
"Contos de Contrabando"

Naciu en Santo André de Comesaña (Vigo) en 1962, é un actor, narrador 
oral, director e tradutor de teatro, especialista en comedia, contacontos e 
animación de rúa. 

Comezou a súa carreira no teatro en A Farándula (Vigo, 1980), compañía na 
que colaborou ata a súa desaparición. Fundador de Tranvía Teatro (1989), 
con Cándido Pazó, e de Ollomoltranvía (1993), deu o salto ao cine en 1987 
con Gallego, no que ten feito filmes nos que destaca ¿A ti como se che di 
adeus? Na pequena pantalla ten actuado en programas de lecer (Arestora, 
Luar...), series (Mareas Vivas, Galicia Express...) e telefilmes (Condenado a 
vivir). O seu personaxe Miñato, da serie Padre Casares, é un dos que máis 
popularidade lle dou. 

Foi presidente da Asociación de actores e actrices de Galicia entre 2013 e 
2015.

"Os mellores Monólogos"

Actor de teatro e presentador da Radio Galega, comezou a traballar na 
TVG como presentador do programa A Reoca en 1990 con Antonio Durán e 
colaborou noutros programas como Sitio Distinto ou Luar. Foi a personaxe 
de Ladislao Couto en Mareas vivas (onde tamén exercía como guionista) a 
que o deu a coñecer amplamente en Galicia.

A súa carreira cinematográfica comezou con Sei quen es (1999) e continuou 
con títulos entre os que destacan O lapis do carpinteiro (2003), Cargo 
(2006), Heroína (2005), Volver (2006), A praia dos afogados (2014) ou 
Dhogs (2017).

En 2005, tivo un papel regular na serie de Antena 3, Lobos, e no 2006 
presentou na  TVG Somos unha potenzia, o primeiro "late night" de 
Galicia.

Conta cunha longa carreira no mundo do monólogo, acadando gran éxito 
por toda Galicia e fóra dela. En 2003 foi finalista do Certame de Monólogos 
de El club de la comedia. En 2008 co-produciu con Abada a súa obra de 
teatro Humor neghro, coa que actuou por toda a comunidade co músico 
guineano Manecas Costa.

En 2018 interpretou a Laureano Oubiña en Fariña, a adaptación 
televisiva do libro homónimo de Nacho Carretero.
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"Tiempo al tiempo"

Naceu na localidade toledana de Talavera de la Reina en 1981.

É monologuista e actriz profesional dende 2007 con múltiples 
monólogos e multitude de sketches grabados para Comedy Central 
e El club de la comedia, que a ecolleu como gañadora do V 
Concurso de monólogos. O premio foi a participación na tempada 
2012-2013, grabando o seu monólogo El mundo miente 
compartindo programa con Berto Romero, Joaquín Reyes, Florentino 
Fernández e Ernesto Alterio.

Ten 4 monólogos emitidos no  Club de la Comedia en 2011, 2012, 
2015 e 2017 de texto propio.

Dende o 2007 percorre o país cos seus espectáculos unipersonais 
(monólogos de humor) por teatros e eventos privados para multitude 
de empresas do país.

Na primavera de 2013 entrou a formar parte do equipo de “La 
noche de José Mota” grabando pezas ultra rápidas na maioría dos 
programas da tempada.

Estivo ademáis en outros programas como Zapeando, Dfiesta, El 
intermedio, e dende este ano en ¿Y si sí?

"Miniobras e Monólogos"

Os alumnos da Escola de Teatro de Negreira, volven a interpretar os 
monólogos que estrearon no 2020 e que tiveron tanto  éxito.

Por mor da pandemia moita xente non puido acudir o Auditorio a velos, por 
iso volven o escenario para quitarnos unhas risas e amosar o seu talento.

Poderemos ver varias obras curtas e monólogos sobre diversas temáticas, 
sempre dende a perspectiva do humor.
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