditorio, 23’00h.
Venres 23
HONDURAS. ACPP - G.T. Bambú, charla: Honduras, sociedade e
cultura. Livraría Torga, 19’00h.
GALICIA. Aula Universitaria de Coruña: Rinoceronte no camiño.
Teatro Principal, 20’30h.
HONDURAS. Grupo de Teatro Bambú: Historias y más historias.
Auditorio, 23’00h.
Sábado 24
PORTUGAL, COVILHÃ. TeatrUBI: Empresta-me o teu coraçâo. Auditorio, 20’30h.

COMUNIDADE VALENCIANA. Teatro Universitario de Alicante:
Monólogos de humor. Café Auriense, 23’00h.
Domingo 25
COMUNIDADE VALENCIANA. Teatro Universitario de Alicante: Sólo
un pequeño aumento. Auditorio, 20’30h.
CASTELA E LEÓN. Aula Universitaria de Burgos: Marjane. Campus
- Capela, 23’00h.
Luns 26
GALICIA, OURENSE. Tarumba: Don Juan. Teatro Principal, 18’30h.
PORTUGAL. Citac de Coimbra: The Hypnos Club. Auditorio, 20’30h.
Martes 27
PORTUGAL. Gretua de Aveiro: Twelfth Night (Noite de Reis).
Auditorio, 20’30h.
FRANCIA. Les Petits Detournements: L’atelier des Petits Machins
Trucs. Teatro Principal, 23’00h.
Mércores 28
GALICIA. Presentación libro: Aula de Teatro (20 anos) e MITEU (15
anos). Campus - Salón de graos, 12’00h.
CASTELA E LEÓN, VALLADOLID. Tres Magos: Tresmagos@.son.
Teatro Principal, 20’30h.
HONDURAS. Mario de Mezapa, concerto: De sucias, cadejos y
cucuruchos. Campus - Multiusos, 23’00h.
Xoves 29
CLAUSURA XV MITEU. ENTREGA DE PREMIOS CARLOS COUCEIRO. Teatro
Principal, 20’30h.
GALICIA. Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria do Campus de
Ourense, Universidade de Vigo: Odisea Espacial. Teatro Principal,
20’45h.
DO 11 AO 29 DE ABRIL EXPOSICIÓNS: 15 ANOS DE MITEU. CARTEIS E
FOTOS. AUDITORIO
DO 11 AO 29 DE ABRIL EXPOSICIÓN: 20 ANOS DE AULA DE TEATRO.
TEATRO PRINCIPAL
SÁBADO 24 E DOMINGO 25 DE ABRIL DE 10’00h. A 14’00h. CURSO:
ESGRIMA E COMBATE ESCÉNICO CON JUAN UDAONDO . CAMPUS MULTIUSOS
TODAS AS NOITES TRALAS FUNCIÓNS: PUNTO DE ENCONTRO. CAFÉ
AURIENSE.
VARIOS DÍAS ÁS 12’00h.: ENCONTROS COA PRENSA. LICEO
VARIOS DÍAS ÁS 19’00h.: PROMOCIÓN DA MITEU. RÚA PASEO

A U L A I N FA N T I L
GEPETTO Aula Universitaria de Teatro Infantil empeza a
remexerse nos maxíns

7ª
MOTI
MOSTRA DE TEATRO INFANTIL DE OURENSE
Está prevista entre os días 25 e 30 de decembro de 2010

O tempo pasa e nos procuramos fixar, dalgún xeito e nalgún lugar,
o efémero.

Os enxeñeiros da NASA, mandan
ao mundo unha mensaxe urxente. Os pasados movementos sísmicos provocaron un traslado
do eixe da terra e os días serán
máis curtos. A organización da
MITEU contraataca e resístese a
esta nova cunha programación
na que cada minuto conta e na
que as distintas propostas escénicas prometen a «suspensión»
do tempo tan propia da contemplación artística.
Se o bater de ás dunha bolboreta no outro lado do mundo pode
provocar unha treboada neste recuncho, que non poderá enxendrar a concentración de mozos
e mozas polas rúas de Ourense,
enchendo os teatros, mobilizando conciencias, contaxiando xuventude e paixón polo teatro.
Fina Calleja
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