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PROGRAMACIÓN /  2021 SETEMBRO DECEMBRO

SETEMBRO

OUTUBRO

Venres 17
20:30 horas

Sábado 18
20:00 horas

Pazo da Cultura

Venres 24
20:30 horas

Sábado 25
20:00 horas

Pazo da Cultura

Domingo 26

18:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 2

20:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 9

20:00 horas

Pazo da Cultura

Domingo 10

18:00 horas

Pazo da Cultura

Venres 15

20:30 horas

Pazo da Cultura

Sábado 16

20:00 horas

Pazo da Cultura

Domingo 12

18:00 horas

Pazo da Cultura

Comedia 

CON�DE�TRES�PÉS,�S.L.
QUEN DIXO MEDO?

Drama 

SECUENCIA�3
LOS PAZOS DE ULLOA

Espectáculo multidisciplinar 
con música en directo 

LA�MAQUINÉ
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN

Canción de Autor

ISMAEL�TABOADA�PÉREZ
PRESENTACIÓN DO DISCO

Teatro Musical

TEATRO�CHE�Y�MOCHE
LAS CUATRO ESTACIONES...
YA NO SON LO QUE ERAN

Musical

TERTULIA�PRODUCCIÓN
LA GRANJA

Musica Folk tradicional

OZONO,�HORIZONTE�MUSICAL,�S.L.
AILÁ

Comedia

AINÉ�PRODUCIÓNS
AQUÍ TOU

Música

TERTULIA�PRODUCCIÓN
COLDDAY KIDS
Banda tributo a COLDPLAY



Esta programación poderá
sufrir cambios

Todas as representracións
terán lugar no Pazo da Cultura 
agás onde se especifique o
contrario

Despacho de billetes:

De luns a venres
  9:30 a 14:00 horas
17:00 a 20:30 horas

Sábados
  9:30 a 14:00 horas
17:00 a 20:00 horas

Teléf.  981 102 897 
(Despacho de billetes)  

taquilla.pazo@naron.es

OUTUBRO

NOVEMBRO

Domingo 31

18:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 13

20:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 27

20:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 23

20:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 6

20:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 20

21:30 horas

Pazo da Cultura

Sábado 30

20:00 horas

Pazo da Cultura

Domingo 7

12:00 horas

Pazo da Cultura

Domingo 21

18:00 horas

Pazo da Cultura

Drama

PENTACIÓN�ESPECTÁCULOS
LAS CRIADAS

Musical

VOL�MUSIC�EVENTS,�S.L.
RECUÉRDAME. 
El tributo a Coco

Música

EDICIÓNS�EMBORA,�S.L.
PETIT POP EN CONCERTO

Teatro Musical

MÁQUINA�TEATRAL�TELONCILLO,�S.L.
ALICIA

Comedia

REDRUM�TEATRO
O MOZO DA ÚLTIMA FILA

Comedia

MIXTOLOBO,�S.L.
ANFITRIÓN

Aventuras

LA�MONA�ILUSTRE
MOCHA DICK

Novo Circo

Monólogo-Comedia

PISTACATRO�PRODUCTORA�DE�SOÑOS,�S.L.

TERTULIA�PRODUCCIÓN

DROP

J. J. VAQUERO



DECEMBRO

Sábado 11

20:00 horas

Pazo da Cultura

Domingo 12

19:00 horas

Pazo da Cultura

Venres 17
19:00 horas

Sábado 18
17:00 e 19:00 h.

Domingo 19
12:30 e 18:00 h.

Pazo da Cultura

Xoves 23

20:30 horas

Pazo da Cultura

Venres 10

20:30 horas

Pazo da Cultura

Drama

CENTRO�DRAMÁTICO�GALEGO
O CHARCO DE ULISES

Música

MISTURA�SON
CUBA E GALICIA XUNTAS

Circo

LA�FIESTA�ESCÉNICA
CIRCO DE NADAL

Música Gospel

THE�PROJECT�MUSIC
SPIRIT OF NEW ORLEANS 
GOSPEL CHOIR

Música Folk tradicional

XABIER�DÍAZ�E�AS�ADUFEIRAS�DE�SALITRE
AS CATEDRAIS SILENCIADAS

 Os espectáculos “FÓRA DE ABONO”, non terán desconto   *
...de abonado por ser programación propia do Padroado 
... pero si poderán ser pagados co bono.da Cultura, 



Coldday Kids
Banda tributo a Coldplay

TERTULIA�PRODUCCIÓN

PREZOS:   Entrada anticipada: 12,00 € 
                Entrada o día da actuación: 15,00€
                Nenos/as ata 10 anos: 9,00€ (indistintamente da data de adquisición)
                 ESPECTÁCULO FÓRA DE ABONO*

Domingo 12 de setembro
18:00 Pazo da CulturaI 
MÚSICA

Coldday Kids é un concerto de música en directo, pensado e 
deseñado especialmente para os máis pequenos, no que catro 
músicos póñense na pel da banda británica Coldplay para 
interpretar as grandes cancións desta banda dunha forma 
completamente distinta: conectando co público infantil desde a 
primeira canción e buscando a súa complicidade e 
participación.

Cancións cargadas de mensaxes positivas, que se converteron 
en auténticos himnos que a xente coreaba en grandes estadios, 
con retrousos pegadizos e moitísima épica. Neste espectáculo 
os nenos e nenas serán os verdadeiros protagonistas, tomarán 
parte no show e converteranse nun elemento clave.

É unha oportunidade única para que nenos e nenas vivan de 
preto a experiencia dun concerto de Coldplay: gozar das súas 
grandes cancións, aprender da súa música e participar do 
show.             

