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 PROXECTO BABEL

“BABEL” é un proxecto de educación de persoas adultas subvencionado
polo programa  europeo  Erasmus+ dentro  das  chamadas  Asociacións
Estratéxicas, no que participamos entidades galegas, italianas, portuguesas e
romanesas desde outubro do 2018 a novembro de 2020.

A  misión  do  proxecto  BABEL  é  desenvolver  técnicas  educativas
innovadoras e de alta calidade para a difusión do patrimonio literario e oral:
crear e avaliar técnicas innovadoras e desenvolver iniciativas para capacitar a
profesionais do ámbito do patrimonio cultural, desenvolvemento comunitario e
intervención cultural e socioeducativa, no emprego de metodoloxías propias da
educación  non  formal  ao  servizo  da  difusión  do  patrimonio  literario  e  oral
europeo.  O  noso  punto  de  partida  foi  concibir  a  filosofía  e  as  estratexias
propias  da  educación  non formal  como activos  innovadores  na  difusión  do
patrimonio cultural, á marxe das estratexias proteccionistas e didácticas, moi
necesarias  pero  tamén  amplamente  experimentadas.  Traballamos  ao  longo
destes dous anos con técnicas e metodoloxías das que as entidades socias son
especialistas e que fan do patrimonio literario e oral  compoñentes culturais
vivos, con forte vocación creativa, activa e participativa, que alimentan a idea
de construción dunha cidadanía máis consciente, ubicada, crítica e activa: as
Bibliotecas  Viventes,  a  recollida  de  literatura  oral  tradicional  e  popular,  o
“cantastorie” e o teatro labirinto.
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As  catro  organizacións  socias  implementamos  unha  intensa  estratexia
colaborativa  de  investigación-formación-acción  que  supuxo  dous  anos  de
formación teórica e práctica, e nos que deseñamos, executamos e avaliamos
numerosas iniciativas locais e transnacionais de difusión do patrimonio literario
e oral europeo, experimentado coas catro metodoloxías antes enumeradas nos
respectivos territorios de orixe. Esta estratexia permitiu testar a versatilidade e
transferibilidade  das  técnicas,  e  sentou  as  bases  firmes  e  rigorosas  para
elaborar o presente material didáctico, dirixido a persoas e organizacións que
traballan no ámbito educativo e na difusión do patrimonio cultural inmaterial
en contextos sociais e culturais diversos: “BABEL: guía práctica sobre técnicas
educativas innovadoras para la difusión do patrimonio literario e oral.”
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 CARACTERÍSTICAS
DA GUÍA

Esta  é  unha  guía  metodolóxica  que  busca  ser  unha  ferramenta  útil  e
práctica  con  vontade  didáctica,  formativa  e  dinamizadora,  que  integra  as
conclusións  e  competencias  de  aprendizaxe  adquiridas  froito  do
desenvolvemento  do  proxecto  BABEL  e  fundaméntase  na  experiencia  e  en
estratexias e métodos testados na práctica. O que se pretende é que calquera
entidade ou persoa poida experimentar coas metodoloxías aquí detalladas e
desenvolver  experiencias  de  difusión  do  patrimonio  vivo,  especialmente  o
literario  e  o  oral,  seguindo  as  pautas  técnicas  que  se  describen  en
profundidade e con todo luxo de detalle.

É unha guía estruturada e práctica, cuxos contidos están organizados en
catro bloques xerais, un por cada técnica ou metodoloxía, nos que se xuntan
todos  os  aspectos  procedimentais  de  xeito  coherente,  rigoroso,  integral  e
didáctico.

Acompañan  a  cada  bloque  as  crónicas  sobre  as  iniciativas  locais
deseñadas  e  desenvolvidas  en  cada  país,  como  parte  irrenunciable  da
formación  práctica  experimentada  polas  catro  organizacións  socias.  Estas
crónicas concíbense como un material pedagóxico moi valioso, pois, ademais
de poder ser fonte de motivación e inspiración para todas aquelas persoas que
as lean, cumpren unha función formativa e de avaliación fundamental: nelas
revísanse, cuestiónanse e adáptanse as orientacións pragmáticas xerais dadas,
polo que axudan a transmitir  perfectamente ao lector ou lectora o carácter
necesariamente  flexible  e  aberto  das  técnicas  coas  que  o  proxecto  BABEL
traballou. Sirvan de exemplo,  como se poderá ler,  as adaptacións tanto no
ligado ás temáticas como aos formatos e procedimentos que se realizaron para
non paralizar a fase de experimentación do proxecto, coincidente coa situación
excepcional e inédita vivida coa pandemia mundial producida pola Covid-19:
tres  das  iniciativas  locais  planificadas  e  con  execución  inminente  víronse
afectadas e adiadas  sine die. Porén, a capacidade de reacción e entrega das
organizacións  promotoras  e  a  versatilidade  e  flexibilidade  das  técnicas,
propiciaron  o  desenvolvemento  de  experiencias  sorprendentes  a  pesar  das
restriccións, trastornos e limitacións sobrevidas.

[Hiperligazóns marcadas en cor ou con símbolo            ]
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 QUEN SOMOS?

La Corte della Carta é  unha asociación cultural, laboratorio artístico e
obradoiro  de  ideas  que  nace  para  indagar  sobre  a  materia  papel  na  arte,
artesanía, teatro e percorridos didácticos. Nace en Milán en 2008 e desde hai
anos  colabora  con  bibliotecas,  escolas,  espazos  lúdicos,  concellos  e  outras
asociacións  e  cooperativas  do  territorio  Lombardo.  A  asociación  traballa  a
través de animacións, espectáculos e obradoiros. Entre os seus membros hai
bibliotecarios, artesáns, mestres, actores...

Escollemos chamarnos “Corte della Carta” (literalmente Patio do Papel)
porque  nun “patio”  (o  nome “Corte”  en  italiano  fai  referencia  ao  patio  do
castelo  onde  reside  o  rei),  a  división  de  competencias  facilita  que  os
“cortesáns-habitantes”  poidan  contarse  e  compartir  momentos,  obradoiros
teatrais, lúdicos e creativos, experimentando a flexibilidade do material papel e
as competencias de cada un. A escolla do papel nace por ser un material pobre
e rico ao mesmo tempo e accesible a todos: desde a pequena aldea ata a
grande cidade, permítenos traballar en torno á recuperación das tradicións que
van  perdéndose  nunha  grande  cidade  como  Milán,  permítenos  unha
manipulación artesanal que leva á creación de obxectos de arte e de artesanía,
permítenos xogar e recuperar o tempo para o xogo. No papel agóchanse as
historias,  que  poden  ser  contadas,  lidas  ou  postas  en  escena,  escritas  ou
debuxadas.  Agóchanse  obxectos  listos  para  converterse  en  personaxes.  O
teatro de títeres, en particular, é unha área de investigación para os membros
de  La  Corte,  que  deben  a  súa  formación  á  participación  en  seminarios,
incluíndo as promovidas polo Teatro del Corvo con Natale Panaro, Bruno Leone,
Tinin  Mantegazza,  Albert  Bagnò  e  Gigi  Gherzi  co  Teatro  degli  Incontri.  E
finalmente o feliz encontro con Bread and Puppet de Peter Schumann. A partir
destas  confluencias  naceu  o  noso  amor  polos  materiais  “simples”  que
empregamos como “contadores de historias”. Pedagoxía, arte e artesanía son
áreas  de  investigación  que  nos  interesa  explorar  e  experimentar,
contaxiándonos e contaxiando lugares, países e cidades nas que vivimos.
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A APDP - Associação Para o Desenvolvimento de Pitões –  foi creada en
febreiro  de  2015  e  xurdiu  da  necesidade  de  promover  actividades  e
desenvolver proxectos que procuren a preservación do patrimonio inmaterial
local.  A  APDP  ten  como obxectivo  promover  a  cultura  do  pobo  de  Pitões,
motivando  e  implicando  aos  habitantes.  En  paralelo  pretende  crear
infraestruturas  axeitadas  ás  características  da  poboación  e  dos  eventos  a
concretizar.

A  poboación  de  Pitões  posúe  características  únicas  e  moi  particulares.
Estas débense ao feito de que a aldea, Pitões das Júnias, está sita preto dos
1200 metros  de altitude,  no  extremo norte  de Portugal,  dentro  do  Parque
Nacional Peneda-Gerês, no concello de Montealegre, rexión de Barroso, Trás-
os-Montes, Ademais disto, o seu clima inhóspito en inverno e a consecuente
inmigración axudan a que a aldea conservase a súa pequena poboación. A súa
orixe remonta aos séculos IX e XI, análoga á orixe do Mosteiro de Santa María
das Júnias.
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Xandobela  |  Educación e  Cultura traballamos  os  vellos  ámbitos  da
cultura e da relación entre as persoas, desde os valores e médotos que ofrece
a educación non formal, favorecendo a actitude integradora, creativa é lúdica.
Somos  persoas  educadas  no  asociacionismo  galego,  con  compromiso  e
experiencia no traballo sociocultural de base e en rede de numerosos colectivos
e  programas,  e  contamos  con  ampla  e  variada  formación  en  pedagogía,
educación social, dinamización e xestión sociocultural, dirección de proxectos
de tempo libre e de educación non formal.

De  maneira  especial,  promocionamos  a  lectura,  a  lingua,  a  cultura,  o
patrimonio,  as  artes,  o  xogo...  pivotando nas  súas  potencialidades  lúdicas,
expresivas e creativas, e conxugando o pracer coa aprendizaxe e a divulgación
cultural. Son moi numerosos os proxectos que fomos deseñando ao longo de
todos  estes  anos,  chegando  a  nos  especializar  no  deseño  de  proxectos
novidosos,  participativos  e  creativos.  De  vagariño,  creamos  fórmulas
metodolóxicas  propias,  sinxelas  pero  altamente  efectivas  na  busca  dos
obxectivos que cada proxecto persegue.
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Universitur é  unha  ONG  creada  en  2011  en  Bucarest,  Romanía.
A nosa misión é crear un deber cívico, promover a inclusión e a igualdade e
ensinar ás persoas voluntarias novas habilidades a través da educación non
formal.  O  noso  obxectivo  é  fomentar  a  participación  da  mocidade  e  crear
conciencia sobre os problemas chave aos que se enfrontan no mundo de hoxe.

Os  nosos  membros  veñen  de  varias  áreas,  como  Xeografía,  Turismo,
Fotografía e Educación, mais xuntáronse polo amor pola educación non formal
e diversas formas de teatro participativo, como Teatro Labirinto, Teatro Imaxe
e Teatro  da Oprimida.  Algúns  tiveron o  privilexio  de participar  no primeiro
laboratorio  e  espectáculo  de  Teatro  Labirinto  no  noso  país  e  aprenderon a
metodoloxía  dun  xeito  práctico,  mentras  participaban  na  súa  difusión  en
Romaría e no estranxeiro.

Ao  longo  destes  anos  desenvolvimos  e  fomos  parceiros  en  varios
proxectos cun forte impacto social na vida da comunidade. Colaboramos en
varias  asociacións  a  nivel  nacional  e  internacional,  compartindo  e  creando
ferramentas de educación non formal e conciencia social sobre temas como a
exclusión  social,  o  discurso  de  odio,  os  estereotipos  de  xénero,  racismo,
homofobia, etc.
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BIBLIOTECAS
VIVENTES
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BIBLIOTECAS VIVENTES 
PASO A PASO
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 QUE É UNHA
  BIBLIOTECA VIVENTE?

Unha  Biblioteca  Vivente  (BV  en  diante)  funciona  como  una  biblioteca
normal. Pódense coller Libros prestados para a súa lectura durante un período
limitado de tempo, pero cunha diferenza: nas BV os Libros son persoas e a
lectura dos mesmos unha conversa.

Os Libros dunha BV son persoas con singulares historias de vida ou que
posúen determinados coñecementos e que difunden a súa experiencia a través
da interacción, entrevista e diálogo coas usuarias e usuarios. Para ser un Libro
non é necesario ser unha eminencia ou recoñecido/a estudoso/a, senón contar
con experiencia vital ou saberes cos que poder ilustrar a outras persoas que
descoñecen  e  teñen  curiosidade:  os/as  lectores/as.  Todos  e  todas  somos
potenciais Libros e Lectores/as.

A  Biblioteca  Vivente  é  un  proxecto  educativo  e  cultural  que  pretende
achegar  experiencias  e  coñecementos  ás  persoas  dunha  maneira  amena,
directa e participativa. É un proxecto de dinamización do coñecemento que
convida a indagar e a descubrir aspectos novidosos sobre o tema proposto
desde  a  propia  experiencia  e  desde  os  propios  intereses.  O  seu  principal
obxectivo é promover o diálogo interpersoal construtivo entre persoas que, en
condicións normais nunca terían a oportunidade de falar as unhas coas outras,
polo  que  axuda  a  combater  o  descoñecemento,  ignorancia,  prexuízos  e
estereotipos dunha maneira activa e vivenciada.

Esta innovadora proposta metodolóxica celebrouse por primeira vez en
Dinamarca  no  2000  por Human  Library  Organization co  obxectivo  de
afrontar problemáticas relacionadas coa xenofobia, prexuízos e estereotipos, e
con  este  obxectivo  se  desenvolven  desde  entón.  O  Consello  de  Europa
promove desde o 2001 esta ferramenta de educación intercultural e publicou
unha guía práctica para a súa organización, de libre acceso, titulada: “Don't
judge a book by its cover!”,  o que facilitou que se desenvolveran BV en
múltiples latitudes.
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En Human Library Organization recóllese toda a información sobre as BV:
información detallada e resposta a preguntas frecuentes, exemplos de Libros
Vivos, e de BV realizadas... así como o calendario das BV que se desenvolven
en diferentes países.  

 ANTES DE COMEZAR
  Aclarando conceptos

Antes de percorrer o camiño paso a paso sobre como se organiza unha BV,
débese ter clara a terminoloxía que se vai empregar:

LIBROS VIVOS (LV): son persoas que posúen determinados saberes e
coñecementos  froito  da  súa  experiencia  vital  e/ou  a  través  da  súa
bagaxe vital e confrontan prexuízos e estereotipos.
LECTORES/AS: son calquera persoa disposta a empregar un anaco do
seu tempo falando e confrontando os seus propios prexuízos.
BIBLIOTECÁRIOS/AS: o persoal da organización.
LECTURAS: son conversas entre os Libros vivos e as persoas lectoras
nun tempo limitado.
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 UNHA ADAPTACIÓN
  Biblioteca Vivente como
 ferramenta para o diálogo
  interxeracional e promoción do 

patrimonio cultural inmaterial

 CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
Galicia  é  unha  rexión  situada  no  noroeste  da  Península  Ibérica,

Comunidade Autónoma do Estado Español e recoñecida como nación histórica
por posuír historia, identidade colectiva, cultura e lingua diferenciadas. Conta
cun rico patrimonio cultural inmaterial propio, recoñecido por toda a cidadanía
dentro  e  fóra  das  súas  fronteiras,  pero  enormemente  fráxil,  xa  que  neste
mundo cada vez máis globalizado, a súa vixencia está decaendo pola ruptura
da cadea de transmisión interxeracional e pola extensión da cultura de masas
e, consecuentemente, ponse en dúbida a súa validez e relevancia. Urxen, polo
tanto,  medidas  que  o  poñan  en  valor  e  reivindiquen  a  súa  validez,  para
garantir  a  súa  perdurabilidade  e  construír  unha  cidadanía  máis  situada  e
consciente das potencialidades da diversidade e riqueza do patrimonio cultural.

Neste contexto,  unha das misións de Xandobela é desenvolver accións
educativas  e  socioculturais  tendentes  a  promocionar  o  patrimonio  cultural
inmaterial galego entre a cidadanía desde un enfoque participativo e vivencial,
e  impulsando  o  diálogo  interxeracional.  Entre  as  múltiples  accións  que
desenvolve para conseguir  estes obxectivos,  a BV converteuse nun método
fundamental  para Xandobela grazas ao grande e positivo impacto que xera
tanto  nos/as  participantes  (Libros  e  lectores/as),  como  nas  institucións
promotoras,  como  tamén  nas  redes  colaborativas  que  se  producen  na
comunidade local.
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 ANTECEDENTES 
Se ben as BV naceron e son habitualmente desenvolvidas para afrontar

problemáticas  relacionadas  coa  xenofobia,  prexuízos  e  estereotipos  de  tipo
social, Xandobela chegou á conclusión de que esta ferramenta de facilitación
do  diálogo  interpersoal,  despois  da  experimentación  desenvolvida  en
Xandobela ao longo de case unha década, ten múltiples e eficaces aplicacións
en intervencións en contextos socioculturais e educativos diversos.

En  concreto,  na  realidade  local  descrita  brevemente  no  contexto
sociocultural  do apartado anterior,  o equipo de Xandobela identificou varias
necesidades vinculadas á promoción do patrimonio cultural inmaterial galego
susceptibles de ser abordadas a través do deseño e do desenvolvemento de
BV. Apostouse, polo tanto, pola utilización do método das BV para:

contribuír a salvagardar o patrimonio cultural inmaterial galego (PCI en
diante) en risco de desaparición.
facilitar  o  cada  vez  máis  perdido  diálogo  interxeracional  na  nosa
sociedade actual, dando mostra á súa vez das bondades de recuperar a
cadea de transmisión oral directa.
rachar cos prexuízos existentes en torno á tradición e cultura galegas,
desbotar a súa visión como algo obsoleto, estático e sen utilidade no
presente, revalorizándoas e descubrindo as súas potencialidades.

Foi  a  partir  desta  análise  de  necesidades
como  se  concibiu  a,  dentro  do  proxecto
“Books21” do programa europeo Grundtvig e o
Servizo  de  Normalización  Lingüística  do
Concello   de  Vigo,  a  que  foi  a primeira
Biblioteca Viviente no territorio galego e que
levou  por  título  “Tesouros  Vivos”.  Segundo  o
criterio  da  UNESCO,  os  “Tesouros  vivos”  son
persoas que en certa medida manteñen  memoria
ou  coñecemento  de  algún  aspecto  do  PCI.  As
persoas que exercían de Libros Vivos para a BV
eran  “Tesouros  Vivos”  que  foron  identificados
segundo os cinco ámbitos do PCI que delimita a
UNESCO.  Como  lectores/as  convidouse  ao

alumnado  dos  centros  educativos  de  secundaria  do  Concello  de  Vigo  e
asignóuselle a cada Libro Vivo un título e coa súa correspondente sinopse. Os
lectores/as escolleron os tres Libros que máis lles interesaba ler e, durante
catro  mañás  de  febreiro  do  2011  no  museo  Verbum_Casa  das  Palabras,
conseguiuse  poñer  en  contacto  a  uns  800  mozos/as  de  Vigo  con  12
verdadeiros tesouros vivos que, para a súa sorpresa, eran os seus veciños e
veciñas.
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Segundo a definición dada pola UNESCO na 32ª 
Conferencia Xeral e materializada na Convención para a 
Salvagarda do PCI:

“Os Tesouros Humanos Vivos son individuos que posúen en 
sumo grado os coñecementos e técnicas precisas para interpretar ou
recrear determinados elementos do PCI”.

“O PCI inclúe os usos e expresións, xunto cos coñecementos, 
técnicas e valores que lles son inherentes, que as comunidades e 
grupos recoñecen como parte integrante do seu patrimonio cultural. 
Este patrimonio transmítese de xeración en xeración, principalmente 
de maneira oral. É recreado constantemente en resposta aos 
cambios no entorno social e cultural. Infunde aos individuos, aos 
grupos e ás comunidades un sentimento de identidade e 
continuidade e constitúe unha garantía de desenvolvemento sostible.

O PCI maniféstase en particular nos ámbitos seguintes, facendo
a excepción de que as expresións do PCI poden pertencer 
simultaneamente a varios destes ámbitos:

a) tradicións e expresións orais, incluído o idioma como 
vehículo do PCI.

b) artes do espectáculo.
c) usos sociais, rituais e actos festivos.
d) coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo.
e) técnicas artesanais tradicionais”.

O colectivo adolescente foi o obxectivo claro desta proposta de acción por
dúas razóns de especial importancia:

Difusión e transmisión da cultura tradicional e PCI, como elemento vivo e
atractivo, e non obsoleto e alleo ás idades máis novas. Nun mundo cada
vez  máis  globalizado,  a  cultura  chégalle  ao  público  adolescente  por
canles que a estandarizan. Os contidos culturais tenden a facerse máis
homoxéneos  e  este  consumo cultural  masivo  perde  a  perspectiva  do
local, do que define e identifica as culturas concretas.
Transmisión da cultura tradicional e PCI cuestionando os estereotipos que
os relacionan directamente co rural, co arcaico e estanco. Nunha etapa
vital en pleno crecemento e formación como é a adolescencia, tórnase
moi importante presentarlles referentes para apoiar o desenvolvemento
de  pensamento  crítico  e  analítico.  A  través  da  BV  preséntanselles
referentes da cultura tradicional e PCI que superan estes estereotipos,
que  os  cuestionan  de  maneira  implícita  ou  explícita,  que  espertan  a
curiosidade, o interese e serven de inspiración.
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A  metodoloxía  das  BV  ten  demostrada  a  súa  valía  e  proveito  para
conseguir estes obxectivos, e, ademais, teñen a vantaxe de ser experiencias
totalmente vivenciais e participativas, nas que se dialoga directamente coas
persoas, cos Libros vivos, e se confrontan os prexuízos que poidamos ter.

Outro  dos  aspectos  importantes  do  proxecto  foi  conseguir  trasladar  a
acción cultural  ao ámbito educativo. Este diálogo entre cultura e educación
permite crear e explorar sinerxias sumamente interesantes e irrenunciables:

Achéganse contidos culturais cun forte compoñente social alí onde sen
dúbida está o público adolescente.
Póñense en diálogo o currículo escolar con contidos culturais para que a
experiencia e a aprendizaxe sexan enteiramente significativas.
Créase  unha  rede  de  cooperación  entre  axentes  de  tipo  cultural,
educativo e social, mostrando unha forte capacidade relacional e social.
Desta  maneira,  o  impacto  xerado  é  maior  e  aproveitamos  o  efecto
multiplicador de ambos ámbitos.

O resultado foi marabilloso tanto para os “Libros vivos”, que se sentiron
escoitados  e  valorados,  como  para  os/as  “lectores/as”,  que  descubriron  e
puxeron en valor aos “tesouros vivos” e ao que lles transmitían.

Esta primeira convocatoria de BV foi merecedora do primeiro premio na
fase autonómica do I Concurso de Proxectos de Educación Social “Memorial
Toni Juliá” e dun accésit na fase estatal; dou lugar a varios artigos publicados
en revistas de ámbito estatal e a convites para a presentación da experiencia
en numerosos foros profesionais da educación social e divulgación cultural.

Comprobada a validez e eficacia do método de BV para abordar estas
necesidades socioculturais ao redor da promoción do PCI galego, Xandobela
continuou  apostando  polas  BV  e,  desde  esta  primeira  experiencia  ata  a
actualidade, xa son máis dunha ducia as BV desenvolvidas.

Mención  especial  merecen  as  tres  edicións  realizadas  da Biblioteca
Viviente “Tesouros vellos para xente moza” (parafraseando o título dun
libro de recompilación de literatura de tradición oral  galega de Neira Vilas)
desenvolvida no Museo do Pobo Galego, o museo etnográfico máis relevante
de Galicia, e convidando á cidadanía compostelá como público lector.

O catálogo de Libros vivos deseñado para a ocasión estaba composto por
dous  tipos  de  perfís.  Por  un  lado,  para  divulgar  e  revalorizar  o  noso  PCI
facilitando  o  diálogo  interxeracional  a  través  da  súa  transmisión  oral,
contábase con  'Tesouros  Vivos',  que,  reiteramos,  é  un termo acuñado pola
Unesco para designar ás persoas que posúen un alto grao de coñecemento e
as habilidades requiridas para actuar ou recrear elementos concretos do PCI.
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Por  outro  lado,  e  para  dar  mostra  do  concepto  de  patrimonio  vivo  e
desbotar a súa visión obsoleta,  contouse con Libros vivos con experiencias
inspiradoras  de  como  a  tradición  pode  ser  fonte  de  modernidade.  Como
exemplo ilustrativo deste tipo de perfil, podemos falar de Elena Ferro, terceira
xeración de zoqueiros/as, calzado tradicional  galego abocado á desaparición
pola chegada de novos materiais máis eficientes. Non obstante, a súa proposta
de actualización deste tipo de calzado calou na sociedade redescubrindo a súa
utilidade hoxe en día e estendendo novamente o seu uso. Os zocos, antes
relacionados  coa pobreza,  triunfan  agora  en  pasarelas  de  moda de todo  o
mundo e esta proposta foi merecedora, entre outros moitos recoñecementos,
do premio nacional de Artesanía 2019. Conseguiu rescatar un oficio en risco de
extinción,  desestigmatizar  este  elemento  tradicional  que  agora  as  persoas
locen con orgullo e co que senten unha identificación cultural positiva. Outro
exemplo é Celso Fernández Sanmartín, narrador oral que dedicou a súa vida a
recoller  o  riquísimo  e  diverso  patrimonio  literario  de  tradición  oral  galego,
aprendendo directamente das e dos informantes de máis  idade,  non só os
contos, lendas ou relatos, senón, o que nos parece aínda máis importante, as
técnicas narrativas para transmitilo, que xeralmente é inherente é maioría de
persoas que se criaron sen televisión nas súas casas. A día de hoxe, Celso
continúa aprendendo das persoas maiores ao mesmo tempo que se dedica a
percorrer o país enteiro, e tamén toda a península, contando a públicos de
todas as idades todo o que ten aprendido, demostrando que a literatura de
tradición oral é atemporal e é por iso que perviviu ao longo dos anos. O seu
grande éxito radica en que conseguiu interiorizar esa maneira de narrar das
nosas persoas vellas, e conseguiu que as novas xeracións descubran, valoren e
se identifiquen con este ben patrimonial que ata o momento percibían como
algo obsoleto.
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O  público  lector  participante  non  só  tivo  a  oportunidade  de  coñecer
elementos patrimoniais da súa cultura de boca de quen os atesoura, senón que
tamén  puido  descubrir  exemplos  de  boas  prácticas  en  canto  a  exitosos
procesos de recuperación de bens patrimoniais e a súa necesaria actualización
no noso presente.

