
 

VENRES 1 DE ABRIL ÁS 21:00 H 

TEATRO DE NINGURES  REPRESENTARÁ 

“UNHAS POUCAS PICADELAS” 

CASA DA CULTURA “RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ” 

DESTINADO A PÚBLICO ADULTO 

Organiza: Concellería de cultura do Concello de Boiro e Agadic 

Elenco: ELA: CASILDA ALFARO. EL: MACHI SALGADO. VOZ: PEPA 

BARREIRO. 

Dirección: ETELVINO VÁZQUEZ. 

 

Técnicos: HECTOR PAZOS, ANXO GRAÑA. Deseño escenografía: PABLO 

GIRÁLDEZ “ O PASTOR”.Composición musical: ANXO GRAÑA. Deseño 

vestiario: JULIA ABAL. Deseño gráfico, fotografía, cartel e 

programa: DIEGO SEIXO. Deseño iluminación: SALVADOR DEL 

RÍO. Traducción: XOSÉ MANUEL PAZOS. Axdte. dirección: PEPA 

BARREIRO. Producida por: NINGURES PRODUCIÓN SL. 
 
Sinopse: 
 

En Unhas poucas Picadelas, a autora afonda no terreo da violencia de xénero 
e, de maneira moi concreta, na violencia que exercen os homes sobre as 
mulleres: violencia machista. A orixinalidade da súa proposta radica en que non 
hai unha historia concreta ou, mellor dito, a aparente falta de historia, de 
narración, semella convidarnos a dar cabida a miles de historias reais e 
anónimas, todas as historias de violencia machista que acaban en asasinato e 
todas as que, sen morte física, acaban aniquilando vidas. É unha obra de 
imaxes contemporáneas de ánimas en pena, algunhas iluminadas polos 
medios de comunicación, mais a maioría, agochadas pola escuridade do 
anonimato. 
O detonante da peza é un recorte dun xornal que narra a nova do que foi un 
asasinato dunha muller por parte da súa parella, ou como se lle queira chamar 
a este tipo de homes. Isto deu lugar ao cadro homónimo de Frida Khalo de 
1935, no que se ve unha muller tendida sobre unha cama co corpo perforado 



polo coitelo dun home que mira para ela. Destila o título a idea de que “non foi 
para tanto”, vaia, que non foron máis ca unhas poucas picadelas… Curioso, 
pero real. Parece que a culpa de morrer é de quen morre… 

A partir dese elemento que pode parecer anecdótico, pero que non o é, a 

autora propón unha reflexión directa e intelixente sobre a cuestión, metendo o 

dedo na chaga de moitos dos tópicos que, por desgraza, seguen a amparar – 

ou, moitas veces a ignorar- este tipo de comportamentos violentos. 

 

 

 


