
JANUARY 2021

@abismocaracolDarío Autrán - 622193119 |  Sara Nieto - 676659654



ABISMO CARACOL
PRODUTORA

Abismo Caracol nace en 2009 das mans de Darío Autrán, co afán de crear

contidos que fomenten a cultura local. 

No campo audiovisual, destacamos a longametraxe "Tilda & Jean" que conta

cunha nominación aos premios Mestre Mateo na categoría de mellor película;

como guionista, destaca tamén o seu traballo no programa "O gato con botas"

de Manuel Manquiña.  

No ámbito teatral, Darío Autrán escribiu, dirixiu e protagonizou ata a data seis

obras, todas elas estreadas en Galicia. "Salamandra", "Malvís e fogo" e "O Lugar"

son as máis coñecidas, sendo esta última a elixida para a apertura do Festival

de Teatro con G no Torrente Ballester de Ferrol (2009).

As nosas liñas de traballo baséanse no uso do galego como lingua principal das

creacións e un afán investigador en novas formas de creación escénica.



RELATOS NEGROS

O crime, como todos vostedes saben, é algo tan antigo como a propia
humanidade. E o crime entre familiares é, sen dúbida, o máis xenuíno dos
crimes. Ninguén está libre de padecer a vertixe ou a pulsión do desexo... O
desexo de acabar co seu semellante aínda que este sexa un ser moi querido.
De feito, segundo cremos ás veces, o máis querido...

Relatos Negros é unha divertida obra teatral sobre unha das fascinacións máis

antigas do home: o asasinato. Todo temos un hobby, algo co que encher o noso
tempo: a uns gústalles ir pasar a tarde xogando ao golf, outros coleccionar selos e
a outros, por exemplo, ir á piscina. Pero a Manquiña o que lle gusta é coleccionar
historias sobre crimes. Un hobby como outro calquera…



MATERIAL

CRTVG

VALDEORRASDECERCA

MUSEO DO HUMOR DE FENE

TRAILER

http://www.crtvg.es/informativos/historias-criminais-da-man-de-manquina-en-relatos-negros-4205180
https://www.valdeorrasdecerca.com/manquina-en-estado-puro-conto-sus-relatos-negros-en-a-rua/
https://www.youtube.com/watch?v=88NIvvTvab8
https://www.youtube.com/watch?v=quV0RTGqNyo


FICHA

Dirección - Darío Autrán

Producción - Abismo Caracol

Espazo sonoro - Abismo Caracol

Animacións - Pepa Prieto Puy

Fotografía - Cris Andina

Deseño cartelería - Jean Pierre Llanos García    
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