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Dúas donas que bailan 
 
 
Traxicomedia  orixinal de Josep Mª Benet i Jornet 
 
 

 sabedoría do grande mestre da dramaturxia catalá contemporánea, 

Josep Mª Benet i Jornet,  aparece de maneira espléndida,  unha vez 

máis,  na súa derradeira proposta dramática:  Dúas donas que bailan 

(2010).  

Neste novo agasallo teatral, Benet i Jornet , “Papitu”, como é coñecido 

cariñosamente,   fainos compartir o drama,  os soños e os fracasos das súas 

complexas personaxes nunha  viaxe intensa, brutalmente divertida, 

conmovedora,  plena de beleza dramática e iluminada pola inmensa 

humanidade que dúas mulleres agochan baixo a férrea armadura de ironía e 

dureza coa que intentan defenderse dos implacábeis embates da sociedade 

insensíbel e cruel na que lles tocou habitar:  a mesma sociedade na que 

habitamos nós.  

E tamén vostedes. 
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• Sinopse argumental 

 

nha muller maior, viúva, que soña cunha viaxe a París e con rematar 

unha colección de tebeos da infancia, para a que só lle falta un 

exemplar,   resístese a abandonar o esfarelado piso no que habita, 

malia as presións dos fillos, cos que non mantén moi boa relación,  e tamén da 

axencia inmobiliaria propietaria do inmoble. Todos eles  teñen outros plans 

para a vivenda.  

 

A filla, en tanto non consegue que a nai mude de actitude,  contrata unha 

muller para que vaia facer os labores domésticos na casa dúas veces por 

semana. 

 

A muller contratada é unha profesora de Lingua e Literatura, de 

mediana idade,  obrigada polas circunstancias a aceptar o traballo. O seu 

carácter contestatario non ten nada que envexar se o comparamos co da vella,  

outrora unha muller rebelde  e activista.  

 

A presenza desta muller non é ben recibida,  e cada xornada convértese 

nun inquietante e por veces cómico “toma e daca”,  que vai evolucionando  

sorprendentemente a cada instante.  

 

Os asuntos 

 

n Dúas donas que bailan imos transitando polas duras paisaxes que 

conforman a sociedade contemporánea: a soidade na vellez, o 

desencontro xeracional, a especulación inmobiliaria, o Alzeimer,  o 

suicidio, a violencia no fogar; a amizade; os soños da infancia….. Todo 

adobiado cun humor malvado;  un humor que mestres como Benet i Jornet 

adoitan manexar doadamente. 

Asuntos e emocións que van conformando a complexa paisaxe na que se 

desenvolve esta fascinante traxicomedia. 

E a tenrura invádenos. 
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EQUIPO ARTISTICO  
 
 
 

 

Josep María Benet i Jornet (Barcelona, 1940), Premi Josep Maria de Sagarra 
1963,  Premio Nacional de Literatura Dramática 1994 por “E.R”, Premio Nacional de 
Teatro (1995), Creu de Sant Jordi (1997), Premio da Institució 
de les Lletres Catalanes (1998), Premio Max de Honor 2010, 
finalista na XV edición dos Max por “Dues dones que ballan”,  
e Premi d’Honor de les Letres Catalanes (2013),entre outros 
moitos galardóns.  
 
Benet i Jornet  é  un dos dramaturgos de referencia do teatro 
catalán contemporáneo. 
 
Aínda mantendo unha importante actividade como guionista  
para cine e televisión, afirma que o teatro é o lugar no que 
mellor se atopa nesta vida. "O amor ao teatro foi e segue a ser unha obsesión que 
condiciona por completo a miña vida”  
 
Deuse  a coñecer con Una vella, coneguda olor, obra que recibe o premio Josep M. de 
Segarra en 1963, e no 1970 publica conxuntamente Fantasia per a un auxiliar administratiu 
e Cançons perdudes. A súa liña  realista segue con Berenàveu a les fosques (1972) e Quan 
la ràdio parlava de Franco (1979), e con Revolta de bruixes (1977) adquire un ton simbólico. 
O mundo da infancia e o da posguerra toman unha dimensión mítica  nunha nova 
peza: La desaparició de Wendy. Cultiva tamén o teatro infantil: Supertot (1975), Helena a 
l'illa del baró Zodíac (1975) ou El somni de Bagdad (1977), entre outras. En 1989 estrea Ai, 
carai! no Teatre Lliure, e Desig, en 1991, no Centre Dramàtic de la Generalitat. 

