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“Todos vivimos con algo morto. Algo que temos que cargar coma un
lastre e que non somos quen de soltar...
Ás veces é un recordo... ou unha enfermidade...
Ás veces é unha parella ou un matrimonio...ou unha soidade…
Ás veces unha necesidade, outras veces un tremor...
Ás veces é un familiar vivo...e ás veces un morto...
Cada un de nós ten a súa leituga e, queira ou non, tense que ocupar de
regala e de cambiarlle o osíxeno todos os días.”

Vinicio «A Leituga»
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Sinopse
―

Cinco familiares, tres irmáns e as parellas de dous
deles, reúnense na casa da irmá maior para celebrar o
aniversario do pai, que se atopa en estado de coma dende
hai nove anos. O que de primeiras semella unha sinxela
celebración, convértese nunha encarnizada poxa por ver
quen se responsabiliza dos coidados do pai.

Argumento
―

“A Leituga” aborda en clave de humor un conflito familiar
polo que todos pasamos ou pasaremos nalgún momento
nas nosas vidas. Que facer cos nosos pais cando se
achegan á morte?
A través destes cinco personaxes cos seus puntos de
vista e as súas diferentes realidades, viaxaremos polos
vínculos, lealdades e deslealdades da familia, as parellas,
os irmáns, os pais e os fillos. Os asuntos non resoltos, as
contas pendentes.
O sacrificio e a culpa. O odio e o rancor. A moral e a ética.
A esperanza e a aceptación. Os medos, as miserias, a
procura da felicidade.

A Leituga

Dossier de prensa

6

En xira
—
A Coruña (6 e 7 de abril, Teatro Rosalía Castro, 20.30h)
Auditorio Municipal de Ourense (11 de abril)
Auditorio García Márquez en Mera-Oleiros (21 de abril)
Pazo da Cultura de Narón (4 e 5 de maio)
Vimianzo (6 de outubro)
Vilagarcía (13 de outubro)
Vigo (19 e 20 de outubro)
Serra de Outes (27 de outubro)
As Pontes (16 de novembro)

—
A contratación permanece aberta.

Comunicación | A Leituga
comunicacion@emedous.com
+34 679 96 56 92
emedous.com
facebook.com/emedous
twitter.com/emedous
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Elenco

César Sierra
Este autor e director
venezolano, licenciado en
Produción Teatral no Instituto
Universitario de Teatro de
Caracas, comezou a súa
carreira como actor infantil,
pero xa en 1984 debutou como
autor e dramaturgo. Dirixiu
máis de trinta obras teatrais
en Venezuela, Estados Unidos,
Chile e España, entre as que
destacan Sacrilegio de Valle
Inclán ou Canción tonta sobre
textos de Federico García
Lorca. Obtivo numerosos
Premios TIN pola súa labor
de autor e director de obras
infantís. La lechuga, a súa peza
para adultos máis destacada,
foi estreada con éxito en
Nova Iorque, Miami, Santiago
de Chile, Chicago ou Buenos
Aires. Escribiu tamén varios
telefilmes, películas e sete
telenovelas.

Director

Víctor Duplá
Actor, profesor e director
de teatro de orixe cántabra,
formouse na Escola de Arte
Dramática de Santander e
na Escuela Internacional del
Actor Juan Carlos Corazza.
En teatro traballou con
xente como Sergio PerisMencheta ou Juan Mayorga.
Como actor apareceu en
filmes como 18 comidas, de
Jorge Coira ou Buñuel y la
mesa del Rey Salomón, de
Carlos Saura, e en series de
televisión como El Ministerio
del Tiempo, La embajada ou
Serramoura. Foi o axudante
de dirección de Jorge Coira
na última montaxe de eme2,
Get Back. A leituga é o seu
debut como director.

Antonio Durán
“Morris”
Pertence á xeración de
actores que medraron
co agromar do teatro
profesional en Galicia,
facendo parte da primeira
fornada da compañía
Artello e protagonizando
montaxes do Centro
Dramático Galego como
O enfermo imaxinario.
Con eme2 participou nas
obras O florido Pénsil e
O crédito. É asimesmo
un dos rostros máis
coñecidos do audiovisual
galego, con papeis
sonados en televisión
(Pratos combinados,
Padre Casares, a actual
Fariña) e en cinema (Os
luns ao sol, Doentes, A
esmorga, Pieles ou Dhogs,
pola que vén de gañar
o Mestre Mateo a Mellor
Actor de Reparto).

Mercedes
Castro
Gañadora dun Premio
María Casares á Mellor
Actriz Protagonista,
destaca pola súa
versatilidade como actriz,
dotada tanto para a
comedia como para o
drama e con experiencia
tanto no teatro como
no audiovisual. Así, en
paralelo aos seus papeis
en Padre Casares ou as
recentes obras Get Back
e A noiva de Don Quixote
atopamos na súa bagaxe
os filmes Heroína de
Gerardo Herrero ou Para
que no me olvides de
Patricia Ferreira.

Federico Pérez María Vázquez
O seu papel de Josito
na serie Padre Casares
converteuno nunha figura
dentro do panorama
audiovisual galego, algo
que se confirmaría co
seu rol protagonista en
Era visto!, onde confirma
o seu talento cómico
e control dos rexistros
en galego. Participou
nos filmes 18 comidas,
Retornos, Os fenómenos
e Mar adentro, e foi
tamén guionista de series
como Terra de Miranda
ou As leis de Celavella.
Colaborou con eme2 nos
espectáculos O florido
Pénsil e Get Back.

Xosé Barato
Actor formado no histórico
grupo coruñés Sardiña e na
escola Espazo Aberto de
Compostela e fundador da
compañía Teatro Baratto.
A súa traxectoria levouno
a interpretar papeis
celebrados en televisión
(Cuarto sen ascensor, El
secreto de Puente Viejo),
cine (18 comidas, O
descoñecido, A estación
violenta) e teatro (Cineclú,
O segredo dos Hoffmann).
Tamén destaca a súa labor
como presentador, que lle
fixo gañar o Mestre Mateo
a mellor comunicador en
dúas ocasións, pola serie
Historias de Galicia e o
programa A miña famosa
familia.

Formada en
interpretación e danza
no Teatro de la Danza
de Madrid, traballou ás
ordes de cineastas de
prestixio como Montxo
Armendáriz, Chus
Gutiérrez, Dani de La
Torre ou Icíar Bollaín.
Con esta última, o seu
papel en Mataharis fíxoa
merecedora da medalla
do Círculo de Escritores
Cinematográficos como
mellor actriz de reparto
e dunha nominación
ao Goya. En televisión
destacan os seus papeis
en Hospital central, Padre
Casares, Códice ou Fariña.
Gañou dous Mestre Mateo
á Mellor Actriz, polos
filmes O club da calceta e
Mar libre.
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