


UNHA 
HISTORIA 
SILENCIADA
Anos 40. Tres irmás. Unha ruta de 
escape. Unha historia que merece 
ser contada.



Rexentaban o quiosco da estación de Ribadavia. Polo seu 
quiosco desfilaron durante os anos máis duros do nazismo 
persoas: xudías, homosexuais, transexuais, roxas, mulleres e 
xitanas que escapaban do réxime alemá. 

 As irmás agochaban aos fuxidos un ou dous días na súa casa 
ata que algún dos complices da rede, taxistas da vila, os 
levaba á fronteira con Portugal. Pero esta historia nunca 
chegou a transcender, as propias irmáns Touza quixeron 
gardar en segredo a súa misión na rede, incluso anos depois 
da caída do réxime. 

O Estado Inglés ten clasificados os papeis relativos a esta 
rede que se desenrolou nos anos 40 por media Europa.

Esta é unha historia de reconciliación co ser humano, de 
xenerosidade, de valentía, de valor, de medo e de silencio a 
partes iguais. 

As Touza prometeron gardar o segredo sobre as súa 
implicación nunha rede clandestina cara a LIBERDADE.  





FICHA
ARTÍSTICA
Unha obra de teatro
documento e autoficcición
na que nunca  se perde
o sentido do humor.



PREMIO LUISA VILLALTA
 

"A Nai", recibíu o premio Luisa
Villalta  da Deputación de
Coruña a proxectos pola
igualdade no ano 2022 . 

PRODUCE
 AmorodioTeatro
SUBVENCIONA

Agadic-Xunta de Galicia
COLABORA

Concello de Ribadavia
Concello de Rianxo

Concello de Caldas de Reis
Concello de Santiago de

Compostela
Confitería SILA
Viña Costeira

 

"A NAI"
IDEA E CREACIÓN

AMORODIO TEATRO 
DIRECCIÓN

MARIÁN BAÑOBRE
DRAMATURXIA
LAURA PORTO

 

CARMEN FACORRO
JAVIER CASTIÑEIRA
RAQUEL VELASCO 

Escenografía 

Iluminación  

Vestiario

Audiovisuais

Grafismos 

Axudante de produción 

Deseño de cartel 

REPARTO (orden alfabético)
 

EQUIPO ARTÍSTICO

AS DÚAS E PUNTO 

VIOLETA MARTÍNEZ 

RAQUEL CRESPO 

EINIBÓ

XOÁN BREGOA 

MAITE MARTÍNEZ

INÉS SUEIRO
 

DURACIÓN 
1h e 40 minutos

 





AMORODIO 
TEATRO
Unha compañía emerxente galega 
composta por Carmen Facorro, Javier 
Castiñeira e Raquel Velasco. 



Estas tres intérpretes unen os seus camiños na Escola 
Superior de Arte Dramática de Galicia, onde as inquedanzas 
sociais da súa xeración lévanas a conformar esta sinerxia 
teatral. 

AMORODIO Teatro é unha contradicción en si mesma. Pois 
sempre lle damos valor ao de fóra, mentres desprestixiamos 
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?



CARMEN FACORRO · ACTRIZ
Vila de Cruces, Pontevedra.

Actriz e co-fundadora da compañía 
Amorodio teatro. 

Graduada en Interpretación textual pola 
Escola Superior de Arte Dramática de 

Galicia.
 

Comeza os seus estudos teatrais na escola 
Pábulo de Santiago de Compostela. Os cales 
compatibiliza coa rama audivisual contando 

con cursos como: Secuencia propia en 
Buenafuente’s Actors ou Interpretación ante a 

cámara en Voz Audivisual.

En teatro destaca polo seu  papel 
interpretativo en pezas como:

- Reino da Extinción de Amorodio Teatro (Dir. 
Laura Porto)

- Papel de José Padilla (Dir. María Crespo)
- Doentum imaxinaribus (Dir. Nando Llera)



JAVIER CASTIÑEIRA · ACTOR 
Monte Alto, A Coruña. 

Actor, co-fundador da compañía Amorodio 
Teatro e técnico audivisual.

Graduado en Interpretación Textual pola 
Escola Superior de Arte Dramática. 

Comeza a súa andanza actoral na infancia 
da man da compañía amateur, Noite 
Bohemia. Complementa a súa formación na 
parte audivisual con cursos de Interpretación 
ante a cámara con profesionais como Jorge 
Coira, Daniel Currás, Conchi Iglesias ou Jesús 
Font.

Destaca en proxectos coma: 
- Reino da Extinción de Amorodio Teatro (Dir. 
Laura Porto)
- Matanza de Roberto Salgueiro (Dir Aldán 
Dacosta)
- La Flauta Mágica de Els Comediants.



RAQUEL VELASCO · ACTRIZ
Segovia.

Actriz e co-fundadora da compañía Amorodio 
Teatro.

Graduada en Interpretación Textual pola 
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

Da os seus primeiros pasos na súa cidade 
natal e continúa a súa actividade teatral na 

aula universitaria da USC no campus de Lugo 
da man da directora Paloma Lugilde. Mestura 

a parte teatral coa audivisual realizando 
cursos con Jorge Coira e diversos 

curtametraxes.

En teatro destaca nos papeis realizados en:
- Reino da Extinción de Amorodio Teatro (Dir. 