 



Quen dixo medo?
CON�DE�TRES�PÉS,�S.L.

PREZOS:   Público xeral: 12,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 8,40 €

O medo é libre. Quen ten cu ten medo.
A mil cousas, á escuridade, á morte, a quedarse en branco nun 
escenario...
Blanco e Digón xogan, literalmente, arriscan, brincan co público, 
avisan... Parte deste show será improvisado, o propio espectador, 
libremente, decide a temática a tratar. Tan só unha parte, eh?
Digón e Blanco están curtidos en mil batallas, mil escenarios. Pero o 
risco está aí, a adrenalina flúe cada noite cando escoitan desde o 
camarín o besbello da xente acomodándose, ese motor que pon en 
marcha os cinco sentidos do cómico. E logo está o de internet, pero esa 
é outra historia.
QUEN DIXO MEDO son mil. Ou máis. Mil e unha historias. Podes pedir 
segunda cunca porque cada show varía. Imposible aburrirse. Non.
QUEN DIXO MEDO son monólogos, claro, da man de dous 
consumados e aplaudidos monologuistas. Un da Arousa e outro dos 
Ancares. Pero tamén diálogo, xogo, interacción co público, diversión 
garantida.
9 de cada 10 especialistas recomendan a risa como terapia. E o outro 
ten ardor de estómago, pobre.
QUEN DIXO MEDO?                    Eh?

 

 

Autor: Carlos Blanco e Oswaldo Digón
Dirección:   Adaptación: Carlos Blanco /  Carlos Blanco
Escenografía:  Deseño son: Dani Juncal /  Dani Juncal
Deseño iluminación: Dani Juncal
Vestiario: Carlos Blanco e Oswaldo Digón

Elenco artístico: Carlos Blanco e Oswaldo Digón

Venres 17 e Sábado 18 de setembro
Venres 20:30 / Sábado 20:00 Pazo da CulturaI 
COMEDIA



Los Pazos de Ulloa
SECUENCIA�3

PREZOS:   Público xeral: 12,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 8,40 €

Venres 24 e Sábado 25 de setembro
Venres 20:30 / Sábado 20:00 Pazo da CulturaI 
DRAMA

No centenario da morte da escritora Emilia Pardo Bazán, 
Secuencia 3 presenta a adaptación teatral da súa novela "Los 
Pazos de Ulloa" asinada polo dramaturgo Eduardo Galán, 
baixo a dirección de unha das mellores directoras do noso país, 
Helena  Pimenta, e cun reparto de luxo con  Pere  Ponce, 
Marcial Álvarez e Olivia Molina como cabeza de cartel.

Considerada por moitos como unha das maiores novelas 
españolas do século  XIX, e sen dúbida a referencia principal 
dentro da amplísima bibliografía de Emilia Pardo Bazán, "Los 
Pazos de Ulloa" fala tanto da vida rural en Galicia como da 
nobreza vinda a menos.

 
Autora: Emilia Pardo Bazán
Dirección: Helena Pimenta
Adaptación: Eduardo Galán
Escenografía: José Tomé e Mónica Tejeiro
Deseño son: Íñigo Lacasa
Deseño iluminación: Nicolás Fischtel
Vestiario:  / Música: Mónica Tejeiro e José Tomé  Íñigo Lacasa

Elenco artístico:
PERE PONCE: Don Julián
MARCIAL ÁLVAREZ: Don Pedro
OLIVIA MOLINA:  / Sabela Rita
ESTHER ISLA: Nucha
FRANCESC GALCERÁN:  /  /Primitivo  Párroco de Naya  Sr. de 
La Lage Médico / DAVID HUERTAS: 

 



Acróbata y arlequín
LA�MAQUINÉ

Domingo 26 de setembro
18:00 Pazo da CulturaI 
ESPECTÁCULO MULTIDISCIPLINAR
CON MÚSICA EN DIRECTO

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 14 anos: 5,50€

En 1887 Picasso, aínda adolescente, sucumbiu ao encanto de Rosita 
del Oro, amazona do Circo Tívoli de Barcelona, quen lle abriu as portas 
ao mundo máxico do circo, non só do espectáculo senón tamén do que 
sucedía entre bastidores, da vida cotiá de pallasos e saltimbanquis, 
cos seus incesantes adestramentos, as súas dificultades e alegrías.
Acróbata y Arlequín é unha obra escénico-musical inspirada no 
universo do circo de Pablo Picasso durante o período rosa (1904 -
1907) e a música das primeiras vangardas a través dos compositores 
Erik Satie e Francis Poulenc. O espectáculo está interpretado con 
canto lírico, piano en directo e escenificado con teatro de actores, 
títeres, sombras, obxectos e proxeccións.
Un actor narrador guía a escena para o entendemento da obra para un 
público familiar.

 
Intérpretes:
Músico pianista: Daniel Tarrida / José López-Montes
Canto lírico, narración e actor: Noé Lifona,
Actores multidisciplinares: Alejandro Conesa / Elisa Ramos / Laura 
García Bermúdez e Natalia Calles
Dramaturxia:   Dirección: La Maquiné  Joaquín Casanova/
Música: Erik Satie e Francis Poulenc
Adaptación musical: José López-Montes
Deseño escenografía, iluminación e proxeccións: Joaquín Casanova
Deseño monicreques, máscaras e obxectos: Elisa Ramos e Joaquín 
Casanova
Deseño vestiario e pintura de tecidos: Elisa Ramos
Coreografía de monicreques: Elisa Ramos
Realización de vestiario: Javier Fernández e Vanessa Cañaveral
Axudante de taller: Carlos Monzón
Realización de máscaras osos: Fx Barbatos



Presentación do disco
ISMAEL�TABOADA�PÉREZ

PREZOS:   Público xeral: 8,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): De balde

Sábado 2 de outubro
20:00 Pazo da CulturaI 
CANCIÓN DE AUTOR

O Pazo da Cultura será o primeiro auditorio que reciba a 

música de Isma Taboada, recollida no seu primeiro disco: 

"Sin Cadenas".

