


12 DOCES DO OUTONO é unha programación familiar pensada 
para os Centros socioculturais de Santiago de Compostela. Nela apóstase por unir 
unha serie de propostas de artes escénicas cunha parte vinculada á repostería 
de produtos do outono, sendo esta última a que lle outorga entidade e unidade á 
programación.

ESPECTÁCULOS
As actividades desenvolveranse os domingos 5, 12, 19 e 26 de novembro en horario de 
mañá (12:30h) e tarde (18:00h) en doce centros socioculturais seleccionados dende a 
Concellería de Acción cultural.  
En cada un destes CSC terá lugar, pois, un espectáculo destinado a un público 
familiar cos obxectivos de dinamizar estes espazos en tempo de outono a través de 
propostas de calidade así como de dar a coñecer á poboación compostelana a gran 
cantidade de espazos culturais dos que dispón o Concello e non se reducen ao centro 
da cidade senón que chegan tamén a zonas do rural tan fermosas como Marrozos, 
Laraño, A Rocha ou A Gracia.  
Os ‘12 doces do outono’ son, pois, unha oportunidade marabillosa para gozar de bos 

espectáculos en familia ao tempo que coñecemos o noso entorno.

REPOSTERÍA
No tocante á parte gastronómica, a coordinación da elaboración dos doces correrá 
a cargo dos propios CSC. Na maioría deles aproveitarase as instalacións das que 
dispoñen para desenvolver un obradoiro, involucrando nel ás veciñas e veciños do 
lugar. 
Cabaza, marmelo, castañas, peras... o outono regálanos numerosos e riquísimos 
produtos que poden ser os ingredientes estrela para a elaboración dos doces 
realizados, mais a elección das receitas será totalmente libre.  
Grazas a isto cada domingo, ao remate das actuacións, os asistentes terán un doce 
para degustar mentres comparten impresións sobre os espectáculos.



Rilo&Penadique - “O pozo das señoras”
Domingo 5 de novembro, ás 12.30h - CSC do Ensanche 

Bueno… pois mire… indo para a ría á dereita hai un río porque aí xa foron os rapaces non 
fuches?... bueno… e por alí arriba hai un rego que viña a agua para abaixo… que viña antes 
para abaixo…. e no rego… e arriba no medio e medio da finca había unha laxueira… de 
pedra eh! era de pedra... e chamábanlle unha catalata ou chamaranlle aínda agora daquela 
chamábanlle… e … e disque aparecía sempre alí unha señora envolta nunha saba blanca… e 
que era un encanto… eu téñollo oído ao meu abuelo… aparecer a min non me apareceu eh!... 
a máis xa tiña o azo pero non me apareceu… pero teño oído ao meu abuelo que aparecía alí 
unha señora e que era un encanto e que tan pronto chegaban onda ela desaparecía… eso 

téñoo oído eu nunca a vin eh! pero oir oíno!



Lucecús - “PingüiSOS”
Domingo 5 de novembro, ás 18.00h - CSC de Conxo 

Tres pingüís viaxan nunha balsa, camiño da terra desexada, corazón de Europa, 
na procura dunha felicidade da que tanto escoitaron falar na súa terra tropical.  
Para chegar ao seu obxectivo terán que pasar unha chea de aventuras por mar e terra 
baixo un sol ou un frío que abrasa ou conxela. A súa primeira parada será o cú de Europa, 
a porta de entrada, Galicia. Súbeste na nosa balsa? Remade compañeiras e compañeiros xa 
que a terra desexada non está lonxe.



Galeatro - “O Contador de Contos”
Domingo 5 de novembro, ás 18.00h - LSC de Amio 

Sara está agardando por Toribio para amosarlle o seu último invento: a máquina do contador 
de contos con efecto retardado. Con este aparato os contos que conten serán escoitados 
en todo o mundo. Mais un virus producido polo malvado profesor Smith fai que a máquina 
se estrague. A partir de aquí, os nosos protagonistas terán que atopar a maneira de poder 
arranxar a máquina.

