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Os galardóns da escena  
 

                                             carácter anual que distinguen as producións 

                                                 concesión e a todos os profesionais que nelas 

participan. Outórganse no ámbito do país ás montaxes estreadas durante o ano anterior á súa 

concesión e a todos os profesionais que nelas participan. A Asociación de Actores e Actrices de 

Galicia (AAAG) promove estes galardóns que, dende o ano 1997, buscan recoñecer o traballo 

realizado polos diferentes profesionais do sector na súa totalidade, dende os maquilladores até 

vestiaristas, pasando polos iluminadores, músicos, guionistas, adaptadores, tradutores, autores, 

escenógrafos, directores e o corpo interpretativo. Deste xeito, os María Casares convértense 

dende a súa creación no gran escaparate do teatro feito en Galicia e visibiliza o labor desenvolvido 

por todos os seus traballadores.  

Con eses obxectivos, os galardóns constan de catorce categorías diferentes que 

representan todas as facetas da produción escénica. Ademais, a AAAG entrega cada ano o Premio 

de Honra Marisa Soto, co que o sector agradece e recoñece a traxectoria de colectivos e persoas 

relevantes no desenvolvemento do sector teatral. 
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A Asociación de Actores e Actrices de Galicia 
 

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) vén de cumprir en 2015 o seu trinta 

aniversario, sendo dende a súa fundación un axente cultural imprescindible no desenvolvemento tanto das 

artes escénicas coma do audiovisual. Na súa creación en 1985, a Asociación estableceuse como unha 

entidade sen ánimo de lucro con personalidade xurídica que actúa como organismo autoxestor e autónomo 

agrupando actores, actrices, directores e directoras de Galicia. Entre os seus obxectivos fundamentais 

figura a promoción dun sector galego da escena e do audiovisual ben artellado e acorde coas políticas 

culturais máis modernas así como a defensa dos dereitos laborais do seu corpo asociativo, constituído 

actualmente por 300 socios e socias e mais do conxunto da profesión. A AAAG sustenta as súas actividades 

principalmente en base ás cotas aboadas polos socios, así como tamén por axudas e subvencións de 

organismos oficiais, entidades públicas e privadas.  

 

O máximo órgano da asociación é a asemblea xeral, conformada polo conxunto dos asociados, que 

cada dous anos elixen unha xunta directiva -constituída por presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a e 

vogais- encargada de conducir a actividade da mesma, de representar os e as asociados/as e procurar unha 

serie de obxectivos e principios que relatamos a continuación:  

-Actuar como un axente dinamizador e modernizador das políticas culturais de Galicia 

-Fomentar a demanda cultura e captación de públicos 

-Apoio ao sector afeccionado das artes escénicas e audiovisuais 

-Deseño e implementación de proxectos produtivos. 

-Servir de espazo de relación e de coordinación entre profesionais 

-Representar o colectivo diante dos poderes públicos. 

-Defender os intereses laborais e dos dereitos de imaxe dos asociados. 

Entre as actividades levadas a cabo pola AAAG, cómpre destacar: 
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 Fomento da formación. Organización ao longo do ano de diversos cursos, obradoiros e clases de 

traballo interpretativo con directores, produtores e responsables de cásting de recoñecido prestixio. 

  

 Edición e difusión do Catálogo de Actores e Actrices. Dende as súas orixes, a AAAG elaborou en 

diversos formatos unha sucesión de catálogos co seu corpo asociativo, enténdoo como unha 

ferramenta imprescindible para a difusión do traballo dos nosos actores e actrices. A última 

actualización presentouse en decembro de 2015, coincidindo coa renovación da páxina web e dun 

anovado catálogo online que lles permite aos intérpretes actualizar a súa ficha sen intermediación. 

 

 Información puntual aos asociados de convocatoria de cursos, audicións, bolsas e subvencións 

relacionadas co sector. Esta información achégase aos asociados a través da comunicación directa a 

través de boletíns periódicos, como tamén da web e das redes socias. 

 

 Realización de Lecturas Dramatizadas 

 

 Organización dos Premios de Teatro María Casares. 

 

 Asesoría laboral e xurídica. 

 

 Guía de servizos. A AAAG mantén unha serie de acordos e colaboracións con empresas privadas 

relacionadas co sector para que o corpo asociativo poida acceder aos seus servizos con descontos e 

facilitar así o desenvolvemento do seu oficio. 
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María Casares: actriz universal 
 

O 21 de novembro de 1922. Aquel día, na Coruña, naceu a que 

sería a actriz galega con maior proxección internacional, María 

Victoria Casares Pérez, filla de Santiago Casares Quiroga, ministro e 

xefe de Goberno da II República. O éxito da actriz chegaría lonxe da 

casa, en Francia, nun exilio do que só volveu en contadísimas 

ocasións. 

 En Francia, a onde chegou con trece anos e tan só tres 

meses despois do inicio da Guerra Civil, Casares principiou a súa 

formación teatral até estrearse como actriz no afamado teatro  Les 

Mathurins en 1942. Nese escenario iniciou unha frutífera e 

recoñecida carreira teatral na que traballou con actores como Jean 

Marchat, Jean Anouilh ou Georges Vitaly. Foi naquela época, nos 

anos corenta, cando iniciou tamén a súa selecta traxectoria no cine, debutando na clásica Les Enfants du 

paradis, de Marcel Carné.  E foi tamén naqueles anos corenta, cando María Casares coñeceu a Albert 

Camus, iniciando unha longa carreira artística e persoal.  

