Presentación

Despois de ʻUbú Reiʼ e ʻOs mortos daquel veránʼ,
espectáculos producidos no ano 2017, Talía
Teatro enfróntase a unha nova montaxe de
gran formato na que participa un elenco de oito
intérpretes: Xurxo Barcala, Toño Casais, Marta
Lado, María Ordóñez, Diego Rey, Marta Ríos,
Artur Trillo e Dani Trillo.
Diego Rey realiza a versión e asume a dirección
deste espectáculo onde todo será posible, no
que a mentira e a confusión serán a base do
xogo e os distintos espazos mudarán á vista do
espectador, para rir de todo e de todos, ata de
nós mesmos.
Este espectáculo conta coa axuda a produción da
Axencia Galega das Artes Escénicas e Musicais.

A compañía
Talía Teatro aglutina a un equipo de profesionais
da escena que baixo a dirección de Artur Trillo
acumulan anos de traballo en común e entre os
que existe una sintonía na forma de entender
o feito teatral.
Un dos puntos fortes da compañía é o nivel
de implicación do seu equipo. Un equipo
dinámico, activo e con ganas de seguir
medrando e enfrontarse con paixón a novos
retos e experiencias.
Aborda proxectos que van más alá do puro
entretemento, textos sólidos que falan da
condición humana e provocan reﬂexión
arredor de diferentes temáticas, sen por isto
esquecer o que leva ao espectador ao teatro:
unha experiencia estética en vivo única e
irrepetible.
Ademais Talía pon o seu equipo e experiencia
artística ao servizo de eventos e programacións
culturais: mostras teatrais, escolas de teatro,
programacións,...
É unha compañía ﬂexible, con capacidade
de adaptación e solucións áxiles que goza de
recoñecemento entre o público e o sector
teatral. Actualmente ten en cartel os seguintes
espectáculos:
• ʻUbú Reiʼ
• ʻFoucellasʼ

• ʻPelos na linguaʼ
• ʻBicos con linguaʼ
• ʻRosa Caramelo e outras historiasʼ
• ʻSopa de Sapoʼ
• ʻXANGO, a moi extraordinaria historia do
home que foi engulido por unha máquinaʼ
• ʻValentino Ruﬁni e Âkil Pillabán de viaxe a
Milán (e van sen un can)ʼ

O espectáculo
Talía teatro presenta unha revisión do clásico
ʻO servidor de dous amosʼ, un dos textos máis
relevantes da historia do teatro. Convertido no
referente por excelencia da Commedia dellʼArte,
atoparedes aquí unha reinvención da obra de
Goldoni que respecta o ritmo, a comedia e o
humor da peza orixinal, pero que busca tamén
incorporar novas formas de teatralidade. No
noso atrevemento non facemos outra cousa
que intentar respectar o verdadeiro espírito
da Commedia dellʼArte, do teatro renacentista
italiano: a procura da innovación polo uso
de todas as novidades escénicas posibles, a
persecución do ʻespectáculo totalʼ, unha obra
que sexa capaz de deixar abraiado a todo o
público presente.
Así como a Commedia dellʼArte creaba unha
paisaxe cómica e irreverente da sociedade
italiana do momento, esta versión trata
de construír un xoguete escénico onde os
contratos matrimoniais son substituídos por

contratos urbanísticos, nobres e mandatarios
trocan en empresarios e políticos, e a vida mesma
da nosa sociedade é retratada con irreverencia
e descaro, buscando un espectáculo trepidante
e deslinguado, tan mordaz coma divertido.

sinopse
Eduardo Rocancourt e o seu socio, Ferdinand
Demara, acusados de tráﬁco de inﬂuencias e
evasión ﬁscal, seguen desaparecidos. A súa
muller, Anna Rocancourt, aﬁrma descoñecer
tanto o paradoiro do seu marido como o alcance
da súa actividade económica.
A noticia coñeceuse xusto despois de que a
empresa Rocancourt recibira o proxecto de
construción do novo hospital comarcal, licitado
en trescentos millóns de euros. O alcalde,
Arthur Furguson, decidiu entregar o contrato
de construción á empresa local Ponzi.
A historia de Rocancourt ten en vilo a todo o
país. O nome que simbolizaba o prestixio patrio
pasou a converterse na vergoña nacional.
Prolóngase así un xogo de mentiras e medias
verdades, de encubrimentos e “amiguismos” ao
servizo de intereses políticos e empresariais.
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Martina Cambeiro: axudante de dirección,
vestiario e caracterización

Forma parte do equipo estable de Talía desde
a súa creación e realizou o deseño de vestiario
e maquillaxe de case todas as súas producións,
polas que estivo nominada a premios en
numerosas ocasións.
Tamén
realiza
traballos
para
outras
compañías, como o Centro Dramático Galego,
Contraproducións,...
Nesta ocasión ademais asiste á dirección.

