


Sábado 10
13:00 h / Praza do Toural
Ruada Fantoches Baj (Galiza) 
Velocíclopes

13:30 h / Alameda 
Sofía Ferrari (Arxentina)
CruCru show

14:00 h / Praza de Praterías 
Moving Compass (Galiza-Francia)
Os limpabotas. Nino & Mambrú

17:00 h / Praza de Praterías 
Sofía Ferrari (Arxentina)
CruCru show

18:00 h / Soportais da SGAE-
Parque Vista Alegre 
Moving Compass (Galiza-Francia)
Os limpabotas. Nino & Mambrú

19:00 h/ Alameda 
Marionetas Rui Sousa (Portugal)
Teatro Dom Roberto (O barbeiro /  
A Tourada)  

Domingo 11
12:30 h / Soportais da SGAE-
Parque Vista Alegre
Marionetas Rui Sousa (Portugal)
Teatro Dom Roberto (O castelo 
assombrado/O barbeiro)

13:00 h / Alameda
Artmonium (Galiza)
Ruada. Festa Rachada III

13:30 h / Praza de Praterías
Sofía Ferrari (Arxentina)
CruCru show

14:00 h / Praza do Toural
Moving Compass (Galiza-Francia)
Os limpabotas. Nino & Mambrú

17:00 h / Praza Roxa
Sofía Ferrari (Arxentina)
CruCru show

18:00 h / Praza de Praterías
Moving Compass (Galiza-Francia)
Os limpabotas. Nino & Mambrú

18.30 h / Alameda 
Artmonium (Galiza)
Ruada. Festa Rachada III

Luns 12
13:00 h / Praza de Praterías
Marionetas Rui Sousa (Portugal)
Teatro Dom Roberto (O zé do 
telhado/O castelo assombrado)

13:30 h / Alameda
Moving Compass (Galiza-Francia)
Os limpabotas. Nino & Mambrú

14:00 h / Praza Roxa 
Sofía Ferrari (Arxentina)
CruCru show

17:00 h / T. Principal
Alicia no país das marabillas
Títeres Cachirulo (Galiza)

18:00 h / Alameda
Títeres Cascanueces (Galiza)
Unha armadura con ferruxe

18:00 h / Praza do Toural
Moving Compass (Galiza-Francia)
Os limpabotas. Nino & Mambrú

19:30 h / Alameda
Sofía Ferrari (Arxentina) 
CruCru show  



Martes 13
18:00 h / Alameda
Alúa Teatro (Salamanca)
No es el fin del huerto de Fermín

18:00 h / CSC Santa Marta
Habib & Valeria (Brasil)
O día em que a Morte sambou

20:00 h / T. Principal
Xarop Teatre (Valencia)
Las tres cerditas

Mércores 14 
13:00 h / T. Principal
Mesa redonda  
Premio Galicreques 2020

18:00 h / Alameda
Papabuis (Galiza)
Cantamos?

18:00 h  / CSC Santa Marta
Xarop Teatre (Valencia)
Las tres cerditas

19:30 h / Alameda
La Espada de Madera (Ecuador)
Proxección:
El mundo es un pañuelo

20:00 h / T. Principal
Producións Teatrais Alakrán (Galiza)
Finisterrae: o último ultramarinos 

Xoves 15 
11:00 h / Alameda
Obradoiro: Laboratorio de  
obxectos Alba Grande
(Galiza)

18:00 h / Alameda
MarionetasTrécola (Galiza)
O show de Barallocas

19:30 h / Alameda
Proxección documental
A Barraca camiño a Compostela

20:00 h / T. Principal
Miragres (Galiza)
Miragres



Venres 16 
De 17:00 a 20:00 h / Alameda
Obradoiro: El Trastero de Lula

18:00 h / Alameda
Teatro de Marionetas  
La Estrella (Valencia)
El circo Malvarrosa

18:00 h  / CSC Vite
Teatro Arbolé (Aragón)
Veoleo

19:30 h / Alameda
El Chonchón (Chile-Arxentina)
Proxección:
Los cómicos del 900

20:00 h / T. Principal
Krisálida (Portugal)
Plastikus

Sábado 17
De 11:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 h  
/ Alameda
Obradoiro: El Trastero de Lula

12:00 h  / CSC Conxo
Teatro de Marionetas  
La Estrella (Valencia)
El circo Malvarrosa

12:30 h / T. Principal
La Gotera de Lazotea (Andalucia)
La Gallina Churra

13:30 h / Alameda
Marionetas Trécola (Galiza)
O show de Barallocas

17:30 h / Praza de Praterías
Títeres Cachirulo (Galiza)
As Xeneralas da Ulla

18:00 h / Alameda
Teatro Arbolé (Aragón)
Veoleo

18:00 h  / CSC Fontiñas
Habib & Valeria (Brasil)
O día em que a Morte sambou

 
18:00 h / Soportais da SGAE-
Parque Vista Alegre
O Mago Paco (Galiza)
Hocus Pocus

