




A compañía Teatro Muxicas ten como principal 
particularidade estar composta na súa maioría 
por actores cegos ou cunha deficiencia visual 
grave. O noso propósito como colectivo é duplo: 
INCLUSOR dun colectivo destas características 
nun universo eminentemente visual como é o 
teatro, e ARTÍSTICO, poñendo en escena 
espectáculos de calidade que o espectador 
(sexa vidente ou non) poida gozar e apreciar con 
plenitude. 

A compañia

Obras representadas

Teatro Muxicas forma parte do movemento 
teatral ONCE, e nos seus 17 anos de existencia 
puxo en escena 12 montaxes que percorreron 
boa parte da xeografía de todo o país (Galicia, 
Andalucía, Euskadi, Cataluña…), acadando o seu 
maior recoñecemento no ano 2013, no que foi 
premiado, xunto coa totalidade dos grupos de 
teatro da ONCE de España, co Premio Max de 
teatro afeccionado. No ano 2014 tiveron a 
ocasión de inaugurar a Bienal de Teatro ONCE no 
prestixioso Teatro Arriaga de Bilbao, acadando 
unha grande repercusión en prensa notables 
louvanzas tanto da crítica como do público.  

1998:    Al principio de los Tiempos Creación colectiva. Dirixida por Sabela Gago

1999:    Pic Nic de Fernando Arrabal. Dir: Sabela Gago

2000:   Paco Pixiñas de Celso Emilio Ferreiro. Dir: Sabela Gago

2001:    Círculo Vicioso de Antonio Martínez Ballesteros. Dir: Matilde Vázquez 

2005:   Maaktub de Paulo Coelho. Dir: Mónica Sueiro

2007:    La Boda de Anton Chéjov. Dir: Tito Asorey

2008:   La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca. Dir: Tito Asorey

2009:   Os cravos de prata de Nicolás Bela. Dir: Tito Asorey

2010:    Baby Boom no Paraíso de Ana Istarú. Dir: Tito Asorey

2011:     Historia dunha banca privada de Friedrich Dürrenmatt. Dir: Tito Asorey

2012:    A voda dos pequenos burgueses de Bertolt Brecht. Dir: Tito Asorey

2014:    A visita da vella dama de Freidrich Dürrenmatt. Dir: Melania Cruz

teatromuxicas



Gullen é unha cidade miserable e decadente 
situada nalgún lugar de Europa. Os seus habi-
tantes, sumidos nunha terrible crise económica, 
pasan os días lembrando con nostalxia os 
fermosos e vellos tempos. A localidade agarda 
con impaciencia a visita da súa cidadá máis 
ilustre, a multimillonaria Clara Zachanassian, 
que logrou acadar unha grandiosa fortuna 
despois de marchar da cidade sendo moi nova.

Á súa chegada, Clara anuncia que está disposta 
a axudar á reactivación da economía de Gullen 
cunha enorme cantidade de diñeiro, o que 
suporía o seu florecemento e convertería en 
ricos a todos os cidadáns. A condición que a 
millonaria pide a cambio dos cartos vai poñer en 
cuestión todas as bases morais desa cidade…

Na comedia  A visita da vella dama trátanse 
temas tan incendiarios como son a vinganza, a 
morte, o poder, a submisión dun pobo ou a 
destrución da ética dunha sociedade por causas 
económicas. No mundo que habitamos, 

cidadáns dun país sumido nunha fonda crise 
económica pero tamén de valores, a peza de 
Dürrenmatt está máis de actualidade que nunca. 
O autor prefigura o que agora se coñece como 
“Doutrina do Shock”, mediante a cal os grandes 
poderes sérvense de desastres naturais ou 
artificiais para poder facerse donos dun país e 
implantar novos modelos sociais, arrasando a 
súa forma de vida e obrigando a que admitan 
uns valores que en ningún caso, nun momento 
de bonanza, consentirían en admitir. Esta é a 
base e a tese do noso espectáculo: como a moral 
dun pobo se pode transformar en base a intere-
ses económicos. Todo isto tratado cun fondo 
sentido do humor e cunha grande beleza plástica. 

