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QUE É ATLÁNTICA? 

Atlántica, Festival Internacional de Narración Oral, naceu no ano 2013 con sede en Santiago de 
Compostela cunha clara vocación de ser un encontro de voces e historias de perfil atlanticista. 

Trátase dun encontro artístico que xunta en Galicia a un amplo elenco de narradores e narradoras de 
diferentes países do mundo con ribeiras no Océano Atlántico, máis un convidado “doutro” mar. Nestes 
anos aos artistas do Atlántico, sumáronse contadores de Alemaña, Cuba, Colombia, Perú, Xapón... 

Atlántica está organizado por un grupo de profesionais do espectáculo e da xestión cultural dirixidos pola 
actriz e narradora Soledad Felloza. É unha iniciativa con aportes de entidades públicas é privadas, que 
procura unha programación cultural integradora e de máxima calidade. 

E agora, sete anos despois, Atlántica navega por fin por toda a xeografía galega, chegando nesta edición 
á provincia de Lugo. Moitas das historias que viaxaron polo mundo naceron e medraron nas lareiras das 
aldeas e vilas da montaña, e coa luz do candil acesa deron a volta ao mundo. 

Contar na provincia de Lugo e xuntar as voces antigas da terra e o mar. 

No ano en que Galicia celebra nas letras a Antonio Fraguas e nas artes a Luis Seoane, o festival reparará 
nas súas figuras, comezando pola cartel, que fai unha chiscadela ao cadro As Mariscadoras. Esta obra 
que cumpre 50 anos no 2019 retrata o traballo das mulleres do mar e, co estilo gráfico do festival, 
queremos recoñecer o seu papel na historia e tradición de Galicia. Contar entraña tamén un traballo de 
recollida, de selección, de transmisión... para que os froitos rematen apagando a fame de historias que 
todos e todas temos. 

Contadores e contadoras de historias dunha beira e outra do Atlántico chegan aos nosos peiraos para 
encher de historias do 11 ao 23 de marzo, Galicia, e do 20 ao 23, particularmente, a provincia de Lugo. 

Contadores e contadoras de historias de Portugal, Xapón, Brasil, Uruguai, Teruel, País Vasco, 
Guadalaxara, Canarias e Galicia... 

 

Obxectivos do Festival 

 Difundir e preservar a tradición oral galega e de todas as culturas do arco Atlántico, de aí o seu 
carácter internacional.  

 Indagar nas raíces colectivas das historias do Océano, na procura da identidade cultural común 
do Atlántico e nas historias que se foron difundindo polos camiños do mar.  

 Celebrar a madurez e calidade do movemento da Narración Oral Galega, referente a nivel 
internacional pola súa identidade de longa tradición. 

 Dar visibilidade as novas voces da Narración Oral Galega, depositarias das voces antigas e 
garantes da preservación da memoria e tradición oral. 

 Vencellar o pasado co presente e o futuro que representan os nenos e nenas, vinculeiros do 
patrimonio inmaterial único que representan os contos. 
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www.pabloalbo.com 

É narrador oral de profesión pero antes naceu en Alacante en 1971. Foi ao colexio como todos os nenos 
do seu barrio. En sétimo de EXB, segundo lembran, gañou o concurso de relatos da súa clase. Déronlle 
un balón de goma e un xogo magnético. Sóubolle a pouco, mais deu as grazas e quedoulle dentro o 
verme das letras. 

Non deixou de escribir historias e en 1994 comezou a contalas de viva voz. Daquela xa rematara BUP e 
COU e estudaba traballo social na universidade de Alacante. Nunca chegou a exercer, aínda que si a 
diplomarse. Xa antes de acabar sentiuse tentado pola farándula e conciliou os estudos devanditos cos de 
animación sociocultural. 

Levado polo indómito impulso da mocidade fundou xunto a dous amigos, Félix Albo e Antonio Mira, o 
grupo Albo, que tantas satisfaccións lles proporcionou nos máis de dez anos que durou. Agora segue en 
solitario dedicado ao oficio de contar historias usando só palabras e xestos. Participou en case todos os 
festivais de narración e en practicamente todas as provincias deste país e nalgún outro como Cuba, 
Suíza, Italia, Grecia, Australia, Brasil, México, Venezuela, Bélxica e Francia. 

Publicou trinta e seis libros infantís e participou en cinco libros de contos para adultos. Foi traducido ao 
inglés, alemán, francés, italiano e portugués. Recibiu os premios Lazarillo nas súas dúas modalidades: 
creación literario en 2008 e álbum ilustrado en 2013; o Ciudad de Alacante en 2003, Villa dÍbi en 2008; 
Leer es vivir en 2009 e tres dos seus libros apareceron no The White Ravens, a lista dos 250 mellores 
libros do mundo que realiza cada ano a Internationale Jugendbibliothek (Biblioteca Internacional da 
Mocidade) con sede en Munich. Máis información en www.pabloalbo.com. 

Como lle encanta a radio, colaborou coa Cadena Ser Alacante recomendando libros infantís bos e coa 
Cadena Ser Noroeste contando un conto cada quince días. Actualmente participa no coloquio Barra Libre 
de Murcia Cadena Ser os sábados. 

Agora vive entre o seu Alacante natal e o seu Albacete de adopción, pero para pouco en ambas as dúas. 
Anda sempre de acá para acolá polas estradas coa vista posta no horizonte rumiando entre dentes as 
palabras da súa vindeira historia. 

Contos pouco edificantes 

É unha sarta de trolas que non teñen intención de te enganar. É unha sesión de contos, pero non traias 
os teus fillos. Historias que se suceden para arrepiar ou para facer rir… ou para vai ti a saber. Facer unha 
sesión de contos pouco edificantes é doado: 

 Mestúrese unha presada de historias cunha manchea de sal e pementa. 

 Réguese todo con salsa de humor e listo. 

 As historias que sexan desas canallas, ou sinxelas, ou un pouquiño eróticas (pero coidado, non 
te pases). 

 Métanse nun auditorio sen présa e con orellas, e a ver que sae. 

 Non sei se poderán comer, pero rir, riremos.  

 

http://www.pabloalbo.com/
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www.pepbruno.com 

Licenciado en Filoloxía Hispánica (Universidad de Alcalá de Henares) e en Teoría da Literatura e 
Literatura Comparada (Universidad Complutense de Madrid), e diplomado en Traballo Social (Universidad 
Pontificia de Comillas).  

Comezou a contar contos como profesional en 1994 e esa sigue sendo, a día de hoxe, a súa profesión e 
a súa paixón. Conta contos a público infantil, xuvenil e adulto; contou por toda España e tamén noutros 
países: México, Portugal, Perú, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguai, Bolivia, Guinea Ecuatorial, Suíza, 
Bélxica, Tunisia e Arxentina participando en feiras, festivais e eventos importantes de narración oral 
(Maratón de Cuentos de Guadalajara, Festival de Agüimes, Festival de Beja en Portugal, Alden Bilzen 
Festival en Bélxica, El telar de Sherazada en México DF, Las siete lenguas del Dragón’09 Laussana-
Suíza, Feria Internacional de las Artes de Costa Rica, Palabras Más, Palabras Menos de Bos Aires, etc.). 
Foi membro do Seminario de Literatura Infantil e Xuvenil de Guadalaxara (España) e participou na 
organización do Maratón de Cuentos de Guadalajara entre 1994 e 2006. 

Imparte talleres literarios e de creación; organiza actividades de animación á lectura; escribe artigos 
especializados, da cursos e conferencias en universidades, colexios, centros de profesores, bibliotecas, 
casas da cultura, etc. Tamén escribe: publicou durante 17 anos un conto semanal na revista El Decano 
de Guadalajara. E colaborou coa Cadena SER (local e rexional) dende 2004 ata 2015. Na actualidade 
colabora con Radio Castilla La Mancha tódolos domingos recomendando libros e contos. E mantén tres 
blogs: un sobre narración oral e o seu día a día como narrador, lector, editor, escritor… 
(http://www.tierraoral.com), outro sobre toponimias fantásticas (http://toponimiafantastica.blogspot.com) e 
un terceiro sobre a editorial Palabras del Candil, da que é editor (http://palabrasdelcandil.blogspot.com). 

Como autor publicou ducias de libros traducidos a máis de dez linguas. No 2010 foi Premio Compostela 
de Álbum Ilustrado, outorgado pola Editorial Kalandraka en colaboración co Concello de Santiago. Tamén 
publicou artigos de reflexión, entrevistas, etc. en diversas revistas especializadas. 

Vellos contos de novo 

Dende que baixamos das árbores e teimamos en ser seres humanos, dende ese mesmo intre, nalgún 
lugar do mundo xúntanse persoas para contar e escoitar contos. Agora mesmo, mentres vostede le estas 
palabras, outras que son voadoras trenzan historias e fan crecer soños en ollos, oídos e corazóns. 
Quizais aconteza nunha casa flotante do Vietnam, ou tal vez ao pé dun baobab africano, ou nunha 
esquina á fresca nunha rúa dunha aldea de América central, ou nun iglú acabado de construír, ou nunha 
casa de Guadalaxara. En todo momento neste mundo noso hai alguén contando e escoitando contos, 
imaxinando ficcións. 

E así foi sempre ao longo da Historia, da nosa historia, porque contar e escoitar contos é, acaso, o xesto 
máis humano que temos: non coñecemos ningún animal que faga algo semellante. Por iso cantos máis 
contos se contan, cantos máis se escoitan, máis humanos nos facemos. 

Hoxe convidámolos a que participen desta festa mundial que dura séculos, a festa da palabra dita. Hoxe 
convidámolos a que veñan a escoitar contos, vellos contos, contos que oíron moitos outros antes que 
vostedes e que, seguro, os farán parar un bo anaco. Contos de picaresca, tradición, humor, erotismo… 

http://www.pepbruno.com/
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Contos que nos chegaron en coleccións clásicas como O Decamerón, O asno de ouro, fabliaux, ou as 
fábulas de Esopo e Samaniego ademais doutros contos que se transmitiron a través da tradición. 

Da miña mochila traio palabras 

Pep naceu en Barcelona, pero dende hai moitos anos a súa casa está en Guadalaxara. Dende alí 
percorre o mundo enteiro contando historias. Na súa mochila vai gardando tódalas palabras e tódalas 
historias que escoita, que lee e que escribe. Con esta equipaxe marabillosa chega e invítanos a sentar e 
escoitar para viaxar con el por eses mundos para celebrar xuntos unha festa da palabra dita. 

A casa do forestal – A orixe da casa do forestal 

Encantábanos ir contar historias de medo ao cemiterio, aínda que había outros sitios ben interesantes 
para compartir estes contos: a cova do home morto, a presa do muíño vello… ou a casa do forestal. 
Aínda que á casa do forestal non nos deixaban ir porque dicían que estaba enmeigada. Porén, nós 
fomos, unha vez, de lonxe… cóntocho? 

A Cándida e o muíño vello 

Ás veces hai plans que non sae como se esperaba. A idea de darnos un baño no medio da noite rematou 
por converterse nun insólito paseo pola vila ata a vella fábrica de resina onde, como ben sabemos os que 
aquí vivimos, axexa o espírito da Cándida. Coñecer a súa historia e tamén a do último muiñeiro do vello 
muíño farían daquela noite algo inesquecible. Atréveste a acompañarnos? 

