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Xoaniña, voa, voa
Xoaniña, voa, voa

que che hei dar pan de broa.

Xoaniña, voa, voa
vai e tráeme algunha nova.

Xoaniña, voa, voa
que teu pai vai en Lisboa.
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1. presentación
Talía teatro presenta un espectáculo deseñado 
especialmente  para público infantil pero para desfrutar 
en familia, para divulgar e relembrar a arte de xogar 
coas palabras.

Este espectáculo conta coa axuda á produción escénica 
da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC). 
Así mesmo, asinamos un convenio coa Secretaría Xeral 
de Política Lingüística para a distribución a través do 
programa de dinamización linguística FalaRedes, en 
quince concellos da Rede de Normalización Lingüística.
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2. sinopse

Todas as tardes despois de merendar Xoana baixa a xogar 
ao parque. Alí coincide con Anxo, un neno introvertido que 
prefi re estar na casa vendo a tele. Pouco a pouco vai entrando 
nos xogos que lle propón Xoana, todos aqueles xogos que 
lle ensinou a súa avóa.

Unha montaxe na que ser proporá recuperar ditos, retrousos, 
xogos de man,...toda unha relación de ditos populares 
centrados nestas pequenas rimas que perduraron xeración 
tras xeración e que se foron transmitindo de xeito oral.

Un espectáculo para incentivar a xogar, pero sobre todo 
incentivar ás familias (nais, pais pero sobre todo avoas e 
avós) a furgar na súa memoria para recuperar e transmitir os 
seus xogos da infancia e o vocabulario que se empregaba.
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3. Ficha artística-técnica

 Reparto

  María Ordóñez e Toño Casais

Escenografía e iluminación Dani Trillo

Vestiario e caracterización Martina Cambeiro

Deseño gráfi co Fausto Isorna

Fotografía e vídeo Rubén Prieto

Produción e distribución Auri Ferreiro e Artur Trillo

Ax. dirección Martina Cambeiro

Autor e director Artur Trillo
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María Ordóñez 

Empezou a súa andadura teatral coa compañía 
tamén no ano 2003 co espectáculo ‘Eu así non 
xogo’. Deste entón realizou xa trece montaxes coa 
compañía, entre os que destacan a súa interpretación 
en ‘Palabras encadeadas’ e ‘ O método Grönholm’ de 
Jordi Galcerán e ‘Pelos na lingua’ de VV.AA.

Ten recibido premios á interpretación como actriz 
protagonista do espectáculo ‘Pelos na lingua’.

Toño Casais

Actor. Leva máis de 25 anos dedicados ao teatro 
e vinculado á compañía coa que realizou dezaoito 
montaxes como actor. Tamén ten realizado montaxes 
con outras compañías como Teatro do Atlántico ou 
o Centro Dramático Galego.

Ten recibido numerosos recoñecementos pola súa 
interpretación como protagonista nos espectáculos 
‘Palabras encadeadas’ e ‘Esperando a Godot’ e 
como actor secundario no espectáculo ‘O Encoro’, 
de Teatro do Atlántico.
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Producións Teatrais Talía S.L.
Vía Marconi 2A, Polígono do Tambre
15890 Santiago de Compostela

Tfnos. 981943242 _ 630877153
info@taliateatro.gal

www.taliateatro.gal


