
 

 
 



Título  pri ncipal  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Composición dramática de catro pezas cortas en conexo. Cada 

peza ten o seu espazo escénico. Só en común a cámara negra e un 

gran monitor ao fondo con alusións á parte temática de cada peza, re-

saltando con letra visible a modo de cartel a frase coñecida da película 

“Unha noite na Ópera” dos irmáns Marx,  que di: “Di que... a parte con-

tratante da primeira parte será considerada como a parte contratante da 

primeira parte”.  



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O fío central argumental destas pezas, a modo de comedia e 

farsa, lévanos a plasmar a situación actual pola que pasan milleiros 

de familias atrapadas nesta abafante crise que padecemos por mor 

das políticas financeiras regresivas dende hai máis de seis anos e on-

de os intereses económicos non só campan ás súas anchas, senón 

que aproveitan esta coxuntura para que se enchan máis os seus avul-

tados petos. 



 
 
 

 
ELENCO E PERSOAXES: 

 
Señor Groucho .........  Raúl Alonso 

Sofí ........................  Meri Comesaña 

O Lucas ..................  Victorino Martínez 

Adela .....................  María Xosé Iglesias 

Ramona .................  Eugenia García 

Nalda ....................  Rosario Alonso 

Mingos Caveiras ......  Manolo Dasilva 

Home bébedo ..........  Roberto Troncoso 

Tensia ..................  Pastora Comesaña 

Voz en off ..............  Doro Piñeiro 

 
FICHA TÉCNICA 

 
  Atrezo ..............  Escoitade 

  Confección vestiario ………. Pastora e Meri Comesaña 

 Mª Xosé Iglesias, Eugenia García 

  Iluminación, son e video .... Daniel Amate 

  Realización video ............ Manolo Dasilva 

  Espazo escénico ……..…….  Escoitade 

  Tapicería …………………. Mª Xosé Iglesias 

  Produción ……………….… CVC de Valladares 

  Comunicación ……………. Manolo Dasilva 

  Axudantes de dirección …... Raúl Alonso e Manolo Dasilva 

  Dirección........................ Doro Piñeiro 
 
 
 

NECESIDADES TÉCNICAS 
Escenario: Ancho: 6 m Alto: 4 m Fondo: 4 m 

Potencia eléctrica: 10 Kw  
 

CONTRATACIÓN 
Duración: 70 minutos (aprox.) 

Apta para todos os públicos 
Teatro Escoitade 

Centro Veciñal e Cultural de Valladares 
Estrada Xeral de Valladares, 261  | 36315 VIGO  

TELF.: 986 467 053 FAX: 986 467 052 
CORREO-E: cvallada@ctv.es | cvallada2@telefonica.net 

www.valladares.tv 