 

 

https://www.facebook.com/historietero | https://twitter.com/inakicarretero 

Iñaki Carretero é contador de historias dende o ano 98, sente que é un luxo vivir do conto. Percorre a 
xeografía cos seus contos, libros e amados cans. Ten unha enorme experiencia en descubrir as historias 
que hai no aire, nas bibliotecas, nas letras que bailan ás veces sen sentido para nenos e nenas. 

Dono dunha enerxía contaxiosa e dun absoluto dominio do espazo, capta a atención como poucos do seu 
auditorio. Disque que é especialista en primeira lectura, pero el prefire dicir: "Que non é un narrador 
habitual, nin un lector habitual, nin un animador de lectura habitual". 

É disléxico, cóstalle ler e ás veces mestura as palabras ao falar, pero esa visión tan particular do mundo 
do oral e escrito é o que lle gusta e lle funciona. É o que lle fai escoitar ao que lle costa escoitar, e ler ao 
que lle costa ler. 

Vicente Martínez é educador canino cunha experiencia de dez anos. Vicente explica ao público que non 
é o mesmo educador que adestrador. A educación está dirixida a lograr que un can obedeza as ordes 
básicas do seu guía ou propietario, pero implica moito máis que a mera obediencia: tamén ten que ver 
con saber como ensinar ao can a xestionar as súas emocións ante situacións diversas. Procúrase un 
equilibrio entre as necesidades de cans e humanos para asegurar o benestar duns e doutros. Cando 
falamos de educación canina, falamos de respecto, amor e comprensión mutua. 

En Santiago os cans tamén contan 

https://www.facebook.com/historietero
https://twitter.com/inakicarretero
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Sesión de contos con cans na que aprenderemos a convivir con eles na nosa cidade. Por medio dunha 
charla-conto-coloquio-demostración (cos nosos cans) dunha forma divertida e educativa, aprenderemos 
os dereitos e deberes dos nosos cans e tamén dos seus donos, de como poder mantelos felices por 
medio do deporte e os paseos na nosa cidade. Espectáculo dirixido a familias. É un formato moi 
interactivo, onde se mestura o formato “contos” con exhibición canina 

Cans, deporte, mocidade e cidade 

Charla-espectáculo de narración oral, sobre como os animais de compaña poden axudar á nosa 
mocidade (e tamén aos non tan moz@s). 

Cada vez hai máis rapaces/as que dispoñen de cans, pero que ás veces non saben que facer ao seu 
carón. Nós ímoslles ofrecer un desafío: educalos dende o deporte na cidade e, deste xeito, educarse eles 
mesmos. Todo isto dende o “concepto” como parte importante da aprendizaxe e do bo entendemento 
entre especies, compartindo o tempo libre sen violencia nin “líderes de manadas”. 

Deporte saudable, educación comprensiva e diálogo. Un reflexo educativo dende o ocio para aprender a 
vivir na vida. Xa o dixo Ghandi: “a grandeza dunha nación e o seu progreso moral pode ser xulgado pola 
forma en que os seus animais son tratados”. 

 

 

www.lauraescuela.com 

Laura Escuela é narradora oral e vive en Tenerife, terra de atlántico, barrancos e altura. De formación é 
mestra en Educación Infantil e licenciada en Psicopedagoxía. Conta cun Mestrado en Promoción e 
Animación Lectoras pola Universidad de Castilla La Mancha e complementa a súa formación con estudos 
de piano e solfexo. Traballa desde hai máis de dez anos arredor do mundo da literatura infantil, a música 
e a discapacidade.  

Conta contos desde o ano 2008 e ten traballado en numerosos festivais de contos das illas, como o 
Festival Internacional del Cuento de Los Silos (2008-2015), Festival Verano de Cuento de El Sauzal 
(2009, 2013, 2014, 2016), La noche de los cuentos de La Laguna (2013, 2017), Festival Palabras al Vuelo 
(Lanzarote, 2014), así como no circuíto Insular de Narración Oral de Gran Canaria (2010, 2017) e, na 
península, no Festival Riu de Contes (2011) e o Maratón de Cuentos de Guadalajara (2016)  

Adoita contar en escolas, centros infantís, bibliotecas, teatros, centros culturais e aqueles lugares nos que 
o conto atopa o seu sitio. Durante os últimos anos ten levado a cabo proxectos pioneiros de sesións de 
Bebecontos en Bibliotecas de Canarias. 

Del norte vengo (Do norte veño)  

Del norte vengo é unha sesión de contos que veñen do norte, máis concretamente de Escocia e do resto 
do Reino Unido. Son historias que veñen do frío atlántico norte, dos encontros diante do lume, das vidas 
de tantos que souberon vivir para contalo.  

Casas de luz 

http://www.lauraescuela.com/
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Na costa unha luz ilumina o mar. É unha casa de luz, un faro no que vive un fareiro. Esta é unha sesión 
de historias imposibles, enigmáticas e marabillosas en torno a estas torres que alumean a noite e o 
camiño. 

Bebecontos 

Sesións de contos, poemas e cancións utilizando instrumentos musicais (ukelele, campás e instrumentos 
de pequena percusión), obxectos e libros. 

¡Qué animalada! (Que animalada!) 

Contos tradicionais e álbums ilustrados nos que os animais e as súas peripecias teñen o protagonismo. 
Unha sesión dinámica e participativa acompañada de algúns instrumentos musicais. 

 

 

https://www.facebook.com/gutinarrador 

‘Guti’ é gaiteiro, cantador, bailador e sobre todo contador de historias. O feito de chegar ao conto como 
parte dun traballo máis amplo dedicado desde hai moitos anos á etnografía fíxolle preparar un 
espectáculo no cal procura cinguirse ao que estritamente aprendeu en longas veladas de cociña e 
sobremesa nas vilas de Zamora, León e Salamanca, principalmente. Todos os contos e romances que 
usa foron recollidos directamente de narradores tradicionais, na súa maior parte anciáns do mundo rural 
cos que compartiu moitos bos intres. Así se procura conservar o carácter dialectal de cada narración así 
como a atmosfera que envolvía ao narrador tradicional, carente de artificios nun mundo sen tele nin radio. 
O conto téntase transmitir en toda a orixinalidade que o público e o espazo de narración permiten 
asumindo o salto que supón para a mesma narración o pasar dun fogar aceso ou dun portal dunha casa 
no verán nun pobo a un escenario e ante un público que en moitos casos perdeu o seu referente rural. 
‘Guti’ traballou principalmente na contorna rural tentando dalgunha maneira de restablecer a cadea de 
comunicación-transmisión de cultura oral rota pola condena dos anciáns ao silencio nunha sociedade 
dominada polo que se repite desde o televisor.  

Polo seu espectáculo A pelo recibiu no 2015 o Premio de Interpretación Masculina na XII Edición dos 
Premios Moretti de Teatro. 

Das mulleres do oeste 

‘Guti’ narra de memoria e pola memoria de ducias de mulleres coas que compartiu os saberes e as 
historias. Neste espectáculo o romance e o conto tradicional van salpicándose da xeografía, da vida das 
cociñas, dos traballos do campo, das historias de vida de cada informante, de cada vella que entra e sae 
do escenario da man de Guti. Narrar así é un exercicio de agradecemento a quen regalou o testemuño 
dun mundo oral, un mundo aínda presente no imaxinario de quen tivo aldea, de quen se quentou ao lume 
cunha cunca de sopa nas mans, de quen sentiu como propias as palabras do ancián. Para quen escoita, 
‘Das mulleres do oeste’ ha de ser unha volta ao tempo feliz en que a palabra do vello era necesaria." 

 

https://www.facebook.com/gutinarrador
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https://www.facebook.com/hioki.yoshihira 

Naceu e creceu na cidade de Hirakata, da prefectura de Osaka, Xapón. Ao rematar os seus estudos de 
bacharelato no ano 1991 trasladouse á cidade de Barcelona para estudar pintura. Durante a súa 
licenciatura na Facultat de Belles Arts da Universitat de Barcelona coñeceu o mundo da narración oral e 
decidiu profesionalizarse nesta arte. Dende entón non parou de contar contos, mitos e historias de 
diferentes épocas, xéneros e temáticas, para adultos, para mozos, para nenos e para todo tipo de 
público. 

Contou en teatros, festivais, escolas, bibliotecas e casas de cultura non só en Cataluña e ao longo do 
territorio español, senón tamén en Portugal, Brasil, Perú, Chile, Arxentina, México e Costa Rica. 

Seguiu vinculado ao mundo da expresión plástica e desenvolveu diversas actividades como 
conferenciante e docente de talleres e seminarios no Museu Etnológic (dende 1977) e a Casa de Asia de 
Barcelona (dende 2001) onde forma parte do equipo docente no departamento pedagóxico: a Escola 
Bambú. 

A súa inquietude por enlazar o mundo das palabras con diferentes disciplinas artísticas, sobre todo as 
artes plásticas, levouno a intervir ocasionalmente no Museu Picasso, a Fundación Miró, o Museu 
Nacional d'Art de Cataluña e a Fundació Tâpies, a través de diferentes proxectos artísticos. 

É membro de ANIN, Associació de Narradores i Narradors. Licenciado en Belas Artes e titulado no Curso 
de Aptitude Pedagóxica na universidade Politécnica de Cataluña. Os seus autores favoritos son Michael 
Ende e Ryunosuke Akutagawa. 

Para entender un pouco máis do seu universo creativo basta citar a súa resposta cando nunha entrevista 
lle preguntaron polo seu oficio: “A pintura e a narración son complementarias: neve, chuvia e unha flor de 
camelia. Vexo nitidamente as paisaxes de estas historias e píntoas coas palabras e o silencio. E nace 
entre o público e eu unha pintura irrepetible que reflicte a alegría e a tristura da vida mesma para logo 
desaparecer”. 

Contos populares do Xapón 

Os contos tradicionais de Xapón son de temas e aspectos moi diversos. As tramas van dende 
campesiños dos arrozais a nobres da corte imperial, de animais e monstros, de dragóns e bolboretas, 
poéticos e picarescos. 

Yoshi interactúa co público transformando as súas palabras nun pincel que ilustra con claridade, humor e 
sensibilidade as historias e os costumes do país do afastado oriente. Historias para participar, cantar, rir e 
emocionarse. 

 

https://www.facebook.com/hioki.yoshihira
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http://sofiamaul.wix.com/contadora 

O meu nome é Sofia Maul e son unha contadora de historias bilingüe que vive en Madeira. Nacín aquí, 
nesta fermosa illa, e tiven a sorte de medrar oíndo as historias que os meus catro avós, todos de orixe 
diferente, me contaban (inglés, alemán, sueco e californiano). 

Tiven unha infancia chea de andainas nas montañas e mergullos no mar, tenis e natación e observación 
de aves en abundancia. Pasei unha tempada na universidade de Coimbra estudando Letras (inglés e 
alemán) para ser tradutora e, deseguido, cambiei de rumbo para poder axudar as persoas (despois de 
dous anos como voluntaria na Cruz Vermella); trasladeime a Lisboa e fíxenme terapeuta da fala, 
traballando principalmente con cativos xordos e plurilingües. 

En 2004, despois de asistir a una tarde de contos, comecei un ciclo de formación con actores e 
narradores de historias profesionais na Biblioteca Municipal de Oeiras, que, en 2006, deu como resultado 
a creación dunha asociación cultural sen ánimo de lucro: Os Contabandistas, un grupo de cinco 
narradores de historias todos de diferentes orixes moi activos na promoción da narración oral como forma 
de arte performativa contemporánea. Organizamos por primeira vez en 2012 o Terra Incógnita, Festival 
Internacional de contos de Lisboa, que vai pola súa cuarta edición e presenta narradores convidados 
nacionais e internacionais con máis de mil asistentes ao longo dunha fin de semana chea de historias. 

