POR QUE
REINO DA
EXTINCIÓN?
Máis de 1000 aldeas xa desapareceron segundo o instituto galego de estatística e outras
8000 están a piques de desaparecer.
o 66% de galegas de máis de 65 anos aprenderon a falar en galego, mentres que nas
menores de 14 redúcese ao 19%.
Dende 2010 tiveron que emigrar de Galicia preto de 350.000 persoas.
Segundo a UNESCO cada 15 días morre unha lingua no mundo. Nos últimos anos
desapareceron máis de 100 linguas. O 43% das linguas están en perigo de extinción.

O 16% dos apelidos galegos foron castelanizados.

Galicia é a comunidade con peor saldo vexetativo en 2019, con 15.631 mortes máis que
nacementos
O 96% das canles de televisión con audiencia en Galicia son en castelán. 14 dos 15 xornais
galegos están impresos en castelán.

SINOPSE
Reino da extinción é unha comedia hilarante que conta a
perspectiva de catro persoas de diferentes épocas da Historia
galega que, forzadas a convivir nun Alén moi distinto do que
imaxinaban, poñen a proba a nosa idea do que significa ser
galegos, vivir en Galicia e falar a nosa lingua. Que define a
Galicia? Será a comida excelente, a dúbida constante ou… Quizais
a xente? E que é ser galega ou galego? Como é posible que unha
personaxe da Prehistoria sexa tan galega coma unha do Século
das Luces? Foi Galicia o mesmo en tódolos momentos da súa
Historia? Cando comezou e cando rematará Galicia? Todo isto e
máis descubrirémolo coa axuda dos nosos catro personaxes,
bandeira de cadansúa época, a través dos seus divertidos
encontros e desencontros neste Alén tan axitado que, por veces,
paréceselle moito ao inferno!

XÉNESE
Reino da extinción xorde, da necesidade de pescudar na
historia e nas inquedanzas que temos como colectivo
respecto á identidade galega.
Quen somos? Que nos define?
Todo depende, non si?
Reflexionamos sobre estes conceptos empregando a
RETRANCA, O FÍO DONDUCTOR desta historia cómica. A
través da risa pretendemos chegar á xente con honestidade
e sinceridade.

PERSONAXES

Berenguela é unha dama da alta
sociedade. Viviu na Idade Media,
no momento de maior apoxeo da
nosa terra, cando Galicia aínda era
un Reino. Conseguiu alfabetizarse
nun tempo no que iso, era case un
pecado para unha muller. Esta
nobre, converteuse nunha famosa
trobadora que séculos despois da
súa morte, decatarase de que
realmente non era ningúen. Todo o
traballo da súa vida foi usurpado
por un home.

Kiáliac é unha afouta guerreira
prehistórica da Idade de Ferro.
Aínda
que
de
primeiras
poderíamos pensar que estamos
ante unha muller celta, ela non se
identifica
con
esa
cultura
milenaria, senón como a última
habitante dunha civilización sen
nome. Kiáliac é unha personaxe
bestial, hilarante e disparatada.
Completamente impredecible. Ela
ve en nós aos seus descendentes.
Que credes que sentirá? Orgullo
ou vergoña?

PERSONAXES

Fernando é un mariñeiro do século
XVIII. Naceu no medio dun cambio
de dinastía, nunha crise social e
coa peor vaga de fame en anos.
Ninguén ten dentro tanta dor, pois
este pescador preferiu morrer de
fame a ceder ante o poder que
trataba de sometelo. A súa pel
curtida polo sal e o vento conta
unha historia de resistencia,
obstinación e loita pola dignidade.
A súa memoria é a memoria do
noso pobo.

Sara é unha moza do século XXI. O
seu lema de vida é “disfrutar sen
complicarse demasiado”. Nunha
sociedade aínda estereotipada,
loita por cumplir o seu soño:
independizarse e montar o seu
propio taller mecánico. Esta moza
pertence á última xeración de
galegofalantes nativos. A súa
chegada ao Alén revolucionará a
vida en morte destas personaxes.
Será quen de atopar un remedio a
este Reino da extinción?

