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Summum é unha selección dos espectáculos 
máis relevantes do panorama estatal.

Summum é un esforzo pola calidade, e unha 
forma de achegarte aos artistas máis coñecidos 
e recoñecidos.

Ergue o pano.

Descobre o Summum das artes escénicas.

VENDA DE ENTRADAS 
anticipadas ata esgotar localidades en:

DE NON ESGOTARSE, 
venda de entradas 
na billeteira do Pazo 
dende 2 horas antes

a nova marca de

902 504 500

PAZO DA CULTURA DE PONTEVEDRA
ABRIL-MAIO-XUÑO DE 2017

*EXCEPTO O PODER DO ARCABUZ
á venda en www.ticketea.com



Summum  trae o musical de Quique 
Peón —autor, director e coreógrafo— 
que recrea a Revolución Irmandiña que 
tivo lugar en Galicia na Baixa Idade 
Media. Trátase dun espectáculo que 
combina música e danza (tradicional e 
contemporánea) en gran formato, con 
case un cento de artistas no escenario: 
33 bailaríns/as, 24 músicos/as e 40 
persoas no coro.

A nova e inocente presentadora do 
tempo nun informativo de máxima 
audiencia tamén é, “casualmente”, 
a amante do presidente da canle de 
televisión. Marisol (Marta Hazas) ansía 
converterse en actriz e Adolfo (Carlos 
Sobera) decide cumprir o soño da súa 
“noiva”. Para iso, contrata os servizos 
de Max (Javier Veiga), un mediocre 
aspirante a director de cine.

Comedia rotunda, chea de gags visuais 
e verbais, protagonizada por Eva (Teté 
Delgado) quen decide obsequiar ao 
seu home, Jaime (Gabino Diego), cun 
intercambio de parellas para celebrar 
os seus vinte anos de matrimonio e, 
de paso, osixenar un pouco a relación. 
O que (a priori) parece unha velada 
excitante e divertida, converterase nun 
auténtico pesadelo…

Calificada polo seu autor, Florian Zeller, 
como unha farsa tráxica, El Padre 
trata sobre a perda da realidade na 
vellez. Andrés (Héctor Alterio) semella 
confundido, quizais polos intereses 
que o rodean (nunca o saberemos). 
Situacións ambiguas, réplicas mordaces 
e personaxes duplicados nunha das 
obras máis apaixoantes e profundas do 
teatro contemporáneo.

29 ABRIL | 21.00 h

O PODER DO ARCABUZ
Quique Peón Cía
Prezo: desde 14€ máis gastos de tramitación
Entradas á venda en www.ticketea.com

7 MAIO | 20.00 h

5 Y ACCIÓN
Carlos Sobera, Marta Hazas, Javier 
Veiga, Marta Belenguer e Ana Rayo
Prezo: 20€ máis gastos de tramitación

27 MAIO | 21.00 h

EL INTERCAMBIO
Gabino Diego e Teté Delgado
Prezo: 20€ máis gastos de tramitación

3 XUÑO | 21.00 h

EL PADRE
Héctor Alterio, Ana Labordeta, 
Luis Rallo, Miguel Hermoso, Zaira 
e María González
Prezo: 20€ máis gastos de tramitación