 Deste xeito, María Casares acabaría por consagrarse como actriz de referencia e de enorme 

recoñecemento ante o público. Ao final da súa vida recibiu grandes premios da súa carreira: o Premio 

Nacional de Teatro e a Lexión de Honor. Dende España chegoulle a Medalla de Belas Artes e dende Galicia, 

o título de filla predilecta da Coruña e a medalla Castelao.  

 En 1997, a AAAG bautizou os seus premios de teatro co nome da actriz para recoñecer a súa longa 

traxectoria e a súa pegada na interpretación internacional. María Casares quixo acudir á primeira gala 

destes premios, mais o seu falecemento impediullo.   
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CANDIDATOS AO MELLOR ESPECTÁCULO 
 

 

 

CANDIDATOS AO MELLOR ESPECTÁCULO INFANTIL 
 

 

 

 
 



 

 
 

    Alberto Ramos / TLF: 653782838 / prensa.premios@aaaag.es / www.aaag.gal 

 

NOMINADOS/AS XXI PREMIOS MARÍA CASARES 
 

 

Mellor Maquillaxe 
  candidat@ espectáculo compañía 

Martina Cambeiro O tolleito de Inishmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

Trini F. Silva Os Rockenstein Malasombra Producións 

Trini F. Silva Voaxa e Carmín ButacaZero e Eme2 

   Mellor Vestiario 
  candidat@ espectáculo compañía 

Carlos Alonso / Belén Pichel O tolleito de Inishmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

Diego Valeiras A nena que quería navegar Redrum Teatro 

Mari Seoane Voaxa e Carmín ButacaZero / Eme2 

  
  Mellor Escenografía 
  candidat@ Espectáculo compañía 

Carlos Alonso O tolleito de Inishmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

Dani Trillo Foucellas Talía Teatro 

Suso Montero Get Back Eme2 Producións 

  
  Mellor Iluminación 
  candidat@ espectáculo compañía 

Afonso Castro Foucellas Talía Teatro 

Afonso Castro O tolleito de Inishmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

Fidel Vázquez Eroski Paraíso Chévere 

  
  Mellor Música Orixinal 
  candidat@ espectáculo compañía 

Manuel Riveiro O tolleito de Inishmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

Piti Sanz Os amores de Jacques o fatalista Producións Teatráis Excéntricas 

Terbutalina Eroski Paraíso Chévere 

  
  Mellor Adaptación/Tradución 
  candidat@ espectáculo compañía 

Cándido Pazó, Santi Romay e Alberto 
Rodríguez O tolleito de Inishmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

Paula Carballeira Xurdefet (Jour de Fête) Berrobambán 

Quico Cadaval Os amores de Jacques o fatalista Producións Teatráis Excéntricas 

  
  Mellor Texto Orixinal 
  candidat@ espectáculo Compañía 

Esther F. Carrodeguas Voaxa e Carmín  ButacaZero / Eme2 

Manuel Cortés Eroski Paraíso Chévere 

Santiago Cortegoso Raclette Ibuprofeno Teatro 
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  Mellor Actriz Secundaria 
  candidat@ espectáculo compañía 

Cristina Iglesias Eroski Paraíso Chévere 

María Roja O tolleito de Inishmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

Susana Dans O tolleito de Inishmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

  
  Mellor Actor Secundario 
  candidat@ espectáculo compañía 

Evaristo Calvo O tolleito de Inishmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

Salvador del Río Raclette Iburpofeno Teatro 

Josito Porto Raclette Ibuprofeno Teatro 

  
  Mellor Actriz Protagonista 
  candidat@ espectáculo Compañía 

Patricia de Lorenzo Eroski Paraíso Chévere 

Mabel Rivera Voaxa e carmín ButacaZero e Eme2 

Belén Constenal Voaxa e carmín ButacaZero e Eme2 

  
  Mellor Actor Protagonista 
  candidat@ espectáculo compañía 

Miguel de Lira Eroski Paraíso Chévere 

Santi Romay O tolleito de Insihmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

César Cambeiro Tartufo Centro Dramático Galego 

   Mellor Dirección 
  candidat@ espectáculo Compañía 

Cándido Pazó O tolleito de Insihmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

Santiago Cortegoso  Raclette Ibuprofeno Teatro 

Xron Eroski Paraíso Chévere 

   Mellor Espectáculo Infantil 
    candidat@ compañía 

  A nena que quería navegar Redrum Teatro 

  Danza da choiva Elefante Elegante 

  Pavillón Lino  Caamuxo Teatro 

   Mellor Espectáculo 
    candidat@ Compañía 

  Eroski Paraíso Chévere 

  O tolleito de Insihmaan Contraproducións /FIOT Carballo 

  Raclette Ibuprofeno Teatro 
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O tolleito de Inishmaan. Once nominacións 
 

 

Esperanzas e soños nun mundo humanamente isolado 
 

Podería ser unha aldea galega pero é unha 
pequena illa irlandesa. Anos 30. Personaxes 
curiosas, pintorescas, características... Seres 
máis ou menos adorables, máis ou menos 
odiosos que, nun mundo física e 
humanamente isolado, viven as súas vidas 
cativas como poden e como saben.  