QUEN SOMOS?
AMORODIO Teatro
Unha compañía emerxente galega composta por Alba Nogueira,
Carmen Facorro, Javier Castiñeira e Raquel Velasco. Estas catro
intérpretes unen os seus camiños na Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia, onde as inquedanzas sociais da súa
xeración as levan a conformar esta sinerxia teatral.

AAMORODIO Teatroé unha contradicción en si mesma. Pois sempre
lle damos valor ao de fóra, mentres desprestixamos o de dentro.
Nós pretendemos cambiar este sentimento, para antes de sentir a
morriña poder darmos o valor que a historia non nos deixou
representar. Somos moito máis ca unha paisaxe, unha boa enchenta
ou unha verbena. Pero, quen somos realmente?

Non queremos emigrar, queremos ficar aquí.

Amor do que marcha de Galicia, pero tamén do rexeitamento, do
odio, do que queda. Ao igual que D. Fontán recorreu todos os
pobos de Galicia para construír a súa topografía, nós queremos
seguir os seus pasos debuxando o noso teatro, enraizándonos
coa nosa terra.

A EQUIPA

Reino da extinción, nace da man da compañía AMORODIO
Teatro, configurada polas 4 integrantes anteriormente
mencionadas: Alba Nogueira, Carmen Facorro, Javier
Castiñeira e Raquel Velasco. Esta semente estará
xermolada, grazas á dirección e dramaturxia, que conta co
talento e sensibilidade de Laura Porto. Este alén será
deseñado por unha dupla que se entende as mil marabillas
e que fai deste proxecto algo único e artesanal, elas son:
Bea de Vega e Dani Rodríguez.

ALBA NOGUEIRA- (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra). Actriz e
cantante. Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
O seu interese polas artes comeza dende moi pequena,
formándose en canto e música. Na súa cidade natal, ten a
oportunidade de participar nos espectáculos O Rei da Sabana
(2012), Shrek: O Musical (2016) da man da agrupación CODA así
como a participación no concurso musical da TVG Oh Happy
Day (2014).
As súas inquedanzas artísticas lévana a estudar Interpretación
na ESADg onde realizou proxectos como Some explicit Polaroids
da man de Mariana Carballal e Dani Salgado e Fenda, a súa
propia creación.
Complementa a súa formación no panorama audiovisual con
profesionais como Conchi Iglesias ou Carlos Sedes.
Paralelamente, está sumerxida nun proxecto persoal e íntimo
da man do seu grupo musical, Suricar, co que colaborou en
festivais da man de O soño de Lilith e As Revenidas de Vilaxoán.

CARMEN FACORRO - (Vila de Cruces, Pontevedra).
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

Actriz.

Esta cruceña decide apostar pola súa carreira artística
formándose na Escola de Teatro Pábulo (Santiago de
Compostela). Compatibiliza esta andadura tamén na rama do
audiovisual, pois conta con cursos como Secuencia propia en
Buenafuente´s Actors (Maite Buenafuente) así como
Interpretación ante a Cámara da man de Voz Audiovisual, A
Coruña.
As súas inquedanzas artísticas consolídanse coa súa formación
na ESADg. Destaca pola súa interpretación na peza de Papel, de
José Padilla e dirixida por María Crespo. A maiores, a súa
interpretación salienta na peza Doentum imaxinaribus baixo a
dirección de Nando Llera.
A maiores, ampliou os seus coñecementos de Commedia
dell´Arte co mestre Carlo Bosso, investigando a construcción
das personaxes.

JAVIER CASTIÑEIRA - (Monte Alto, A Coruña) Actor. Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia.
Este actor coruñés, con alma de muxián, comeza a súa andanza
actoral na infancia da man de Noite Bohemia. Nesta compañía,
terá a oportunidade de traballar textos clásicos, tanto cómicos
como tráxicos. Esta experiencia serviulle para gañar táboas na
súa percorrida por diferentes teatros a nivel autonómico e
nacional.
Seguiu así a súa vea artística á hora de formarse
profesionalmente na ESADg onde realiza diferentes proxectos.
Cabe salientar entre eles, As Bruxas de Salem da man de Olga
Magaña e a súa participación en Matanza de Roberto Salgueiro,
baixo a dirección de Aldán Dacosta. Colabora tamén ca
compañía Els Comediants en La Flauta Mágica na súa
producción en A Coruña.
Complementa a súa formación con cursos de Interpretación
ante a cámara con profesionais como Jorge Coira, Daniel Currás,
Conchi Iglesias ou Jesús Font.