Tras seis anos de duro traballo, o 2 de outubro verá a luz este 

ambicioso proxecto: un  LP composto por 13 temas de música 

de autor, no que conta coa colaboración de artistas 

consagrados do panorama musical de Ferrolterra.

Esta presentación marcará un antes e un despois na carreira do 

novo cantautor galego. Unha oportunidade única para apoiar a 

música en directo e descubrir a unha das grandes promesas do 

panorama musical.



Las cuatro estaciones...
ya no son lo que eran

TEATRO�CHE�Y�MOCHE

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

“Las cuatro estaciones… ya no son lo que eran” é unha comedia 
“climatolóxica” a partir da música universal de Vivaldi.
Teatro Che y Moche, a través do seu orixinal e peculiar forma de vivir un 
concerto, convídante a ser testemuña dun verdadeiro furacán 
escénico-musical, onde todo o inesperado e imposible convértese en 
verdadeira maxia e ilusión.
Humor, tecnoloxía, virtuosismo instrumental e tradición teatral dan 
forma a un espectáculo sorprendente que nos convida, de forma 
divertida e desenfadada, a reflexionar sobre o cambio climático.
A volcánica e expresiva interpretación de Teresa  Polyvka ao violín 
xunto co resto de músicos e actores mergúllannos nunha persoal e 
renovada partitura, atrevida e brillante, mostrando ao gran público 
unha nova forma de gozar da música clásica.
Teatro Che y Moche aposta por un humor espontáneo, branco e 
intelixente para todos os públicos, onde o sorriso e a tolemia únense á 
música en directo de principio a fin.

Elenco: Fernando Lleida, Elva Trullén, Teresa Polyvka, Kike Lera, 
Fran Gazol e Joaquín Murillo
Vestiario:   Vídeo Creación: Arancha Ezquerro  Pedro Santero/
Realización de espazo escénico: Agustín Pardo
Deseño Gráfico: Cristina Castel
Fotografía e vídeo: Víctor Izquierdo
Deseño de iluminación e Dirección técnica: Tatoño Perales
Dirección musical:   Produción:Teresa Polyvka /  Marian Pueo
Equipo de dirección: Marion Pueo e Joaquín Murillo
Distribución: Raquel Anadón

Sábado 9 de outubro
20:00 Pazo da CulturaI 
TEATRO MUSICAL



La Granja
TERTULIA�PRODUCCIÓN

PREZOS:   Entrada anticipada: 15,00 € 
                Entrada o día da actuación: 18,00€
                Nenos/as menores de 2 anos: (Entrada de balde)
                ESPECTÁCULO FÓRA DE ABONO* 

Esta é a historia da granxa máis famosa de todos os tempos. Un 
alegre campesiño xunto aos seus dous  sobriños ensinaranvos 
a todos os animais que viven con eles.

Poderedes coñecer ao cabalo máis forte, á vaca máis divertida, 
ao  loro máis  charlatán, ao  poliño máis adorable, ata chegar ao 
galo máis famoso de toda a granxa.

Estes  amiguiños irán contando como é a súa vida nesta granxa 
tan peculiar coas súas mellores cancións e as súas historias 
máis divertidas.

Un musical con voces en directo no que riremos, bailaremos e 
cantaremos sen parar! Esta tarde hai unha gran festa... e 
estades todos convidados!

DIRECCIÓN: Josema Arreciado e Sandra González

 

Domingo 10 de outubro
18:00 Pazo da CulturaI 
MUSICAL



Ailá
OZONO,�HORIZONTE�MUSICAL,�S.L.

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

AILÁ é unha proposta artística inspirada nas recollidas 

históricas dos cantos de transmisión oral de Galicia. Unha 

proposta pensada para bailar e gozar da música galega desde 

un prisma moderno e contemporáneo que foi seleccionada para 

representar a Galicia no “Celtic Connection 2020" e tamén .

unha das propostas gañadoras do premio  “Interritmos 2020".

AILÁ mergúllanos no universo Folk ou TRADI, como prefiren 

denominalo eles, cuns impecables arranxos desde as 

recollidas históricas do saber musical popular. Isto unido á 

peculiar formación composta por catro músicos, danlle un 

carácter único achegando unha nova  sonoridade ao seu 

repertorio tradicional. Unha nova proposta que vén do Folk para 

converterse en TRADI.

Venres 15 de outubro
20:30 Pazo da CulturaI 
MÚSICA FOLK TRADICIONAL



Aquí tou
AINÉ�PRODUCIÓNS

PREZOS:   Público xeral: 12,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 8,40 €

AQUÍ TOU é un monólogo cómico-existencial no que Touriñán aborda 
en clave de humor grandes preguntas da historia da humanidade:

"Descendemos todos do mono ou cada un descende dun animal 
distinto? Somos unha creación de Deus ou deseñounos unha empresa 
subcontratada por El? Somos seres racionais ou somos seres 
xenitais?"

