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Rir axuda a vivir. Por iso neste fatídico 2020 en ButacaZero decidimos rirnos de nós
mesmos. Xan e Mar (Xurxo Cortázar e Nuria Gullón) son -en esencia- os alter-egos de
Xavier Castiñeira e Esther Carrodeguas. Pero tamén dalgún xeito os alter-egos de case
todas as persoas do mundo, que, confinadas, viviron un momento tan histórico como
absurdo. Non por acaso Beckett é o referente principal deste proxecto no que se mestura
o humor absurdo co popular.
Xan e Mar son parella. Viven tan tranquilamente no seu pisiño de 32 metros cadrados.
Mar é un pouco antisistema e odia á súa veciñanza. É desordenada, odia limpar e non vai
xamais ao supermercado porque o supermercado está cheo de xente, e ela odia á xente.
Pero dende que a Nación se converteu nunha Hiber-Nación, séntese diferente. Fai todo o
que di o Presidente, limpa cada cousa unha por unha, pon luvas, quita luvas e ademáis
preocúpase por toda a veciñanza, a pesar de que pouco pode ela saber da veciñanza coa
que nunca quixo falar.
Xan non da crédito. Pensaba que a súa parella era antisistema! Que é iso de facer o que di
o Presidente? O que di Simón! Cómo vai estar a súa Mar limpando? Por que agora hai que
preocuparse do que pensa a veciñanza?
Mar non recoñece a súa vida. Xan non recoñece á súa parella, e xa ninguén entende nada.
32m2 é un enredo co que todo o público se poderá sentir identificado, pois todos
mercamos un chisco máis de papel hixiénico do habitual e todas tivemos que acabar por
levantar as nosas propias alfombras para descubrir a merda que tiñamos debaixo dos
propios pés.
32m2 é unha reflexión sobre o que implica a chegada do Hiper-Medo ás nosas vidas.
Unha peza que fala sobre o xeito no que afectou ao comportamento xeral das normas e
normativas que de súpeto cambian día a día e se acatan sen chiar (co difícil que é cambiar
calquera cousa neste mundo!). Pero sobre todo é unha reflexión arredor do impacto do
Hiper-Medo na nosa concepción do concepto de liberdade.
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O proxecto
Unha das misións fundamentais do teatro nun período de confusión é,
en primeiro lugar, amosar a confusión como confusión.
Alain Badiou. Eloxio do Teatro

INTRODUCIÓN

32m2 nace da reflexión á que nos obrigou o confinamento motivado polo Covid19, ese
ente invisible que consegue deixar á vista todas as desigualdades e precariedades que
habitualmente preferimos non mirar de fronte.
Cando en marzo do 2020 o mundo se parou, o ‘sector teatral’ galego non tivo demasiadas
agarradoiras ás que abrazarse. A inestabilidade tanto empresarial como laboral deseñaron
un escenario nada agradábel para todas as persoas que tentamos vivir dignamente das
artes escénicas na nosa terra.
O noso novo proxecto teatral nace coa vontade de reflexionar sobre o lixo que estaba
debaixo das nosas propias alfombras e que quedou agora á vista. E queremos facer esta
reflexión non só dende a temática da peza, senón dende o propio deseño de produción.
Temos vontade de comezar a xerar proxectos que axuden á estabilización do sector, á
creación de público, ao desenvolvemento creativo e á evolución das e dos profesionais cos
que colaboramos. Desexamos para os nosos traballadores e traballadoras unha maior
estabilidade que lles permita vivir de maneira máis digna. Estamos seguros, ademais, de
que isto fará que medren exponencialmente os nosos proxectos artístico-creativos. Ter un
espazo vital pequeno [de por exemplo 32m2] non tería por qué impedir vivir con dignidade.
Pero 32m2 non quere só falar da precariedade na que vive unha grande maioría da nosa
sociedade, senón tamén da soidade, do abandono, do egoísmo, do absurdo da vida, do
complexo das relacións interpersoais e do estrés ao que nos vemos obrigados ou
abocadas. 32m2 pretende reflexionar sobre a normalidade (vella ou nova) pero tamén
sobre as normas e normativas preguntándonos: qué nos impide cambiar a mellor?
E para facelo, escollemos a comedia (ou máis ben a traxicomedia). Porque cremos
firmemente que a comedia é sandadora. E a traxedia… é ben sabido que tamén!
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OBXECTIVOS DO PROXECTO









