
SE 
FOSEN 

TURISTAS 
LEVARÍAN 

GAFAS DE SOL 

limiar 

Promoven: 

Un espectáculo en coprodución con: 
Centro Dramático Galego | Teatro Nacional Dona María II de Lisboa 

Cía. Nacional de Fósforos de Buenos Aires | El Mura de Montevideo I 

Comedias do Minho 



  
 



Tempada 2019/2020 

Estrea 25 outubro de 2019 
 CCE MONTEVIDEO – URUGUAI 

Estrea Galicia 12 decembro 2019 
SALÓN TEATRO – CENTRO DRAMÁTICO GALEGO 





Esta triloxía é un proxecto que se desenvolve dende fai cinco anos 

no que investigamos sobre a memoria colectiva, a idea do ciclo, o 

concepto de progreso, espazo e territorio, tempo.   

 

Pangeia (2014/2015) tomou como punto de partida os ciclos da terra, 

os ciclos da sociedade e os ciclos na vida do ser humán. Para iso 

partimos das propias vivencias e realidades culturais dos 

coproductores: Galicia, Brasil e Portugal. 

 

Se fosen turistas levarían gafas de sol (2019/2020) céntrase na 

emigración e cómo ésta muda a sociedade de orixen e de destino. A 

partir da experiencia dos intérpretes coa emigración construirase 

un mosaico de ideas, reflexións e sensación. 

 

Paralelo (2024/2025) investigará sobre o territorio usando a 

metáfora dos paralelos terrestres para facer cortes no espazo e o 

tempo; na memoria para pensar en qué nos deparará o futuro.  

 

 

 

 

Triloxía do  
espazo e o tempo 



Comedia de autoficción documental transdisciplinar e interxeneracional 
para especies de espacios e público con o sen memoria interpretada por cinco  

persoas ou máis que poden non ser actores ou actrices. 
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A memoria é un arma que se dispara sen querer. Lembramos, 

esquecemos.  

A memoria é múltiple, é diversa. Nada hai máis democrático e tirano 

que a memoria. Memoria individual, íntima, secreta; memoria 

colectiva. A memoria é un espello que non  deixa ver o presente 

pero proxecta o noso futuro. Hoxe é memoria do mañá, futuro do 

onte. Somos producto dun espacio,  dun tempo, dunha memoria.  O ser 

humán ten loitado dende sempre por controlar o espazo, por 

reconstruir a memoria… pero o tempo escápase entre osos dedos. 

España, Italia e Portugal compartimos a memoria do exilio, a 

migración e aínda así hoxe esforzámonos para esquecéla fronte a 

outros exilios, outras migracións.  Mudamos o Atlántico por outros 

mares e os Pirineos ou os Alpes por outros montes pero a historia é 

a mesma. Muda l época, mudan as persoas pero a historia repítese. 

Decíanos un familiar que o mundo estaba dividido en dous: os 

fodidos e os  que foden.  Non lembramos que estivimos dun lado. 

¿Lembraremos que estamos do outro? ¿Qué contaremos as nosas neetas 

cando pregunten qué pasou cando pregunten por qué?. Todas as 

persoas somos fillas, nais o irmás de emigrantes, pero  algunhas 

esquecemos quén fumos, non  sabemos quén somos e temos medo do que  

sexamos.  Non deixamos o noso país por vontade propia. O sabemos. 

Elas tampouco. 

 

SE FOSEN TURISTAS LEVARÍAN GAFAS DE SOL 

  

 

 





Esta é unha foto da emigración galega. Da nosa emigración. Anos 50. 

Porto de Vigo. Ao fondo vese o que hoxe é a zona de trasatlánticos e 

da aduana, aínda en construcción naquel momento. Para nós é pasado e 

para as que marcharon era futuro.  

 

A foto orixinal é do tamaño da palma dunha mán sen embargo nela cabe 

unha familia, un pobo. É a xente de Matamá que vai a despedir as 

súas. Ás nosas.  

 

Nesa foto están Pacita, Chelo, Gelina, Tita… nós somos os netos de 

Pacita. A súa irmá Chelo marchaba ese día para Uruguai. Tiña 20 anos 

e Pacita 18. No barco só tiñan plaza para unha. Pequenas decisións 

irse, quedarse.  

Hoxe a ese muelle chegan cruceiros con miles de turistas que entran e 

saen pero aquí, nesta foto, ninguén leva gafas de sol. 





Se fosen turistas levarían gafas de sol é un espectáculo no que, a 

través da palabra, a música en directo, o son, o movemento, a danza 

e o audiovisual se presenten en escea pasaxes das nosas historias 

familiares ligadas ao exilio e a emigración. O fin é recuperar a 

memoria como metáfora do presente no que vivimos. Existe un 

paralelismo entre o que sucedeu con nós décadas atrás, o que segue 

a suceder no mundo e, infelizmente, o que sucederá. 

UNHA COMEDIA, UNHA REVISIÓN DO NOSO PASADO DENDE O HUMOR 

O tema é serio e a reflexión debe ser profunda pero o espectáculo 

non vai ser un velatorio. O espectáculo vai ser unha celebración da 

vida, da supervivenza, do camiño percorrido. Dende a nostalxia, 

dende o humor, dende a metáfora pero tamén dende a crudeza do 

presente. Cualquer tempo pasado non foi mellor, pero así tentamos 

lembralo. O espectáculo construirase  aredor de cuadros ou esceas 

nas que compartir pequenas lembranzas, pequenas memorias ligadas ao 

proceso da migración. A saída, a chegada, o sentimento de ser de 

ningures, a distancia, a “saudade”,  a integración, a “morriña” e a 

morte. 