En setembro de 2016 organicei coa asociación musical e cultural Xarabanda o primeiro festival de 
narración oral de Madeira, EVA, Era uma vez no Atlántico, integrado nunha rede de festivais de narración 
de ámbito atlántico que inclúen o Atlántica en Galicia o Terra Incógnita en Lisboa, o Conto Contigo na 
Praia na Terceira e Rencontres de l´Imaginaire na Bretaña. 

Coordino desde marzo de 2015 unha xuntanza de cantigas tradicionais semanal onde todos son benvidos 
para cantarmos xuntos reforzando así o espírito de comunidade e memoria compartida que a lembranza 
colectiva e o intercambio de afectos proporciona. 

Conto historias en bibliotecas, escolas, feiras de libros, castelos, bares, festivais, prazas, campos de golf, 
restaurantes, teatros, terrazas, aeroportos, grutas e praias por todo o país e mesmo fóra, en festivais 
internacionais de storytelling en Alemaña, Irlanda, Inglaterra, Italia, Bélxica, España e Polonia. 

As miñas historias veñen de preto e de lonxe, pero as que gusto máis de compartir son as que veñen da 
pequena illa no medio do Atlántico, lugar a onde volvín despois de 20 anos de vivir fóra, para apertar 
familia e amigos, para contar e recoller historias e tamén para plantar dragos e fotografar moito. 

Contos (des)amorosos 

A explicação do amor é que amores há muitos. Todos diferentes e todos com uma história para contar. 

O meu avô alemão namorou por carta em segredo a minha avó durante quatro anos, poupando dinheiro 
na Madeira para ir ter com ela a Londres no dia em que ela fez vinte e um anos. Casaram-se quatro dias 
depois. Foi essa avó inglesa que me contou histórias de amor de todo o mundo, incluindo algumas que 
ela escutou na cozinha das conversas entre a cozinheira, a engomadeira e o poeta que regava as 
bananeiras da vizinhança. 

http://sofiamaul.wix.com/contadora
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http://www.maricuela.com/ 

Maricuela é un axóuxere de papel, dous ollos, ás veces tres, un peto de marmelo, de palabras; pequenas, 
grandes, tolas, redondas, lirondas e sinceras, cando conta mentiras. Sae dunha maleta, viaxa en tren e 
ten as orellas do revés. Cun monicreque faiche un conto, cántache un canto, cun canto recítache un 
poema e cun poema encántache. 

Comezou a contar no ano 92 nunha Casa Fogar do Distrito Federal e ese día descubriu que na súa 
cabeza tiña historias e que lle apaixonaba contalas. Voltou a España e comezou a contar na Biblioteca de 
Salamanca, en colexios, cárceres e teatros. Descubriu o Maratón de Cuentos de Guadalajara, que a puxo 
en contacto con xente que, como ela, tiña a cabeza chea de contos. 

Estudou xornalismo, pero a busca dun campo máis creativo levouna a publicar historias e artigos 
historiados en diferentes revistas literarias, xornais e editoriais como Oqo, M1C, etc. Licenciouse en Belas 
Artes e, tal vez por ser filla de telegrafista, as palabras, os telegramas e os poemas mesturábanse coas 
súas obras plásticas. 

Porque a Maricuela o que lle gusta é comunicar. E se hai un gran comunicador, unha gran comunicadora, 
é o clown, arte á que dedica toda a súa enerxía dende o ano 92, “un ano de descubrimentos”. Traballou 
con Berín Tovías e con Eric de Bont, Michel Dallaire, Philippe Gaullier e outros. O seu clown xogaba e 
xoga a contar e a súa contadora “clownclusionaba” e “clowncusiona”. Estudou na Escola Internacional de 
Teatro Jacques Le Coq en París. A pedagoxía de Le Coq, sumamente sutil, transformou a súa mirada 
enchéndoa de poesía. 

Seguindo a escola de Joaquín Díaz e de Iñaki Peña comezou a recoller historias e músicas das avoas de 
Teruel. Logo dunha conferencia-obradoiro sobre narración oral para a Consellería de Educación da 
embaixada española en Berna xurdiu o obradoiro de Narración de Historias “Voz, cuerpo y mirada”. Nas 
súas palabras, “se os nosos ollos cosen palabras, a nosa voz debuxa mundos e o noso corpo baila co 
tempo, estamos tecendo un conto. Un conto tecido entrará polas orellas, baixará por un tobogán ata a 
alma e alí quedará asando castañas”. 

Percorreu América Latina e Europa contando historias en distintos festivais. 

“Cando conto para nen@s vou coa maleta Cuchufleta e cando conto para adultos non levo nada, só a 
comarca dos “Sanquetes” na cabeza: Sanquetevi, SanquetetoqueRoque, Sanquetemerendé, 
Sanquetebesé... Todos teñen un pouco de Aliaga, unha vila pequenísima onde vivín un tempo feliz. Non é 
difícil para min imaxinarme agora ou no futuro coa boca desatada, a pluma lixeira e os oídos á espreita, 
bailando estrofas e mirando ao público, rodeada dun vaivén de imaxes súas e miñas que quizais 
desabotoen emocións, paixóns, reflexións, risos ou algún ollal baleiro (que de todo ten que haber…)”. 

Historias de risa sen présa 

Un conto para cada momento, para un momento apagado sairá un conto acendido, se está triste, un 
conto contento, e se é verde, un amarelado. Teño contos de sobremesa, de sobrecadeira, de sobresolo… 

http://www.maricuela.com/
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para espertar ao leirón e durmir á curuxa e ao moucho. Nun momento, un conto entrará polas orellas, 
baixará por un tobogán ata a alma e alí quedará asando castañas.  

Espectáculo con palabras, obxectos, monicreques, poemas, libros, cantos e contos.  

El cuentatrillo 

Maricuela ten un peto do que saen contos sen parar. Cada conto é un mundo cheo de obxectos e 
personaxes. Cando a maleta Cuchufleta se abre, ábrese unha porta e podemos chegar a ser piratas, 
monos, vendedores de bonetes ou expertos adiviñadores. Son contos, chascarrillos, coplas e adiviñanzas 
propias ou tradicionais. Historias que viven en pequenos ou grandes libros, ideas de turrón que viven no 
zurrón, contos de pan e marmelo que saltan do peto, cantos de sal e pementa que irán con vento para 
volver… noutro momento. 

Menudos cuentos 

Poesías, cantos, monicreques e contos para iniciar aos bebés no mundo máxico das palabras e do ritmo. 
É posible unha aproximación á literatura e aos libros dende a maxia do contador-cantador. A contadora 
achégase pouco a pouco. As palabras soan, resoan, xoga como unha nana, como a ladaíña da túa avoa, 
como o ruído do tren, a risa do teu irmán, ou o parrulo que cantaba ao sol… Para nenas/os cos ollos moi 
abertos que escoitan o que a moitos lles pasa inadvertido. Para eses con cara de principio, para os/as 
que todo, todo é unha historia e un descubrimento. 

 

 

http://pepeperezcuentacuentos.com/ 

Pepepérez comeza a súa andaina profesional alá polo ano 1987. Contou en bibliotecas, escolas, 
institutos, prazas, casas da cultura, maratóns, festivais de narración, de música ou de teatro, tamén no 
Museo de Belas Artes de Sevilla, no Museo Reina Sofía de Madrid, na casa natal de Picasso ou no 
Museo do Vidro e o Cristal de Málaga, en centros da terceira idade, en pubs, discotecas ou merendeiros, 
xardíns botánicos, mitins políticos, centros penais ou asentamentos chabolistas. En Ceuta, Tetuán, 
Casabranca ou Rabat; en Portugal, por toda a Península e tamén nas Illas, nos campamentos de 
refuxiados do Sáhara, cunha banda de rock, cun grupo flamenco, con cantautores e cunha banda 
sinfónica. Tamén na radio e en TV, onde creou e presentou un espazo dentro de “A banda” de Canle Sur 
TV. 

Algúns dos seus espectáculos de narración oral escénica son “Contos do avó Pepe”, “Juan e Rashid na 
casa da árbore”, “Baixo o limonero”, “Pola ruta da seda”, “Emoticuentos”, “Contáronmo por Andalucía”, 
“Latexados femininos, historias da pousada”. Tamén deu cursos de narración e animación á lectura en 
centros de profesores, en universidades, festivais de narración e escolas de verán. 

En 2012 creou o seu propio selo editorial e como Pepepérez editorial publicou o libro de contos “Un 
corazón que no cojea” escrito por el mesmo e os libros de poesía “La noche multiplicada” de María Ruiz 
Faro (2014), “Las cosas quebradas” de Carmen Herrera Castro (2014) e “Vuelo con raíces” de María Ruiz 
Faro (2015), “Que tengan ustedes un buen día” de Pepepérez (2016) cos que se pasea por toda a 

http://pepeperezcuentacuentos.com/
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península facendo presentacións, só ou acompañado das autoras e de músicos amigos. É membro 
fundador do Gremio da Narración Oral en Andalucía. 

A bela dormente 

Audición das obras completas dos cortes que van escoitar no concerto: 

1. A MAÑÁ (Peer Gynt) Edward Grieg http://www.youtube.com/watch?v=KEG-v7Sm3Tw 
2. MORTE DE ASE (Peer Gynt) Edward Grieg http://www.youtube.com/watch?v=lzxxBFbhNbc 
3. DANZA RUSA (Crebanoces) Piotr Ilich Tschaikowsky http://www.youtube.com/watch?v=v-

juf2MqCFo 
4. NANA (“La Tempranica”) Gerónimo Giménez http://www.youtube.com/watch?v=15mI9hklQLs 
5. VALS (A bela dormente) Piotr Ilich Tschaikowsky http://www.youtube.com/watch?v=SbEjXQ04IdI 
6. DANZA DA FADA LARPEIRADA (Crebanoces) Piotr Ilich Tschaikowsky 

https://www.youtube.com/watch?v=eCxrxg_mNC8 
7. DANZA CHINA (Cascanueces) Piotr Ilich Tschaikowsky 

http://www.youtube.com/watch?v=PBAJtVOlDt4 
8. “LA DONNA E MOBILE” (Rigoletto) Giuseppe Verdi 

https://www.youtube.com/watch?v=8A3zetSuYRg 
9. O LAGO DOS CISNES (escena) Piotr Ilich Tschaikowsky 

https://www.youtube.com/watch?v=CYFUiYoYPbg 
10. DANZA Nº 1 (jazz suite) Dmitri Shostakovich https://www.youtube.com/watch?v=3tGOFEgDzug 
11. DANZA DE ANITRA (Peer Gynt) Edward Grieg https://www.youtube.com/watch?v=p4mdTgI02cg 
12. NA COVA DO REI DA MONTAÑA (Peer Gynt) Edward Grieg 

https://www.youtube.com/watch?v=L5HnIu0j4z8 
13. MARCHA (Crebanoces) Piotr Ilich Tschaikowsky https://www.youtube.com/watch?v=cVn9jcLJqU 
14. MINUETO Do SEPTIMINO. Ludwig van Beethoven 

https://www.youtube.com/watch?v=DjRW9i_QwAk 
15. GUILLERMO TELL (Allegro vivace) Gioachino Rossini 

https://www.youtube.com/watch?v=H9CCFzO8oCo 
16. THE SYNCOPATED CLOCK. Leroy Anderson 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6vvkXd9GRw 
17. MARCHA NUPCIAL (Soño dunha noite de verán) Felix Mendelssohn 

https://www.youtube.com/watch?v=2pC21njpdnk 

 

