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Santiago, 13 de marzo do 2019 

NOTA DE PRENSA 

Cunqueiro e as novas voces da narración galega, 

protagonistas da terceira xornada do Festival Atlántica 

 Iñaki Carretero e Vicente Martínez, do País Vasco, darán a charla-

espectáculo ‘Cans, deporte, mocidade e cidade’ no IES Eduardo Pondal 

 ‘Cunqueiro en Compostela’ é o título do paseo con contos que brindará 

Miguel Vila polos lugares emblemáticos da obra do escritor 

 A ‘Noite nova’ abriralles as portas do festival ás novas voces da 

narración galega na Borriquita de Belem e no Modus Vivendi 

O Festival Atlántica afronta a súa terceira xornada con tres propostas moi diferente. A 

primeira delas está dirixida ao público escolar e terá lugar no IES Eduardo Pondal ás 11 

da mañá. Alí estarán Iñaki Carretero e Vicente Martínez, do País Vasco, para lle brindar 

ao alumnado unha sesión de ‘Cans, deporte, mocidade e cidade’. Trátase dunha 

charla-espectáculo de narración oral sobre como os animais de compaña poden axudar 

a mocidade. 

Cada vez hai máis rapaces que teñen can, pero ás veces non saben como pasar o 

tempo con eles, así que Carretero e Martínez vanlles ofrecer un desafío: educar os 

cans desde o deporte na cidade e, deste xeito, educarse eles mesmos. Todo isto desde 

o bo entendemento entre as especies, compartindo o tempo de lecer sen violencia nin 

“líderes de mandas”. 

Xa á tarde, ás 18:30 horas, será a quenda dunha das actividades con máis éxito das 

últimas edicións do Atlántica: os contos nas rúas. Desta volta, o narrador vai ser Miguel 

Vila Pernas, quen, baixo o título de ‘Cunqueiro en Compostela’, vai compartir cos seus 
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acompañantes unha viaxe pola cidade que viviu e escribiu Álvaro Cunqueiro e que os 

levará ás tabernas e aos recunchos emblemáticos da obra do autor. Esta actividade ten 

un custo de 6 euros e para asistir cómpre inscribirse previamente a través do correo 

festivalatlantica@gmail.com. 

Algo máis tarde, a partir das 21 horas, será o momento da ‘Noite nova’, unha 

oportunidade para escoitar as novas voces da narración galega nos locais da Borriquita 

de Belem e do Modus Vivendi. Cris de Caldas apoiará a unha nova fornada de 

contadores na súa noite de estrea: Lorena Pinheiro, Esteban Yáñez, Lidia Luna e Dani 

Blanco, todos eles integrantes do Grupo de Narración da Almáciga. 

Os artistas 

Iñaki Carretero é contador de historias desde o ano 98 e percorre a xeografía cos seus 

contos, libros e cans. Ten unha enorme experiencia en descubrir historias e capta a 

atención do seu auditorio coma poucos. Curiosamente, é disléxico, cústalle ler e ás 

veces mestura as palabras ao falar, pero esa visión tan particular do mundo oral e 

escrito é o que lle gusta e o que lle funciona. É o que fai escoitar a quen lle custa 

escoitar, e ler a quen lle custa ler. 

Vicente Martínez é educador canino cunha experiencia de dez anos. Vicente explícalle 

ao público que non é o mesmo educador ca adestrador. A educación está dirixida a 

lograr que un can obedeza as ordes básicas do seu guía ou propietario, pero implica 

moito máis ca a mera obediencia: tamén ten que ver con saber como lle ensinar ao can 

a xestionar as súas emocións ante situacións diversas. Procúrase un equilibrio entre as 

necesidades de cans e humanos para asegurar o benestar duns e doutros. Cando 

falamos de educación canina, falamos de respecto, amor e comprensión mutua. 

Miguel Vila Pernas (http://www.miguelvila.com) naceu na Habana en 1958 pero 

criouse en Galicia. É xornalista e escritor gastronómico. Colabora en medios diversos 

como diarios, revistas, radio, televisión e internet. Compaxina a execución de 

actividades arredor do mundo da gastronomía con traballos de comunicación 

corporativa. 

Cris de Caldas é unha bibliotecaria namorada dos contos. Di sobre ela: "Tanto me 

gustaban os contos de pequena que me levaron a estudalos a través da filoloxía, pero 

como os botaba de menos convertinme en bibliotecaria para telos máis preto. A 

paixón por eles foi en aumento e houbo un día no que desexei contar os seus 

segredos, compartir o seu corazón a quen quixera escoitar e así é como me convertín 

en contadora de contos e historias". 
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O Grupo de Narración da Almáciga é un colectivo que xurdiu dun proxecto que naceu 

no 2017 e que aspira a incorporar novas voces ao mundo dos contos. O grupo ten a 

súa orixe no curso de narración oral ‘Ti xa tes moito que contar’ coordinado e 

impartido polo equipo de contacontos de Atlántica no Centro Xove da Almáciga. Esta 

formación, que xa vai pola súa terceira edición, articúlase en tres eixes: as ferramentas 

da narración oral, o proceso de creación dun universo narrativo e a narración do 

territorio. Todo dentro dun deseño metodolóxico práctico desta arte escénica 

 

Máis fotos en: www.flickr.com/photos/festivalatlantica 
Os medios están autorizados a descargalas e a usalas con fins informativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXENDA FESTIVAL ATLÁNTICA 2019 | SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(*= espectáculo de pagamento) 
 
