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GLASS CITY
Cidade de Cristal

Teatro do Noroeste, é unha compañía que, na súa dilatada traxectoria de máis
de 20 anos, ten producido e distribuído unha grande cantidade de espectáculos.
Entre estes espectáculos se poden salientar desde textos clásicos como: Rei
Lear, Macbeth ou Noite de Reis, de William Shakespeare, ou As vodas de Fígaro,
de Caron de Beaumarchais, até textos máis contemporáneos como Os Xustos, de
Albert Camús, ou de autores galegos como Historias Peregrinas, ou A grande
noite de Fiz, de Miguel Anxo Murado e Unha rosa é unha rosa, de Suso de Toro e
o musical, Imperial: Café cantante. Vigo 1936, de Eduardo Alonso. Entre moitos
outros.
Teatro do Noroeste está a preparar a produción e distribución do espectáculo
teatral: Glass City (Cidade de Cristal). Esta produción é unha obra musical de
grande formato no que participan catorce actores e actrices e conta con músicos
en directo que interpretan os temas musicais e as cancións que aparecen no
espectáculo.
En Glass City, hai dúas cuestións que impregnan todo o argumento do
espectáculo e forman parte esencial da obra: o lugar e a época. O lugar é a
cidade de A Coruña, e a época é o setembro de 1.958.

Nesa época e nesas datas adoitaba pasar varios días de veraneo, o entón xefe
do Estado Español, o ditador Francisco Franco, en A Coruña. Con el chegaban á
cidade unha morea de ministros e altos cargos daquel goberno que, instalados
na cidade, a transformaban, durante uns días, na capital de España. Alí
celebráronse consellos de ministros e constantes recepcións no Pazo do
Concello, no club Náutico, e noutras sociedades civís, tamén se fixeron grandes
cantidades de inauguracións, festexos e concursos para darlle brillo e esplendor
a aquel réxime usurpador que xa levaba imposto máis de vinte anos.
Os membros da escolta de Franco, maiormente militares, que conformaban
tanto a casa civil como a militar do ditador, chegaban a cidade dispostos a
divertirse e gastar os sobresoldos que o Réxime lles facilitaba; montábanse
entón grandes partidas de cartas, onde os visitantes eran alegremente
desplumados polos espelidos residentes que agardaban a chegada dos
madrileños con grande expectación.
Presidía a corporación municipal, naqueles meses, o alcalde Alfonso Molina,
protexido da esposa do ditador e asiduo participante de festas e nocturnidades.
Daquela época ven o dito de que “mentres Santiago reza e Vigo traballa, a Coruña
se divirte”.

Pero é tamén neste ano de 1.958, cando chegan aos bares de A Coruña, as
“juke box”, máquinas de discos, importadas de Estados Unidos e que viñan
cargadas con cancións de Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka, Chubby Checker
e compañía, o xerme da revolución da música xuvenil estaba servida e callaría
anos despois, pero algúns mozos coruñeses atentos, se adiantan. Nace a
xuventude como clase social.
Mais non todos están sometidos ao Réxime, ao menos internamente. O
traxecto que recorre a escolta do ditador todos os días, do Pazo de Meirás ao do
Concello de A Coruña, é u bo lugar para un atentado, as curvas de Bastiagueiro,
continuas e pechadas, que obrigan a reducir a velocidade dos coches, préstanse
para elo. Aínda que posiblemente aconteceu anos despois, neste espectáculo
datamos neste ano un intento de atentado ao ditador. Hai que ter en conta que
Franco tivo, que agora se saiba, más de trinta intentos de atentados ao longo da
súa dilatada ditadura.

Glass City, non é unha obra histórica, pero a historia incide nela con especial
consideración. Sobre todo os sucesos que aconteceron neses días en A Coruña:
as inauguracións da Sociedade Hípica, da Fábrica de Armas ou do Supermercado
de San Agostiño, a cea de gala no Pazo do Concello, onde, para susto de todas

as autoridades, se interpretou o Himno Galego, ou a pesca por parte do Azor e de
Franco, dunha balea que case creou un incidente político, pois a prensa non
sabía se chamala cachalote ou cetáceo. Son acontecementos, entre outros, que
aparecen reflectidos nos fíos argumentais deste espectáculo.
A Coruña, ca súa historia recente, pois, é unha protagonista clara de Glass
City (Cidade de cristal), sendo referencia do título e aparecendo en todo o seu fío
argumental.
Pero, tamén, Glass City, súmase aos textos de Eduardo Alonso dedicados a
diferentes épocas e cidades galegas, primeiro foi As damas de Ferrol, despois
Imperial: Café cantante. Vigo 1936, e agora este dedicado á Cidade de Cristal.
Este proxecto, elaborado por unha compañía coa solvencia e traxectoria de
Teatro do Noroeste, polas súas dimensións de espectáculo de grande reparto con
músicos en escena, polas súas características de espectáculo musical, e sobre
todo pola súa temática centrada en A Coruña naqueles tempos de finais dos 50,
en setembro, cando esta cidade se transformaba na capital de España, coidamos
que pode ser moi atractivo para o grande público.

un musical...

No aparentemente tranquilo ano 1.958:
• Cando Estados Unidos inicia a carreira espacial, lanzando desde Cabo
Cañaveral o satélite Explorer I e crea a Nasa.
• Cando en España gobernan, como ministros de Franco, un grupo de
tecnócratas maioritariamente adscritos ao Opus Dei.
• Cando o Réxime de Franco crea a Dirección Xeneral de Seguridade Nacional,
para custodiar a documentación relativa as organizacións ou aos personaxes
contrarios ao Movemento Nacional.
• Cando ao través de Radio Rebelde, Fidel Castro declara a súa intención de
tomar o poder en Cuba.
• Cando as Cortes franquistas de España promulgan, vinte anos despois da
Guerra Civil, os principios básicos do chamado Movemento Nacional.
• Cando se desenvolve a encuberta e mal pechada guerra entre España e
Marrocos, chamada guerra de Ifni, que remata cos acordos de Angra de Cintra,
entregando España a Marrocos a praza de Tarfaya e facendo que as mortes
daquela guerra foran inútiles.