Entre eles un tolleito, un ser desfavorecido que 
ten unha arela que para el semella 
extremadamente difícil: transcender ese 
ámbito cerrado que está obrigado a habitar; 
un eivado que persegue un soño que nel 
parece empresa imposible: ser amado e 
valorado como calquera outro. Unha montaxe 
de Contraproducións e FIOT Carballo dirixida 
por Cándido Pazó 

FINALISTAS 

Mellor espectáculo O tolleito de Inishmaan 

Mellor dirección Cándido Pazó 

Mellor protagonista Santi Romay 

Mellor secundaria María Roja 

Mellor secundaria Susana Dans 

Mellor secundario Evaristo Calvo 

Mellor vestiario Carlos Alonso  

e Belén Pichel 

Mellor Iluminación Afonso Castro 

Mellor adaptación 
ou Tradución 

Cándido Pazó, Santi 
Romay e Alberto 

Rodríguez 
Mellor escenografía Carlos Alonso 
Mellor maquillaxe Martina Cambeiro 
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Eroski Paraíso. Oito nominacións 
 

 
 

A memoria colectiva como documento teatral 
 
 

Finalistas 
Mellor espectáculo 

Eroski Paraíso 
Mellor dirección 

Xesús Ron 
Mellor texto orixinal 

Manuel Cortés 
Mellor actriz protagonista 

Patricia de Lorenzo 
Mellor actor protagonista 

Miguel de Lira 
Mellor actriz secundaria 

Cristina Iglesias 
Mellor Iluminación 

Fidel Vázquez 
Mellor música orixinal 

Terbutalina 
 
 

Eroski Paraíso é unha comedia documental 
que explora a memoria colectiva, a deriva 
vital e a transformación das relacións dentro 
dunha pequena comunidade da costa galega 
a partir de historias reais recollidas sobre a 
sala de festas O Paraíso, que funcionou en 
Muros entre 1972 e 1990, e que pouco 
despois foi convertida nun supermercado 
Eroski, un feito que, mudando os nomes, 
repítese en infinidade de lugares do noso país. 
A obra, dirixida por Xesús Ron e escrita por 
Manuel Cortés, aliméntase do innato sentido 
do humor de Chévere, profundizando nunha 
perspectiva crítica da realidade 
contemporánea e explorando novas zonas de 
intersección entre a linguaxe cinematográfica 
e as artes escénicas.  
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Raclette. Cinco nominacións 
 

Cinco personaxes sentan á mesa dun mosaico humano. 

A Raclette é un xeito de comer en comunidade inventado polos 
pastores suízos que, para escorrentaren o frío e a soidade da 
montaña, se reunían arredor dunha pedra quentada ao lume 
para ir cociñando nela -a medida que comían- queixo, carne e 
verduras. Esta raclette urbana e contemporánea une, durante 
unha cea, cinco personaxes que conforman un complexo mosaico 
humano. Provoca un choque entre visións do mundo que se 
volven incompatibles pero que han de convivir a pesar das 
diferenzas. Son cinco universos que reflicten as contradicións 
dunha sociedade enferma que devora os seus integrantes. A obra, 
escrita por Santiago Cortegoso, está producida por Ibuprofeno 
Teatro e protagonizado por Iria Sobrado, Marián Bañobre, 
Déborah Vukusic, Toni Salgado e Salvador del Río 
 

 
Espectáculo Dirección Texto orixinal Actor secundario Actor secundario 

Raclette Santiago Cortegoso Santiago Cortegoso Salvador del Río Toni Salgado 
 

Voaxa e carmín. Cinco nominacións 
 
A historia humana tras a estatua . 

Maruxa e Coralia saen da casa, como 
cada día, maquilladas ate a 
extenuación e vestidas a toda cor 
dispostas a dar o seu habitual paseo 
das dúas polas rúas de Compostela. 
Pasear, saudar, mercar Sansón e 
galletas María, piropear aos mozos, 
insultar ás mozas… Todo parece 
transcorrer sen cambio algún. Porén, 
hoxe non vai ser un día coma os 
outros: Coralia empurra a Maruxa a 
escapar das súas rutinas, tentando 
cumprir os seus soños.  

 

Texto orixinal Actriz protagonista Actriz protagonista Vestiario Maquillaxe 
Esther Carrodeguas Mabel Rivera Belén Constenla Mari Seoane Trini F Silva 
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Foucellas. Tres nominacións 
 

Ano 1952. Un maquis, un guerrilleiro, 
un resistente. Un dos últimos homes 
do monte. Dos que a xente podía 
chamar, xenericamente, un 
‘foucellas’. Mesmo podería ser o 
Foucellas. Firmeza, teimosía, dúbida, 
certeza, lealdade... as armas dunha 
crúa batalla dialéctica 
 
 

Iluminación Escenografía Música orixinal 
Afonso Castro Dani Trillo Manuel Riveiro 

 
 

Os amores de Jacques o fatalista 
Dúas nominacións 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques e o seu amo camiñan cara o lugar 
máis próximo, como fai todo o mundo. Para 
entreter o camiño, Jacques o fatalista e o seu 
amo contanse historias, falan da vida e acaban 
por falar do amor, como fai case todo mundo. 
Aproveitando que non hai mulleres, 
permítense dicir cousas das mulleres que non 
se atreverían a dicir se houbese mulleres 
diante. Como fan algúns homes. 
 

Música orixinal Piti Sanz 
Adaptación/tradu. Quico Cadaval 

 

 
A Nena está farta de ser o centro das mofas 
dos seus compañeiros, e por iso foxe da escola. 
Na súa aventura topará co Xeadeiro, un ser 
máxico e vital, que a base de contos, 
adiviñanzas, xogos e cancións, devolveralle a 
autoestima. Ensinaralle que dentro de cada un 
de nós agóchase un ser único e especial, e que 
só crendo nas nosas capacidades seremos 
quen de acadar todo o que nos propoñamos. 