Así mesmo, tamén se conseguiu reforzar a autoestima de ambos perfís de
Libros Vivos que, por sentirse escoitados e valorados, alentouse a transmisión
dos seus saberes.

Ver vídeo-resumo da Biblioteca Vivente 'Tesouros vellos
 para xente nova'

Estes  exemplos  serven  para  ilustrar  como  esta  é  unha  valiosísima
ferramenta,  non  só  para  difundir  o  patrimonio  oral  e  literario  de  calquera
latitude, senón tamén para favorecer a súa transmisión oral.
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 COMO ORGANIZAR UNHA
  BIBLIOTECA VIVENTE?
  Pasos a seguir

 1 
ELEXIR O CENTRO DE INTERESE
En  primeira  instancia  débese  realizar  unha  análise  da  realidade  para

identificar  as  necesidades  ás  que  se  pode  dar  resposta  a  través  desta
ferramenta.  Buscar  un  tema  sobre  o  que  certa  comunidade  teña
descoñecemento e queiramos divulgar e/ou detectar os prexuízos que poidan
existir e queiramos desbotar.

Definir o centro de interese que se quere abordar co desenvolvemento da
BV  permite  concretizar  tamén  os  obxectivos  específicos  que  se  propoñen
acadar. Teñamos en conta que, como calquera outro proxecto de índole cultural
ou  socioeducativo,  estes  obxectivos  deben  formularse  de  maneira  clara,
concreta e sen ambigüidades; teñen que ser medibles, observables e tanxibles
e teñen que ser tamén reais e alcanzables. É importante tomarse o tempo
necesario para redactar os obxectivos seguindo estas pautas, principalmente
por tres razóns:

Porque a definición dos obxectivos vai axudar enormemente a orientar a
toma de decisións no deseño da BV;
Porque van servir como ferramenta avaliativa e de control dos resultados
obtidos;
Porque son útiles para comunicar ao exterior o proxecto e darlle valor.

O obxectivo xeral que busca calquera BV, teña o centro de interese que
teña e realícese onde se realice, é promover o diálogo construtivo que axude a
confrontar  os  prexuízos  en  primeira  persoa,  a  cuestionarse  os  estereotipos
existentes  e  a  reelaborar  un  relato  e  unha  opinión  propia  conforme  aos
dereitos humanos e á dignidade humana. Polo tanto, á hora de establecer o
centro de interese da BV é imprescindible, como xa comentamos, partir do
coñecemento e da análise da realidade local,  para posibilitar  determinar os
obxectivos específicos da iniciativa tendo en conta, ademais, a súa pertinencia,
viabilidade  e  congruencia  dentro  das  actividades  ordinarias  da  entidade
organizadora e/ou das entidades promotoras ou colaboradoras.
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Neste  caso,  se  se concretiza  máis  o  centro  de interese  e  se proxecta
realizar unha BV para posibilitar rachar cos prexuízos e estereotipos existentes
en torno ao PCI, en primeiro lugar débese analizar cales son estes prexuízos e
estereotipos. Seguramente se atopen con estereotipos desta tipoloxía:

estereotipos  relacionados  coa  non  validez  e  inutilidade  destes
compoñentes culturais, coa súa obsolescencia, co seu carácter arcaico;
estereotipos vinculados ás persoas que portan estes saberes: persoas
maiores, incultas...;
estereotipos  vinculados  aos  contextos  onde  se  desenvolven:  ámbito
rural, con retraso tecnolóxico...

Se a BV vai ser máis especializada, vai tratar sobre un ámbito concreto do
PCI,  ou  responde a unha necesidade e/ou demanda explícita  por  parte  da
entidade organizadora ou das posibles entidades promotoras ou financiadoras,
é  imprescindible  indagar  máis  e  realizar  unha  análise  dos  estereotipos
existentes  con  maior  profundidade  e  exhaustividade.  Con  toda  seguridade
aparecerán outro tipo de prexuízos e estereotipos que é preciso evidenciar,
pois non só axudarán a marcar os obxectivos específicos da iniciativa, senón
que  tamén,  como se  dicía,  orientarán  a  busca  e  identificación  dos  futuros
Libros Vivos e a decisión en torno a que tipo de público se quere chegar para
que se convertan en susceptibles lectores/as.

En  calquera  caso,  ao  realizar  unha  BV  cun  centro  de  interese  xeral
relacionado co PCI e cos estereotipos e prexuízos en torno a el, asúmese o
compromiso para alcanzar outros obxectivos de maneira implícita:

Visibilizar a riqueza e diversidade do PCI.
Poñer en valor o PCI e aos seus portadores e portadoras.
Animar a construír e xerar coñecemento en torno a el e motivar para
seguir explorándoo e descubríndoo.

 2 
IDENTIFICACIÓN DO PÚBLICO
LECTOR
Débese identificar a quen se vai orientar a BV, quen son as persoas ás que

se pretende ofrecer certos saberes e/ou coas que confrontar certos prexuízos.
Pode ser a cidadanía en xeral ou a un grupo específico dunha franxa de idade
e/ou contexto concreto. Esta elección vai ser determinante á hora de identificar
os posibles Libros vivos e a localización da BV.
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É recomendable que a proposta de acción estea sempre encamiñada a un
público  maior  de  14-15  anos  dado  que  o  grao  de  autocoñecemento  e
coñecemento  do  entorno,  a  capacidade  de  reflexión,  de  escoita  activa,  de
crítica,  de diálogo construtivo e de aprendizaxe significativa dáse en maior
medida a partir da adolescencia.

 3 
SELECCIÓN DO LUGAR
Existen  infinitas  posibilidades,  pois  dado  que o  factor  máis  importante

para que unha BV exista  é reunir  a  persoas,  é  posible  organizala  en  case
calquera lugar, aínda que segundo o obxectivo ou obxectivos que se procuren
alcanzar, algúns terán máis vantaxes ou inconvenientes que outros.

A  BV pode encadrarse  dentro  doutro  evento  público  máis  grande,  por
exemplo un festival, o cal axudará á súa difusión e visibilidade podendo chegar
a  un  público  amplo  e  variado,  aínda  que  será  difícil  prever  o  número  de
persoas lectoras ou facer un seguimento do impacto xerado nelas.

A BV tamén se pode organizar como un evento illado e pode localizarse
nunha biblioteca real,  nunha escola,  nun museo,  unha praza...  ou calquera
espazo  que  reúna  os  requisitos  materiais  e  espaciais  concretos  e  sexa
accesible, seguro, cómodo e atractivo para o grupo destinatario ao que está
orientada. Esta opción implica un maior esforzo para a organización á hora de
promocionala e convocar ao público lector, aínda que pode ser moi beneficioso
orientar  esta  convocatoria  a  un  grupo  específico  en  función  do  centro  de
interese e obxectivos da BV: alumnado de centros escolares próximos, persoas
usuarias de equipamentos culturais e/ou sociais do entorno... Desta maneira
pode facerse un seguimento con máis  profundidade para avaliar  o impacto
xerado nas persoas participantes en calidade de lectoras.

No caso de que se decida desenvolver a BV nun espazo aberto ao aire
libre,  para  a  elección  do  emprazamento  físico  onde  se  vaia  realizar  é
importante  ter  en  conta  a  climatoloxía  e  prever  a  dispoñibilidade  das
instalacións necesarias para o bo desenvolvemento da actividade e, ante todo,
que garanta o benestar tanto de Libros como de lectores/as.
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 4 
TOMA DE DECISIÓN EN TORNO
AO FORMATO E OUTRAS
CARACTERÍSTICAS FORMAIS
Neste paso deberemos definir as características técnicas organizativas que

mellor se adecúen aos obxectivos que se buscan. Haberá que tomar decisións
relativas ao tipo de convocatoria que mellor se adapta á idea de BV, á duración
tanto da BV en si  como das lecturas, ao número de lectores/as aos que é
posible atender, á ratio de lectores/as por cada unha das lecturas, ao número
de lecturas que un mesmo lector ou lectora pode seleccionar...

CONVOCATORIA ABERTA OU COMBINADA  

Pode facerse unha convocatoria aberta á cidadanía en xeral nun lugar e
data determinada ou convocar a un grupo concreto para concertar visitas á BV
cun  público  lector  determinado  (centros  escolares,  usuarios/as  dunha
biblioteca de barrio...).

A primeira opción é a máis democrática, aínda que esixe facer un esforzo
maior na publicidade e difusión do evento, xa que se corre o risco de que,
cunha campaña de promoción deficitaria, non asista público lector. Este tipo de
convocatoria é o recomendado cando a BV forma parte da programación dun
evento maior, véxanse festivais, por exemplo, ou campañas de acción cultural
concretas, como semanas culturais, programacións culturais monográficas...

A  segunda opción é moi  interesante  cando se pretende alcanzar  a  un
grupo específico de individuos. Tamén permite poder realizar un traballo previo
e posterior co que poder ampliar as potencialidades educativas da experiencia.

Vexamos a continuación máis  características concretas de cada un dos
formatos:

FORMATO ABERTO (Biblioteca Vivente en festivais, por exemplo):
convocatoria pública nun espazo e tempos delimitados.
non se sabe cantos lectores/as van participar.
o catálogo de Libros Vivos pode ou non facerse público con antelación.
a selección de lecturas faise no espazo e tempos concretos de realización
da BV.
a funcións do persoal bibliotecario (formación, información, xestión de
lecturas...) sucédense mentres se realiza a BV.
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FORMATO COMBINADO (Biblioteca Vivente con centros escolares, 
por exemplo):

convocatoria a un grupo determinado.
a inscrición é previa.
o catálogo de Libros Vivos faise público con antelación.
a selección de lecturas faise con antelación.
normalmente os lectores/as realizan varias Lecturas.
estrutura horaria das Lecturas prefixada e inflexible.
as funcións do persoal bibliotecario (formación, información, xestión de
lecturas...) sucédense antes de realizar a BV.

FORMATO MIXTO:
combinación  de  convocatoria  a  un  grupo  determinado  e  convocatoria
pública.
o catálogo de Libros Vivos faise público con antelación.
parte dos lectores/as fan a selección de lecturas con antelación e outra
parte no espazo e tempos concretos de realización da BV.
normalmente os lectores/as realizan varias Lecturas.
estrutura horaria das Lecturas prefixada e inflexible.
as funcións do persoal bibliotecario (formación, información, xestión de
lecturas...) sucédense antes e mentres se realiza a BV.

NÚMERO DE LIBROS VIVOS E LECTORES/AS QUE PODE
ESCOLLER   

Este número estará determinado polo número de Lectores/as que poderán
participar en cada lectura, e isto estará definido polo contido das mesmas: se o
contido das lecturas é de corte íntimo e persoal, recoméndase que as lecturas
dos Libros Vivos sexan individuais; cando o contido das lecturas non requira
intimidade,  ofrecer  lecturas  grupais  pode  ter  algunhas  vantaxes,  pois  para
algunhas persoas, este pode ser un ambiente menos intimidatorio que pode
favorecer  a  interacción  co  Libro  vivo,  que é  o  fin  último que  se  busca.  O
número de persoas que compoñan o grupo que lea un determinado Libro vivo
nun  mesmo  espazo  e  tempo  debe  ser  o  suficiente  para  favorecer  a
participación pero que permita o espazo necesario para facelo, polo que non se
recomenda que supere as 8-10 persoas. Esta opción de lecturas compartidas
tamén permite chegar a un maior número de público en menos tempo.

O  número  de  Libros  vivos  responderá  ao  público  lector  que  ha  de
atenderse  e  considerando  se  as  lecturas  son  individuais  ou  grupais.  Se  o
público lector está concertado, deberemos calcular cantos Libros precisaremos
e durante canto tempo para poder atendelo. Tamén se pode inverter a orde de
decisión, sobre todo se a convocatoria é aberta, e escoller primeiro con cantos
Libros Vivos se contará e calcular,  polo tanto,  cantos/as lectores/as poderá
acoller.
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A orde de decisión tamén virá condicionada pola natureza da orixe da
proposta (se responde a unha necesidade ou demanda explícita dunha posible
entidade promotora e/ou financiadora ou é unha iniciativa autoxestionada por
unha  organización,  por  exemplo)  e,  consecuentemente,  haberá  que  ter  en
conta  os  recursos  organizativos,  técnicos  e  económicos  dispoñibles  para
deseñar e desenvolver a BV.

DURACIÓN DA BIBLIOTECA VIVENTE  

A decisión en torno á duración da BV implica ter en conta novamente unha
serie  de  factores  interrelacionados  entre  si:  o  número  e  dispoñibilidade de
Libros, o número de lectores/as aos que se quere chegar, a dispoñibilidade de
recursos económicos, organizativos e espaciais...  Unha BV pode organizarse
durante unha xornada enteira ou media, durante unha semana seguida ou días
soltos, durante un mes... Pero hai que considerar que é necesario garantir o
benestar  das  persoas  participantes,  polo  que  é  conveniente  buscar  un
equilibrio entre o aproveitamento eficiente do tempo dispoñible e o nivel de
cansazo dos Libros Vivos e persoal bibliotecario.

NÚMERO E DURACIÓN DAS LECTURAS  

A  duración  das  lecturas  virá  determinada  polo  tipo  de  formato  da  BV
segundo a dispoñibilidade dos Libros vivos e o espazo no que se desenvolva.

Para calcular cal é o tempo que mellor se adecúa a cada casuística, debe
partirse de que este sexa o suficiente para emprender unha conversa, pero non
demasiado como para arriscar a que esta se esgote. Recoméndanse lecturas
cunha duración de entre trinta minutos e unha hora. Non obstante, nas BV con
formato e convocatoria aberta tamén se debe ofrecer a posibilidade de parar
as lecturas cando a conversa se esgote.

Dependendo  da  duración  das  lecturas,  de  se  estas  son  individuais  ou
grupais, do número de Libros vivos e lectores/as e da duración da BV, cada
participante  terá  a  oportunidade  de  consultar  un  número  determinado  de
Libros vivos.

ORZAMENTO  

O orzamento necesario para realizar a BV depende en grande medida das
decisións tomadas no paso anterior: canto maior sexa o número de LV e de
lectores/as que se queren acoller e canto maior sexa a duración da BV, maior
será o orzamento co que debemos contar.  Tamén hai que ter presente que
decantarse por unha BV en formato e convocatoria aberta esixe contar con
orzamento específico para a súa promoción e publicidade.

   31       
         



En calquera caso, e sexa cal  sexa a natureza da financiación da BV e
sexan cales sexan as decisións técnicas que definen a vosa proposta de BV, a
realización desta actividade require contar con fondos para cubrir os seguintes
gastos:

Seguros esixidos segundo a lei de cada país.
Materiais inventariables: mesas, cadeiras, ordenadores, teléfono móbil...
Camisetas e outros elementos visuais para identificar a BV, como rollups
e outros soportes publicitarios.
Transporte: apoio económico para os posibles desprazamentos dos LV e
do persoal bibliotecario.
Material  e  servizos promocionais  e  publicitarios  (imprescindible  en BV
con  formato  aberto):  deseño  da  identidade  gráfica  da  actividade
(logotipo, eslóganes...), folletos, cartelería, anuncios en redes e medios
de  comunicación,  banners,  páxina  web...  É  recomendable  producir  e
distribuír un paquete de prensa. Nas BV de formato aberto pode ser moi
efectivo organizar un equipo de promoción de rúa para que informe e
distribúa o material publicitario (folletos, cuartillas...) entre a xente.
Material  de  administración:  catálogos,  tarxetas  lectoras,  rexistros  de
lecturas, cuestionarios e material de avaliación...
Subministración  ordinaria  para  a  organización  da  BV:  teléfono,  rede
eléctrica, internet...
Desprazamento  do  equipo  organizador:  dispoñibilidade  de  medio  de
transporte; gastos de desprazamento.
Hospitalidade, cortesías, servizo de comidas e bebidas.
Tempo  destinado  á  preparación,  organización,  desenvolvemento  e
avaliación da BV por parte do equipo organizador.

 5 
IDENTIFICACIÓN E BUSCA 
DE LIBROS VIVOS
Unha vez decidido o número de LV do que se vai compoñer a BV e o perfil

do potencial  público lector,  debe iniciarse a súa busca segundo os criterios
necesarios para alcanzar os obxectivos da mesma.

Segundo  o  centro  de  interese  da  BV  e  o  análise  de  estereotipos  e
prexuízos identificados no primeiro paso, pode facerse unha choiva de ideas de
posibles perfís de LV a buscar: persoas que a través das súas experiencias
vitais poidan difundir certos saberes e/ou rachar cos prexuízos identificados. A
selección de perfís resultante será o catálogo literario que a BV ofrecerá, que
ao igual que nunha biblioteca real, son o recurso máis importante. Non se debe
escatimar  tempo  en  reflexionar  e  debater  sobre  a  selección  de  LV  que
comporán o catálogo para poder reunir unha colección de literatura de calidade
que atenda ás necesidades detectadas.
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Un punto de partida práctico e útil para deseñar e desenvolver unha BV
centrada en abordar os estereotipos e prexuízos presentes no PCI pode ser
seguir as categorías marcadas pola UNESCO anteriormente sinaladas.

A procura dos perfís  seleccionados  pode iniciarse a  través das propias
redes  persoais  do  equipo  organizativo,  e  tamén  a  través  de  institucións,
asociacións ou outras entidades que desenvolvan a súa actividade no ámbito
do noso interese. Un exemplo disto é que se buscamos a alguén que traballe
con  artesanía  popular  podemos  investigar  se  existe  algunha  asociación  de
artesanía ou algunha feira, se se ofreceu algún obradoiro nalgún lugar e quen
o impartiu, se a veciña do avó da túa compañeira de piso é artesá, etc... Para
chegar a identificar un posible Libro vivo, só hai que empezar a tirar do fío, e
un contacto levará a outro ata dar co perfil que se busca.

Dependendo do contexto no que se desenvolva a BV, pódese contemplar a
posibilidade  de  contar  con  'Dicionarios':  intérpretes  para  salvar  posibles
barreiras lingüísticas que se poidan dar.

Como localizar unha persoa informante que poda chegar a ser
um Libro Vivo?

Medio familiar e a través de amizades: trato máis directo e sinxelo.
A través de asociacións, institucións e organizacións que traballen en
determinado ámbito de interese para a BV. É necesario realizar unha
pequena investigación e estudo da realidade sobre o centro de 
interese da BV para descubrir e contactar con aquelas persoas e/ou 
organizacións que poidan apoiar a procura e identificación de Libros 
Vivos.
Unha persoa descoñecida ou “enlace”: un parente e/ou veciño/a da 
persoa informante.
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 6 
ENTREVISTAS A LIBROS VIVOS 
E RECOLLIDA DE INFORMACIÓN
No primeiro  contacto  cun posible  LV,  é  moi  importante  comunicar  con

linguaxe clara e próxima que é, en que consiste e que se pretende coa BV, así
como especificar as súas condicións de participación e asegurar que entende
perfectamente que é o que se agarda del/a.

Unha vez que se garantiu a absoluta comprensión de todo o anterior por
parte do posible LV e se conta co seu consentimento, procederase a indicar
polo miúdo os pasos necesarios para a súa participación.

É  importante  desde  un  primeiro  momento  transmitir  claridade  e
honestidade para crear un clima de confianza.

A continuación, realizaráselle unha entrevista non estruturada que deberá
atender ao seguinte:

Recoller  a  información  que  esta  persoa  pode  transmitir  en  canto  ao
ámbito do noso interese.  Os Libros Vivos teñen que ser auténticos e
representar unha experiencia real, persoal e significativa.
Buscar  anécdotas  ou  palabras  clave  que  logo  poidan  axudar  na
elaboración dos títulos e sinopses que veremos no seguinte apartado.
Comprobar se o seu discurso se adapta ao perfil que se busca mostrar. É
recomendable evitar Libros Vivos que poidan promover comportamentos
ou actitudes cuestionables desde un punto de vista educativo ou ético,
así como persoas que pretendan aproveitar o seu rol de Libro vivo para
promover os seus propios intereses á marxe dos da BV.
Testar a súa capacidade comunicativa para exercer como LV. Para isto,
pódese informar abertamente que durante a entrevista imos xogar o rol
dun posible lector/a da BV para poder avaliar a súa resposta ante a nosa
interacción.

Aconséllase  informar  de que a  súa  participación  está  suxeita  a  outros
factores externos que non son da nosa decisión, para así poder descartar á
persoa se non cumpre co que se busca sen ferir sensibilidades.

Recoméndase  rexistrar  o  audio  da  entrevista  para  poder  centrar  a
atención na conversa e non en tomar notas, previo consentimento da persoa
entrevistada.
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COMO SE FAI UNHA ENTREVISTA? 
RECOMENDACIÓNS:

Antes da entrevista: como preparala

É importante documentarse e informarse de antemán: consulta 
bibliográfica, preguntarlle á xente ou a internet... Investigar sobre a 
persoa entrevistada e o tema a tratar.
Prepara as preguntas: primeiro as máis xerais e despois as máis persoais
ou específicas.
Tanto un tema concreto como una conversa de temas xenéricos 
(“conversa de ascensor”) son boas maneiras de comezar para crear un 
clima cómodo e de confianza. Aínda que non sexa sobre o tema que nos 
interesa, pode ser un modo de romper o xeo.
Non te limites ao cuestionario pre-elaborado nin te obsesiones con el. A 
conversa pode discorrer de formas completamente diferentes e por 
temas distintos dos previstos. Debes saber cando deixar fluír e cando 
reorientala aos asuntos que queiras tratar.
Se sodes dúas persoas as que desenvolvedes a entrevista, o importante 
é que non vos pisedes: unha persoa pode liderar a entrevista e a outra 
tomar apuntes ou complementar a quen lidera.
Debes saber como funciona o equipamento de gravación que vas usar. 
Unha gravadora dixital é moi boa opción, como a que traen case todos os
smartphones por defecto hoxe en día.
Tenta poñerte a disposición da persoa informante en cuestión de horarios
e desprazamentos á hora de concertar a entrevista.
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Durante a entrevista

Procura que o espazo onde facer a entrevista sexa cómodo, 
confortable, cálido... e que non haxa contaminación acústica nin 
posibilidade de interrupcións.
Coloca o equipamento de gravación de modo non intimidatorio. Pide 
permiso antes.
Compórtate de maneira amigable, cordial e sinxela: rite coa persoa 
informante, a túa postura (linguaxe non verbal) debe dar mostra do 
teu interese, senta preto do/a informante, pero sen invadir o seu 
espazo, usa unha linguaxe sinxela e próxima...
Céntrate na persoa coa que estás falando, non xogues co 
equipamento, non mires o teléfono, míralle aos ollos...
Pregúntalle o nome, lugar e ano de nacemento, e a información xeral
que precises da persoa informante antes de comezar as preguntas 
temáticas.
Non fagas preguntas de máis: non interrompas nin fales por riba da 
persoa. Déixalle espazo e non lle teñas medo aos silencios.
Non manipules.
Ten presente que o que interesa é o punto de vista da persoa 
informante, así que evita falar de ti ou dar a túa opinión 
continuamente. Non obstante, ás veces é positivo dar o teu parecer 
fóra da gravación para buscar a complicidade coa persoa informante.
Non formules as preguntas desde unha afirmación (é unha maneira 
moi común de manipular a conversa). “Ao tres en raia xogábase así, 
non?”, é mellor preguntar: “E que é iso do tres en raia? Un xogo? E 
como se xoga?” (aínda que ti xa o saibas, non deas as cousas por 
sentado).
Recomendamos non máis dunha hora de entrevista nun primeiro 
momento. O primeiro encontro seguramente só dea para chegar ás 
liñas xerais do tema. Nun segundo encontro, cando xa hai confianza, 
seguramente a información que se consegue é maior e máis 
significativa e relevante.
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Outros consellos

Non se pode gravar entrevistas sen o consentimento da persoa 
informante. Habería, polo tanto, que recoller por escrito o consentimento
expreso e asinado pola persoa entrevistada onde se mencione 
claramente o uso que se vai facer da entrevista e se se vai facer pública, 
conforme ás pertinentes leis de protección de datos.
Despois de marchar, non esquezas facerlle chegar á persoa informante 
algún feedback: unha cortesía, unha fotografía, unha copia da 
entrevista... Faina sentir partícipe.
Recomendamos levar algunha cortesía/agasallo.
Para gardar e arquivar as gravacións é recomendable empregar o 
ordenador de uso habitual e facer copia de seguridade en disco duro 
externo e/ou carpetas virtuais. É importante empregar contrasinal de 
acceso tanto nos dispositivos coma nos arquivos de almacenamento.
Pode ser útil crear categorías para o arquivo das entrevistas gravadas: 
pola persoa informante, por temas, por ámbitos de PCI, por palabras 
claves...
Transcribir a entrevista pode ser moi interesante pero tamén moi 
laborioso, polo que se recomenda escoitar o audio anotando a minutaxe 
dos momentos claves da conversa indicando o contido de cada un deles 
para facilitar e axilizar o acceso directo na súa posterior consulta.
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 7 
DE PERSOAS A LIBROS VIVOS
Para converter a unha persoa en LV é necesario darlle un título,  pois,

aínda  que  o  seu  contido  é  biográfico,  faise  desde  o  anonimato  en
representación da mensaxe que se quere transmitir.

