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Marta Ortiz
Coser e Contar

Con fío, agulla e dedal enfíame un conto xa! Comezamos a viaxe nun taller de
costura, un lugar máxico aos ollos da nena protagonista que escoita contos,
coplas, cancións en boca da súa avoa, nai e tía mentres traballan. Contos tan
antigos como o oficio da costura. Puntada a puntada percorreremos mundos
onde os fíos falan, as caixas de costura abren as portas da fantasía e os
bastidores de bordar son ventás onde asomarse a historias prohibidas. Neste
espectáculo atoparemos narración oral, música, teatro de obxectos e pezas
enlazadas polas coplas do Cancioneiro da Agulla. Unha homenaxe ás mulleres

de mans sabias que foron as primeiras narradoras e transmisoras de
coñecemento.

O Cantar das costureiras

Ficha artística

Elenco Marta Ortiz
Nome do espectáculo Coser e Contar

Como teñen fío dabondo

Modalidade artística : Narración oral, teatro de obxectos e

botan coplas enfiadas.

música
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

Idioma Galego
Duración do espectáculo 45 min aproximadamente
Ubicación Espazo exterior ou interior
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é cantar que nunca acaba.

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

María da Pontragha
A Volta dos Contos
A través da palabra e a música de tradición oral percorreremos historias que
falan da xente, do amor, da liberdade e da desobediencia, porque somos un
pobo que discrepa e temos unha peculiar forma de enfrontrarnos á vida e á
morte. Historias de disidencias cheas de heroínas que non existen nos libros
e heroes sen nome. Historias de vida que beirean a morte e de mortos que
volven a este mundo.
Dende o lugar máis pequeno da Galiza ata a máis remota aldea do Nepal,
tódo los pobos precisan contos que xustifiquen o seu xeito de pensar e
actuar. E nós temos historias, a mancheas, cheas de humor e retranca, que

Ficha artística

veñen de longo tempo atrás e que son infinitas e eternas.

Elenco María Iglesias “María da Pontragha”
Nome do espectáculo A volta dos Contos
Modalidade artística Narración oral

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 50 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

A COMPAÑÍA
María Iglesias é educadora e antropóloga, e dende sempre
mantivo un vínculo moi forte coa tradición oral, tanto a través
da música coma da palabra en sí. No 2009 comezou a súa
andaina no mundo da narración centrándose na recuperación
e actualización das historias populares e de tradición oral e

cun gusto especial polas historias que se centran nas mulleres
do país. É ademais percusionista e vocalista nos grupo Bouba
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e Lévedo, e vocalista no grupo Sacha Na Horta.

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Tropa de Trapo
Ti tamén Contas
Ti Tamén Contas é máis ca un espectáculo de contos. Hai contos pero tamén hai
debate. Porque nós temos cousas que contar, pero o público tamén.
Arrincamos primeiro cuns contos que porán enriba da mesa diferentes
cuestións. E despois xogaremos a debater todos e todas a través de dinámicas
activas e participativas.

Entendemos que para a sensibilización sobre a cooperación e a solidariedade é
preciso primeiro unha reflexión sobre o mundo.
Comezando polo mundo que nos rodea, no que a nosa acción é máis directa e
tanxible. Por iso cos contos cuestionaremos :
- A abundancia de cousas materiais, os xoguetes que temos, os que precisamos e

os que non usamos.

Ficha artística

Elenco Marta Ortiz e Brais das Hortas
Nome do espectáculo Contamos Todas
Modalidade artística Narración oral, Música ao vivo, Debate
en escena, Teatro da oprimida

Público ao que vai dirixido 2º e 3º cliclo de primaria.

- A relación entre ter moito e ser feliz, o que pensa a xente, o que pensa o
público.
- As consecuencias que ten esta abundancia de cousas para unha parte do
mundo, as consecuencias do traballo en condicións de explotación, o traballo
infantil

Idioma Galego

- A importancia de axudarse e colaborar para mellorar o mundo no que vivimos,

Duración do espectáculo 60 min

os efectos das nosas accións sós e en comunidade.

Ubicación Preferente espazo interior (consultar para exterior)

Nós poñemos as historias e o público pon as reflexións.
•

Dúas xiras co Fondo galego de Cooperación e Solidariedade
VIDEO
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DOSSIER

Charlatana.org

Tropa de Trapo
Contos de Nenas Grandes e Pequenas
Xa hai moitas historias de homes! De cabaleiros, príncipes e guerreiros...
E nós quixemos contar historias de mulleres. Princesas non, pero si
guerreiras!... ou non... ou de todo un pouco.
Porque hai moitas mulleres. Todas moi diferentes, pero todas cunha voz: a
súa. Aquí van catro contos de nenas (das grandes e das pequenas) con voz

propia. Nenas que comparten, que vencen aos seus medos ou aos medos da
xente, capaces de grandes aventuras como ir a polo lume ou subir ao monte
máis alto a falar cun monstro. Nenas que tamén lle teñen medo á tormenta.
Ou que xogan á pelota. Pero iso si: nenas... que xa toca!

