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ARGUMENTO: 

 

A obra representa a historia dun pequeno ogro que vive só coa súa nai nunha casa 

no medio dun tupido bosque, apartado da comunidade. O día en que empeza a ir á 

escola e ve a outros nenos descobre a súa diferenza, non só no seu tamaño, senón 

tamén no seu instinto: é o fillo dun ogro que a súa nai amou de forma apaixonada.  

O Ogrocho, cos seus seis anos, a súa forza extraordinaria e a súa terrible herdanza, 

intenta reconcíliarse coa súa parte oculta, dominar os seus instintos nun intento de 

parecerse aos demáis.. Para elo ten que superar tres probas.... 

Este relato negro e tenro inspírase nos contos tradicionais e está escrito coa finura 

e intelixencia da gran autora para público infantil, Suzanne Lebeau. 

 

O Ogrocho aborda moitos e variados conceptos: a superación, a imaxinación, o 

amor, a natureza humana, a valentía, a moral, o lúdico da vida, a morte, a 

violencia, a represión, o abandono, a mentira, a soidade e o engano.  

Ao expoñer as polaridades de dous personaxes fai que non os situemos como bos 

ou malos, senón como a seres complexos e cheos de emocións, de maneira que 

pode así mostrarse unha boa síntese da vida. 

 

Unha das cuestións fundamentais na vida mental e psíquica dun neno é a 

identidade. Un tema que para Lebeau tamén é decisivo: «Durante anos andiven 

buscando as diferenzas entre adultos e nenos; agora busco as preguntas 

existenciales que lles importan tanto aos nenos máis pequenos como aos anciáns, 

eses que nos preocupan desde o nacemento á morte: quen son, que fago na vida, 

que me gusta, que quero conseguir? Alguén me quere?»  
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Suzanne Lebeau leva máis de vinte e cinco anos indagando no mundo 

infantil, e no seu texto descóbrenos esas situacións reais desde a 

mirada de nenos e nenas que navegan nunha cotidianeidade marcada polos 

adultos, chea de preguntas e contradicións. Este texto permite a 

comunicación en presente con eles, representando en escena a 

persoa que agora son, con todas as súas dificultades de relación, análise, 

sentido e admisión da súa propia realidade, e sobre todo e máis 

complicado: o equilibrio con esa outra realidade que protagonizan «os maiores».
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O OGROCHO   

 

Lois Soaxe, actor, músico e malabarista, formouse no 

Instituto del Teatro de Xixón. Formouse en Commedia 

dell’Arte con Claudia Contin e Ferruccio Merisi. Traballou 

nas compañías asturianas Teatro del Norte, Teatro de 

Trebolén, Toaletta Teatro e Producciones Quiquilimón; e nas 

galegas Nove-Dous Teatro, Balea Branca, Ollomol-Tranvía, 

Centro Dramátigo Galego, Teatro do Morcego e Teatro de 

Ningures. En audiovisual, participou en diferentes series e 

nas películas Lena, Ilegal, Cargo, Heroína, Los lunes al sol, A Esmorga... 

 

A NAI 

 

María Salgueiro, actriz e cantante, traballou en teatro 

en Varias compañís, entre as que destacan o Centro 

Dramático Nacional, Centro Dramatico Galego, 

Centro Dramático de Aragón, Teatro de La Danza, 

Teatro do Morcego, Teatro de Ningures.  

En audiovisual realizou varias curtas e películas: 

Abrígate, Una Mujer Invisible, Divinas Palabras..., 

ademáis de protagonizar a serie emitida pola TVG A 

Vida por Diante (no papel de Renata) e intervir en 

numerosas series para TV. 
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O MÚSICO 

 

Anxo Graña: Músico fundamentalmente autodidacta, 

formándose con numerosos mestres nas especialidades de 

saxofón, frauta, gaita, percusión, guitarra clásica e acústica, 

zanfona... Colabora como músico, ou compositor en 

diferentes bandas e grupos musicais (Chouteira, Astarot, 

Quempallou, Os Resentidos, Son Delas, Tuna Rastafari...) 

Como compositor para teatro colabora en diferentes 

producións de Teatro de Ningures, Teatro do Morcego, 

Teatro do Atlántico, Emedous... En audiovisual realiza bandas sonoras tanto para 

documentais como para curtas e longametraxes. 

 

 

O DIRECTOR 

 

Salvador del Río, Actor e director de teatro. 