Pero sobre todo, en AQUÍ TOU, Touriñán tratará de desvelar durante o 
espectáculo a nai de todas as preguntas:

"Estou neste preciso lugar e neste momento polas decisións que tomei 
ou foi a sorte, a casualidade e o destino os que me trouxeron ata aquí?"

Durante máis dunha hora, Touriñán tentará responder a esa pregunta, 
e para iso fará un repaso da vida dous seus antepasados e da súa 
propia vida, animando aos espectadores a facer o mesmo, para 
intentar entre todos despexar a incógnita:

"Sí, AQUÍ TOU, pero...por que?"

 

 

 

Autor: Dirección: Xosé A. Touriñán /  Xosé A. Touriñán
Vestiario: Xosé A. Touriñán

Elenco artístico: Xosé A. Touriñán

Sábado 16 de outubro
20:00 Pazo da CulturaI 
COMEDIA



Mocha Dick
LA�MONA�ILUSTRE

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

Un grupo de mariñeiros embárcase nunha expedición para dar caza a 
Mocha Dick, o cachalote albino do que se fala con pavor en todos os 
portos. A viaxe convértese nunha cacería sanguenta para atraer á 
balea, pois se rumorea que aparece para defender ás da súa especie.
O tempo pasa e non logran dar con ela porque un dos tripulantes, o 
mozo Aliro Leftraru, dedícase con afán a boicotear a viaxe, convencido 
de que Mocha Dick é en realidade a nai de todas as baleas, orixe do 
mito mapuche do Trempulcahue.
A travesía, movida pola superstición, o temor cara ao diferente, e por 
unha ambición desmedida, levará á tripulación a través das xélidas 
augas do Pacífico sur, en busca dos seus medos e de si mesmos.

 Dirección: Miguel Bregante 
Dramaturxia: La Mona llustre, baseado na novela gráfica 
“Mocha Dick: la leyenda de la ballena blanca” de Francisco 
Ortega e Gonzalo Martínez
Elenco: Isidora Robeson, Paula Barraza, Mercedes Mujica, 
Diego Hinojosa, Alex Acevedo e Nicolás Ruiz
Composición musical: Camilo Salinas 
Deseño de escenografía, vestiario: Katiuska Valenzuela 
Realización escenográfica: Equipo Teatro UC 
Asesoría técnica de elementos de diseño: Eduardo Jiménez y 
Guido Reyes 
Deseño de iluminación: Miguel Bregante e José Luis 
Cifuentes
Producción:     Fotografía: José Luis Cifuentes /  Fototeatro 
Coproducción: Teatro UC y La Mona Ilustre

Sábado 23 de outubro
20:00 Pazo da CulturaI 
AVENTURAS



Las criadas
PENTACIÓN�ESPECTÁCULOS

PREZOS:   Público xeral: 16,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 11,20 €

Sábado 30 de outubro
20:00 Pazo da CulturaI 
DRAMA

As irmás  Claire e  Solange  Lemercier son as criadas dunha 
dama da alta burguesía francesa. Todas as noites inician unha 
cerimonia perversa, un ritual onde a realidade e a ficción 
mestúranse nun xogo mortal de cambio de identidades.  Claire 
é a señora e  Solange é  Claire.

Solange é a señora e  Claire é  Solange. Son seres alienados, 
faltos de identidade. Non hai irmá boa e irmá mala, as dúas 
alternan os papeis constantemente, porque ningunha existe por 
si soa, porque son as dúas caras dun mesmo personaxe. A  
inquina e a rabia de ser conscientes do seu destino de criadas 
lévaas a un desenlace fatal.
“Estas criadas son uns monstros, como nós mesmos cando 
soñamos.”  Jean Genet

Reparto: Ana Torrent / Alicia Borrachero / Jorge Calvo

Equipo artístico e técnico: 
Autor:    Versión e  tradución: Jean Genet /  Paco Bezerra
Espazo escénico: Monica Boromello
Vestiario: Almudena Rodríguez
Iluminación: Felipe Ramos
Asesoría de movemento: Agnès López
Música orixinal: Luis Miguel Cobo
Vídeoescena:    Fotografía: Bruno Praena  /  Jesús Ugalde
Produtor:   Dirección: Jesús Cimarro  Luis Luque / 



Alicia
MÁQUINA�TEATRAL�TELONCILLO,�S.L.

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 14 anos: 5,50€

Alicia no país das Marabillas… Un soño, unha viaxe cos ollos pechados a un 
mundo imaxinario? Un desexo de ver todo doutra maneira? Unha parábola 
sobre a vida? Un xogo sen regras? Un diálogo entre o absurdo e lóxico?
A Alicia abúrrenlle os libros que non teñen debuxos. “Os libros sen debuxos nin 
diálogos son os mellores…Convídanche a imaxinar”, recoméndalle a súa irmá.
E Alicia imaxina...Un coello que está sempre apurado...Un rato que fai carreiras 
electorais...Unha  oruga que fai preguntas difíciles....Un gato que sempre 
sorrí...Unha Duquesa que chega tarde...Un  sombrerero que vive tomando o té 
ás cinco da tarde...Unha raíña que lle quere cortar a cabeza a todo o mundo...

