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PEDRO BRANDARIZ  

Monóloguista cómico 

Espectáculos en cartel: 
 

- P.G.U. 
 

- Pai Noso Padre Nuestro 
 

- Profundizando na  

  Galiza Profunda 
 

- Familia? Non grazas 
 

- Contos e outras andrómenas 



Pedro Brandariz leva máis de dez anos facendo monólogos por todo canto  

recuncho da xeografía galaica e española hai. Pero detrás deste gran contador de 

historias hai unha ampla formación teatral. Brandariz procede do mundo do 

clown, aínda que tamén traballou en compañías de teatro máis clásico, teatro  

Infantil … Tamén participou en diferentes curtas de cine, programas de TV ... 

 

Na súa formación ten traballado cos mellores mestres do clown: Leo Bassi, Carlo 

Colombaioni, Eric de Bont, Elliot, Jango Edwards, Loco Brusca, Antón Valén, ... 

 

Na actualidade é compoñente das seguintes compañías: 

 

Os Sete Magníficos + Un (compañía de clown) / DINAMOteatro (teatro de  

texto)  / Teatro do Astracán (teatro cómico) / Manicómicos (compañía de clown) 

 

E tamén o foi de: 

 

Produccións Desaqueloutradas (compañía de teatro infantil e xuvenil) / Dous 

son Compañía (compañía de clown)./Clowntacontos / Grupo Estable de teatro 

do Concello de Oleiros. 

Quen é PEDRO BRANDARIZ? 



Sinopse:   PGU é un monólogo cómico no que se narra a vida dun 

 gordo. Pedro Brandariz, cun estilo agresivo e transgresor, 

 conta diversas peripecias da súa vida dende a perpectiva 

 de gordo. 

 “Dende xa antes de nacer eu xa era gordo, de feito cando 

 lle fixeron a ecografía a milña nai, eu xa non cabía na pan

 talla, por eso inventaron o home cinema, a pantalla ancha” 

 … asi comeza o desternillante monólogo P.G.U (Partido dos 

 Gordos Unidos) 

 Brandariz leva a cabo un "monólogo clown", onde non só 

 importa o que se dí, senón tamén a forma de dicilo, a  

 personaxe, etc. 

Espectáculo: P.G.U. 
 
Xénero: Monólogo Cómico 
 
Duración: 90 minutos 
 
Tipo de público: Adulto 
 
Elenco: Pedro Brandariz  
 
Caché: 200 euros 

P.G.U. 
 

PEDRO BRANDARIZ 
 



Sinopse:   Neste espectáculo, analizase a vida dos galegos, en canto á 

 súa cultura, o seu idioma, as súas expresións e … a familia. 

 

 Brandariz aborda o carácter morriñento das galegas e gale

 gos, a través das súas expresións, do seu humor, das súas 

 costumes, das súas festas, … Todo dende un punto de vista 

 cómico que provocará as gargalladas do público.. 

 

 Dende o “guapo, guapo non é pero ten un pelaso”, ata o 

 “ghastas pista? pasando polas manías dos pais, as  

 obsesións das avoas, ata chegar ós chistes máis galegos. 

Espectáculo:  
Profundizando na Galiza Profunda 

 
Xénero: Monólogo Cómico 
 
Duración: 90 minutos 
 
Tipo de público: Adulto 
 
Elenco: Pedro Brandariz  
 
Caché: 200 euros 

Profundizando na Galiza Profunda 

 

PEDRO BRANDARIZ 
 



Sinopse:   Monólogo cómico sobre o mundo da relixión, pero da 

 relixión máis enxebre, da relixión das parroquias, da que 

 sufrimos día a día as galegas e os galegos.  

 

 No espectáculo  mostranse os aspectos máis cómicos das 

 propias misas e  dos curas, auténticos showmans.  Pai  

 Noso parodia o mundo do clero, da feligresía e do  

 cristianismo. Todo esto dende un punto de vista lúdico e 

 cómico. 

 

 Brandariz é da relixión do humor, do bo rollo e do clown . 

 

Espectáculo:  
Pai Noso, Padre Nuestro 
 
Xénero: Monólogo Cómico 
 
Duración: 90 minutos 
 
Tipo de público: Adulto 
 
Elenco: Pedro Brandariz Gómez 

 

Caché: 200 euros     

Pai noso, Padre Nuestro 
 

PEDRO BRANDARIZ 



Sinopse:  

 

 O monologuista Pedro Brandariz analiza dunha  

 maneira cómica as relacións familiares que se dan 

 entre as fillas  e fillos e as nais e os pais, e tamén 

 coas avoas e avós, as irmáns, os curmáns, a fami

 lia de lonxe, a familia de cerca …  

 

 Todo isto dende un punto de vista humorístico e 

 teatral que provocará as gargalladas do público. 

 

Espectáculo:  
Familia? Non grazas 
 
Xénero: Monólogo Cómico 
 
Duración: 90 minutos 
 
Tipo de público: Adulto 
 
Elenco: Pedro Brandariz Gómez 

 

Caché: 200 euros     

Familia? Non grazas 
 

PEDRO BRANDARIZ 



Sinopse:    

 Espectáculo de narración oral para todos os públicos, pero 

 especialmente dirixido ás cativas e cativos. 

  

 Durante 60 minutos Brandariz debulla una sesión de  

 contos e historias moi divertidas e sorprendentes, moitas 

 delas recollidas da tradición galega. 

 

 Ademais para que os contos sexan máis dinámicos o  

 narrador introducirá xogos de maxia, esceas tipo clown ... 

 

 

Espectáculo:  
Contos e outras andrómenas 
 
Xénero: Contacontos Infantil 
 
Duración: 60 minutos 
 
Tipo de público: Familiar 
 
Elenco: Pedro Brandariz Gómez 

 

Caché: 160 euros     

Contos e Outras Andrómenas 

 

PEDRO BRANDARIZ 



 Se queres máis info. entra na páxina www.pedrobrandariz.com  
  

 Se queres ver algún video entra en www.youtube.com/pedrodesanpedro 
  

 Se queres contactar:  619.345.100 ou pedrobrandariz@gmail.com  
  
 Se queres contactar por redes sociais:   

Como podo contratar a PEDRO BRANDARIZ? 