O título que se lle asigne a cada LV debe cumprir con tres factores: debe
ser representativo do seu contido, o seu autor ou autora ha de verse perfecta e
comodamente reflexado/a e ademais, debe ser o máis atractivo posible para
chamar a atención de potenciais lectores/as.

Recoméndase  acompañar  cada  título  de  breves  sinopses  que  tamén
deberán  cumprir  cos  tres  factores  citados  anteriormente.  Para  elaborar  as
sinopses, ao igual que as de calquera Libro físico, deberase ofrecer una visión
global do Libro na que a potencial persoa lectora poida formarse unha idea do
que se vai atopar nas súas páxinas, pero debe contar cun gancho que capte a
atención e provoque o desexo de seguir lendo. Podemos enfocar a sinopse de
tal maneira que suscite en quen a lea as preguntas que interesa que saian a
conversa nas lecturas, ou que evidencie os prexuízos a rachar ou provocar a
súa confrontación. O seu estilo dependerá en grande medida do público lector
albo ao que se oriente a BV.

Algunhas ideas para conseguir isto poden ser:

Expoñer unha relación dos prexuízos cos que se pretender rachar.
Inspirarse,  xogar  e/ou  parafrasear  títulos  e  argumentos  de  obras
literarias  ou  cinematográficas  coñecidas,  ou  refráns,  cancións,  ditos
populares.
Utilizar  anécdotas  curiosas  ou  palabras  clave  que  se  recolleran  na
entrevista que nos sirvan para ofrecer un fío do que tirar para que saian
á luz os contidos de interese.

Dado que os títulos e as sinopses do catálogo de Libros vivos da nosa BV
poden ser  o primeiro  contacto cos potenciais  lectores/as (especialmente se
optamos por unha convocatoria de formato aberto na que moitas persoas se
poden  achegar  a  botarlle  un  ollo  ao  catálogo  sen  ter  decidida  a  súa
participación), hai que ter moi presente que, en consecuencia, convértense en
elementos de enganche e reclamo moi  potentes,  e  nos  que pode recaer  a
responsabilidade do éxito ou fracaso dos índices de participación. Para tentar
garantir a eficacia publicitaria e motivadora do propio catálogo é aconsellable
tamén que os textos  sexan breves e que a linguaxe usada sexa sinxela  e
accesible a calquera.

Ao  igual  que  cos  Libros  físicos,  unha  boa  portada  tamén  é  unha
ferramenta de marqueting eficaz,  polo que tamén se poden utilizar  imaxes
para acompañar ao título e sinopses con maquetaxes que se deben axustar ás
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tres premisas sinaladas para os títulos e sinopses.

Tamén se pode convidar aos propios LV a que propoñan os seus títulos ou
sinopses,  e/ou  que  sexa  un  traballo  colaborativo  entre  Libros  e
bibliotecarios/as. En calquera caso, o LV ha de sentirse cómodo e reflexado
neles e dar a súa aprobación.

Existe a posibilidade de que un Libro teña máis de un/ha autores/as: que
sexan dúas persoas as que, a través da súa historia común, desenvolvan as
lecturas conxuntamente; ou tamén pode ser que sexan varias persoas as que
representen un mesmo título e poidan facer quendas, por exemplo: baixo o
título 'O cociñar de cada día' se dispoña de varios exemplares de cociñeiros/as
que se poidan ler simultaneamente.
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 8 
FORMACIÓN A LIBROS VIVOS
De maneira ideal, esta formación ha de facerse nunha sesión presencial

con todos los LV, sobre todo se é a súa primeira experiencia como tal, pois
ademais  de  poder  coñecerse  previamente,  poderán  compartir  medos,
inseguridades, dúbidas e consellos.

Se esta opción non é posible, debe garantirse que toda esta información
chegue aos LV, vía videoconferencia, chamada telefónica, correo electrónico...
ou unha combinación delas.

Deberá elaborarse un documento escrito que recolla de maneira clara e
concisa toda a información que se ha de indicar e que acompañará a calquera
das vías anteriormente apuntadas.

A información que se debe proporcionar neste apartado é a seguinte:
Recordarlles brevemente en que consiste e que se pretende coa BV.
Explicar novamente o que se espera da súa participación.
Indicar  toda  a  información  técnica:  datas,  duración,  horarios,
localización...
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Explicación detallada da dinámica de desenvolvemento da actividade e
das  consignas  de  aviso  acordadas  (os  sinais  que  LV  e  persoal
bibliotecario  se  farán  para,  por  exemplo,  avisar  da  finalización  das
lecturas ou de ter que atender algunha necesidade que poida xurdir).
Indicar cales son os seus dereitos e deberes, así como tamén os dereitos
das persoas lectoras. Estes son os que Xandobela elaborou:

Os Libros Vivos teñen dereito a:
Dicir Non, iso non o quero contar.
Non saber.
Sentirse cómodos en todo momento.
Parar a conversa se o consideran necesario.
Ser tratado con máximo respecto.
Preguntar calquera dúbida en calquera momento.
Opinar e ser escoitado.

Os Libros Vivos teñen o deber de:
Desenvolver as lecturas en calidade de Libro.
Respectar as normas de funcionamento.
Contribuír a un bo desenvolvemento da BV.
Respectar ás persoas lectoras.
Contestar ás preguntas sempre e cando estean formuladas desde o
respecto e se queiran contestar.
Participar libre de prexuízos e estereotipos.
Avisar ao persoal bibliotecario ante calquera complicación.

Atender e resolver todas as súas dúbidas, preguntas e medos. Reforzar a
súa  autoestima  e  tentar  aportar  tranquilidade.  Informar  de  que  a
organización  se  mantén  a  disposición  disto  durante  todo  o  proceso
manifestando que non dubiden en realizar calquera consulta.
Sinalar que o persoal bibliotecario estará pendente en todo momento de
que a actividade se está a desenvolver correctamente e de que tanto
Libros  como  Lectores/as  se  sintan  cómodos  e  respectados  en  todo
momento. É a súa labor velar polo bo correr da actividade e o benestar
de todos os axentes implicados,  polo que ante calquera problema ou
necesidade  que  lle  poida  xurdir  a  un  LV,  este  ha  de  comunicalo  ao
persoal bibliotecario, o cal se encargará de resolvelo.
Aportar recomendacións baseadas na experiencia doutros Libros Vivos
para  afrontar  as  posibles  dúbidas  ou  situacións  ás  que  se  han  de
enfrontar e ante as que presenten preocupación. As máis habituais soen
ser:

✔ Teño que actuar ou elaborar/aprender un relato? Precisamente non se trata de
finxir  ou actuar,  senón de ser un/ha mesmo/a,  para abrir  os  ollos  a  outras
persoas coa verdade. Tampouco se trata de elaborar e narrar un relato, senón
contar a experiencia vital de cadaquén e dialogar a partir dela. Para isto si pode
axudar preparar un pequeno guión co fin de organizar as ideas e historias que
se queren compartir. Ninguén mellor que o Libro Vivo vai poder contar a súa
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propia historia e desde a honestidade e, coa apertura para falar e escoitar con
atención,  a  narrativa  da  conversa  xurdirá  soa.  O  máis  enriquecedor  desta
experiencia  é  a  aprendizaxe  mutua  mediante  o  diálogo  construtivo  e  cada
lectura será diferente segundo quen os lea, aínda que se debe advertir que pode
que teñan sensación de estar repetíndose continuamente se varias lecturas son
similares, pero deben tentar tratar a cada lector/a coma se fose a primeira vez
que o len. O contido de cada lectura, en principio, é confidencial entre quen a
comparten.

✔ Como romper o xeo e dar comezo ás lecturas? Algunhas ideas prácticas que
teñen recomendado outros LV baseándose na súa experiencia pasada son:

• Pódese empezar preguntando por que o seleccionaron para ler, que é o
que lle chamou a atención, que é o que se esperaba atopar...

• Preguntar se vén de ler algún outro LV e que lle pareceu, para romper o
xeo.

• Pódese comezar a relatar a partir das preguntas abertas que se puideron
deixar caer na sinopse.

• Pódese levar algún obxecto ou imaxe que axude, ou ben para quen se
achegue pregunte por iso, ou ben para poder iniciar a conversa a partir
dese material.

✔ Que fago se teño algún desencontro coas persoas lectoras? Ambas partes deben
acudir  á  actividade  coa  mente  aberta  a  debates  construtivos  e  actitude
respectuosa, pois é precisamente isto o fundamental desta metodoloxía. Se se
incumpren  os  dereitos  e  deberes  dalgunha  das  partes  ou  se  se  xera  unha
situación violenta ou incómoda,  débese comunicar  ao persoal  bibliotecario  e
será este o que interceda para resolvelo.

✔ E se  me atopo  mal  ou teño que ir  ao  baño?  O persoal  bibliotecario  estará
pendente en todo momento do benestar de Libros e lectores/as e así o estará
comprobando  con  frecuencia  durante  o  desenvolvemento  das  lecturas,  da
maneira  máis  discreta  posible,  respectando  a  intimidade  das  lecturas  e  sen
interrompelas;  basta  con  comunicar  a  necesidade  e  o  persoal  bibliotecario
encargarase de atender tanto ao público lector como á necesidade comunicada.

*Para que o persoal bibliotecario poida desempeñar o
seu cometido, pero intentando que a súa figura pase
desapercibida  en favor  da  fluidez  e  intimidade das
lecturas, recoméndase buscar o contacto visual cos
Libros  Vivos  frecuentemente  para  que  se  sintan
tranquilos  e  pactar  consignas  xestuais  para  que
poidan transmitir algún malestar ou necesidade, así
como cuestións técnicas como, por exemplo, o aviso
da finalización do tempo de lectura.

Neste paso tamén ha de recollerse a información sobre as necesidades e
requisitos de cada LV, así como os factores físicos e materiais a ter en conta
para desenvolver as lecturas: a súa situación no espazo, materiais necesarios
para a exposición ou ambientación, necesidades especiais, etc.…)

É posible que detectemos a necesidade de identificar aos LV con algún
distintivo  como unha  camiseta,  unha chapa  ou  similar.  Se  é  así,  debemos
informar diso e contar co seu consentimento.
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 9 
LECTORES E SELECCIÓN DE LIBROS
VIVOS PARA A SÚA LECTURA
Repasando o indicado nos primeiros pasos, unha vez identificado o público

lector ao que se vai orientar a BV, as variables que teremos que ter en conta
na toma de decisións en torno á xestión de Lectores/as e lecturas son:

Número de LV dispoñibles na BV.
Quen se quere que sexan os lectores e lectoras.
Calcular o número e duración de lecturas que cada participante poderá
realizar.
Lecturas individuais ou grupais. No segundo caso, habería que calcular a
ratio para garantir que non se masifican as lecturas (1/8 soe ser unha
boa ratio).
Cal  é  o  formato  de convocatoria  (aberto,  concertado  ou  mixto)  máis
acertado en base ás casuísticas anteriores.

SISTEMAS DE SELECCIÓN DE LECTURAS  

IN SITU
O   persoal  bibliotecario  informa,  xestiona  os  préstamos  dos  Libros,
atende as dúbidas, toma datos, administra os catálogos... no espazo e
tempos de duración da BV.
É  recomendable  dispoñer  de  varios  espazos  con  persoal  e  funcións
diferenciadas:
✔ Recepción: información xeral (folletos, carteis...).
✔ Administración: catálogos, tarxeta lectora, sinatura de documentación

(toma de imaxes, confidencialidade, deberes e dereitos...).
Materiais específicos para a xestión de Lecturas:
✔ Ficha de rexistro de Libros dispoñibles e/ou prestados con horarios.
✔ Nesa mesma ficha pódese facer  en grande para unha máis  rápida

visualización  por  parte  do  persoal  bibliotecario  e  dos  posibles
Lectores/as.

Libro Lector/a
Hora de

empréstimo
Hora de

devolución

1

2

3

4
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VÍA PLATAFORMA WEB
A  información e formación aos lectores/as é previa,  polo que hai que
elaborar documentación clara e didáctica sobre que é unha BV e como se
seleccionan as lecturas.
É  custosa,  pero  cando  se  realiza  unha  BV  con  grupos  pechados  e
numerosos garante manter a ratio establecida.
É  conveniente  manter  un  sistema  de  comunicación  co  Lectores/as
(teléfono, correo electrónico...)
É  obrigatorio  que  asinen  autorización  para  o  tratamento  de  datos  e
imaxes, e informar sobre a política de privacidade.
Materiais específicos para a xestión de Lecturas:
✔ Matriz cos horarios, Libros e número de lectores/as por lectura.
✔ É recomendable elaborar tarxetas lectoras coa selección de lecturas

por cada lector/a..

VÍA FORMULARIO EN LIÑA
A información e formación aos lectores/as é previa,  polo que hai  que
elaborar documentación clara e didáctica sobre que é unha BV.
É  un  sistema  barato,  accesible  e,  sobre  todo,  rápido,  polo  que  para
grupos  pechados  e  numerosos  parece  ser  adecuado.  O  maior
inconveniente é que non se bloquea o formulario automaticamente cando
se  cumpre  a  ratio  establecida,  polo  que  hai  que  estar  pendente  das
respostas continuamente para bloquear de maneira manual as sesións de
Lecturas coa ratio completa.
É  conveniente  manter  un  sistema  de  comunicación  cos  Lectores/as
(teléfono, correo electrónico...).
É  obrigatorio  que  asinen  autorización  para  o  tratamento  de  datos  e
imaxes, e informar sobre a política de privacidade.
Materiais específicos para la xestión de Lecturas:
✔ Matriz cos horarios, Libros e número de lectores/as por lectura. 
✔ É recomendable elaborar tarxetas lectoras coa selección de lecturas

por cada lector/a.
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VÍA CORREO ELECTRÓNICO
A información e  formación as  lectores/as  é  previa,  polo  que hai  que
elaborar documentación clara e didáctica sobre que é unha BV.
É un sistema barato  e accesible,  pero  non é rápido e esixe un trato
directo  con  cada  un/ha  dos  Lectores/as.  Pode  ser  combinable  con
calquera outro sistema cando se escolla un formato de BV mixto.
É  obrigatorio  que  asinen  autorización  para  o  tratamento  de  datos  e
imaxes, e informar sobre a política de privacidade.
Materiais específicos para a xestión de Lecturas:
✔ Matriz cos horarios, Libros e número de lectores/as por lectura.
✔ É recomendable elaborar tarxetas lectoras coa selección de lecturas

por cada lector/a.

XESTIÓN DAS LECTURAS NUNHA BIBLIOTECA VIVENTE 
Formación: deberes e dereitos dos lectores/as. É recomendable ter un
documento con esta información para administrárllela aos Lectores/as.
Tamén é importante incidir nisto na mesa de administración (sistema in
situ) e na presentación e benvida xeral da BV.
Autorización para o tratamento de datos e imaxes.
Planos (de ser necesario).
Tarxeta lectora.
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As persoas lectoras teñen dereito a:
Formular libremente as preguntas, sempre que estean feitas desde o 
respecto.
Ser escoitadas.
Formular calquera dúbida en calquera momento.
Ser tratadas con respecto.

•
As persoas lectoras teñen o deber de:

Rexistrarse na BV e solicitar a lectura dos LV conforme as 
características técnicas da BV no relativo á duración, número de LV...
Devolver o LV nas mesmas condicións que cando lle foi prestado.
Tratar con respecto aos LV.
Aceptar os dereitos dos LV.

CASUÍSTICAS ESPECIAIS E SOLUCIÓNS POSIBLES  

Nas visitas concertadas con institutos á BV é probable que suceda algunha
destas situacións:

Os/as lectores/as non saben que Libro escoller.
Os/as lectores/as escollen as lecturas ao chou.
Os/as lectores/as escollen as lecturas en grupo, sen reflexión.

Ante  estas  situacións,  recoméndase  promover  a  colaboración  co
profesorado e, sempre que sexa posible, animaráselles a facer unha lectura
conxunta do catálogo en horario lectivo para garantir que coñezan os títulos e
sinopses dos LV dispoñibles.

A  pesar  de  tratarse  de  BV  con  inscrición  previa  e  formato
concertado, hai lectores/as que non fixeron a selección de lecturas:
adminístraselles  o  catálogo  in  situ  e  infórmaselles  de  que  Libros  están
dispoñibles.

A  pesar  de  que  os/as  Lectores/as  fixeron  ben  a  selección  de
lecturas, no momento da participación na BV, fan caso omiso das súas
reservas e horarios: a  tarxeta lectora é de grande axuda para o persoal
bibliotecario encargado do público lector, xa que lles posibilita saber que LV
teñen seleccionado realmente e facer un seguimento do comportamento dos
lectores/as.

En xeral, é recomendable ter varias copias do catálogo de LV na zona de
recepción e administración da BV, editados en material atractivo, resistente e
de  fácil  uso,  para  resolver  este  tipo  de  casuísticas  que  se  podan  dar,  da
maneira máis rápida e eficiente posible.
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 10 
PERSOAL BIBLIOTECARIO
O persoal bibliotecario ha de reunir certos requisitos e tamén se deberá

formar.  É preciso que estas persoas reúnan as aptitudes necesarias para o
traballo  en  equipo:  habilidades  comunicativas,  empatía,  flexibilidade,
responsabilidade  e  compromiso.  Estas  deben  acompañarse  dun  carácter
agradable,  amigable,  resolutivo  e  paciente,  e  unha  actitude  curiosa  e
entusiasta  coa  idea  da  BV.  O  persoal  bibliotecario  debe  coñecer  con
profundidade  a  metodoloxía,  o  centro  de  interese,  obxectivos,  contido  e
dinámica da actividade, así como ter moi claras cales son as súas funcións.

O  número  de  persoas  coas  que  debe  contar  o  equipo  bibliotecario
dependerá do tamaño da BV e as súas funcións xerais son aplicar as normas
de funcionamento da actividade e garantir o seu cumprimento, velando polo bo
correr da mesma e atendendo ás necesidades de todos os axentes implicados.

Recoméndase dividir ao equipo bibliotecario en tres grupos segundo as
funcións  específicas  de  atención  a  LV,  a  Lectores/as  e  á  Administración  e
Coordinación xerais.

Durante o desenvolvemento da BV, as funcións do persoal  bibliotecario
encargado do apartado de LV terá que encargarse de coidalos, atender ás súas
necesidades e asegurar a súa comodidade. Deberán estar pendentes do bo
correr das lecturas sen inmiscuirse nelas e intervir en caso necesario. Se a
formación a LV se fai de maneira presencial, é importante que este persoal
acuda. En todo caso, debe haber un momento previo ao comezo para que se
coñezan e acorden as consignas de avisos.

O persoal encargado do público lector terá que atender e resolver as súas
dúbidas, facer de guía no espazo, axudalo no que poida precisar e velar polo
seu bo comportamento.

O persoal bibliotecario encargado da administración terá que xestionar as
reservas  de  lecturas,  resolver  incidencias,  atender  ao  público  e  medios  de
comunicación e aos aspectos derivados da loxística.

Aínda que divididos en tres grupos segundo as funcións específicas, todos
e todas elas deben estar en continua comunicación e cooperación: reunións
diarias, mensaxería instantánea para incidencias puntuais e sobrevidas...

Asignar un código de identificación visible e diferente para cada un destes
grupos, por exemplo, camisetas dunha cor para cada grupo, pode axudar a
que cada axente participante saiba directamente a quen ha de dirixirse e que
así a resolución de problemas sexa más áxil e eficaz.
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 11 
XESTIÓN E DISTRIBUCIÓN
DO ESPAZO
Sexa cal sexa o lugar onde se desenvolverá a BV, deben crearse catro

espazos ben definidos:

RECEPCIÓN/ADMINISTRACIÓN  

Neste espazo é onde se dá a benvida a todo individuo que se achegue á
BV  e  onde  o  persoal  bibliotecario  administrativo  desempeñará  as  súas
funcións.

Nel  deberá  haber  copias  do  catálogo  de  LV  para  a  súa  consulta,
información por escrito sobre a actividade, así como a información pertinente
que  o  público  lector  deba  saber  (dinámica  da  actividade,  normas  de
funcionamento, deberes e dereitos, autorización para o tratamento de datos e
imaxes, planos da BV en caso de ser necesarios).
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ESTANTES/ ESPAZOS PARA AS LECTURAS  

Os  estantes  ou  espazos  onde  se  van  situar  os  LV  deben  reunir  os
seguintes requisitos:

Deben  estar  o  suficientemente  illados  para  garantir  a
intimidade/confidencialidade das lecturas, pero que permita a supervisión
por parte do persoal bibliotecario.
Deben estar configurados segundo as necesidades espaciais ou materiais
do LV que o vai ocupar.
O ambiente  ha de ser  agradable,  o  mobiliario  cómodo e con auga a
disposición en todo momento.
É recomendable que os espazos onde se sitúe aos LV estean sinalizados
con algún elemento identificativo de espazo para a lectura.

AMBIGÚ  

Tamén é importante contar cun espazo un pouco apartado con bebida e
comida a disposición ao que tanto LV como Bibliotecarias poidan acudir nos
descansos.

OPINOTECA  

Neste espazo contémplase como a saída da BV: nel ofrécese ao público
lector  a  posibilidade de  deixar  plasmadas  as  súas  impresións.  Este  espazo
deseñarase segundo o método escollido para recoller o feedback. No apartado
de Avaliación indicarase algunha das múltiples posibilidades.
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OUTROS CONSELLOS ÚTILES PARA A XESTIÓN DOS 
ESPAZOS  

Poder  acceder  ao  lugar  antes  da  celebración  da  BV  para  transportar
materiais, organizar o mobiliario e acomodar os “estantes”.
Contar con aparcamento próximo e, na medida do posible, gratis para o
persoal bibliotecario e os LV.
Prever  as  necesidades  de  mobilidade  particulares  das  persoas  con
diversidade  funcional  (accesibilidade,  evitar  barreiras  arquitectónicas,
proximidade de servizos básicos na BV...).

 12 
AVALIACIÓN
A  dimensión,  intensidade  e  metodoloxía  de  avaliación  deberán  ser

definidas  pola  organización  no  proceso  de  preparación  e  esta  debe  estar
planificada  e  contemplada  en  todas  as  súas  fases.  Una  vez  definidos  os
criterios de avaliación, aplicaranse os instrumentos e técnicas avaliativas que
mellor se adapten ás circunstancias.

No contexto da BV, a avaliación ten dous propósitos:
A  avaliación  do  evento  en  relación  á  consecución  dos  obxectivos
establecidos na súa concepción.
A  avaliación  da  experiencia  da  organización,  as  bibliotecarias,  público
lector e LV, coa finalidade de reflexionar sobre experiencias comúns e
mellorar a metodoloxía para unha posible reedición.

QUE DATOS É CONVENIENTE RECOLLER?  

DATOS CUANTITATIVOS
Rexistrar cantos lectores/as acudiron, cantos préstamos e horas de lectura

se realizaron, cales foron os LV máis e menos solicitados...

É importante recompilar todas as aparicións en medios de comunicación
que puideran ter dado cobertura ao evento.

Estes datos son relativamente fáciles de recoller polo persoal bibliotecario
administrativo.
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DATOS CUALITATIVOS
Descríbense a continuación os métodos eficaces  para recoller  feedback

dos  tres  grupos  de  axentes  implicados  que  esta  organización  ten
experimentado:

Do público lector:  é recomendable contemplar un espazo na propia BV
onde poder recoller as súas primeiras impresións. Un lugar onde poidan valorar
a experiencia en xeral e outro específico para cada LV que leran, no que poder
deixarlle  comentarios.  Por  exemplo,  dispoñer  un  papel  mural  onde  poidan
escribir a súa impresión da experiencia en xeral e, por outro lado, dispoñer
pósters, un por cada LV que compoñan a BV e cada un co seu título escrito,
onde poidan plasmar por escrito a súa valoración do LV ou deixarlle algún
comentario ao mesmo.

É  conveniente  elaborar  un  cuestionario  para  unha avaliación  con  máis
profundidade, que ben se pode facilitar ao final da sesión, ou ben enviar en
días posteriores para unha valoración desde o repouso.

Exemplo de formulario para lectores

• Que foi o primeiro que pensaches cando soubeches da BV?
• Gústache a idea da BV? 1 ao 5.
• Avalía a información previa á BV. 1 ao 5.
• Como foi o proceso de escoller os LV? 1 ao 5.
• Que che pareceu o catálogo de LV? 1 ao 5.
• Que LV liches? Puntúa.1 ao 5.
• Como avalías o servizo do persoal bibliotecario? 1 ao 5.
• Aprendiches algo a raíz de conversar cos LV da BV? O que?
• A raíz da experiencia, cambiou a túa percepción sobre o patrimonio 

cultural? 1 ao 5.
• Participarías de novo nunha BV ou recomendaríasllo a outras persoas? 1 

ao 5.
• Ocórreseche algún título para incluír no catálogo, ou algunha temática 

que estimes de interese para organizar unha nova BV?