Intérpretes: Alicia Silvia Martín: 
Javier Carballo: Coello branco,  Lacayo 1, Gato, Lebre, 
Xardineiro 2 e Verdugo
Ángeles Jiménez: Irmá de Alicia,  Oruga azul, Duquesa,  Lirón, 
Raíña de Corazóns
Juan Luís Sara: Rato,  Lacayo 2, Cociñeira,  Sombrereiro, 
Xardineiro 1 e Rey
Claudio  Hochman: Versión e dirección
Suso González: Música orixinal
Ana I. Gallego e Anxo Sánchez: Produtores  Teloncillo Teatro
Juan Carlos Pastor: Espazo escénico
Rodrigo  Tamariz: Music &  Mapping  RTM&M. Produción visual
Alfonso Pena:  RTM&M Gravación de vídeo
Juan Manuel Durán:  RTM&M Ilustrador escenografía  mapping
Isidro Alonso: Deseño de vestiario
José Ramón Aparicio:  Sastrería e realización de vestiario
Eva  Brizuela e Israel Robledo: Tocados e  sombrerería
José Luis Cesteiros: Pantalla escenografía e  utilería
Fran Carretero: Deseño de iluminación
Q-idea:   /  Gerardo Sanz: Ilustración e Deseño Gráfico Fotografía

Domingo 31 de outubro
18:00 Pazo da CulturaI 
TEATRO MUSICAL



Drop
PISTACATRO�PRODUCTORA�DE�SOÑOS,�S.L.

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 14 anos: 5,50€

Onde residen os obxectos?  Os obxectos, cando están quietos, apoiados no 
chan, sobre as súas bases, poden ser útiles, belos, oportunos, chamativos ou 
discretos … pero, non están vivos.
O lugar no que os obxectos destellan e se inflaman coa vida, onde realmente 
arden de vida, é no ar. É por esto que volvémonos tolos cos globos, coas 
pompas de xabrón, os drons, os as cometas e as estrelas.
Drop é un espectáculo de malabares, pero tamén, e sobre todo, Drop é un 
espectáculo de malabaristas. Personas que desenvolven unha cualidad 
especial para manter obxectos flotando no ar. Un xogo de nenos convertido nun 
xeito de vida.
Pero fora diso e ó igual que o resto das persoas, os nenos medran e conviven co 
seu entorno, cos seus retos, cos seus problemas, cos seus atributos e 
carencias, e tratan de manter todo no ar para sobrevivir nun lugar no que todo 
remata caendo.
Por iso Drop xoga, constantemente e máis que nunca, coa metáfora que 
compara ós malabares coa vida. E lémbranos que, dalgún xeito, todas e todos 
somos grandes malabaristas.
Catro malabaristas e un pianista convídannos a vivir no mundo dos soños, no 
que ollamos patróns, coreografías de obxectos, debuxos no ar que non son 
outra cousa que os problemas e as tarefas do día a día de calquera de nos.
E, durante unha hora, se non se cae o mundo, farannos sair do chan e voltar a 
caer para lembrarnos que, isto da vida, non é máis que un xogo.

Autor: Pablo Reboleiro / Pistacatro Productora de Soños
Dirección: Pablo Reboleiro / Diego Anido
Adaptación: Pablo Reboleiro
Escenografía: Belém Brandido / Jose Perozo
Deseño son:   Deseño iluminación: Nacho Muñoz /  Octavio Mas
Vestiario:    Música: Uxía Vaello  Nacho Muñoz/ 
Coreografía: Pablo Reboleiro / Marta Alonso
Elenco artístico: Pablo Reboleiro / Aitor Garuz / Guillermo Porta 
Gómez / Santiago Montero e Nacho Muñoz

Sábado 6 de novembro
20:00 Pazo da CulturaI 
NOVO CIRCO



Recuérdame.
El tributo a Coco

VOL�MUSIC�EVENTS,�S.L.

PREZOS:  PATIO DE BUTACAS: 16,00€
                1º ANFITEATRO: 14,00€
                2º ANFITEATRO: 12,00€
                

ESPECTÁCULO FÓRA DE ABONO*

“Recuérdame, tributo a Coco” é o primeiro musical baseado 
nunha das películas máis entrañables de todos os tempos. 
Creado e representado pola prestixiosa COMPAÑÍA DE 
TEATRO MUSICAL DE ESPAÑA, dirixida por Pedro Pomares 
(El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, La Bella y la Bestia, 
na Gran Vía de Madrid), poderemos gozar das míticas cancións 
da película, ademais das coreografías e voces de excepción de 
todos os seus intérpretes, en rigoroso directo.

Un espectáculo para Todos os Públicos, que está a percorrer os 
principais auditorios e teatros do país, e que conta todas as 
súas funcións con cheos absolutos.

Sen dúbida un dos musicais do ano que emocionará a 
espectadores de todas as idades.

Sinopse:

“Miguel é un mozo que soña con ser músico e chegar a alcanzar 
o seu soño de ser como o seu ídolo musical Ernesto da Cruz, 
pero a familia de Miguel négase a que el sexa músico por un 
terrible incidente coa música no pasado da familia...  Miguel non 
desistirá ata lograr o seu soño."

 

Domingo 7 de novembro
12:00 Pazo da CulturaI 
MUSICAL



REDRUM�TEATRO�

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

O mozo da última fila
Claudio é un estudante de dezasete anos que senta na última fila, non 

participa, non é problemático, non destaca, salvo en Matemáticas. 

Cada clase fáiselle máis insoportable ata que Xermán, o profesor de 

Lingua e Literatura, manda escribir unha redacción sobre a fin de 

semana. A partir deste intre, Claudio empeza a transformarse en 

alguén que observa, imaxina e escribe a vida doutros nun relato por 

entregas para un só lector. Ese relato compartido polo discípulo e o 

mestre convértese nun xogo cada vez máis perigoso para eles e para 

quen os rodea. Un xogo que se disputa en dous taboleiros: o da vida e o 

da literatura.