As súas últimas pezas estreadas foron Olors, dirixida per Mario Gas (TNC, 2000), Això, 
a un fill, no se li fa (Teatreneu, 2002), L'habitació del nen (Teatre Lliure, 2003), Salamandra 
(TNC, 2005), Soterrani (2008) e Dúes dones que ballen, (Teatro Lliure 2011). Teatro do 
Atlántico puxo en escena no ano 2011 “E.R.” en lingua galega, con notable éxito de 
público e crítica. 

Benet e Jornet,  guionista das primeiras telenovelas producidas por Televisió de 
Catalunya  foi un dos escritores principais da celebrada serie “Amar en tiempos 
revueltos”  

No verán do ano 2015, a súa filla deu a coñecer publicamente que o dramaturgo 
padecía o mal de Alzhéimer. 

 

 

 

 
 

 



 
 

• Xúlio Lago.  Dirección de escena e iluminación    
                                

   No ano 1984  forma parte do colectivo de 
profesionais que promoven a creación do Centro 
Dramático Galego. 
 Crea con María Barcala  “Teatro do Atlántico”, 
1985, compañía coa que desenvolve un traballo 
fundamentalmente de Dirección. coa posta en escena de 
textos de autores contemporáneos como Ibsen, 
Fassbinder, Heiner Müller, Roberto Salgueiro, Teresa 
Moure, Desola, Garcia Lorca, Sanchis Sinisterra, Miró i 
Coromina ou Harold Pinter. 
 Paralelamente ao seu traballo en Teatro do 
Atlántico, ten colaborado con outras Compañías, entre as que cabe subliñar os traballos 
feitos  coas Compañías Teatro do Noroeste de Viana do Castelo, Talía Teatro ou 
Lagarta Lagarta. Ten participado tamén periodicamente como actor en varios 
espectáculos do C.D.G., asumindo a dirección de cinco das  producións daquela 
Compañía Institucional: “A fiestra valdeira”, de Rafael Dieste, “A noite vai coma un 
río”, de Alvaro Cunqueiro, “Seis personaxes á procura de autor”, de Pirandello, 
“Woyzzeck”, de Büchner e “As Actas escuras”, de Roberto Vidal Bolaño.  
 

 

• MARÍA BARCALA, intérprete de Dona María 
                   

 Na súa intensa e ininterrompida actividade profesional, iniciada con 
“Teatro da Mari-Gaila” (Compostela, 1979), leva incorporado a moitas das grandes 
personaxes femininas na historia do teatro moderno, como a 
Nora de “Casa de bonecas”, de Ibsen,  a Marteuil de “Quartett”, 
de Heiner Müller, a marabillosa Natalia de “O cerco de 
Leningrado”, de Sanchis Sinisterra, a  inmensa Clitemnestra de 
“Clitemnestra ou o crime”, de Marguerite Yourcenar, a Dona Inés 
de “A noite vai coma un río”, de Cunqueiro, ou  a Rosalía de 
Castro, de “Rosalía”, de Otero Pedrayo. 
 De especial valoración é merecente o seu 
último traballo coa interpretación de Helena de Troia en “Helena: 
Xuízo a unha lurpia”, de Miguel del Arco, creación que mantén 
en repertorio. Entre outras compañías coas que ten traballado 
figuran  “Teatro Guirigai” (Madrid), Ítaca Teatro (Compostela), ou Teatro do 
Noroeste (Compostela), ademais de formar parte durante varias temporadas do elenco 
estable do Centro Dramático Galego, manténdo sempre en continuidade o seu traballo 
con Teatro do Atlántico, compañía da que é cofundadora. 
   Entre outros premios, acaba de  recibir o Premio Maruxa 
Villanueva 2016, pola súa interpretación de “Ana” en “O principio de Arquímedes” e 
pola súa traxectoria profesional, e, conxuntamente con Xúlio Lago, o Premio da Crítica 
de Galicia 2016 adxudicado á súa compañía, Teatro do Atlántico. 
 