• Cando chegan aos bares de A Coruña unhas maquinas tocadiscos cargadas
coa música de Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka, Chubby Checker e
compañía.
• Cando Televisión Española retransmite por primeira vez en directo un
partido da liga de fútbol. Concretamente o encontro entre o Atlético de Madrid e
o Real Madrid, converténdose este en campión da temporada e tamén, noutro
encontro, campión de Europa.
• Cando España ingresa no Fondo Monetario internacional, e comeza, aos
poucos, a desmontarse o bloqueo internacional.
• Cando se proxecta no Teatro Rosalía Castro, “La vuelta al mundo en 80
días”; no cine Finisterre, “Recluta con niño”; no Teatro Colón, “Padres e hijos” ;
no Gran Cine Coruña, “El pequeño ruiseñor”; no cine Monelos, “Mogambo” e no
cine Equitativa, “20.000 leguas de viaje submarino”.
• Cando se tensan as relacións entre Estados Unidos e China no estreito de
Formosa e Eisenhower garante que “non utilizará” bombas atómicas.
• Nos últimos días do agosto de 1.958, cando o xefe do estado español, o
ditador Francisco Franco, pasa os veráns no pazo de Meirás, transformando A
Coruña na capital de España; nesta cidade agardan que chegue a comitiva

gobernamental, para comezar a desplumar, en diversas partidas de cartas, aos
visitantes madrileños que acompañan ás autoridades. Tamén inaugurarán moitas
entidades e, como di o seu alcalde, Alfonso Molina, no seu bando: “Os veciños
deben estar preparados para engalanar os seus balcóns e galerías con colgaduras
e magníficas iluminacións... Que a inmensa ledicia que sentimos ao vernos
honrados coa presenza do primeiro español, (refírese a Franco), saia de forma
natural ao exterior demostrando como se lle quere na súa terra ”.
•

Tamén se fían e esfían os amores e desamores daquela mocidade que,

subxugada, escoita por primeira vez os sons
inquietantes da nova música chegada de Estados
Unidos; o Rock and Roll.
• Aínda que xa leva con actividade desde fai
un ano, tamén se quere que Francisco Franco
inaugure a Sociedade Hípica de A Coruña,
sociedade que, aínda que civil, está totalmente
relacionada co estamento militar, non en van, os
terreos onde se instala foron cedidos polo
Capitán Xeneral de VIII Rexión Militar,
establecido en A Coruña.
• Pero tamén, naqueles anos, se prepara na
Coruña un dos varios atentados que sufriu Franco
ao longo do seu Réxime, atentado que, se ben
non callou, serviu de inspiración a outro que,
varios anos despois, fixo saltar polos aires o
coche do, entón presidente do consello de
ministros, Luis Carrero Blanco.

o equipo artístico...

Escenografía e vestiario: Paco Conesa

Escenógrafo e figurinista en
múltiples producións teatrais de
compañías galegas, así como do
Centro Dramático Galego, co que
colaborou en varias ocasións.
Recibiu o premio I Mostra
Internacional de Teatro de
Ribadavia en 1984 pola súa
escenografía de Woyzeck, do

Centro Dramático Galego, así como o premio
Compostela na súa edición de 1990 á mellor
escenografía e vestiario de As alegres
casadas, produción do Centro Dramático
Galego.
Tamén recibiu varios premios María Casares
por obras como Un soño de verán, producido
polo Centro Dramático Galego, Noite de Reis,
produción de Teatro do Noroeste, A Cacatúa
verde, producida polo Centro Dramático
Galego e tamén recibiu este premio á
escenografía e ao vestiario de Imperial: Café
cantante. Vigo 1936, producido por Teatro do
Noroeste.
Outros deseños de escenografías e vestiarios
que se deben ter en conta, á parte destes, son
os de O enfermo imaxinario, Rei Lear , Galileo
Galilei, Macbeth, Historias peregrinas,
Lisístrata ou Flasback Compostela.

Dirección e composición musical:
Compositor musical habitual nas
producións teatrais galegas.
Formou parte de grupos de Folk, como
Leilía e Doa, do que é integrante
fundador.
Participa en grupos de Jazz e novas
músicas como: Cuarteto de Saxofones
Filloa, Grus-Grus, Quinteto de Cova
Villegas... Actualmente en xira co
grupo Ouriol (poesia e musica
espontánea).
É compositor de música para obras
teatrais e ten colaborado con
compañías como Luís Seoane,
Moucho Clerc, Teatro do Aquí,
Ollomoltranvía, Áncora Produccións,
Teatro do Atlántico, Teatro do
Noroeste, Escola Dramática Galega,
Pífano Teatro, Creation Theatrale
International,
Matarile,
Centro
Dramático Nacional e Centro

Bernardo Martínez

Dramático Galego. Recentemente levou a
dirección musical dos espectáculos O ano do
Cometa, As laranxas máis laranxas de todas as
laranxas, Noite de Reis e Dunas (Meu amor da
madrugada) do Centro Dramático Galego,
Imperial: Café cantante. Vigo, 1936 de Teatro
do Noroeste e No Comment (Obra) de PT
Excéntricas.

