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Medidas de apoio ao sector audiovisual e creativo para contrarrestar efectos da Covid-19

Seleccionado o proxecto para a adaptación audiovisual dunha 
obra de teatro

Santiago, 2/6/2020

Dentro do paquete de medidas de apoio ao sector audiovisual e creativo adoptadas por
CRTVG para  contrarrestar  os  efectos  da  covid-19  propúxose  a  produción  audiovisual
dunha obra de teatro preexistente para a súa emisión nos medios públicos galegos.

O prazo para a recepción de propostas pechouse no pasado mes de maio co rexistro dun
total de 20 proxectos de diversas temáticas e xéneros en resposta a este chamamento.

A Comisión de análise e avaliación estudou polo miúdo os diferentes proxectos recibidos e
destacou a variedade e orixinalidade das propostas, que abranguen desde espectáculos
tipo perfomance máis innovadores, ata adaptacións dos grandes clásicos do teatro, pasan-
do incluso por proxectos con monicreques enfocados ao público infantil e familiar.

O enfoque prioritario para os membros da Comisión foi seleccionar unha proposta 
con temática apta para un público xeneralista que se puidese producir con técnica narrati-
va televisiva e que contase con profesionais con experiencia nese mesmo medio.

Tendo en conta estas premisas, a Comisión decidiu escoller a proposta de adaptación au-
diovisual  da obra  “Crónicas do paraíso”,  presentada pola  compañía teatral  Sarabela
Teatro en colaboración coa produtora Ollovivo e creada e dirixida por Gonçalo Guerreiro.
Sarabela Teatro é unha das compañías teatrais máis veteranas de Galicia e “Crónicas do
paraíso” unha versión libre da obra “Crónicas de Sochantre” de Álvaro Cunqueiro con
textos de Fernando Dacosta. A Comisión considerou que o combinación de Sarabela
Teatro co valor cultural da obra de Cunqueiro xunto coa competencia  técnica da produtora
Ollovivo e coa dirección de Luis Avilés, de exitosa traxectoria audiovisu
al, semella unha fórmula efectiva que ofrece elementos de garantía. Ademáis o elenco ar-
tístico da proposta conta coa necesaria solvencia e popularidade como son Elena Seijo,
Fernando Dacosta, Fran Lareu, Fina Calleja e Sabela Gago.

Por tanto,  a  seleccionada “Crónicas  do paraíso”  reúne tódolos ingredientes necesarios
para unha atractiva adaptación da obra ao formato televisivo e brinda ademais a oportuni-
dade de achegar ao gran público o universo máxico de Cunqueiro nunha faixa horaria de
gran consumo.
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