Do  LV: habitualmente,  os  LV  senten  unha  necesidade  urxente  de
compartir as súas experiencias, polo que é acertado programar un momento
de reunión distendida con todos eles ao finalizar a actividade, na que o persoal
bibliotecario pode tomar acta da mesma. Tamén é recomendable invitalos a ler
as valoracións e comentarios que as persoas que os leron lles deixaron nos
pósters antes mencionados.

É a posteriori cando se lles enviará un cuestionario para unha avaliación
con máis profundidade.
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Un exemplo de cuestionario para Libros vivos:

• Que foi o primeiro que pensaches cando soubeches da BV?
• Valora o proceso desde o primeiro contacto telefónico ao 

primeiro encontro co persoal organizador.
• Valora a información previa ofrecida pola organización da BV.

1 a 5. (1=de pouca axuda/5=moi útil). Comentarios e 
suxestións.

• Como foi o proceso de facerte á idea de exerceres como LV?
• Cal foi o teu grao de satisfacción coa túa sinopse no catálogo?

1 ao 5 (1=mala/5=moi boa). Comentarios.
• Cal foi o mellor momento para ti como Libro durante a BV?
• Cal foi o peor momento para ti como Libro durante a BV?
• Que preguntas che realizaron con maior frecuencia?
• Cal é o teu grao de satisfacción co espazo que che 

correspondeu na BV?
1 a 5 (1=mala/5=moi boa). Comentarios e suxestións.

• Cal é o teu grao de satisfacción coa organización in situ da BV?
1 ao 5 (1=mala/5=moi boa). Comentarios e suxestións.

• Cal foi a túa maior descuberta durante a BV?
• En relación á revalorización da tradición e do patrimonio 

cultural, valora o grao de utilidade que pode ter a BV.
1 ao 5. (1=de pouca axuda/5=moi útil). Comentarios e 
suxestións.

• En relación á revalorización da tradición e do patrimonio 
cultural, valora o grao de utilidade que tivo a túa participación 
na BV:
1 ao 5. (1=de pouca axuda/5=moi útil). Comentarios e 
suxestións.

• Consellos que darías a LV futuros.
• Cal é o teu grao de satisfacción coa túa participación na BV?

1 ao 5 (1=mala/5=moi boa). Comentarios e suxestións.
• Cal é o teu grao de satisfacción coa BV en xeral?

1 ao 5 (1=mala/5=moi boa). Comentarios e suxestións.

Da equipa da biblioteca:  se a BV se estende no tempo, é importante ter
xuntanzas  de  control  ao  final  de  cada  día.  É  importante  programar  unha
reunión ao final da actividade, para a que é conveniente preparar un guión cos
criterios  de  avaliación  e  relación  de  datos  a  recoller  para  unha  avaliación
minuciosa orientada a mellorar a organización en futuras edicións.
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BIBLIOTECAS VIVENTES: 
CRÓNICAS
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BIBLIOTECA  VIVENTE BIBLIOTECA  VIVENTE 
“HISTORIAS DE VIDA – “HISTORIAS DE VIDA – 
MEMORIAS DE INFANCIA”MEMORIAS DE INFANCIA”
AsociaciónAsociación UNIVERSITUR (Romenía) UNIVERSITUR (Romenía)

I. CONTEXTO

Cales son os noso obxectivos? Centro de 
interese.

O noso obxectivo inicial ao 
experimentar con este método era 
poñer o foco na era comunista 
romanesa e enfrontarse con algúns 
estereotipos relacionados con este 
tema aos ollos das xeracións máis 
novas.

Non obstante, o noso contexto 
social e organizativo cambiou por 
completo en 2020 debido á pandemia 
da Covid-19 e xa non puidemos 
cumprir con este obxectivo, nin 
chegar ao noso grupo obxectivo 
previsto dun xeito seguro e cómodo 
para todas as partes implicadas. Polo 
tanto, decidimos centrarnos no noso 
propio obxectivo de aprendizaxe: 

experimentar co método da Biblioteca 
Vivente.

No lugar de relatos sobre o 
comunismo romanés, decidimos 
centrarnos nas historias de vida, 
especialmente nos recordos da 
infancia. Coas necesidades de toda a 
sociedade alteradas polo illamento e 
as dificultades impostas pola 
pandemia, decidimos que só 
lograriamos o noso obxectivo de 
aprendizaxe, senón que tamén 
tratariamos de xuntar a nosa pequena
comunidade e ofrecerlle un pequeno 
respiro organizando unha Biblioteca 
Vivente máis persoal.
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Onde? Contexto social e cultural.
A nosa organización ten a súa 

sede en Bucarest, a capital de 
Romanía, onde tamén organizamos a 
Biblioteca Vivente. Normalmente, 
Bucarest benefíciase dunha vida 
cultural moi rica e diversa, ao mesmo 
tempo que alberga a maioría da 
poboación estudantil do país. 

Ao planificar o evento e iniciar o 
proceso de identificaciónde Libros 
Vivos, consideramos unha vantaxe a 
diversidade social e cultural da nosa 
cidade, xa que brindaría unha ampla 
oportunidade para atopar persoas 

axeitadas. Non obstante, a pandemia 
da covid-19 trouxo un cambio 
significativo ao noso contexto social e 
cultural, cun impacto particularmente 
negativo na educación non formal e os
eventos e institucións de arte e 
cultura. Polo tanto, tivemos que 
adaptar a actividade ao novo contexto
social: un contexto de distanciamento 
físico e social, onde a educación non 
formal caeu rapidamente ao final da 
lista de prioridades para todas as 
persoas.

Con quen? Libros e público lector – perfís.
O noso grupo obxectivo inicial de 

Lectores/as estaba composta por 
estudantes da Universidade de 
Bucarest, mais debido á pandemia 
decidimos repensala. No seu lugar, 
como Lectores/as eliximos a nosa 
propia pequena comunidade: un 
grupo moi unido de socios, voluntarios
e coñecidos que gravitan arredor da 
nosa asociación. Trátase de persoas 
de diversas orixes culturais e entornos
profesionais, polo que consideramos 
que o grupo destinatario era o 
suficientemente heteroxéneo como 
para ter unha retroalimentación 
certeira sobre o método.

Para elixir os Libros Vivos, unha 
vez máis contactamos coa nosa rede 
de colaboradores/as máis inmediata e
próxima. O tema do comunismo foi 
máis restrictivo neste aspecto, polo 
que ao elixir os Libros para a “edición 
pandémica” da Biblioteca Vivente 
tivemos que ter en conta outras 
dificultades primeiro. Este foi unha 
das razóns pola que escollimos o tema
“Historias de vida-Lembranzas da 
infancia”, xa que é algo do que a 

maioría das persoas atopan máis 
doado falar que da súa experiencia co 
comunismo.

Os estereotipos que tentamos 
abordar ao elixir os nosos Libros Vivos
referíanse ás diferenzas e semellanzas
entre xeracións. Para respaldar isto, 
un Libro Vivo tiña pouco máis de vinte
anos, mentres que o outro estaba 
preto de se xubilar. Baseamos a nosa 
elección na premisa de que os 
Lectores/as asumirían que os recordos
da infancia dos Libros serían 
diferentes entre si e dos seus propios,
pero en cambio verían que 
semellantes son na realidade, 
fomentando un sentido de unión. 
Outro estereotipo que queriamos 
abordar era o do nativo dixital e como
“as crianzas nacidas despois de 1990 
medraron adictas ás pantallas e 
internet”. En cambio, o que os nosos 
Libros resultaron ter en común foi 
unha conexión especial coa natureza e
os animais, que rematou sendo o fío 
invisible que conectaba a todos os 
Libros e Lectores/as.
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Datos técnicos: calendario e lugar.
A Biblioteca Vivente e a maior 

parte da preparación tivo lugar en 
agosto de 2020.

Por razóns de seguridade, 
optamos por organizalo no exterior. 
Non obstante, no momento do noso 
evento, a actividade da maioría das 
institucións culturais aínda estaba 
restrinxida polas medidas nacionais de
saúde e seguridade. Dadas estas 
circunstancias especiais e porque 

queriamos acceso exclusivo ao lugar, 
tomamos unha decisión pouco 
convencional de ter a Biblioteca 
Vivente no patio traseiro da casa dun 
dos nosos socios fundadores. Desta 
maneira, logramos evitar por 
completo calquera contacto entre as 
persoas que participaron no noso 
evento e os estraños, transeúntes ou 
persoal do lugar.

II. ASPECTOS LOXÍSTICOS

Preparación.
Tipo de Biblioteca: concertada 
(formato pechado).

Contactos con socios locais: vía 
correo electrónico e chamadas 
telefónicas.
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Criterios de selección segundo o 
centro de interese:

• Idade: interesábanos coñecer 
semellanzas e diferenzas entre 
persoas pertencentes a 
diferentes xeracións. 

• Experiencia: centrámonos en 
identificar Libros cunha rica 
experiencia de vida, 
estereotipada para o noso grupo
obxectivo. 

• Dispoñibilidade: 
necesitabamos atopar Libros 
abertos á colaboración durante 
a época da pandemia, cando 
todas as prioridades cambiaron. 

• Proximidade: tratamos de 
encontrar Libros preto da 
organización para poder cumprir
facilmente cos requisitos de 
seguridade.

O proceso de busca e 
identificación Libros Vivos: para 
elixir os Libros Vivos, aproveitamos a 
nosa extensa rede de amizades, 
familiares, compañeiros/as de traballo
e voluntarios. O proceso, non 
obstante, comezou moito antes, en 
outono de 2019, cando decidimos 
prestar máis atención a calquera 
posible Libro Vivo mentres aplicamos 
o método de recollida de patrimonio. 
Incluso tentamos algunhas entrevistas
preliminares durante este tempo, 
mais non deron o resultado desexado.
Así e todo, foron parte da nosa 
experiencia de aprendizaxe, xa que 
tamén é importante poder saber a 
través dunha entrevista se unha 
persoa non está preparada para ser 
un Libro Vivo. Inicialmente 
identificamos un par de Libros Vivos 
para o evento relacionado co 
comunismo que estabamos planeando
para marzo de 2020, mais despois 

tivemos que reiniciar o proceso e 
establecer diferentes Libros para un 
tema distinto tamén. Con todo, 
satisfainos o feito de que agora temos
un punto de partida sólido en canto a 
Libros Vivos sobre o tema do 
comunismo se refire para cando 
decidamos reprogramar o evento 
cancelado.

Entrevistas: as nosas entrevistas 
foron abertas e non estruturadas. 
Todas foron realizadas e 
posteriormente revisadas para a 
redacción das sinopses polas dúas 
socias que asistiron tanto á formación 
BABEL en Bucarest como á Biblioteca 
Vivente organizada en Santiago de 
Compostela.

Catálogo: dous Libros Vivos, ambos 
sobre o tema Historias de vida-
Lembranzas da infancia.

Promoción/convocatoria para 
participantes: o evento terminou 
sendo privado, polo que só fixemos os
convites a través de chamadas 
telefónicas e redes sociais, 
empregando grupos privados en liña.

Preparacións dos espazos: o 
evento desenvolveuse no exterior. 
Usamos o mesmo espazo para ambos 
Libros Vivos, así que, dado o tema, 
preparámolo de xeito simple, para 
crear unha atmosfera íntima, 
semellante a unha xuntanza entre 
amizades. Cada Libro Vivo solicitou 
algúns obxectos que os axudarían a 
contar a súa historia, e que nos 
compreceu proporcionar: un Libro 
quería unha guitarra e outra quería 
que as persoas Lectoras fixesen un 
debuxo, así que proporcionamos papel
e lápices.
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Desenvolvemento.
A Biblioteca Vivente en si 

constaba de dous Libros Vivos que 
ofrecían cada un unha sesión de 30 
minutos. As sesións leváronse a cabo 
de xeito consecutivo, cun breve 
descanso entre elas. Foron 10 
Lectores/as en total, que participaron 
en ambas sesións, polo que 
loxisticamente falando o evento foi 
moi doado de xestionar. Os Libros 
Vivos nunca antes asistiran a unha 
Biblioteca Vivente, polo que 
expresaron o seu desexo de ser tanto 
Libro como Lector, xa que sentían 
curiosidade pola historia de vida da 
outra persoa e por vivir a experiencia 
como Lector/a.

O equipo organizador do evento 
tamén actuou como bibliotecario e, 
dado o formato simplificado que 
usamos, o traballo non foi moi 
complicado. Unha hora antes do 
evento, o persoal bibliotecario 
organizou o espazo e preparou os 

materiais (papel e bolígrafos, 
autorizacións para o tratamento de 
datos, etiquetas de persoal 
bibliotecario e de Libro Vivo, máscaras
e desinfectante para todas as persoas 
presentes) e refrixerios (botella de 
auga e bocadillos empaquetados 
individualmente para cada Lector/a e 
Libro Vivo). Despois disto, deron a 
benvida aos Libros Vivos e, en 
preparación, tiveron unha charla final 
con cada un deles, destinada a 
motivalos e asegurarlles que lles iría 
ben. Cando comezaron a chegar as 
persoas lectoras, o persoal 
bibliotecario deulles a benvida ao 
espazo de lectura e explicáronlles as 
medidas de seguridade e o requisito 
de distanciamento físico. Non houbo 
necesidade de seleccionar Libros, xa 
que todos os Lectores e Lectoras 
acordaran ler ambos Libros Vivos, na 
orde decidida polo persoal 
bibliotecario.
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Avaliación.
Organizamos tres tipos de 

avaliación:

1. Comentarios sobre os Libros 
Vivos por parte dos Lectores/as e do 
equipo organizador, ademais dunha 
retroalimentación mutua entre os 
Libros Vivos e o equipo organizador: 
estes comentarios déronse en persoa 
ao finalizar o evento. Facilitamos isto 
dándolles aos Libros e aos Lectores/as
algo de tempo para interactuar 
directamente (un a un ou en grupos 
moi pequenos) despois de que a 
Biblioteca Vivinte terminase, nun 
ambiente informal.

2. Retroalimentación dos e das 
Lectoras a través dunha enquisa en 
liña que lles enviamos uns días 
despois do evento. As preguntas 
foron:

• Algunha vez  fuches lector/a 
nunha Biblioteca Vivente? (Si 
Non)

• Como foi a túa experiencia 
como Lector/a durante esta 
Biblioteca Vivente? (escala de 1 
a 5)

• Explique a calificación anterior 
en poucas palabras (resposta 
aberta).

• Que opinas sobre o tema da 
Biblioteca Vivente e os Libros 
Vivetes?  (resposta aberta).

• A Biblioteca Vivente axudouche 
a confrontar ou rachar algún 
estereotipo que puideses ter?  
(resposta aberta).

• Como calificarías o apoio 
recibido polo persoal 
bibliotecario? (escala de 1 a 5).

• Como se sentiu ao asistir a un 
evento durante apandemia de 
covid-19? (Por exemplo: 
sentiuse seguro? Prefirirías un 
evento en liña?)  (resposta 
aberta).

3. Unha avaliación interna do 
evento, a loxística e o método. Esta 
foi unha xuntanza en liña que 
implicou só ao persoal organizador e 
tivo lugar uns días despois do evento.

Avaliamos os seguintes 
aspectos: a calidade, seguridade e 
impacto do evento de acordo cos 
comentarios dos Libros Vivos e dos 
Lectores/as; a seguridade e a loxística
desde o punto de vista do equipo 
bibliotecario/organizador; o método 
en si desde o punto de vista da nosa 
organización.
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III. CRÓNICA
De todos os métodos que 

probamos no proxecto BABEL, as 
Bibliotecas Viventes é probablemente 
o método ao que dedicamos máis 
tempo a nos preparar mentalmente. A
formación inicial ofrecida por 
Xandobela foi de suma importancia 
como punto de partida no 
desenvolvemento do noso propio 
experimento, xa que nos impulsou a 
pensar detidamente sobre o centro de
interese e os obxectivos da nosa 
Biblioteca Vivente. Tivemos claro 
desde o principio que identificar Libros
Vivos ía ser o aspecto máis 
importante do noso proceso, polo que 
sempre o mantivemos no fondo das 
nosas mentes, estanto atentas aos 
Libros potenciais durante todas as 
nosas actividades diarias. Aínda que 
isto podería ser máis axeitado como 
conclusión, é unha lección importante 
que aprendimos sobre o 
desenvolvemento dunha Biblioteca 
Vivente, polo que nos gustaría 
mencionala aquí: unha vez que se 
adopta a Biblioteca Viviente como un 
método co que se desexa traballar a 
longo prazo, convírtese en parte da 
súa vida e enriquece as túas 
interaccións, motivándote a apreciar 
máis ás persoas que te rodean,a 
sentir curiosidade por elas e a non dar
por sentado a ninguén.

A maior parte do traballo 
relacionado coa preparación da nosa 
Biblioteca Vivente tivo lugar varias 
semanas e meses antes do evento 
real. Descubrimos que planificar 
moitos pasos por diante é un aspecto 
moi importante no desenvolvemento 
dunha Biblioteca Vivente. Intentamos 
facer isto prestando atención a 
identificar os Libros Vivos potenciais, 
entrevistándoos durante todo o ano, 
preparándoos, escribindo as súas 

sinopses e confirmándoos con eles 
para nos asegurar de que estivesesn 
contentos coa forma en que os 
representamos. Isto é algo que 
tiñamos que facer bastante antes do 
evento real, para ter tempo para 
rematar algunhas das tarefas de 
deseño gráfico, como deseñar o 
propio catálogo. Para a Biblioteca 
Vivente semiaberta prevista para 
marzo de 2020 (que tivemos que 
cancelar), calculamos o noso marco 
de tempo cara atrás desde a data 
establecida para o evento, dando ao 
público ao menos unha semana que 
se rexistrar en liña. Isto significaba 
que a versión final das sinopses tiña 
que estar lista a máis tardar 10-15 
días antes do evento.

Ademais, outra cousa que se 
debía preparar de antemán eran as 
ferramentas de avaliación. Prestamos 
especial atención á enquisa de 
avaliación en liña que queriamos que 
os Lectores/as cubrisen despois do 
evento, xa que queriamos que se 
enviase de inmediato mentres a 
experiencia aínda estaba fresca nas 
súas mentes.

Unha cousa da que non tiñamos 
que nos preocupar era a formación do
persoal bibliotecario. Dado que a 
capacitación orixinal foi na nosa 
cidade natal, tivemos o provilexio de 
ter máis membros do noso equipo 
presentes e, polo tanto, só 
necesitabamos refrescar a memoria 
con respecto ás tarefas de 
Bibliotecario/a. Así e todo, decididas 
finalmente por un pequeno evento 
privado debido ás circunstancias 
relacionadas coa covid-19, non 
precisamos máis que dúas 
bibliotecarias (unha centrada nos 
Libros Vivos e outra nos Lectores/as).
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IV. RESULTADOS

Conclusións da avaliación.
Todos os comentarios de Libros 

Vivos os seus lectores foron positivos,
tanto no que respecta ao contido 
como á propia experiencia. Os Libros 
admitíronnos que estaban nerviosos 
ao principio e incluso se sentían un 
pouco cohibidos cando comezaron a 
falar, pero que se adaptaron ao seu 
papel unha vez que viron que os 
lectores mostraban interese.

A retroalimentación cara a cara 
indicou que os Lectores/as gozaron da
experiencia e se identificaron coas 
historias de vida dos Libros. O 
ambiente agradable axudoulles a 

centrarse no que escoitaban e 
sentíronse nostálxicos da súa propia 
infancia, atopando puntos comúns cos
Libros.

As respostas á enquisa en liña 
amosaron que ficaron felices de 
asistir, que lles gustou a elección do 
lugar e que se sentiron seguros 
durante o evento. A maioría das 
respostas demostraron que lles 
gustaría máis Libros e máis variedade 
en temas, cuestións que teremos o 
pracer de ofrecer a próxima vez que 
organizemos unha Biblioteca Vivente.
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Resultados tanxibles e intanxibles.
O  principal resultado tanxible é o

vídeo editado de todo o material 
fotografada e gravado durante o 
evento e a fase de preparación. Este 
vídeo é público, subiuse a Youtube e 
pódese usar para ter unha idea sobre 
como se pode organizar unha 
Biblioteca Vivente.

Consideramos que o principal 
resultado intanxible do noso 
experimento coa Biblioteca Vivente foi
amosar aos Libros Vivos que teñen un
valor que nunca consideraran. A 
primeira resposta que recibimos de 
todas as persoas ás que nos 
achegamos como potenciais Libros 
Vivos foi: “Que teño que dicir sobre 
min que sexa tan interesante para os 
demais?”, “Por que deberían 
escoitarme?”, “Estes son só algúns 
recordos que a ninguén lle importan, 
só me preocupo por eles porque me 
pasaron a min.” Ao aceptar 
converterse en Libros Vivos a pesar 
destas dúbidas, saíron da súa zona de
confort e descubriron algo novo sobre 
eles e a súa comunidade.

Outro resultado intanxible 
importante foi a ruptura de 
estereotipos e prexuízos, 
especialmente aqueles dirixidos cara 
un mesmo: a idea de que non es 
importante ou que axiña poderías 
volver irrelevante debido a súa idade, 
a renuncia a compartir o feito de que 
vés dunha familia pobre nunha aldea 
pequena, a sensación de ser “raro” 
porque, de crianza, sacabas o gando a
pacer no canto de xogar con xoguetes
como outras crianzas. Estas historias 
foron partilladas con outros e, en 
lugar de ser rexeitadas por estrañas, 
foron recibidas cos brazos abertos xa 
que recordaron aos Lectores/as 
sentimentos familiares.

Finalmente, un resultado 
intanxible importante para a nosa 
organización foi acadar o obxectivo de
aprendizaxe e achegarnos un paso 
máis á comprensión do método das 
Bibliotecas Viventes desde unha 
perspectiva práctica, e non só desde 
un punto de vista teórico ou en 
calidade de lector/a.

   62       
         

https://www.youtube.com/watch?v=lIxQuVbY97M&feature=emb_logo


V. DIFICULDADES E DESAFÍOS
A  maior dificultade foi lidiar coa 

Biblioteca Vivente como unha 
ferramenta experimental para a nosa 
organización durante a pandemia 
Covid-19. De feito, tiñamos preparada
e programada unha versión diferente 
para mediados de marzo do 2020. 
Non obstante, poucos días antes do 
noso evento programado, a OMS 
anunciou que a epidemia se 
convertera nunha pandemia, as 
escolas pecharon en toda Romanía e a
Universidade de Bucarest, coa que 
estabamos colaborando, suspendeu 
todos os eventos e actividades 
presenciais do estudantado. Poucos 
días despois, estableceuse o estado 
de emerxencia nacional. Nestas 
circunstancias, tivemos que cancelar o
evento, xa que non estabamos 
preparados para organizalo en liña. O 
que seguiu foron meses de incerteza e
aprazamento, mentres continuamos 
agardando a que mellorase a situación
en Romanía. Finalmente, como 
quedou claro que a situación non 
melloraba e o número de casos de 
Covid-19 seguía aumentando, tivemos
que reiniciar todo o proceso e 
organizar un novo evento en agosto 
de 2020, que nada tiña que ver co 
previsto en marzo.

A nosa intención inicial para 
agosto era organizar a biblioteca viva 
en liña, xa que recentemente 
participaramos nun evento en liña e 
tiñamos unha idea xeral de como se 
podía xestionar. Desafortunadamente,

ningún dos libros potenciais que 
contactamos estaba disposto a facelo 
en liña, alegando varias razóns: non 
se sentían a gusto falando deste tipo 
de cousas persoais diante dun 
ordenador; non estaban cómodos coa 
tecnoloxía; o feito de ser un Libro Vivo
en liña pareceríalles "falso" ... Cando 
se lles preguntou se se sentían máis 
cómodos facendo isto cara a cara, a 
maioría deles amosaron ter as 
preocupacións normais e a ansiedade 
que supón vivir unha pandemia e non 
consideraron o noso o evento como 
prioridade. Isto reduciu drasticamente
as nosas posibilidades en canto ao 
número de Libros Vivos e temas que 
podiamos cubrir. Estas circunstancias 
tamén foron en última instancia as 
que dictaron o formato de Biblioteca 
Vivente que acabamos empregando, 
que foi unha adaptación de último 
recurso do método ao clima local e 
aos recursos humanos dos que 
dispoñiamos.

En canto ao método en si, as 
partes máis difíciles foron as 
entrevistas e a busca de Libros Vivos. 
É preciso sutileza e boas habilidades 
de comunicación para dirixir 
discretamente a conversa na dirección
que mellor se adapte á Biblioteca 
Vivente,  polo que a persoa que 
entrevista debe ser elixida sabiamente
e adestrada en consecuencia ou 
debería ter a oportunidade de 
practicar o máximo posible.
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VI. CONCLUSIÓNS
Despois de experimentar con 

este método, agora cremos que un 
dos mellores resultados é poder 
amosar aos nosos Libros vivos o valor 
das súas historias de vida e o feito de 
que outras persoas estean interesadas
nelas. Tendo isto en conta, cremos 
que a Biblioteca Vivente non só é un 
método moi axeitado para promover o
patrimonio cultural, senón que tamén 
pode ser terapéutica en certa medida 
para todas as persoas implicadas, 
pero especialmente para os Libros. As
persoas precisan ser valoradas debido
a que a maioría das veces non 
aprecian a súa propia experiencia 
persoal e non logran transmitir o 
coñecemento. A Biblioteca Vivente é 
unha boa forma para descubrir e 
despois promover e difundir o tesouro
inmaterial que todos temos.