Beatriz Rivero de Castro

Carme Polo

Coreografía: Chedes Suárez

Coreógrafa e profesora de danza
dunha longa e moi ampla
traxectoria, é Título Superior de
Danza polo Real Conservatorio de
Danza de Madrid, e estudou danza
clásica en Madrid, París e Bélxica e
contemporánea en Xirona, Mónaco,
Venezuela e Rusia. Foi bailarina no
Ballet Clásico de Madrid dirixido por
Eva Borg e axudante de coreografía
no Ballet de Versailles (Francia).
Na Coruña creou a Escola de

Danza Druída e a compañía Druídadanza e
impartiu clases de danza como mestra invitada
en diversas escolas de danza de Galicia, resto
de España e Portugal.
Realizou coreografías para, entre outros, o
Centro Dramático Galego, para o Festival de
Ópera de A Coruña, para a Orquestra Sinfónica
de Galicia, , así como para o Teatro do Noroeste
de Viana do Castelo.
Recibiu, entre outros, os seguintes premios:
Premio no certame de Teatro Ciudad de Lugo
pola coreografía Drama de Mulleres 1.990, 3º
premio no certame coreográfico de Galicia
2.004 por O Calar do Tempo. Premiada tamén
en Madrid no Maratón de Danza onde
participaban máis de 150 compañías de toda
España, mención especial no certame
coreográfico de Galicia por O Anxo
Exterminador do Ballet 20 anos non é nada
2.005 e 1º premio no certame de Viana do
Castelo (Portugal).

Axudante de dirección: Imma António

Destacada profesional das Artes
Escénicas, colaborou coas seguintes
compañías: Compañía Luís Seoane,
Teatro do Noroeste, Produccións
Librescena, Teatro do Morcego e
Centro Dramático Galego. Traballando
en numerosos espectáculos teatrais
como, entre outros, en: Tagen Ata, Un
Soño de Verán, Galileo Galilei, As
Vodas de Fígaro, Macbeth, Noite de
Reis, Valle Inclán 98, Otelo, A Morte e a
Doncela, As Obras Completas de Will

Shakespeare (Abreviadas), Os Cárceres do
Olvido, Imperial: Café cantante. Vigo 1936, O
Club da Calceta.
Foi nominada como Mellor Actriz Protagonista
nos Premio María Casares no ano 2001 por
Otelo e no 2002 por A Morte e a Doncela.
Actriz de dobraxe, escenógrafa e deseñadora de
vestiario para teatro, ópera e televisión e, tamén,
dramaturga, guionista e tradutora / adaptadora
para diferentes medios.
Foi axudante de dirección de Manuel Guede en
O Colaborador e Ricardo III, e de Xúlio Lago en
Seis personaxes na procura de autor, todas elas
no Centro Dramático Galego.
Ten publicadas diversas obras de narrativa e
sobre todo de teatro.
Premio Nacional de Poesía O Facho, Premio
Teatro Breve de Escola Dramática Galega,
Premio Edral de Contos de Terror, Premio
Biblioteca do Arlequín de Editorial Sotelo Blanco,
Premio Rafael Dieste de Teatro da Deputación
de A Coruña.

Carme Polo
Tenente coronel Rafael Rioboo

Produción: Eva Alonso
Realizou os seguintes cursos: de ética e
estética do protocolo na Universidade
Menéndez Pelayo; de taller de estratexias
de xestión de públicos organizado pola
Rede Española de Teatros, Auditorios e
Circuítos de titularidade pública; de
produción de espectáculos en Editrain; de
produción organizado polo Centro
Coreográfico Galego; de Xestión de
subvencións organizado pola Deputación
de A Coruña; de produción organizado
pola Escola Superior de Arte Dramática
de Galicia; de Xestión, Produción e
Distribución de espectáculos organizado
pola Fundación Autor; e de Deseño de
produción en cine organizado pola
Fundación Autor. Sendo poñente na mesa
redonda “Produción e xestión no teatro en
Galiza” organizada pola escola de
Audiovisual de Vigo
Foi axudante de dirección e produción en

espectáculos das compañías Teatro do
Noroeste, Sala Yago e Lagarta, Lagarta.
Realizou a produción dos seguintes
espectáculos teatrais: Imperial café
cantante: Vigo 1936, e que recibiu cinco
premios María Casares; de Romeo e
Xulieta; e de Extrarradios (comedia das
mulleres desamparadas), os tres
producidos por Teatro do Noroeste. Tamén
foi xefa de produción das curtametraxes:
Atma e Quen move os fíos?

Chicha

Chusa

Texto, dirección e iluminación:
Autor, adaptador e, sobre todo, director teatral.
Comezou a súa actividade teatral en 1965,
sendo cofundador de diversas compañías
teatrais.
En 1984 recibiu o premio I Mostra Internacional
de Teatro de Ribadavia, concedido á persoa
que destacase polo seu labor especial a prol do
teatro galego, por ter posto en marcha o Centro
Dramático Galego e ser o seu primeiro director.
Recibiu o Premio Compostela na súa edición de
1992 á mellor iluminación teatral por Os xustos,
de Albert Camus e dirección propia. Recibiu o
Premio María Casares, na súa edición de 1997,
á mellor iluminación teatral por Noite de Reis,
de William Shakespeare e dirección propia e de
2007 pola iluminación e o texto de Imperial:
Café cantante. Vigo 1936, obra con dirección
propia.
Como director de teatro realizou máis de
cincuenta montaxes de obras de teatro, entre
elas Celtas sen filtro, Os vellos non deben

Eduardo Alonso

namorarse, O enfermo imaxinario,
As alegres casadas, Rei Lear, Un
soño de verán, A grande noite de
Fiz, Galileo Galilei, Macbeth,
Historias peregrinas, Lisístrata, El
embrujado, A Cacatúa verde, As
damas de Ferrol, Ensaio, Romeo e
Xulieta ou Extrarradios (Comedia
das mulleres desamparadas).

o elenco...

Xavier Estévez
Actor frecuente nos elencos das
montaxes das máis importantes
compañías galegas de teatro e,
tamén, do Centro Dramático
Galego.
Desde o ano 1989 traballa con
diferentes directores e diversas
compañías de teatro como: Uvegá
Teatro, O Moucho Clerc, Pífano
Teatro,
Kukas
Produccións
artísticas, Teatro do Noroeste,
Librescena, Talía, Teatro do
Morcego, Centro Dramático
Galego, Sarabela Teatro, RTA.
Participa na tv-movie Cota
vermella e nas películas de cine
Sei quén es, Unha Muller Invisible,
After, Agallas ou Celda 211
Participa nas series de televisión
Pratos Combinados, A Familia

Pita, El Comisario, Aquí no hay quien viva, As
leis de Celavella, Pequeno Hotel, A Vida por
diante, Cuentame, Hospital Central, Lex e, con
personaxe fixo, en Avenida de América, Galicia
Expréss, Mareas Vivas, Manolito Gafotas, Rías
Baixas ou Padre Casares.
Recibiu o Premio María Casares nos anos 2003
e 2004 como actor secundario.

