


Manifesto do Teatro
Premios María Casares

Todo é teatro
Camilo Franco

Agora que o mundo é tan teatral, o teatro debería ser obrigatorio. 
Tería que ser o lugar común no que coinciden  teoría e práctica, 
sabedoría e diversión, a razón e a emoción. Agora que todo o 
mundo, desde a policía aos xuíces, desde os banqueiros aos 
presidentes de goberno, están decididos a dar espectáculo en lugar 
de facer o traballo polo que cobran, é o momento de reivindicar o 
teatro como escola, como praza, como medida, como referencia. 
É o tempo de explicar que o teatro foi inventado para o ben, para 
desfrutar, para divertirse. Para ser o espello imprescindible no 

que comprobar como somos do único xeito posible: mirando 
como nos comportamos.

O teatro di que somos malos. Capaces de querernos moi mal e 
de matarnos moi ben. Máis dispostos á crueldade que a razoar. 
Dispostos á violencia, incluso á dos sacrificios heroicos. O teatro 
leva explicado con insistencia que somos como chimpancés 
cunha metralladora. Sabemos usala pero non queremos asumir 
o mal que causará. O teatro explica, unha e outra vez, a nosa 
febleza e a nosa furia. E a súa sentenza coincide coa da estatística.

Agora todo é teatro, pero non todo é bo. Todo o mundo é un 
escenario no que os conflitos se van volvendo dramas e os 
dramas se van volvendo traxedias e a fame vólvese morte 
mentres moitos miran con impasible ademán. O teatro leva 
séculos aprendéndonos a condición humana, pero somos tan 
malos estudantes que os ricos seguen fuxindo silenciosamente 



sobre a moqueta e os demais seguen condenados a remexer entre 
os restos. Os restos somos nós. 

Pero estamos aquí. E estamos armados. Temos entre as mans 
unha arma de organización masiva e podemos buscar con ela un 
final feliz no que os bos e xenerosos cobren e os malos paguen 
tentando cambiar os seus reinos por calquera cabalo.
Agora que todo é teatro os tempos son chegados. Chegou a hora 
de que o teatro poña o mundo a andar na dirección correcta. É 
tempo de mirar o espello coa definitiva decisión de transformar 
a imaxe que entrega. É tempo de mirar o teatro e aprender. 
Porque o teatro non é un rito, é unha celebración. Unhas veces 
desfrútase, outras sófrese, pero sempre se aprende. Só a vida 
pode ser máis humana que o teatro, pero os dous compórtanse 
igual. Non é posible levarlle a contraria a Roberto Vidal Bolaño: 
morre un de tantas cousas que é vivir o que estremece. 
Por moi mala que sexa a vida non é inútil. Por moi malo que sexa 

o seu espello non é inútil. Non é imaxinable nada máis útil que o 
teatro, nin nada máis práctico para este ou para calquera tempo 
que precisen do combate a favor da razón ou favor da xustiza que 
son, como ensina o teatro, a mesma cousa. O teatro é útil porque 
non é manso. Nós non somos mansos. Esa é a nosa utilidade. 

Agora que todo é teatro, o teatro é máis importante que nunca. 
Agora que todo imita aos escenarios tentando facer pasar por 
comedia os padecementos, que pode haber máis importante 
que o teatro? O teatro segue aquí, campando na resistencia. 
Interpretándonos. Advertindo que por moito que nos mintan 
non conseguirán enganarnos.

Porque todo é teatro, pero o teatro moito máis.



Premio de Honra 
Marisa Soto 
A Xunta Directiva da AAAG decidiu por unanimidade outorgarlle, 

a título póstumo, o Premio de Honra Marisa Soto deste ano a un 

home de teatro con maiúsculas, a un actor enorme curtido en mil 

personaxes aos que enchoupou de verdade e de emoción, a un 

compañeiro cun talento irrepetible para a empatía dentro e fora 

do escenario máis im-perfecto, apaixoante e improvisado: a vida.