19:30 h / Alameda
Teatro del Tapial (Arxentina)
Proxección:
La fabulosa aventura de Teo  
y los libros

20:00 h / T. Principal
Victor Biau (México-Aragón)
El hombre que plantaba árboles



Domingo 18
De 11:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 h  
/ Alameda 
Obradoiro: El Trastero de Lula

12:00 h  / CSC Castiñeiriño
Habib & Valeria (Brasil)
O día em que a Morte sambou

12:30 h / Soportais da SGAE-
Parque Vista Alegre
Teatro de Marionetas 
La Estrella (Valencia)
El Circo Malvarrosa

12:30 h / T. Principal
Panta Rhei (Euskadi)
Corre payasa corre

14:00 h / Alameda
Títeres Alakrán (Galiza)
Circo Galaico

18:00 h / Alameda
A Xanela do Maxín (Galiza)
A Viaxe de Saira
O Teu Xacobeo

20:00 h / T. Principal
Moving Compass (Galiza-Francia)
Gaia Baba



PROGRAMACIÓN 
ESCOLAR 2020

Los sueños de Trucas
Tres Tigres Teatro (Arxentina) - 35 minutos

Los Cómicos del 900
El Chonchón (Chile-Arxentina) - 35 minutos

A Barraca camiño a Compostela
Títeres Cachirulo (Galiza) - 40 minutos

El mundo es un pañuelo
La Espada de Madera (Ecuador) - 45 minutos

La fabulosa aventura de Teo y los libros
Teatro del Tapial (Arxentina) - 35 minutos

Para pasalo de Medo
Títeres Brincadeira (Galiza) - 15 minutos

Momo
El Trastero de Lula (Madrid-Galiza) - 15 minutos

As aventuras dun homiño intrépido
Títeres Brincadeira (Galiza) - 5 minutos

Neste 25 aniversario, o festival non 
renunciará ás súas metas e quere 
manter o vínculo coa ampla comu-
nidade educativa, polo que porá 
en disposición dos centros un pro-
grama escolar en liña e totalmente 
gratuíto. Cada día da semana lec-
tiva, é dicir, do 13 ao 16 de outubro, 
de 12.00h a 14:00h. ofreceranse a 
través dunha canle do Galicreques 
espectáculos de diferentes dura-
cións de compañías de Ecuador, 
Chile, Arxentina, Madrid e Galiza. 
Os centros interesados en acceder 
a estes espectáculos poderán soli-
citalo enviando un correo a:

culturalbarrigaverde@gmail.com

Do 13 ao 16 de outubro  
de 12.00h a 14.00h.



Miragres é un espectáculo sobre as Cantigas de Santa María de Alfonso X representado por una 
compañía de moinantes con monicreques e música en directo. 
Un total de once pezas, unha cantiga de loor, e dez milagres ou feitos extraordinarios, que acon-
tecen con mediación divina de Santa María. 
Por primeira vez contemplaremos a Santa María obrar os milagres da man dos monicreques cunha 
estética baseada nas magníficas miniaturas que acompañan ás cantigas nos libros orixinais. 
Para conseguir un mellor seguimento das accións, as músicas foron arranxadas rebaixando os 
ornamentos e suprimindo retrousos, achegándoas aos romances populares.

Galiza

MIRAGRES15_20:00 h

Idades recomendadas: a partir de 12 anos
Duración: 50 minutos 
Técnica: monicreques e música en directo
Idioma: galego

Miragres



Fantástica recreación para marionetas baseada no re-
lato de Lewis Carroll “Alice’s Adventures in Wonderland”. 
Conducidos polo Coello Branco, seguiremos con expec-
tación as aventuras da pequena Alicia nese mundo oníri-
co e fantástico que late debaixo da terra.
Alí merendaremos coa Lebre de Marzo, o Sombreireiro 
Tolo e o Leirón. Xogaremos ao cricket coa Raíña de Cora-
zóns e... coidado Alicia! estás a medrar de novo e caere-
mos todos polo chan!

Galiza

TÍTERES CACHIRULO 12_17:00 h

Idades recomendadas: a partir de 4 anos
Duración: 55 minutos 
Técnica: luvas
Idioma: galego
Ligazón vídeo: https://is.gd/YlSjAT

Alicia no país das marabillas

https://is.gd/YlSjAT


Nino & Mambrú, os irmáns limpabotas.
Vide ver aos últimos do seu gremio.
Vide ver a súa técnica fina, milenaria.
Vide ver e a ter á vosa mercé a estes dous servos dos zapatos do pobo.
Que o fagan ben ou mal, xa é outro cantar, pero vide. 
Vide velos!