 
Espectáculo infantil A nena que quería... 
Vestiario Diego Valeiras 

A nena que quería nevegar 
Dúas nominacións 
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Danza da Choiva. Unha nominación 
 

Chove. A auga da choiva é recollida en recipientes 
de metal esparcidos polo espazo. Escoitase un galo 
cantar. Chegan dúas personaxes. Recollen verduras 
da horta e sementan cereais. Espantan un bando 
de paxaros que tenta comer as sementes que 
acaban de botar á terra e chantan un espantallo na 
horta para protexer o cultivo.  

Ao regar, decátanse de que non lles queda auga. 
Agardan que chova, pero non chove... O tempo 
pasa e segue sen chover. O lugar está agora seco e 
deserto. Bailan unha “Danza da choiva” coa 
esperanza de facer chover. Choverá? 

 
 

Pavillón Lino. Unha nominación 
 

"Pavillón Lino" é a nova proposta escénica de 
Caramuxo teatro para toda a familia. Un 
espectáculo que nace para homenaxear o 
desaparecido “Pavillón Lino” da Coruña, espazo 
cultural de estética modernista adicado a todo tipo 
de actividades artísticas: teatro, cine, baile, 
Monicreques, cómicos, autómatas... Unha 
trepidante comedia de variedades cunha coidada 
posta en escena. 

 
 

Get back. Unha nominación 
 
Son cinco e van nun vagón de metro. Son cinco e 
teñen moitas cousas en común. Pero eles non o saben 
Aínda. Saben que van no mesmo vagón de metro. 
Saben de onde veñen, pero ningún está moi seguro 
de cara a onde vai. Son xente normal e están en 
Londres. Se son normais e están en Londres é que 
probablemente sexan emigrantes. Están no metro e 
como non poden mirar para as paredes, miran para o 
móbil que vai cuspindo algunhas novidades do lugar 
do que proceden. Un espectáculo sobre a emigración 
galega no Londres despois do Brexit, dirixida por 
Jorge Coira e escrita por Diego Ameixeiras. 

Espectáculo infantil Danza da Choiva 

Espectáculo infantil Pavillón Lino 

Escenografía Suso Montero 
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Xurdefet (Jour de Fête). Unha nominación 
 

Unha muller, que foi nena hai algún tempo, volve ao 
patio da súa casa e lembra un día de festa no que 
descubriu unha amiga e que os animais tiñan 
preocupacións moi semellantes a todas as que tiña 
ela: non querían medrar nunha gaiola, non querían 
que os insultasen, non querían aburrirse, non querían 
xogar sen compañía.  

Esta é a última produción da compañía 
Berrombán, que nesta ocasión adapta este texto da 
man de Paula Carballeira. A obra está dirixida por 
Chiqui Pereira, quen tamén interpreta a obra xunto a 
propia Carballeira e a actriz Nuria Sanz.  
 
 

 

Tartufo. Unha nominación 
 

Tanto Orgón, membro da alta burguesía parisiense, 
coma a súa nai, a Señora Pernela, atópanse baixo a 
influencia de Tartufo, un falso devoto que se erixe no 
seu director espiritual e que persegue, en realidade, 
ficar con todos os bens do seu protector. Ao mesmo 
tempo, este impostor trata de casar con Mariana, a filla 
de Orgón, mentres seduce a súa segunda muller, Elmira. 

Carles Alfaro dirixe esta revisión do Centro Dramático 
Galego do histórico texto de Molière. 

 
 

 

Os Rockenstein. Unha nominación 
 
O doutor Rockenstain é un gran profesor, científico, 
inventor, pero tamén é un melómano consciente de 
que a boa música está desaparecendo do planeta. 
Para remedialo, no séu laboratorio decide crear un 
ser vivo, unha criatura, e convertela nunha 
verdadeira estrela musical que salve ó mundo da 
desaparición do Rock´n Roll, O experimento resulta 
ser un éxito aínda maior do que agardaba, pois da 
súa máquina de experimentos musicais non só sae 
unha criatura futura estrela do rock: saen tres!

Adaptación/tradu. Paula Carballeira 

Actor protagonista César Cambeiro 

Maquillaxe Trini F. Silva 
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Nacido en Vigo en 1948, Eduardo 

Alonso é un referente para sector 

teatral galego, no cal xogou un papel 

de gran relevancia no seu proceso de 

profesionalización. Enxeñeiro técnico 

naval pola Escola de Enxeñeiros 

Técnicos de Ferrol e licenciado en 

Ciencias da Imaxe e Xornalismo pola 

Complutense, Alonso dedicou a súa 

vida profesional á escena, exercendo 

principalmente como director, 

dramaturgo e iluminador. Iniciou a 

súa andaina nas artes escénicas ao 

longo dos setenta ao implicarse na 

creación de diversas compañías. Así 

fundou grupos como Teatro Zoo de 

Madrid (1970), Teatro Andrómena 

(1979), Teatro do Estaribel (1980-

1981) ou Teatro do Noroeste, 

compañía histórica de Galicia que 

vén de celebrar neste 2017 o seu 

trixésimo aniversario.  

 

Alonso, ademais, converteuse no primeiro director do Centro Dramático Galego 

(CDG). En 1984, a instancias de Luís Álvarez Pousa, director xeral de Cultura da Xunta 

naquela altura, elaborou un proxecto para a creación da institución de teatro público 

que vería a luz ese mesmo ano, coas obras fundacionais do Woyzeck, dirixida por Xúlio 

Lago, e Agasallo de sombras, de Roberto Vidal Bolaño. Esas foron as dúas primeiras 

obras dun CDG acabado de nacer e o cal Alonso dirixiu entre 1984 e 1986. No CDG, 

Alonso dirixiu un total de seis producións, levando á escena clásicos teatrais universais 

como son Os vellos non deben de namorarse (Castelao,1985), O enfermo imaxinario 

(Molière, 1986), As alegres casadas (1989), Un soño de verán (William Shakespeare, 

1992), Lisistrata (Aristófanes, 1997) ou A cacatúa verde (Arthur Schnitzler, 2001). 