 

Historiadora da arte e intérprete do patrimonio. Traballou no Museo de Pontevedra, no MARCO de Vigo e 
en Etnoga, empresa que cofundou en 2005. Trala obtención do Diploma de Estudos Avanzados sobre 
arquitectura civil do XIX e XX no Deza e Tabeirós, comezaron as súas investigacións doutorais centradas 
na produción do ferro das antigas fábricas de fundición galegas e o seu reflexo na arte. Unha arte 
reflectida en moitas ocasións nos cemiterios, un patrimonio que estuda para a súa posta en valor, con 
exemplos como o compostelán de Boisaca ou o de San Amaro de Pontevedra. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KEG-v7Sm3Tw
http://www.youtube.com/watch?v=lzxxBFbhNbc
http://www.youtube.com/watch?v=v-juf2MqCFo
http://www.youtube.com/watch?v=v-juf2MqCFo
http://www.youtube.com/watch?v=15mI9hklQLs
http://www.youtube.com/watch?v=SbEjXQ04IdI
https://www.youtube.com/watch?v=eCxrxg_mNC8
http://www.youtube.com/watch?v=PBAJtVOlDt4
https://www.youtube.com/watch?v=8A3zetSuYRg
https://www.youtube.com/watch?v=CYFUiYoYPbg
https://www.youtube.com/watch?v=3tGOFEgDzug
https://www.youtube.com/watch?v=p4mdTgI02cg
https://www.youtube.com/watch?v=L5HnIu0j4z8
https://www.youtube.com/watch?v=cVn9jcLJqU
https://www.youtube.com/watch?v=DjRW9i_QwAk
https://www.youtube.com/watch?v=H9CCFzO8oCo
https://www.youtube.com/watch?v=Q6vvkXd9GRw
https://www.youtube.com/watch?v=2pC21njpdnk
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Morte en Compostela. Antigos recintos funerarios 

Houbo un tempo no que os cemiterios foron relegados a un segundo plano en favor das igrexas. Un 
tempo no que o "santo sitio" da Quintana, por exemplo, andou exposto a toda clase de inmundicias, 
profanado día e noite coa negociación de compras e vendas, algunhas veces con quimeras, coiteladas, 
efusión de sangue, actos indecentes, monicreques… un lugar franco a todo xénero de persoas e animais. 
Pero, que pasaba no resto de camposantos? Cales houbo antes de Bonaval? Neste paseo guiado por 
antigos recintos funerarios da cidade de Santiago e extra muros poderás coñecelo. 

 

 

Celso Fernández Sanmartín (Lalín, 1969) é un poeta e contacontos galego. É licenciado en Filosofía pola 
Universidade de Santiago de Compostela e tamén promotor de FoCuCu (Foro de Cultivos Culturais). 

Como contaconcontos, Celso F. Sanmartín caracterízase polo seu labor como recolledor e reinventor de 
historias e contos. O seu repertorio está composto por historias e memorias ligadas á tradición oral 
galega e tamén á europea que presenta nos seus espectáculos coma un verdadeiro tesouro, cheos de 
coidado, sentido e paixón pola oralidade, a comunicación e a lingua. 

Contar 

Contar é un oficio que todos temos. Levo recollendo contos e historias inconscientemente toda a vida, 
coma calquera. Pero desde hai anos véñoas recollendo e reacomodándomas, coa intención de contalas 
de cara a distintos públicos. 

Escoitar, conversar, colleitar, destilar, contar, convivir… 

Empecei por casualidade e oportunidade. Continúo porque é unha actividade de amor, sentido e paixón: 
pola lingua, pola oralidade, pola comunicación, por pensar que non se perda un verdadeiro tesouro de 
historias e contos, e ir por aí mostrándoo e ofrecéndoo coa boca aberta e coa boca chea, falando 
ademais bencísimo del, que é coma falar dunha das nosas posibilidades de relación e cultura máis ricas e 
admirables. 

A miña devoción son as persoas maiores, culturalmente refeitas na oralidade. Entre elas hai moitas que 
son contadoras intuitivas e intelixentes e atentísimas a todo. Devoción polo vivo interese que poñen nas 
historias, nos contos e nas memorias que contan. Devoción porque saben “elaborar un momento”: A partir 
dunha miga de tempo que se preste* ou inesperadamente. Aínda hai de momento en calquera lugar a 
onde un vaia, persoas maiores que teñen a virtude de atraer a atención e mantela cunha(s) historia(s) 
pertinente(s) que, por acerto e valor específico, prenderá(n) entre os nosos recordos perennes, frescos 
coma da primeira hora. 

*(Hoxe por hoxe, as migas de tempo, os momentos que se prestaban a contar, perderon bastante os seus 
“espazos naturais”: no día a día, en datas sinaladas, en épocas do ano… Temos outros enredos no seu 
sitio, outra medida do tempo. Fómonos deixando dese “costume natural”. Dese falar, contando ben 
contado e por contar) 
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O meu fardo ou repertorio está composto basicamente por contos, historias e memorias ligadas á 
tradición oral galega e tamén á europea, na que temos arte e parte, asentadas na cultura agrícola-
gandeira e pedestre. E cun toque contemporáneo, para apalparlles que tamén son actuais, que aquí as 
están e non coma pezas de museo. Tamén invento historias e contos, coma calquera. 

Ás nenas e nenos, e á xente grande, intento contarlles ademais, que o que se conta non é unha cifra 
exacta-exacta, e que a lingua non se pode deixar que se poña de trapo. 

 

 

Nace en Ribeira, na Ría de Arousa, onde Deus apoiou o dedo anular no seu día de descanso (o sétimo). 
O feliz natalicio produciuse no ano catro a.m.m.m. (antes da morte de Marilyn Monroe) nunha taberna, na 
que creceu. Na súa infancia conviviu con mariñeiros que extraían maxicamente bacallaus salgados dos 
seus pantalóns, quinquilleras que revelaba a berros a orixe da vida mentres devoraban carne asada e 
anciás que conseguían mexar de pé con precisión de cirurxiáns. 

Polo modo que ten de falar de si mesmo parece que non ten avoa, pero a tivo e nótaselle moito. 

Foi educado por un profesor entusiasta dos castigos físicos e da escritura barroca, na actualidade 
cronista local da cidade de Ribeira. Na súa época universitaria descoidou os seus estudos de arte para 
coquetear co amor, a política e a droga. 

Recibiu moitas críticas dos seus amigos "junkies" polo consumo inmoderado de drogas brandas e mostos 
fermentados. 

Dirixiu espectáculos de teatro coa presenza de orfas de fillos, quinquilleras, viúvas de carpinteiro, 
traficantes de toneis, palilheiras-macho, inmigrantes ilegais e xitanas vingativas. Escribiu pezas de teatro 
protagonizadas por traficantes mudos, deusas, piratas (sexo feminino), ociosos, aristócratas pintores, 
músicos ambulantes e vendedoras de amor ao pormenor. 

Por se isto fose pouco, é omnívoro. 

Os inocentes 

Este espectáculo nace da operación de pulido e compulsa co público, até lograr a forma definitiva do 
relato escénico, a técnica que leva anos traballando Quico Cadaval. Con Os inocentes, logra un 
espectáculo de sorprendente coherencia, coa aparición dun retablo da inocencia, un tríptico con tres 
protagonistas Manuel, Marquiños e Pastor, que fan honra a todos os alcumes, humillantes ou compasivos 
que se lles colocou a estas personaxes: almiñas, mansos, á boa de deus, que lles falta un fervor, que 
están a esperar que deus chame por eles, que non son ben donos dos seus días, que están mais aló que 
acó... Personaxes que dende a súa singularidade mental, ou filosófica, ofrecen lecturas iluminadoras 
sobre a grande creación dos xuízosos e intelixentes: a guerra. Unha clarividente ollada que os inocentes 
deitan sobre a guerra civil. Un espectáculo de narración teatral na que o creador das historias abana 
entre a proximidade cotiá co público á identificación cos protagonistas da historia. Un espectáculo épico, 
en todos os sentidos da palabra. 
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Di sobre ela: "Tanto me gustaban os contos de pequena que levaron a estudialos a través da filoloxía 
pero como os botaba de menos convertinme en bibliotecaria para telos máis preto. A paixón por eles foi 
en aumento e houbo un día no que desexei contar os seus segredos, compartir o seu corazón a quen 
quixera escoitar e así é como me convertín en contadora de contos e historias. Feliz son cando conto, 
sempre con emoción". 

Contos de Lilith 

Lilith foi a primeira muller de conto e merece ser coñecida a súa historia. Ao seu lado estará Pepa a Loba 
e outras bravas mulleres. 

 

 

http://soledadfelloza.com/ 

Actriz, contadora de historias, fotógrafa, escritora e dramaturga. É directora do Festival Internacional de 
Narración Oral Atlántica. Tamén é columnista invitada en diferentes publicacións literarias e de teatro 
como Tantágora, Aedo, Clij ou Primer Acto. 

Entre os seus libros figuran “Cociñeira do rei”, premio Europeo de Narración Oral ao Mellor conto para 
nenas e nenos 2015 (ed. OQO, traducido ao portugués, polaco e linguas oficias de España), "La vuelta al 
mundo" (ed. La Fragatina, 2017, castelán e tradución ao italiano). 

É fotógrafa das publicacións de Editorial Galaxia A Cociña dos Cunqueiros, Larpeiros III e Gastronomía 
monacal de Galicia, dos Calendarios do Románico dende o ano 2010 ata hoxe, da Revista Benbo e do 
blog Capítulo 0. 

Foi a directora da posta en escena do Instituto do Mediterráneo de Pepe Monleón do espectáculo “Tirant 
Lo Blanc”, con mozos de capacidades diferentes de sete países de Europa, e de “As mulleres e o mar”, 
no Centro de Arte de Argel (primeira xeración de mulleres graduadas da escola)  

Imparte obradoiros de teatro nos Centros Penitenciarios de mulleres de Teixeiro e para monitores de 
diferentes centros Penitenciarios da Península para o Ministerio de Xusticia español.  

http://soledadfelloza.com/
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Ten ditados obradoiros de narración oral na Universidade de San Juan (Alacante), na Jaume I de 
Castellón, na Miguel Hernández de Elche, na Universidade de Carabobo (Venezuela) e en diferentes 
centros de formación docente de Uruguai, Cuba e España.  

Integra o Circuíto de Bibliotecas de Oleiros no marco da “Hora do conto” traballo que tivo no 2007 a 
mención especial do Premio María Moliner a mellor campaña de animación a lectura de ese ano e no 
2008 a primeira mención, e no 2012 o Premio Nacional; a Hora do Conto das Bibliotecas de Ferrol, 
Ourense e Lugo, o grupo de narradores dos Centros Socioculturais de Santiago, o grupo de narradores 
do Salón do Libro de Pontevedra, de Carballo e das actividades de Narración Oral da ASPGA (Asociación 
Pedagóxica de Galicia) e a Guía de Recursos de Animación a lectura de Castilla La Mancha, a Guía de 
Recursos e Narradores da Comunidade de Madrid, o Catálogo Lector da Comunidade Valenciana e o 
Proxecto Letras Vivas e Ler Conta Moito da Xunta de Galicia.  

