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CHARLA - DRAMA

COMEDIA - CONTEMPORÁNEO
TRAXICOMEDIA



PROGRAMACIÓN /  2022 XANEIRO FEBREIRO

XANEIRO

Venres 14

20:00 / 21:30 hrs.

Sábado 15

20:00 / 21:30 hrs.

Pazo da Cultura

Sábado 15

18:00 horas

Pazo da Cultura

Venres 7

20:30 horas

Pazo da Cultura

Venres 28

20:30 horas

Sábado 29

20:00 horas

Pazo da Cultura

Venres 21

20:30 horas

Sábado 22

20:00 horas

Pazo da Cultura

Teatro documento - inmersivo

UNAHORAMENOS�PRODUCCIONES
MORIA

Charla 

UNAHORAMENOS�PRODUCCIONES
ISLAS JAULA

Música

VIOLÍN�ON�TOUR
ARA MALIKIAN

Drama

TEATRO�DO�NOROESTE

ÚLTIMO VERÁN EN 
SANTA CRISTINA

Drama 

CONTRAPRODUCCIÓNS�+
TEATRO�ROMEA
CIGARREIRAS

EST
REA

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

FEBREIRO

Venres 4

20:30 horas

Pazo da Cultura

Domingo 6

18:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 19

20:00 horas

Pazo da Cultura

Comedia

TERTULIA�PRODUCCIÓN
FESTEJEN LA BROMA
Comedia

MAR�MAR�TEATRO
TARZÁN

Traxicomedia

AY�TEATRO
MALVIVIR

Venres 11

20:30 horas

Sábado 12

20:00 horas

Pazo da Cultura

Teatro contemporáneo

IBUPROFENO�TEATRO
SMOKE ON THE WATER

EST
REA



Ara Malikian
VIOLÍN�ON�TOUR

Venres 7 de xaneiro
20:30 Pazo da CulturaI 
MÚSICA

PREZOS:   Patio de Butacas: 58,00 € 
               1º Anfiteatro: 52,00 €
                2º Anfiteatro: 48,00 €

                               

THE ARA MALIKIAN WORLD TOUR

Cando vin ao meu fillo camiñar por primeira vez despois de 
meses de caídas, de intentos errados, de golpes e volta a 
probar, entendín que un día todos fomos esa forza que o 
tempo fai que esquezamos.

Os nenos son os seres máis auténticos que podes atopar, 
son salvaxes, son a tenrura na súa esencia e están cheos 
dunha verdade insultante, non teñen medo a trabucarse, 
son libres e expresivos e todo o que fan está repleto de arte.

Se miras a un neno entendes case todo o que fuches e hai 
un tempo que non te permites ser.

Esta xira é o resultado de ver crecer ao meu fillo, é o 
resultado do meu crecemento ao seu lado, é todos eses 
sons e melodías que tentan darlle forma ao que sentín e 
inspiroume del e da vida a través del.  É un encontro co 
neno que non puiden ser e soñara ser. É unha homenaxe a 
eses seres que son tan libres como un paxaro libre.

Esta xira está chea de dinosauros, luras robóticas, máquinas 
do tempo, pianos voadores e mimos bilingües. Este disco é 
iso que eu esquecera e que é tan poderoso: a maxia de 
atopar cada día sendas fascinantes, traian o que traian.



Moria
UNAHORAMENOS��PRODUCCIONES

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

TEATRO DOCUMENTO: Este espectáculo conta a historia de dúas 
refuxiadas e as súas familias ás que non lles queda máis remedio 
que fuxir dos seus respectivos países. A dramaturxia sostense a 
partir de testemuñas reais filmados no campamento de “Moria“ 
baixo a supervisión de Nicolás Castelán, reporteiro 
especializado durante os últimos 20 anos en movementos 
migratorios forzosos e dereitos humanos. Zohra Amiryar tivo 
que sobrevivir a catro bombardeos e atentados no seu país, 
Afganistan, perder ao seu irmán nun deles e ver como os seus 
catro fillos acababan feridos no último deses ataques para 
emprender o éxodo en busca dun refuxio para a súa familia. E 
Douaa Alhavatem, unha muller de trinta anos, iraquí, que tivo 
que abandonar a súa Bagdag natal despois da desaparición do 
seu marido por medo a que ela e os seus tres fillos puidesen 
correr a misma sorte. Na viaxe, ela e as súas crianzas, dérono 
todo por perdido despois de 11 horas en alta mar sen sinal de 
ningún barco de rescate. Ambas viven en “Moria“ unha nova 
etapa de sufrimento que xamás terían imaxinado que 
padecerían ao pisar chan europeo, o lugar no que crían que por 
fin íanse sentir seguras. Un espazo común, onde lles acompañan 
infinidade de persoas descoñecidas, que tamén transitan polo 
peor momento das súas vidas.