Laura Porto)
- Poeta en Nova York de Teatro Baixo da Area 

(Dir. Paloma Lugilde)
- Doentum Imaxinaribus (Dir. Nando Llera)



MARIÁN BAÑOBRE · DIRECCIÓN
Actriz, creadora escénica, deseñadora de 

vestiario e docente. 

Nos últimos anos vén desenvolvendo o 
seu traballo dentro da compañía 

Ibuprofeno Teatro, que formou xunto con 
Santiago Cortegoso.

 Como directora nos últimos anos dirixiu:
- Monstruación de Enconarte Produccións 

(2017), 
- Invisibles de Redrum Teatro (2018), 

- O Premio de La Quintana Teatro (2020) 
- 12 uvas, 2 mulleres e 1 oliva de Olivas 

Negras(2020). 
- A súa última dirección foi O Charco de 

Ulises no CDG xunto a Santiago Cortegoso 
no 2021.

Leva acadados cinco Premios María 
Casares

LAURA PORTO · DRAMATURXIA
Dramaturga e directora. Escola Superior 
de Arte Dramática de Galicia.

Remata a súa formación na Escola 
Superior de Arte Dramática de Galicia 
cunha matrícula de honra no seu Traballo 
de Fin de Estudos, co texto Piece of my 
heart.

Na súa bagaxe profesional cabe salientar 
a dirección e dramaturxía da primeira 
peza de Amorodio Teatro, Reino da 
Extinción. Foi  tamén dramaturga e 
directora da peza Sen Orquestra, e 
traballou como axudante de dirección na 
produción  12 uvas, 2 mulleres e unha oliva 
dirixida por Marián Bañobre. No ano 
2021 debuta no teatro profesional coa 
escrita e a dirección da peza Reino da 
Extinción, da man da compañía Amorodio 
Teatro.



VIOLETA MARTÍNEZ · ILUMINACIÓN
Escenógrafa e iluminadora formada no Grado 

Superior de Arte Dramático de Galicia, na 
especialidade de Escenografía. Máster universitario 

en Diseño, Identidad Visual e Construcción de Marca.
Universitat Oberta de Catalunya. 

O seu traballo comeza no proxecto Lonxe, de Caryl 
Churchill, co que obterá un sobresaínte ao tratarse 

do seu traballo final.

Entre os seus traballos destacan:
- Deseño de iluminación Ragazzo, de Barrosanta

- Deseño de iluminación para Feminissimas, de De Ste 
Xeito Producciones.

AS DÚAS E PUNTO  · María Torres e 
Carmen Casal · ESCENOGRAFÍA
Formadas no Grado Superior de Arte 
Dramático de Galicia, na especialidade de 
Escenografía.

Conforman unha compañía de 
escenógrafas encargadas da xestión, 
deseño e produción do espazo escénico.

Traballaron e colaboraron na peza artística 
de Agro 5G, de Mevadeus, obra galordanada 
co primeiro premio no certame Xuventude 
Crea 2021. Encargadas do deseño da 
escenografía da obra Cariño, de Vaiembora.

Compoñen unha equipa adicada á creación 
escénica a través da plástica, non só 
enfocadas hacia consumidores teatrais se 
non tamén destinadas ao público do mundo 
das artes plásticas e visuais.



ADOLFO F. PIÑEIRO · DESEÑADOR DE 
AUDIOVISUALES
Realizador, montador e operador de cámara formado 
na Escola de Imaxe e Son nas especialidades de 
Realización de Proxectos Audiovisuais e Iluminación, 
Captación e Tratamento da Imaxe. 

Tras o paso por varias produtoras como operador de 
cámara e editor de vídeo, comeza a realizar traballos 
audiovisuais de forma personal, tales como: 
- O libro fotográfico Passing Place.
- Videoclips como Herba de namorar. 
- Xente Nova (curtametraxe). 

XOÁN BREGOA · DESEÑADOR DE AUDIOVISUALES
Director, guionista e montador audiovisual. Graduado 

en Comunicación Audivisual pola Universidade de 
Burgos e técnico superior pola Escola de Imaxe e son 

da Coruña. 

O seu traballo básase en curtametraxes, dos que 
destacan: 

- REM (2017). Escola de Imaxe e Son.
- Flores de Mármol y Caballos Morados (2020). 

Universidade de Burgos. 
- El planeta rojo (2021). Documental. Proxecto 

independente.

RAQUEL CRESPO · DESEÑADORA DE VESTIARIO
A Coruña. Deseñadora de vestiario e actriz. Graduada en 
Interpretación Xestual pola  ESAD de Galicia.

Comeza a estudar deseño, patronaxe e confección, dun 
xeito autodidacta. Pon en práctica o aprendido, co 
vestiario da compañía de teatro amateur El Ruiseñor. No
2022, comeza de maneira regrada os Estudos 
Superiores de Vestiario a medida e de Espectáculos, no 
centro Paseo das Pintes en A Coruña. 

Entre os seus traballos como deseñadora destacan:
- A idea primaria, de María Llanderas. 
- Hotel Europa, de Señora Supina.
- Cóntase, dise, de Alalá teatro. 



PRESUPOSTO
A NAI
Descrición detallada dos 
presupostos. 





CONTACTO
RAQUEL - 620  02  81  60
JAVIER - 697  82  85  52
CARMEN - 666 12 94 54

amorodioteatro@gmail.com

         AMORODIOTEATRO