Galiza-Francia

MOVING COMPASS

10_14:00 h e 18:00 h
11_14:00 h e 18:00 h
12_13:30 h e 18:00 h

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 45 minutos 
Técnica: media máscara. Teatro do movemento
Idioma: galego
Ligazón vídeo: https://is.gd/OBX9Rj

Os limpabotas

https://is.gd/OBX9Rj


O mundo perdeu a súa cor e volveuse gris. 
Os desfeitos, terribles criaturas, todo o reinan 
e todo o cobren. Alguén queda, xunto á súa es-
coba pasa os seus días varrendo esa onda de 
desperdicios que sempre volve. Alguén que-
da, coa esperanza e o desexo de xerar un cam-
bio. Gaia Baba, a última bruxa.

Galiza-Francia

MOVING COMPASS 18_20:00 h

Idades recomendadas: público xuvenil e adulto
Duración: 60 minutos 
Técnica: teatro físico, monicreques
Idioma: sen texto

Gaia Baba



É a historia de tres pequenas porquiñas que vense obrigadas a saltar 
ao mar para sobrevivir e buscar aos seus pais. Na granxa comezan a 
pasar cousas que elas van descubrindo, vanse desvelando personaxes 
misteriosos que aparecen e cámbiano todo, polo que as tres porquiñas 
deben enfrontarse en solitario a unha longa viaxe. Poderán logralo as 
tres xuntas? Sun, Quim e Xa, cada unha coas súas inquietudes e as tres 
coa necesidade de sobrevivir e facer da súa vida algo mellor.

Valencia

XAROP TEATRE13_20:00 h
14_18:00 h

Idades recomendadas: a partir de 5 anos
Duración: 50 minutos 
Técnica: teatro de monicreques e obxectos
Idioma: castelán
Ligazón vídeo: https://is.gd/uSVLaM

Las tres cerditas

https://is.gd/uSVLaM


Ondina vive xunto ás ondas do mar, onde elas reben-
tan e enchen de espuma a praia. Durante moitos e 
moitos anos, apenas a espuma bañaba a area da praia. 
E era aí que Ondina brincaba coa espuma do mar. 
Mais novos obxectos con sons, cores e formas ex-
traordinarias xurdiron na súa vida e a Ondina gustá-
balle brincar con eles.
Parecían unha nova especie moi amigable e pouco a 
pouco foron introducíndose na súa vida e, canto máis 
se adentraban, máis os necesitaba. Ata que o PLAS-
TIKUS volveuse absolutamente indispensable. 
E así creceu, creceu, creceu na súa vida e Ondina ra-
pidamente descubriu que xa ficaba por todos lados! 
Por todas partes o mesmo! 

Portugal

KRISÁLIDA 16_20:00 h

Idades recomendadas: a partir de 3 anos
Duración: 45 minutos 
Técnica: mixta
Idioma: portugués
Ligazón vídeo: https://is.gd/SuFPOw

Plastikus



Gasas, cintas, cordas… calquera elemento cobra vida cando 
se cruza no camiño do estrambótico protagonista deste show.
As marionetas son creadas en escena por Barallocas, un per-
soeiro distraído que ve un helicóptero nunha corda ou nunha 
tea un bailarín máis alto ca el.
Unha sorte de sketchs de humor absurdo, que mesturando unha 
coidada manipulación de obxectos, máscaras e pantomima, 
trasládanos dende a selva a un gran ballet ruso nun pestanexo.
A abstracción de Barallocas non ten límite!

Galiza

TEATRO DE MARIONETAS TRÉCOLA15_18:00 h
17_13:30 h

Idades recomendadas: Todos os públicos
Duración: 45 minutos 
Técnica: manipulación de obxectos, 
máscaras e pantomima
Idioma: Galego

O show de Barallocas



Velocíclopes é un espectáculo conformado por varios sketchs, O propietario, Ser ou non ser e 
Os bos modais, onde a través da utilización dunha linguaxe plástica surrealista amósase o ab-
surdo do comportamento humano en situacións propias da vida cotiá (a furia que aparece cando 
nos poñemos ao volante, o sentido da propiedade, a importancia de aparentar socialmente...).

Galiza

FANTOCHES BAJ 10_13:00 h

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 45 minutos
Técnica: cabezudos motorizados, clown
Idioma: galego
Ligazón vídeo: https://is.gd/3welPS

Velocíclopes (ruada)

https://is.gd/3welPS


Finisterrae: O último ultramarinos conta a historia de Berto e Mónica, veciños dunha vila da Costa da 
Morte con percorridos vitais moi diferentes que son como dúas caras da mesma moeda. Mónica encar-
na o entusiasmo de quen devece por retornar á súa terra, mentres Berto representa a apatía de quen 
tivo que ficar obrigado. A través do seu encontro despois de varios anos, asistimos a unha estampa 
particular da Costa da Morte; do seu pasado e presente, pero tamén dun futuro aínda por construír. 
Finisterrae: O último ultramarinos é tamén un retrato da situación que atravesan moitas pequenas vi-
las afastadas dos grandes núcleos, que padecen un despoboamento progresivo e que se adaptan como 
poden aos cambios económicos e sociais que están a redefinir a súa identidade e o seu porvir.

