
 

Sesión do 15 de xaneiro de 2014     SESIÓN ESPECIAL
ENTREPARADAS

FICHA TÉCNICA

Entreparadas. Galicia, 2013. Cor, 62 min. Xénero: Documental 
| Dirección e guión: Toño Chouza | Produción: Maxi Cid, María 
Liaño,  Toño  Chouza,  Jorge  Coira  [P(A)T] |  Fotografía:  Pablo 
Chouza |  Montaxe: Toño Chouza, Jorge Coira |  Música: Nico 
Casal, O Sonoro Maxín | Intérpretes: Silvia Adán, Maguett Anne, 
Teresa  da  Silva,  Marisol  Delgado,  Beatriz  Docabo,  Felisa 
Enchama, Félix Estévez, Sonia Ferro, Adrián Fernández.

HISTORIA / FILOSOFÍA
a

Entreparadas é unha expe-
riencia  humana  que  pode 
suceder  en calquera cida-
de do mundo. Casualmen-
te,  ocorreu  en  Ourense. 
Conxuga teatro e inclusión 
social  nun  escenario  dife-
rente:  o  transporte  cole-
tivo de viaxeiros. Artellado 
en torno a 16 persoas que 
forman  un  grupo  teatral 
para este proxecto, mestú-
ranse  experiencias  per-
soais únicas coa promoción 
dunha cidade cívica e edu-
cadora,  neste  caso  a  tra-
vés de textos teatralizados 
da  Xeración  Nós.  Deste 
xeito, no curto espazo de 
tempo entre parada e pa-
rada  proponse  unha  invi-
tación  “pola  convivencia, 
o respecto, a igualdade, a 
tolerancia”.
Entreparadas,  dirixido por 
Toño  Chouza,  estreouse  o 
16 de novembro en Cineu-
ropa, e conta no seu equi-
po con persoas experimen-
tadas no mundo do audio-

visual coma o director Jorge 
Coira  ou a  produtora  María 
Liaño.

SINOPSE
a

Entreparadas cóntanos a his-
toria de 16 persoas anónimas 
que  atesouran  experiencias 
vitais  únicas.  A  idea  parte 
dun  grupo  de  teatro  "invi-
sible" que actúa por sorpresa 
nos  autobuses  urbanos  na 
procura dun soño: aplausos, 
emocións, tolerancia, convi-
vencia, cultura e unha forte 
mensaxe social  que chega a 
moitos viaxeiros entre para-
da  e  parada  dos  autobuses 
grazas  aos  actores  partici-
pantes.  Un  proxecto  solida-
rio  que  cambiou  formas  de 
vivir e de ver as cousas.
A  longametraxe  fixa  a  súa 
mirada en José, con parálise 
cerebral, e Felisa, inmigran-
te invidente. Ambos compar-
ten  unha  experiencia  que 
marcará  as  súas  vidas  con 
outras persoas de diferentes 
colectivos, entre os que po-
demos  atopar  a  asociación 
contra o cancro, un centro

siquiátrico,  unha  unidade 
de  violencia  de  xénero, 
vítimas  de  accidentes  de 
tráfico,  unha  aula  muni-
cipal  do  maior,  discapaci-
tados  de  AIXIÑA,  menores 
con medidas xudiciais e ou-
tros voluntarios.

PREMIO
a

Esta aposta pola integración 
foi recoñecida na VI edición 
do Festival  Interacional so-
bre Cinema e Discapacidade 
organizado  pola  Fundación 
Anade, celebrado do 20 ao 
23 de novembro de 2013 na 
localidade madrileña de Co-
llado Villalba, na que Entre-
paradas foi elixida a Mellor 
Película do certame. O pro-
xecto conviviu con 80 pelí-
culas procedentes de Espa-
ña, Italia, Irán, México, Ale-
maña,  Arxentina e  rodadas 
en China ou Cambodia, das 
que só 12 formaron parte da 
Sección  Oficial.  O  xurado 
estaba  composto  por  José 
Coronado,  Imanol  Uribe  e 
José Colmenero.

O luns: CICLO AMAL · O mércores: DIAZ, NON LIMPEDES O SANGUE
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