Outro papel importante reside no 
fortalecemento das relacións entre 
persoas, institucións, partes 
interesadas, etc. Na forma inicial da 
nosa Biblioteca Vivente, puidemos 
asinar facilmente acordos de 
colaboración co Museo de Historia da 
Universidade de Bucarest e coa 

Facultade de Historia, que se 
materializarán unha vez rematada a 
pandemia. Na súa forma actual, o 
evento demostrou ser unha 
oportunidade para achegar aos nosos 
socios da comunidade, sentando as 
bases de futuros proxectos a 
desenvolver mediante variacións 
desta metodoloxía.

A fase de preparación é moi 
gratificante, xa que o proceso de 
identificación dos Libros Vivos é unha 
mina de ouro para manterse en 
contacto coa realidade (ao ter 
contacto directo coa xente), para 
crear redes e xerar novas ideas de 
proxectos baseados en necesidades 
reais.

A flexibilidade de uso do espazo 
tamén é valiosa, xa que se pode 
organizar de moitas formas, segundo 
os obxectivos e o impacto agardado.

Incluso se o proceso de atopar 
Libros Vivos axeitados pode ser un 
desafío, os resultados definitivamente 
pagan a pena en termos de impactos, 
que é moi persoal e tende a ser 
duradeiro, cun grande efecto 
multiplicador.
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BIBLIOTECA  VIVENTE “A BIBLIOTECA  VIVENTE “A 
CIDADE IN-VISIBLE”CIDADE IN-VISIBLE”
La corte della carta (Italia)La corte della carta (Italia)

I. CONTEXTO

Que obxectivos pretendemos?

La Corte della Carta traballa 
desde hai algúns anos na área de 
Monza realizando diversos cursos e 
obradoiros artísticos e teatrais con 
persoas adultas e nenos/as, en 
colaboración coas Bibliotecas de 
Monza e Brianza, tamén a través do 
proxecto Erasmus + The Adventure 
of Reading. 

A  presenza no territorio e o 
vínculo coas bibliotecas levounos a 
identificar o barrio de San Rocco como
suxeito dunha visión estereotipada 
por parte da poboación de Monza, a 
miúdo interiorizada tamén por quen 

vive no barrio. Isto permitiunos 
identificar a necesidade de favorecer a
cohesión e o coñecemento mutuo 
entre quen vive nesta zona.

Puxémonos o obxectivo, a través 
da realización dunha Biblioteca 
Vivente, de valorizar os recursos 
presentes no territorio para dar ás 
persoas que viven alí e a toda a 
cidade unha imaxe diferente da máis 
comunmente compartida dunha 
periferia "difícil, estranxeira, máis 
pobre”, promovendo a descuberta e a 
difusión dunha parte do rico 
patrimonio multicultural conservado 
na memoria de quen vive neste 
barrio.
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Centro de interese.
O centro do noso interese, 

compartido co persoal bibliotecario, 
era rachar co estereotipo vinculado á 
pertenza a un lugar, ben sexa o lugar 
de orixe ou o lugar no que se vive.

A elección do tema da Biblioteca 
Vivente foi froito do confronto co 
persoal bibliotecario: despois de 
propoñer diferentes temas, 
escollemos "as cidades" porque 
respondía a dúas necesidades:

• vontade de representar a 
multiculturalidade do barrio nun
intento de reducir os prexuízos 
sen caer no risco de 
estereotipar aínda máis a zona: 
a cidade escollida non tiña que 
ser necesariamente a de orixe, 
senón un lugar ao que os Libros 
vivos sentían que pertencían 
desde o punto de vista afectivo 
e emocional.

• amplitude e variedade de 
relatos e xéneros literarios 
posibles (historias de viaxes, 

historias de amor, historias de 
aventuras, historias de risa) 
para captar un público lector 
más amplo.
Interesábanos rachar algúns 

estereotipos:
• a pertenza a unha cidade non 

está sempre ou só vinculada á 
orixe, ao lugar de nacemento.

• a narración dunha cidade por 
parte dunha persoa pode ser 
profundamente subxectiva e 
estar vinculada á propia 
vivencia: unha cidade coñecida 
(incluso o mesmo barrio de San 
Rocco) pode ser contada e vista 
dunha maneira completamente 
diferente dunha persoa a outra.

• Permitir que unha historia vivida
e narrada resalte tamén unha 
proximidade, especialmente en 
lectores/as que identifican 
cidades exóticas e fisicamente 
afastadas como algo distante de
si mesmas.

   67       
         



Onde? Contexto social e cultural.
Monza é unha cidade italiana de 

123 514 habitantes, a capital da 
provincia de Monza e Brianza, situada 
ao norte de Milán na rexión de 
Lombardía. É o terceiro municipio 
máis grande da rexión por número de 
habitantes (precedido por Milán e 
Brescia).

A cidade naceu na época romana 
e ten un rico patrimonio artístico que 
se concentra no centro histórico. A 
súa estrutura urbana cambiou 
progresivamente a partir dos anos 50 
en resposta ao proceso de 
industrialización: creouse unha brecha
entre o centro histórico "rico" e 
diversas periferias caracterizadas por 
edificacións populares nas que se 
concentra a poboación de renda 
media e baixa.

San Rocco é un barrio da 
periferia sur de Monza que acolleu 
varios fluxos migratorios. A partir dos 
anos 50, numerosos mozos/as do sur 
de Italia mudáronse a esta parte da 
cidade, empregados no sector 
industrial de Monza e das cidades 
limítrofes; máis tarde, establecéronse 
varias comunidades provenientes 
principalmente de países de Europa 
do Leste, de América do Sur, de Sri 
Lanka e do norte de África.

Actualmente preséntase como un
dos barrios de Monza con maior 

número de persoas estranxeiras.
A biblioteca de S. Rocco colócase 

neste escenario como un lugar de 
integración, unha praza do 
coñecemento, que valoriza a riqueza 
recíproca das persoas. A forte 
inmigración aquí non se ve como un 
problema, senón como un dato e unha
potencial fonte de riqueza: a 
biblioteca neste sentido activouse ao 
longo dos anos con cursos de italiano 
para estranxeiros/as, cursos de 
costura, xardinería e moitas outras 
actividades para nenos/as, familias e 
adolescentes. 

A biblioteca tamén actúa como 
un servizo gratuíto e democratizador 
fronte ás dificultades económicas de 
parte das familias residentes (que 
escollen este barrio debido aos custes 
de vivenda máis baixos) e dunha 
oferta reducida de servizos e 
asignacións de fondos públicos e 
privados nesta zona da cidade. 

Neste contexto encáixase a nosa 
elección de crear a primeira Biblioteca
Vivente dentro das bibliotecas do 
sistema bibliotecario de Monza e 
Brianza: un elemento de diálogo e 
conexión de historias e riquezas 
mutuas para facilitar o encontro e o 
intercambio entre os/as habitantes do
barrio.

Con quen?: Libros e público lector – perfís.
Os Libros vivos que buscamos, 

coa axuda do persoal bibliotecario, 
son persoas que viven no barrio ou en
zonas adxacentes a Monza, ligadas á 
Biblioteca ou a La Corte della Carta.

"Tesouros vivos" potencialmente 
insospeitados, como poderían ser os 
nosos veciños/as, que reflexan a 
variedade da poboación: de ambos 
sexos, varias idades, diferentes 
orixes, profesións e antecedentes 

socioculturais.
Son persoas que tiveron 

experiencias significativas en 
diferentes cidades do mundo e que 
gardan historias e experiencias que 
queren compartir.

Os lectores e lectoras que 
queriamos involucrar son:

• persoas que viven ou frecuentan
o barrio de San Rocco e / ou a 
Biblioteca de San Rocco;
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• persoas que viven noutras 
zonas da cidade e que coñecen 
a zona tal como está 
representada no imaxinario 
común.

• persoas que mostraron especial 
interese no tema "A Cidades 
Invisibles" e están dispostas a 
contarse e a vivir a experiencia 
de "Libro Vivo".

Datos técnicos.
Persoas e entidades involucradas:

• Asociación Cultural "La Corte 
della Carta": traballaron 
activamente no proxecto 5 
socios/as.
Biblioteca municipal de San 
Rocco: colaboraron 5 
bibliotecarios/as, 2 dos cales 
seguiron todo o proceso, desde 
a concepción ata a realización.
Libros vivos: 8
Estimación total de lectores/as: 
100.

Calendario:
• decembro de 2019 - entrevistas 

aos Libros Vivos.
• 11 de xaneiro de 2020 - 15:00-

18:00h
Formación de Libros: no 

obradoiro de Narración 
participaron 7 Libros Vivos. 

• 18 de xaneiro de 2020 – 15.00-
18.00h.
Inauguración: os oito libros 
estiveron presentes, foron lidos 
por un total de 75-80 
lectores/as (ademais dalgúns/as
bibliotecarios/as e socios/as de 
La Corte della Carta non 
apuntados nas táboas de 
reserva).

• 20-25 de xaneiro de 2020 -
Semana de dispoñibilidade: seis
libros deron máis dispoñibilidade
e reuníronse con máis 
lectores/as (15-20 lectores/as).

Lugar: a Biblioteca Vivente tivo lugar 
dentro da Biblioteca San Rocco en 
Monza.
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II. ASPECTOS LOXÍSTICOS

Preparación.
Formato da biblioteca: semiaberto. 
A reserva era obrigatoria, pero 
deixamos a posibilidade de agregar 
lectores/as durante o curso e horario 
de lectura; Media xornada de 
inauguración + 1 semana con reserva 
previa: interacción 1 a 1: un Libro 
vivo por un lector/a.

Querendo aproveitar ao máximo 
os recursos e o traballo invertido no 
proxecto, decidimos pensar nunha 
biblioteca que durase máis dun día: 
unha tarde de apertura e unha 
semana de reservas libres, en función 
da dispoñibilidade dos Libros Vivos.

Querendo preservar a relación 
íntima que se crea entre unha persoa 
lectora e o seu Libro e facilitar a 
posibilidade de emprender unha 
relación facendo preguntas, 
decidiramos priorizar a lectura 1 a 1.

Para cada encontro coa persoa 
lectora tiñamos previsto unha 
duración de 20 minutos.
Pedímoslle ao persoal bibliotecario de 
San Rocco que se encargase das 
reservas por teléfono nas semanas 
previas: ás persoas lectoras 
permitíuselle escoller un máximo de 
dous Libros, indicando a cidade que 
querían visitar/ler.

Contacto cos socios locais: a 
relación cos socios locais (Bibliotecas 
de San Rocco e Brianza) xa existía, a 
raíz dunha colaboración previa con 
motivo do proxecto Erasmus + The 
Adventure of Reading.

Mostraron inmediato interese e 
dispoñibilidade co proxecto.

Criterios de selección segundo o 
centro de interese: as persoas que 
decidimos buscar e seleccionar para 
proceder á "transformación" en Libros 

Vivos responderon total ou 
parcialmente a estes criterios:

• forte vínculo cunha cidade, 
significativa para a historia 
persoal do suxeito. Preguntando
directamente ás persoas "Hai 
unha cidade no teu corazón?", 
démonos conta de que algunhas
delas responderon 
inmediatamente de maneira 
positiva, iluminándose e 
comezando a contar;

• dispoñibilidade de tempo por 
parte dos Libros e interese en 
todo o proxecto: persoas que 
estivesen potencialmente 
dispoñibles a converterse en 
Libros e interesadas no 
obradoiro de narración;

• habilidades comunicativas, de 
narración: criterio non 
discriminatorio, porque incluso 
as persoas máis tímidas e 
menos acostumadas gardan 
historias preciosas;

• residencia no barrio de San 
Rocco ou na cidade de Monza (6
dos 8 libros seleccionados) e 
relación co sistema 
bibliotecario;

• persoas adultas, polo 
requirimento de poñer a 
disposición o tempo, enerxía e a
capacidade de seleccionar que 
dicir e como comportarse fronte 
a outra persoa adulta. Non 
excluímos a integración de 
adolescentes nunha Biblioteca 
Vivente posterior.

Proceso de busca e identifidación 
de Libros Vivos: de acordo coa 
Biblioteca, acudimos a ela unha tarde 
durante o horario de apertura e 
interceptamos ás persoas usuarias 
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para publicitar a iniciativa, 
experimentar as posibles respostas ao
tema seleccionado e posiblemente 
recompilar os primeiros contactos de 
potenciais Libros.

Ese día tamén explicamos o 
proxecto a todo o persoal da 
Biblioteca e das persoas voluntarias, 
cuxa colaboración foi fundamental: no
mes seguinte, os Bibliotecarios/as 
reuniron os contactos das persoas 
usuarias interesadas que poderían 
representar aos Tesouros Vivos. A 
busca tamén foi realizada pola 
biblioteca do barrio Cederna, un barrio
próximo ao de San Rocco.

Posteriormente, a asociación 
contactou en persoa ou por teléfono a
20 persoas, ás cales se lles propuxo o 
proxecto en persoa ou por teléfono. 
Oito delas foron entrevistadas e todas
as entrevistadas convertéronse en 
Libros Vivos.

A busca de persoas tivo como 
obxectivo reflexar unha variedade de 
historias e xéneros o máis ampla 
posible: responderon á nosa chamada
persoas de diferentes idades (30-70 
años), sexo (4 homes e 4 mulleres), 
orixe, profesión e diferentes 
antecedentes socioculturais.

Entrevistas: as entrevistas 
realizáronse en diferentes momentos 
e lugares para satisfacer as 
necesidades dos/as participantes no 
proxecto. Todas as entrevistas 
graváronse previo consentimento das 
persoas entrevistadas.

Realizamos entrevistas 
semiestruturadas utilizando un guión 
de preguntas para os puntos 
principais. Á maioría das persoas 
entrevistadas fixéraselles previamente
a pregunta sobre a cidade do corazón,
e pedíuselles que pensaran antes os 
episodios sucedidos nesa cidade que 
querían contarnos.
Para facilitar a evocación dos 

recordos, pedímoslle aos/ás 
participantes que describisen cores, 
cheiros, sons e imaxes asociadas á 
cidade, pedímoslle que pensaran en 
obxectos e fixémoslle máis preguntas 
nos momentos que nos pareceron 
máis fascinantes desde o punto de 
vista narrativo.

Despois dalgunhas entrevistas, 
decidimos reservar un momento, ao 
final do relato, para devolver ao futuro
Libro Vivo os puntos e eventos que 
máis nos chegaran do que nos 
contara, valorizando algúns aspectos, 
co obxectivo de que a persoa 
entrevistada fose consciente da forza 
e da preciosidade do que narrara. Este
momento serviu para facer despois, 
xunto coa persoa entrevistada, unha 
recapitulación dos aspectos máis 
destacados da historia e a 
identificación da liña narrativa.

Catálogo: como título de cada Libro 
Vivo, decidimos deixar só a/as cidades
de referencia, como unha imaxe, un 
mapa anónimo do lugar. Un subtítulo 
indicaba o xénero literario, ás veces 
inventado, acordado cos Libros Vivos 
(policial-cómico, Drama-Máxico, 
Naturalista ...). As sinopses dos 
Libros, breves e misteriosas, 
sacáronse de fragmentos das 
transcricións das entrevistas. 
Consultando o catálogo non era 
posible predicir que persoa se podería 
atopar nin que historia contaría.
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Cidades propostas: Alepo 
(Siria), Damasco (Siria), Xerusalén 
(Israel / Palestina), Managua 
(Nicaragua), Canicattì (Italia-Sicilia), 
Colonia e Bonn (Alemania), 
Montevecchia (Italia-Lombardía), 
Monza San Rocco (Italia-Lombardía).

Promoción: a promoción estivo 
xestionada por dúas membros de La 
Corte della Carta. Todo o deseño 
gráfico estivo suxeito á aprobación e 
converxencia do Sistema Bibliotecario.

O  cartel mostra o título da 
Biblioteca Vivente: "As Cidades 
Invisibles", inspirado nun texto do 
escritor Italo Calvino e a elección das 
cores azul-laranxa é unha referencia 
ao logotipo da biblioteca.

Elaboráronse e pegáronse carteis 
nas 7 bibliotecas de Monza, e 
repartíronse no territorio panfletos co 
catálogo e información sobre o evento
e a maneira de reservar.

Na web creouse un evento 
Facebook e un no Opac (catáloco de 
acceso público en liña).

O evento, o catálogo, detalles 
divertidos, fotografías e o traballo en 
curso compartíronse a través dos 
perfís de Facebook e Instagram tanto 
de La Corte della Carta como da 
Biblioteca.

Tamén se fixeron camisetas 
apropiadas para o persoal técnico e 
bibliotecario e letreiros para os Libros 
Vivos.

Dous periódicos informaron sobre
o evento, “Il Cittadino” de Monza 
publicou tamén un artigo 
importante. 

Preparación do espazo: a Biblioteca
de San Rocco caracterízase por ter un 
grande espazo aberto, en parte 
dividido nunha área infantil, unha 
área de estudio para adolescentes e 
adultos, unha área de café e música e
unha área de escenario con mesas e 
libros para a mocidade e a rapazada. 
Todas as áreas están comunicadas, e 
a biblioteca está situada nun semi-
soto. É nova, de cores, con moitas 
áreas que permiten crear recunchos 
de lectura, diálogo e concentración.

Durante o obradoiro de 
narración, mapeamos o espazo 
(debuxándoo) xunto co persoal 
bibliotecario e os Libros Vivos que 
escolleron onde situarse durante o 
evento para encontrarse cos seus 
lectores/as.
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Elaborouse para todos os Libros 
Vivos un letreiro co título (cidade) e 
unha tarxeta identificativa coa 
inscrición "Libro vivo". As localizacións
de cada Libro personalizáronse cos 
obxectos utilizados para o relato e 
algunhas etiquetas cos títulos dos 
capítulos da historia e o número de 
páxina.

A área de Feedback equipouse 
con:

• unha mesa con cores e 
acuarelas, bolígrafos e folios de 
diversos tipos, para dar aos/ás 
lectores/as a posibilidade de 
escribir ou debuxar as súas 
impresións

• un mapamundi no que cada 
lector/a tiña que pegar un post-
it dunha cor para as cidades 
polas que pasara durante as 
lecturas e outro post-it dunha 
cor diferente para a cidade que 
o lector ou lectora levaba no seu
corazón, colocando os post-it na
área do mapamundi 
correspondente ás cidades.

Desenvolvemento.
Seguindo as pautas que 

obtivemos na formación das 
Bibliotecas Viventes en Bucarest, 
Romanía, organizamos todos os 
puntos esenciais para o 
desenvolvemento desta actividade.

Moitas das decisións que 
tomamos para estruturar a BV están 
descritas xa en puntos anteriores, a 
estrutura e o desenvolvemento dos 
encontros entre Libros Vivos e 
lectores/as descríbese a continuación.

O día da inauguración, 
planearamos repetir a experiencia de 
lectura (20 minutos) de tres a catro 
veces por cada Libro durante as tres 
horas do evento, asumindo a 
necesidade dun descanso entre un 
encontro e outro.

Previramos a elaboración de 
camisetas para o persoal bibliotecario 
(foto), que estaba composto por 5 
membros de La Corte della Carta, así 
como algúns/has dependentes da 
biblioteca con quen programaramos o 
traballo grazas a xuntanzas 

periódicas.

Unha socia de La Corte della 
Carta, (identificada con camiseta que 
poñía Biblioteca Vivente - persoal 
técnico, e situada na entrada) 
encargouse de dar a benvida aos 
lectores e lectoras e xestionar novas 
reservas para o mesmo día.

A súa tarefa tamén era explicar 
aos lectores/as que é unha Biblioteca 
Vivente e presentar a asociación e o 
proxecto europeo.
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Non tiñamos prevista outra 
formación para os/as lectores/as.

Outras tres membros e unha 
bibliotecaria (sempre identificadas coa
camiseta) encargáronse da xestión 
das quendas, do acompañamento a 
lectores/as e das indicacións horarias 
aos Libros dividindo as áreas da 
biblioteca a seguir coas 
correspondentes posicións: cada Libro
vivo tiña de referencia a unha persoa 
do persoal bibliotecario durante o 
evento.

A formación do persoal 
"Bibliotecario" tivo lugar en parte 
durante o obradoiro de Narración, en 
parte antes de abrir o evento ao 
público.

Os Libros vivos, como o persoal 
"Bibliotecario", formáronse o sábado 

11 de xaneiro durante o Obradoiro de 
Narración, que durou 3 horas.

Este encontro permitiu que os/as 
participantes se coñecesen e incluíu 
exercicios teatrais e exercicios para 
desenvolver a percepción e a 
narración sensorial. Os exercicios de 
narración leváronse a cabo mediante 
o uso de obxectos escollidos polos/as 
propios/as participantes, algúns dos 
cales se converteron en parte 
integrante da configuración das súas 
propias localizacións e en 
instrumentos narrativos para facilitar 
o relato.

Tamén durante o obradoiro, 
pedíuselle aos Libros Vivos que 
identificasen tres capítulos da súa 
historia e lles desen un título. Para 
aqueles que consideraron útil o uso de
capítulos para relatar a historia, 
preparamos tarxetas cos títulos dos 
capítulos escollidos e o posible 
número de páxina para configurar o 
seu espazo durante o evento.

Preocupámonos moito por 
protexer unha interacción íntima 
Libro-Lector (un Libro por un lector/a)
e aportar pequenas suxestións (coma 
os números de páxina e os títulos dos 
capítulos) que lle recordaban ao 
lector/a que quenqueira que tivesen 
diante era un Libro Vivo "real”.

Avaliación.
O obxectivo que nos propuxemos 

foi avaliar: 
a) A nosa organización - posibles 

dificultades ou fortalezas atopadas:
• a través dun cuestionario 

enviado aos/ás membros 
(organización e comunicación 
interna);

• a través dos comentarios dos/as
participantes, Libros, lectores/as
e bibliotecarios/as 
"anfitrións/as" (a través dun 
cuestionario e observación 
directa);

b) a experiencia subxectiva dos 
Libros Vivos (relevancia da 
experiencia, vivencia emocional, 
relación cos lectores, formación):

• durante o obradoiro de 
formación e durante o evento de
apertura (momento de reunión 
final con libros e 
organizadores/as para recoller 
as súas impresións en quente);

• máis tarde (cuestionario escrito 
con preguntas - enviado por 
correo electrónico para pechar 
todo).
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c) a experiencia subxectiva das e 
dos lectores:

• durante o evento (área de 
comentarios para lectores/as 
con mapa para compartir cos e 
coas transeúntes a cidade que 
"escoitou", a cidade que lle 
gustaría "compartir", área de 
debuxo libre con cores, caderno 
para deixar impresións 
inmediatas);

• máis tarde (cuestionario escrito 
subministrado por correo 
electrónico a quen deixou o 
enderezo, con preguntas máis 
técnicas sobre a reserva, 
explicacións sobre que é unha 
Biblioteca Vivente, etc.).

d) a participación da cidadanía e
a resposta das institucións (a través 
das reservas e datos reais).

e) o resultado da iniciativa en 
termos de ruptura dos estereotipos e 
da reproducibilidade da mesma 
(cuestionario dirixido a lectores/as e 
bibliotecarios/as).

Nos cuestionarios en particular, 
solicitamos comentarios sobre: a 
apreciación da experiencia, a 
valorización das dimensións do 
encontro e intercambio, a interacción 
dos/as participantes, a percepción da 
utilidade da iniciativa, os efectos de 
compartir a propia historia.

III. CRÓNICA
Propoñemos aquí describir como 

foi concretamente, ou como se levou 
a cabo a Biblioteca Vivente o 18 de 
febreiro e os días seguintes, sinalando
principalmente as diferencias en 
comparación co que se nos informou 
anteriormente e apuntando datos 
concretos non mencionados 
anteriormente.

O día do evento, o persoal 
bibliotecario de San Rocco (pola súa 
grata iniciativa!) instalou os diversos 
postos con anticipación, seguindo as 
indicacións que nos deran, facendo 
que cada participante atopase a 
algúns libros da biblioteca 
relacionados coa "propia cidade" en 
exposición (guías ou textos de poesía 
ou literatura), algúns tapetes, 
chocolatiños de aperitivo para Libros 
vivos e lectores/as. Tamén prepararon
unha zona de abundante bufete para 
todo o mundo.

O día da inauguración, 
presentouse a iniciativa ás 
autoridades locais presentes: a 
concelleira de Educación e Sistema 
Bibliotecario de Monza, a directora do 
Sistema Bibliotecario Urbano e de 
Brianzabiblioteche, a secretaria da 
asociación "A biblioteca é unha bonita 
historia". Os Libros Vivos tiveron a 
oportunidade de presentarse sen 
revelar que cidade contarían.

Para resaltar o evento, o persoal 
bibliotecario pensara en dedicarlle 
unha apertura extraordinaria 
dominical. Como non foi posible por 
razóns organizativas, a Biblioteca 
Vivente tivo lugar durante a apertura 
ordinaria da Biblioteca San Rocco, que
permaneceu aberta ao público 
durante o evento. Nalgúns momentos,
isto fixo que a xestión do evento fose 
máis complexa, pero dar a benvida na
estrutura tamén aos/ás habitantes do 
barrio que non chegaran a coñecer a 
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iniciativa permitiu aumentar a 
visibilidade do evento e reunir máis 
reservas para os días seguintes.