CURAR FERIDAS que poidan estar abertas daquela experiencia en moitos casos
traumática. Axudar nos duelos aínda abertos que se acumulan na nosa sociedade.
HOMENAXEAR a todas as persoas que seguiron traballando e tamén a aqueles que se
fixeron voluntarios ou xeraron tecidos veciñais de axuda.
REFLEXIONAR SOBRE O TEMPO, sobre a presión exercida por un espazo|tempo que
non nos permite parar de xirar.
REFLEXIONAR SOBRE A LIBERDADE e a súa relación coas normas e normativas
coas que temos que vivir en sociedade.
XERAR ESTABILIDADE LABORAL para as persoas involucradas no proxecto,
tentando reverter as rutinas precarias coas que habitualmente temos que convivir.
LOITAR POLA RENDIBILIZACIÓN EMPRESARIAL, evitando gastos derivados das
xiras longas (amortización dos alugueiros, ensaios para recuperar os bolos).
ENCHER OS TEATROS, grazas a un esforzo de comunicación favorecido por unha
xira concentrada e coincidente cunha data sinalada
PERMITIR E FOMENTAR A MADUREZ DA CREACIÓN ARTÍSTICA. Reformular o
noso proxecto empresarial para facelo máis rendible economicamente e máis potente
a nivel artístico, grazas á reflexión promovida por un momento histórico de crise.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS


ESTREA  MARZO 2021: ANIVERSARIO DO CONFINAMENTO POLA COVID



XIRA CONCENTRADA  MARZO A XUÑO 2021 (FIN ESTADO ALARMA2020)



