
20
22

A
M

E S

AR
TES ESCÉN

ICA
S 2022 AMES CUL

TU
RA

L

M
ED

R
A

 COA CULTURA

CULTURAL

PROGRAMACIÓN
PRIMEIRO
SEMESTRE





PÚBLICO 
MIÚDO



Ás para Álex
Compañía Baobab Teatro 
Xénero Teatro monicreques
Público infantil, a patir de 5 anos, e fami-
liar

Álex é un neno coma calquera outro de 8 anos ao que lle en-
canta correr, xogar, quedar coas amizades, ir  ao parque e que 
ten de paixón: o fútbol. Pero un día Álex ten que deixalo todo,  
o seu corpo non responde, non camiña. Álex enfádase consigo 
mesmo, coa súa nai, coa súa irmá, co seu can, ata co fútbol.  
Anóxase co mundo e asáltanlle moitas preguntas - por que a 
min?, por que eu non podo xogar? Por que, por que e por que? 
Está tan anoxado  que deixa de mirar ao seu arredor. Ata que 
un día aparece Laura no seu camiño e sen pedir permiso entra 
de cheo na súa vida para mudarlle a mirada.

18:00 h
BERTAMIRÁNS
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18:00 h
BERTAMIRÁNS

Asdomare
Compañía Rilo
 & Penadique
Culturactiva 
Xénero Teatro /musical
Público infantil de 6 a 10 anos

18:00 h
BERTAMIRÁNS

17|
MAR

Asdomare son as mulleres do mar ou o mar de mulleres. É a 
senda dos faros que alumean A Maruxaina, A pedra do cu da 
raíña, Os cantos das conserveiras... Todo o que o mar quita, 
todo o que o mar deixa.
Un espectáculo de narración oral e música a cargo da consoli-
dada parella formada por Vero Rilo e Sonsoles Penadique

MEDRA COA CULTURA



Aibō
Compañía Compañía Eléctrica
Xénero Teatro
Público infantil, de 3 a 6 anos, 
e familiar

Aibō,ópera prima da Compañía Eléctrica, é unha peza tea-
tral para público infantil e familiar con Iria Pinheiro e Areta 
Bolado (A Panadaría) en escena. Aibō  (compañeira/o en 
xaponés) é a palabra que mellor se axusta para definir unha 
fábula inspirada na Carapuchiña Vermella. Trátase dunha vi-
sión diferente do conto popular que pretende dar unha olla-
da positiva sobre a nosa relación coa natureza e tamén sobre 
o trato que temos con outros seres diferentes a nós. Unha 
celebración da diversidade.

24|
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BERTAMIRÁNS
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18:00 h
BERTAMIRÁNS
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18:00 h
Bertamiráns

Compañía Os Náufragos
Xénero Teatro Contemporáneo
Público infantil a partir de 4 a 10 anos

Hugo é diferente. Gústanlle moito os avións e tamén toca o 
piano. Laia visita a Hugo cada día. A Laia gústanlle falar e 
as plantas. Hugo ten TEA, trastorno do espectro autista. Hugo 
fala da empatía, da necesidade de comunicarnos e da beleza 
da diferencia.
Ser diferentes fainos grandes.

MEDRA COA CULTURA
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Gloria Nacional
Compañía Teatro do Noroeste
Xénero Teatro / Comedia
Público adulto

Uxío Rodas, escultor e pintor, é considerado polos seus contempo-
ráneos unha auténtica “gloria nacional”. As súas esculturas están 
nos mellores museos internacionais. Agora está no seu estudio, 
apartado da civilización, tentando concentrarse no seu traballo 
máis importante. Efectivamente, o goberno do seu país, ao tra-
vés do seu presidente, antigo camarada de Uxío, acaba de en-
cargarlle unha escultura monumental que se colocará na praza 
principal da capital. Unha escultura que represente e simbolice á 
nación. A Uxío cústalle encarar o seu traballo, está en crise creati-
va, e estando nesas recibe a visita, primeiro da súa representante 
e marchante nos mercados internacionais e despois a da propia 
ministra de cultura do seu país. O actual debate, arte, cultura, 
mercados e política 