Comandante Emilio Camardiel

A súa estadía na recente guerra
encuberta de Ifni, como comandante
destinado no Rexemento de Infantería
Guadalaxara Nº 20, fixo magoa no seu
castrense pero sensible espírito.
Compañeiro de promoción de Carlos
Estrada enfróntaos, na actualidade, a
vergoñenta entrega de Cabo Jubi por
parte das autoridades do estado. Aló,
no medio do deserto sahariano, veu
morrer a máis dun compañeiro. Agora
afoga a súa anguria no alcol e nas
súas funcións como axudante do
Capitán Xeneral da VIII Rexión Militar,
Don Fermín Gutiérrez de Soto, que o
protexe e ampara.

Carme Polo
Carme Polo, esposa de “Su
Excelencia el Generalísimo”. Non
lle gusta navegar no Azor e sinte
especial predilección por Alfonsiño
(o Excelentísimo Alcalde da cidade,
Don Alfonso Molina). A súa vida
transcorre entre as xoierías e os
anticuarios da cidade, para espanto
dos propietarios, os seus netos e
os compromisos ineludibles que o
altísimo cargo do seu marido lle
impoñen. É feliz no Pazo de Meirás,
e se por ela fora, permanecerían na
Coruña máis tempo de que a
prudencia obriga. Se xa se
celebraban consellos de ministros
alí, porqué non se poderían
celebrar máis. Amais, Paco, o seu
marido, non debería traballar tanto.
Dona Carme era nisto, como todas
as mulleres cos seus homes, tanto
traballar, tanto traballar e calquera
día, toda España, ía ter un
desgusto. Hai que ter en conta que
a estas alturas do século, 1.958,
Paco, o seu marido, ou sexa, o
“Generalísimo”, xa era abo e
cumprira os 66 anos.

Actriz cunha longa e prolífica carreira
profesional. Traballou en diversas
compañías teatrais, así como en
múltiples montaxes do Centro Dramático
Galego en papeis protagonistas. Fixo
importantes traballos cinematográficos.
Como actriz de televisión realizou, entre
outras, series como: Servizo de
urxencias ou Celia.
Como actriz de cine realizou traballos
como: coprotagonista no papel de
Marica da Fame na película El bosque
animado, protagonista no papel de Urxa
na película Urxa.
Como actriz de teatro interveu en máis
de corenta espectáculos teatrais, entre
outros, nos seguintes: O enfermo
imaxinario, Medea, As alegres casadas,
Os xustos, Un soño de verán, Ligazón,
Las galas del difunto, Alta comedia, As

damas de Ferrol, Ensaio, Imperial: Café
cantante. Vigo 1936, Romeo e Xulieta ou
Extrarradios (Comedia das mulleres
desamparadas).

Luma Gómez

Actor e músico proveniente da Escola
de Teatro Municipal de Narón.
Participou en diversas compañías,
como Caroza Teatro, Teatro do
Noroeste, Bucanero Teatro, Teatro do
Morcego, 40 Pasos e, por suposto, no

Centro Dramático Galego.
Actor, músico e compositor, de entre
os seus moitos traballos merecen
destacar: A Celestina, O País
Acuático, A Cacatúa Verde, Tres
Notas, Por un millón de dólares,
Imperial: café Cantante. Vigo 1936, O
ridículo desamor dun home máis ou
menos normal, O Burgués Fidalgo,
Consume con razóns e esquécete de
perdóns, As Dunas (Meu amor da
madrugada).
Ademais de en teatro, ten traballado
en series de televisión como Nada es
para siempre, Mareas Vivas,
Pequeno Hotel, Fíos, Terras de
Miranda, As Leis de Celavella, Rías
Baixas, A vida por diante ou Libro de
Familia.

Carlos Mosquera “Mos”

Comandante Carlos Estrada
Comandante da casa militar de “Su
Excelencia el Generalísimo”. Lanzal
corentón que a todas namora.
Aparece na Coruña formando parte da
escolta de “Su Excelencia” e ten
funcións descoñecidas de intelixencia
militar. Guapo, elegante e canalla,
concerta sempre un perigoso
desasosego nas damas, que elas
confunden con irresistible atractivo. A
súa afección aos naipes engádelle
máis encanto se cabe. A súa chegada
á cidade concita a excitación das
mozas e a alarma das nais.

Tenente coronel Rafael Rioboo
Destinado no acuartelamento de Zalaeta,
forma parte da directiva da Sociedade
Hípica da cidade, dedicándose a organizar
os próximos festexos con esforzada
entrega. Afeccionado aos xogos de azar e
a boa vida, agarda, cada setembro, a
chegada dos membros da escolta de “Su
Excelencia” para entregarse a súa
afección favorita, desplumalos ao póker.
Disque colleulle o gusto ao naipe nas
interminables noites de trincheiras no
bando nacional, na guerra civil española,
fai xa vinte e dous anos. Casado con
Beatriz Rivero de Castro, mantén con ela
unha sutil e elegante distancia moi
coruñesa.

