


A compañía ceense asume desta volta a posta en escena de Pelos na 
lingua. Un espectáculo estruturado en sketches que fala dos usos e 
abusos que sofre a lingua galega.

presentación



Dende a constitución de Talía Teatro, fai xa vinte anos, estreamos 
vintenove espectáculos. Actualmente temos en repertorio sete espec-
táculos de distinto formato.
A nosa liña de traballo caracterízase por enfocar as nosas montaxes a 
un amplo abano de públicos, así contamos con:

Espectáculos dirixidos a público infantil

Espectáculos dirixidos a público 
xuvenil/adulto

    * Bicos con lingua
    * Pelos na lingua

Espectáculos dirixidos a público 
adulto

    * Palabras encadeadas
    * Volpone

a compañía



   Montaxes realizadas

    * O Rei aborrecido, de Xesús Pisón.
    * Aquí non paga ninguén, de Darío Fo.
    * O crime de Aldea Vella, de Bernardo Santareno.
    * Gaivotas subterráneas, de Alfonso Vallejo.
    * Ai, Carmela, de J. Sanchis Sinisterra.
    * T. W. C. , Colectiva.
    * Fando e Lis, de Fernando Arrabal.
    * Rezagados, de Ernesto Caballero.

    * Retén, de Ernesto Caballero.



    * Soños dun Seductor, de Woody Allen

    * Dakota, de Jordi Galcerán.

    * Bicos con lingua, de VV.AA.

    * Esperando a Godot, de Samuel Beckett
    * O merlo Branco, de Cándido Pazó
    * Quero ser grande, de Artur Trillo
    * E ti, quen vés sendo?, de Cándido Pazó

-
gueiro
    * Palabras encadeadas, de Jordi Galcerán

    * Volpone, de Ben Jonson



Unha comedia, que dalgún xeito, podería considerarse a segunda par-
te de Bicos con lingua. Pero non se trata dunha segunda parte como 
unha continuación da liña argumental, senón que se está a traballar o 
mesmo tema coa mesma estrutura, aínda que desta vez tratando de 
darlle un enfoque distinto.

Distintos autores e autoras galegas participaron na creación deste es-

baixo a dirección de Avelino González.

o espectáculo



Pelos na lingua
aos galego falantes, aos que non o son, aos que queren selo pero non 
se atreven, aos que si queren selo e tomaron esa determinación, aos 
que non o falan porque non o saben falar ben, aos que lles dá igual que 
se fale ou non o galego, aos que pensan que o galego é a lingua que 
debería falar todo o mundo, aos que pensan que debería ser o inglés 
o idioma que falase todo o mundo, aos que pensan que a maioría dos 
galegos falan castelán, aos que pensan que a maioría dos galegos falan 
galego, a políticos, mestres, alumnos, actores, actrices, carpinteiros, 
todos e todas.
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próximas funcións

estrea: venres 25 de febreiro 
ás 21 h. Pazo da Cultura de Carballo

19 de marzo -  Cee
7 de abril - Ribadeo
19 de abril - Laracha
1 de maio - A Rúa
5 de mairo - A Coruña
13 de maio - Culleredo
14 de maio- Oleiros

21 de maio - Narón
22 de maio - Ourense
3 de xuño - vigo
11 de xuño - Sanxenxo
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