 

En 1987, Eduardo Alonso fundou xunto a actriz Luma Gómez a compañía Teatro 

do Noroeste, que estreou como primeira montaxe Medea. Despois desa produción, 

chegaron outros 35 espectáculos e máis 1.250 funcións. Entre as montaxes que 

Eduardo Alonso. Premio de Honra Marisa Soto 
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realizaron ao longo destas tres décadas, cómpre destacar a adaptación de títulos tan 

afamados como Rei Lear (1990), Tagen-Ata (Méndez Ferrín, 1990), Os Xustos (Camus, 

1991), Galileo Galilei (Bertolt Brecht,1993), Macbeth (William Shakespeare,1994), 

Feirantes (Alvaro Cunqueiro, 1999), Romeo e Xulieta (William Shakespeare, 2010) ou 

Touporroutou da Lúa e do Sol (Vidal Bolaño, 2013). Noroeste, ademais, combina a 

adaptación de textos clásicos coa posta en escena de obras escritas polo propio 

Eduardo Alonso. Neste campo, pódense destacar pezas como O país acuático (2000), 

As damas de Ferrol (2002), Confesión (2005), Extrarradios (2008), Imperial: Café 

cantante. Vigo 1936 (2006), Glass City (2009), Último cowboy (2011), Palabras 

malditas (2016) ou Estado de Graza (2017).  

 

O Premio de Honra Marisa Soto únese a diferentes recoñecementos que Alonso 

recibiu ao longo da súa carreira. Entre os seus galardóns, pódense subliñar os premios 

Compostela para a obra As alegres casadas ao mellor espectáculo da temporada e 

para Rei Lear, versionada por Alonso e Cándido Pazó, á mellor versión teatral en lingua 

galega. Alonso conta con tres premios María Casares: iluminación por Noite de Reis en 

1997 e por Imperial: Café cantante en 2006 e mellor texto orixinal, tamén por Imperial: 

Café cantante. No ano 2010 recibiu o Premio da Cultura Galega. Alonso, ademais, 

conta con dous Premios MAX ao mellor texto en galego.  
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MANIFESTO GALEGO DO DÍA DO TEATRO. IMMA ANTÓNIO 

 
Imma António (A Coruña, 1968) é 

actriz e dramaturga. Ao longo da 

súa carreira profesional, 

desenvolveu as súas facetas 

artísticas tanto na escena coma 

no cine, a televisión ou a dobraxe. 

Ademais, tamén exerceu como 

responsable de vestiario e de 

escenografía de diversas 

montaxes teatrais. Como actriz, 

ten participado en producións de 

formacións como Compañía Luís 

Seoane, Teatro do Noroeste, o 

Centro Dramático Galego ou 

Producións Librescena.  

 

Como autora teatral, Imma 

António recibiu o Premio 

Retrincos en 1983, o premio Galo 

Salinas no 1985, o Premio de 

Teatro breve da Escola Dramática 

Galega en 1987 por Como cartas 

a un amante, o Premio de Teatro 

Breve da Escola Dramática Galega no 1989 por As áugas mudas, o Premio Arlequín no 

1990 por Era nova e sabía a malvaísco e o Premio Rafael Dieste en 2003 por A ciencia 

dos Anxos. Outros dos seus textos publicados son Morde-me! (1996), Os cárceres do 

esquenzo (2004) ou Aforro ordinario (2006).  

 

Como actriz teatral ten participado en montaxes como Tagen Ata (Teatro do Noroeste, 

1990), Galileo Galilei (Teatro do Noroeste, 1993), Un soño de verán (CDG, 1992), As 

vodas de Fígaro (Teatro do Noroeste, 1994), Valle Inclán’98 (Centro Dramático Galego, 

1998), Otelo (Producións Librescena,2000), A Morte e a Doncela (Producións 

Librescena, 2001), O Club da Calceta (Teatro do Morcego, 2008) ou Estado de Graza 

(Teatro do Noroeste, 2017).  
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Quen hai aí? 

Quen hai aí? Eis a pregunta primixenia coa que chegamos ao mundo. Quen hai aí? É 

a pregunta que cada función de teatro lanza ao mundo ao que chega. Un mundo como 

este noso, onde existen mares que son o osario da nosa indignidade; infancias segadas 

sen apenas ter vivido; mulleres asasinadas polo simples feito de seren; fame; guerra; 

inxustiza; vidas que valen máis ca outras; vidas que nada valen; vidas que nin vida 

son… 

Quen hai aí? –preguntamos– coma nunha película de terror de serie B, sabendo que, 

a seguir, algo horrible pasará. Porque, claro, nas películas de terror de serie B á 

pregunta de “¿quen hai aí?” só contesta o asasino… Tamén nos noticiarios. 

Arrepía preguntar, si. Mais seguimos preguntando: quen hai aí? O teatro porfía en 

saber quen hai nas entrañas da nosa humanidade, quen hai en nós mesmas na nosa 

soidade, quen hai na outredade que atopamos na sociedade da que formamos parte. 