Galiza

PRODUCIÓNS TEATRAIS ALAKRÁN14_20:00 h

Idades recomendadas: a partir de 14 anos, público xuvenil e adulto
Duración: 80 minutos
Técnica: teatro de actor e manipulación de monicreques
Idioma: galego
Ligazón vídeo: https://is.gd/7Fd4qD

Finisterrae: o último ultramarinos

https://is.gd/7Fd4qD


Podédesme dicir que tería que facer unha asusta-
da galiña para esconderse de Dona Culebra? Non o 
sabedes? 
Menos mal que Ratorratón, o máis popular de todos 
os animais da granxa, ten unha desbordante imaxi-
nación e unha irrefreable afección polos disfraces.

Andalucía

LA GOTERA DE LAZOTEA 17_12:30 h

Idades recomendadas: a partir de 3 anos
Duración: 55 minutos 
Técnica: monicreques e música en directo
Idioma: castelán

La gallina Churra



Pallasa só tiña unha misión na vida, ser feliz 
e facer felices aos demais. Un mal día ela e a 
súa cuadrilla de peluches e xoguetes aban-
donados acaban no cubo do lixo. Corren un 
gran risco. O camión do lixo “o triturador” 
está en camiño e quere devoralos.
Pallasa corre pola cidade en busca de axu-
da, sorteará mil perigos urbanos e atopará a 
moitos nenos e nenas que quererán axudala.

Euskadi

PANTA RHEI18_12:30 h

Idades recomendadas: a partir de 5 anos
Duración: 60 minutos 
Técnica: marionetas de mesa
Idioma: castelán
Ligazón vídeo: https://is.gd/MhMEbW

Corre, Payasa, corre

https://is.gd/MhMEbW


Manuel é un neno sumido na era 
dixital e as novas tecnoloxías. Este 
verán viaxará a Aguasfrescas, o 
pobo onde vive o seu avó Fermín. 
Pero alí terá que adaptarse a unha 
forma de vida totalmente diferente: 
os nenos non xogan a videoxogos 
senón que cazan gamusinos, só hai 
cobertura na eira e a maioría das 
xentes non saben o que é un influen-
cer, e ademais falan de cousas que 
el non acaba de entender. Grazas a 
Juanilla, unha nena do pobo, o seu 
avó e Puchi (unha musaraña moi 
especial) coñecerá a beleza que hai 
na natureza e na cultura rural que se 
está a perder a pasos axigantados. 
Todos eles colaborarán para acabar 
cunha ameaza que sofre o pobo e en 
especial a horta do seu avó Fermín: 
unha fábrica que produce uns resi-
duos cuxa toxicidade ameaza a vida 
natural de Aguasfrescas.

Salamanca

ALÚA TEATRO 13_18:00 h

Idades recomendadas: a partir de 5 anos
Duración: 60 minutos 
Técnica: luvas
Idioma: castelán
Ligazón vídeo: https://is.gd/dmQrQf

No es el fin del huerto de Fermín

https://is.gd/dmQrQf


Esta é a vida de Elzeard Bouffier, un humilde 
pastor que durante anos plantou árbores e 
non llo contou a ninguén. Só ao noso narra-
dor, que ao longo do espectáculo irá descu-
brindo unha das máis fermosas e esperan-
zadoras fábulas; un esforzo, por pequeno 
que sexa, pode cambiar o mundo e facelo 
máis habitable.

México-Aragón

VÍCTOR BIAU17_20:00 h

Idades recomendadas: a partir de 6 anos
Duración: 55 minutos 
Técnica: monicreques e actor
Idioma: castelán

El hombre que plantaba árboles



Seu Biu é un vello brincador que 
non deixa que a súa idade nin a 
morte poñan fin á súa alegría 
de vivir. A pesar de vivir só e ser 
obxecto de moitas críticas e en-
vexas, vive sorrindo e bailando, 
feliz e despreocupado. Ten mú-
sica, danza e, sobre todo, unha 
forte conciencia da súa profun-
da conexión coa natureza.
Un día, a Morte decide buscalo. 
Pero cando chega á casa do an-
cián, é recibida dun xeito total-
mente inesperado...

Brasil

HABIB & VALERIA 13_18:00 h
17_18:00 h
18_12:00 h

Idades recomendadas: a partir de 5 anos
Duración: 45 minutos 
Técnica: sombras e música en directo
Idioma: portugués 
Ligazón vídeo: https://is.gd/8pyzTm

O dia em que a Morte sambou

https://is.gd/8pyzTm


Un grupo de personaxes estrafalarios atopa 
o seu lugar no mundo dentro do Circo Mal-
varrosa. Trátase dunha recreación poética e 
marionetística dos pequenos circos familia-
res que outrora percorrían Europa. O palla-
so Coscorrito, o anano Capodimonti, Coloso 
Cartoni e Signorina Papelina, Arístides Ma-
nobianca, Mauricio e Martinica, Dona Rosa 
Proído e o Marqués de Malva compoñen en-
tre todos un circo estraño e sorprendente 
que fará as delicias de grandes e pequenos.

