


Manifesto Galego 
         do Día Mundial do Teatro

Existe o teatro galego? por Montse Dopico

Cultura, así, con maiúsculas, non é unha consellería. Unha dirección 
xeral. Non é unha non política. Nin unha retallada do 70% nos xa 
cativos apoios que deberían servir para que unha entrada nun 
espectáculo non fose só un luxo exclusivo para ricos. Non é asentir 
e non facer, mesmo escoitando. Non é ignorar a realidade de 
tantos e tantas profesionais que están a verse obrigados a marchar, 
outra vez, ou a volver ás prácticas do tempo do amateurismo. 

Se algo sostivo -e sostén- a cultura en Galicia, e o teatro como 
parte dela, non foi -con honrosas e escasas excepcións- o 
paternalismo dunhas institucións que nin sabían, nin moitas 
veces contestaban. Foi o empeño persoal, e colectivo, de 
todos os creadores e creadoras que non só resistiron, senón 
que actuaron. E que actúan. Que fan, refán, reiventan. Malia a 
precariedade. Malia a censura. Titeriteiros, titeriteiras, todos. 

Todas as que dixeron non ás sentenzas de derrubamento por 
esgotamento. Aos intentos de desafiuzar un oficio que precedeu e vai 
sobrevivir aos que tentaron desmantelalo co seu desprezo. A cultura 
non existe, nin existiría, sen eles e sen elas. Sen a base que a sustenta. 
Desde antes de que se comezase a apelar ao sistema que os integra. 
Desde antes mesmo de poñerlle nome ao galeguismo, de comezar 
a reivindicar a lingua como cerne da creación. A cultura propia. 

O teatro galego non existe se se reduce ás maiúsculas. Porque 
sempre se escribiu, e se escribe, coas letras de abaixo. E malamente 
poderá pervivir xa non só no medio da non política de navalladas aos 
orzamentos culturais, senón na trampa dunhas axudas que parecen 
concibidas para fomentar a dependencia. Dos avatares políticos. 

Dos cambios -e ausencias- de quen encabeza as institucións. 
De vontades alleas ás artes escénicas, non representadas onde 
se toman realmente as decisións. Para logo producir, como se 
pode, e non poder nin distribuír, cunha rede de teatros asfixiada. 

Mais o teatro tampouco poderá capear a treboada se ten 
medo. Se dimite e, entre lamentos, se retira ante as ameazas. 
Se rexeita, xa de primeiras, a procura doutras fórmulas de 
relacionamento coa administración. Se non procura o xeito de 
renovar o seu encontro co público e se renuncia ao contraste 
con públicos máis afastados. Se teme a crítica, e en especial a 
foránea. Se cede ante a presión do desemprego e acepta mutilar 
os dereitos laborais. Se abandona a protesta polo que é seu. 

Se non supera dinámicas de acomodamento nas que algunhas 
compañías e profesionais tamén caeron co desenvolvemento 
do teatro institucional. Se entra no xogo da política de pasillos, 
reverso do divide e vencerás. Se non comprende os novos 
xeitos e canles de promoción. Se non se esixe, a si mesmo, 
a excelencia profesional debida, malia as dificultades. Para 
que a experiencia de quen mira sexa, sempre, verdade. 

Mais nada fará máis forte o teatro que cumprir a encomenda de 
Bertolt Brecht, estensiva a toda a cultura, e tamén ao xornalismo. 
Axudar a que as persoas “coñezan en número suficiente a 
causa dos seus sufrimentos e dos seus perigos, saiban como 
suceden as cousas e que métodos adoptaren para eliminar os 
seus verdugos”. Transmitir este saber “ao número máis grande 
de xente posible”. Ser socialmente útiles. Vivir, sempre, do lado 
das letras minúsculas. Que é o seu. Ou, como dicía Ana Vallés 
arredor da última obra de Matarile, ir á procura do que sae por 
fóra, do que altera. Do que nos conduce a outras miradas. Á 
transformación da realidade. Ou polo menos á busca da beleza, 
entendida non como o contrario da fealdade, senón da indiferenza. 



