


Frida hoxe 

ven a despedirse 

cun sorriso 

Traxicómico, 

cun xesto 

indescifrable que leva a 

felicidade e a dor a un 

mesmo tempo. 

A súa derradeira 

ferida vai cicatrizar na 

casa azul, 

onde nace e 

remata esta 

Historia



“...Frida. Había tempo que non 

contemplaba no teatro galego un 

texto tan ben construido e unha 

interpretación tan cabal como a que 

nos ofrecen os intérpretes 

do discurso 

que recrea o 

fluir vital da 

Mexicana 

Frida Kahlo...”

Alfredo Conde
Premio Nadal e 

Premio Nacional de Literatura

“Jorge Rey o la Excelencia Artística”

Artigo publicado no 

Correo Gallego do 1 de outubro 2008



“...Manuela Varela fai crible e próxima a 

figura de Frida Khalo nunha medida que 

chega a resultar cautivadora...”

. 

“...Alfredo Padilla da vida no esceario a 

varios personaxes dende unha contención 

e unha mestría inhabituais na nosa 

escea...” Alfredo Conde
Premio Nadal e 

Premio Nacional de Literatura

“Jorge Rey o la Excelencia Artística”

Artigo publicado no Correo Gallego do 1 de outubro 2008



“... A Internacional 

tenta adentrarse nese 

bosque de imaxes de 

Frida para explicar que 

había unha muller por 

baixo desa sedución de 

traxes tuneados desde o 

folklore (...) Tenta 

solventar a biografía 

polo lado máis humano

 Posible, explicando as 

relacións máis directas 

ou reveladoras dunha 

muller, que como tantas 

outras pesou máis de 

morta que de viva...”

Camilo Franco
Voz de Galicia

Suplemento de ocio “Fugas”

“Peso Iconográfico”

A compañía A Internacional

Adéntrase no bosque de imaxes 

de Frida:  

Do 3 outubro 2008

“... A Internacional pon en 

pé unha biografía saltando 

de fragmento en fragmento: 

recuperando episodios da 

infancia, marcos das liñas 

principais das súas 

obsesións e diexándose 

seducir por ese tempo duro 

e derrotado da pintora...”

Camilo Franco

Vai Por Ai Na Fin de Semana

Do 25 setembro 2008

Voz de Galicia



Frida é a historia 

dunha muller 

pioneira, 

loitadora, 

comprometida coa 

sociedade da súa 

época. Unha 

pintora cunha 

sensibilidade 

inquietante que 

utilizou a creación 

artística como 

ferramenta para 

transformar o 

sufrimento e a 

dor que padeceu 

en beleza.



“…Non son, pois, 

necesarios os 

grandes orzamentos 

públicos aplicados 

ó teatro pra 

que se produza a 

excelencia artística. 

Abonda coa 

Intelixencia 

Creadora 

posta ó 

seu servizo, 

cun concreto dominio 

do oficio de actor 

como o que amosa 

e transmite 

Alfredo Padilla 

e o encanto 

Interpretativo 

e persoal de 

Manuela Varela. 

O resto é imaxinación 

e aquelo que antes 

se chamaba bo gusto. (…) 

Alfredo Conde
Premio Nadal e 

Premio Nacional de Literatura

“Jorge Rey ou a Excelencia Artística”

Artigo publicado no Correo Gallego do 1 de outubro 2008

“...se vostedes andan 

por onde estean a 

Representar Frida, 

vaian vela, 

Pagará a pena…”



ALFREDO PADILLA MANUELA VARELA JORGE REY

Distribución:

AINTERNACIONAL TEATRO

Apdo. 1030  15780 Santiago de Compostela

Telfs. 981801237 / 605880858
Www.ainternacional.com
Ainternacionalteatro@gmail.com

FRIDA (1907  1954)

Pintora Mexicana nacida en Coyoacán. É un dos personaxes 

máis importantes da historia da pintura. E non só da pintura, 

senón tamén da historia. A súa vida estivo marcada pola dor. 

Aos 5 anos tivo poliomelitis e aos 18 sufriu un accidente que 

a incapacitou para a maternidade; sometida a 32 operacións e 

finalmente á amputación da súa perna dereita.

O seu gran amor, Diego Rivera, muralista mexicano, 

acercouna ao partido comunista, tendo un gran compromiso 

político. 

Comezou a pintar despois do accidente, grazas ao seu pai, 

Guillermo Kahlo, realizando unha fascinante obra 

autobiográfica con toques surrealistas e un selo fortemente 

mexicano.

Figura mítica creada por se mesma, centro exótico dunha 

esfera que incluía amigos e amantes (L. Trotsky, N. Murray, 

A. Bretón). Artista por dereito propio.

 DIRECCIÓN

Jorge Rey

ELENCO

Manuela Varela

Alfredo Padilla

ASISTENTE DE 

DIRECCIÓN

Daniel Casquero

VESTIARIO

Clotilde Vaello

MÚSICA

Diego Massimini

IMAXE GRÁFICA

Jacobo Bugarín

FOTOGRAFÍA

Tino Viz

PRODUCIÓN E 

DISTRIBUCIÓN

Rosalía Balado

VIDEO

Juan Carlos 

Ramallo