Desde o teatro examinamos con minucia o ser que somos, non só para coñecer a 

verdade que o fai… tamén para transformalo. Esa é a responsabilidade que asumimos 

cada vez que subimos a un escenario, cada vez que actuamos, sabendo que pode ser un 

exercicio implacable pero necesario. Necesario para nós, claro… estas xentes 

entregadas a este oficio que se chama teatro. Ás veces tan desoladas de facer a 

pregunta de “quen hai aí?” porque con frecuencia nos dá máis dor que alegría. Outras, 

tan plenas na nosa humanidade porque conseguimos vivir o “Instante”, esa diminuta 

fracción de aquí e agora na que participamos da comuñón con esa outra eu, case 

enxergando a resposta da eterna pregunta. Ás veces impotentes, frustradas, cabreadas 

de lanzar a preguntiña en despachos oficiais porque aí sempre coñecemos a resposta 

que imos atopar… ¡e é tan “cansativo”!  
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Pero porfiamos. Resistimos. Construímos sobre ruínas. Inventamos outros mundos, 

posibles e imposibles. Saltamos ao baleiro cun ancho sorriso. Resistimos. Porfiamos. 

Quen hai aí?: É o noso berro de batalla. A nosa declaración de amor máis sentida e 

murmurada: Quen hai aí? Quen? 

E xa son milleiros de anos repetindo a pregunta porque facela é necesario. Cada día, 

ao longo deses milleiros de anos. Necesario. Nós, as xentes do teatro, só mantemos 

acesa esa chama necesaria. Outras xentes foron as que a mantiveron para nós e son 

outras as que a manterán cando nós nin recordo sexamos. É a nosa responsabilidade. 

Asumámola con humildade e amor, con agradecemento de sabérmonos parte de algo 

tan necesario. Porque podería chegar o día no que ninguén pregunte “quen hai aí?”, 

podería chegar o día no que esa chama se extinga. E nese día que podería chegar, a 

humanidade que hai en nós tamén se extinguiría. 

E é por iso que o teatro, a cultura, é un dereito humano básico que cómpre 

defender. Para iso declaramos os dereitos humanos: para garantir a existencia de cada 

ser humano. Tan simple, tan fundamental e tan necesario: garantir o dereito a vivir co 

que cada persoa nace. Tan simple, tan fundamental e tan necesario como é saber que 

o teatro garante a existencia da humanidade que habita en cada ser humano. 

Miñas queridas xentes do teatro: resistamos, porfiemos, asumamos a nosa 

responsabilidade con alegría e amor e sempre, sempre, con esperanza. Preguntemos 

“quen hai aí?” un día máis e outro e outro máis aínda… Porque nesa pregunta que o 

teatro propón habita a nosa humanidade. 

Imma António Souto 
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É posible a existencia do teatro actual sen a administración pública? Non. Pero pola 

contra, é totalmente posible a existencia da administración pública sen o teatro. Dous 

mundos diferentes, pero condenados a entenderse, a pesar da desigualdade que hai 

nas regras do xogo. Como se leva esta relación entre dous universos tan diferentes 

pero á vez tan próximos? Pois como en calquera relación que se basea na 

dependencia: con altibaixos.  

Nesta festa do teatro imos ter tempo de analizar esa convivencia entre os dous 

sectores, ademais de entregar os seus correspondentes recoñecementos a todos os 

profesionais e espectáculos que brillaron durante o ano 2016 sobre os escenarios 

galegos. Contarase con música ao vivo, pero desta vez cun toque un algo exótico e 

pouco habitual: Unha espectacular banda cubana acompañará todo o evento  a ritmo 

de son e salsa, e apoiará tamén os números musicais que veremos sobre as táboas do 

Rosalía.  

Haberá tempo para o humor, cunha serie de sketches postos en pé por un 

elenco de actores e actrices formado por Marta Lado, Patricia Torres, María Roja, 

Alberto Rolán, Josito Porto e Roberto Leal. E como condutor de todo, Pepo Suevos, que 

presentará, molestará, cantará ou o que sexa que toque para que a gala leve ritmo e 

non fiquen durmidos os asistentes. Falaremos de todo: do malo e do peor, de temas 

de actualidade e de clásicos que non damos arranxado, pero sempre desde o sentido 

do humor característico neste sector.   

 

 

 

A GALA DOS XXI PREMIOS MARÍA CASARES.  
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PEPO SUEVOS: DIRECTOR E PRODUTOR DA GALA 

 

 

 

 

 

 

 

Nacido en Ferrol en 1971, Pepo Suevos comezou a súa traxectoria artística como 

contacontos e monologuista para despois ampliar as súas facetas artísticas como actor 

de teatro, cine e televisión.  Na pequena pantalla estreouse a comezos dos anos 2000 

como colaborador en programas como Tardes con Ana ou Luar. A partir dese 

momento, participou en series da TVG como Rías Baixas (TVG), Terra de Miranda, As 

leis de Celavella, Escoba, Serramoura ou Pazo de familia.  En cine, Pepo Suevos 

traballou en fitas como Entre bateas (Jorge Coira, 2002), Ilegal (Ignacio Vilar, 2003), 

Heroína (Gerardo Herrero, 2005), Unha muller invisible (Gerardo Herrero, 2007), 

Pradolongo (Ignacio Vilar, 2008) ou A esmorga (Ignacio Vilar, 2014).  Tamén cómpre 

destacar o seu traballo en fitas como Secuestrados (Miguel Ángel Vivas, 2010), Agallas 

(Samuel Martín Mateos, Andrés Luque Pérez, 2009) ou A praia dos afogados (Gerardo 

Herrero, 2015). No mundo do teatro, Suevos formou parte da compañía Uvimóvil 

Teatro ou o grupo de clown Os Sete Magníficos máis Un.  Suevos, ademais, traballa 

como guionistas en diferentes programas de televisión e películas. Deste xeito, formou 

parte dos equipos de guión dos programas da TVG A casa da Conexa, Tourilandia ou 

LandRober e series como GymTony. 
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O ELENCO DA GALA 

 

Alberto Rolán 

Nacido en Verín en 1977, Alberto Rolán 

desenvolveu o seu traballo como intérprete 

tanto no audiovisual coma no teatro. Na 

escena, Rolán traballou en diversas producións 

de Malasombra como son O día do pai (2008), 

Go on (2011) ou Smoke City (2012). No Centro 

Dramático Galego, encarnou papeis en 

montaxes como Retorno ao deserto, dirixida 

por Cristina Domínguez no ano 2006, ou A boa 

persoa de Sezuán, baixo as ordes de Nuno 

Cardoso no 2008.  