Leva matizado, dende o ano 2002, as súas presentacións teatrais no Circuíto de Artes Escénicas de 
Aragón, Navarra, Castela A Mancha e Málaga, con Festivais de Narración Oral de América Latina e 
Europa  

Participou nos últimos anos na II Bienal de Oralidad de Santiago de Cuba, no V Encuentro por el Arte de 
Montevideo, na Fiesta de la Palabra de Uruguay, no III Festival Sudamericano de Santiago de Chile e 
Valparaíso, no Festival Internacional de la Oralidad (2001 e 2002) de Elche, Jaca, País Vasco, Valencia, 
Lleida, Castellón, Vila Real, Barcelona e Toulouse; no XIII Festival de Teatro de Torreperogil, X Festival 
Internacional de la Oralidad de Barquisimeto, Mérida, Valencia e Caracas; no Madrid de Cuentos de 2002 
a 2004, 2008 a 2010, do ciclo Otoño Cultural da Universidade de Segovia e da Campaña de Teatro 
escolar da Diputación de Zaragoza (novembro 2002 e 2003, 2005, 20010, 20015), participou no Maratón 
e nos Viernes de Cuentos de Guadalajara dende o 2002 ao 2015, na Feria del Libro de Lima (2007), no 
festival de Granada “Los caminos de la memoria”, no V Festival de la Oralidad de Cadiz, no X Festival de 
Narración de Los Silos, no XV Festival de Teatro de Agüimes (Canarias), na Feria de Teatro de Huesca, 
na V Semana do Humor de Silleda, no Ciclo de Teatro do Mundo, no Forum da Coruña; no Ciclo de 
Homenaje a Cervantes, polos 500 anos do Quixote, en Roma e Bruxelas; no Festival de Palavras 
Andarilhas, de Beja; no Festival Faro, na Terra Incognita de Lisboa (2011-2013-2016); na II Mostra de 
Narració Oral de Ibiza; na V edición do Festival de la palabra de Perú (2014), no Sete falares de 
Pontevedra (2014) e no Festival de Porto (edición 2015), Ciclo Lareta de Redondela (2015) no Festival 
EVA de Madeira (2016-17) Festival de Narración Oral de Azores (2016-17), o Festival Munt de Mots de 
Barcelona (2016) Sierra Encuentada Huelva (2017) no Encontro Iberoaméricano de Lisboa (2017), na 
Feira do Libro de Sopot- Polonia (2017) Festival Falando a Boca Chea de A Coruña (2017-2018) no II 
Ciclo de Narración Oral de Pazos de Borbén (2017) no Ciclo de Narración Oral de Salamanca(2017), 
Festival Internacional de Teatro de Guadalajara (2018) Festival de Narración Oral Cardemots de 
Catalunya (2018) Festival de Teatro Mindelact de Cabo Verde (2018), entre outros.  

O seu espectáculo de narración oral "Las Ingeniosas del Hidalgo" foi escollido polo Ministerio de 
Educación y Cultura de España para integrar a guía dos 100 espectáculos dos últimos dez anos do 
Premio María Moliner. Na convocatoria participaron preto de 7000 espectáculos. 

O comezo do mundo | Contos para adultos 

Mentres cociñamos a lume manso, contamos historias. Dende esta premisa Sole Felloza percorre o país, 
escoitando as mulleres. A vida, namentres, non para en ningún momento e debúllase o millo, faise a 
matanza ou amásase a empanada. As voces desas mulleres suben ao escenario para contar de tempos 
sen tempo. Do pícaro ao picante, dos vivos, dos mortos e dos que non se sabe se están vivos ou mortos, 
da cantiga ao pasiño de baile de chachachá. Así falan as señoras Lola, Juana, Emérita, Palmira, Otilia, 
Erundina e tantas outras ao carón da lareira, ao redor da cociña de ferro.  

Porque as voces das mulleres saben viaxar, como ningunhas outras, da risa ao secreto, da retranca á 
poesía. 

De Tin Marín | Contos para nenos 

As palabras máxicas son as que abren as maletas cheas de historias que chegan de moitos recunchos do 
mundo. Unha viaxe cun pasaporte único, a imaxinación. 
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http://www.contarelas.com/angeles-goas/ 

Nacín nun pequeno barrio de Abadín, provincia de Lugo. Cheguei a este mundo con présa, coma se algo 
me urxira, sen saber moi ben o que. A tía Victorina e a mamá Flor que, andaban por alí de cando en vez, 
contáronme os meus primeiros contos. Tanto me gustaron que peguei pedir un conto na miña boca. 

Souben axiña que viñera ao mundo para escoitar porque cando o facía, nada me urxía e dediqueime só a 
iso. Escoitaba a coñecidos e descoñecidos, aos vellos e non tan vellos, aos parentes que viñan de lonxe 
e aos de preto, aos meus amigos, aos veciños… A miña casa estaba sempre chea de xente e a min 
gustábame perderme nas súas lembranzas, mirarlles aos ollos e ver a historia que tamén contaban, ás 
veces, mesmo sen palabras. 

De tanto escoitar, faltoume o contar. Fun unha nena tímida con moitas palabras dentro que se atrancaban 
e non sabían botarse para fóra. Tiñan medo, por iso me levou moito convencelas de que estar sempre 
dentro non era bo, nin para elas, nin para min. 

Un día entendín que, quen escoita historias, ten que contar algunhas (que non todo o que che contan se 
pode contar) e empecei, aos poucos, a buscar quen me aprendese a facelo. Así, coñecín grandes 
mestres, persoas que admiro e espero que deixaran algo de pouso en min. 

Gústame, sobre todo, contar do que me contan, do que escoito, do que calei de nena… Algunhas son 
historias tinguidas de realidade, outras coa tinta caprichosa da memoria ou tecidas con fantasía. 

 

 

http://leilia.net 

Leilía nace no ano 89, da man de seis mulleres, que cunha aposta pioneira e atrevida, nos propuxemos 
recuperar do esquecemento a tradición oral galega. Ao son de pandeiretas e voces, pronto agromaron os 
froitos, grazas á singularidade e beleza da música de raíz. 

É así como abrimos un camiño propio ao publicar a mediados dos 90 “Leilía” (Dismedic) composto 
exclusivamente por pezas tradicionais. Nesta mostra etnográfica as melodías evocan un tempo pasado, 

http://www.contarelas.com/angeles-goas/
http://leilia.net/
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que a pesares de agonizar, resístese a esvaecer. Con esta publicación obtivemos un fondo 
recoñecemento de crítica e público, que descobre un xeito de expresión oral, ata daquela practicamente 
descoñecido na nosa sociedade. 

Unha vez sentados os cementos da nosa razón de ser, atrevémonos a dar un paso máis: achegar a 
música do pasado ao presente, por medio da incorporación de instrumentos e polifonías non tradicionais. 
Así nace “I é verdade i é mentira” (Virgin Records) (1998) baixo a produción musical de Nando Casal e 
Antón Seoane, membros de Milladoiro. Este novo paso permitiunos achegarnos a un novo público 
conquerindo así o noso obxectivo: dar continuidade ó pasado a través do presente. A tradición oral 
galega é xa parte da nosa música actual. 

No ano 2003, publicamos “Madama” (Discmedi) no que seguindo a estela do anterior traballo, 
incorporamos un novo elemento: letras de temática actual. Para iso contamos con Xoan Porto, que fixo a 
produción musical, e coa inestimable colaboración de Suso de Toro, que dixo que eramos “as voces 
secretas do canto galego”. 

No ano 2005, coincidindo co noso 15º aniversario, publicamos “Son de Leilía” (Leilear), un percorrido pola 
historia do grupo, no que se reflexaran as raíces tradicionais, así como as pezas máis evolucionadas, 
pasando polas diferentes colaboracións que tiñamos feitas ó longo dos nosos 15 anos de historia. Así a 
mestura dá lugar a un traballo no que o pasado convive coa actualidade e no que teñen cabida os temas 
que fomos gravando con artistas como Milladoiro, Budiño, Bleizi Ruz, e outros, xunto a temas inéditos 
como a peza central da banda sonora da película Fisterra. 

Ás portas do 2012 sae á luz “Consentimento”, un traballo onde as melodías tradicionais recollidas por 
Leilía se engalanan coas letras creadas por destacadas escritoras para a ocasión e tamén polos arranxos 
musicais feitos por Xoan Porto.  

 

 

https://www.facebook.com/lois.perez.161 

Contador, poeta, dramatúzaro e distraidamente escritor. Nace ao mundo o 2 de xuño de 1979 en 
Lugoslavia, malia as odas dalgúns rapsodos da Piringalla que afirman que todo ten a súa orixe onda os 
depósitos da auga, uns metros máis arriba da escola, onde reina o conserxe Agustín. 

Seguidora de Keats e da idea romántica da “fermosa abundancia”, súa avoa materna cébao coma os 
capós de Vilalba ao tempo que seu avó lle conta visionario que nunha taberna de Becerreá, Felipe 
González aparecéuselle lanzal e díxolle: “Nicas, deixa as tabernas e marcha pra Lugo”. 

Este feito, aparentemente insignificante non é pataca minuta: coñece o profesionalismo do fútbol sala 
pero traza nel unha clara liña tanxencial, talvez alimentada polas incursións nocturnas da súa infancia 
canda seus pais no antigo Clavicémbalo ou no Pub Rokax, non lonxe de Friol. Así as cousas, o cidadán 
Lois Pérez comeza a amosar unha natural querenza por percorrer o camiño inverso ao de seu avó, 
deixando o cálido fogar cara o vizoso lume da dilapidación pecuniaria e vital polos bazares da noite. 

De neno memoriza o conto de Yuri Potof e súa nai (en calidade de asesora de lingua galega, corrían os 
alegres noventa) tráelle varias veces á casa a un tal Federico Martín Nebrás. Houbo ser aí a primeira 

https://www.facebook.com/lois.perez.161
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aparición seria na súa vida dun falador. Anos despois cruzará outros, tan bos que o único xeito de que 
non lle influísen sería non telos coñecido. 

E ata aquí chega coma Alberti, confuso: non sabe se rascar o reloxo ou darlle corda ao cu. 

Das corripas do trasmundo 

Nas historias ‘Das corripas de trasmundo’ conflúen a tradición oral, o humor, a gargallada, os sucedidos 
que escoitou, a narración, o rock, a alta literatura, as baixas paixóns (que ás veces son as máis altas!) e, 
se ten o día, inda a poesía. Venceremos, pero non sabemos cando! 

 

 

É educadora e dende sempre mantivo un vínculo moi forte coa tradición oral, tanto a través da música 
coma da palabra en si. No 2009 comezou a súa andaina no mundo das contacontos tanto para infantil e 
xuvenil, coma para adultos. 

Participou en diferentes xornadas de oralidade, no Museo do Pobo Galego e na Universidade de Deusto 
e de Vitoria; tamén desenvolveu a súa labor en bibliotecas. Participou no Salón do Libro de Pontevedra, 
no Verbum, no Fiot de Carballo, centros de ensino, festas, locais sociais, etc. Estivo en Atlántica no 2013 
e dende aquela todo o mundo pide que volva e aquí está. 

Todo che son penas no mundo 

Historias de mortais, da xente que vai así, arrastrando a vida, porque as calamidades sempre son dignas 
de contar e as penas lévanse mellor se son contadas e compartidas. 