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 60 minutos 
Técnica: bunraku, cabaret, variñas...
Idioma: castelán
Ligazón vídeo: https://is.gd/9XcATr

El Circo Malvarrosa

Valencia

TEATRO DE 
MARIONETAS 
LA ESTRELLA

16_18:00 h
17_12:00 h
18_12:30 h

https://is.gd/9XcATr


Unha nena á que lle encantan a música e máis os contos 
descobre, a través do artista que vai dar un concerto ao seu 
colexio, que os contos se poden cantar!
Rosi e Luis convídante a xogar, cantar e descubrir un mun-
do de fantasía no que todo é posible.
“Un espectáculo cheo de emocións, con contos que son 
cancións, música para xogar, bailar, cantar e soñar. Que? 
Anímaste a formar parte do seu coro?”

Galiza

PAPABUIS14_18:00 h

Idades recomendadas: a partir de 3 anos
Duración: 50 minutos 
Técnica: musical e monicreques
Idioma: galego
Ligazón vídeo: https://is.gd/rr7SQh

Cantamos?

https://is.gd/rr7SQh


Seguindo a súa tónica de humor, o Mago 
Paco ofrécenos unha vez máis un espec-
táculo de maxia infantil cheo de risas, cor 
e moitas sorpresas. 
A maxia do mago Paco caracterízase pola 
posta en escena de elementos visuais 
e moi rechamantes que provocan unha 
dinámica constante enriba do escenario.

Galiza

O MAGO PACO17_18:00 h

Idades recomendadas: A partir de 3 anos
Duración: 60 minutos 
Técnica: maxia
Idioma: galego
Ligazón vídeo: https://is.gd/wTXwyG

Hocus Pocus

https://is.gd/wTXwyG


Teatro Dom Roberto - historias que encantan hai máis 
de 300 anos. Unha tradición que chegou até nós vinda 
dos mestres monicrequeiros italianos no século XVII. 
O uso dunha palleta metálica para emitir as voces dos 
personaxes aínda hoxe é un misterio e un reclamo de 
público nesta arte. Estas peripecias son contadas á se-
mellanza doutros tempos, cruzando moitas xeracións 
de público, traendo aínda hoxe alegría, interacción e en-
tusiasmo a nenos dos 3 aos 103 anos.

Historias:
Sábado 10: 
“O barbeiro” / “A tourada”
Domingo 11: 
“O castelo assombrado” / “O barbeiro”
Luns 12: 
“O Zé do telhado / “O castelo assombrado”

Portugal

MARIONETAS RUI SOUSA 10_19:00 h
11_12:30 h
12_13:00 h

Idades recomendadas: a partir de 3 anos
Duración: 40 minutos 
Técnica: Teatro Dom Roberto, fantoches
Idioma: portugués 
Ligazón vídeo: https://is.gd/FySaYP

Dom Roberto

https://is.gd/FySaYP


Un cabaleiro quedou preso na súa armadura. Agora a súa familia non sabe cal é o seu 
verdadeiro aspecto. A súa esposa máis o seu fillo loitan desesperadamente por liberalo.
Función de monicreques dinámica e amena para todos cunha mensaxe moi importante 
sobre a igualdade de xénero.

Galiza

TÍTERES CASCANUECES12_18:00 h

Idades recomendadas: a partir de 3 anos
Duración: 40 minutos 
Técnica: monicreques de luva e planos
Idioma: galego

Unha armadura con ferruxe



A ruada “Festa Rachada III” reúne o mellor de cada casa. Temos o Dragón Cuspelume, A Galiña Caca-
túa, os Feos Papamoscas, acompañados polos músicos Trogloditas que asombrarán e deleitarán ao 
numeroso público que nos acompaña habitualmente nos nosos percorridos escandalosos.

Galiza

ART-MONIUM 11_13:00 h
11_18.30 h

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 45 minutos 
Técnica: cabezudos, malabares, música en directo
Idioma: galego

Festa Rachada III (ruada)



Montaxe escénica de ambienta-
ción medieval sobre o Camiño de 
Santiago desde Francia a Com-
postela na que se conta a histo-
ria de Saira, unha rapaza france-
sa que viaxa a Galiza para curar o 
corazón de pedra da súa familia. 
A viaxe faina xunto cunha gárgo-
la máxica destinada á Catedral 
de Compostela. Unha viaxe que 
da comezo en Saint Jean Pied de 
Port e remata en Santiago, con 
lendas e personaxes propios do 
camiño e na que destaca o carác-
ter que imprime Galiza dentro do 
mesmo: máscaras do entroido, 
danzas, gastronomía e música 
propias que viaxan por Europa 
ao longo da Historia. 
Unha produción conxunta da 
Xanela do Maxín e a Fundación 
Galiza Sustentable co-financia-
da coa liña de Axudas de «O teu 
Xacobeo».