O Contador de Contos é un espectáculo baseado no libro Toribio e o Contador de Contos. 
Collendo como estrutura esta historia, os espectadores poderán gozar de outros contos 
como A Galiña Azul, O Can Rín e o Lobo Crispín, O Galo de Antioquía...todos eles escritos polo 
autor ó cal se lle adican as letras galegas 2017: Carlos Casares



Charo Pita - “O pucheiro da señora Emilia” 
Domingo 12 de novembro, ás 12.30h - LSC de Lavacolla

A señora Emilia atopou un pucheiro moi especial onde cociña caldos e guisos imposibles e a 
mellor marmelada que xamais probastes. Pero a señora Emilia é moi xenerosa e préstao a 
quen o precisa.  É por isto que o pucheiro viaxa polo mundo todo e de cada viaxe trae unha 
historia. E estas son as historias de aquí e de alá, de medo e de risa, tristes e enxeñosas que 
aconteceron nos lugares onde estivo o pucheiro da señora Emilia.



Berrobambán regresa ao territorio mudo, á lingua-
xe visual, ao humor sen palabras que lle valeu o 
recoñecemento internacional e faino, nesta oca-
sión, da man de dúas recoñecidas mulleres do teatro 
galego:

paula carballeira
Traballa para público infantil dende diferentes  
eidos da creación artística. Ten publicados máis  
de 20 libros de literatura infantil e xuvenil traduci-
dos a máis de oito idiomas. Gañou en dúas oca-
sións o premio Manuel María de Texto de Teatro 
Infantil e foi finalista do premio convocado por 
ASSITEJ-España. Dirixiu espectáculos destinados  
a este tipo de público tanto para a súa compañía, 
Berrobambán, como para outras compañías como 
Talía («Pequena», «Rosa caramelo») ou para o Cen-
tro Dramático Galego («A Cabana de Babaiagá»). 
Ademais é especialmente coñecida como contado-
ra de contos en circuitos nacionais e internacionais 
e como actriz en series de televisión como «Pepe  
o Inglés» ou «Libro de familia».

nuria sanz
A inesquecíble Colombina de «Commedia.  
Un xoguete para Goldoni» ou a inocente clown  
de «Quid pro Quo», papeis cos que foi recoñecida 
cos premios Compostela ou o María Casares. Fun-
dou a súa propia compañia, Sapristi e participou en 
varias montaxes do Centro Dramático Galego como 
«As laranxas máis laranxas de todas as laranxas» 
ou «Soño dunha noite de verán». Así mesmo ta-
mén participou en series de televisión como «Rias 
Baixas» ou a produción para Canal+ «Canalone».

Berrobambán –  “Adeshoras”
Domingo 12 de novembro, ás 18.00h - CSC do Castiñeiriño 

Ás veces descubrimos nas historias dos outros quen realmente somos. E iso é o que lle 
acontece á Vella desta peza de teatro xestual, esta pobre clown desmemoriada.

Amodo, xogando, recupera o fío que a leva a recoñecerseno espello, grazas un lobo que 
a visita a deshoras e acaba coa súa soidade, facendo que se volva sentir nena, a nena da 
carapucha vermella.

Con moito humor e ternura poñémonos na pel da avoa na que se convertiría Carapuchiña 
Vermella. Agora é ela a que vive lonxe, escoitando os ouveos do lobo. Ten frío, ten fame, 
ninguén se lembra dela e, polo tanto, vai quedando sen memoria. Só o lobo peta na súa 
porta. Un lobo tan esquecido e fráxil coma ela. E xogan ás agachadas. E rin. E bailan.

E cean xuntos. E acompáñanse nas noites de inverno. E as súas gargalladas soan por riba do 
vento, botando fóra todos os medos.