 

 

https://www.raquelqueizas.com 

Nacín en Queirugás, unha pequena aldea preto de Verín (Ourense). Das historias que escoitaba aos 
meus avós xorde a miña paixón pola narración oral, pola lingua, pola lectura e polo teatro. Naquela época 
sabía a hora exacta polo sol, xogaba con bonecas feitas con carozos de millo e hipnotizaba galiñas. A 

https://www.raquelqueizas.com/
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pesar da miña timidez, no patio do colexio reproducía para as miñas compañeiras e compañeiros esas 
historias escoitadas a carón da lareira.  

Son actriz, monicrequeira, filóloga (Universidade de Santiago, 1998), e sobre todo, contadora de historias. 
O meu repertorio inclúe contos tradicionais, lendas de cada recuncho, adaptacións de contos de autor e 
historias propias. Quizais fose polos contos que me contaba a miña avoa (porque a memoria dos 
antepasados non só é vida, senón sabiduría pura), quizais porque a nena que levo dentro segue soñando 
con ese mundo de fantasía, fose como fose, os contos forman parte da miña vida persoal e profesional. 
Levo xa vinte anos inmersa profesionalmente no mundo dos contos e do teatro.  

Nanocontos | contos para bebés 

Para os nosos amigos, os animais, cada día é unha nova aventura chea de cousas que aprender, 
mentres xogan coas cores, as formas e a música. Porque cando se é tan pequeno ata as cousas más 
sinxelas se converten en todo un reto. 

Os meniños reinventan o mundo cunha mirada que o ve todo pola primeira vez, abraiándose a cada paso, 
mentres aprenden novos nomes para os obxectos que acaban de descubrir. É un espectáculo que 
estimula as habilidades de percepción espacial e psicomotricidade dos bebés a través de pequenas 
historias adaptadas para captar o seu interese e cunha duración apropiada á súa capacidade de atención. 
Este é Nano unha ra que medra cos contos que eu mesma invento. 

Romaría | contos para nenas e nenos de 3 anos en diante 

Romaría é un espectáculo de narración oral onde as nosas lendas tradicionais achegan o mundo rural e 
antigo aos rapaces, descubríndolles un modo de vida descoñecido para os máis deles. 

Queliña, unha nena de aldea, ten que rematar de apañar as patacas para que a deixen ir á romaría. Alí 
quedou cos amigos para brincar, bailar e facer carreiras de sacos. Cara a tardiña, antes de que remate a 
festa, tódolos rapaces buscan a avoa Tareixa para que lles conte lendas, lendas para perder o medo. 

A orixe | contos para nenas e nenos de 3 anos en diante 

A orixe é unha recolleita de lendas, mitos e contos da tradición oral de diferentes culturas do mundo. 
Estas historias teñen un dobre propósito. Por un lado, son unha forma de educar os máis novos (os 
contos están protagonizados por animais personificados que se debaten entre o uso da forza bruta e o 
emprego da intelixencia para a resolución dos conflitos). 

Doutra banda, moitas destas lendas buscan describir e explicar a orixe do mundo e o lugar que o home 
ocupa nel, fomentando o respecto pola natureza. 

 

 

https://www.facebook.com/riliusd 

É contadora e educadora. Medrou nunha casa de moita xente, co contar cotiá, calada sempre. Dun tempo 
a esta parte conta ela, do cotiá, e tamén cala porque entre o silencio e a palabra atópase; e conta por non 
calar e por ´necesiá´, por non perder a memoria das outras nin a súa. Conta (d)a vida e tamén (d)a morte, 
mentres unha ven e ata que a outra non chegue 

https://www.facebook.com/riliusd
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Comezou a súa andaina formativa no eido dos Servizos á Comunidade, titulándose como técnica superior 
en Integración Social e máis tarde en Educación Infantil. Combinou con estudos iniciais en Lingua de 
Signos e sacouse a titulación de Monitora de Tempo Libre e fixo un pequeno percorrido polas facultades 
galegas para interesarse pola Audición e Linguaxe e a Educación Física. 

Foi traballadora dende o ano 2010 na Rede de Escolas Infantís de Galicia - Galescolas (Monte Alto) e 
decide despois de tres anos marchar do proxecto para mergullarse no mundo da narración, cousa que xa 
viña investigando a nivel aula e escola, e formou a Compañía de narración e música Daboapipa e 
comeza unha nova andaina como educadora da Rede de Escolas de Ensino en Galego Semente 
(Compostela) dende o ano 2015 ata o ano 2018 para logo mergullarse por completo no universo 
narrativo. 

Combina durante este tempo o traballo como educadora e narradora e comeza a formarse con 
importantes e queridos referentes da narración oral galega e internacional como Charo Pita, Tim Bowly, 
Quico Cadaval, Pepito Mateo, Nono Granero, Rodorín ou Soledad Felloza e asiste as escolas de verán 
AEDA nos anos 2015, 2017 e 2018. 

Cursa dous anos de formación actoral con Carlos Neira no centro EspazoAberto en Santiago de 
Compostela e tamén formación regular en improvisación teatral cos mestres Antón Coucheiro e Alfonso 
Lupo. Recibe clases de técnica vocal con Pablo García Ferradás e Cristina Domínguez da Pena. 

O rodar da vida e o interese pola primeira infancia fai que en 2017 forme a compañía Rilo&Penadique coa 
mestra, cantante e acordeonista Sonsoles Penadique (Xonxas, Azul de Bueu) para aondar no universo da 
narración e música para bebés da que nace o espectáculo- obradoiro "ARRE RU" para pouco despois 
afianzarse como dúo coa proposta "O pozo das Señoras"  

Dende 2013 pasa por diferentes escenarios e festivais como narradora, entre eles: Festiletras (2014, 
2015 e 2017), Festival Internacional de Outono de Teatro de Carballo FIOT (2015 e 2016), Festival 
Internacional de narración oral Atlántica (2016, 2017 e 2018), XVI Edición do Festigal (2017), Festival 
Internacional de Cultura Atlántica Migrante (2017), Festival de Artes Escénicas para bebés e familias 
NUBEBES (2017), XIX Salón Internacional do libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra (2017) e a 13ª Mostra 
Internacional de Cine Etnográfico MICE (2018). Tamén pasa por un feixe de concellos e programacións 
dentro das redes AGADIC, Cultura no Camiño, Programa Apego, Deputación de Lugo, Deputación da 
Coruña, etc. 

E ata a data semella que sigue viva e contará, cantará e bailará ata a morte ou o colapso. E quere darvos 
as grazas por acompañala. 

Lavandeiras | Público adulto 

O oficio das lavandeiras forma parte do noso imaxinario colectivo. As mulleres á beira do río, de xeonllos, 
fregando a roupa tecen unha estampa que se repetiu ao longo da nosa historia. Ao seu redor, as lendas e 
os contos arredor deste grupo de mulleres sucédense ao longo da nosa xeografía, tanto física como 
identitaria. Daboapipa recolle ese patrimonio oral, musícao, dálle forma e agasállallo ao público, 
descubríndolle os outros relatos que arrodean os lavadoiros. 

Contos, lerias e cousas pequenas | Público familiar 

Trátase dunha recollida de historias que non nos deixan esquecer aos máis maiores, eses avós e avoas 
sempre presentes, coa palabra preparada para saír en calquera momento pola boca, con contos para 
pacientes, para impacientes, para o demo, para tremer de medo, para o mal tempo boa cara e para 
amarse e durmir quentiños. 

Unha proposta para nenos e nenas de 4 a 10 anos e as súas familias, un espectáculo de contos cos que 
todos medramos e aprendemos a pasar pola vida. 
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Compañía de nova creación da man da vocalista Faia Díaz (Coro Encaixe, De Vacas...) e a contadora 
Vero Rilo (Daboapipa, Rilo&Penadique...) onde se xuntan por gusto e querenza investigando os límites e 
puntos de encontro das súas disciplinas de orixe para achegalos ata diluílos. 

Vero Rilo é unha das transmisoras de emocións máis importantes do momento, unha narradora cunha 
forza, técnica e expresividade que a fan única e inesquecible. 

Faia Díaz é cantante e creadora en De Vacas, que compaxina con outros proxecto musicais. Unha 
vocalista que manexa unha enorme variedade de rexistros e unha incrible voz que se aventura neste 
proxecto a medio camiño entre a canción e narración. 

Por unha peseta 

No ano 2018, na inauguración de Atlántica, Vero Rilo e Faia Díaz abriron a noite cun xogo emotivo, 
pequechiño, de palabras, son e melodías. Engaiolados ficamos todos agardando que o que alí 
acontecera, medrara. E medrou. 

“Por unha peseta” e o traballo conxunto onde voz narrada e cantada achéganse por menos de nada para 
atopar canto vale unha peseta. Historias de vida recollidas no noso entorno e no universal, xuntas nunha 
peza que nos achega a partes iguais ao humor, á sensibilidade e á tenrura propias da nosa xente. "Por 
unha peseta" lévanos aos tempos dos nosos devanceiros, pero dende un punto de vista actual que 
respecta os seus saberes, tradicións, historias e retranca. Moita retranca. 

 

 

http://www.miguelvila.com 

Chámome Miguel Vila Pernas. Nacín na Habana en 1958 pero crieime en Galicia (meus pais e irmaus 
naceron en Galicia) e síntome orgulloso tanto da miña galeguidade como da miña cubanía. 

Son xornalista e escritor gastronómico. Publiquei varios libros sobre temas gastronómicos e outros que 
nada teñen que ver con este mundo. Os meus traballos están tamén en diarios, revistas, a radio, 
televisión e internet. Tamén dedico parte do me tempo a idear e executar actividades en torno ao mundo 

http://www.miguelvila.com/


Os artistas 

Festival Atlántica | 25  

 

da gastronomía. E outra boa parte ao traballo de comunicación corporativa que me permite pagar as 
facturas. 

Cunqueiro en Compostela 

Un percorrido pola Compostela que viviu, soóu e escribiu Álvaro Cunqueiro. As vivencias do mindoniense, 
dende a súa etapa de universitario en Santiago, quedaron reflectidas na súa obra, especialmente en 
artigos xornalísticos que nos mostran a Compostela de Cunqueiro e que descubriremos nesta viaxe. 

 

 

https://www.facebook.com/fatima.iglesia 

As historias estiveron dende sempre rebulindo polas miñas orellas ata que os ventos alisios dunha 
pequena illa no medio do Atlántico leváronas ata a miña gorxa, traguei, fixen unha longa dixestión e botei 
unha boa sesta. Espertei de novo en Galicia, espreguiceime e din de fociños co CIOV (Centro de 
Interpretación da Oralidade de Vigo). Alí comecei a fiar palabras e a tecer contos coas máis xenerosas 
das teceláns, Ana Carreira, Paula Carballeira e Raquel Queizás axudáronme a urdir e tramar, a destecer 
os contos para volver a tecelos. E nesas sigo, aprendendo. 

Chove! | Público infantil 

Chove é unha sesión de contos para os máis miudiños acompañados das súas familias. 

Igual ca nun día de choiva asomarémonos á xanela a mirar como caen as historias e a escoitar o seu 
ritmo, porque chove é unha sesión para mirar, para escoitar. 

A oralidade e a lingua de signos van da man, coma os tronos e os lóstregos nas treboadas. 