A visita da vella dama é un espectáculo para 
todos os públicos, no que o espectador 
asistirá a unha hora de intenso traballo 
actoral ao servizo dunha historia impactante 
e enormemente divertida. Un teatro necesa-
rio para os tempos que corren. 
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Clara Zachanassian:
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Alfredo:
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Alcaldesa:
Aída Saíz

Mestra, Cidadán 2:
Marina Araújo

Koby:
Francisco Gómez

Cura, Cidadán 3:
Ricardo Rodríguez
Boby, Roby, Xornalista:

Chechu Salgado
Inspectora de facenda, Cidadán 1, Monaguillo:

Andrea Cid
Policía:

Jose Luis Iglesias
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Titulada Superior en Arte Dramática (Inter-
pretación Textual). Diplomada en Maxistero, 
especialidade Lingua Extranxeira (Inglés).
 
Interésase dende nova polo teatro afeccionado 
da súa cidade. Despois fórmase na Aula Univer-
sitaria da USC no Campus de Lugo baixo a direc-
ción de Paloma Lugilde e Quico Cadaval, asistin-
do tamén a diversos talleres impartidos por 
profesionais como Vicente Fuentes, Isabel 
Úbeda, Fernando Soto, Manuel Lourenzo ou 
Ánxeles Cuña. Finalmente, decide especializarse 
en Interpretación Textual na ESAD de Galicia. 
Como actriz profesional, está vinculada a 
Escénate dende o 2009 con tres espectáculos e 
a Teatro de Adro con Ai, Carmela!, estreado en 
2010. No ano 2012 cofunda a compañía ilMaqui-
nario Teatro, coa que estrea O Home Almofada 
(2012) e Perplexo (2014). No ano 2013 comeza a 
impartir docencia na Escola Superior de Arte 
Dramática de Galicia. No ano 2014 participa no 
filme A esmorga, dirixida por Ignacio Vila, no 
papel de A Raxada. No ano 2015 protagoniza o 
espectáculo Xardin Suspenso, de Abel Neves, co 
Centro Dramático Galego. 

Licenciado en Historia e Titulado Superior en 
Arte Dramática, especialidade de Dirección de 
Escena.
 
Comeza a súa carreira profesional como intér-
prete en Sarabela Teatro, compañía na que 
traballa de xeito initerrompido dende o ano 
2000 ata o 2010. No ano 2011 pasa a formar 
parte do elenco da última montaxe de Ur Teatro, 
Macbeth. Esta experiencia como actor foi com-
plementada coa dirección de múltiples colecti-
vos teatrais, entre os que destaca o Grupo de 
Teatro Tarumba, co que acadou nos anos 2007, 
2008 e 2010 o Premio Nacional de Teatro Joven 
Buero ao mellor espectáculo e á mellor dirección 
polas súas montaxes Remanente #1 , Mort  e 
Don Juan, que foron representadas na sede do 
Centro Dramático Nacional. No ano 2010 da o 
paso á dirección profesional coa montaxe Ai 
Carmela!, da compañía Teatro de Adro. No ano 
2012 cofunda a compañía ilMaquinario Teatro, 
coa que dirixe O Home Almofada (2012) e 
Perplexo (2012). No ano 2013 comeza a traballar 
na Compañía Nacional de Teatro Clásico como 
Axudante de Dirección, nas montaxes El Lindo 
Don Diego, dirixida por Carles Alfaro,  La Noche 
Toledana, dirixida por Carlos Marchena, e La 
cortesía de España, dirixida por Josep María 
Mestres. Actualmente forma parte do reparto da 
serie de televisión Serramoura, producida por 
Voz Audiovisual. 