MÁXIMO ESFORZO PUBLICITARIO  FAVORECIDO POLA XIRA CONCENTRADA



ADECUACIÓN AOS ESPAZOS DA XIRA  PECHADA DE ANTEMÁN



COMEDIA + TRAXEDIA  LIÑA POÉTICA DE VOAXA E CARMÍN

COLABORACIÓN ESPECIAL
No noso empeño por encher os teatros, conseguirmos a colaboración de Gadis e
Reizentolo, que nos axudarán a facer coñecer este proxecto grazas ás súas redes!
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DATOS TÉCNICOS
 ESTREA: MARZO 2021
 XIRA: MARZO-XUÑO 2021
 PÚBLICO: ADULTO
 DURACIÓN: 80 MINUTOS
 XÉNERO: COMEDIA NEGRA
EN ESCENA
 NURIA GULLÓN
 XURXO CORTÁZAR
EQUIPO TÉCNICO/ARTÍSTICO
 MÚSICA ORIXINAL | RODRIGO CUEVAS
 ESCENOGRAFÍA E LUZ | BEATRIZ DE VEGA
 CONSTRUCCIÓN | JOSE FARO “COTI”
 VESTIARIO | ALICIA ROOT
 TEXTO | ESTHER F. CARRODEGUAS
 AXUDANTE DIRECCIÓN | ANXO OUTUMURO
 DIRECCIÓN | XAVIER CASTIÑEIRA + ESTHER F. CARRODEGUAS
TERCEIRO PERSONAXE: A CASA QUE XIRA COMA UN RELOXO
Unha espectacular escenografía reproduce unha casa que xira co pasar do tempo. Pero
para que xire, Xan e Mar teñen que poñer o seu gran de area, pois son as súas
pedaladas nunha bicicleta estática as que farán que o tempo pase.
Un espazo metáfora, un espazo xogo no que cada cousa se usa para demasiadas cousas
e onde todo ten volta e re-volta. Porque os 32 metros cadrados do piso están amoreadas
no teatro desa mesma maneira en que se nos veu enriba a casa… durante o
confinamento.
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O equipo
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Esther F. Carrodeguas e Xavier Castiñeira (é dicir, ButacaZero) son os ideadores,
creadores, produtores e directores desta peza sobre o confinamento. Ambos pasaron
precisamente o confinamento xuntos, como parella, e serán as súas propias experiencias
(acaso parecidas ás dos millóns de parellas confinadas) a base inicial para a creación de
32m2 .
Vivir esta experiencia xuntos e e decidir levala a escena dende o inicio, resultou de feito
ben interesante pois o propio proceso de confinamento foi algo así como unha residencia
creativa de 24 horas ao día. Cada nova que se le, cada artigo, cada meme, sempre se
comparte coa persoa en relación ao novo proxecto. Horas e horas xuntos fan deste o
proxecto máis investigado, vivido e reflexionado de cantos teñan feito ate o de agora.
En suma: eles propio son a base inicial de Mar e Xan.
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Pero por suposto, eles non se subirán a escena. E na procura da excelencia profesional
que sempre caracteriza á compañía, deciden arrodearse dalgúns dos mellores
profesionais da terra, sumando a un que non é exactamente da terriña, pero case-case,
pois galegos e asturianos, xa e sabe.
Mar e Xan virán encarnados pola parella de intérpretes galegos que máis se adecuaba, por
perfís, ao proxecto: Nuria Gullón e Xurxo Cortázar. Con extensas traxectorias teatrais,
ambos demostran sobre as táboas tanto a súa destreza cómica como a súa potencia no
drama e a traxedia. E as súas personalidades escénicas tan diferentes, antóllansenos
ideais para xerar os ritmos, angustias e conflitos da parella protagonista.
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Para a parte escenográfica, decidimos seguir traballando, como en espectáculos
anteriores, con Beatriz de Vega, escenógrafa e arquitecta, que aportará non só unha
visión escenográfica senón que tamén a súa mirada arquitectónica. Estas dúas vertentes
fan dela a persoa ideal para deseñar ese terceiro personaxe: esa casa de 32 metros
cadrados. Unha casa desestruturada, circense, unha casa transformable e xirable como as
horas do reloxo que pasan por veces rápidas e outras veces, menos rápidas ao compás –
como veremos- dunha bicicleta estática. A construción deste artefacto escenográfico virá
a cargo de José Faro “Coti”, quen xa demostrou en diferentes producións (tamén para a
nosa compañía) o seu bo facer en empresas complicadas. Por iso decidimos seguir
confiando nel.
Por último, parecíanos que un proxecto como este merecía unha música única, composta
para a ocasión. E decidimos chamar a un dos músicos que está revolucionando o
panorama estatal, coa súa mestura entre o local e o global que precisamente nos interesa
para o proxecto: o noso veciño asturiano Rodrigo Cuevas, que xa colaborara no pasado
con Esther F. Carrodeguas nalgunhas pequenas intervencións de rúa.
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ButacaZero
A COMPAÑÍA

BÚSCANOS!

ButacaZero é a plataforma creativa de Esther F.
Carrodeguas e Xavier Castiñeira, que propoñen un teatro
que dialoga directamente co mundo actual: un teatro
necesario. A investigación e a reflexión dende un ollar crítico
e irónico son as claves que definen as súas propostas que se
concretan en dramaturxias feitas á medida.

 BUTACAZERO.NET

ButacaZero deuse a coñecer no ano 2016 na Mostra
Internacional de Teatro de Ribadavia con Voaxa e Carmín,
peza que inicia unha triloxía sobre a memoria, neste caso
histórica, ao levar a escena a ás coñecidas Marías de
Santiago de Compostela. No 2017 estrean na butaca
[fantasía nº3 en Dor Maior], un solo no que se aborda a
memoria dende o esquecemento individual, investigando
sobre as demencias. EN 2018, estrean #camiños, unha
coprodución co CDG que pecha esta triloxía reflexionando
sobre a memoria dun pobo: o noso.
No 2019 estrean Despois das ondas, que leva a escena,
nunha proposta de teatro cinematográfico, a vida de María
Casares. No 2020, tralo paso da Pandemia, deciden reestrear un pequeno espectáculo de rúa, Velliñas, xunto a
Inherente Teatro. Un espectáculo que nos anima a tirar para
adiante.
Xa no 2021 estrearán 32m2, esta súa reflexión teatral sobre o
confinamento.

