


O GRUPO DE TEATRO MUXICAS

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. 

Teatro Muxicas forma parte do movemento teatral ONCE, e nos seus 17 anos de 
existencia puxo en escena 13 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. 

OBRAS REPRESENTADAS

2014. A visita da vella dama, de Friedrich Dürrenmatt. Dirixida por Melania Cruz

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

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

2010. Baby Boom no paraíso, de Ana Istarú. Dir. por Tito Asorey

2009. Os cravos de prata, de Nicolá Bela. Dir. por Tito Asorey

2008. La zapatera prodigiosa, de F. García Lorca. Dir. por Tito Asorey

2007. A voda, de Chéjov. Dir. por Tito Asorey

2005. Maaktub, de Paulo Coelho. Dir. por Mónica Sueiro

2001. Círculo vicioso, de Antonio Martínez Ballesteros. Dir. por Matilde Vázquez

2000. Paco Pixiñas, de Celso Emilio Ferreiro. Dir. por Sabela Gago

1999. Pic-Nic, de Fernando Arrabal. Dir. por Sabela Gago

1998. El mundo de los sentimientos. Creación colectiva. Dir. por Sabela Gago



SINOPSE

Lucía, unha actriz galega, está a piques de casar co seu mozo Alberte. 
Cando vai anunciar o casamento ás súas tías Adelaida e Úrsula, descobre 
que agochan un terrible segredo: o emprego do arsénico como medio para 
“axudar” a pasar a mellor vida a todos aqueles velliños que consideran que 
están a sufrir de máis nesta vida. 

Con esta premisa, Teatro Muxicas presenta un divertido e sorprendente 
vodevil cheo de acción, de confusión e humor negro e que achega o xa 
clásico texto de Kesselring á realidade galega. 

Arsénico por compaixón é unha peza que bebe da tradición da comedia 
clásica  actualizándoa  con  múltiples  referentes  da  cultura  pop,  como  a 
banda deseñada, o thriller cinematográfico ou mesmo a ficción televisiva. 
Unha peza para todos os públicos, na que o espectador poderá disfrutar 
dun  traballo  actoral  intenso  e  realizado  por  uns  intérpretes  que  dan  o 
mellor de sí mesmos en cada función. 



FICHA ARTÍSTICA

ELENCO

Aida Saiz….Adelaida
Berta Román…..Eufemia

Ricardo Rodríguez……Francisco
Severino Pérez……Rodolfo

Marina Araújo……Emilia
Maria del Carmen Fernández….Úrsula

Uxía Morán…..Lucía
Iago López….Alberto

Francisco Gómez…Xulián
Luis Pequeño….Silvestre

Teresa Rodríguez…..Remedios
Carmen Bermúdez….Vicenta

EQUIPO CREATIVO

Deseño de escenografía: Montse Piñeiro e Laura Iturralde
Construcción de escenografía: Luis Iglesias “Luchi”
Deseño e elaboración de vestiario: Yaiza Pinillos

Iluminación: Tito Asorey
Espazo sonoro: Tito Asorey

Atrezzo: Teatro Muxicas
Deseño gráfico: José Lameiras

Axudante de dirección: Melania Cruz
Dramaturxia e dirección: Tito Asorey

Agradecementos: 
Andrea Cid, Marisa Asorey, Teatro Marañao, ilMaquinario Teatro.

DURACIÓN DA PEZA: 70 minutos
PÚBLICO: Maiores de 12 anos

ESPAZO NECESARIO: 6 m x 4m x 3 m
ILUMINACIÓN: 10.000 W

É posible despois da representación ter un coloquio cos espectadores para dar a coñecer e 
concienciar sobre a necesidade de inclusión do colectivo de persoas con cegueira na sociedade 

actual. 



EQUIPO ARTÍSTICO

DIRECCIÓN: TITO ASOREY

Titulado Superior en Arte Dramática (Dirección de Escena) pola ESAD de Galicia. Licenciado 
en Historia. Máster en Artes Escénicas. 

Dedícase profesionalmente ao teatro dende o ano 2000 nas facetas de director e intérprete. 
Como director traballa en variados colectivos escénicos, dende compañías profesionais e 

grupos de teatro comunitario a compañías vinculadas ao movemento teatral ONCE. É 
premiado en tres ocasións co Premio Nacional de Teatro Joven “Buero” polos espectáculos 

Remanente#1, Mort e Don Juan, que foron representados na sede do Centro Dramático 
Nacional. No ano 2010 dirixe Ai, Carmela! para Teatro de Adro. En 2012 cofunda 

ilMaquinario Teatro, compañía coa que pon en escena O Home Almofada (2012) e Perplexo 
(2014), espectáculo que é premiado no ano 2015 cos premios María Casares ao mellor 

espectáculo, mellor dirección, mellor iluminación e mellor versión. Na súa traxectoria cómpre 
destacar tamén o seu labor como axudante de dirección na Compañía Nacional de Teatro 