Como actor de cine participou nas
seguintes curtas, longometraxes e
audivisuais para televisión, entre
outros: O Noveno Principio, Coser e
cantar, Conexâo, O club da calceta,
Campo Cerezo, A Mariñeira, O
Hospital, ¿Y tú quién eres?, Los aires
difíciles, A Biblioteca da Iguana,
Secuestrados en Xeorxia, Planta 4ª,
Días de voda,
El alquimista
impaciente, Ilegal, O trasto, O lápiz do
carpinteiro".
Participou como actor en diversas
series de TVE, Tele 5, TVG, Antena 3
e Cuatro TV.
En teatro realizou os seguintes
traballos: Borracheira de paixón
(Fórmula Films, dirección: Pilar
Massa). Noite de reis, de W.
Shakespeare (Teatro do Noroeste,

Monti Castiñeiras

dirección: Eduardo Alonso). Rei Lear, de
W. Shakespeare (Teatro do Noroeste,
dirección: Eduardo Alonso). As laranxas
máis laranxas de todas as laranxas de
Carlos Casares (Compañía Ítaca,
dirección: Eduardo Puceiro). Amantes,
vencedores e vencidos, de Brian Friel
(Compañía Ítaca, dirección: Eduardo
Puceiro).

Maxo Barjas
Galo, A Cacatúa Verde, Amor de Don
Perlimplín con Belisa no Xardín, Os
vellos non deben namorarse, O caso
da Rúa Loucirne, Ricardo III, A farsa
do Bululú, Imperial: Café cantante.
Vigo, 1936. Son espectáculos das
compañías: Centro Dramático
Galego, Teatro do Atlántico, Teatro do
Morcego ou Teatro do Noroeste.

Actriz cunha espléndida capacidade para a
canción, desenvolve o seu labor en todos os
medios: o teatro, o cine e a televisión.
En teatro traballa nas montaxes: A Lagarada,
Historia do Soldado, Nin me abandonarás
nunca, Viaxe e fin de Don Frontán, Nau de
Amores, Hostia, Valle 98, Eu estaba na casa
e agardaba que viñese a chuvia, A Burla do

Para televisión presenta Noite
Espectacular e Pista de baile e ten
personaxes fixos nas series Galicia
Express, Fíos e Rías Baixas.
Para cine intervén en Sei quén es, A
Rosa de Pedra, La noche de las
Bellas durmientes e O lapis do
carpinteiro.
Premio María Casares 2004 como
actriz protagonista.

Beatriz Rivero de Castro
Esposa do tenente coronel e nai
de Chusa, comparte co seu
esposo a afección a organizar
eventos, pero posiblemente máis
nada. Volve toparse co seu
antigo amor, Emilio Camardiel e
o reencontro fai renacer
prohibidos desexos. Elegante e
moderna ten, no seu porte, todo
o poderío das señoras da Cidade
Vella. Educa a súa filla coa
elegancia e o liberalismo propios
da súa condición. Que a “Señora
de Meirás” veña a “súa”
Sociedade Hípica e algo que a
colma de satisfacción e
excitación.

Celso Rodríuez Rincón
Coñecido como Sito Rincón, é o
locutor oficial de Radio Coruña EAJ
41. É o “espiquer” indispensable en
todo acontecemento, cronista non
oficial e mestre da cerimonia global
que foi a Cidade de Cristal neste
setembro de 1.958. Apúntase con
especial aplicación a participar nas
timbas que organiza o tenente
coronel para desplumar aos
camaradas que forman parte da
escolta de “Su Excelencia” e chegan
á cidade con ganas de diversión, e
salarios dobres pola súa condición
castrense de protexer á autoridade.
Tenlle especial querenza ao alcalde
da cidade, Don Alfonso Molina, con
quen participou en máis dunha noite
de troula.

Actor e músico cunha grande
versatilidade, provén do Teatro de
Cámara Ditea.
Participou no elenco da compañía
Moucho Clerc con obras como: A caza
do Snark, O rouxiñol da Bretaña, O
códice clandestino.
Participou como actor e músico na
produción da Sala Yago Flash-back
Compostela, espectáculo conformado
por tres pasarrúas.

que cansou ó demo, O Bufón de El Rei,
Antígona, Os Vellos non deben namorarse, A
comedia do Gurgullo, O ano do cometa, As
laranxas máis laranxas de todas as laranxas.
Con Teatro do Noroeste, participou en
Imperial: Café cantante. Vigo, 1936. E coa
compañía A Contrabutaca no espectáculo
familiar Robin Hood.

Desde o ano 2.000 é o director
artístico do Teatro de Cámara Ditea,
dirixindo todas as súas montaxes
teatrais.
Pero, sobre todo, traballa no Centro
Dramático Galego en producións
como: Yerma, A Lagarada, Como en
Irlanda, Lisístrata, O peregrino errante

Xan Casas

Diplomado en Educación Musical
pola Universidade de Valladolid,
cursa estudios de interpretación
na Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia. Realiza
cursos de danza moderna e jazz
no conservatorio de danza
Mayeusis de Vigo, cursos de
interpretación en Scena 21,
cursos de danza clásica e
contemporánea na Escola de
danza de Valladolid, cursos de
interpretación coral e formación
de coros na Universidade de
Valladolid.
Foi actor nos espectáculos
teatrais: El rapto en el Serrallo, O
roce das ás, O Papa e a Bruxa,
Viva el teatro, Romeo e Xulieta,
esta última producida por Teatro
do Noroeste ou en As Dunas (Meu

amor da madrugada), espectáculo do Centro
Dramático Galego.
En cine participa en Assalto ao Santa María de
Francisco Manso e colabora en diferentes
programas da TVG e na TVE.

Christian Escuredo

Quico Orive
O “Maño”, fai a mili destinado no
cuartel de Zalaeta, está ao servizo da
casa do tenente coronel Rafael Rioboo,
que o ten acollido como asistente,
modalidade esta que, na época de
Franco, permitía aos militares de
graduación ter un servinte de balde a
costas dos mozos que facían a mili. O
“Maño” caeu ben na casa de tenente
coronel, é apreciado pola señora e ben
mirado pola filla. A súa amizade coa ala
anarquista de cidade, máis por
cuestións familiares que por ideoloxía
política, meterano en situacións de
complicada solución.