 CANAL YOUTUBE
 CANAL VIMEO
 FACEBOOK
 INSTAGRAM
NOMINACIÓNS



NOMINACIÓN MELLOR
TEXTO ORIXINAL PREMIOS
MARÍA CASARES 2020



NOMINACIÓN MELLOR
TEXTO ORIXINAL PREMIOS
MARÍA CASARES 2019



NOMINACIÓN MELLOR
TEXTO ORIXINAL PREMIOS
MARÍA CASARES 2016



NOMINANACIÓN
MELLOR VESTIARIO PREMIOS
MARIA CASARES 2020



NOMINANACIÓN
MELLOR MAQUILLAXE PREMIOS
MARIA CASARES 2020

HISTÓRICO DE ESTREAS
Título

Coproduciòn

Ano Estrea

Lugar De Estrea

VELLIÑAS

Inherente Teatro

2020

Sada

DESPOIS DAS ONDAS

Deputacion da Coruña

2019

Teatro Colón (A Coruña)

#CAMIÑOS

CDG

2018

Salón Teatro (Santiago)

NA BUTACA

AGADEA

2017

Teatro Principal (Santiago)

VOAXA E CARMÍN

Eme2 + MIT RIBADAVIA

2016

MIT Ribadavia

EL BVSCÓN

Goliardos

2014

Sala Ártika (Vigo)

SUPERMARKET

--

2013

Pub Uff (Vigo)
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Esther F. Carrodeguas
DRAMATURGA E DIRECTORA

PREMIOS | NOMEAMENTOS

Graduada en Dirección e Dramaturxia pola ESAD de
Galicia, Licenciada en Xornalismo pola ESAD de Galicia e
Técnico Superior en Imaxe, esta rianxeira asenta o seu
currículo entre as letras, o audiovisual, e o teatro. A súa
escrita cabalga sobre os lindes que separan os xéneros,
sendo moitos dos seus textos difíciles de clasificar.

 #CAMIÑOS

Despois de máis de 10 anos traballando para a televisión,
decide cambiar o seu rumbo vital de cara ao teatro,
despois de estudar interpretación en Espazo Aberto ou na
Escola Intenacional da Comicidade. Pouco despois,
durante os seus estudos na ESAD, funda xunto a Xavier
Castiñeira a plataforma ButacaZero.

DRAMATURXIA / DIRECCIÓNS (SELECCIÓN)
 Feminissimas. Dir: Xavier Castiñeira De Ste Xeito, 2020
 María Solinha. Cp-Guiónista. Dir: Ignacio Vilar.
 Fantasía nº5 en Sol ou Non. Dir: Gena Bahamonde. Centro
Dramático Galego. 2019
 Running. Dir e Dram. De Ste Xeito. 2019

FINALISTA PREMIOS
MARÍA CASARES
2018

 VOAXA E CARMÍN
PREMIO ABRENTE PARA
TEXTOS TEATRAIS DA MIT
RIBADAVIA NO 2015
FINALISTA PREMIOS
MARÍA CASARES NO 2016.
FINALISTA MONDOÑEDO
10 NO 2018

 ZORRO
PREMIO MELLOR
DIRECCIÓN MOSTRA DE
TEATRO UNIVERSITARIO
2009

 SUBIR O TELÓN

 O retorno da Bella Otero. Dir e Dram. Galicia es +. 2018

PREMIO MODESTO
FIGUEIREDO XXXII

 Loló e Mamá. Dir e Dram. De Ste Xeito. 2018

2006

 #camiños. Dir: Xavier Castiñeira. ButacaZero. 2018
 na butaca [fantasía nº3 en Dor ou Non]. Dir e Dram.
ButacaZero. 2017
 Voaxa e Carmín. Dir: Xavier Castiñeira. ButacaZero. 2016

PUBLICACIÓNS
 Malcriada (Ed. Positivas). 2020
 Fantasía nº5 en Sol ou Non. Ed. Positivas. 2019
 Loló e Mamá. Dentro de Dramaturxia Galega Actual. Á feira Edicións. 2018
 Voaxa e Carmín. Difusora de Artes, Letras e Ideas. O Carballiño. 2016
 na butaca [fantasía nº3 en Dor Maior]. Ed. Galaxia. 2017
 collage. Edicións Barbantesa, Cangas de Morrazo. 2011
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Xavier Castiñeira
O DIRECTOR

ALGÚNS DATOS

Licenciado en Dirección de Escena pola Resad.
Máster Universitario en Teatro e Artes Escénicas
da Universidade de Vigo. e estudos de Filoxía
Hispánica na USC (falta o último curso para
rematar)

 MEMBRO DA ACADEMIA

A súa carreira transcorre xunto a diferentes mestres
da dirección galega, nacional e internacional como
Manuel Lourenzo, Ana Vázquez de Castro, Fabio
Mangolini, Andrés del Bosque...