 
 
Autoría: Ruth Sánchez - Marta Viera - Mario Vega -
Luis O'Malley - Nicolás Castellano - Valentín Rodríguez
Dirección: Mario Vega
Espazo Escénico: Mario Vega
Espazo Sonoro: Blas Acosta
Deseño de Iluminación: Tony Perera

Elenco: Marta Viera - Ruth Sánchez

Venres 14 e Sábado 15 de xaneiro
Venres 20:00/21:30 - Sábado 20:00/21:30 Pazo da CulturaI 
TEATRO DOCUMENTO-INMERSIVO



Islas Jaula
UNAHORAMENOS�PRODUCCIONES

PREZOS:  De balde, ata completar aforo.

Sábado 15 de xaneiro
18:00 Pazo da Cultura  I
CHARLA

“Islas Jaula“ versa sobre as persoas refuxiadas e a 
planificación do uso de territorios insulares como espazo de 
retención de persoas. .......................................................... 
Durante esta charla poderemos tamén coñecer todo o 
proceso de creación e montaxe do espectáculo “Moria“. 

Participantes: 

Mario Vega: Director artístico de “Unahoramenos  
....................Producciones“ e do espectáculo “Moria“.

Nicolás Castellano: Xornalista da Cadena SER, e asesor 
...............................de contidos do espectáculo “Moria“.

Anna Surinyach: Directora de fotografía.



Cigarreiras
CONTRAPRODUCCIÓNS�+�TEATRO�ROMEA

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

Venres 21 e Sábado 22 de xaneiro
Venres 20:30 / Sábado 20:00 Pazo da Cultura  I
DRAMA

Un texto que aborda ante unhas figuras (a de Pardo Bazán e 
a das cigarreiras), unhas situacións e unhas referencias 
históricas de marcado interese cultural. Figuras, situacións 
e referencias que dan pé a tratar temas totalmente vivos 
hoxe en día: memoria colectiva, perspectiva de xénero, 
dialéctica de modelos sociais e políticos...Temas que, ao fío 
dos vivos e brilantes argumentos aportados pola escritora e 
a súa novela, poden suscitar un grandísimo interese na 
sociedade actual, representada no teatro polo público.

Autoría: 
Baseada na obra “La Tribuna“ de Emilia  Pardo Bazán

Adaptación: Cándido Pazó
Dirección: Cándido Pazó
Escenografía: Dani Trillo
Vestiario: Martina Cambeiro
Espazo Escénico: Manuel Riveiro
Iluminación: Afonso Castro

Elenco: 
Tamara Canosa - Susana Dans - Merce Castro - Isabel 
Naveira - Covadonga Berdiñas - 
Ana Santos - Ledicia Sola



Último verán en Sta. Cristina
TEATRO�DO�NOROESTE

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

Venres 28 e Sábado 29 de xaneiro
Venres 20:30 / Sábado 20:00 Pazo da Cultura  I
DRAMA

“Último verán en Santa Cristina“, conta o acontecido a un 
rapaz de 12 anos que, no ano 1960, pasa o seu último verán 
nunha praia preto da cidade na que vive. Moitos anos 
despóis, cando xa é un home adulto recibe unhas cartas 
supostamente propiedade da súa nai xa morta e, na lectura 
destas cartas, rememora o acontecido aquel verán. Como 
ademais é fillo de militar, o rapaz vive especialmente os 
acontecementos da sociedade franquista da época: os 
desfiles na praza da cidade que coinciden coa estancia de 
Franco no Pazo de Meirás, a poucos quilómetros de onde él 
veranea. Entre os seus propios recordos, moi escorados nas 
lembranzas relacionadas co seu paso de neno a adulto, e as 
cartas agora coñecidas, vai descubrindo a relación da súa 
propia nai, a muller do militar, cun antigo amigo da 
xuventude, agora fuxido e enrolado na última partida de 
guerrilleiros antifranquistas que aínda fica activa en Galicia 
nese ano 1960. Para o protagonista, agora un adulto, a 
lectura das cartas e os recordos non moi precisos que aínda 
conserva de aqueles anos, dos que pasaron xa máis de 
trinta, vanlle descubrindo as relacións triangulares da súa 
nai, o seu pai e o partisano que, inevitablemente, rematarán 
en traxedia.

Autoría:   Dirección: Eduardo Alonso /  Eduardo Alonso
Escenografía:  Vestiario: Equipo Taetro /  Equipo Taetro
Espazo Sonoro: Fernando Alonso
Iluminación: Eduardo Alonso

Elenco: Luma Gómez - Miguel Pernas - Xavier Estévez - 
Manuela Varela - Maxo Barjas

EST
REA



PREZOS:   Patio de Butacas: 24,00 € 
               1º Anfiteatro: 20,00 €
                2º Anfiteatro: 18,00 €

Autoría: Joaquín Reyes

Elenco: Joaquín Reyes

 

Joaquín Reyes presenta un novo espectáculo de humor, 
como quedades? co cu torto? Twisted ass?. Preparou con 
gran esmero unha amálgama de parvadas para deleite do 
seu querido público e tamén, dalgún descoidado que se 
meta no teatro buscando humor intelixente.  .......................
A pesar de ser xa un vellote -no mundo da comedia 
enténdese-, Reyes non perdeu a frescura dos seus inicios 
chanantes isto quere dicir que segue facendo bromas sobre 
peidos?   ................................................................................
Efectivamente así é. Ironía fina -e tamén gorda-, ideas 
“relocas“ e cantigas nihilistas todo iso e moito máis é 
Festexen a broma! A lombos dun poni alazán percorrerá a 
gran maioría dos teatros do país, nunha xira onde se 
comprometeu a actuar sobrio.  ........................................... 