Premio de Honra 
            Marisa Soto

 
Cando nós chegamos, ela xa estaba alí.

Ela non é outra que a Revista Galega de Teatro, ferramenta 
imprescindíbel para a difusión das artes escénicas e o 
desenvolvemento do sistema teatral. A Asociación vén 
de completar trinta anos, mais ela, esta Revista que é 
un pouco de tod@s, xa estaba alí cando espertamos, 
levaba xa anos exercendo de espello do noso teatro.

O que hoxe rendemos á Revista Galega de Teatro non é máis 
ca o recoñecemento necesario que tardamos en facer a unha 
publicación que foi sempre exemplo para o xornalismo cultural, 
realizado sempre desde a independencia, a honestidade e 
o compromiso. E hoxe, nesta gala, emendamos a tardanza 
e facémolo nun ano moi especial para nós, pois neste 
2016 celebramos a vixésima edición dos nosos premios.

A Revista Galega de Teatro leva ás súas costas un inxente labor pola 
normalización das artes escénicas. Ese traballo recóllese nas súas 
páxinas e no seu grande acerto á hora de publicar textos dramáticos 
de autores e autoras do noso país, no seu esforzo na tradución de 
textos internacionais e na súa especial atención cara á dramaturxia 
en lingua portuguesa. Tampouco podemos esquecer a relevancia 
e o espazo que outorgou nestas décadas á crítica de espectáculos, 
primeiro nas súas páxinas, despois no seu blog na rede.

E, finalmente, entre outras moitas iniciativas que deixaron pegada, 
queremos salientar a creación do fondo de documentación 

que a Revista puxo en marcha en 1995, que non deixou de 
medrar coa incorporación constante de publicacións e volumes 
relacionados coas artes escénicas. Por se fose pouco, deron en 
chamar esta colección de Fondo Teatral María Casares, de xeito 
que nos sentimos especialmente satisfeit@s ao compartirmos 
con el o nome da actriz co que bautizamos os nosos premios.

Polo seu pasado e polo seu futuro, a Xunta Directiva da AAAG 
séntese agradecida e honrada de conceder o Premio de 
Honra Marisa Soto á Revista Galega de Teatro. A tod@s os 
que a integrades: Parabéns, moitísimas grazas e longa vida.

Viva o teatro!



Nomeacións

• MELLOR MAQUILLAXE

Fany Bello por Calypso de Voadora

Raquel Fidalgo por Ensaio sobre a cegueira de Sarabela Teatro

Trini F. Silva por Manawee de Matrioshka Teatro

• MELLOR VESTIARIO

Fany Bello por Calypso de Voadora

Marián Bañobre por O furancho de Ibuprofeno Teatro

Uxía P. Vaello por Panamericana de A Panadaría

• MELLOR ESCENOGRAFÍA

Baltasar Patiño por O principio de Arquímedes de Teatro do Atlántico

Carlos Alonso por Xardín suspenso de Centro Dramático Galego

Suso Montero por Ensaio sobre a cegueira de Sarabela Teatro

• MELLOR ILUMINACIÓN

Afonso Castro por Xardín suspenso de Centro Dramático Galego

Baltasar Patiño por Ensaio sobre a cegueira de Sarabela Teatro

Baltasar Patiño/Xúlio Lago por O principio de Arquímedes de Teatro 
do Atlántico

• MELLOR MÚSICA ORIXINAL

Anxo Graña por O principio de Arquímedes de Teatro do Atlántico

Manuel Riveiro por Xardín suspenso de Centro Dramático Galego

Mónica de Nut, Vadim Yukhnevich e Javi Bermejo por Manawee 
de Matrioshka Teatro

• MELLOR ADAPTACIÓN/ TRADUCIÓN

Afonso Becerra por O principio de Arquímedes de Teatro do Atlántico

Ánxeles Cuña Bóveda por Ensaio sobre a cegueira de Sarabela Teatro

Xosé Manuel Pazos por Unhas poucas picadelas de Teatro de 
Ningures

• MELLOR TEXTO ORIXINAL

Alex Sampayo e Borja F. Caamaño por Noiteboa de Redrum Teatro

Areta Bolado por Panamericana de A Panadaría

Diana Mera, Merche Pérez, Teté García por 30 e tantos ósos de                    
Aporía Escénica