 COLABORADOR

A súa formación recolle diferentes métodos que
inclúen a gramática corporal de Lêcoq, a
preexpresividade de Barba, a diana de Donnellan,
a repetición de Meissner, o análise activo de
Stanislavski...
Compaxina dende os seus inicios no teatro a súa
labor creativa coa docente, impartindo aulas en
grupos amateurs, obradoiros de interpretación,
dirección e investigación escénica, ou como
docente de aulas regulares na Escola de
Interpretación DD en Madrid (2005-2011)
Dende o 2011 é docente na ESAD de Galicia
(Especialidade Dirección) dende o 2011

GALEGA DO TEATRO

 DIRECTOR DA AULA
UNIVERSITARIA DE
CORUÑA - 2000
PROXECTO ETC DE
CUARTA PARED

 AXUDANTE DIRECCIÓN
MANUEL LOURENZO
1998-2001
PREMIOS

 NOVECCENTO
PRIMER PREMIO FESTIVAL DE
TEATRO CIDADE DE LUGO

 CAMPO
PRIMER PREMIO FESTIVAL DE
TEATRO CIDADE DE LUGO

DIRECCIÓNS (SELECCIÓN)
 Feminissimas de Esther F. Carrodeguas. De Ste Xeito. 2020
 Despois das ondas de Ernesto Is. ButacaZero + Deputación de A Coruña. 2019
 #camiños, de Esther F. Carrodeguas. ButacaZero-CDG. 2018
 Voaxa e Carmín. De Esther F.Carrodeguas. ButacaZero-Eme2. 2016
 El Buscón, adaptación libérrima de Ozkar Galán. ButacaZero-Goliardos. 2015
 Supermarket de Esther F.Carrodeguas. ButacaZero. 2014
 Benson´s last night, de Ozkar Galán. Escuela Música Creativa. 2011
 RxJ, de Ozkar Galán. Mairitz. 2010
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Rodrigo Cuevas
MÚSICA MÁIOS QUE ORIXINAL
Rodrigo Cuevas é un artista total. Cantante,
compositor, acordeonista e percusionista. Grao medio
de piano e estudios de tuba no Conservatorio de Oviedo,
ademais de tres años de Sonoloxía cursados en
Barcelona (ESMUC)
Rodrigo Cuevas gusta de mesturar a canción tradicional
co cabaret e o cuplé, desfruta facendo conversar a
música electrónica co humor, a sensualidade e a crítica
rodrigocuevas.sexy
social convertendo os seus espectáculos nunha
experiencia cultural e sensorial con denominación de
PREMIOS E NOMINACIÓNS
orixe.
Axitación folclórica e electrónica, divismo de campo e
humor, erotismo elegante, hedonismo e celebración dos
dereitos innegociables, e fermosas coreografías
contemporáneas conxugan en una fórmula que a todo o
mundo gustaría clonar pero que ninguén excepto el, sabe
como facer.



2017 PREMIO AMAS MELLOR
ARTISTA REVELACIÓN



11 NOMINACIÓNS PREMIOS
DA MÚSICA INDEPENDENTE
2020 POR MANUAL DE
CORTEJO



DO PÚBLICO NA FEIRA DE
TEATRO DE HUESCA POR EL
MUNDO POR MONTERA

PERCORRIDO ARTÍSTICO PROFESIONAL
 2012. Primeiro álbum en solitario: Yo soy la maga
 La Dolorosa Compañía. Dúo de verbena psicodélica
 Primeiro espectáculo en solitario, Electrocuplé, co que xirou dous años por todo o underground
español.
 2016. EP Prince of Verdiciu co selo Aris Música.
 2017. El Mundo Por Montera. (Premio del Público en la Feria de Teatro de Huesca)
 2018. Verbena de la Paloma. Dirixida por Maxi Rodríguez no marco da Temporada de Zarzuela de
Oviedo
 Composición música para la obra teatral Sidra en Vena
 Presentador programa Televisión Principado de Asturias, programa: El camino.
 Forma parte del musical Horror, el show que nunca debió hacerse.
 2019. Espectáculo Trópico de Covadonga + LP Manual de Cortejo


2019. “BARBIAN”, zarzuela cabaret. Produción de Los Veranos de la Villa de MNadrid e dirección
de Fernando Carmena.
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