Pavís Pavós - “Había unha vez...”
Domingo 12 de novembro, ás 18.00h - LSC da Gracia 

Trátase dunha sesión de contos dirixida a público familiar a partir dos 4 anos de idade. Nela 
combinamos historias tradicionais con outras de nova creación, haberá contos nos que as 
nosas voces serán os elementos para transmitilos e outros nos que amosaremos o libro ao 
mesmo tempo que contamos para que os oíntes poidan ademais desfrutar das ilustracións.

Pavís Pavós fundouse como grupo de contadores de historias para público infantil no ano 1996 
en Pontevedra.  Traballa principalmente en Galicia centrando o seu labor na recuperación 
da oralidade e na maneira tradicional de contar contos. Ademais investiga e recupera as 
formas orixinais dos contos clásicos que foron en moitas ocasións modificados.



Trinke Trinke  –  “Avós”
Domingo 19 de novembro, ás 12.30h - LSC da Rocha 

O ciclo da vida e o respeto debido aos anciáns son os dous temas tratados neste espectáculo. 
A ratiña Lilí Gruyére, cóntanos como axudou a súa avóa, hai moitos, moitos anos, a plantar 
unha maceira. Hoxe, cada vez que come unha mazá, lembra a súa avóa. Contarános contos 
que ela lle contou e poñerános a música que a ela lle gustaba.



Características

– Espectáculo de teatro en lingua galega con música en directo.

– Versión en Galego e Castelán.

– Duración aproximada : 50 minutos.

– Dirixido a todos os públicos, en especial ao público escolar e familiar.

– Espectáculo ideal para colexios, auditorios ou teatros.

– Posibilidade de representación en interior ou exterior.

– Espazo mínimo: 5 m de ancho x 4 m de fondo e 3 de alto.

– Convén un acceso sinxelo ao escenario para a carga e descarga.

– Montaxe: 2 horas / Desmontaxe: 1 hora.

– A compañía leva o seu propio equipo de son e iluminación. Pero pode servirse da 

iluminación do espazo, para arroupar máis a escena.

Actuación escolar no Barrio da Ponte (Lugo)

Simón Piñón  –  “O gaiteiro bucólico”
Domingo 19 de novembro, ás 18.00h - CSC de Marrozos 

Espectáculo de teatro no que se conta a historia do “Gaiteiro Bucólico”, un músico que coma 
moitos outros caeron no esquecemento por non ter unha repercusión mediática no seu 
momento. A historia escoitámola de Pedro, o seu tátara-tátara-tátara neto, quen herdou os 
seus instrumentos, os seus apuntamentos e os seus trebellos, cos que agora el mesmo intenta 
reanimar a lenda do seu antepasado.

O show, ao tempo que conta a historia do Gaiteiro, fai unha ampla exposición dos seus 
instrumentos musicais, xa que só así podemos entender a súa traxectoria, na que pasa de 
ser un neno de aldea que aprende a tocar con pallas de centeo, a transformarse nun dos 
gaiteiros más solicitados do seu entorno.

Sendo así, o espectáculo é un Concerto Didáctico inusual no que se amosan máis de 20 
instrumentos tradicionais, enxebres a ancestrais, explicando a súa orixe e características 
máis importantes, e onde podemos descubrir o seu son tan característico que os fai 
transcender ata os nosos días a través de fermosas tonadas.

As diferentes personaxes que nos presenta Pedro (o vello Gaiteiro, un fauno- trasno, un cego 
de romerías e algún máis) rótanse unha morea de instrumentos diversos como: gaitas de fol, 
panderetas, zanfona, requintas, frautas rústicas, pandeiros de lata, gaitas de palla, asubíos, 
tarabelas, cornos e outros trebellos que Pedro explica moi ben a través dunhas pancartas 
grandes cuns debuxiños que nos axudan a entender a historia da nosa música.



