


Sinopse:

A  nena  e  o  grilo  esmagan  sen  querer  á  súa  amiga  Xertrude  a  araña...

Buscando un xeito de devolverlle a vida, atopanse cuns artistas ambulantes

que  os  guiarán  a  traves  da  maxia  e  da  musica  ao  país  dos  mortos  onde

tentaran  atopar  a  Xertrude  para  traela  de  volta.

A nena  e  grilo  mais  alò é  unha  historia  divertida  e  evocadora  que  nos

transporta ás busquedas mais insolitas...

Contexto: 

A Nena e o Grilo é un proxecto musical de Magín Blanco que comeza xa hai uns anos co

álbum “O país das Apertas” e seguido mais tarde co de “A nena e o grilo nun Barquiño”.

Estes  dous  traballos  tiveron  moi  boa  acollida  entre  o  publico,  mesmo con  bastantes

representacións fora da comunidade autónoma de Galicia coa sua tradución ao español.

Hai un notable interese no público por estas personaxes que se manifesta nos continuos

aforos completos que teñen tido estas representacións.

Teñen como fío condutor a duas personaxes que son o reflexo dos nenos e nenas no seu

camiño da vida; recollen todo o mundo que o rodea e o transforman nunha aprendizaxe

filtrada polos ollos da infancia. A maxia de entrar nunha biblioteca e viaxar pola musica,

descubrir a poesía, a igualdade, as cousas que di o silencio, as apertas... a busca do

sentido dos nosos corazóns...  Todo iso, xunto a pillaría destes personaxes, fan que o

publico,grandes e pequenos, se entreguen a un espectáculo inesquecible. 

No traballo anterior Magín Blanco xunto con  Ghazafelhos  crearon o espectáculo de A

Nena e o Grilo nun Barquiño, e nel naceu unha peza  moi visual, poético, onde a música

foi a protagonista e os personaxes un acompañamento.  Nesta nova entrega  a Nena

como o Grilo... teñen algo que dicir.

A temática? Como nos outros dous traballos, a temática segue a ser unha busca so que

enfocada en algo tan atrainte como... o medo.

Autor: Pepablo Patinho
Música: Magín Blanco

Elenco: 

Actores/actrices:
Teatro Ghazafehos: Pepablo Patinho, Mintse Piñón, Jorge Casas.
Magín Blanco- guitarra e voz



Cristian Legiero - teclado

Que nos conta o autor Pepablo Patinho sobre a peza?

A obra parte dunha andaina onírica da Nena e o Grilo... sempre abrimos a porta a soñar...

e explorar o que acontece coas cousas cando durmimos, cando non somos conscientes

do  que  acontece.  Preguntas  como;  que  hai  cando  se  apaga  a  luz?  Onde  viven  os

monstros? A onde foi o avó e porque non volve...? son as que incitan a saír á noite a

coñecer os seus encantos. Quen saíu a andar unha noite de verán con nenos entende do

que falo: Descubrir as criaturas nocturnas: vagalumes, morcegos, curuxas... o son do río,

as ras... Todo iso comeza na historia contaxiando as gañas de explorar ao publico xunto

ca Nena e Grilo xunto con tres conceptos básicos:

• O primeiro concepto a traballar  é a amizade.  Podemos ser  amigos de persoas

distintas, aínda que non sexan gratas para os demais. Porque mentres uns pensan

que certas amizades poden ser malignas, so coñecéndoas saberemos como son

realmente;

• O segundo concepto é o medo, e o que nos fai facer padecelo. A visión da araña

provoca as distintas personaxes que a esmaguen. Non porque lles faga mal, se

non porque lle teñen medo...

• E o terceiro concepto a ter en conta é recoñecer os erros enfrontarse aos medos.

Errar  e  ter  medo é algo  que vai  co  ser  humano pero o  que nos fai  medrar  é

recoñecer os erros e enfrontar os medos. Por iso, Os causantes do dano á araña,

axudan  ao  Grilo  a  traela  de  volta...  e  todos,  enfrontan  os  seus  medos  para

conseguir tal fazaña...

A interpretación musical en directo acompañara a peza, e todas as composicións musicais

corresponde á autoría de Magín Blanco, grande coñecedor do público infantil despois de

catro traballos editados para este público. (+ información no https://urdime.gal/project/magin-

blanco/)

O público ó que vai dirixida a creación é a partir de tres anos en pases familiares e a nosa

recomendación para pases escolares é a partir de 5 anos ( Educación Primaria)

Distribución: 

https://urdime.gal/project/magin-blanco/
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