Se chove, deixa chover 

 

 

“Nunca se é demasiado maior para escoitar contos”. Baixo esta máxima Felipe Díaz Caxoto leva 
contando contos por toda Galicia (e parte do estranxeiro) dende o ano 2003. Nese ano entra como mozo 

https://www.facebook.com/fatima.iglesia


Os artistas 

Festival Atlántica | 26  

 

de almacén na Editorial Kalandraka o que lle permite mergullarse no seu fondo bibliográfico de conto 
ilustrado. De aí a presentarse candidato como contador nas xiras de promoción á lectura que a editorial 
leva a cabo por toda Galicia só houbo un paso. 

Dende aquela Caxoto percorreu varias veces toda a xeografía galega mentres continuou formándose con 
algunhas das mellores voces da oralidade dos nosos tempos: Candido Pazó, Paula Carballeira, José 
Campanari, Carolina Rueda, entre outros. Actualmente está inmerso na creación da súa propia compañía 
“A trastenda dos contos” que lle permite vivir literalmente do conto. No seu repertorio atopamos contos da 
tradición, contos da súa propia colleita, anécdotas e feitos históricos... que vai complementando con 
algunhas das súas outras paixóns: a música, o teatro de obxectos ou o baile tradicional. 

A sabedoría popular sempre dixo que “a vaca é de onde pace e non de onde nace”. Segundo esta (un 
pouco inapropiada) metáfora de vida, Gema Santos é galega 100 % dende que hai máis dunha década 
chegara á Coruña do seu Madrid natal. Dende aquela o proceso de aclimatamento foi curto e en apenas 
3 anos xa falaba un galego consistente que xa lles gustaría a moitos da nosa terra. 

Gema é intérprete de lingua de signos, mediadora comunicativa, educadora social e dinamizadora 
sociocultural, pero ante todo é unha persoa inqueda que navegou por moitas correntes: o teatro, o circo, a 
xestión cultural, os movementos sociais… e agora a narración oral. 

Nesta nova etapa está invertendo un esforzo incrible en trasladar as esencias da narración oral (ritmo, 
cadencias, referencias... o propio dialogo xestual) á lingua de signos a partires das súas propias 
características e peculiaridades. Un traballo no que está a partir practicamente de cero e no que día a día 
acada maiores cotas de perfección. 

As gafas do Avó 

Esta obra ten como particularidade que conxuga a lingua oral e a de signos, artellando unha obra onde 
unha lingua non ten sentido sen a outra: dúas persoas contando, interpretando, e vivindo unha 
experiencia inclusiva para persoas xordas e oíntes. 

 

 

É diplomado en Maxisterio (especialista en Audición e Linguaxe) e ten moitos anos de experiencia en 
Galicia como actor, director, docente, produtor e distribuidor teatral. Como actor traballou e traballa con 
diferentes compañías: Artestudio Teatro, Sardiña, Tea, Estragón, Grupo Institucional da Universidade da 
Coruña, Teatro da Bufarda, Espello Cóncavo, Teatro da Lúa, Casa Hamlet, Patatín e Patatán, entre 
outras. 

Como docente e director coordinou grupos en Sardiña, Gangarilla, Instituto María Casares, Centro 
Fonseca, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, Concello de Ordes, Fogar do Maior do Barrio das 
Flores, Artestudio, Forum Metropolitano...). Como produtor e distribuidor traballou con Teatro da Bufarda, 
Hac Luce Universidade da Coruña, Teatro da Lúa, UVG Teatro, Galileo Teatro, Ballet Studio, Paparota 
Teatro, etc. 
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Actualmente compaxina os seus traballos como docente, actor e director ca coordinación de diferentes 
proxectos do Concello da Coruña e do Forum Metropolitano, como son o Programa Horas Punta, Mostra 
de Teatro Escolar e os Encontros de Teatro Independente da Coruña. 

A memoria dun pobo 

Peza de narración oral de 50 min onde se mestura a vida de Antón Fraguas cos relatos da cultura 
espiritual campesiña, as festas e romarías populares, as cantigas, as crenzas e os costumes que 
aparecen nos seus ensaios. Peza dirixida ao público adolescente 

Viaxando pola noite 

Peza de narración oral de 50 minutos baseada nos contos da obra “Cando petan na porta pola noite” de 
Xabier P. Docampo. Na tradición da literatura oral galega, os contos de medo son un xénero moi 
abundante nos relatos populares, aqueles que se contaban á beira da lareira nas noites de inverno cando 
nin a televisión nin a radio acompañaban con imaxes ou voces. Contos que teñen un xeito especial de ser 
contados para que os oíntes poidan crelos e, á súa vez, contalos noutra reunión. Peza dirixida ao público 
adolescente. 

Cun ollo aberto e… 

Peza de narración oral de 50 minutos baseada na obra “Con ollo aberto e outro sen cerrar” de Xabier P. 
Docampo dirixida a nenos/as e público familiar. 

 

 

O Grupo de Narración da Almáciga é un colectivo que xurdiu dun proxecto que naceu no 2017 e que 
aspira a incorporar novas voces ao mundo dos contos. O grupo ten a súa orixe no curso de narración oral 
‘Ti xa tes moito que contar’ coordinado e impartido polo equipo de contacontos de Atlántica no Centro 
Xove da Almáciga. Esta formación, que xa vai pola súa terceira edición, articúlase en tres eixes: as 
ferramentas da narración oral, o proceso de creación dun universo narrativo e a narración do territorio. 
Todo dentro dun deseño metodolóxico práctico desta arte escénica. 
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Director da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela 

Nace en San Lorenzo-Meis (Pontevedra). Realiza os seus estudos musicais nos Conservatorios Superior 
de Música de Vigo, de Santiago de Compostela e Joaquín Rodrigo de Valencia, onde obtén os títulos 
superiores de Dirección de Orquestra, Harmonía contrapunto composición e instrumentación, Saxofón, e 
de profesor de Solfexo, Teoría da Música, Transposición e Acompañamento, cos mestres Manuel Galduf 
Verdeguer, José Verea Montero, e Antón García Abril. 

No ano 1987 obtén por oposición a praza de Profesor de Saxofón-barítono da Banda Municipal de Música 
de Santiago de Compostela, no 2000 obtén a praza de 2º director da mesma, e de director dende xaneiro 
de 2007 ata outubro do 2009. 

Dado o seu interese pola pedagoxía, realiza o “Curso de Aptitude Pedagóxica” impartido pola 
Universidade de Santiago de Compostela, tamén realiza nesta mesma universidade distintos cursos no 
Departamento de Historia. 

Asiste a cursos de Dirección de Orquestra, Banda, e Coro con destacados mestres coma: Helmut Rilling, 
Manuel Galduf Verdeguer, Enrique García Asensio, Antón García Abril, Magnus Lindberg Jean Pennnigs, 
Jean Marie Londeix, Andrés Gomis,James Ross, Bernardo Adam Ferrero, Henrie Adams, José Susi 
López, Juan María Esteban, Pier Paolo Scattolin,, Injoo Joo, Ana María Navarrete, Johan de Meij, etc… 

Impartiu e segue impartindo varios cursos, na Escola Municipal de Música de Padrón, Negreira, Paradela-
Meis, Bandeira, e nos Conservatorios de Santiago de Compostela, e Martín Millán de Vilagarcía, etc… 

Como compositor ten varias obras: Divertimento para orquestra, Vertula, Alfaia, San Lorenzo de 
Nogueira, Inquedanzas, para Banda, Metamorfosium para grupo instrumental (estreada pola EAEM baixo 
a dirección do mestre Maximino Zumalave), Saxofonía para saxofón-alto e piano, e Anamnese (banda 
sonora da curtametraxe Anamnese de Leticia Prieto. 

Realizou varias transcricións de obras para Banda como: Cadros dunha Exposición e Unha noite no 
Monte Pelado de M. Moussorgsky, Las Travesuras de Till de R. Straus e Metamorfosis Sinfónicas de P. 
Hindemit, e tamén instrumentacións de diversas obras para Banda. 

Ten dirixido a solistas como Alexander Gold Makarov, Laura Alonso, Rosa Cedrón, Marina Penas, Eliseu 
Mera, agrupacións corais como Coral Polifónica “Xuntanza de Meis”, Coral Polifónica de Barro, Coro 
Santa María de Paradela, Cantorum Compostellana Coniuntio, realizando diversas obras do repertorio 
sinfónico-coral como “Requiem K.626” de W. A. Mozart, “Gloria, KV 589” de A. Vivaldi, “O Mesias” de G. 
F. Haendel, “Carmina Burana “ de Carl Orff, a Banda de Música da Vertula, coa que acada varios 1º 
Premios en distintos Certames, Banda de Música de Pontevedra. Tamén ten estreado varias obras 
propias e de outros compositores galegos como Juan Lois, Simón Couceiro, Javier Ces, etc. 

Na actualidade é director en funcións da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela. 
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A Banda Municipal de Santiago de Compostela é unha das máis antigas de Galicia, xa que naceu en 
1848 e perdura nos nosos días. Como centro de formación de instrumentistas, a ela acudiron durante 
moitos anos os nenos acollidos na Casa Hospicio, paliando en parte as restricións educativas no ámbito 
musical que sufría a poboación infantil máis desfavorecida e que en moitos casos supuxo un medio de 
vida para moitos deles. 

Durante os primeiros anos é unha agrupación de afeccionados, ata que en 1876 o Concello decide 
facerse cargo dela e comeza a profesionalizarse. Nesa época redáctase un regulamento para o seu 
funcionamento. Unha das súas actividades máis importantes eran os concertos, denominados paseos, na 
Alameda ou na Rúa do Vilar, o que supón o traslado da música dos seráns privados a un ámbito público 
onde poden gozar del cidadáns de todos os estamentos sociais. Actúa tamén nas festas e nas procesións 
de Semana Santa. 

Na actualidade realiza os seus concertos no Teatro Principal, Auditorio de Galicia, Praza da Quintana, 
Praza das Praterías, Alameda e outros lugares e barrios da cidade na temporada de verán. Conta con 37 
compoñentes e a súa actividade baséase fundamentalmente nos concertos dominicais ao longo de todo o 
ano, concertos de verán os xoves e domingos, concertos didácticos en período lectivo nos que participan 
centos de escolares de Santiago e da bisbarra, intercambios e actos culturais e protocolarios. 

 Director: Casiano Mouriño Maquieira 

 Frauta/Frautín: David Martínez Lombardía, Judith Rey Iglesias 

 Óboe/Corno Inglés: Lidia Iglesias Vaamonde 

 Requinto: Simón Couceiro Riveira 

 Clarinetes: Javier Pazos Pintor, Braulio Manuel Cao Ledo, José Manuel Puyana Gómez, Miguel 
Aguilar Alfonso, José Manuel Cespón Rodríguez, Nicolás Otero Conde, Raquel Bugallo Senra, 
Marina Abuín Salgado, Rafael Torres Míguez 

 Clarinete Baixo: Martín Baleirón Frieiro 

 Saxofón Alto: Rocío Hermida Santiago e Álvaro Iglesias Vila 

 Saxofón Tenor: Santiago Vidal Dourado 

 Saxofón Barítono: Diego García Morales 

 Trompas: Samuel Pérez Llobell, Manuel Míguez Rodríguez e Javier González Borrajo 

 Trompetas: Jesús Iglesias Álvarez e Xesús Alberto Busto Castaño 

 Trompeta/Fliscorno: Juan Lois Diéguez 

 Trombóns: Daniel Portas González, Juan Fernández Guzmán e Carlos Cabaleiro López 

 Bombardinos: José Javier Ces Calvo e Vicente Martín Arastey 

 Tubas: José Luís Vázquez Vidal e X. Carlos Seráns Olveira 

 Timbais: Ramón Castro Ferro 

 Percusión: Jorge Berdullas Del Río e Daniel Riveiro Hermo 
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O PROGRAMA* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Este programa pode estar suxeito a modificacións
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PROGRAMA SANTIAGO 2019 
 
MARTES 12 DE MARZO 
 
Festival Atlántica 
18.00hs| Sala pediatría Hospital Clínico| En castelán 
 
"Contar". Pep Bruno (Guadalaxara) 
18.00 hs| Librería Follas Novas| En castelán 
Público familiar. 
 