Ficha artística

Elenco Marta Ortiz e Brais das Hortas
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Nome do espectáculo Contos de Nenas Grandes e Pequenas
Modalidade artística Narración oral, música ao vivo.
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Tropa de Trapo
Contamos Todas
Contamos Todas é un espectáculo e un obradoiro á vez.
Comezamos con dous contos, exemplos de vida de mulleres que se enfrontaron
a diversas situacións e como conseguiron empoderarse. Historias reais, sinceras
e inspiradoras.
Por un lado, mulleres galegas, maiores, nunha aldea, que decidiron xa de vellas

aprender xuntas a andar en bicicleta. E por outro, as mulleres de Liberia que
conseguiron deter a guerra civil e unir a cristiás e musulmás... e incluso que unha
muller fose a primeira presidenta de África.
Contos para pensar, para ter exemplos de empoderamento, de rebeldía, de
igualdade, de superación. E despois, o obradoiro.

A través de dinámicas activas e participativas traballaremos os conceptos que se

Ficha artística

Elenco Marta Ortiz e Brais das Hortas
Nome do espectáculo Contamos Todas
Modalidade artística Narración oral, Música ao vivo, Debate
en escena, Teatro da oprimida

Público ao que vai dirixido 4º ESO a 2º Bacharelato (incluidos)

debuxan nos contos, dando paso ao debate, para afondar nas cuestións de
xénero que imos abordar. Pero non será un debate ao uso. Empregando técnicas
do Teatro da Oprimida, animaremos a todo o alumnado a participar e opinar, coa
voz e co corpo, para finalmente improvisar unha escena sobre a que reflexionar e
que xurda das súas propias opinións.

Idioma Galego

• Xira por institutos coa Deputación da Coruña

Duración do espectáculo 60 min

• Dúas xiras co Fondo galego de Cooperación e Solidariedade

Ubicación Preferente espazo interior (consultar para exterior)

VIDEO
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DOSSIER

Charlatana.org

Iseo A Moura
A Apalpadora
Unha muller xigante baixa da montaña do Courel no solsticio de inverno, guiada pola
infinita tenrura que é calidade principal de todos os seres máxicos, na procura das
nenas e nenos da Galiza. Ela ten a lembranza da fame e dos tempos duros de frío e
escuridade e é por iso que garda e vela os soños dos máis cativos. Mais tamén é ela
lembraza de lareiras prendidas e contos na noite, da compañía vizosa que quita as

penas todas, da axuda mutua das veciñas, do coidado da comunidade, tamén ela é
lembranza da luz que xa non fai máis que medrar dende que se chega á noite máis
noite de todas as noites.
Dende o amor á terra e a todos os seus seres, canta ela á vida sinxela que noutro
tempo levamos e que debemos lembrar para non nos perder nos camiños sen vida

de asfalto e formigón. Dende a vida sinxela canta ao amor propio, ao respecto do
propio corpo, á soberanía das crianzas sobre o seu corpo, aos afectos consentidos e
desexados. Porque apalpar apalpa só cando as crianzas así o queren, coas mans de
tenra terra e a aperta de musgo mol.

Ficha artística

Elenco Iseo Agilda
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Nome do espectáculo A apalpadora
Modalidade artística Narración oral
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 45 min
Ubicación Espazo interior (consultar para exterior)

“Se che presta o meu cariño, a barrigola heiche apalpar

Se non tes gana das apalpadas,
a presa de crocas déixocha igual
porque o cariño de moitas maneiras sabe falar”
VIDEO

DOSSIER

Charlatana.org

Brais das Hortas
Contos de Defuntos (e outros asuntos)
Contos de mortos que non están tan mortos, da Santa Compaña que non era
tan santa, de aparecidos e visións... de todas estas causas que rodean a vida e
a morte en Galicia, e das que nunca está de máis falar un pouco. Porque o
mundo cambia.

O noso mundo, o dos vivos... e quen sabe se o dos mortos tamén cambiou!
Porque, aínda que haxa luz eléctrica, nunca se sabe onde se che pode
aparecer algo...

Ficha artística

Elenco Brais das Hortas
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Nome do espectáculo Contos de Defuntos (e outros asuntos)
Modalidade artística Naración oral, Música ao vivo

Público ao que vai dirixido Público Adulto
Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Marta Ortiz e Sofía Espiñeira
Matrioskas

Dúas mulleres cantando e contando sobre mulleres. Todas feitas da mesma

madeira. Todas vestidas de cores. Todas elas, grandes e pequenas, con
historias para contar e cos desexos agochados no ventre.
Contos das nosas mulleres, historias de vida que foron pasando dunhas a
outras nun fío invisible, coma os puntos que se soltan dun tecido, coma a onda

do mar que, morrendo, se xunta coa seguinte.
A dúas voces, a contadora Marta Ortiz e a cantautora Sofía Espiñeira xuntan
verbas e música para revivir estas historias.

Ficha artística

Elenco Marta Ortiz e Sofía Espiñeira

42

Nome do espectáculo Matrioskas
Modalidade artística Narración oral, Canción de autora
Público ao que vai dirixido Adulto (+14)
Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo interior (consultar para exterior)

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