Elenco:
Claudio: Xermán: Guillermo Carbajo /  Roberto Leal
Xoana: Ester: Belén Constenla /  Mónica García
Rafa fillo: Rafa pai: Rubén Porto /   Machi Salgado

Ficha artística:
Dirección e Adaptación:     Autor: Alex Sampayo /  Juan Mayorga
Escenografía e Iluminación: J.M. Faro “Coti”
Vestiario e Caracterización: María Illobre
Espazo Sonoro:    Vídeos: Davide González  /  Alex Sampayo
Axte. Produción:    Produción:Rubén Porto  /  Redrum Teatro
Distribución: Guillermo Carbajo

Sábado 13 de novembro
20:00 Pazo da CulturaI 
COMEDIA



J. J. Vaquero
TERTULIA�PRODUCCIÓN

Vaquero é un espectáculo de Vaquero no que  JJ Vaquero fai… 
pois o fai Vaquero. Que pode parecer unha  obviedad, pero non, 
porque o deste humorista é algo con selo de identidade propio.

Non quedou tan claro como nos gustaría, a verdade… mellor 
empecemos polo principio: José Juan Vaquero  -JJ Vaquero para 
case todos- viu a luz por primeira vez en Valladolid no ano 1973. E 
xa desde pequeno víase que o seu era a comedia. Pero non 
calquera comedia: o seu humor é rudo e directo, sen  filtros. Entre  
macarra e sincero, poderíase dicir.

O seu rostro e o seu talento para conseguir que calquera cousa 
pareza  graciosísima- fixéronse famosos grazas ás súas 
colaboracións con “El Hormiguero" de Antena3 TV, " YU: No te 
pierdas nada” de 40 Principales e “Lo mejor que te puede  pasar” 
de Melodía FM. É cómico habitual de "El Club de la Comedia" e foi 
guionista de varios espectáculos e programas como a Gala dos 
Goya.

Nas súas actuacións aborda sen reviravoltas e sen pelos na lingua, 
a súa vida cotiá. Desde a súa familia e amigos, ata o seu traballo ou 
o seu día a día. Sempre desde o seu particular punto de vista.

Gravou multitude de monólogos para  Comedy Central 
(Paramount  Comedy), "El Club de la Comedia" de  La Sexta, Sopa 
de  Gansos de  CuatroTV e “El Hormiguero".

O seu último espectáculo, Vaquero, é toda unha declaración de 
intencións. Máis el que nunca, máis divertido que nunca, e máis      carente de  filtros que nunca.    Vaquero en estado puro.

Sábado 20 de novembro
21:30 Pazo da CulturaI 
MONÓLOGO-COMEDIA

PREZOS:  PATIO DE BUTACAS: 
                Entrada anticipada:  16,00 € 

                O día da actuación:    20,00 €
                

ANFITEATROS: 
Entrada anticipada: 14,00 € 
O día da actuación:    18,00 €
                ESPECTÁCULO FÓRA DE ABONO*



Petit Pon en concerto
EDICIÓNS�EMBORA,�S.L.

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 14 anos: 5,50€

Concerto de música familiar no que o sentido do humor e a 

proximidade á vida diaria son o marco perfecto para explorar, 

a través do universo infantil, todas aquelas cousas que nos 

gustan, nos sorprenden, nos levan a facernos preguntas, nos 

asustan... e que son, en definitiva, sentimentos e emocións 

interxeracionais universais.

Petit Pop propón un espectáculo participativo e divertido no 

que o público terá que implicarse. A única idade que importa 

é a da ilusión e a das gañas de pasar un bo rato gozando de 

cancións que pola súa sonoridade e temática conectan tanto 

cos rapaces como cos adultos.

Domingo 21 de novembro
18:00 Pazo da CulturaI 
MÚSICA



Anfitrión
MIXTOLOBO,�S.L.

PREZOS:   Público xeral: 18,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 12,60 €

Sábado 27 de novembro
20:00 Pazo da CulturaI 
COMEDIA

Un roubo, señoras e señores. Iso foi o que cometeu  Molière con Anfitrión, o 
divertido texto orixinal do autor latino Plauto. E dono xa dese suculento botín 
transformouno ao seu antollo grazas ao enorme talento que posuía.
Agora o meu querido  Pepón Nieto ofreceume ser cómplice nun novo furto e 
darlle forma á dramaturxia e dirección deste renovado Anfitrión, tomando como 
base o texto do dramaturgo francés. E, amparándome na soada frase de “quen 
rouba a un ladrón ten cen anos de perdón”, non me doeron pezas en facer o que 
intúo que  Molière fixese de vivir nos nosos días. Por unha banda, adaptarse á 
realidade e reescribir o papel das mulleres, converténdoas non en simples 
peóns no  varonil taboleiro de xogo senón en verdadeiros motores de xeito 
conxunto cos personaxes masculinos. Por outro, profundar no xogo da 
duplicidade e a imaxe.
Que son as redes sociais, tan en  boga, máis que un desesperado intento por 
observarnos desde fóra, darlle forma ao noso propio ser e mostrarnos (con  
filtros) ao mundo e, por extensión, a nós mesmos? Necesitamos vernos para 
crernos? Somos vítimas da nosa propia imaxe e semellanza? Anfitrión é unha 
historia de seres clonados que viven o asombroso paradoxo de verse de pel 
cara a fóra, unha mestura do divino e o humano, as paixóns e os odios, as 
infidelidades e os desexos, as risas e algún que outro sentimento co san 
propósito de entreter.
Por certo, se ven a  Molière sentado por aí, díganlle que non se esqueza de 
apagar o teléfono móbil.