Wenceslao Jiménez
Forma parte do conxunto musical que ameniza
o concurso “Trampolín de Estrelas”. Wences,
membro do Comité de Defensa da CNT e
infiltrado na España Nacional ao través da
fronteira con Francia, ten unha secreta,
delicada e perigosa misión, acabar con
Franco. O plan é moi espectacular, arriscado
pero non novo, realizar un atentado contra o
Xefe do Estado Español, Francisco Franco. Ía
ser o intento trinta e tantos dos anarquistas, e
nesta ocasión non podían fallar. Infiltrado na
cidade e disimulado entre os músicos das
orquestras do verán, dada a súa facilidade coa
guitarra, Wences, agarda a oportunidade
propicia e a ocasión de recrutar compañeiros
na aventura. Chegarán os explosivos enviados
desde Francia por Laureano Cerrada, ao través
dun correo. A súa condición de natural de
Zaragoza faille conectar con Quico, Raúl e
Pedro Sánchez “Caraniño”, formando todos
eles o grupo de “Os maños”. A historia di que
non tiveron éxito na súa misión, pero eles
puxeron todo de seu.

Ramón Orencio
de rock como Miskatones e Degüello.
Ruso Negro é o seu último proxecto
músico-cómico.
Participou
en
espectáculos teatrais como: Imperial:
Café cantante. Vigo, 1936 de Teatro do
Noroeste; Noite de Reis do Centro
Dramático Galego e outros espectáculos
como: Festas do Circo, Match de
improvisación cómica, O País de Nunca
Xamais…

De formación autodidacta, comeza
tocando o piano, que abandona para
dedicarse á guitarra. Actor, compositor,
cantante e guitarrista, intervén en
numerosos proxectos: Ultranoites e Río
Bravo ´02, coa compañía Chévere; O país
da comedia e Vía Oral, de Carlos Blanco;
Trotamundos, con Mofa e Befa; en grupos

Xunto a Xacobe Martínez e Michel
González crea Cool Hamster, facéndose
chamar Orence Jr. III "Mister Cool".
Hoxe dedícase a recorrer os escenarios
de todo o mundo, xa sexa en solitario ou
acompañado pola súa propia Big Band.
E realiza actuacións con: Champú y
Champán, Cool Hamsters, Degüello,
Ruso Negro, AlóDjangó Swing Band,
Fratelli Negroni e LorenzziosBossaJazz.

Brandán Lourenzo
Músico que habitualmente participa
en obras de teatro con música en
directo, iniciouse con Casahamlet e
participou en montaxes de Ancora
Produccións, a Sala Yago e tamén
no Centro Dramático Galego.
Merécense salientar as seguintes
montaxes: Últimas faíscas de
Setembro, O can, o libro e o espello,
Escuro Enigma Eu Son, Animal
Vacío, Liturxia de Tebas, Lonxe, O
Ano do
Cometa, Flasback
Compostela (Camiño A Compostela,
Traslación
e
Mercado
en
Compostela.) Universidad de
Extremadura: Recital Poemas
Medievais e Galego-Portugueses
dos Séculos XIX-XX.
Participou como actor e músico no

espectáculo teatral: Imperial: Café cantante.
Vigo, 1936, de Teatro do Noroeste e no
recital poético – musical con poemas de
Curros Enríquez, producido por Casahamlet,
con esta compañía participou en varios
proxectos teatrais. Forma parte, como
interprete e compositor, do grupo musical
Duplo son.

Alberte Pardo
Forma parte do conxunto musical
que ameniza o concurso “Trampolín
de Estrelas”. O “Neno”, como lle
chaman os seus compañeiros de
oficio, todos estupendos músicos da
cidade, é novo, inquedo e algo
chuliño. Anda sempre á caza das
mozas e faille as beiras a Chusa,
ante a indiferenza desta que prefire
ao seu asistente. Isto humilla e
desagrada ao “Neno” que organiza a
súa vinganza. Fácil presa da
ideoloxía reinante, caerá con
dilixencia na trampa que Carlos
Estrada lle tenderá.

Elvis Montana
En realidade chámase
Rafael García, pero o
seu entusiasmo polos
novos sons chegados
alén dos mares fíxolle
cambiar até o propio
nome. Entregado
participante de
concursos de cancións
e convulsivo pateador
de escenarios varios, é
a estrela do concurso
radiofónico presentado
por Sito Rincón,
“Trampolín de Estrelas”
que, emitido por Radio
Coruña EAJ 41, será
retransmitido dende o
salón social da
Sociedade Hípica. Elvis
Montana constrúe a súa
personalidade en base
as letras das cancións
que escoita nas
máquinas tocadiscos

recen chegadas de Nova
York, tamén chamadas “juke
box”, “rockolas”,
“tragaperras” ou
“sinfonolas”, e cargadas cos
45 revolucións dos
cantantes emerxentes que
se escoitan naquela grande
urbe. Elvis, cando está nos
escenarios é pélvico e
convulsivo, pero cando
baixa deles é tímido e
monosilábico.

movemento e creación escénica con Abrahan
Celaya e Carmen Portacelli.
Foi actor na compañía Repámpanos,
participando nas montaxes teatrais: As cerezas
de Ofelia e Falta Hamlet. Traballou como actor
en diferentes montaxes teatrais como Lugo de
Alma Romana de Escena T ou Romeo e Xulieta
de Teatro do Noroeste.
Como actor de audiovisuais participou en
proxectos como Amor e Fluidos de Antón Reixa,
La Luz en Invierno de Producciones Mínimas ou
Holocausto Aviar de Gabriel González
Licenciado en Historia da Arte Rodríguez e en series como: A vida por diante,
Contemporánea, pola Universidade Avenida de América e Pepe, o Inglés.
de Santiago de Compostela, cursa
estudios de interpretación na Escola Participou nas curtametraxes: Alex, Muerte en
Superior de Arte Dramática de la bañera. E é actor de debraxe en diferentes
Galicia. Realizou cursos de dobraxe estudios de dobraxe de Galicia.
con Luis Iglesia e Marta Pinillos e de Gravou o disco Naufraga Noviembre co grupo
inperpretación ante a cámara Comediante no ano 2004.
impartido por Manane Rodríguez.
Realizou cursos de interpretación,