"Por unha peseta". Apatacón-Rilo&Díaz- 
21.00| Borriquita de Belem| En galego 
6 euros-venta no local 
Reservas: festivalatlantica@gmail.com 
 
MÉRCORES 13 DE MARZO 
 
Master class para os alumnos do Curso de Narración Oral 
18.00 h | Centro Xove da Almáciga 
 
Gala Inaugural 
Leilía, María da Pontragha, Sole Felloza, Celso Sanmartín, José Luis Guti. Dirección Escénica de Quico 
Cadaval 
21.00 h | Teatro Principal | En galego 
Entradas: Abanca (14 euros+gastos) e Taquilla Teatro Principal (14 euros) 
 
XOVES 14 DE MARZO 
 
“Cans, deporte, mocidade e cidade”. Iñaki Carretero e Vicente Martínez (Euskadi) 
11.00 h | IES Parga Pondal 
 
“Cunqueiro en Compostela”. Miguel Vila (Galicia) 
18.30 h | En galego 
(Contos nas rúas e tabernas) 6 euros 
Inscrición: festivalatlantica@gmail.com | Prazas limitadas 
 
Novas voces da narración galega. Cris de Caldas, Lorena Pinheiro, Esteban Yañez, Dani Blanco. 
21.00 h | Sala Riquela | En galego 
 
VENRES 15 DE MARZO 
 
“A Bela Dormente”. Didácticas Pepeperéz-Banda Municipal (Sevilla-Galicia)  
10.00 h e 12.00 h | Auditorio de Galicia-Sala Mozart 
 
“Os contos do meu baúl”. Cris de Caldas (Galicia) 
10.00 h | CEE López Navalón 
 
“Cans, deporte, mocidade e cidade”. Iñaki Carretero e Vicente Martínez 
11.00 h | IES Rosalía de Castro  
 
“Romaría”. Raquel Queizás (Galicia) 
18.00 h | Centro Cívico de Castiñeiriño | En galego 
Público familiar. Entrada libre e gratuíta 
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“Animalada”. Laura Escuela (Tenerife) 
18.00 h | Centro Cívico de Vite | En castelán 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
“Contos Populares de Xapón”. Yoshi Hioshi (Xapón) 
18.00 h | Centro Cívico de Fontiñas | En castelán 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
“Os cans tamén contan”. Iñaki Carretero (Euskadi) 
18.00 h | Centro Cívico do Ensanche | En castelán 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
“O coleccionista de palabras”. Pepeperéz (Sevilla) 
18.00 h | Centro Cívico de Pontepedriña | En castelán 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
“Historias de don Guti”. José Luis Gutiérrez (Zamora) 
18.00 h | Centro Cívico de Vite | En castelán 
Encontro de grupos da Terceira Idade 
 
“Morte en Compostela. Antigos recintos funerarios”. Carmela Arines (Galicia) 
18.00 h | Saída | En galego 
(Contos nas rúas e cemiterios) 6 euros 
Inscrición: festivalatlantica@gmail.com 
Prazas limitadas| Entrada libre e gratuíta 
 
“Cun ollo aberto”. Ramiro Neira (Galicia) 
19.15 h | Centro Cívico de Conxo | En galego 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
Maricuela (Teruel) 
“Contar”. Celso Sanmartín (Galicia) 
21.00 h | Centro Xove da Almáciga | En castelán e galego 
Público adulto| Entrada libre e gratuíta 
 
SÁBADO 16 DE MARZO 
 
“Historias que me encontré en los libros”. Iñaki Carretero (Euskadi)  
12.00 h | Biblioteca Ánxel Casal | En castelán 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
  
"Chove". Fátima Villamel (Galicia) 
12.00 h | Museo do Pobo | Espectáculo en galego e lingua de signos  
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
"Vermú de contos". Ángeles Goás, Sofia Maul, Vero Rilo e narradores do Festival polas rúas da Zona 
Vella  
12.00 h | Praza Cervantes e rúas da contorna | En castelán, galego e portugués 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
En Compostela, os cans tamén contan. Iñaki Carretero e Vicente Martínez (Euskadi) 
17.00 h | Parque Eugenio Granell | En castelán 
Público familiar, cos cans. 
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“Bebecontos”. Laura Escuela (Tenerife) 
18.00 h | Centro Cívico de Santa Marta | En castelán 
Para bebés de 1 a 3 anos | Entrada libre e gratuíta 
 
“A Bela Dormente”. Pepepérez (Sevilla) e a Banda Municipal de Santiago 
18.00 h |Teatro Principal | En castelán 
Público familiar | Entrada libre e gratuíta 
 
“Vellos contos de novo”. Pep Bruno (Guadalaxara) 
Contos das mulleres do Oeste. José Luis Guti (Zamora) 
21.00 h |Teatro Principal | En castelán 
Entradas: Abanca (10 euros+gastos) e Taquilla Teatro Principal (10 euros) 
 
DOMINGO 17 DE MARZO 
 
“En Compostela, os cans tamén contan”. Iñaki Carretero e Vicente Martínez (Euskadi) 
11.00 h | Parque Eugenio Granell | En castelán 
Público familiar, cos cans. 
 
PROGRAMA TEO 2019 
 
Xoves 14 de marzo 

“Chapéus há muitos e amores também!” Sofia Maul (Madeira) 
12.45 h | IES Cacheiras (TEO) 
Alumnado do centro | En portugués 

 
Sábado 16 de marzo 

Historias de risa sen présa. Maricuela (Teruel) 
18.00 h | Biblioteca Pública do Grilo (TEO) | Gratuíto 
Todos os públicos | En castelán 

 
PROGRAMA FERROL 2019 
 
Xoves 14 de marzo 

“Contos tradicionais do Xapón”. Yoshi Hioshi (Xapón) 
18.00 h | Biblioteca Municipal (FERROL) | Gratuíto 
Público infantil (3 a 8 anos) | En castelán 
 
“Contos tradicionais do Xapón”. Yoshi Hioshi (Xapón) 
20.30 h | Centro Torrente Ballester (FERROL) | Gratuíto 
Público adulto | En castelán 

 
Venres 15 de marzo 

“Da miña mochila traio palabras”. Pep Bruno (Guadalaxara) 
18.00 h | Biblioteca Municipal (FERROL) | Gratuíto 
Público infantil (3 a 8 anos) | En castelán 
 
“Vellos contos de novo”. Pep Bruno (Guadalaxara) 
20.30 h | Centro Torrente Ballester (FERROL) | Gratuíto 
Público adulto | En castelán 

 
Sábado 16 de marzo 

“Historias de risa sen présa”. Maricuela (Teruel) 
12.00 h | Centro Torrente Ballester (FERROL)| Gratuíto 
Público infantil (3 a 8 anos) | En castelán 
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“Os inocentes”. Quico Cadaval (Galicia) 
21.00 h | Auditorio de Ferrol (FERROL) | Gratuíto 
Público adulto | En galego 

 
PROGRAMA LALÍN 2019 
 
Xoves 14 de marzo 

“Da miña mochila traio palabras”. Pep Bruno (Guadalaxara) 
18.00 h | Museo Municipal Ramón María Aller (LALÍN) | Gratuíto 
Público infantil (3 a 8 anos) | En castelán 
 
“Vellos contos de novo”. Pep Bruno (Guadalaxara) 
20.30 h | Museo Municipal Ramón María Aller (LALÍN) | Gratuíto 
Público adulto | En castelán 

 
Sábado 16 de marzo 

"A viaxe de Nano". Raquel Queizás (Galicia 
12.00 h | Museo Municipal Ramón María Aller (LALÍN) | Gratuíto 
Espectáculo para bebés (1 a 3 anos) | En galego 
 
“Contos populares do Xapón”. Yoshi Hioshi (Xapón) 
21.00 h | Círculo de Recreo-Casino de Lalín (LALÍN) | Gratuíto 
Público adulto | En castelán 

 
Domingo 17 de marzo 

Contos populares do Xapón. Yoshi Hioshi (Xapón) 
12.00 h | Círculo de Recreo-Casino de Lalín (LALÍN) | Gratuíto 
Público adulto | En castelán 

 
PROGRAMA PAZOS DE BORBÉN 2019 
 
Mércores 13 de marzo 

“CONTOS DA ILHA” de Sofía Maul – Madeira (Portugal) 
13.00 h | Auditorio do Concello |  
Público escolar e familiar | En portugués 

 
Venres 15 de marzo 

“CONTOS DE LILITH” de Cris de Caldas (Pontevedra) 
13.00 h | Auditorio do Concello | Gratuíto 
Público escolar e familiar | En galego 

 
PROGRAMAS BIBLIOTECAS 
 
VIGO 
Biblioteca Pública Juan Compañel 

 Xoves 14 de marzo- 18.00 h-"Bebecontos", Laura Escuela (Tenerife), bebés de 1 a 3 anos 
/espectáculo en castelán 

 Sábado 16 de marzo- 12.00 h-"Contos Populares de Xapón", Yoshi Hioshi (Xapón), maiores de 3 
anos /espectáculo en castelán 

 
OURENSE 
Biblioteca Pública de Ourense 

 Xoves 14 de marzo- 18.00 h-"Menudos Contos", Maricuela (Teruel), bebés de 1 a 3 anos 
/espectáculo en castelán 
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 Sábado 16 de marzo- 12.00 h "Animaladas", Laura Escuela (Tenerife), maiores de 3 anos 
/espectáculo en castelán 

 
A CORUÑA 
Biblioteca Pública Miguel González Garcés 
Sábado 16 de marzo-12.00 h "Na miña mochila traio contos" Pep Bruno (Guadalaxara) maiores de 3 anos 
/espectáculo en castelán 
 
SANTIAGO 
Biblioteca Pública Ánxel Casal 
Sábado 16 de marzo- 12.00 h "Historias que atopei nos libros" Iñaki Carretero (País Vasco) maiores de 3 
anos /espectáculo en castelán 
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O EQUIPO 
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Fest. Atlántica 
IMAXE, DESEÑO GRÁFICO E MAQUETACIÓN 
EKINOCIO Comunicación 
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Álex Bragaña 
COMUNICACIÓN E PRENSA 
Beatriz Pérez 
DOCUMENTACIÓN 
M. Gago 
ASESORÍA LINGÜÍSTICA 
Pilar Corral, María Uzal 
FOTOGRAFÍA 
Amparo Portabales, Lucía Mallo 
COORDINACIÓN CENTROS DE ENSINO 
Ángeles Goás, Pilar Corral 
COORDINACIÓN NAS RÚAS 
Ana Paula Castro, Vero Rilo 
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CONTACTO 
Soledad Felloza 

635 95 28 20 
festivalatlantica@gmail.com 

festivalatlantica.com 
www.facebook.com/festivalatlantica 

@FestAtlantica 