14|
XAN
20:30 h
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Estrela do Día
Compañía Producións Teatrais 
Excéntricas 
Xénero Teatro / Comedia 
Público adulto

Estrela do día é unha experiencia para 
que o público recupere  a fe no teatro, o 
único lugar onde o milagre aínda é posi-
ble . Baixo a batuta de director de MAR-
COS PTT CARBALLIDO, experto mila-
greiro, os comediantes levarán de novo os 
prodixios de María ante os asombrados 
ollos dos espectadores máis descridos : a 
apoteose da nova inocencia, a inxenuida-
de regresa para salvar o mundo.

20:30 h
BERTAMIRÁNS
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O mozo
da última fila
Compañía Redrum Teatro
Xénero Teatro / Comedia
Público adulto
Claudio é un estudante de dezasete anos que senta na última 
fila. Non fala, non participa, non é problemático, non destaca, 
salvo en Matemáticas. Cada clase fáiselle máis insoportable 
ata que Xermán, o profesor de Lingua e Literatura, manda 
escribir unha redacción sobre a fin de semana. A partir deste 
intre, Claudio empeza a transformarse en alguén que observa, 
imaxina e escribe a vida doutros nun relato por entregas para 
un só lector. Ese relato compartido polo discípulo e o mestre 
convértese nun xogo cada vez máis perigoso para eles e para 
quen os rodea. Un xogo que se disputa en dous taboleiros: o da 
vida e o da literatura.

28|
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20:30 h
BERTAMIRÁNS

Drop
Compañía Pistacatro 
Productora de Soños 
Xénero Novo Circo
Público adulto e a partir de 10 anos

Espectáculo de teatro e malabares  con mú-
sica en directo.
Drop é un espectáculo de malabares, pero 
tamén, é un espectáculo de malabaristas.  
Persoas que desenvolven unha calidade  es-
pecial para manter obxectos flotando no ar.
Por iso Drop  compara  os malabares coa vida 
para lembrarnos que, dalgún xeito, todas e 
todos somos grandes malabaristas.

04|
FEB20:30 h

BERTAMIRÁNS
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A parábola 
do angazo
Compañía Talía Teatro
Xénero Teatro / Comedia
Público adulto

Un mozo dunha aldea galega emigrou a Castela e aos pou-
cos meses regresou á súa terra. Nese breve tempo ocorreu algo 
asombroso: o rapaz esqueceu a fala dos seus, a lingua que falara 
toda a vida.
Partindo desta coñecida lenda que xa recollía o Padre Sarmiento 
no século XVII, os dous intérpretes, a través dun diálogo  fluído 
e cargado de humor farán unha viaxe polas anécdotas máis sig-
nificativas da historia da lingua, enlazando episodios do pasado 
para explicar o que sucede no presente e demostrando que a 
lingua resistiu e resiste toda situación adversa.

11|
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20:30 h
BERTAMIRÁNS

Libre como
os paxaros
Compañía Teatro do Atlántico
Xénero Teatro/Drama
Público adulto
Unha muller toma a palabra e proclámase posuidora da súa 
liberdade. Declara, desafiante, non someterse ás regras da arte 
no exercicio da súa actividade creativa, nin acatar mandatos dos 
seus iguais.
Declara o seu amor pola literatura, a poesía e a lingua do seu 
país; o seu respecto e admiración polas escravizadas mulleres do 
seu pobo; e expresa a súa solidariedade e a súa dor polas mise-
rábeis condicións de vida que aquelas teñen que soportar.
Denuncia o espolio do patrimonio forestal, a traxedia da emi-
gración á que se ven obrigados centos de miles de compatriotas 
para poder sobrevivir, eles e as súas familias, á fame e á miseria. 
E clama contra o silencio que todo o envolve.
Muller. Filla de nai solteira. E de pai cura. Escritora. E poeta. 
Galega de pensamento libre. Libre coma os paxaros. Chámase 
María Rosalía Rita de Castro.

