Unha lambetada é un doce, algo

saboroso, que se come por gusto.
Pero tamén é a acción de pasar
a lingua buscando un efecto
agradable.
Partindo da dobre acepción da
palabra elaboraremos un doce
e gorentoso espectáculo teatral,
pasando a lingua a modiño, con
deleite, sobre unhas historias que
nos deixarán un doce sorriso nos
beizos.

1. presentación
Lambetadas é un espectáculo para público familiar
e infantil, recomendado para nenas e nenos de 6 a 11
anos de idade, que ten como obxectivo fundamental
a concienciación e posta en valor da lingua propia
como elemento fundamental da identidade individual e
colectiva na sociedade galega actual.
O traballo de creación baséase nos textos encargados
ex profeso a varios autores (Santiago Cortegoso, Sechu
Sende e María Canosa), que son levados a escena
baseándose no universo do clown e nas técnicas do
teatro de obxectos. Mediante o xogo escénico e o
humor, os dous protagonistas han pasar por diversas
situacións cómicas que os levarán, sempre desde unha
linguaxe naif e inocente, a encarnar múltiples personaxes
FRQ GLIHUHQWHV RͤFLRV H GLVFLSOLQDV 3HUR KDQ DFDEDU
descubrindo que a identidade está na propia lingua,
porque con ela se poden saborear as lambetadas máis
doces e variadas.

2. sinopse
Dous
personaxes
excéntricos
entran
en escena. Como non
saben quen son, nin de
onde veñen, nin cara
a onde van, non lles
queda máis remedio
que
coñecérense,
tanto un ao outro
como a eles mesmos.
O que descobren
é que para atopar
a súa identidade
deberán saber o que
lles pasa ás súas
OLQJXDV 3RUTXH VHQ
unha lingua propia
chea de saúde non
se poden lamber as
lambonadas, que é o
máis rico que hai.

Hai linguas e linguas. E non hai unha igual cá outra. Iso
si: cada quen lambe coa súa. Non vai lamber con outra.
3RUTXHVHWHVXQKDOLQJXDWHVTXHHPSUHJDOD(YDOHSDUD
lamber calquera cousa. E para falar de calquera cousa.
(HQFDOTXHUDVLWXDFLµQ3RUTXHWRGDVDVOLQJXDVYDOHQ
SDUD R PHVPR 3DUD HQWHQGHUVH 3DUD FRPXQLFDUVH
3DUD GLFLU R TXH FDGD TXHQ TXHLUD GLFLU ( SDUD ODPEHU
RTXHFDGDTXHQTXHLUDODPEHU3DUDODPELVFDUHJR]DU
para darse gusto.
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Dirección
Santiago Cortegoso
Despois de traballar como actor en numerosos
espectáculos de compañías galegas (Teatro de Ningures,
Teatro do Morcego, A Factoría Teatro, Nove Dous, Llu Llu
WHDWURHWF LQWHQVLͤFDDSDUWLUGHDV¼DDFWLYLGDGHQD
escrita e na dirección de escena, nomeadamente á fronte
da súa compañía Ibuprofeno teatro, coa que montou,
entre outras, CASA O’REI, RACLETTE, O FURANCHO e A
FILLA DE WOODY ALLEN.
No eido infantil escribiu e dirixiu O CAMIÑO DOS
3$;$526 SDUD 0DJ¯Q %ODQFR *D³RX R 3UHPLR 5DIDHO
'LHVWH R OYDUR &XQTXHLUR R 9DUHOD %X[£Q R 0DU¯D
&DVDUHVHQWUHVRFDVLµQVHIRLͤQDOLVWDQRV3UHPLRV0D[
QDVFDWHJRU¯DVGH$XWRU¯DH'LUHFFLµQ

Elenco
María Ordóñez
(PSH]RXDV¼DDQGDGXUDWHDWUDOFRDFRPSD³¯DQRDQR
 FR HVSHFW£FXOR ̴(X DV¯ QRQ [RJR̵ 'HVWH HQWµQ
UHDOL]RX[DWUHFHPRQWD[HVFRDFRPSD³¯DHQWUHRVTXH
GHVWDFDQDV¼DLQWHUSUHWDFLµQHQ̴3DODEUDVHQFDGHDGDV̵
H ̴ 2 P«WRGR *U¸QKROP̵ GH -RUGL *DOFHU£Q H ̴3HORV QD
lingua’ de VV.AA.
7HQ UHFLELGR SUHPLRV £ LQWHUSUHWDFLµQ FRPR DFWUL]
SURWDJRQLVWDGRHVSHFW£FXOR̴3HORVQDOLQJXD̵

Diego Rey
Licenciado en Dirección escénica e dramaturxia na ESAD.
)RUPDSDUWHGRHTXLSRHVWDEOHGH7DO¯DGHVGHRDQR
participando dunha ou doutra maneira en todas as súas
montaxes.
Cabe destacar a súa formación en Commedia dell’Arte
con algúns dos profesionais máis recoñecidos a nivel
LQWHUQDFLRQDO$QWRQLR)DYD)DELR0DQJROLQL&DUOR%RVR
7DQLD 3DVVDULQL 0DVVLPR 0DFFKLDYHOOL H &ODXGLR GH
Maglio.

Autoría
O espectáculo está concebido a partir de textos de
María Canosa, Séchu Sende e Santiago Cortegoso.

María Canosa
(VFULWRUD FHHQVH HVSHFLDOL]DGD HQ OLWHUDWXUD LQIDQWLO
e xuvenil. Ten colaborado en varios medios de
comunicación como articulista e contertulia. A súa obra
literaria é extensa e ten sido recoñecida por esta en
moitas ocasións.

Séchu Sende
-RVH /XLV *RQ]DOH] 6HQGH P£V FRQRFLGR FRPR 6«FKX
6HQGHFRPHQ]RXDHVFULELUSRHV¯DQR&ROHFWLYR3R«WLFR
6HU£Q9HQFHOORHSXEOLFRXRSRHPDULR2GLVHDVHQ
(Q  IRL JDODUGRDGR FR SUHPLR %ODQFR $PRU JUD]DV
£ V¼D QRYHOD 2UL[H H QR  D $VRFLDFLµQ *DOHJD GH
Editores otorgoulle o premio Anxel Casal á súa colección
GHFRQWRV0DGHLQ*DOL]D
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