Jose Prieto por Presidente de Teatro do Morcego

Santiago Cortegoso por O furancho de Ibuprofeno Teatro



Nomeacións

• MELLOR ACTRIZ SECUNDARIA

Anabell Gago por Manawee de Matrioshka Teatro

Areta Bolado por Panamericana de A Panadaría

Iolanda Muíños por Presidente de Teatro do Morcego

• MELLOR ACTOR SECUNDARIO

Alberto Rolán por O principio de Arquímedes de Teatro do Atlántico

César Goldi por Presidente de Teatro do Morcego

Josito Porto por Ensaio sobre a cegueira de Sarabela Teatro

• MELLOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Fina Calleja por Ensaio sobre a cegueira de Sarabela Teatro

Mela Casal por Noiteboa de Redrum Teatro

Melania Cruz por Xardín suspenso de Centro Dramático Galego

• MELLOR ACTOR PROTAGONISTA

Antonio Durán “Morris” por O Crédito de eme2 producións

Machi Salgado por Unhas poucas picadelas de Teatro de Ningures

Toni Salgado por O principio de Arquímedes de Teatro do Atlántico

• MELLOR DIRECCIÓN

Alex Sampayo por Noiteboa de Redrum Teatro

Jose Prieto por Presidente de Teatro do Morcego

Xúlio Lago por O principio de Arquímedes de Teatro do Atlántico

• MELLOR ESPECTÁCULO INFANTIL

Feo! de Caramuxo Teatro

Jim e a illa do tesouro de eme2 producións

Manawee de Matrioshka Teatro

• MELLOR ESPECTÁCULO

Ensaio sobre a cegueira de Sarabela Teatro

O principio de Arquímedes de Teatro do Atlántico

Presidente de Teatro do Morcego 



Créditos

• Xunta Directiva

Presidente: Vicente Mohedano

Vicepresidenta: Mabel Rivera

Secretaria: Iria Sobrado

Vogais: Guillermo Carbajo, Diego Freire, Laura Míguez, Fede Pérez, 

Nieves Rodriguez 

• Equipo Gala:

Idea e creación: Chévere

Dirección artística: Xron

Composición e dirección musical: Xacobe Martínez Antelo

Textos: Manuel Cortés

Escenografía: Suso Montero

Vestiario: Carlos Alonso, Maribel Gómez

Coreografías: Marcos Ptt

Elenco: Patricia de Lorenzo, Manuel Cortés, Miguel de Lira, Mónica 

García, Arantza Villar, César Goldi, Borja Fernández, Marcos Ptt, Cris 

Iglesias

Músicos : Xacobe Martínez Antelo (Contrabaixo), Max Gómez (Batería), 

Manuel Cebrián (Guitarra), Xosé Miguélez (saxos, frauta), Javi GDJazz 

(trompeta) 

Realización e montaxe escenografía: CDG, Toldos Gómez

Iluminación e son: Producciones Emsac

Vídeos: Manuel Silva

Voz en off: Laura Míguez, Iria Sobrado

Realizador TVG: Gonzalo Pintos

Produtor TVG: Hilario Pino

Iluminador TVG: Alberto Goitia

Produción executiva e coordinación xeral: Marta Horjales

Administración: Alberto Blanco

Deseño Cartel e grafismo: Manuel Silva

Imprentas: Grafisant, Creade

Fotografía: Corsino, la Diapo

Deseño e realización figura María Casares: Sargadelos

Prensa: Alberto Ramos

Protocolo e RR.PP: Trevisani / TRC

Seguros: Mapfre

Asesoría: Xestión Social

Notario: Victor Peón

 

• AGRADECEMENTOS

Centro Dramático Galego, Equipo Teatro Rosalía Castro, Equipo TVG, 

Restaurante La Tita, R.C. Naútico da Coruña, Voz Audiovisual