Melania Cruz
Dirección

Tito Asorey
Dramaturxia, axudantía de dirección, 

iluminación
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Licenciada en Historia da Arte, completa a súa 
formación artística cursando dous anos na 
facultade de Belas Artes. Realiza na prestixiosa 
Central Saint Martins School or Arts and Design 
(Londres) varios posgraos de especialización en 
tratamentos téxtiles e outras materias vincula-
das ao vestiario escénico. Dende 2007 vén 
desenvolvendo a súa actividade como deseña-
dora de vestiario escénico e especialista en 
tratamentos e efectos sobre téxtil tanto no 
mundo da danza, traballando xunto aos máis 
importantes intérpretes de España nesa materia 
(Olga Pericet, Manuel Liñán, Belén Maya, Marco 
Flores, etc), como no do teatro, colaborando con 
artistas de primeira liña (Jose Ramón Fernán-
dez, Carlos Aladro, Mariano de Paco). O seu 
modo de entender o vestiario escénico carac-
terízase por unha total imbricación e signifi-
cación de cada elemento para unha comuni-
cación efectiva e poética en cada un dos proxec-
tos nos que participa.

Teatro), A voda dos pequenos burgueses 
(TeatroMuxicas), As Pombas de Carboeiro, 
Fábula Galénica, Velocíclopes e Zampón O 
Lambón (Fantoches Baj), Barriga Verde, A Famil-
ia Nolfini (Boneca Lareta), Arrieiros (Os Quin-
quillans), e O Conde Alarcos (Teatro da Gavela). 
No 2014 é nominado aos Premios María Casares 
na categoría de Mellor Escenografía polo seu 
traballo n’O Home Almofada de ilMaquinario 

Yaiza Pinillos, Vestiario

Graduado en Artes Aplicadas (especialidade Te�
cnicas de Volume) na Escola «Mestre Mateo» de 
Santiago de Compostela (1997). Complementa a 
súa formación multidisciplinar con diversos 
cursos: construción de títeres (Galitoon), talla 
de monicreques (Chris Geris),
taller de clown (Joseph Collard), gravado (Anne 
Heyvaer), debuxo (Jose Ortiz), talla en acibeche 
(Ricardo Rivas), talla de madeira e modelado 
(Gonzalo Quintela), talla en madeira (Manuel 
Presas) e metodoloxía didáctica.

Traballa como actor e manipulador de títeres en 
diversas compañías: Seisdedos, Fantoches Baj, 
Seisdedos + Pentafonía, Os Quinquilláns, Teatro 
da Gavela ou Viravolta. Como escenógrafo fai 
traballos para San Xoan Pequeniño na Praza de 
María Pita, O Home Almofada (ilMaquinario 

Luichi Igesias, Escenografía

expresiva, Deseño gráfico

Despois de pasar case vinte anos aplicando 
cores ás tipografías, tipografías ás cores, tiran-
do fotos, maquetando libros, facendo catálogos, 
creando logotipos para amigos cercanos e 
empresas lonxanas, pasando horas mirando 
cara ningunha parte (aparentemente), mercan-
do discos dependendo do deseño da portada, 
imaxinado contos
cos bonecos dos semáforos, estudando 
primeiro o deseño das cartas do menú antes de 
elexir o prato, etc, etc, etc… Tres deseñadores 
gráficos ourensáns (Diego, Rober e José) deci-
den,
a finais do ano 2013, crear un lugar chamado 
expresiva estudio. Un espazo onde facer o que 
xa viñan facendo deica o de agora, pero con 
máis… luz.
«Os nosos clientes cando falan do noso traballo 
sempre rematan a frase con unha: !»



Deseño e realización de escenografía:
Luchi Iglesias

Deseño e realización de vestiario:
Yaiza Pinillos
Deseño gráfico:

Expresiva
Iluminación:

Tito Asorey
Espazo sonoro:

Tito Asorey e Melania Cruz
Técnicos de luz e son:

Arteficción
Dramaturxia:
Tito Asorey

Axudante de Dirección:
Tito Asorey e Andrea Cid

Dirección:
Melania Cruz
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Distribución: 
Tito Asorey
T.  639844226
titoasorey@gmail.com
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