Non llo perdan e...festéxeno!

Venres 4 de febreiro
20:30 Pazo da Cultura I 
COMEDIA 

Festejen la broma
TERTULIA�PRODUCCIÓN



PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 12 anos: 5,50 €

Autoría: José Carlos García - Kike Díaz de Rada

Adaptación: José Carlos García - Kike Díaz de Rada

Dirección: José Carlos García

Escenografía: Colectivo

Vestiario: Colectivo

Música: Fran Lasuen

Deseño de Iluminación: Maitane

Deseño de Son: Fran Lasuen

Elenco: Irene Hernando - Aritza Rodríguez

Eriz Alberdi - Javi Tirado

Un novo día de caza na selva africana. Ruxidos, berros, e 
reclamos enchen a atmosfera. De súpeto, silencio. A selva 
estrémecese ante o pranto dun neno. Os grandes monos, 
curiosos, achéganse ao neno. Kala, cuxa cría acaba de 
morrer, decide adoptar ao bebé.  .......................................
25 anos despois, en Londres, Lord Greystcke VIII, un nobre 
inglés, acaba de liberar aos animais do zoo da cidade e 
tentará convencer a un psicoanalista de que aquel 
recentemente nado era el.  ...................................................

TARZÁN, o rei da selva.

 

 

Domingo 6 de febreiro
18:00 Pazo da Cultura I 
COMEDIA 

Tarzán
MAR�MAR�TEATRO



Smoke on the water
IBUPROFENO�TEATRO

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

Venres 11 e Sábado 12 de febreiro
Venres 20:30 / Sábado 20:00 Pazo da CulturaI 
TEATRO CONTEMPORÁNEO

Ritchie (Blackmore) vive ancorado no rock and roll dos 70, 
ten unha tenda de discos e vinilos de colección. Janis 
(Joplin) xa hai anos que non canta, estuda filosofía na 
universidade. A súa unión sobrevive despois de case 25 
anos de crise matrimonial permanente, formando un 
círculo vicioso enfermizo, un sistema de relacións de 
dependencia imposible de desenlear. Este “status quo“ 
absurdo, en contínua combustión, vese ameazado pola 
aparición de Álex, un gigoló de ideoloxía vandálica e 
transgresora que se namora perdidamente de Janis, ao 
tempo que establece unha fonda amizade con Ritchie.  ....
A intervención de Joan Baez, empregada de banca que 
xestiona a hipoteca de Ritchie, clienta de Álex, propicia un 
final pateticamente feliz ao enredeo amoroso-financieiro 

Autoría: Santiago Cortegoso
Dirección: Santiago Cortegoso
Escenografía: Pablo Giráldez “O Pastor“
Deseño de Vestiario: Marián Bañobre
Espazo Sonoro: Mon Orencio
Deseño de Iluminación: Salvador del Río

Elenco: Josito Porto - Belén Constenla - Adrián Ríos
María Costas - Mon Orencio

EST
REA



Malvivir

Sábado 19 de febreiro
20:00 Pazo da CulturaI 
TRAXICOMEDIA

“Malvivir“ conta en primeira persoa a vida secreta da pícara 
Elena de Paz, muller libre, rebelde, ladroa, enxeñosa, 
mentireira e fuxitiva que desafía todas as convencións da 
súa época e paga o precio da súa liberdade.  ...........
“Malvivir“ é unha viaxe á cara escura do Século de Ouro, un 
percorrido polas distintas capas sociais, escenarios e 
personaxes dunha época turbulenta e fascinante............... 
“Malvivir“ é tamén a historia do amor desgarrado e salvaxe 
entre Elena e Montúfar, dous pícaros miserables nunha 
España de esplendor e fame negra, de ilusión e engano, de 
fe e bruxería, de ilusión e morte.   .........................................
“AY TEATRO“ presenta unha visión traxicómica do século 
XVII, unha reflexión sobre a liberdade e a supervivencia e un 
rescate da literatura picaresca feminina do Barroco.

AY�TEATRO

Música orixinal: Yayo Cáceres
Arranxos: Yayo Cáceres - Bruno Tambascio
Escenografía: Mónica Boromello
Deseño de Vestiario: Tatiana de Sarabia
Deseño de Iluminación: Miguel A. Camacho
Deseño de Son: Eduardo Gandulfo
Deseño Gráfico e Fotografía: David Ruiz
Xastrería: Maribel Rodríguez RH - Alejandro Jaén
Pintura e Ambientación: Davinia Fillol - Beatriz Nieto
Chapeus: Diana García
Axudante de Vestiario: Elena Arias 
Axudantes de Dirección: Antonio Hernández - Mario Portillo

Elenco: 
Bruno Tambascio - Aitana Sánchez Gijón - Marta Poveda

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



-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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