RAQUEL VELASCO- (Adrados, Segovia). Actriz. Escola Superior
de Arte Dramática de Galicia.
Segoviana de nacemento e galega de adopción. Da os seus
primeiros pasos na súa cidade natal e continúa a súa actividade
teatral na aula universitaria da USC no campus de Lugo,
realizando proxectos de grandes autores como Sarah Kane,
Juan Mayorga ou Roberto Vidal Bolaño. Todos estes proxectos
son baixo a dirección de Paloma Lugilde.
Esta actriz, ca vontade de seguir o seu camiño teatral, decide
consolidar os seus estudos de maneira profesional na ESADg.
Neste período, sobresae o seu papel protagonista no proxecto
Doentum Imaxinaribus, dirixido por Nando Llera e contando co
coach actoral do mestre da Commedia dell´Arte Carlo Bosso.
En 2020, únese á compañía Teatro Baixo da Area, na súa
producción Poeta en Nova York, adaptación de Paloma Lugilde
do xa clásico de F. Lorca, actualmente en xira.

LAURA PORTO - (Covelo, Pontevedra). Directora e dramaturga.
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
Durante a súa formación na Escola Superior de Arte Dramática
de Galicia contou con varias matrículas de honra, destacando o
seu traballo de fin de estudos.
Na súa bagaxe profesional cabe salientar a dirección da peza
Sen Orquestra, e as súas experiencias como asistente e
axudante de dirección das produccións Campanadas de boda
de La Cubana e 12 uvas, 2 mulleres e unha oliva dirixida por
Marián Bañobre.
Esta artista, cun compromiso constante coa igualdade e a
diversidade, traballa como redactora en SiRadio Dixital e como
formadora teatral na educación non regrada.
Complementariamente, conta ca titulación en Filosofía pola
USC e formouse en Pedagoxía teatral, guión audiovisual e
xestión de grupos.

BEA DE VEGA - (NIGRÁN, Pontevedra). Arquitecta. Escenógrafa.
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
Leva traballando 15 anos en diferentes escalas do espazo
arquitectónico, grazas os seus coñecementos en escenografía e
arquitectura.
No seu traballo sempre conta con iniciativa e autonomía á hora
de desempeñalo. O seu perfil creativo non atinxe só ós procesos
de deseño se non tamén á proxección, a xestión ou a resolución
de incidencias.
A súa bagaxe é ampla e destaca polos seus traballo con
diferentes compañías do eido teatral galego como Butacazero,
A Panadaría, Aporía escénica, de Ste xeito ou Redrum Teatro.
Esta experiencia que leva ás costas e a enerxía que pon en cada
un dos seus traballos, fai que AMORODIO Teatro deposite con
confianza o deseño do que será o primeiro proxecto escénico
desta compañía.

DANI RODRÍGUEZ - (Vigo, Pontevedra). Escenógrafo. Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia.
Este multidisciplinar vigués atopou as súas inquedanzas
artísticas na facultade de Belas Artes de Pontevedra. Aquí
cultivou as súas destrezas e intereses o que o levou a querer
explorar máis esta disciplina. Por iso, decide entrar na Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia na especialidade de
escenografía.
Na súa traxectoria laboral conta coa experiencia de formar
parte da equipa escenográfica de pezas como Neurose ou 12
Uvas, 2 Mulleres e 1 Oliva.
A súa inquietude artística e a súa visión escénica fan que sexa a
persoa axeitada para formar parte da equipa AMORODIO
Teatro, configurando así a escenografía do Reino da extinción,
onde poderá poñer en manifesto os seus coñecementos.
Construír xunto á deseñadora ese Alén onde se desenvolverá a
acción.

PÚBLICO
Unha comedia que aborda a problemática da
perda do noso patrimonio inmaterial e que busca
reactivar esa conciencia no público dende os 14
anos aos 3500.

CONTACTO
DISTRIBUCIÓN: 697 82 85 52 (JAVIER)
620 02 81 60 (RAQUEL)

amorodioteatro@gmail.com
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