Presentáronse moitas persoas no 
evento sen ter reservado unha 
lectura, polo que decidimos repetir as 
lecturas máis veces, de acordo cos 
Libros, e nalgúns casos creando 
pequenos grupos de lectores/as. 
Moitas das e dos lectores, despois de 
ler o Libro que tiñan reservado, tamén
se detiveron e pediron poder 
encontrarse con outros.

Os vinte minutos previstos para 
cada lectura resultaron poucos, tanto 
no que respecta á percepción dos 
Libros como á dos/as lectores/as. Por 
esta razón, durante o evento, 
ampliamos lixeiramente a duración 
das lecturas en detrimento do tempo 
de descanso para os Libros despois de
cada lectura. A pesar disto, os Libros 
non mostraron cansazo e nalgúns 
casos propuxeron reunirse cos/as 
lectores/as sen pausa.

Cada Libro repetiu a narración 

5/6 veces en 3 horas. A maioría das 
quendas tiveron lugar cun só lector 
por Libro (25), algúns cun par de 
lectores/as por Libro (16), 4 lecturas 
con 3 lectores/as e 1 soa lectura con 
7 lectores/as (un grupo de nenos/as).

Os/as lectores/as foron guiados 
aos Libros Vivos pola socia de 
referencia que logo lles avisou do 
paso do tempo e finalmente 
interrompeu a lectura. Despois de 
saudar ao Libro, acompañouse a o/a 
lector/a á área de feedback e 
pedíuselle que deixara a súa propia 
retroacción e que pegase os post-it no
mapa mundial.

A semana seguinte deixamos a 
xestión dos encontros ao persoal 
bibliotecario de San Rocco, tanto por 
unha cuestión de recursos, como para
que puidesen experimentar un papel 
máis autónomo. Durante as primeiras 
reunións cos/as responsables, de 
feito, manifestaron o desexo de 
participar na organización para poder 
aprender e reproducir un evento 
similar no futuro.
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IV. RESULTADOS

Conclusións da avaliación.
Estamos satisfeitas cos 

resultados obtidos tanto en termos de
participación como de valoración da 
iniciativa: a experiencia foi positiva 
segundo o reportado polos Libros 
vivos e lectores/as.

Unha consideración que nos deixa
moi satisfeitas é que tanto nós, como 
os nosos socios e socias, coma o 
persoal bibliotecario cremos que sería 
bonito realizar novas Bibliotecas 
Viventes, experimentando tamén dun 
modo máis autónomo a iniciativa.

Resultados tanxibles e intanxibles.
Os resultados tanxibles son:

• Realización da primeira 
Biblioteca Vivente do Sistema 
de Bibliotecas 
Brianzabiblioteche;

• Encontro de historias de vida 
entre os/as habitantes do barrio
(participaron 100 persoas)

• Creación dun evento que 
involucrou tanto á cidadanía, 

aos/ás habitantes do barrio 
como a todas as institucións 
máis importantes do Sistema 
Bibliotecario;

• Experimentación concreta da 
formación recibida en Bucarest 
polas colegas de Xandobela a 
través do proxecto Babel.
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Os resultados intanxibles:
• Valorización das historias 

persoais.
• Posibilidade de emprender unha 

relación, escoitar, compartir 
dunha maneira diferente á 
habitual.

• Ruptura dalgúns estereotipos, 
por exemplo (presentamos 
frases que cremos que están 
consolidadas no imaxinario 
común de moitos cidadáns de 
Monza ou do norte de Italia, as 
nosas fontes son informais, 
vinculadas ás entrevistas 
realizadas, pero tamén á nosa 
experiencia persoal cotiá):

a. "Unha cidade importante é 
unha cidade rica".

b. "A migración  lévase a cabo 
desde o sur do mundo  cara o norte: 
os estranxeiros veñen só de países 
máis pobres".

c. "As historias de migración 
pertencen a persoas" estranxeiras”.

d. "Os medios  cóntano todo,  é 

suficiente con mirar  o telexornal".
e. "As persoas estranxeiras que 

emigraron a Italia só realizan traballos
humildes".

f. "Non  é necesario que nos 
contemos,  xa nos comunicamos 
moito con WhatsApp, mail, 
videoconferencias".

g. "Que haberá interesante en 
San Rocco?"

E, sobre todo:
"O barrio de San Rocco non é o 

suficientemente bonito/ interesante 
como para ser escollido como a cidade
do corazón, San Rocco  é "periferia”.

Un exemplo indicativo foi a 
elección dun Libro vivo para narrar a 
cidade de Monza e especificamente o 
barrio de San Rocco, cando a súa 
cidade natal é Lima. Durante a 
entrevista expresou a súa profunda 
conexión co barrio. Os/as habitantes 
de San Rocco puideron escoitar contar
o seu barrio como algo "máxico" por 
una persoa, probablemente, 
inesperada.
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V. DIFICULTADES E RETOS
• Entrevistas: foron un desafío a

afrontar xa que era a primeira 
vez que experimentabamos 
neste ámbito. A medida que 
avanzaban as reunións, 
adaptamos gradualmente 
algunhas estratexias, por 
exemplo, definindo un límite de 
tempo por adiantado que nos 
favorecese tanto a nós como ás 
persoas entrevistadas. O 
traballo desenvolvido non foi 
uniforme, pero nos encontros 
coas primeiras persoas 
entrevistadas, escollidas entre 
persoas que xa coñeciamos, a 
nosa posición de "aprendices" 
permitiunos experimentar e 
confrontarnos para mellorar la 
experiencia.

• Relación co espazo anfitrión 
en estreita colaboración co 
persoal bibliotecario, a cal foi 
obxectivamente boa e 
indispensable polo tipo de 
relación que temos con este 
socio e polo seu enraizamento 
no territorio, non obstante, 
presentaba, ademais das outras 
múltiples oportunidades, tamén 
algunhas pequenas dificultades. 
Tivemos que lidar con diferentes
ideas e posicións con respecto a
algúns temas (por exemplo, o 
tema da Biblioteca Vivente), 
nalgúns casos adaptando as 
nosas propostas (os xéneros 
literarios son una idea súa, que 
tamén terían querido 
caracterizar aínda máis as 
sinopses presentes no 
catálogo). Durante a semana 
seguinte á inauguración, 
habendo autonomía por parte 
da biblioteca, algunhas 

diverxencias organizativas 
resultaron máis evidentes (por 
exemplo, xestión do tempo dos 
encontros de "lectura"; o 
persoal bibliotecario deixara a 
xestión do tempo á 
autorregulación de Libro Vivo e 
lector/a).

• Proceso de toma de 
decisións: despois de realizar 
varias reunións co persoal 
bibliotecario nas que se decidiu 
o tema e despois o título da 
Biblioteca Vivente e ter 
comezado a busca dun deseño 
gráfico, a comunicación do 
evento retardouse debido ao 
longo tempo de espera para a 
aprobación do uso dos logotipos
institucionais dos socios 
involucrados (Comune di Monza 
e BrianzaBiblioteche), non 
obstante, tiñamos desde o 
principio o apoio da Biblioteca 
S.Rocco e o Sistema 
Bibliotecario Urbano. En 
consecuencia, unha vez que 
todo o proceso se reiniciou con 
tempos moito máis curtos do 
esperado, a elección de 
compartir a realización do 
deseño gráfico do cartel co 
persoal bibliotecario fixo que o 
traballo fose un pouco máis 
difícil do que esperabamos.

• Comunicación e publicidade. 
Rapidamente entendemos que a
parte da organización gráfica 
(cartel, folleto con catálogo de 
sinopses, etc.) era moi 
importante, se non 
fundamental, para a 
estruturación e comunicación da
BV. Varias das xuntanzas que 
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tivemos non involucraron a 
todos os socios (o deseñador 
gráfico non sempre estivo 
involucrado), o que alongou os 
tempos das "decisións 
compartidas" do proceso. Temos
a intención de dar o espazo 
correcto neste punto.

• Tamén atopamos algunhas 
dificultades de comunicación 
relacionadas coa explicación da 
tipoloxía do evento e o seu 
funcionamento a través dos 
medios. Moitas persoas 
interesadas presentáronse sen 
reservas, algunhas persoas con 
quen tiñamos compartido o 
evento dixéronnos que 
entenderan de que se trataba 
antes de experimentalo. O 
persoal bibliotecario tamén nos 
dixo que case todas as reservas 
tiveron lugar grazas ao boca a 
boca e non ás redes sociais. 
Supoñemos que isto puido 
deberse en parte aos retrasos 
na difusión mediática, en parte 
á falta de familiaridade da 
poboación con este tipo de 
iniciativa e en parte porque 

algunhas palabras utilizadas 
puideron ter creado 
malentendidos (convite a "facer 
unha lectura", "evento de 
inauguración"). Cando se 
solicitaron aclaracións, tanto por
teléfono como en persoa, o tipo 
de experiencia proposta e os 
métodos para acceder a ela 
quedaron claros para as partes 
interesadas.

• Feedback: algúns Libros vivos 
preguntáronnos se era posible 
un momento de confrontación 
para compartir a emoción vivida
durante os encontros cos 
lectores e lectoras: a reunión 
posterior ao evento, 
importantísima para recoller as 
emocións, non foi suficiente, xa 
que a biblioteca continuou outra
semana máis. Os comentarios 
por correo electrónico, por útiles
que sexan para nós, non teñen 
o mesmo efecto que compartilo.
Temos a intención de 
programalo como parte 
integrante da próxima Biblioteca
Vivente.
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VI. CONCLUSIÓNS

A sensación máis forte que nos 
devolveron os Libros Vivos é o 
sentimento de ter sido escoitados 
dunha maneira nova e profunda, que 
cambiou a percepción da propia 
historia como unha historia de "valor",
importante. A nosa mirada dirixiuse 
inmediatamente aos/ás adolescentes. 
É posible crear unha biblioteca vivente
con mozos e mozas que a miúdo se 
consideran "ignorados/as"? Atopamos 
escasa aptitude para contar as súas 
propias historias nas familias do norte
de Italia. Canto é o pouco que se 

conta e se fala nas nosas 
comunidades? Como introducir un 
dispositivo de valorización das 
historias e, polo tanto, das persoas?
O grande desafío, no que respecta á 
nosa asociación, é atopar cada posible
realidade onde tratar de aplicar unha 
variante da Biblioteca Vivente, 
sabendo que a enerxía viranos dos 
Libros Vivos e do territorio anfitrión, 
pero que o traballo organizativo é e 
será complexo.

Hai moito traballo por facer: 
vamos "lernos"!

ANEXOS
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I ENCONTRO BIBLIOTECAS VIVAS: I ENCONTRO BIBLIOTECAS VIVAS: 
HISTORIAS DE VIDA–HISTORIAS DE VIDA–Isto pasoume a min...Isto pasoume a min...
APDP-APDP-Associação Para o Desenvolvimento de PitõesAssociação Para o Desenvolvimento de Pitões (Portugal) (Portugal)

I. CONTEXTO

Que obxectivos buscamos? Centro de interese.
Cando APDP iniciou a preparación

da Biblioteca Vivente, tivo algunha 
dificultade en distinguir e separar un 
dos obxectivos desta técnica 
educativa de promoción do patrimonio
inmaterial coa recolla da tradición 
oral. Dado que ambas técnicas se 
cruzan en algúns puntos e obxectivos 
fundamentais para a preservación do 
patrimonio oral de Pitões das Júnias. 
Non obstante, tras unha análise da 
realidade e necesidades que se 
pretenden cubrir, procurouse 
encontrar un centro de interese para a
clase máis moza da aldea. 

Así, o centro de interese da APDP
foron as diferentes experiencias de 
vida dalgúns anciáns e anciás de 
Pitões. Tendo como obxectivo dar a 
coñecer á mocidade a realidade e 
vivencia daquela xente con quen eles 
e elas conviven e non teñen idea do 
difícil que foi a súa mocidade. Foi 
importante para APDP rachar co 
estereotipo de que persoas cun 

baixísimo nivel de estudos, 
practicamente sen saber ler nin 
escribir, teñen unha historia de vida 
fantástica, son testemuñas vivas da 
historia de Pitões. 

Tamén se pretendeu, con esta 
tarefa, valorar e dalgún modo 
homenaxear ás persoas (Libros) que 
compartiran a súa historia. Foi moi 
importante dar un reforzo positivo á 
historia de cada un e facerlles 
comprender que todo o que pasaron 
non foi en balde, pasárono para hoxe 
poderlle ensinar  ás e aos máis novos 
o tan diversas que poden ser as 
experiencias de vida e, é con esas 
testemuñas coas que se aprende, 
medra e se fai a historia dun pobo, 
dunha nación e do mundo.

Outro obxectivo que non se pode 
esquecer, é a aplicación desta técnica 
innovadora para a difusión do 
patrimonio literario e oral, en Pitões 
das Júnias. 

O centro de interese da APDP 
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foron as diversas vivencias, e historias
de vida de persoas con máis idade e 
que dalgunha maneira puidesen 
rachar cos estereotipos que se 
pretendía. 

A pesar de ser a aldea de Pitões 
das Júnias unha localidade pequena, 
os habitantes máis vellos teñen 
vivencias moi diversas e moi fortes, e 
a xeración máis nova non ten idea de 
como foi a mocidade dos mesmos. 
Existe o preconcepto, nas persoas 
máis novas, de que as vellas non 
foron á escola nin dominan a 
tecnoloxía, por iso non están 
encadradas no presente, son parte do 

pasado. Mais como foi o pasado? 
Como foi a mocidade das persoas 
vellas? Se non foron á escola, que 
fixeron? 

É moi importante explorar estas 
cuestións de maneira que esas 
historias de vida sexan valoradas e 
que as diferentes xeracións entendan 
que sexa cal sexa o momento, o ano, 
a década ou o século no que os feitos 
aconteceron, todo é importante e fai 
parte da historia de vida de cada 
un/ha e da historia dun pobo. É 
fundamental que a xeración moza 
valore o pasado dos seus e das súas 
bisavoas, avós, tíos ou veciñas.

Onde: descrición do contexto social e cultural.
A Biblioteca Vivente foi pensada e

desenvolvida en Pitões das Júnias, 
onde está aloxada a APDP e se 
desenvolven todas as actividades 
culturais e de preservación do 
patrimonio inmaterial da mesma.

Esta aldea serrá, raiana e 
pintoresca está localizada a 1200 
metros de altitude, con clima agreste 
e con fragas e picos agresivos do 
Gerês, dentro do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês, na meseta da Mourela,
concello de Montalegre, Norte de 
Portugal. Ten unha área de 36,890 
km2. A súa orixe remonta aos séculos 
IX e XI, semellante á orixe do 
Mosteiro de santa María da Júnias e 
da Igrexa Matriz, existentes na propia
localidade. 

A localización no extremo norte 
de Portugal, o clima inhóspito do 
inverno e a consecuente emigración 
(bastante elevada), contribuíron a que
a aldea conservase a súa pequena 
poboación e o característico aspecto 
medieval. As construcións en pedra e 
a beleza natural do lugar, deron 
comezo nos anos 90, a investimentos 
na rexión na área do turismo 
ecolóxico.

Pitões das Júnias está habitada 

por 161 persoas locais permanentes, 
sendo 94 habitantes femininos e 67 
habitantes masculinos e o 50% deses 
habitantes ten máis de 60 anos de 
idade1. Estes viven da agricultura e do
pastoreo, habendo, non obstante, 
algúns deles que optaron polo 
aloxamento de turismo local e pola 
produción de produtos típicos locais. 
No verán, a poboación cuadriplícase. 
As persoas emigrantes regresan ás 
orixes e o turismo enche todo o 
aloxamento local.

Os habitantes sempre foron un 
pobo hospitalario. Por iso, senten a 
necesidade de crear razóns que 
motiven ás persoas á convivencia, 
existindo así o desexo de actividades 
que promovan o contacto entre a 
poboación. Por outro lado, hai un 
enorme desexo de poder adherirse ou
implicarse en actividades culturais. 

1  Información retirada dos Censos 2011.
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Con quen?: Libros e público lector – perfís.
Tendo en conta os estereotipos a 

rachar e as necesidades a cubrir, 
pensouse en persoas con máis idade e
en vivencias que estas puideran 
compartir. Procuráronse temas 
interesantes, que fixeron parte do 
cotiá de moita xente e que hoxe están
esquecidos: soldados na guerra das 
colonias portuguesas, contrabando, o 
gardián dos bois do pobo, os pastores 
das vezeiras2, a emigración 
clandestina a Francia, a emigración a 
Brasil, os criados de servir.   

Despois deste abano de temas, 
tentouse conversar con algunhas 
persoas anciás e percibir ata que 
punto quererían remexer en “augas 
do pasado” e compartir as súas 
vivencias. 

No momento das pescudas e 
conversas, percibiuse que había 
historias moi fortes, moi emotivas e 
que poderían alterar os sentimentos 
dalgunhas persoas ou familias. Foron 
escoitándose testemuñas, desafogos e
confidencias, os cales permitiron facer
unha selección dos temas a abordar 
na Biblioteca Vivente. Hai xente que 
non está preparada emocionalmente 
para contar momentos e experiencias 
vividas.

Despois das conversas con varias
persoas, partiuse cara pescuda dos 
perfís dos Libros e do tema de cada 
un. 

Os Libros tiñan diferentes perfís e
foron os seguintes: Monsieur 
Cachandola; Ultramar: O deber co 
patria; Historias así....; e Boi do Pobo.

O “Monsieur Cachandola”, é 
un señor de 93 anos que comparte a 
súa ida clandestina a Francia, a finais 
dos anos 60 do último século. É un 
ancián moi lúcido, que lembra todos 

2Termo utilizado para a cantidade de cabras e 
ovellas de varios veciños gardados á vez. 

os pormenores e conta as súas 
vivencias dunha maneira moi natural 
e clara. Sentíase completamente 
disposto a compartir todos os 
momentos, non obstante, pensa que 
esta información non é interesante. 
Mencionou que estes asuntos teñen 
que ver coa vida de cada un e que 
naquela época toda a veciñanza 
pasaba polo mesmo. Di que hoxe os 
netos/as e bisnetos/as non teñen 
ningún interese nestes asuntos, 
pensan que a vida sempre foi fácil. A 
partir deste pensamento, conseguiuse
dar un reforzo positivo e valorar a súa
historia, contribuíndo a que 
compartise con outras persoas máis 
novas para que elas entendesen o 
valor da mesma.

O Libro Ultramar: o deber coa 
patria, é un señor de 69 anos, moi 
tímido e con bastante dificultade para 
compartir a súa historia. Contou o 
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percorrido da viaxe a Ultramar 
(colonias portuguesas en Guerra entre
1961 e 1974), pero non quixo contar 
pormenores e momentos difíciles. Ao 
longo da conversa percibiuse que el 
aínda sofre con lembranzas deses 
momentos, posiblemente trauma de 
guerra.

 

Concordou en compartir a 
marcha para a guerra, xa que é un 
asunto que hoxe fai parte dos 
manuais escolares e se estuda como 
parte da historia de Portugal. É unha 
testemuña viva, un guerreiro que 
loitou e defendeu a patria.

Historias así.... é un Libro 
feminino. É unha muller de 91 anos, 
cunha memoria fantástica e un 
sentido do humor e do diálogo natos. 
Sente pracer en contar as súas 
experiencias de vida, gústalle 
compartir e ensinar. Séntese 
completamente disposta a falar en 
público. Desde o primeiro momento 
que se abordou e explicou a intención 

da conversa, ela aceptou e colaborou 
sempre.  

Este Libro pode encadrarse en 
varios temas, non obstante, a vivencia
que compartiu foi a de garda da 
vezeira do gando, a partir dos seus 9 
anos de idade. Contou peripecias que 
viviu e experiencias que tivo con 
lobos.

O último Libro, O Boi do Pobo, 
tamén é unha muller de 59 anos que 
compartiu a experiencia que tivo 
mentres era filla da responsable dos 
bois do pobo. Ela era aínda unha nena
cando comezou a axudar á nai nos 
traballos diarios e guiaba aos bois do 
pobo aos pastos, onde os coidaba 
mentres pastaban. 
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Esta señora tamén é unha 
narradora nata. Comparte as 
experiencias con claridade e 
entusiasmo. Ten o don de cativar a 
quen a escoita as súas historias. Non 
obstante, cando se trata de compartir 
vivencias con persoas descoñecidas, 
síntese inhibida e con receo de ser 
xulgada como irrisoria.

No momento da selección dos 
Libros, xa había unha idea de como 

serían as e os Lectores, dado que a 
maior parte son nenas/os e mozos/as 
da mesma localidade. Non obstante, 
no día das Lecturas houbo persoas 
adultas, tamén de Pitões das Júnias, 
que tiveran experiencias análogas ás 
dos Libros e que quixeron participar e 
ler aos Libros.

Respecto ao perfil dos 
Lectores/as pode dicirse que a 
rapazada (de 6 a 11 anos) e a 
mocidade (de 12 a 17 anos) conviven 
cos Libros, pero non saben como foi a 
infancia e mocidade dos seus parentes
máis vellos.

As Lectoras e Lectores máis 
adultos que se inscribiron e quixeron 
Ler aos Libros, tiñan perfís diferentes. 
Algúns/has eran de Pitões das Júnias 
e coñecían perfectamente os temas e 
as experiencias que ían ser contadas, 
pero quixeron estar presentes para, 
dalgunha maneira, revivir eses 
momentos pasados e compartir, con 
nostalxia ou non, os mesmos.

Tamén estiveron presentes 
Lectores/as oriúndos doutras terras, 
que se aloxaban na aldea e quixeron 
participar. Estes últimos lectores/as 
non coñecían os temas, pero 
participaron intensamente nas 
Lecturas, mostrando curiosidade por 
saber máis.

Datos técnicos: calendario e localización.
Para a realización da Biblioteca 

Vivente elaborouse un plan: 
• do 22 ao 30 de xuño -  procura 

e identificación de Libros;
• 6 e 7 de xullo - entrevistas e 

recolla de información;
• 13 e 14 de xullo – Elaboración 

das sinopses e conversa de 
preparación cos Libros;

• 21 de xullo, de 14:30h a 17h – 

realización da Biblioteca 
Vivente.

A Biblioteca Vivente localizouse 
na aldea de Pitões da Júnias, en 
diferentes lugares, é dicir, cada Libro 
estaba nun sitio diferente da aldea:

• Libro I – Monsieur Cachandola –
situado nas escaleiras do seu 
cuarto;

• Libro II – Ultramar: o deber coa 
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patria – situado no atrio exterior
da escola/teatro de Pitões;

• Libro III – Historias así... – 
situado no Pátio da Raposeira;

• Libro IV – Boi do Pobo – situado
no Pólo do Ecomuseu Corte do 
Boi.

II. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Preparación.
Formato de Biblioteca: semiaberto.

Contactos cos socios locais: 
contactos directos non formais por 
teléfono e diálogos presenciais.

Criterios de selección segundo o 
centro de interese:

• Curiosidade e interese dos 
temas;

• Simpatía e dispoñibilidade dos 
Libros;

• Estado emocional dos Libros;
• Condición física dos Libros.

Proceso de busca e identificación 
de Libros Vivos:

• Busca de temas a través de 
información de amizades, 
veciñanza e familiares;

• Identificación de Libros a través 

da información adquirida na 
procura de temas.  

Entrevistas: entrevistas abertas, non
estruturadas.
Foron realizadas por tres membros da
APDP, que están involucrados no 
proxecto BABEL .

Catálogo: catro libros cos temas: 
guerra, emigración, lobos, pastoreo .

Convocatoria: a través de cartaz e 
de medios gráficos publicitarios 
colocados en diferentes lugares, en 
Pitões das Júnias.

Preparación dos espazos: 
preparáronse coa colaboración dos 
socios locais e a decoración suxerida 
polos Libros .
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Desenvolvemento.
Para a creación e execución da 

Biblioteca Vivente houbo que tomar 
varias decisións. Algunhas xa están 
explicadas máis arriba, noutros 
temas, outras serán explicadas a 
continuación.

Seguindo as directrices que 
obtivemos na formación de Bibliotecas
Viventes en Bucarest, Romanía, 
organizamos todos os puntos 
esenciais para o desenvolvemento 
desta actividade.

A duración das lecturas foi de 
trinta a corenta minutos, tendo cada 
unha entre cinco e sete Lectores/as. 
Cada Lector/a podía ler dous libros. 

Houbo tres bibliotecarias. Estas 
foron as responsables da formación 
dos Libros, da xestión do espazo, da 
xestión dos lectores e lectoras en 
relación ás lecturas e aos Libros.

Decidiuse que a formación dos 
Libros se realizase individualmente 

pola persoa entrevistadora de cada 
Libro, e sóubose que dous deles tiñan 
limitacións físicas e outros pouca 
dispoñibilidade horaria.

As sinopses foron realizadas 
polas entrevistadoras e seguidamente 
dadas a coñecer a cada persoa 
entrevistada, tendo o seu 
consentimento para proseguir. 