 O noso homenaxeado foi un excelso creador de personaxes aos 

que entendía, defendía, e humanizaba. Foi un funambulista 

emocional nos máis altos rañaceos teatrais, un mariñeiro patrón 

con aires de vocalista dotado cun talento innato para sentir, para 

actuar, e para comunicar. Pero foi sobre todo compañeiro, de 

vida e de profesión, un tipo comprometido co fondo e coa forma 

do intrincado do ser humano. Foi un improvisado nexo entre as 

distintas “etnias” teatrais deste país, non sempre co-habitantes 

cómplices nun mesmo planeta teatral. É por iso que foi e segue 

sendo un home querido, respetado, e admirado. É por iso, que así 

sen máis, un día de xullo, houbo un instante onde todo se detivo, 

onde a xente quedou mirando pampa para arriba na procura 

dun sol inexistente, e as ondas na Praia de Area Maior de Louro 

quedaron petrificadas chorando escuma branca máis salgada 

ca nunca, e onde nós, xente da vida e do teatro, ficamos máis 

desprotexidos, máis orfos. 

Hoxe, o noso compañeiro por aquí anda, reciclando o aire para 

que nos entendamos un pouco mellor, para que fagamos o 

esforzo de saborear o que temos, que é máis do que pensamos e 

moitísimo máis do que saboreamos. Hoxe, máis ca nunca, o noso 

compañeiro, confidente, amigo, está presente. Está presente en 

cada unha de nós, en cada un de nós… 

Este ano, o premio de Honra Marisa Soto dos Premios de Teatro 

“María Casares” é para XOSÉ MANUEL OLVEIRA “PICO”.



Nomeados 
Mellor Maquillaxe
Fany Bello
por Eurozone de Chévere

Fany Bello 
por Waltz de Voadora

Trini F. Silva 
por C’est la Vie de Matrioshka Teatro

Mellor Vestiario
Carlos Alonso
por As do peixe de Abrapalabra Creacións Escénicas

Chévere 
por Eurozone de Chévere

Uxía P. Vaello 
por Waltz de Voadora



Mellor Iluminación
Fidel Vázquez 
por Eurozone de Chévere

Tito Asorey
por O Home Almofada de  ilMaquinario Teatro

Xúlio Lago
por A Charca Inútil de Teatro do Atlántico

Mellor Escenografía
Chévere- Javier Domingo Ballestín 
por Eurozone de Chévere

Luis Iglesias “Luchi”
por O Home Almofada de ilMaquinario Teatro

Marta Pazos 
por Waltz de Voadora

Mellor Música Orixinal
Anxo Graña
por A Charca Inútil de Teatro do Atlántico

Carlos Mosquera “Mos” 
por Bye Bye Honey de Obras Públicas - Abrapalabra

Jose Díaz e Hugo Torres 
por Waltz de Voadora

Mellor Adaptación - Traducción
Manuel Vieites / Tito Asorey 
por O Home Almofada de ilMaquinario Teatro

Roi Vidal
por BailadELAS, mulleres bolañesas de Teatro Antroido

Xosé Manuel Pazos Varela
por A Charca Inútil de Teatro do Atlántico



Mellor Texto Orixinal
Cándido Pazó 
por As do peixe de Abrapalabra Creacións Escénicas

Jose Prieto
por Bye Bye Honey de Obras Públicas - Abrapalabra

Manuel Cortés 
por Eurozone de Chévere

Mellor Actriz Secundaria
Arantza Villar
por Eurozone de Chévere

Mónica García
por Eurozone de Chévere

Patricia de Lorenzo
por Eurozone de Chévere

Mellor Actor Secundario
César Goldi 
por Bye bye Honey de Obras Públicas - Abrapalabra

Iván Marcos
por Eurozone de Chévere

Manuel Cortés
por Eurozone de Chévere

Mellor Actriz Protagonista
Belén Constenla 
por Criaturas de Teatro do Aquí

Iolanda Muiños 
por Bye bye Honey de Obras Públicas - Abrapalabra

Susana Dans 
por As do peixe de Abrapalabra Creacións Escénicas



Mellor Actor Protagonista
Fran Lareu 
por O Home Almofada de ilMaquinario Teatro

Josito Porto 
por As Mil Vidas de Matías Houseman de Teatro de Adro

Xabier Deive 
por Gaivotas Subterráneas de RTA-Voz Audiovisual-Talía Teatro

Mellor Dirección
Cristina Domínguez 
por As do peixe de Abrapalabra Creacións Escénicas

Tito Asorey 
por O Home Almofada de ilMaquinario Teatro

Xron (Xesús Ron)
por Eurozone de Chévere

Mellor Espectáculo
As do peixe 
de Abrapalabra Creacións Escénicas

Eurozone 
de Chévere

O Home Almofada 
de ilMaquinario Teatro

Bye bye Honey 
de Obras Públicas - Abrapalabra
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