 
 
 
 

 



 
 
• MARÍA ANGELES IGLESIAS, Intérprete de  Ángeles 

        
 Naceu en Buenos Aires, Arxentina, onde se formou como actriz, 
fundamentalmente na Escola de Teatro de Augusto Fernandes (1998-2001) e como 
Pedagoga Teatral no Instituto Universitario Nacional de Artes (2001-2005), 
proseguindo a súa formación con mestres de distintas escolas 
como Elsa Berenguer, Ricardo Bartis, Carlos Ianni,  e Óscar 
Pachecho entre outros. 
Desde xullo de 2009 vive en Santiago de Compostela, onde se 
desenvolve como actriz e dramaturga. 
En decembro do 2016 estreou o musical infantil “Un lugar 
chamado mundo”, terceira produción do grupo   “Verdeveras 
Expresions Artísticas” que fundou no 2010, presentando no 2011 
“Tacóns de Corda”,  protagonizando, tamén no 2011, xunto a 
Anxo Tirado a obra para nenos “Bom e Villa” escrita por Marìa 
Inés Cuadrado, con música orixinal de Nani García (Compañía Teatrovador de A 
Coruña).  
No 2013 formou parte da mostra “Catro monólogos e unha foto de familia” coa peza “A 
soas con Marilyn”, e desenvolveu xunto á actriz Lina Perez o proxecto “Reconvertindo 
Espazos”, que propón teatro en espazos non convencionais para repensar algunhas 
cuestións de xénero (2013/14) . 
No 2014 estrea “Desalmad@s”,  baixo a dirección de Carlos Neira,  
Desde outubro do 2009 imparte clases regulares de Tango-danza en Espazo Aberto  
e realiza talleres independentes orientados a distintos colectivos.  
  
 

• ANTONIO F. SIMÓN, Escenografía     
 

Escenógrafo, actor, iluminador, deseñador de vestiario, guionista, director de Teatro,  
Cine e T.V., actor e director de Dobraxe, a traxectoria profesional de A.F.Simón sitúao 
como un dos “precursores”  do teatro galego profesional en tanto 
que co-fundador do grupo Troula no ano 1978, sen que desde entón 
se interrompera o desenvolvemento dunha longa e intensa 
actividade creativa, participando, desde as diversas disciplinas 
(actor, director, escenógrafo ou iluminador) en producións tanto de 
compañías galegas (Teatro do Noroeste, Teatro do Atlántico, 
Centro Dramático Galego,  Teatro do Morcego, Galería) como de 
compañías  portuguesas (Centro Dramático de Viana ou Compañía 
de Teatro de Braga). 
Entre os seus traballos máis recentes figura “Helena: Xuízo a unha 
lurpia”, de Miguel del Arco, para Teatro do Atlántico(Escenografía); “A función do 
tequíla” de M. Guede, para Teatro do Morcego (Dirección); “Un Picasso” de J.Hatcher 
para Cía.Teatro de Braga (Iluminación); “Encuanto navegábamos”, Centro Dramático de 
Viana (Espazo Escénico e Iluminación). 
 Do 2010 ao 2014 imparte Espazo Escénico na Escola Municipal de Teatro de Narón; no 
2014, curso de Espazo Escénico e Lectura Dramatizada en Braga. 
 