Con respecto á xestión dos 
espazos, os Libros opinaron sobre a 
selección dos mesmos e contribuíron 
na súa decoración. No día da 
Biblioteca Vivente, houbo un espazo 
de recepción, no centro da aldea, 
onde estaba toda a información 
acerca do catálogo, da inscrición para 
as lecturas, da localización de cada 
Libro, dos dereitos e deberes dos 
Libros e dos Lectores/as e tamén 
unha folla onde cada persoa lectora 
podía dar a súa opinión acerca da 
actividade e dos Libros que leran.
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Avaliación.
Pretendeuse avaliar diferentes 

aspectos:
• Organización.
• Preparación dos Libros.
• Xestión dos espazos.
• Pertinencia da actividade 

perante as persoas lectoras.

A avaliación foi realizada a través
da observación directa, das situacións 
momentáneas, da actitude e feedback
das e dos participantes, Libros e 
lectores/as.

III. CRÓNICA
A  preparación da Biblioteca 

Vivente transcorreu conforme ás 
indicacións que obtiveramos na 
formación das parceiras de Xandobela
en Bucarest, Romanía. Así, baseada 
nos obxectivos que se pretendían con 
esta técnica educativa innovadora, 
iniciouse a preparación dos aspectos 
organizativos desta técnica.

Planeouse a execución da 
Biblioteca Vivente do seguinte modo:

1º Obxectivo da Biblioteca 
Vivente (exposto máis arriba, no 
punto I).

2º Tema que rache cos 
estereotipos ou preconceptos e cubra 
as necesidades (exposto no punto I).

3º Busca e identificación dos
Libros: fíxose a través de conversas 
con familiares de máis idade e 
amigos/as residentes en Pitões das 
Júnias. É importante lembrar que é 
unha localidade moi pequena onde 
toda a veciñanza se coñece e as 
persoas máis vellas saben das 
historias e vivencias unhas das outras.

4º Criterios de selección de 
Libros en función do centro de 
interese:  seleccionáronse apenas 
catro libros para esta nova 
experiencia. Esta decisión volveu máis
simple todo o traballo a realizar a 
partir de aquí, así como o control de 
todos os recursos necesarios para a 
elaboración e execución do mesmo. 
Os Libros seleccionáronse a partir da 

súa curiosidade e interese, da 
simpatía, dispoñibilidade, aceptación, 
estado emocional e condición física.

5º Entrevistas: realizáronse de 
maneira non estruturada, a través de 
conversas informais, onde o tema da 
conversa era verbalizado pola  persoa 
entrevistada que seguía o fío condutor
que ela mesma entendía. A 
entrevistadora promoveu, estimulou e
orientou a participación da persoa 
entrevistada, onde as cuestións 
emerxeron do contexto inmediato no 
transcorrer da conversa.

É importante dicir que despois da
primeira conversa explicóuselle a cada
persoa entrevistada que a historia 
dela era moi interesante para o pobo 
de Pitões e por iso se pedía a 
autorización para gravala, coa 
intención de a transcribir despois para
quedar rexistrada.

Co permiso de cada Libro, as 
conversas foron gravadas a través do 
móbil. 

6º Contacto cos socios 
locais: APDP contactou directamente 
coa Junta de Freguesia e o Polo do 
Ecomuseu Corte do Boi. É habitual a 
participación e implicación dos socios 
locais en todos os eventos promovidos
pola APDP, por tanto a Biblioteca 
Vivente era unha actividade máis. 
Este contacto fíxose para a 
colaboración na organización e xestión
dos espazos para o día de realización 
da Biblioteca.
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7º Organización do Evento: 
O evento organizouse de acordo 

a varios aspectos:
• Preparouse de maneira que 

cada Lector/a puidese ler dous 
Libros. Colocouse no centro da 
aldea unha mesa de 
administración, onde había 
carteis con toda a información 
sobre a Biblioteca Vivente: que 
é unha Biblioteca Vivente, Libros
e as súas sinopses, mapa coa 
localización de cada Libro, 
duración e horario de cada 
lectura, dereitos e deberes 
dos/as lectores/as e dos Libros, 
e horario das inscricións das 
persoas Lectoras.

• No momento da inscrición das 
persoas Lectoras, 
proporcionábaselles unha 
carpeta con toda a información 
relativa á Biblioteca Vivente e 
tamén cunha folla onde se lle 
suxería que desen a súa opinión
acerca da actividade que ían 
realizar.

• Os Libros foron situados en 
lugares moi estratéxicos e co 
consentimento dos mesmos. 
Estes espazos tiñan algunha 
ligazón coa historia de cada 
Libro, por exemplo O Boi do 
Pobo estaba localizado no Polo 
do Ecomuseu Corte do Boi, 
edificio que outrora fora a corte 
onde os bois pasaban a noite e 
onde se gardaba o seu alimento.

• Un membro da organización 
acompañou a cada Libro para 
que tivese sempre apoio en 
calquera obstáculo que puidese 
xurdir.

• A rotación das persoas Lectoras 
entre os Libros foi programada 
tendo en conta o horario das 
lecturas. Dous Libros estarían 
dispoñibles de 14:30h a 15:30h,
con inicio de Lectura ás 14:45h.

Os outros dous Libros estarían 
dispoñibles de 16:00h a 17:00h,
con inicio ás 16:15h. Deste 
modo, as persoas lectoras 
podían seleccionar dous Libros 
para Ler. 
8º Formato da Biblioteca: 

tivo un formato semiaberto, dado que 
non se sabía o número de persoas 
que se inscribirían nas lecturas dos 
Libros, a pesar de termos un número 
exacto de mozos/as que ían estar 
presentes. Como a Biblioteca se 
desenvolvería en espazos abertos, en 
diferentes lugares da aldea e en época
de moitos emigrantes e turistas, 
deseñouse en formato semiaberto.

9º Sinopse: foron realizadas 
inicialmente por cada entrevistadora. 
Máis tarde, na segunda conversa coas
persoas entrevistadas seleccionadas, 
explicóuselle o que se pretendía facer 
(Libros para Biblioteca Vivente), 
pedindo a súa colaboración e 
participación para a actividade 
pretendida. Nesta conversa, 
mostróuselles a sinopse da súa 
historia, do Libro que ían humanizar. 
Todos os Libros concordaron e 
aceptaron a súa sinopse. 

10º Catálogo: tivo catro libros,
xa descritos enriba. Creouse unha 
carpeta co catálogo e a sinopse de 
cada libro. Esta carpeta era facilitada 
ás persoas Lectores no momento da 
inscrición para as lecturas. 

11º Convocatoria: fíxose a 
través de carteis distribuídos polos 
puntos máis frecuentados da aldea 
(cafés, restaurantes, Ecomuseu e 
Junta de Freguesia). Tamén se fixo a 
convocatoria a través das páxinas do 
facebook da APDP e da Junta de 
Freguesia e do “pasa palabra”, pois 
os/as máis mozos/as (do club de 
lectura “Amigos de Pitões”) foron 
persuadidos para participar nesta 
actividade.
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12º Preparación dos 
espazos: foron organizados de 
maneira que acollesen a cada Libro o 
máis confortablemente posible e 
cunha decoración que tivese que ver 
co tema de cada un.

Os Libros foron colocados de 
maneira que as e os Lectores os 
puidesen escoitar sen ruído exterior, 
dado que, a excepción do Libro O Boi 
do Pobo, os Libros estaban colocados 
ao aire libre, en espazos exteriores.

13º Realización da Biblioteca
Vivente: na hora indicada no cartel 
para a inscrición das persoas Lectoras,
apareceron as Lectoras e Lectores 
máis novos da aldea, que xa se 
esperaban, outras persoas adultas de 
Pitões e outras forasteiras, 
descoñecidas. En total estaban 30 
persoas para ler os Libros. Con isto, 
foi necesario tomar decisións acerca 
do número de Lectores/as por Libro.

IV. RESULTADOS
Os resultados foron positivos 

tendo en conta o entusiasmo das 
persoas Lectoras na participación da 
actividade e na admiración das 
Lecturas. Participaron activamente na 
conversa cos Libros. 

Alén diso, ao final das lecturas o 
feedback foi moi positivo.

De acordo con todos os puntos 

que se planearan e prepararan para a 
realización da Biblioteca Vivente, os 
resultados foron bastante positivos. 
Alén diso, conseguiuse acadar os 
obxectivos pretendidos con esta 
técnica de difusión literaria oral. As 
Lectoras e Lectores máis novos foron 
os máis participativos e cunha 
demostración de interese e 
curiosidade fenomenal. Daba a 
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sensación de que o que estaban a 
escoitar era irreal, unha historia dun 
libro de contos tradicionais. Ficaron 
motivados/as e sensibilizados/as para 

outras lecturas do xénero, e 
demostraron interese en ser eles/as 
os/as recompiladores/as de historias 
de vida de outras persoas .

V. DIFICULTADES E RETOS
A maior dificultade na realización 

desta tarefa foi no momento da 
inscrición para as lecturas. Todas as 
persoas Lectoras querían ler os catro 
Libros. Tendo en conta que se tiña 
programado cerca de sete Lectores/as
por Libro, tíñanse agora cerca de 
quince Lectores/as por Libro.

No momento de conducir aos 
Libros aos espazos das Lecturas, o 
Libro Munsieur Cachandola non estaba
en condicións físicas apropiadas para 
se desprazar ao espazo acordado. Isto
foi unha dificultade detectada no 
momento. En vez de catro lecturas, 
dispoñibles para trinta Lectores/as, 
apenas habería tres lecturas. As dúas 
coordinadoras que estaban na 
administración decidiron inscribir para
as primeiras lecturas, 14:30h, quince 
Lectores/as para a lectura do Libro 
Ultramar: o deber coa patria; quince 

Lectores/as para a lectura do Libro O 
Boi do Pobo; e dezaoito Lectores/as 
para o último Libro Historias así...

As melloras a facer serán en 
relación ao número de Libros. Tal vez 
seleccionar dous Libros máis e así 
haber máis posibilidades de escolla, o 
que poderá diminuír o número de 
Lectores/as por Libro. 

Outra mellora é en relación á 
avaliación. Todas as persoas Lectoras 
deron feedback verbal da actividade, 
pero ninguén entregou a folla 
proporcionada no momento da 
inscrición, onde tiñan que dar a súa 
opinión por escrito. Poderá facerse no 
futuro unha xuntanza ao final da 
actividade e aí abordar a cada persoa 
e pedir, no momento, a súa opinión 
dando un anaco de papel e un 
bolígrafo.
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VI. CONCLUSIÓNS
Ao final da Biblioteca Vivente, 

despois do agradecemento aos Libros 
e ás persoas  Lectoras e a recollida 
dos espazos, as 
bibliotecarias/coordinadoras 
reuníronse e a opinión foi unánime: 
foi moi ben, temos que repetir e 
mellorar e introducir máis Libros e 
outros temas.

Foi en efecto unha técnica 
innovadora que permitiu compartir 
saberes e vivencias e envolver a 
diferentes xeracións. Alén diso, 
notouse un achegamento das persoas 
máis novas ás máis vellas, no sentido 
de interesarse polas súas historias de 
vida.
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BIBLIOTECAS VIVENTES: 
OUTROS EXEMPLOS
DE BOAS PRÁCTICAS
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EN ITALIA
Facendo unha busca na rede, chegamos a coñecer diversas experiencias

no territorio lombardo que  previron a realización dunha Biblioteca Vivente.
Nunha destas, a técnica utilizouse precisamente para a difusión do patrimonio
cultural:

BIBLIOTECA VIVENTE | QUARTIERI MILANO, NIGUARDA 6 abril 
2019 | Milano
http://bibliotecavivente.org/blog/portfolio/biblioteca-vivente-quartieri-
quartiere-niguarda/
“4 edicións de Biblioteca Vivente en 4 barrios da cidade. A segunda cita o
sábado 11 de abril de 2019 no Centro Girola - Fundación Don Gnocchi en
Milán - Distrito Niguarda. Unha edición totalmente dedicada aos/ás # 
anciás. En colaboración co concello de Milán e as Bibliotecas de Milán”.

Antes de propoñer a nosa Biblioteca Vivente, consideramos importante 
visitar algunhas propostas no territorio, incluso se non están destinadas a 
difundir o patrimonio cultural inmaterial. Presentamos a continuación unha 
serie de enlaces ás experiencias nas que participamos despois da formación en
Bucarest:

“I WELCOME, STORIE DI VIAGGI E DI INCONTRI", un proxecto de 
Biblioteca Vivente a cargo do Gruppo Amnesty International de Merate - 
1 maio 2019
https://www.leccotoday.it/eventi/primo-maggio-curone.html
"(...) en Cascina Bagaggera, no corazón do Parque de Montevecchia e do 
Curone, un día dedicado á integración laboral da mocidade con 
discapacidades e aos dereitos dos/as migrantes (...) cun proxecto de 
Biblioteca Vivente (..): un método innovador, simple e concreto para 
promover o diálogo e derrubar o muro de prexuízos que arrodea ás 
persoas estranxeiras, onde os libros son homes e mulleres de carne e 
óso: tres migrantes e dous traballadores/as que traballan e apoian 
proxectos de acollida, e para lelos non é preciso follear, senón escoitar as
súas historias”.
“LIBROS PARLANTES – historias do mundo LGBTQIA+”
https://www.facebook.com/GayminOut/photos/gm.782430325590623/1
482417241921165/?type=3&theater
"O xoves 9 de xaneiro de 2020, o Teatro Elfo Puccini de Milán, acollerá a 
GayMiN Out para unha nova cita cos Libros Parlantes. Despois do éxito 
do evento en Il Pertini – Biblioteca Cívica Cinisello Balsamo, volven os 
Libros Parlantes 2020, para contar novas e emocionantes historias do 
mundo LGBTQIA +. Durante a tarde poderás "pedir prestadas" a catro 
persoas que che contarán a súa historia coma un libro aberto”.
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Finalmente, reportamos o enlace da experiencia de Biblioteca Vivente 
presentada en Monza nos últimos anos:

CARCERE APERTO -BIBLIOTECA VIVENTE -Monza
https://www.carcereaperto.it/biblioteca-vivente/
Presos, maxistrados e voluntarios métense no xogo.
“Nunha serie de encontros, as persoas presas contan as súas historias, 
cavando máis e máis, e nós escoitámolas, solicitamos, provocamos. 
Entusiasmámonos con elas. Cada historia convértese nun libro vivo, cun 
título e unha contraportada cun resume para ofrecer ás e aos lectores: 
lectores que serán persoas externas á cárcere, de feito, canto menos 
coñezan a cárcere, mellor. O día sinalado, os lectores e lectoras 
encontraranse co libro vivo e poderán escoitar a súa historia, facerlle 
preguntas e responder ás súas. O primeiro ciclo rematou coa lectura do 
14 de outubro de 2018.
O segundo ciclo rematou coa lectura do 5 de outubro de 2019.

EN ESPAÑA
A maior parte das experiencias de Bibliotecas Viventes analizadas en 

territorio español e galego teñen como obxectivo traballar con estereotipos e 
preconceptos de natureza social ou racial. Non obstante, descubrimos varias 
iniciativas que, se ben é certo que non tratan directamente de promocionar o 
patrimonio oral ou literario, abordan de forma inequívoca a problemática 
interxeracional a través da troca de historias de vida, facilitando deste xeito 
unha transmisión do patrimonio vivo sustentada na oralidade.

Biblioteca humana “O valor da experiencia”, da asociación 
Xeración. O colectivo Xeración desenvolveu en 2018 a primeira 
Biblioteca Humana en Ferrol, cidade do norte da provincia da Coruña. Foi
no marco doutra iniciativa Erasmus+ coa que desenvolveron 3 eventos 
(ver vídeos aquí e aquí) e un curso para organizar Bibliotecas Humanas 
(máis información aquí).

Proxecto Libros Vivintes Biblioteca Ágora (A Coruña). Non é unha
Biblioteca Viva, mais é unha iniciativa claramente inspirada nelas e na
cal  estudantes  adolescentes  e  veciños/as  entran  en  contacto  para
coñecer o patrimonio humano do barrio. 
https://sumagora.wordpress.com/libros-vivintes/ 

Primeira “Biblioteca humana de Andalucía”, celebrada en Purchena 
(Almería). O colectivo Piratas de Alejandría desenvolveu durante a 
segunda metade do mes de xullo de 2017, en colaboración coa 
Fundación Tres Culturas e o Instituto Andaluz de la Juventud, un campo 
de traballo e o seu servizo voluntario para mozos/as que tivo por 
título TRUE STORIES, la Biblioteca Humana como camino hacia la 
interculturalidad na localidade almeriense de Purchena. Vinte e cinco 
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mozos/as de 18 a 30 anos recolleron historias de vida, documentaron e 
catalogaron a primeira Biblioteca Humana Intercultural creada a partir 
dun campo de traballo. As historias de vida pasarán a formar parte do 
Atlas do Patrimonio Inmaterial da Junta de Andalucía e servirán de 
referencia e base para outras futuras bibliotecas humanas.
http://www.almeriahoy.com/2017/07/vecinos-de-purchena-crean-la-
primera.html
Vídeo-memoria da experiencia: https://www.facebook.com/watch/?
v=883114298565216

Experiencia en Donosti, a través do Programa +55 da sección de 
Benestar Social do Concello.
http://www.mymo.es/libros-carne-hueso/
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/2EFB36152B3A1A26C1257E68006
4B24D?OpenDocument&idioma=cas&id=A483407
https://docs.google.com/presentation/d/1kmTeBj4XAVKXRCaWtyRdpnjD
-NB_sIdFfawxj7sbYKM/edit#slide=id.p

BIBLIOTECA HUMANA no 'IES BENIGASLÓ, como exemplo de 
implementación de Bibliotecas Viventes en centros escolares para 
traballar no diálogo interxeracional. 
http://lecturaigentgran.blogspot.com/2018/03/biblioteca-humana-lies-
benigaslo.html 
https://www.radiolavallduixo.com/index.php/programes/mirades-
inclusives/1293-mirades-inclusives-26-3-18.html
http://lecturaigentgran.blogspot.com/
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BIBLIOTECAS VIVENTES: 
BIBLIOGRAFÍA E
RECURSOS

  

   99       
         



Human library organization: https://humanlibrary.org/

Don't  judge a book by its  cover!  The living Library Organiser's  Guide
(2011), do Consello de Europa: https://rm.coe.int/16807023dd

Le Piazze del Sapere, di Antonella Agnoli: 
https://www.youtube.com/watch?v=RSvymeZrHrQ

Come creare una biblioteca vivente in una biblioteca,  di Martino Baldi
https://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/martino-baldi/come-
realizzare-una-biblioteca-vivente-9788870759624-462446.html

Curso online “Became an human libraries organizer”, de
https://www.udemy.com/course/became-an-human-libraries-organizer/
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O
“CANTASTORIE”
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O “CANTASTORIE”
PASO A PASO
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 INTRODUCIÓN
QUE É?
O cantastorie é unha técnica de narración oral, pero tamén é a persoa que

domina a arte de contar historias, e a miúdo a expresa a través de cancións ou
rimas.

Polo tanto, falaremos de Cantastorie para identificar tanto a figura dun
determinado tipo de narrador/a como para centrarnos na técnica que usa na
narración,  tamén  chamada  cantastorie.  Distinguímolas  usando  a  letra
maiúscula para a primeira (é dicir, a persoa narradora) e a minúscula para a
técnica.

O/a  Cantastorie  utiliza  técnicas  eficaces  de  comunicación  activa,  que
analizaremos máis adiante, expresándoas a través de sons, imaxes, palabras,
xestos.

O/a oínte-espectador/a, sen diferenza entre público adulto e infantil, está
completamente implicado porque é estimulado por esta variedade de linguaxes
e a miúdo é chamado á participación activa.

A gran importancia do/a Cantastorie, que perdurou durante séculos como
un  piar  da  narración  popular,  tamén  está  dada  pola  elección  dos  temas
narrados, privilexiando aqueles de carácter social...

No  contexto  do  proxecto  Babel,  parecía  significativo  dedicarnos  á
exposición desta práctica de contar historias, que naceu entre a xente popular
e nútrese da tradición oral transmitida de xeración en xeración e de profesional
a profesional, e da cal en Italia (pero tamén en todo o mundo) quedan rastros
vinculados á tradición e varias reelaboracións en clave contemporánea.

CONTEXTO HISTÓRICO
Contamos por pracer, por curiosidade, por necesidade, e polas mesmas

razóns, escoitamos.

A  narración  existiu  desde  sempre  e  en  todas  as  culturas  no  ámbito
doméstico e privado, tamén a figura do/a narrador/a público viviu en todos os
períodos  históricos,  desempeñando  un  papel  fundamental  na  difusión  da
cultura,  a  lingua  e  as  noticias  e  fomentando  o  arraigo  das  tradicións,  a
identidade e a historia.
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Xa desde a época prehistórica podemos imaxinar facilmente grupos de
persoas reunidas ao redor do lume coa intención de escoitar as fazañas dunha
batida  de  caza,  ou  atentos/as  durante  os  rituais  relixiosos  nos  que
probablemente se participaba tamén con bailes e cantos.

A  figura do  narrador  na  antiga  Grecia  está
representada polos aedos: a miúdo homes cegos que
cantaban aventuras e proezas de heroes míticos. O
aedo contaba  en  verso  facéndose  portavoz  das
Musas, para o cal tiña un papel sagrado e profético.
Usaba  unha  linguaxe  simple  chea  de  símiles  e
xeralmente ía acompañado dun instrumento musical
de corda. Os poemas non se contaban por completo,
senón en episodios, e esta profesión transmitiuse de
xeración en xeración de maneira  oral.  O  aedo por
excelencia na historia é Homero.

Homer Philippe-Laurent
Roland (Louvre) 

Dando un salto adiante na historia ata a Idade Media, atopámonos coa
figura do histrión ou o xograr.  El  vagaba polas prazas e polas cortes  para
contar acontecementos contemporáneos ou historias antigas, enriquecendo a
narración con bromas, incluso cantando e acompañándose con instrumentos.
Os histrións eran verdadeiros medios de comunicación para a época, xa que
difundían as  "novas".  Eles  transmitían  oralmente anécdotas  e  historias  que
logo  foron  difundidas  e  aprendidas  pola  xente,  influenciando  moitísimo  a
opinión pública. Estas figuras foron a miúdo o vínculo entre culturas e países,
sendo eles mesmos o vehículo a través do cal pasaban as proezas dos grandes
paladíns, os negocios dos gobernos e ata formas lingüísticas utilizadas noutros
lugares. 

A miúdo, estes Cantastorie usaban unha linguaxe facilmente comprensible
polo público da rúa e moitas veces apoiábanse en soportes como a música ou
teas  debuxadas,  ou  ben  en  representacións  de  espectáculos  de  títeres  ou
marionetas.

O papel destes histrións defínese pouco a pouco e ao final da Idade Media,
a figura do trobador encontra o seu lugar e recoñecemento, dirixíndose a unha
clase "máis culta" e nobre, cantando historias de actos heroicos e amorosos.
Non  obstante,  a  figura  do  xograr  non  morre,  senón  que  se  transforma
"especializándose"  nunha  soa  arte  (músico,  actor  ou  acróbata),  ou  se
transforma nun animador popular nas feiras.

Para profundizar: Luigi Allegri, Teatro e spettacolo nel Medioevo, Bari,
Laterza 1988.
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Giovan Battista Tiepolo, Il Cantastorie – Londra

A  partir do século XIV, en Europa, os Cantastorie afastáronse da literatura
máis  culta  e  contribuíron a difundir  as  fazañas  dos  paladíns  carolinxios  no
chanson de geste en dialecto, en particular en territorio siciliano a través da
Opera dei Pupi.

Cartaz da Opera dei Pupi siciliani- Morte dei Carlo Magno

Co  paso  dos  anos,  a  profesión  sobreviviu  en  Italia,  ata  o  punto  de
deixarnos pistas de audio e fotográficas que datan da década dos 50. A partir
desta época, tamén temos as  follas voandeiras que se distribuían ao público
durante as actuacións coas historias narradas.

Polo tanto, o traballo dos  Cantastorie estaba  remunerado coas ofrendas
das e dos espectadores e a venta das follas voandeiras. Despois da década de
1950, coa chegada do vinilo, estas historias tamén foron gravadas e vendidas
en discos, primeiro a 78 rpm e despois a 45.
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Folla voandeira dos anos `50

Mais, na década dos 60, o Cantastorie comezou a desaparecer das prazas.
O factor determinante foi a difusión de aparatos televisivos en todas as familias
italianas: xa non era preciso manterse actualizado sobre os acontecementos do
mundo percorrendo as rúas do país, era suficiente con prender a televisión e
escoitar as noticias. Anexamos un documento moi interesante do Instituto
Luce no que se pode captar unha especie de ironía mesturada con nostalxia na
descrición da profesión de Cantastorie.

Da Sicilia chegou o material máis rico para a investigación sobre a figura
do  Cantastorie:  aquí  o  Cantastorie  (tradicionalmente  chamado  "orbo",
precisamente  porque  a  miúdo  non  vía  -orbo  significa  cego  en  italiano-)  a
miúdo narraba historias de santos ou da mafia, alomenos ata 1960.

Interesante a ese respecto, é a entrevista dos anos 80 a un dos últimos
Cantastorie “sacro” de Palermo,  Fortunato Giordano,  na seguinte ligazón:
https://www.youtube.com/watch?v=BMWHLbFcPjg.

Mentres que conmovedor  é o seguinte vídeo,  no que o protagonista é
Ciccio Busacca,  quen durante anos percorreu as vilas levando a cabo o seu
compromiso contra a mafia.