O seu labor actoral tamén deixou pegada en compañías históricas como son 

Lagarta Lagarta, coa que participou na montaxe Casting en 2011 ou Teatro do 

Atlántico, coa que colaborou formando parte do elenco d'O principio de Arquímedes. 

Polo seu papel nesta obra, dirixida por Xúlio Lago, Alberto Rolán fíxose co Premio 

María Casares ao mellor actor secundario en 2015.  

No ámbito audiovisual, Rolán vén participando dende o ano 2002 en 

longametraxes, series e curtametraxes. Diante das cámaras, debutou na lembrada 

Entre Bateas (Jorge Coira, 2002) e posteriormente traballaría en filmes para televisión 

como O bonito crime do carabineiro (Miguel Conde, 200) ou Vacas, porcos e zapatos 

de tacón (Manuel Espiñeira, 2010). Na pequena pantalla, Alberto Rolán ten participado 

nas series da TVG As leis de Celavella, Rías Baixas, Terra de Miranda, Matalobos, ou 

Libro de Familia). Tamén ten participado na coñecida serie web Angélica y Roberta. 
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Roberto Leal 

Roberto Leal, nacido en Bos Aires en 1956, conta 

cunha dilata traxectoria no mundo do teatro, ámbito 

no que as funcións de director, dramaturgo e actor. 

Os seus primeiros traballos emprendeunos en 

Arxentina a finais dos anos setenta, época na que 

traballou como docente e asesor en diversos 

espectáculos de danza contemporánea e fundou o 

grupo teatral Acuario. Xa en Galicia, comezou a 

cultivar a súa faceta de director en obras como A 

cantante calva, da compañía Xalgarete, ou como 

actor en montaxes como Eche 20 centavos en la 

ranura (Ferrol, 1989). Ademais, en 1987 exerceu de 

actor e rexedor en repertorio de zarzuelas na 

Compañía Lírica Española.  

En 1993, dirixiu O Xardín dos contos, de Teatro Galileo, compañía coa que repetiría 

como actor na peza Nenerías. Con Matarile Teatro, traballaría como intérprete en Un café con 

leite e unha ensaimada. Con Teatro Minerva, Roberto Leal implicouse dende diferentes frontes 

artísticas en creacións como Collage para un Ultramarinos ou nos espectáculos que a citada 

formación desenvolveu para a Fundación Granell: A cámara negra, Granell feiticeiro, 

Entreacto, Alicia no país de Carballido, A estela do delirio e Todo sen pasta. Nos anos 2000, Leal 

intensificou a súa relación artística con compañías como Matarile, coa que chegou a traballar 

en montaxes como Primeiro movemento para figuras brancas, Teño moitísima présa, Quen te 

quere, quen te chama ou Acto seguido.  
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Marta Lado 

Marta Lado (Carnota, 1981) é unha 

actriz que está a destacar tanto no 

teatro coma no audiovisual. 

Licenciada en Arte Dramática pola 

ESAD de Galicia, continuou a súa 

sólida formación con diversos cursos 

e obradoiros. No ámbito escénico, 

Lado estreouse coa súa participación 

de Ide todos ao inferno, de Julián 

Rodríguez en 2006. Cinco anos 

despois, traballou en O Cerdeiral, 

dirixida por Daniel Salgado. En 2012, 

emprendeu unha xira polo Reino 

Unido con En el campamento, dirixida 

por Andrew Bardwill con Onatti 

Productions. En 2015, estreouse no 

Centro Dramático Galego co Tartufo, 

dirixido por Carles Alfaro.  

 No cine, Marta Lado debutou en 2012 na película Vilamor, dirixida por Ignacio 

Vilar. Con este mesmo director, repetiría en 2015 ao protagonizar a súa última 

película: Sicixa. Polo su traballo, Lado gañou o Premio á Mellor Actriz no Festival 

Cinespaña de Toulouse. Na televisión, ten participado en producións como A casa da 

conexa (2013-2014), de Ficción Producciones, e Quen toca? (2009), de Pórtico 

Comunicaciones. O seu currículo inclúe, ademais, outros galardóns como son o I 

Certame Ibérico de Interpretación Marta Sieiro, por Partida con Samuel, ou o II 

Certame Ibérico de Interpretación Marta Sieiro, por Apnea, une cadavre exquis.  
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    Silvana Sestelo 

Nacida en Redondela en 1975, é actriz, bailarina e 

coreógrafa que ten exercido unha ampla carreira 

tanto en teatro coma en cine e televisión. Así, no 

ámbito teatral destacan os seus traballos 

interpretativos en obras como O cuarto do príncipe, 

dirixida por Manuel Lourenzo, e Lili Cuartel, tamén 

dirixida por Lourenzo. Como intérprete audiovisual, 

traballou en series como Valderrei ou A vida por 

diante e programas televisivos como Luar ou O Show 

dos tonechos. Na gran pantalla, Sestelo traballou en 

películas como Os mortos van ás présas (Ángel de la 

Cruz) ou Fisterre (Xavier Villaverde).  