 
 
 



 
 
 
 
BRAIS MORÁN, Espazo Sonoro 
 
Músico con cerca de vinte anos de actividade profesional como compositor, cantante e 
instrumentista, preparando na actualidade o seu segundo disco que terá a súa 
presentación neste 2018, afianzándose como un dos referentes 
principais da música galega da última década. 
Paralelamente ao seu traballo discográfico e salientable a súa 
participación en producións do teatro profesional galego, como 
intérprete (Daquel Abrente, CDG); como compositor e/ou como 
responsable do espazo sonoro en varios espectáculos como 
Confesión (2005); Imperial café cantante (2006); Romeo e Xulieta 
(2010); ou Último Cowboy (2011) todos eles con Teatro do 
Noroeste. 
Brais Morán perfílase como un dos músicos galegos con máis 
experiencia e sensibilidade para integrar a linguaxe musical na disciplina específica da 
linguaxe escénica. 
 
 
 
ALEIXANDRE  LAGO, Tradución 
 
Graduado e Máster en Filosofía pola Universidade de Barcelona, cunha tesina 
sobre “Mímesis y conocimiento en Aristóteles”.  
Aleixandre Lago  fixo tamén estudos de lingua e literatura 
clásicas; foi 1º Premio no XV Certame de Poesía de 
Mondoñedo (2014) e é colaborador habitual da revista 
dixital “Parafernalia”, editada en Barcelona. “Ulises, de 
Tennyson: Proemio y traducción”, “Sobre Rubén Darío”, e 
“Notas sobre Dagas Voladoras” son os seus últimos traballos.  
Na actualidade traballa na preparación dun libro de poemas 
en galego e nunha escolma para a posta en escena por Teatro 
do Atlántico  dun recital de poesía galega contemporánea. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

A Compañía 
 

 
Teatro do Atlántico, (Culleredo-A Coruña),  constitúese no ano l985. Leva 

realizadas ata o momento 33 producións, entre as que podemos subliñar 
“Xoana”, de Manuel Lourenzo, “Casa de Bonecas”, de Henrik Ibsen, “A noite 
das Tríbades”de Olov Enquist, “Amor de don Perlimplín con Belisa no 
Xardín”, de Garcia Lorca, “Solo para Paquita”,de Ernesto Caballero, “O cerco 
de Leningrado”, de Sanchis Sinisterra, “Vanzetti”, de Luís Araújo, “Unha 
primavera para Aldara”, de Teresa Moure,   “O encoro”, de Conor McPherson, 
“A raíña da beleza de Leenane”, de Martín McDonaghh , “Memoria de Helena 
e María”, de Roberto Salgueiro, “A charca inútil”, de David Desola, “O 
principio de Arquímedes”, de J.Miró i Coromina ou “Helena: Xuízo a unha 
lurpia”, de Miguel del Arco, o seu último traballo que permanece en 
distribución. 

 
As súas producións son representadas  por toda Galicia e teñen realizado 

xiras por case todas as autonomías do Estado español, con participación en 
numerosos festivais nacionais e internacionais de Teatro, como o 
Iberoamericano de Cádiz , o FITEI, de Porto, o FIOT de Carballo, o MITEU de 
Ourense, o Latinoamericano de Córdoba (Arxentina), o Internacional de 
Caracas (Venezuela), a MIT de Ribadavia, o FESTEIXO, de Viana do Castelo, a 
Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, Festival de Teatro de Cee, 
Mostra de Cariño,  ou Muestra de Teatro de las Autonomías “Villa de 
Madrid”,  sendo presentados os espectáculos sempre en Lingua galega. 

 
Ao longo destes anos os diferentes espectáculos levados a escena por 

Teatro do Atlántico acadaron un total de 63 Nominacións e 24 PREMIOS DE 
TEATRO: María Barcala, Casilda García, Susana Dans, María Bouzas e 
Gonzalo Martin Uriarte recibiron importantes premios de Interpretación en 
papel Protagonista por traballos realizados coa Compañía, premiada tamén 
varias veces nos apartados de Dirección (Xúlio Lago), Escenografia (Antonio 
F.Simón, Carlos Alonso), Actor Secundario (Toño Casais) ou Mellor 
Espectáculo: (“Unha primavera para Aldara”, “A raíña da beleza de Leenane”, 
“A noite das Tríbades”, “O Encoro” e “O principio de Arquímedes”).    

 
A Compañía ven de recibir o Premio da Crítica de Galicia 2016, no 

apartado de Artes Escénicas. 