Galiza

A XANELA DO MAXÍN18_18:00 h

Idades recomendadas: a partir de 6 anos
Duración: 50 minutos 
Técnica: actores, monicreques e música en directo
Idioma: galego
Ligazón vídeo: https://is.gd/VfVIfI

A viaxe de Saira

https://is.gd/VfVIfI


Veoleo traslada a acción a unha Biblioteca; un lugar 
cheo de libros, palabras e letras onde se agochan to-
dos os contos, os coñecidos e os que están por coñe-
cer. A Biblioteca convértese en espazo escénico, onde 
un personaxe peculiar traslada aos espectadores a 
un lugar onde ver, interpretar e ler dous dos contos 
clásicos máis importantes da Literatura Universal.  
O Parrulo feo e Carapuchiña Vermella. Dous autores 
universais Andersen e Perrault unidos.

Aragón

TEATRO ARBOLÉ 16_18:00 h
17_18:00 h

Idades recomendadas: a partir de 2 anos
Duración: 55 minutos 
Técnica: actriz e monicreques de mesa
Idioma: castelán
Ligazón vídeo: https://is.gd/2OpbqW

Veoleo

https://is.gd/2OpbqW


CruCru Show é un espectáculo unipersoal rueiro baseado 
en acrobacias de chan e humor. Desde que ela chega a es-
cena ata que se vai, o público goza de todo o proceso de 
armado e construción dun gran show. Propón un universo 
de xogos e imaxinación, onde cada acción da acróbata ten 
unha reacción na audiencia. Verticais en altura, interac-
ción constante co publico e destrezas acrobáticas desta-
can entre as ferramentas que CruCru utiliza.

Arxentina

SOFIA FERRARI

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 30 minutos 
Técnica: acrobacia
Idioma: castelán
Ligazón vídeo: https://is.gd/69KD4W

CruCru Show

10_13:30 h e 17:00 h
11_13:30 h e 17:00 h
12_14:00 h e19:30 h

https://is.gd/69KD4W


Xa está aquí o novo circo galego de monicreques!
Circo Galaico é un espectáculo de variedades conduci-
do por un presentador que será o mestre de cerimonias 
de clásicos e insólitos números de circo.
Un circo único onde a maxia e o fantástico se mesturan 
co autóctono, onde os artistas serán animais da fauna 
galega en liberdade. Con todos vostedes, e entre outros: 
Xaquín, o forzudo xabarín; Corvus, o corvo equilibrista, 
Pedriño, o raposo malabarista e a incrible cabra Ribeli-
na! Sen esquecer clásicos do circo coma o pallaso Rolín.

Galiza

TÍTERES ALAKRÁN 18_14:00 h

Idades recomendadas: a partir de 4 anos
Duración: 45 minutos 
Técnica: marionetas de fío
Idioma: galego 
Ligazón vídeo: https://is.gd/k5B3DZ

Circo Galaico

https://is.gd/k5B3DZ


Dúas xeneralas e dúas correos percorren as 
rúas dacabalo dando vivas e facendo os seus 
atranques.
Atención, donas e cabaleiros, digan todos a 
unha voz:
Viva a xente da Ulla e toda a súa familia!
Viva!!!
Viva a xente que nos rodea e mira!
Viva!!!
Viva a música e siga!
Viva!!!

Galiza

TÍTERES CACHIRULO

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 45 minutos 
Técnica: marionetas articuladas de gran tamaño
Idioma: galego

As Xeneralas da Ulla

17_ 17:30 h



El mundo es un pañuelo é unha obra de monicreques 
á vista, na que se desenvolven historias cargadas dun 
forte contido poético e metafórico. Os cadros presen-
tarán mundos diversos cheos de tenrura. As historias 
desenvolven un espazo-tempo que permite ao espec-
tador introducirse con facilidade, porque é el, coa súa 
sensibilidade, quen as completa. A maxia, a poesía e a 
destreza coa que os titiriteiros dan vida a cada un dos 
personaxes, e en diversas situacións, mostran como a 
sinxeleza dos panos e a nobreza da madeira son capa-
ces de crear o seu propio universo. 

Ecuador

LA ESPADA DE MADERA

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 45 minutos 
Técnica: monicreques de mesa
Idioma: sen texto
Ligazón vídeo: https://is.gd/tV8zep

El mundo es un pañuelo

14_19:30 h

PROXECCIÓNS NA ALAMEDA
Nesta edición, dadas as circunstancias da 
crise COVID-19, e como novidade, presen-
tamos unha serie de proxeccións nunha 
gran pantalla situada no paseo central da 
Alameda, onde algunhas das compañías in-
ternacionais que non puideron acompañar-
nos deleitarannos cos seus espectáculos.

https://is.gd/tV8zep


Galiza

TÍTERES CACHIRULO15_19:30 h

O documental “A Barraca Camiño a 
Compostela”, realizado por Títeres 
Cachirulo, recolle as diferentes eta-
pas do proxecto homónimo, no cal 
se percorreron doce vilas do Cami-
ño representando nelas a obra “Ca-
miño de Aventuras”.