Fernando Tato

Fernando González

Diplomado en Ciencias Empresariais
na Universidade de Ourense, cursa
estudios de interpretación na Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia.
Realizou curso de Comedia dell arte,
con Tito Asorey, cursos de Clown con
Monica Sueiro, de Voz con Sarabela
Teatro, de Stanivslasky, con Sarabela,
de Expresión corporal con Esther
Movilla. Realizou cursos de iniciación e
perfeccionamento na escola de artes
escénicas Talía e cursos de
interpretación con Oscar Codesido e de Teatro do Noroeste, A doma da Besta,
Mimo e Pantomima con Julio Macbeth, Onde foron os xoguetes e Camiño
da fama con teatro Mutante e Cemiterio de
Castronuovo.
Automóbiles.
Foi actor nos espectáculos teatrais: La
gran máquina teatral, Momo, Limpando Foi actor nas curtametraxes: Pulgas, Surfer e
as rúas (espectáculo de clown de rúa), Braille. Participa na película Los girasoles
Romeo e Xulieta, O soño dunha noite ciegos de J.L.Cuerda e na serie de ficción
de verano, En alta mar e Non con Carleisom como actor e cantante.
Marañao teatro, entre ambos rios, É vocalista e compositor do grupo de
Aplausos para Adela, Romeo e Xulieta pop/rock Sin motivo de Ourense.

Raúl Carballeira
A pesares do seu
apelido, forma parte do
cuarteto dos maños,
compañeiro de mili de
Quico, atopou destino
como camareiro na
Sociedade Hípica da
cidade, e alí se libra das
gardas e dos malos
modos dos sarxentos e
os brigadas
chusqueiros. A súa
amizade con Quico ven
da infancia e seguirao
en todas as súas
circunstancias. Ten
especial debilidade
polas mulleres e a
comida, nesta orde, é
como consecuencia da
falta das dúas cousas
en toda a súa recente
mocidade.

Pedro Sánchez
Forma parte do conxunto
musical que ameniza o
concurso “Trampolín de
Estrelas”. De alcume
“Caraniño”, é un entusiasta da
música e a súa afección lévalle
a enrolarse nunha orquestra do
verán de A Coruña. Fuxiu do
seu Teruel natal buscando
novos horizontes, e atópase
nesta cidade atlántica, despois
de pasar por media España. Fai
migas con Wences e iso lévao a
formar parte do grupo de “Os
maños”. A súa inocencia e
xuventude non o cegan ante a
situación de represión política
que sofre o país e que el viviu
ao longo das súas viaxes.

Atlántica), A Coruña. Foi músico e guitarrista de
directo en Daquel abrente que inclúe:
Laudamuco,señor de ningures de Roberto Vidal
Bolaño, e O velorio de Francisco Taxes, para o
Centro Dramático Galeo. Forma parte do grupo
Poético - Musical A Caricia da Serpe de A
Coruña como guitarrista e cantante e da banda
musical Loretta Martin.

Licenciado en Historia da Arte,
realizou estudios de Grao Medio no
Conservatorio Estatal Superior de
Música de A Coruña.
Foi músico e actor para o
espectáculo Palabras con ecos do
sur, recital de danza,teatro e poesía
con Manuel Rivas, Gonzalo Uriarte e
Lino Braxe. Realizou a composición
musical para Haikus do Espectáculo
O Ouro das Tribus (Galería

Foi encargado dos ambientes musicais e
efectos sonoros das bandas sonoras dos
seguintes espectáculos teatrais: Confesión, de
Eduardo Alonso, para Teatro do Noroeste;
Medidas Preventivas, de Gustavo Pernas, para
Ancora Producións; Romeo e Xulieta, de
W.Shakespeare e adaptación de Eduardo
Alonso e Extrarradios (Comedia das mulleres
desamparadas), de Eduardo Alonso, as dúas
para Teatro do Noroeste e Tempo en desuso, de
Olga Patiño e Cronicaragua (performance
solidaria), para Ancora Producións.

Brais Morán

Comeza os estudios na escola
Druída con Mercedes Suárez,
realiza cursiños de danza clásica e
contemporánea, tendo como
profesores, entre outros a: Victor
Ullate ( Madrid), Carmina Ocaña
(Madrid), Virginia valero ( Madrid),
Menia Martinez (Madrid), José Parés
(A Coruña), Eva Borg (A Coruña),
Karin Guizzo (bailarina do
Nederlands Dans Theater, Niza),
Hervé Ilari (bailarin da Opera de
Niza).
Participa en El Carnaval de los
Animales coa Orquestra Sinfónica
de Galicia, con coreografía de
Mercedes Suárez e dirección de A.F.
Simón, en Julieta en Sueños,
coreografía de Mercedes Suárez e
música de Juan Vara. Participa en
20 Anos non é nada, coa compañía
de danza Druidadanza actuando por

toda Galicia.
Tamén participa no documental Flores Tristes
de M. Abad e nas coreografías, Verde
Transparente con Druidadanza, variación do
Ballet Esmeralda e ABCDANZA coa compañía
Druidadanza. Traballou en publicidade e na
sección Lendas do programa Luar da TVG.

Julia Méndez

Chusa
María Xesús Rioboo
Rivero, filla do tenente
coronel e inqueda
mociña da cidade. As
dúas erres dos seus
apelidos a dotan dunha
persistencia pouco
adecuada para os seus
anos, a súa educación e
a súa condición. O
amor, tan inquedo e
rebuldeiro nesas
idades, vaille xogar
máis dunha mala
pasada.

Se cadra, escolle sempre
mal, nin o “Maño”, que é
o asistente na súa casa,
nin, moito menos, o
comandante Carlos
Estrada son posibilidades
recomendables para ela,
pero ela, claro, non fai
caso.