XOVES 14 DE MARZO 
 
“Cans, deporte, mocidade e cidade”. Iñaki Carretero e Vicente Martínez (Euskadi) 
11.00 h | IES Eduardo Pondal 
 
*“Cunqueiro en Compostela”. Miguel Vila (Galicia) 
18.30 h | En galego 
(Contos nas rúas e tabernas) 6 euros 
Inscrición: festivalatlantica@gmail.com | Prazas limitadas 
 
Novas voces da narración galega 
Cris de Caldas, Lorena Pinheiro, Esteban Yáñez, Lidia Luna e Dani Blanco 
21.00 h | Borriquita de Belem e Modus Vivendi | En galego 
 

CONTACTO: Soledad Felloza | 635 95 28 20 | festivalatlantica@gmail.com 

Sobre o Festival Atlántica 

Atlántica, Festival Internacional de Narración Oral, naceu no ano 2013 con sede en 

Santiago de Compostela cunha clara vocación de ser un encontro de voces e historias de 

perfil atlantista. O seu obxectivo é indagar nas raíces comúns das historias do océano, na 

procura da identidade cultural común do Atlántico e nas historias que se foron 

espallando polos camiños do mar. Toda a información relacionada co programa e cos 

artistas pódese consultar na web http://festivalatlantica.gal. 

http://www.flickr.com/photos/festivalatlantica
http://festivalatlantica.gal/
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VENRES 15 DE MARZO 
 
“A Bela Dormente”. Pepeperéz (Sevilla)-Banda Municipal de Música de SCQ (Galicia) 
10.00 h e 12.00 h | Auditorio de Galicia-Sala Mozart | Espectáculo concertado para escolas 
 
“Os contos do meu baúl”. Cris de Caldas (Galicia) 
10.00 h | CEE López Navalón 
 
“Cans, deporte, mocidade e cidade”. Iñaki Carretero e Vicente Martínez 
11.00 h | IES Rosalía de Castro  
 
“Romaría”. Raquel Queizás (Galicia) 
18.00 h | Centro Cívico de Meixonfrío | En galego 
Público familiar. Entrada libre e gratuíta 
 
“Animalada”. Laura Escuela (Tenerife) 
18.00 h | Centro Cívico de Vite | En castelán 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
“Contos Populares de Xapón”. Yoshi Hioshi (Xapón) 
18.00 h | Centro Cívico de Fontiñas | En castelán 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
“Os cans tamén contan”. Iñaki Carretero (Euskadi) 
18.00 h | Centro Cívico do Ensanche | En castelán 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
“O coleccionista de palabras”. Pepeperéz (Sevilla) 
18.00 h | Centro Cívico da Pontepedriña | En castelán 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
“Historias de don Guti”. José Luis Gutiérrez (Zamora) 
18.00 h | Centro Cívico de Vite | En castelán 
Encontro de grupos da terceira idade 
 
*“Morte en Compostela. Antigos recintos funerarios”. Carmela Sánchez Arines (Galicia) 
18.00 h | Saída | En galego 
(Contos nas rúas e cemiterios) 6 euros 
Inscrición: festivalatlantica@gmail.com 
Prazas limitadas| Entrada libre e gratuíta 
 
“Cun ollo aberto”. Ramiro Neira (Galicia) 
19.15 h | Centro Cívico de Conxo | En galego 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
“Vai por elas”. Maricuela (Teruel) 
“Contar”. Celso Sanmartín (Galicia) 
21.00 h | Centro Xove da Almáciga | En castelán e galego 
Público adulto| Entrada libre e gratuíta 
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SÁBADO 16 DE MARZO 
 
“Historias que atopei nos libros”. Iñaki Carretero (Euskadi)  
12.00 h | Biblioteca Ánxel Casal | En castelán 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
"Chove". Fátima Villamel (Galicia) 
12.00 h | Museo do Pobo | Espectáculo en galego e lingua de signos  
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
"Vermú de contos". Narradores do Festival polas rúas da Zona Vella 
12.00 h | Praza Cervantes e rúas da contorna | En castelán, galego e portugués 
Público familiar| Entrada libre e gratuíta 
 
“En Compostela, os cans tamén contan”. Iñaki Carretero e Vicente Martínez (Euskadi) 
17.00 h | Parque Eugenio Granell | En castelán 
Público familiar, cos cans | Entrada libre e gratuíta 
 
“Bebecontos”. Laura Escuela (Tenerife) 
18.00 h | Centro Cívico de Santa Marta | En castelán 
Para bebés de 1 a 3 anos | Entrada con invitación gratuíta a retirar a partir do 6 de marzo no 
propio centro 
 
“A Bela Dormente”. Pepepérez (Sevilla) e a Banda Municipal de Música de SCQ (Galicia) 
18.00 h |Teatro Principal | En castelán 
Público familiar | Entrada libre e gratuíta 
 
*Gala de Clausura 
“Vellos contos de novo”. Pep Bruno (Guadalaxara) 
“Contos das mulleres do Oeste”. José Luis Guti (Zamora) 
21.00 h |Teatro Principal | En castelán 
Entradas: billetería do Teatro Principal (10 euros) 
 
DOMINGO 17 DE MARZO 
 
“En Compostela, os cans tamén contan”. Iñaki Carretero e Vicente Martínez (Euskadi) 
11.00 h | Parque Eugenio Granell | En castelán 
Público familiar, cos cans. 