Idades recomendadas: todos os  
públicos
Duración: 40 minutos 
Técnica: documental de monicreques
Idioma: galego 
Ligazón vídeo: https://is.gd/8sCQac

A Barraca camiño  
a Compostela

PROXECCIÓNS NA ALAMEDA

https://is.gd/8sCQac


Homenaxe aos cómicos do cinema 
mudo. Personificados por monicre-
ques de luva, Charles Chaplin, Buster 
Keaton, Harold Lloys, Ben Turpin, 
Laurel e Hardy son algúns dos que 
aparecen facendo das súas nas dis-
tintas pantomimas que integran o 
espectáculo. “A viaxe” conta as peri-
pecias que o Gordo e o Fraco teñen 
co seu vello pero querido automóbil. 
“Carlitos pescador” móstranos como 
Chaplin arrisca a súa vida por salvar 
a un rapaz. En “Un día tempestuoso”, 
Buster Keaton é sorprendido polo 
mal tempo e loita contra os elemen-
tos ata perder as pernas e a cabeza; 
pola súa banda, Harold Lloys espera 
“desesperadamente” nun banco da 
praza a que veña a súa noiva, men-
tres que Ben Turpin déixase embria-
gar pola noite baixo un farol.

Chile-Arxentina

EL CHONCHÓN

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 35 minutos 
Técnica: luvas
Idioma: sen texto
Ligazón vídeo: https://is.gd/5wlzw1

Los cómicos del 900

16_19:30 h
PROXECCIÓNS NA ALAMEDA

https://is.gd/5wlzw1


Un avó tenta espertar no seu neto o amor polos 
libros. O traveso Teo, seguindo os consellos dun 
estraño Mago, decide pasar a noite escondido na 
Librería. Que pasará cando a lúa se asome e os 
libros descubran ao neno traveso? 

Arxentina

TEATRO DEL TAPIAL17_19:30 h

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 35 minutos 
Técnica: muppets
Idioma: castelán 
Ligazón vídeo: https://is.gd/bQg9wr

La famosa aventura  
de Teo y los libros

PROXECCIÓNS NA ALAMEDA

https://is.gd/bQg9wr


Datas: 
Venres 16 de outubro, 
de 17:00 a 20:00 h

Sábado 17 de outubro, 
de 11:00 a 14:00 e de de 17:00 a 20:00 h

Domingo 18 de outubro, 
de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h

Na Carpa da Alameda 

Prezo: 4 €

OBRADOIRO  
EL TRASTERO DE LULA
Construción de monicreques para 
nenos e nenas



Teatro de Marionetas La Estrella, máis de 40 anos de amor e traba-
llo polo teatro de monecos. Gabriel Fariza e Maite Miralles, creado-
res que mesturando a filosofía do teatro independente coas artes 
plásticas nos apaixonaron con máis de trinta propostas ao longo 
destes anos. Unha compañía que foi quen de levar adiante proxec-
tos que contribuíron á consolidación do teatro de monicreques. 
Tanto a Sala Cabanyal como Sala a Petxina son unha mostra dunha 
labor que hoxe continua. 

Estiveron nos inicios dos programas de TV como “Barrio Sésamo” 
ou “La Cometa Blanca”, e percorreron co seu teatro de marionetas 
todos os festivais da península e máis alá.

Gabi e Maite souberon compaxinar compromiso e bo facer no tea-
tro de bonecos en todos estes anos: programación escolar, familiar, 
cursos, publicacións, festivais. Esta construción de ilusións foi quen 
de emprender unha aventura detrás doutra, de frear xunto a elenco, 
fillos e veciños a demolición dun barrio “O Cabanyal” de Valencia.

Fai pouco máis dun ano que Gabi marchou de xira entre as estrelas 
que alumean no ceo. 

Maite e Gabi teñen esa grandeza que hoxe nos ilumina a todos, mu-
lleres, homes e rapazada que forman esta gran familia do Teatro 
de Monicreques.

PREMIO GALICREQUES 2020



Unha introdución ao teatro de obxectos. Un con-
tacto coa poesía dos obxectos, coas realidades que 
ocorren no simultáneo da vida, a través da obser-
vación, o xogo con obxectos, monigotes e da (des)
composición dos nosos imaxinarios.

Pode que xogar de adultas con xoguetes xa non 
soe tan divertido coma cando eramos cativas. E se 
servira para localizar un vieiro co que chegar a unha 
parte profunda de ti mesma/o? Ou para activar 
os teus dons creativos a través da construción de 
imaxes e historias?