Teatro ó cubo - “GHOP!” 
Domingo 19 de novembro, ás 18.00h - LSC de Laraño 

Ghop! imprime con enerxía un espectáculo coa estética clásica dos circos ambulantes 
que, no pasado, percorrían as prazas dos pobos e aldeas. Os tres protagonistas, vestidos 
e caracterizados para a ocasión, aderezan con malabares, monicreques, acrobacias e 
pinceladas de maxia o show de variedades que esta compañía itinerante ofrece a un público 
con gañas de divertirse e desexoso de participar.

Teatro Ó Cubo sae á rúa e completa o seu repertorio teatral para toda a familia.
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Paco Nogueiras - “Radio Bulebule” 
Domingo 26 de novembro, ás 12.30h - CSC de Vite 

Despois do inmenso éxito do seu primeiro traballo para público infantil Brinca Vai!, Paco 
Nogueiras estreará nesta programación dos 12 doces do outono un novo espectáculo moi 
agardado polos seus centos de seguidoras e seguidores.

Radio Bulebule é un espectáculo baseado no libro-cd-dvd “Radio Bulebule” editado por 
Kalandraka Editora, na que se combinan cancións e interpretacións cos rexistros máis 
divertidos.

Abre as orellas! Sintoniza Radio Bulebule, a radio itinerante, radio ambulante, radio cantante, 
transmitindo para o mundo en linguaxe universal. Irrompe no dial a emisora que soñamos. 
A emisora que máis nos gusta. Porque dentro dela soa o universo todo, porque dentro dela 
todo o universo é música.

Paco Nogueiras convídavos vivir a radio en directo nun divertidísimo programa cheo de 
humor, baile e cancións. Temos de todo: deportes, servizos informativos, o tempo, axenda 
cultural. A mellor guía para descubrir as últimas tendencias, e mesmo para crear xuntos 
un gran éxito vogal. Non perdas a fantástica oportunidade de sintonizar Radio Bulebule e 
pasalo ben cos amigos e amigas.



A Cova das Letras - “Mariñeiras”  
Domingo 26 de novembro, ás 18.00h - CSC de Fontiñas 

Mariñeiras é un espectáculo teatral con acompañamento musical en directo no que se 
introducen algunhas referencias a pezas tradicionais da costa de Galicia.

Mariñeiras son Mariña e Rocha, mulleres ancoradas na beira do mar. O soño de Mariña é ser 
patroa e durante sete días consecutivos adicaranse a superar as probas necesarias para 
acadalo. A través destes dous personaxes e do fío conductor amósase a loita interna no 
proceso de acadar o seu obxectivo na vida: levar o seu propio timón. Mariña e Rocha son 
as dúas metades, en loita, dunha mesma muller.

Trátase dun espectáculo interactivo que versa sobre a vida mariñeira e a aprendizaxe 
do oficio do mar, deste xeito o público asistente mergullaráse nos rumbos que mostran as 
protagonistas; en cantigas mariñeiras, nas partes dunha embarcación, na xerga mariñeira, 
navegación, tipos de peixes, apeiros do mar e comida mariñeira.

Todo en clave de humor, música e forza das mulleres.



Capicua e Pedro Giraldes - “Mão Verde” 
Domingo 26 de novembro, ás 18.00h - CSC de Santa Marta 

 
“Mão Verde” é un concerto temático, en torno das plantas, da agricultura, da alimentación, 
dos cheiros das herbas aromáticas, da cor das flores e cunha clara motivación ecoloxista. 

Durante cerca dunha hora, sempre con momentos de interacción co público, sucédense 
cancións alegres, con mensaxes importantes, cun enfoque tan intelixente coma divertido 
dos temas cotiás e do universo verde que non rodea; rimas, historias, rap e xogos de 
palabras, todo isto acompañado por diversos instrumentos tocados ao vivo. 

Ter a “mão verde” nace da tradución ao portugués dunha expresión francesa, que significa 
ter maña para as plantas e talento para a xardinería.

Así pois, o “Mão Verde” é a celebración dese coidado e serve para inspirar pequenas e 
pequenos xardineiros.