 

 

Reparto: Pepón Nieto - Toni Acosta - Fele Martínez -
José Troncoso - Dani Muriel - María Ordóñez

Movemento escénico: Chevi Muraday
Deseño de iluminación: José Manuel Guerra
Música:   Deseño de vestiario:  Julio Awad / Paola Torres
Deseño de escenografía: Curt Allen Wilmer (aapee),
Leticia Gañan e Emilio Valenzuela.
Versión e dirección: Juan Carlos Rubio

 



As catedrais silenciadas
XABIER�DÍAZ�E�AS�ADUFEIRAS�DO�SALITRE

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

Venres 10 de decembro
20:30 Pazo da CulturaI 
MÚSICA FOLK TRADICIONAL

As Catedrais Silenciadas é o terceiro álbum do músico Xabier 

Díaz xunto coas Adufeiras de Salitre, quizais a obra que mellor 

reflicte a esencia do seu encontro e probablemente a que 

explora os límites deste formato con máis profundidade. 

Chega logo dunha extensa xira por máis de 13 países e 200 

concertos. 

O título é un berro de alerta ante o progresivo despoboamento 

do rural e a perda identitaria que isto implica: a desaparición da 

cultura que temos e que fundamenta a nosa diferenza no 

mundo.

 

 



O charco de Ulises
CENTRO�DRAMÁTICO�GALEGO

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

Sábado 11 de decembro
20:00 Pazo da CulturaI 
DRAMA

“O charco de Ulises” é unha versión libre da Odisea traspasada a un contexto 
atlántico. Do mar ao océano. De Ítaca a Galicia. De Troia a Buenos Aires. Do 
Mediterráneo ao Atlántico. Ulises está considerado, na cultura occidental, o primeiro 
emigrante; o primeiro ser humano que experimentou a nostalxia pola súa terra. En 
Galicia temos dúas palabras máis para chamarlle a isto: saudade e morriña. Un 
sentimento complexo, consecuencia dun fenómeno complexo. Moitos emigrantes 
galegos deixaron mulleres e fillos aquí e fundaron outras familias en América. 
Gozaron da liberdade da que carecían nas pequenas aldeas das que marchaban. 
Foi un sufrimento comezar unha nova vida ou unha oportunidade para atopar a 
felicidade nun país social e economicamente avanzado? O charco de Ulises trata da 
viaxe como concepto vital da existencia do ser humano no tempo, trata dos 
movementos migratorios, do multiculturalismo, da necesidade -ou non- de 
traspasar calquera fronteira. Fai unha relectura do clásico universal de Homero 
contextualizándoo nun fenómeno sociolóxico que marcou a historia do pobo galego.

 Óscar Allo:  / Miguel Borines: Telémaco, coros Néstor, Alcínoo, coros
Mónica Camaño:  / Rosalía Castro: Helena, coros Circe, coros
Raquel Espada: Nausícaa, unha puta moi nova, enfermeira, coros
Manuel Millán:  / Fran Paredes: Menelao, Laertes, coros Ulises
Chusa Pérez de Vallejo: Calipso, enfermeira, coros
Inés Salvado Gontad: Penélope, coros
Paulo Serantes: Pisístrato, Euríloco, coros
Voces en off: María Solar, Santiago Cortegoso, Baia Fernández, José 
Manuel González Sanmartín
Texto e asesoramento lingüístico: Santiago Cortegoso
Escenografía:  / Vestiario: Pablo Giráldez "O Pastor”  Saturna
Iluminación: Salvador del Río
Espazo sonoro e músico en escena: Xosé Lois Romero
Coreografía tango:   Caracterización: Ezequiel Merlo /  Baia Fernández
Asistencia de dirección: Carmela Bueno
Asistencia de produción: Xandre Vázquez
Dirección e adaptación: Marián Bañobre e Santiago Cortegoso



Cuba e Galicia xuntas
MISTURA�SON

PREZOS: ENTRADA DE BALDE  (Achega dun quilo de alimentos)
 

Domingo 12 de decembro
19:00 Pazo da CulturaI 
MÚSICA

Mistura é un proxecto que parte da base de dúas raíces musicais moi amplas: a galega e 
a cubana. Unha xuntanza de razas e culturas que serven para agrandar amplamente o 
xénero musical.
A emigración de tantos galegos serviu de influencia tanto na música cubana como na 
galega. Formáronse diversas asociacións que non esquecían a súa terra, creando en 
1870 o Centro Gallego, coa axuda da “Sociedad Coral Ecos de Galicia”. Xunto con isto 
tratábase sempre de mellorar as condicións dos emigrantes e así foi como se formou a 
Real Academia Galega, así como a oficialización do himno galego ou a celebración das 
festas de Santiago, entre outros actos.
Isto supuxo unha gran unión da sociedade galega e cubana destacando, sobre todo, as 
aportacións á música cubana feita por José Castro González (Chané), coñecido 
compositor galego emigrado a Cuba e dedicado á dirección coral, amosando a todos os 
cubanos a gran riqueza do noso patrimonio galego.
Son moitos exemplos onde se reflicte a gran influencia de tantos galegos emigrados a 
Cuba, pero un dos máis representativos é na utilización da gaita, un dos símbolos 
galegos que se converteu no instrumento por excelencia dos cubanos, empréganse 
para formar parte do xénero de Cuba máis utilizado no pais latinoamericano, o danzón e 
a habanera. Estas mesturas de ritmo, instrumentos e influencias, fixo que entre o país 
latinoamericano e os emigrados galegos se formase un vínculo moito máis próximo.
Por iso reunímonos compoñentes galegos e cubanos, formando este pequeno proxecto 
para dar cor a dúas razas autóctonas na súa cultura e na súa música, creando así novos 
ritmos, adaptando varos estilos e enriquecendo o ámbito cultural de ámbalas dúas.
Trátase dun proxecto composto por 7 mulleres, músicos galegas e cubanas, unidas 
profesionalmente pola música que intentarán chegar ao público con novas e frescas 
propostas, dando forma e vida a unha nova e orixinal mestura musical.