Cada participante trae 3 ou 5 obxectos, cos que 
teña algunha relación ou non, algunha relación de 
tipo práctica, ou utilitaria, ou emocional, ou mística. 
Tratar aquí de que as motivacións sexan diversas 
ao escoller os obxectos. Ademais, eu proporciona-

rei unha paisaxe miscelánea de obxectos. Tamén 
propostas de xogo que servirán para aquecer e 
establecer algúns códigos de xogo en común, que 
poden servir como detonadores e estruturas de re-
ferencia.

Con estes recursos preténdese suscitar a expre-
sión particular de cada participante e acompañar 
durante as 3 horas de experiencia, as descubertas, 
as necesidades de xogo e a exposición persoal, que 
será opcional. No final do obradoiro cada persoa 
terá a oportunidade de ofrecer o seu instante de 
descuberta, algo do tempo de xogo ante o resto do 
grupo, que seremos o público.

En que consiste?
Propoño este obradoiro para compartir o que 
aprendín e comprendo do teatro visual e ao mesmo 

OBRADOIRO: 
LABORATORIO DE OBXECTOS

Xoves 15 de outubro de 11.00h a 14.00h
Carpa da Alameda
Prezo: 20 €
Número de participantes: 8

de ALBA GRANDE



tempo, seguir aprendendo da experiencia de conec-
tar as visións e xogos das persoas en grupo.

Aos quince anos entro na descuberta teatral xa da 
man dos monicreques de luva. Enseguida vin que 
este camiño era unha maneira de continuar o meu 
desexo de xogar, que desenvolvo e celebro dende 
cativa. Máis adiante descubro que ser titiriteira 
tamén é un oficio e decido aprender máis.

Quen o ofrece? Alba grande
O teatro de monicreques foi o que me ensinou as 
bases da actuación e da creación teatral, cómica 
particularmente. Quixen seguir aprendendo a tra-
vés da formación en artes escénicas e outras ex-
periencias formativas. Cursei os estudos de teatro 
xestual no Institut del Teatre de Barcelona e aquí, 
en distintos estilos de marionetas e actuación. 

Ademais outras formacións con moitas mestras 
das que hoxe sigo aprendendo como, Anxo García, 
Raquel Queizás, Rene Baker, Alfred Casas, Natacha 
Belova... E tantas compañeiras que non caberían 
agora mesmo ao nomear.

Inscricións nos teléfonos: 
981 801 237 / 605 880 858 / 667 771 147 
e no email:
culturalbarrigaverde@gmail.com



Entrada de balde, ata completar aforo.
Imprescindible reservar un día antes da función.

GALICREQUES NOS CENTROS 
SOCIOCULTURAIS

O día em que a Morte 
sambou
Habib & Valeria

Las tres cerditas
Xarop Teatre

Veoleo
Teatro Arbolé

El circo Malvarrosa
Teatro de Marionetas  
La Estrella 

1 	Teatro Principal

2 	Praza das Praterías

3 	Praza do Toural

4 	Praza Roxa

5 	Parque da Alameda  
(paseo central)

6 	Fundación SGAE  
(soportais)

7 	CSC Santa Marta

8 	CSC Fontiñas

9 	CSC Vite

10 	CSC Conxo

11 	CSC Castiñeiriño





ENTRADAS E 
ESPAZOS

PREZOS

Teatro Principal:
1 entrada: 5 €
4 entradas para un mesmo espectáculo: 15 €

Espectáculos de rúa, CSC e carpa da Alameda
De balde.

Reserva de entradas (só para Teatro Principal e centros socioculturáis)*
de 10:00 a 14:00 h no teléfono 667 771 147 e no email culturalbarrigaverde@gmail.com

Venda de entradas:
Teatro Principal
Venda anticipada de martes a sábado, de 18.00 a 21.00 h.
Días de función, dende unha hora antes do comezo do espectáculo. 
http://entradas.abanca.com 
* Dadas as circunstancias da crise COVID-19 e a redución de aforos é imprescindible a reserva de entradas nestes espazos 

para garantir a súa dispoñibilidade.



ESPAZOS DE ACTUACIÓN

y Teatro Principal. Rúa Nova, 21.
y CSC Santa Marta. Rúa de Antonio Rama Seoane, 6.
y CSC Fontiñas. Rúa Berlín, 13.
y CSC Vite. Rúa de Carlos Maside, 7.
y CSC Conxo. Praza Aurelio Aguirre, 1. Conxo.
y CSC Castiñeiriño. Rúa Virxe de Fátima, 1.
y Parque da Alameda (paseo central).
y Praza do Toural.
y Praza Roxa.
y Praza de Praterías.
y Soportais da Fundación SGAE. Parque de Vista Alegre.

Exposicións, mesas redondas, animación de rúa e moito máis.  
Toda a información en facebook, twitter e www.galicreques.gal



Organiza:

667 771 147 / galicreques@titerescachirulo.com /  Galicreques Santiago