Como bailarina, Sestelo ten traballado con compañías 

como Druida Danza, dirixida por Mercedes Súarez, en obras como Noticias de última hora 

(1994), Negra sombra (1995), Fronda (1998), La metamorfosis (2000), En espera (2001), O 

calor do tempo (2003), A redeira (2005) ou Verde transparente (2007).  

A súa formación inclúe a titulación en Danza Clásica polo Real Conservatorio 

Profesional de Danza de Madrid en 1997 e os estudos de teatro na Escola de teatro Casa 

Hamlet, baixo a dirección de Manuel Lourenzo e Santiago Fernández.  
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Patricia Torres 

Patricia Torres, licenciada pola ESAD de Castela e León, conta cunha ampla formación e cunha 

variada carreira no teatro. En 2011, traballou en Sueño de una noche de verano con Teatro 

Furtivo. A partir desa montaxe, traballou en pezas como Historias de un Soldado, en 

colaboración con Taller Sonoro Segoviano; Farsas Maravillosas, de Libera Teatro; Unha historia 

de amor ao Tarantino, de 8 mm Teatro; 8 mulleres, de Teatreiras; Os Reloxos preguiceiros de 

Nevoa, de Aporía Escénica, ou Tartufo, do Centro Dramático Galego. 

No mundo audiovisual, Patricia Torres traballou en series como Urxencia Cero (TVG, 

2015), onde encarnou o personaxe de Catuxa, ou Pazo de Familia, (TVG, 2016), no que lle deu 

vida a Virxinia. Ademais, ten traballado en diversas curtametraxes. Neste apartado, cómpre 

destacar títulos como Línea 52 (Samain's Production, 2014), Iulia, inmigrante rumana (Nexus 

Videoworks, 2014) ou Cinema Anémico, (Beatriz Sayans, 2015).  
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Josito Porto 

Nacido en Vilagarcía, Josito Porto desenvolveu unha 

frutífera carreira tanto no teatro coma no audiovisual. 

Ademais, grazas ao seu traballo en múltiples series da 

Televisión de Galicia, é un rostro ben coñecido polo 

público. O seu primeiro traballo profesional en teatro 

chegou en 1991 coa obra Directamente Paco, de Arre 

Producións.  

A partir dese momento, participou en máis de 

trinta montaxes e traballou coas compañías máis 

prestixosas do sector. Neste senso pódense citar obras 

como Xogos á hora da sesta (Teatro do Malbarate, 

1992), Petición de man (Teatro de Adro, 1994), Unha 

rosa é unha rosa (Teatro do Noroeste, 1997), Nano 

(Teatro do Adro), Binomio de Newton (Teatro do Adro), 

Carambola (Lagarta Lagarta) ou O florido Pénsil (2011). 

O seu traballo en escena está moi vencellado a 

Sarabela Teatro, compañía coa que traballou en 

montaxes como O lapis do carpinteiro (2000), 

Sexismunda (2001), A conxura dos necios (2000), O 

Heroe (2005), Macbeth (2006), A esmorga (2009) ou 

Ensaio sobre a cegueira (2015). Co Centro Dramático Galego, Josito Porto traballou nas 

producións como Se o vello Sinbad volvese ás illas, Nin me abandonarás nunca ou Viaxe e fin 

de don Frontán. O seu labor está recoñecido con dous Premios María Casares ao mellor actor 

secundario (As mil vidas de Matías Houseman e Nano) e un ao actor secundario (Sexismunda). 
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CRÉDITOS DA GALA 

Equipo da Gala  

Idea orixinal, guión e dirección Pepo Suevos 

Escenografía Suso Montero 

Coreografías Silvana Sestelo 

Elenco Pepo Suevos, Silvana Sestelo, Roberto Leal, Alberto 

Rolán, Marta Lado, Patricia Torres, Josito Porto 

Músicos Amaury Quinteiro (percusión), Darién Polo 

(trompeta), Josep Ruiz (piano), Juan Pérez (baixo), 

Marcos Jaramillo (percusión) 

Voz en off Nieves Rodríguez 

Realización e montaxe escenografía Integra SL 

Medios técnicos Producciones EMSAC SL 

Vídeos Manuel Silva, TVG 

Iluminador TVG Alberto Goitia 

Produtor TVG Hilario Pino 

Realizador TVG Gaby Paz 

Produción executiva e coordinación xeral Marta Horjales 

Asistencia técnica e administrativa Alberto Blanco 

Asistencia produción Belén Brandido, Coro González 

Deseño cartel e grafismo Manuel Silva 

Imprentas Lugami, Creade 

Fotografía La Diapo, Tragaluz Fotografía 

Prensa Alberto Ramos 

Xestión Convidados AAAG, Teatro Rosalía Castro 

Notario  Victor Peón 

Deseño e realización  

figura María Casares 

Sargadelos 

  

Xunta Directiva  

Presidente Ernesto Chao 

Vicepresidenta Mabel Rivera 

Secretaria Iria Sobrado 

Vogais Diego Freire, Lucía Sá, Marta Lado, Martín Maez, 

Laura Míguez, Nieves Rodríguez, Santi Romay, Machi 

Salgado, Toni Salgado 

Agradecementos Casa Museo Casares Quiroga,  CRDO Ribeiro, R.C. 

Náutico da Coruña, Equipo Teatro Rosalía Castro, 

Equipo TVG, Producciones EMSAC SL, Restaurante 

Moha Rúa Nova, A Nave de Vidán, MACUF, , 
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