Diego Valeiras: escenografía, iluminación e
cartel

A primeira vez que Talía Teatro traballa
con este completo profesional.Licenciado
en Escenografía pola ESAD de Galicia
(2013). Desenvolve os seus traballos como
escenógrafo, docente de plástica teatral,
deseñador de iluminación e indumentarista
en diferentes compañías teatrais e institucións
públicas: Centro Dramático Galego, ʻTartufoʼ
(2016). Redrum Teatro, ʻA canción do elefante
(2017), ʻA nena que quería navegarʼ (2016).
Aporía Escénica, ʻTrinta e tantos ósosʼ (2014).
Antagonista Teatro, ʻComa e Puntoʼ (2016) ou
Xunta de Galicia, Premios da Cultura de Galicia
2015, entre outras.
É responsable de Imaxe e Produción Técnica
da MIT de Ribadavia. Ten publicado artigos
sobre escenografía e plástica escénica na
Revista Galega de Teatro (RGT) e MADRYGAL,
da Universidade Complutense de Madrid e
participa na primeira publicación da Asociación
de Artistas Plasticos Escénicos de España Spain
on Stage (2017)

Rubén Prieto: fotografía e vídeo

No ano 2010 entra a formar parte do elenco
estable da compañía como actor do espectáculo
ʻVolponeʼ. Desde entón ven realizando
diferentes traballos tanto de intérprete como
de produción audiovisual para Talía Teatro.
Xurxo Barcala

Actor. Debutou con Talía Teatro no ano 2000
co espectáculo infantil Menos Lobos. A partir
de aí seguiron traballos como ʻSupermáisʼ, ʻEu
así non xogoʼ e ʻE ti, quen vés sendo?ʼ. Despois
duns anos dedicado a actividades pedagóxicas
no 2017 volve á compañía formando parte do
elenco de ʻOs mortos daquel veránʼ e ʻO servidor
de dous amosʼ.

Toño Casais
Actor. Leva máis de 25 anos dedicados ao teatro e
vinculado á compañía coa que realizou dezaoito
montaxes como actor. Tamén ten realizado
montaxes con outras compañías como Teatro
do Atlántico ou o Centro Dramático Galego.
Ten recibido numerosos recoñecementos
pola súa interpretación como protagonista
nos espectáculos ʻPalabras encadeadasʼ e
ʻEsperando a Godotʼ e como actor secundario no
espectáculo ʻO Encoroʼ, de Teatro do Atlántico.

Marta Lado

Actriz. Recentemente incorporada á compañía,
conta xa cunha importante bagaxe tanto a nivel
teatral como audiovisual.

Estre os seus traballos teatrais destacan a súa
interpretación en ʻTartufoʼ, do Centro Dramático
Galego e Ubú Rei con Talía Teatro.

María Ordóñez

Empezou a súa andadura teatral coa compañía
tamén no ano 2003 co espectáculo ʻEu así non
xogoʼ. Deste entón realizou xa trece montaxes
coa compañía, entre os que destacan a súa
interpretación en ʻPalabras encadeadasʼ e ʻ O
método Grönholmʼ de Jordi Galcerán e ʻPelos
na linguaʼ de VV.AA.

Ten recibido premios á interpretación como
actriz protagonista do espectáculo ʻPelos na
linguaʼ.

Marta Ríos

Actriz. Vinculada á compañía desde o 2003,
ano no que debutou co espectáculo ʻEu así non
xogoʼ. Deste entón, realizou xa trece montaxes
coa compañía.
Cómpre destacar a súa interpretación en
ʻVolponeʼ, pola que recibiu o premio Maria
Casares á mellor actriz secundaria.

Artur Trillo

Autor, director e actor. Artur Trillo leva máis de
30 anos dedicados ao teatro e como director da
compañía Talía Teatro. Ademais ten realizado
montaxes con outras compañías: Teatro do
Atlántico, Lagarta Lagarta, Centro Dramático
Galego... .

Na súa traxectoria ﬁguran premios á
interpretación nos espectáculos ʻEsperando a
Godotʼ, ʻE ti, quen ves sendoʼ, ʻBicos con linguaʼ
de Talía Teatro e ʻO Encoroʼ, de Teatro do
Atlántico.

Dani Trillo

Empezou a súa andadura teatral coa compañía
no ano 2003 co espectáculo ʻEu así non xogoʼ.

Desde entón ten participado como actor en
trece espectáculos da compañía.

Ademais da interpretación sempre tivo interese
por todos os elementos que compoñen un
espectáculo, así foi realizando diferentes
traballos: iluminación, deseño gráﬁco e en
ʻFoucellasʼ enfróntase ao deseño de escenografía
polo que gaña o Premio María Casares á Mellor
escenografía.
Nesta ocasión, encárgase da realización da
escenografía ademais de levar, como actor, un
gran peso do espectáculo.

Diego Rey: versión e dirección
Forma parte do equipo de Talía Teatro desde o
ano 2006, no que vén desenvolvendo tarefas
de actor, técnico, autor e director.
A partir do ano 2010 a súa labor comeza a
orientarse de forma decidida cara a dirección,
simultaneando traballos para Talía e outras
compañías.
Realiza formación en Commedia dellʼArte con
algúns dos profesionais máis recoñecidos
a nivel internacional: Antonio Fava, Fabio
Mangolini, Carlo Boso, Tania Passarini, Massimo
Macchiavelli e Claudio de Maglio. Actualmente
cursa Dirección escénica e dramaturxia, na
Escola Superior de Arte Dramático de Vigo.
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