 

 

 O espectáculo 





O océano era o mesmo para Galicia e Uruguai. Todas nos bañábamos 

nas mesmas augas pero o punto de vista era diferente. Unhas 

mirábamos dende o norte, outras dende o sur, unhas ao leste outras 

ao oeste. Todo é cuestión de puntos de vista.  

 

Neste espectáculo decidimos convidar a artistas, amigos e amigas 

que nos den o seu punto de vista sobre a emigración. Sobre a nosa, 

a deles, a pasada, a presente e a futura. Cada punto de vista é 

único, cada persoa tamén. Por iso este é un proxecto de personas 

que mudará ao longo do tempo. Porque as persoas mudamos, porque 

convidaremos a novos puntos de vista a compartir escenario. 

 

O elenco básico estará formado polos netos de Pacita pero  

complementarase con puntos de vista aportados por persoas, artistas 

ou non, chegadas dende lugares nos que a emigración galega deixou a 

súa pegada. Persoas que nos permitan dar diferentes enfoques ao 

noso relato, que nos permitan xogar e compartir. Persoas que hoxe 

levamos gafas de sol… ou non. 

  

 

 

O espectáculo 





Equipo técnico e artístico 
En escea: Brais Iriarte, Fran Núñez, Manuel Coelho, Juan Caputo, 

Cristián Palacios, Iván Solarich, Mariano Solarich, Magadalena 

Fernández e Martina Fernández. (Elenco incial estrea Uruguai e 

Arxentina)  

Dirección e dramaturxia: Fran Núñez  

Dirección musical e composición: Brais Iriarte  

Espacio e iluminación: Coco Castro y Fran Núñez  

Equipo de produción: Gimenez & Giménez, Carlos Martínez Carbonell e 

Fran Núñez 

 

 

 

 

Idiomas: galego, español, portugués, italiano. 

Duración estimada: 80 min. 

Edade recomendada: maiores 14. 

Requisitos escénicos mínimos espacio: 5 x 5 x 3 m Técnica 

adaptable. 

Espectáculo para sala e espacios non convencionais. 

 

EN XIRA CO ESPECTÁCULO ESTÁN DISPOÑIBLES OS ESPECTÁCULOS 

INDIVIDUAIS E TALLERES QUE SE INDICAN NO ANEXO. 

 

Datos básicos 





Limiar teatro 

Limiar teatro somos unha compañía galega creada en 2009 con 

numerosas produccións que dende entón teñen xirado por España, 

Portugal, Francia, Brasil, Bolivia, Arxentina e Uruguai. 

Limiar significa límite, fronteira e por iso a compañía móvese nas 

fronteiras artísticas, xeográficas e personais. 

Investigamos no umbral das artes integrando diferentes disciplinas 

como teatro, danza, música, teatro de obxetos, cociña ou artes 

plásticas. 

Rompemos as fronteiras xeográficas con coproduccións e xiras 

internacionais que nos levaron a estrear a maior parte das nosas 

produccións fora de Galicia e a integración nos equipos de 

profesionais de España, Francia, Rusia, Brasil, Colombia ou 

Portugal e que neste proxecto se ampliará a novos países. 

Profundizamos na relación entre as persoas, creando proxectos 

comunitarios especiais en espacios singulares en colaboración con 

Teatro del Hereje, nos que intérpretes profesionais comparten 

escenario con agrupacións locais pondo en valor o patrimonio 

arquitectónico e inmaterial das localidades. 

 

 

 





Calendario 

2019  

XIRA URUGUAI - ARGENTINA 

CENTRO CULTURAL ESPAÑOL EN MONTEVIDEO 

24 outubro – preestrea, función para a Dic. Xeral de 

Emigración Xunta de Galicia. 

25 e 26 outubro – estrea absoluta e función. 

CENTRO CULTURAL ESPAÑOL EN BUENOS AIRES 

29 e 30 outubro – “Two much people for a selfie” Taller 

teatral de creación e investigación teatral. Impartido por 

equipo artístico.   

CENTRO ARZUANO MELLIDENSE BUENOS AIRES  

31 outubro – función para a Dic. Xeral Emigración. 

CENTRO CULTURAL EL RESURGIMIENTO DE BUENOS AIRES 

1 novembro – estrea Arxentina. 

TEATRO DE LA COMEDIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

2 e 3 novembro – funcións. 

XIRA GALICIA 

CENTRO DRAMÁTICO GALEGO, SALÓN TEATRO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

10 a 21 decembro – estrea en Galicia e funcións. 

TEATRO ROSALÍA DE CASTRO A CORUÑA 

22 decembro – función. 

2020 

XIRA ESPAÑA- PORTUGAL 

En tramitación funcións abril e novembro-decembro. 

XIRA LATINOAMERICANA 

En tramitación funcións en outubro. 
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Xestión, produción e distribución 
Carlos Martínez Carbonell 
+34 678 460 559 
cmcarbonell@cremilo.es 
www.cremilo.com 
 
 
 
 
 
Produción artística 
Fran Núñez 
+34 645 444 836 
limiarteatro@gmail.com 
www.limiarteatro.com  

limiar 
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https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZWGgY7ZEcdedgkF3eQ3HXsALFq8q74KO9Wk
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