Clásico durante os anos 2013-2014, ademais de exercer como coordinador pedagóxico da 
Joven Compañía de Teatro Clásico. No ano 2016 é o encargado de dirixir, dentro do 

Proxecto Nós, o espectáculo O Mundo Persistente, de Fernando Epelde. 
Como actor estivo vinculado ás compañías Sarabela, La Imagina Machina e Ur Teatro. No 

eido audiovisual participa nas series de TV Serramoura e El final del camino. Como actor 
obtén o Premio María Casares no ano 2009 polo seu papel no espectáculo A Esmorga.

ESCENOGRAFÍA: MONTSE PIÑEIRO E LAURA ITURRALDE

Ambas as dúas son tituladas en Arte Dramática pola especialidade de Escenografía e 
desenvolven maioritariamente a súa actividade no ámbito teatral. O seu primeiro traballo en 

conxunto, o proxecto de escenografía para grupos musicais Crosmolatre (2014) foi a primeira de 
numerosas creacións escénicas, entre as que destacan Ganas de Ouvear (2015), coprodución do 

Centro Dramático Galego, o Teatre Nacional de Catalunya e a Cía Catrocadeiras; as visuais a 
tempo real para o concerto de Cró! no festival WOS 2015, o proxecto escenográfico Fausto en 

Castrelos (2015) o deseño de escenografía da produción Arsénico por compaixón de Teatro 
Muxicas (2016), ou a dirección de arte do videoclip Drop en colaboración co estudo Síntesis 

Creative. Fóra do ámbito profesional colaboraron tamén en numerosos proxectos, como a 
escenografía e iluminación para Cinzas ás cinzas (a partir do texto Ashes to ashes, de Harold 

Pinter), o espazo escénico e visual para a peza Ooops I did it again, da compañía Bernardas, as 
visuais do Festival Onda Vital e do Festival Festipousa.



VESTIARIO: YAIZA PINILLOS

Licenciada en Historia da Arte. Posgrao de especialización en tratamentos téxtiles na Central Saint 

Martins School or Arts and Design (Londres). 
Dende 2007 vén desenvolvendo a súa actividade como deseñadora 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 
Fernández, Carlos Aladro, Mariano de Paco). O seu modo de entender o vestiario escénico 

caracterízase por unha total imbricación e significación de cada elemento para unha comunicación 
efectiva e poética en cada un dos proxectos nos que participa. Entre os seus últimos traballos 

destacan o vestiario para La venus de las pieles do Teatro Español, La visita de la Vieja Dama de 
Teatro Muxicas, Pisadas de Olga Pericet, Espain de La Shica, Bush de Pepa Molina, Zaguán do 

Ballet Nacional de España, Las moiras de Entredós Ballet Español, e Perplexo de ilMaquinario 
Teatro, pola que gaña o premio María Casares a Mellor Vestiario en 2015. 

AXUDANTE DE DIRECCIÓN: MELANIA CRUZ

Titulada Superior en Arte Dramática (Interpretación Textual) pola ESAD de Galicia. Máster en Artes 
Escénicas (Pedagoxía Teatral). Diplomada en Maxisterio pola USC. 

Fórmase en diversas disciplinas escénicas da man de profesionais como Vicente Fuentes, Jeremy 
James, Cristina Domínguez, Ermel Morales, Agustí Vila, Marco Canale, Falk Richter ou Nir de 
Volff. Como actriz profesional protagoniza con Josito Porto Ai Carmela! de Teatro de Adro e 
traballa en diversos espectáculos con Escénate e 611 Teatro. No ano 2012 cofunda a compañía 
ilMaquinario Teatro, coa que estrea O Home Almofada (2012) e Perplexo (2014). Por esta última é 
nomeada como Mellor Actriz Protagonista aos Premios María Casares na edición de 2015. No ano 
2016 obtén o premio María Casares a Mellor Actriz Protagonista pola súa interpretación en Xardín 
Suspenso, do CDG, dirixida por Cándido Pazó. 

No cinema interpreta o personaxe da Raxada en A Esmorga, dirixida por Ignacio Vilar, co quen 
tamén traballa en Sicixia. Protagoniza o film DHOGS, dirixido por Andrés Goteira. Na televisión 
participa en varias das series emitidas pola TVG nestes últimos anos, como Urxencia Cero, 
Serramoura e Fontealba. Traballa como presentadora-redactora no programa Álbum de Viaxe, 
emitido tamén pola TVG. 



CONTRATACIÓN

Teléfono: 639844226

Correo: titoasorey@gmail.com 

mailto:titoasorey@gmail.com