18|
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A Lúa 
vai encuberta
Compañía A quinta do cuadrante
Xénero Teatro Contemporáneo
Público adulto

A lúa vai encuberta é unha peza arredor da rea-
lidade galega e da loita incesante por conformar 
unha identidade propia.  Confrontándonos co noso 
pasado recente e as súas contradicións, desvela un 
discurso que hoxe en día está sendo moitas veces 
silenciado,e que explica, en certa maneira, as ra-
zóns dos trazos políticos, sociais e económicos que 
caracterizan o noso país.

11|
MAR
20:30 h
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20:30 h
BERTAMIRÁNS

As que limpan
Compañía A Panadaría
Xénero Teatro / Comedia
Público adulto

Un cartel pendurado no manubrio dunha porta. “Por 
favor, arranxe o cuarto”. Ao regreso da praia, as camas 
feitas, as toallas limpas e o baño impoluto. Son As que 
limpan, as invisibles que carretan ao lombo un sistema 
turístico precarizador. As que limpan, fala da loita or-
ganizada das camareiras de piso dos hoteis por acadar 
uns dereitos laborais e sociais xustos. Fronte a elas, a 
avaricia voraz dos propietarios das cadeas hoteleiras. 
Hai quen nunca limpou un váter e hai quen limpa cin-
cocentos ao mes.

18|
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20:30 h
BERTAMIRÁNS
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Compañía CRÉMILO PROY. CULTURAIS 

Y DIST. ESPECTÁCULOS

Xénero Teatro / Comedia
Público adulto

Unha mañá aparece 
diante da porta dun 
instituto una pintada 
que reza “GOLFA”, un 
insulto anónimo que 
descobre a historia que 
o precede.
Comedia transmedia 
sobre a sexualidade 
desde as artes escéni-
cas.

25|
MAR
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Compañía Fran Sieira
Compañía de danza 
Xénero Danza / Tradicional
Público adulto

En DeMente plásmase unha realidade,  un estigma,  unhas pa-
toloxías que segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS) 
sufriron, sofren ou sufrirán nalgún momento da súa vida unha 
de cada catro persoas.   A reclusión practicamente carceraria 
das persoas “dementes” en tempos pasados, os amoreamentos 
de persoas enfermas, as contencións mecánicas totais e parciais, 
así como as contencións químicas (antipsicóticos e outros medi-
camentos), os suicidios (“o tolo cando entraba no manicomio só 
lle quedaba esperar a morte”), a explotación da enferma, (“os 
almacéns de carne humana”)…
Amosarase a evolución dos tratamentos en persoas que padecen 
trastornos mentais, dende os amoreamentos practicamente car-
cerarios ata a exteriorización dos nosos días.  Por que as doenzas 
mentais nos dan certo medo? Por que coloquialmente utilizamos 
expresións como “estás para encerrar”, “estás para atar”, “estás 
tolo”? Por que pensamos que unha solución para o “tolo” ou a 
“tola” ten que ser o encerro ou algún tipo de contención mecánica 
ou química?

01|
ABR
20:30 h
O MILLADOIRO

MEDRA COA CULTURA

20:30 h
BERTAMIRÁNS



Bailar agora é unha especie 
de imperativo cara a unha 
posición no presente, social 
e persoal, a través da dan-
za. Un impulso por situarnos 
no tempo actual das cousas, 
con plena consciencia sobre 
o que estamos a facer e so-
bre como  estamos a vivir o 
aquí e o agora. A proposta é 
clara: bailando.  
Bailar agora pon en contacto 
á bailarina e creadora Mar-
ta Alonso Tejada coa bailari-
na e directora internacional 
Victoria P. Miranda.

