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Brown “Esa 

orde dina eu 

e ti só tes que 

cumprila” 

Paralítico ¿E 

que batalla 

libras hoxe? 

¿A de 

sobrevivir? 

Nesa tamén 

estamos 

outros  Cox 

“Son fotos de 

tipas en 

coiros, pero 

teñen un 

aquel 

artístico" 

 

 

SINOPSE 

 

 

A vida da capital londinense transcorre nunha sorte 

de feirón onde todo está á venda. Chulos, pendangas 

e mendigos gobernan os baixos fondos onde Mackie, 

o Navallas, é o rei. “A ópera de a Patacón” é unha 

comedia que critica como se aproveita a política das 

desigualdades sociais para engrandecer ás empresas 

capitalistas sen ética nin moral. Esta é unha desas 

historias que por moito que se conten, nunca se 

contan abondo.  

A sinxela ascensión social de Mackie débese ás 

malas artes que ambos mundos comparten. E entre 

cantigas ímola contar… 

 

MOSTRA AUDIOVISUAL 
Promocional 

https://www.youtube.com/watch?v=1qYktma6mYY&t=6s 

Obra completa 

https://youtu.be/KePNBcFG3OY

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qYktma6mYY&t=6s
https://youtu.be/KePNBcFG3OY%0c
https://youtu.be/KePNBcFG3OY%0c
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FICHA TÉCNICA 

 

Compañía 

Título 

Autor 

Xénero 

Idioma 

Dirección 

Música 

Equipo técnico 

Escenografía 

Produción 

Duración 

Público 

Espazo mínimo 

Escenografía 

 

 

Avelaíña Teatro 

A ópera de a patacón 

Roberto Vidal Bolaño 

Comedia musical 

Galego 

Paloma Saavedra 

Mercedes Moreno Sande 

Miguel Martín e Sergio Afonso Agra 

Paloma Saavedra e Miguel Martín 

Avelaíña Teatro 

100 mins 

Maiores de 12 anos 

10m(boca) x 5m(fondo) x 4m(altura) 

Cinco caixas de 40cm x 60cm x 30 cm, teclado, 

proxector

  

 

  

 

 

 

Mackie “Reza o que saibas, pécora do 

nabo, e disponte a te despedir do 

mundo".  
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Vello "Se iso 

fose certo algo 

nos tería 

tocado a nós 

no reparto" 

 

A Fraca 
“Segundo moitos 

dos que o 

coñeceron Mackie 

non deixara de ser 

un vulgar ladrón de 

cabalos” 

 

Celia 

“Inócuas, que 

cona é iso?, 

non o sei nin 

me importa.  

 

 

 

NECESIDADES 

TÉCNICAS 

Avelaínha precisa e dispón do material seguinte: 

• mesa de luces normal e 8 focos PAR cós seus 

enganches  

• mesa de luces LED e 4 focos LED  cós seus 

enganches  

• 2 focos panorámicos asimétricos 

• dúas torres telescópicas para as luces  

• 4 "truss" de luces de  2 metros 

• mesa de son 

• 2  altofalantes activos cós seus soportes 

• micrófonos  e pé de micrófono 

• ordenador portatil con multiples conexións 

• proxector de retroproxeción de curta distancia  

• soportes e pantalla de retroproxeción   

• teas e soportes para facer a "caixa negra" 

• teclado de piano eléctrico  

 

Tempo de montaxe e desmontaxe 

Con medios propios: montar 4hs desmontar 2hs 

Con medios do espazo: montar 2hs desmontar 1h 
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A escolla deste texto foi un 

proceso longo de selección 

no que participamos tod@s 

os integrantes do equipo. 

Escollemos a este autor 

galego de gran calidade 

dramatúrxica polo 

compromiso ético.  

Antón Lamapereira 

 

Quixeramos ter feito unha 

adaptación xeitosiña da 

música escrita por Kurt 

Weill. Pero esa música era 

propiedade privada e 

tivemos que argallar a 

música por nós mesmos. 

Calquera parecido coa 

partitura orixinal é pura 

coincidencia 

Mercedes Moreno Sande 

 

Historias como estas por 

moito que se conten nunca 

se contan de abondo. Facer 

teatro é para nós unha 

expresión de pensamento e 

ideais e “A ópera” deunos 

un punto de vista 

retranqueiro dende onde 

expresármonos.  

Paloma Saavedra  

Por que desta 

peza? 

O Alto “A nosa é unha ópera 

para mendigos. Ensoñada, iso si, 

con tanto atrevemento e tanta 

grandeza como só os que non 

temos nada a poderiamos 

ensoñar. Pero resolta con tanta 

cativeza e pataconerío como para 

que mesmo os que non teñan 

nada poidan gozar dela”. 

 

 

                      ESTREADA 

                                     O 10 de marzo de 2018 
                               no S.C.D. de Mourente 

                            Pontevedra 
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  ELENCO 

 

Amparo Urtaza  
Antón Lamapereira  

Jose Antonio González 

Lucía Cota 

Manuel Ayán 

Menchu González 

Mercedes Moreno Sande 

Miguel Martín 

Pepi Gómez Amoedo 

Pilar Rodríguez Braga 

Rita Bugallo Acibeiro 

Rita Rivas Amoedo 

Xabier Fernández Viz 

Xulio Leal 

 

Agradecemos a súa especial 

colaboración a Juan Iglesias 

Diz, Paco Pernas Cora, Conchi 

Candán, Segio Alfonso Agra e 

á Sociedade Cultural e 

Deportiva de Mourente  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fraca e Coro 

Mensaxeiro e Vello 

John Jeremías Peachum e O Gordo 

Coro, Redactora e Mª Tyler 

Soldado e Dr. Neil 

Jenny, Sally, Srta. Blake e Coro 

Pianista 

O Alto e Paralítico 

Coro, Pendanga e Mendiga 

Coro, Pendanga e Mendiga 

Polly Peachum e Coro 

Celia Peachum e Vella 

Mackie, o Navallas, ou Sr. Becket 

Sr. Cox e Tiger Brown 
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cartaz de "A ópera de a patacón"2018    
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  IMAXES

  

CONTACTO 

Mail: teatroavelainha@gmail.com 

Xulio 659 446 841 / Xabier 616 743 945 / Paloma 661 059 637 

Máis sobre nós en… https://avelainhateatro.wordpress.com/ 

DATOS 

Asociación Cultural Avelaíña Teatro 

CIF: G94057155 

PONTEVEDRA 

Rúa Dr. Loureiro Crespo 1-1ºc 

C.P.:36001 

celia  e Peachum 

O Soldado George Franghovery Junior 

mailto:teatroavelainha@gmail.com
https://avelainhateatro.wordpress.com/

	ESTREADA
	O 10 de marzo de 2018
	no S.C.D. de Mourente
	Pontevedra