 Voz:    Voz: Genma Lareo Vieites /  Dayamí Andux
Voz:     Baixo: Noa Outomuro González /  Janet Pérez García
Piano: Dayana Quesada García
Percusión: Gretchen Pineda Corrales
Guitarra:    Arranxos: Ivis Reyes Ramos /  Ivis Reyes Ramos
Dirección musical: Ivis Reyes Ramos
Dirección do proxecto: Janet Pérez García
Equipo técnico: José Ramón Collazo Lema e Juan Vilaboy



Circo de Nadal
LA�FIESTA�ESCÉNICA

Venres 17, Sábado 18 e Domingo 19 de decembro
Venres 19:00 / Sábado 17:00 e 19:00 / Domingo: 12:30 e 18:00 Pazo da CulturaI 
CIRCO

Circo de Nadal significará un gran paso adiante na longa historia 
dos espectáculos circenses do Nadal. Neste show a enerxía da 
Festa Escénica brilla en todo o seu esplendor, destilando 
surrealismo e harmonía circense.

Os osos polares  animatrónicos, que se presentan por primeira vez 
en España, son sen dúbida una das atraccións máis impactantes. 
Esta innovadora experiencia de crear animais artificiais para as 
pistas de circo, cunha aparencia externa e unha graza de 
movementos que os fan adquirir un realismo admirable, xa tivo un 
recoñecemento mundial tras a súa recente presentación en 
Alemaña.

O espectáculo susténtase sobre unha  magnificente escenografía, 
especialmente deseñada e construída para a ocasión ou antes 
utilizada nun circo. Un vestiario coidadosamente elaborado. Unha 
luminotecnia con maquinaria de última xeración e o dominio das 
máis variadas disciplinas circenses.

Isto último é posible grazas á participación de artistas de renome 
mundial chegados de Canadá, Mongolia, Brasil, Rusia, Alemaña e 
Italia, ademais de destacadas figuras galegas.

En total, máis de sesenta persoas entre artistas, adestradores e 
técnicos… todos unidos por un único obxectivo: dar vida á ilusión 
do Nadal.

PREZOS:   Público xeral: 12,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 8,40 €
Menores de 14 anos: 7,00€



Spirit of New Orleans
Gospel Choir

THE�PROJECT�MUSIC

PREZOS:   Público xeral: 12,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 8,40 €

Xoves 23 de decembro
20:30 Pazo da CulturaI 
MÚSICA GOSPEL

ÉRASE UNHA VEZ NOVA ORLEANS

Nova  Orleans e os  SPIRIT  OF NEW  ORLEANS GOSPEL  
CHOIR son formas distintas de dicir o mesmo. A esencia histórica 
da cidade, o 9th  Ward ou Distrito 9, é o ámbito onde naceron física 
e profesionalmente os compoñentes de  SONOGC e crecer no 9 
déixache marcado para sempre.
Será por iso que onde queira que van levan consigo a música da 
súa cidade, o seu ritmo de  second  line, a súa pulsación  funky, o 
seu son  R& B, todo o que define o gospel da cidade das cancións .

Empezaron a súa carreira profesional autónoma a mediados dos 
´90. O seu primeiro CD, “ Take Me, Use Me”, gravárono en 1995 co 
selo emblemático da cidade de Nova  Orleans,  Rampart  Street 
Music. Selo que tamén produciu o seu último traballo ata o 
momento, “9 th  Ward  Revival”, un canto cheo de nostalxia 
dedicado ao mundo de antes do  Katrina.

A relación de grandes artistas cos que traballaron os  SONOGC é 
moi extensa e inclúe a grandes da escena como Yolanda Adams,  
Thelma  Houston,  Bryan Adams,  Earth  Wind &  Fire,  Kirk  
Franklin, a diva do  blues de Nova  Orleans  Marva  Wright, o  
multipremiado Jon Batiches e a banda pop alemá  PUR.
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-Unha vez comezado o espectáculo (tanto ao inicio coma 
na segunda parte se existise un descanso), non se permite 
o acceso á sala, e nos casos excepcionais o acceso estaría 
xestionado polo persoal de sala a cargo.

-Non se pode fumar dentro do edificio, tampouco consumir
bebida ou comida dentro da sala, salvo en casos excepcionais
nos que así o determine a dirección do Pazo.

-Non está permitida a captación de imaxes ou son sen unha 
autorización  previa por parte do Padroado da Cultura.

-Antes do comezo do espectáculo é imprescindible desconectar
as axendas, alarmas, teléfonos móbiles ou calquera outro tipo
de dispositivo electrónico.

-TODA PERSOA QUE ACCEDA AO RECINTO DEBE FACELO COA
SÚA ENTRADA, INDEPENDENTEMENTE DA IDADE QUE TEÑA.

Rúa Holanda, s/n
Urb. Ciudad Europa
15570 NARÓN

Teléf. 981 391 144
Teléf. 981 102 897 (Despacho de billetes)
E p.cultura@naron.es
www.padroadodecultura.es

facebook/padroadodeculturaconcellodenaron

@culturanaronM
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