Compañía Marta Alonso Tejada
Traspediante
Xénero Danza / Contemporánea

Bailar agora 22|
ABR
20:30 h
O Milladoiro
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20:30 h
O Milladoiro

Reino da Extinción
Compañía Amorodio Teatro
Xénero TEATRO COMEDIA
Público adulto

Reino da extinción é unha comedia hilarante que conta a historia 
de catro persoas de diferentes épocas da historia galega que, for-
zadas a convivir nun Alén moi distinto do que imaxinaban, poñen 
a proba a nosa idea do que significa ser galegos, vivir en Galicia e 
falar a nosa lingua. Que define a Galicia? Será a comida excelente, 
a dúbida constante ou… Quizais a xente? E que é ser galega ou ga-
lego? Como é posible que unha personaxe da Prehistoria sexa tan 
galega coma unha do Século das Luces? Foi Galicia o mesmo en 
todos os momentos da Historia? Cando comezou e cando rematará 
Galicia? Todo isto e máis descubrirémolo coa axuda de catro per-
sonaxes, bandeira de cadansúa época, a través dos seus divertidos 
encontros e desencontros  neste Alén tan axitado que, por veces, 
parécese moito ao inferno!

06|
MAI
20:30 h
Bertamiráns
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VENDA DE ENTRADAS

As entradas poderán adquirirse a partir do xoves 05 de xaneiro.

• A través da páxina web  https://abilleteira.concellodeames.gal/
gl

• Nas casas da cultura de Bertamiráns e do Milladoiro o mesmo 
día do espectáculo a partir dunha hora antes do comezo (de ha-
ber entradas dispoñibles).

Coa finalidade de facilitar a asistencia aos espectáculos e po-
tenciar a participación establécese un prezo reducido do 50% 
do custo ordinario da entrada a estudantes con carné de estu-
dante, a persoas maiores de 60 anos, a persoas menores de 
12 anos, a familias numerosas, a mozos e mozas co carné xove 
e a persoas demandantes de emprego (no control de accesos 
dos auditorios poderá solicitarse a documentación acreditativa 
da idade).

ABONOS:

Bonos culturais 30€  cada bono.

Desconto do 50% do importe total das entradas para asistir as 
12 funcións da programación de aldultos). 

Poñeranse a venda 20 bonos entre o 20 de decembro e o 4 de 
xaneiro 2022  

abilleteira.concellodeames.gal/gl

https://abilleteira.concellodeames.gal/gl
https://abilleteira.concellodeames.gal/gl
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN E ACCESO AO RECINTO

• A venda de entradas pechará con estrita puntualidade cin-
co minutos antes da hora prevista de comezo do espectáculo.  
Unha vez comezado o espectáculo, ninguén poderá acceder 
á sala.

• Solicítase a máxima colaboración anticipando a hora de che-
gada para evitar colas a última hora que produzan o atraso do 
comezo do espectáculo.

• As portas de acceso abriranse 15 minutos antes da hora previs-
ta do comezo do espectáculo.

• Todo o público deberá contar con entrada, independente-
mente da idade ou de ocupar ou non butaca. Non poderá ac-
ceder ao recinto ninguén sen entrada para poder computar a 
capacidade efectiva por razóns de seguridade e conforme ao 
número de prazas permitido en cada recinto.  A capacidade é 
única e compútase por persoas, non por butacas ocupadas.

• Non se admiten cambios nin devolucións.
• A organización informa, nos programas editados para a di-

fusión de cada programación, sobre as idades recomendadas 
para determinados espectáculos. Solicitamos que, na medida 
do posible, se respecten esas recomendacións co obxectivo de 
garantir o seu correcto desenvolvemento.

• Nos espectáculos programados quedan reservados todos os 
dereitos de imaxe e de propiedade intelectual. As persoas por-
tadoras da entrada non poderán introducir cámaras de foto-
grafar, de vídeo ou gravadoras; tampouco poderán filmar ou 
gravar o espectáculo sen autorización escrita do/a organiza-
dor/a; en todo caso, actuarase conforme os acordos e a lexisla-
ción vixente que corresponda.

   + INFO  cultura@concellodeames.gal
 662377444

mailto:cultura%40concellodeames.gal?subject=
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