Chicha

María Luísa Álvarez-Viéitez, é amiga
íntima de Chusa, forma con ela un
dúo inseparable. A súa mocidade tena
nunha constante exaltación nerviosa
e espasmódica. Forma parte das
mozas novas da cidade, dispostas
atopar noivo como sexa. A súa
educación relixiosa e as súas
necesidades vitais chocan de tal xeito
que converten, á pobre Chicha, nun
auténtico campo de batalla. Só o seu
inocente bo humor é quen de suavizar
o volcán interior.

entre outros a: Victor Ullate, Karin
Guizo,Menia Martínez, Carmina Ocaña,
Hervé Ilari.

Comeza os estudios de danza aos 4 anos
en Barcelona, en 1.999 trasládase a
Coruña e continua cos estudios de danza
na escola Druída con Mercedes Suárez,
realiza cursiños de danza clásica e
contemporánea na Coruña, Madrid,
Cannes e Niza, tendo como profesores,

Participa en El Carnaval de los Animales
de Saint Saëns coa Orquestra Sinfónica
de Galicia, con coreografía de Mercedes
Suárez e dirección de A.F. Simón. En
Viana do Castelo (Portugal) recibe o 1º
premio no concurso de danza
(modalidade danza contemporánea).
Tamén participa no documental Flores
Tristes de M. Abad e nas coreografías,
Verde Transparente con Druidadanza no
teatro de Madrid (Madrid), variación do
Ballet D. Quixote no Teatro Arriaga
(Bilbao) e ABCDANZA coa compañía
Druidadanza no Teatro García Barbón
(Vigo). Traballou en publicidade e no
programa Luar da TVG.

Julia Sánchez

o espazo...
IInterior do salón de bailes da Sociedade Hípica da Cidade
de Cristal. Amplo e señorial espazo para as grandes
celebracións. Nunha beira, un práctico escenario para a
orquestra ou o conxunto musical, adornado con
coquetería por cortinas de pano azul mariño. A fronte do
escenario deixa ver a estrutura metálica que o sustenta,
aínda que se pretende disimular a súa consistencia
cunhas fitas brancas e carmíns alternativamente
dispostas. A estancia ten poucas columnas, delgadas e
recubertas de madeira de carballo, que están situadas
preto das paredes laterais, configurando, así, no centro,
un grande espazo desprovisto de obstáculos. As paredes
de extensas dimensións, son tres, xa que unha delas é
semicircular, e as outras dúas son rectas e
perpendiculares entre si, formando, por tanto, unha
elegante estancia de planta en forma dun cuarto de
circunferencia, todas elas están forradas de madeira
desde o rodapé até unha altura de metro e medio. Ao
fondo dunha das paredes rectas está a barra, non moi
extensa pero ben dotada, con algúns tallos altos á súa
beira. A parede semicircular está, toda ela, recorrida por
unha extensa cristaleira con vistas ás piscinas e, algo
máis ao fondo, o mar atlántico. Por un lateral deste grande
fiestra se adiviñan os campos de tiro e os de tenis. Algúns

asentos corridos están pegados ás paredes, que son onde
as mozas agardan o momento no que algún lanzal galán as
saque bailar, e aquí e alá hai unha mesa e catro cadeiras,
poucas para non entorpecer as supostas traxectorias das
parellas de bailaríns nas festas de sociedade.
Nos momentos en que o espectáculo o precisa, entra unha
carra que representa a alcoba dos Franco, primeiro no Pazo
de Ayete en San Sebastián, e despois no Pazo de Meirás, en
Sada, A Coruña, pero nos dous casos a estancia é moi
parecida, aínda que con imperceptibles diferenzas. Nas dúas
hai unha cómoda cos múltiples relicarios que acompañan a
Dona Carme, nos dous casos hai un grande espello onde a
señora de Meirás se acicala, sentada nunha coqueta
escraviña, e nas dúas está o leito conxugal onde se adiviña
a xa grosa figura do ditador, durmindo. Esta carra debe entrar
e saír con rapidez e axilidade, ocupando, cada vez que sae
a escena, o centro do escenario. É precisamente no tálamo
conxugal onde se adiviña a diferenza entre as dúas
estancias, xa que no caso do Pazo de Ayete, a cabeceira da
cama é de castaño repuxado en filigranas rectas, lenes e
casteláns, mentres que o do Pazo de Meiras é metálico,
fundido en bronce con incrustacións de prata, adquisición da
señora a un anticuario coruñés, que aínda anda facendo
xestións para conseguir cobralo.

cancións...
Se hai unha cidade
onde eu quero vivir.
Se hai unha cidade
onde che vou amar,
esa sempre é, esa sempre será,
meu amor, a Coruña é:
Glass City, Glass City,
onde a terra bica ó mar.
Glass City, Glass City,
Cidade de cristal.
Dareiche o meu amor,
darasme o teu amor
e xuntos faremos
un mundo sen igual.
Non hai nada na vida
que eu desexe máis
que vivir contigo
na miña cidade,
esa sempre é, esa sempre será,
meu amor, a Coruña é:
Glass City, Glass City,
onde o aire sabe a mar.
Glass City, Glass City,
espuma de coral.

Sereiche sempre fiel,
darasme a teu candor,
e, nena, construiremos
un niño de amor.
Dende Monte Alto,
até Labañou,
da Cidade Vella,
até Castrillón,
esa sempre é, esa sempre será,
meu amor, a Coruña é:
Glass City, Glass City,
fermosa coma un rosal.
Glass City, Glass City,
remanso para o mar.
Dareiche o corazón,
darasme o corazón,
e, nena, viviremos
a vida con amor.
Ventorrillo e Monelos,
Parrote e Orzán,
Zapateira, Peruleiro,
San Amaro e Garás,
esa sempre é, esa sempre será,

meu amor, a Coruña é:
Glass City, Glass City,
onde a vida é singular.
Glass City, Glass City,
contigo até o final.
En Bens viviremos,
ou nos Mallos será
pero, nena, teremos
unha casa en Feáns.
Glass City, Glass City,
onde a terra bica ó mar.
Glass City, Glass City,
Cidade de cristal.

escoita unha canción
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