Desenvolve fundamentalmente a súa actividade teatral 

ao redor de Teatro de Ningures, aínda que colabora con 

compañías como o CDG, Teatro do Morcego, Centro 

Dramático de Viana, Balea Branca, etc... En audiovisual 

participa como actor en diferentes en películas e series: 

Matalobos (no papel de Pepe Viaño), As leis de 

Celavella (como Don Tomás)... 
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A AUTORA 

Suzanne Lebeau 

 
 
Quero falar da vida en toda a súa complexidade, sin tratar de dar respostas 

simples a cousas que non o son. 

 
Naceu en Quebec, Canadá, en 1948. Comezou como actriz desde 1966, estudando 

en Montreal e Parides, pero logo de fundar Lle Carrousel co director Gervais 

Gaudreault, en 1975, abandonou aos poucos a actuación para dedicarse de xeito 

exclusivaa a escritura. Na actualidade é unha dramaturga que conta con vinte 

obras orixinais, tres adaptacións e algunhas traducións; ademais, é recoñecida a 

nivel mundial pola súa obra dirixida cara ao público novo. A maioría das súas 

obras foron publicadas e traducidas en varios idiomas: Unha lúa entre as dúas 

casas (1979), primeira peza de teatro canadiense escrita para nenos entre os tres e 

cinco anos.Salvador (1994) foi traducida en cinco idiomas, presentada en 

Broadway no New Victory Theatre, entre outros. O Ogrocho (L'Ogrelet) valeulle 

en 2000 o Prix Masque, un recoñecemento teatral anual de Quebec. Foi creada en 

francés, inglés, italiano e español por Lle Carrousel e conta con traducións ao 

alemán, maya, portugués e ruso; e entre 2003 e 2004 foi publicado en Arxentina, 

Francia e México.  
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Durante trece anos, Lebeau ensinou escritura para público novo na École nationale 

de théâtre du Canada; é conselleira de autores novos nacionais e estranxeiros, co 

que contribúe ao surgimiento dunha nova dramaturgia para mozas e nenos. 

Lebeau foi recoñecida pola súa contribución ao florecimiento da dramaturgia para 

o público novo. En 1998, a Asemblea Internacional de Parlamentarios de Lingua 

Francesa outorgoulle o grado de Chevalier de l'Ordre da Pléiade polo conxunto da 

súa obra. Desde fai máis dunha década a autora realiza estadías regulares no 

Chartreuse, Centre National deas Écritures du Spectacle en Francia, onde 

encabeza talleres e conferencias, ademais de participar en residencias de autores. 

En 1997 e en 1998, o Museo das Civilizacións de Quebec escolleuna como 

conselleira artística da exposición Grandor e como autora dos textos da exposición 

De quel droit?. En 1999 traballou en Córcega, onde o Théâtre Alibi recibiuna en 

residencia para escribir unha obra cun grupo de nenos. Efectuou unha residencia 

de dous meses en México para traballar en talleres con autores e en animación con 

nenos. En 2000, participou na Primeira Bienal de Dramaturgos Iberoamericanos 

de México.  

Actualmente acaba de terminar un novo texto que trata dos pícaros soldados: 

Ruído de ósos que se rompen. 
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O TRADUCTOR 

 

Henrique Harguindey Banet, profesor, traductor e 

escritor. Realiza incontables traducións principalmente 

do francés, entre as que destacamos: Ubu Rei de Alfred 

Jarry, Cadernos da Escola Dramática Galega. Gargantúa 

e Pantagruel de François Rabelais, Xunta de Galicia. 

Roberto di que_,de Siglint Kessler, Kalandraka. Con 

Xerais:  Cartas das Illas Bailarinas, de Jacques Prévert. 

Macbett, de Eugène Ionesco, Cándido ou o optimismo, de Voltaire. Tres pezas 

cómicas medievais, 1999, Universidade da Coruña. Para Laiovento traduce: A 

noite xusto antes dos bosques. Combate de Negro e de can, de Bernard-Marie 

Koltès,  O reiciño de Galicia de Victor Hugo, Os constructores de imperios ou O 

Schmürz, de Boris Vian,  A escuma dos días, de Boris Vian, A cantante calva de 

Eugène Ionesco,  Cuarto libro, de François Rabelais, Rinoceronte, de Eugène 

Ionesco, O burgués fidalgo, de Molière,  O caso da rúa de Lourcine, de Eugène 

Labiche, Zazí no metro, de Raymond Queneau. 

 

 