Tamén recomendamos o sitio web dedicado a el,  cheo de testemuñas:
https://www.cantastoriebusacca.it/ 
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A chegada da televisión trouxo un importante punto de inflexión en moitos
aspectos da vida da sociedade e, polo tanto, influíu enormemente na fortuna
dos chamados "artistas de rúa", incluído o noso Cantastorie. Non obstante, as
figuras tan arraigadas na nosa tradición non poden morrer  por  completo e
nalgún nicho sobreviviron algunhas experiencias que se inspiraron no pasado e
"profesionalizáronse",  experiencias  que  veremos  máis  adiante  no  capítulo
sobre Cantastorie contemporáneos.

Non obstante, alomenos ata os anos 90, algúns/has artistas sobreviviron,
grazas tamén á emigración, como nos conta Franco Trincale,  sicilianos que
primeiro se mudaron a Roma e logo a Milán, nesta interesante entrevista.

No resto de Europa houbo desenvolvementos similares. Por exemplo, en
España ata o século XIX, homes cegos, acompañados por un "axudante" mozo,
gañábanse a vida indo de cidade en cidade mostrando ilustracións e recitando
ou cantando historias. Estas representacións chamábanse romances de cego,
"historias de cegos" precisamente.

En  Alemaña,  os  Cantastorie  realizaron  espectáculos  chamados
bänkelsang, unha práctica que durou ata que os nazis os prohibiron na década
de 1940. O bänkelsang dalgunha maneira sobrevive na ‘Ópera dos Tres Reais’
de  Bertolt  Brecht  (unha  mestura  de  representación,  música  e  danza  co
elemento  fundamental  do  extrañamento que  elimina  a  cuarta  parede  e
involucra ao público)  e  nas  actuacións  de Peter  Schumann,  sobre as  cales
trataremos máis tarde.

No  norte  de  Europa,  o  Cantastorie  tiña  un  papel  de  informador
"sensacionalista" con temas como asasinatos, incendios, escándalos sexuais e
similares. Os intérpretes destas controvertidas cancións estaban vistos como
vagabundos e a miúdo eran arrestados, exiliados ou marxinados polas súas
actividades.

En  Checoslovaquia,  os  espectáculos  chamábanse kramářská  píseň
mentres  que  en  Hungría o  termo  era képmutogatás 

En todo o mundo hai experiencias similares ao Cantastorie, naturalmente,
no só en Europa. Aquí vai unha relación de enlaces para máis información. 

Na  India  do  século  VI,  os  contos  relixiosos  chamados  saubhika eran
realizados  por  narradores  itinerantes  que  levaban  bandeiras  pintadas  con
imaxes  dos  deuses.  Outra  forma  chamada  yamapapaka presentaba
pergamiños de tea verticais acompañados de historias cantadas do máis alá.
Hoxe, esta arte tradicional india aínda o realizan as mulleres  Chitrakar de
Bengala Occidental. Sobre a tradición india, recomendamos este vídeo resume
por  rexión:  https://www.youtube.com/watch?v=TCEglqZmQZc .

No Tíbet, o Cantastorie coñecíase como ma-ni-pa e na China como pien.
En Indonesia, o pergamiño está decorado horizontalmente e converteuse no
wayba beb, onde os intérpretes son catro: un home que canta a historia, dous
homes que manexan o rolo  do pergamiño e unha muller  que sostén unha
lámpada  para  iluminar  imaxes  particulares  presentes  na  historia.  Outras
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formas  teatrais  indonesias como  wayang  kulit,  un  xogo  de  sombras  e
wayang  golek desenvolvéronse  no  mesmo  período  e  aínda  se  realizan  na
actualidade.

No  Xapón,  o  Cantastorie  aparece como  etoki  ou  emaki
en  forma  de  pergamiños  colgantes  subdivididos  en  paneis  separados  (que
prefiguran  a  estrutura  das  historias  manga).  Ás  veces  tomaba a forma de
pequenos folletos ou incluso bonecas colocadas ao lado da estrada cos fondos
detrás  delas.  No  século  XX,  os  Cantastorie  xaponeses  ían  de  xira  con
espectáculos chamados kamishibai, nos que a historia se contaba cunha serie
de imaxes cambiantes que se deslizaban dentro e fóra dunha caixa de marco
aberto.  Este  estilo  de  narración  está  a  estenderse  ultimamente  tamén  en
Europa, grazas á venta de teatriños "ad hoc": en Italia, por exemplo, por parte
da editorial ArteBambini.

O  pobo aborixe da Australia pintan secuencias de historias na cortiza
das  árbores  e  tamén  en  si  mesmos,  co  fin  da  execución  da  narración.

Na África Occidental, temos o griot (palabra francesa para "narrador") que
conserva  a  tradición  como  poeta  e  cantante,  que  a  miúdo  tamén  era
embaixador e intérprete na era colonial (unha especie de mediador cultural). O
griot ten  o  "poder  da  palabra"  e  en  moitas  partes  de  África  a  palabra  é
sagrada.

Na África bantu, o obxectivo principal do narrador é ensinar: a fábula é
unha lección de imaxes, xa que recorrer á narración de eventos exemplares fai
que  a  mensaxe  se  imprima  na  memoria,  influíndo  no  comportamento.
Ás veces, as fábulas comezan cun aforismo que anticipa a conclusión moral do
relato e repítese como un retrouso para imprimilo na memoria. Hai contos en
forma de adiviña cuxa solución se pide aos/ás oíntes.  Estes participan nos
éxitos e desgrazas dos protagonistas dos eventos narrados con exclamacións
de alegría ou decepción e o narrador, para manter viva a atención, recorre ao
diálogo  convidando  aos/ás  presentes  a  xulgar  o  comportamento  dos
personaxes ou a atopar a moralexa da fábula.

A maneira de contar ten, na tradición oral, unha importancia vital. A voz
ten  a  importante  función  de  crear  unha  relación  co  público.  Aforismos,
adiviñas,  cantinelas,  rimas  ...  anticipan  a  historia  e  introducen  ao/á  oínte
nunha atmosfera de sacralidade, nun verdadeiro rito propiciatorio.

Ademais, as fábulas narradas  están a miúdo cheas de onomatopeas, así
como outros elementos que axudan a acadar o impacto comunicativo, como a
danza, o acompañamento instrumental ou o simple aplauso, que dá un ritmo
particular  á  narración,  creando  suxestións  e  contribuíndo  a  estimular  a
creatividade e a capacidade de improvisación do/a artista.
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MOTIVACIÓNS, POTENCIALIDADES 
E OBXECTIVOS DE USO
Xa vimos como a figura do Cantastorie  está presente en moitas culturas

que tamén son moi diferentes entre si e utilizan diferentes técnicas e soportes:
teas  pintadas,  Kamishibai,  canto,  rítmica.  O  Cantastorie  é,  polo  tanto,  un
produto cultural a través do cal se expresan diferentes aspectos dun pobo, non
obstante,  todos/as  recoñecemos  o  mesmo  denominador  en  todos:  a
transmisión dunha mensaxe. Vexamos como.

O Cantastorie soe ser un personaxe histriónico e viaxeiro. Durante os seus
desprazamentos  recompila  material  (oral,  historiográfico,  humano)  que
reelabora  para  poñelo  a  disposición  doutras  persoas.  Se  non  viaxa,  o
Cantastorie  posúe  aínda  así  coñecementos  que  forman  parte  do  mundo
tradicional e que se transmitiron de xeración en xeración (a través dunha viaxe
no tempo).

Polo tanto, o seu papel é difundir, xa sexan eventos recentes ou pasados,
relixiosos  ou  profanos,  políticos  ou  morais.  Contando  as  súas  historias,  o
Cantastorie difunde as historias do mundo, ás que dá un significado e a través
das cales transmite unha mensaxe.

O Cantastorie dificilmente ten só un propósito lúdico: a súa misión, máis
ou menos consciente, é facer pensar aos/ás oíntes.

O elemento do coro, que veremos máis adiante, axuda a este proceso, e
cando  o  coro  non está  previsto,  o  Cantastorie  chama directamente  aos/ás
oíntes en cuestión pedíndolles unha opinión ou involucrándoos activamente na
narración.  A  participación  activa  é,  de  feito,  unha  práctica  absolutamente
funcional en varios aspectos: mantén ás e aos oíntes atentos e baséase no
suposto pedagóxico de "se fago, aprendo". A miúdo, despois dunha actuación,
o  público  vaise  tarareando  unha  canción  ou  repetindo  as  bromas  máis
impactantes.

O Cantastorie é capaz de estimular aquelas partes do cerebro que gardan
as emocións: e a emoción está vinculada á memoria, polo tanto, sabe como
medir a participación do público utilizando a sorpresa, o medo, o noxo e o
amor.

Así que o  Cantastorie tivo, e aínda ten, un papel moi importante cando
sae á rúa coas súas fabulacións: está ao alcance de todos/as,  mozos/as e
maiores, e é comprensible por todas as clases sociais,  sobre todo as máis
populares.  De feito,  a  miúdo diríxese  a  aqueles/as  que precisan  canais  de
información "máis simples" para comprender a realidade, porque a técnica do
cantastorie é aproveitable polas diferentes intelixencias: a auditiva e a visual,
que se compensan entre si.
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O  Cantastorie  fálalle ao  pobo,  diríxese  cara  a  barriga  para  espertar  a
cabeza e trata de desenvolver o pensamento crítico de quen o escoita.

Ilustración do Pequeno Principe de A. de Saint-Exupery

Escoitar  a  un  Cantastorie  axuda  a  cultivar  o  pensamento  diverxente
porque, a través da identificación cun personaxe ou situación narrada, permite
aos/ás  oíntes  saír  da  vida  cotiá  e  buscar  novas  solucións  de  adaptación,
meténdose na pel dun personaxe ou tratando de comprender unha situación.

En resumo, cremos que o papel do Cantastorie, así como do Teatro e da
Arte en xeral, forma parte dese modelo de "formación permanente" que debe
ser sempre cultivado para encher o mundo con persoas conscientes, que á súa
vez sexan capaces de construír agregados sociais proactivos e, polo tanto, un
mundo mellor.

Como xa se mencionou, La Corte della Carta realizou varios obradoiros de
formación sobre o tema do cantastorie, dirixidos tanto a grupos de nenos/as
como a grupos de persoas adultas. Detectamos o grande potencial que ten
tanto na reflexión compartida do grupo sobre un determinado tema como na
cohesión dentro do grupo e co público durante a posta en escena.

Avaliamos que a técnica do  cantastorie é válida tanto na fase creativa
(choiva de ideas dentro do grupo, aprendizaxe cooperativa da creación dos
artefactos e da actuación), como na fase representativa do impacto no público.

Aquí  hai  un  exemplo  dunha  experiencia  vivida  nun  espectáculo-desfile
realizado por  Bread  and Puppet  Theatre  (compañía  estadounidense da  que
falaremos máis adiante) no 2006, titulada "Circus of the America" (coprodución
Pergine  Spettacolo  Aperto  e  Piùfestival  de  Brescia),  na  que  fomos
protagonistas durante o acto creativo e performativo. A representación tivo
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lugar en varios idiomas, pero a mensaxe transmitiuse con imaxes, cancións,
actuacións.

Así é como está estruturada a experiencia, dado que Bread and Puppet
exporta desde os anos 70 esta modalidade operativa.

Inicialmente, partiamos xa con indicacións sobre o tema e a estrutura da
posta  en  escena,  decididas  polo  director  Peter  Schumann  (o  fundador  da
compañía)  que  tamén  lle  dou  a  impronta  artística  aos  artefactos.
Os deseños foron, de feito, realizados case todos por el.

Dentro da estrutura, os subgrupos estaban organizados de tal  maneira
que podían moverse libremente organizando micro presentacións. 

Naturalmente, dentro destes grupos, desenvolvíanse as dinámicas típicas
de  traballo  cooperativo  unido  á  guía  do  “máis  ancián/á”  (membros  ou
expoñentes  de  longa  duración  da  compañía)  que  tomaron  o  exemplo  da
técnica, xerando un traballo en cadea sobre o modo de funcionamento, cunha
verdadeira e propia dinámica de aprendizaxe informal. Estas actuacións foron
"axustadas" despois pola man do Mestre e insertadas no contexto xeral.

O  tema  era  aparentemente  bíblico,  pero  en  realidade  contábase,  nun
percorrido de varias etapas, a sociedade capitalista coas súas contradicións e
inxustizas,  introducindo  referencias  continuas  ao  sagrado  e  á  tradición
mesturada con datos e feitos contemporáneos: de feito incluíronse símbolos
cristiáns como a Arca ou o Rabaño e ao mesmo tempo cancións típicas do
territorio,  como  "Mamma  mia  dáme  cen  liras"  para  contar  a
contemporaneidade.

A  elección  de  usar  estas  referencias  "populares"  foi  fundamental  para
enganchar  ao  público:  un  público  de  matriz  cristiá  tivo,  por  exemplo,  a
oportunidade  de  unirse  para  cantar  a  canción  que  coñecían,  porque  é
patrimonio da tradición. Desta maneira, as e os espectadores involucráronse
emocional  e  practicamente,  facilitando  a  comprensión  dos  acontecementos
contemporáneos.

Polo tanto,  podemos afirmar que a posta en escena dun  cantastorie é
unha  experiencia  excelente,  tanto  a  nivel  cooperativo  na  súa  fase  de
incubación,  realización,  preparación  e  actuación,  como  de  instrumento  de
divulgación dunha historia/opinión.
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Imaxes nas que son visibles os cantastorie, tiradas dun espetáculo 
do  Bread and Puppet Theater

Os  campos de aplicación poden ser múltiples: pode ser unha forma de
teatro comunitario, así como unha actuación de denuncia.

Sen dúbida, é un excelente exercicio para a aprendizaxe cooperativa para
grupos escolares ou grupos de docentes, se están involucrados no momento
creativo, e tamén é unha excelente ocasión de aprendizaxe informal (no caso
dun "curso ad hoc") ou non formal (no caso dunha "actividade casual" cun
grupo  de  adolescentes,  por  exemplo),  dependendo  do  contexto  no  que  se
propoña.

A través das experiencias levadas a cabo en Galicia por Xandobela, tamén
observamos que o  cantastorie  demostra ser unha ferramenta efectiva para a
revitalización  lingüística  e  para  a  difusión  do  patrimonio  literario  e  oral  de
Galicia.

Tamén apreciamos que crear un cantastorie  cun grupo heteroxéneo, que
abarque diferentes xeracións e diferentes antecedentes sociais e culturais, é
unha  experiencia  posible  e  moi  enriquecedora,  como  o  demostran  as
iniciativas  locais  implementadas  por  La  Corte  della  Carta  nos  anos
2017-2018 involucrando aos/ás participantes dos territorios nos que traballa
e como se informa máis adiante na experiencia de Bread and Puppet Theater. 
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A través da experiencia do  cantastorie, polo tanto,  é posible poñer en
confronto  e  en  diálogo  a  diferentes  xeracións,  nunha  relación  construtiva.
Outro campo de aplicación,  decididamente contemporáneo,  é o de falar  en
público  dedicado  ás  empresas.  Ultimamente,  as  empresas  centráronse
principalmente  na  comunicación  e  as  súas  técnicas,  e  a  miúdo  solicitan  a
contribución  de Contacontos.  A  figura  de  Contacontos non  necesariamente
coincide  coa  de  Cantastorie,  pero  na  práctica  os  Cantastorie  posúen  as
competencias para desempeñar este papel e a miúdo son contratados.

   113       
         



 GUÍA DA ACTIVIDADE
  Ingredientes

Converterse nun  Cantastorie  non é imposible: certamente o talento e o
carisma  son  a  base  dun  personaxe  histriónico  (como  nos  di  o  pequeno
documental  sobre Giovanni  Virgadavola,  un  cantastorie  vivo  de  Vittoria-
Sicília) mais a técnica do cantastorie pódese aprender.

A través de experimentacións e accións no territorio, La Corte della Carta
foi  quen  de  desenvolver  experiencias  tanto  con  persoas  adultas  como con
nenos/as,  e  o  seguinte  é  o  resultado  da  metodoloxía  de  investigación
experimentada nos últimos anos pola asociación.

Presentamos a continuación os aspectos máis destacados para realizar un
bo  cantastorie.  Os elementos indicados non son consecuentes entre si  (por
suposto, a elección da historia é a base determinante para desenvolver o resto
do  traballo),  pero  teñen  a  mesma importancia  formal  e  están  pensados  e
modificados en consenso os uns cos outros.

Tea realizada por La Corte della Carta, utilizada en ámbito formativo
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Nesta  explicación  visual  podemos  atopar  os  elementos  para  un  bo
cantastorie. Esta tea elaborouse para introducir a técnica  nos obradoiros de
creación con nenos/as  e persoas  adultas,  de maneira  lúdica.  Cada recadro
representa unha actividade necesaria para crear un cantastorie que o narrador
ou narradora explica brevemente e amplifica o coro que o/a acompaña (co que
se acordou antes da  presentación). Na última parte (10) o público participa
activamente.

1. Título.
2. Coñecerse.
3. Contar.
4. Ler libros/historias.
5. Ter unha idea.
6. Debuxala.
7. Usar a voz.
8. Introducir a musicalidade.
9. Introducir o ritmo.

Como  xa  se  mencionou,  o  Cantastorie  utiliza  técnicas  eficaces  de
comunicación activa, mesturándoas a través do ritmo dado principalmente pola
historia,  pero  tamén polo varrido de imaxes,  o uso da voz e da música e
finalmente  da  xestualidade  propia  ou  do  coro.  Vexamos  estes  puntos  en
particular:

 1 
A HISTORIA

A  elección da historia ou acontecemento a contar é determinante e é a
motivación que empurra ao Cantastorie  a actuar fronte a un público. Lembre
que o  Cantastorie precisa ter un tema potente para comunicar, a miúdo de
orixe social.  Por suposto, tamén podes escoller traballar nunha historia que
teña matices divertidos, non necesariamente dramáticos.

O  ideal  é  que  sexa  unha  historia  lexible  en  varios  niveis,  dirixida
indiferentemente a persoas  adultas  e nenos/as,  polo tanto  para un público
heteroxéneo.

É  posible  escoller  contos  tradicionais  ou  contemporáneos,  historias
relacionadas co territorio, asuntos de actualidade. Pode ser unha soa historia
de curta ou longa duración, ou moitas historias breves unidas entre si (polo
tema ou polo/a protagonista). Naturalmente, estas eleccións deben calibrarse
en relación co contexto, o público e o tempo dispoñible.
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 2 
O RITMO
O  ritmo marca, anticipa, sorprende e pode crear suspense ou cerrar unha

frase. É importantísimo para manter a atención dun público. E, incluso sen
grandes  habilidades,  todos/as  somos  capaces  de  recoñecelo  e  seguilo,  así
como de captar a súa variación.

Para quen ten pouca experiencia e para facilitar  a posta en escena,  é
preferible usar historias simples, cunha estrutura rítmica xa establecida. Un
volume do cal é posible sacar diferentes ideas para as historias é a colección
Fiabe Italiane de Italo Calvino.

Para caracterizar o relato usando o ritmo, ademais de usar a estrutura
rítmica interna do mesmo, pode usarse o soporte de instrumentos musicais
clásicos  como  a  guitarra  ou  o  acordeón  ou  instrumentos  de  vento.  Non
obstante, se non se teñen competencias musicais, tamén é eficaz o uso de
percusión simple, como tapadeiras, paus, chifres... ou calquera cousa que faga
ruído.

O  ritmo  tamén  pode  darse  mediante  o  uso  da  voz  e  das  palabras,
escollendo ralentizar ou acelerar algunhas partes do texto, xogando tamén co
volume da voz ou co ton da mesma. Tamén é posible introducir cancións e
sons nos que tamén participa o público.

Finalmente,  a  xestualidade  tamén  pode  dar  ritmo:  a  repetición  de
movementos  realizados  polo  coro  ou  a  percusión  corporal  poden  ser
ferramentas eficaces para manter o ritmo valéndose do coro.

 3 
O TEXTO
O  texto debe ser simple, lineal e claro. Pode ser unha narración de feitos

consecutivos,  ou  unha  denominada  historia  acumulativa,  ou  incluso  moitas
pequenas historias xuntas.

O importante é que na preparación da estrutura se organice a división en
escenas.  Aconséllase  numeralas  para  decatarse  de  como  organizalas
visualmente despois a través dos debuxos.

É posible non utilizar textos reais e propiamente escritos, senón tamén
libros que contan unha historia mediante o uso de imaxes soamente, como no
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caso de usar un silent book. Non obstante, é útil organizarse cun canovaccio
(guión) para vincular a secuencialidade do relato cos sons e xestos producidos
polo coro ou o  Cantastorie. Neste caso, o libro pode usarse fisicamente en
escena e non hai necesidade de reproducilo nunha tea.

"O  Silent  book é un  álbum  ilustrado  que  confía  o  relato
exclusivamente  ás  imaxes.  É  un  libro  para  todos/as  e  ten  a
capacidade de superar as barreiras lingüísticas e favorecer o encontro
e o intercambio entre diferentes culturas. Os Silent book son valiosos
para favorecer a aprendizaxe dun vocabulario de imaxes, para axudar
aos/ás nenos/as a "ler"  as figuras e darlles un significado, valor  e
mérito.  Os  libros  sen  palabras  implican  un  guión,  teñen  unha
secuencia clara, personaxes e imaxes ben recoñecibles”.

Da guía metodolóxica do proxecto The Adventure of Reading

 4 
AS IMAXES
As imaxes deben corresponderse ás escenas identificadas no texto. Polo

tanto, é fundamental deseñar un guión gráfico (un  canovaccio en constante
evolución) para ser áxil nos axustes que van da man coa organización do texto
e a participación do coro.

É importante que as imaxes sexan simples e nítidas. Como nos mellores
libros ilustrados, é preferible que as imaxes conten algo que o texto non conta,
non obstante, tamén poden ser didácticas.

Se se elixe debuxar sobre tea, é aconsellable debuxar primeiro cun xiz e
despois repasar os contornos co pincel e o acrílico negro para finalmente pintar
con cores acrílicas con base de auga. O acrílico permite conservar o traballo
incluso baixo a choiva ou ao lavar as teas. Se se traballa con nenos/as ou
adolescentes,  poden  usarse  témperas.  Eventualmente,  no  caso  de  ter
dificultade co tempo ou a destreza, é posible usar a técnica do collage creando
imaxes feitas con fotocopias e pode que reelaboradas con intervencións feitas
a man. Tamén creamos  cantastorie  co único uso de tea de feltro, ou de tea
cosida.

É posible, como xa se dixo, usar directamente os libros como un soporte
visual: neste caso, as imaxes deben ser o suficientemente grandes en relación
ao auditorio. É necesario asegurarse de ter as autorizacións dos/as autores/as
se se desexa utilizar libros ou ilustracións feitas por outras persoas.
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Aquí hai un resumo de posibles "teas de cantastorie". A elección de como
ilustrar a súa historia pode ser moi variada.

Flip Flop:  o cantastorie  está composto por varias teas superpostas e
atadas, como páxinas, de modo que se poden "follear" como un bloc de
notas. O  Cantastorie  pode pasar as "follas" de forma independente ou
axudarse do coro.

Pergamiño:  a  tea  pode  ser  moi  longa,  enrolada  vertical  ou
horizontalmente.  A  tea  "desenrólase"  seguindo  a  narración,  como  se
lentamente  se  desvelase  un  único  cadro  narrante.  O  traballo  pode
facerse de forma manual ou mecánica (cun sistema de manivela).

Tea única con recadros: ilústrase toda a historia nunha soa tea. Cada
escena está dentro dun recadro, tal vez numerado.

Naturalmente,  é  posible  que  estas  teas  teñan  aberturas  ou  "fiestras",
desde as cales poden aparecer personaxes (títeres pequenos ou figuras) ou
outros debuxos.

Cantastorie dunha soa tea

 5 
O CORO
A función  do  coro  que  propoñemos  non  é  típica  da  tradición  do

cantastorie, senón que provén dunha elaboración do teatro grego que ideou
Bread and Puppet  Theatre  na década de  1960.  O  Cantastorie  da  tradición
italiana, por exemplo, non utiliza o elemento do coro, senón que se centra
máis na interacción co público.
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Non obstante, a presencia do coro parécenos moi útil como intermediario
entre  o/a  narrador/a  e  o  público:  como  sucedía  na  paideia  grega,  o  coro
estimula  o  pensamento  crítico  e  a  reflexión  e  ensina  a  ser  cidadáns/ás
conscientes e participantes na vida comunitaria.

Ao mesmo tempo, é unha ferramenta adicional que o Cantastorie ten para
animar a acción.

O coro, como xa se dixo, é un elemento que provén do teatro clásico
grego.  Era  considerado  como  un  organismo  unitario  e  é  unha  especie  de
"personaxe colectivo" que baila (ou se move de maneira coordinada), canta e
comenta a narración.

O  coro  está  composto  tradicionalmente  por  persoas  "afeccionadas"
tomadas do público e sometidas a un adestramento (ensaio) e está dirixido por
un corifeo, é dicir, o/a "líder do coro".

Polo tanto, o coro participa na acción, a miúdo comenta, ás veces atopa
solucións, case sempre expresa manifestacións emocionais e actúa como unha
caixa de resonancia.

Un  estudio  simple  e  claro  sobre  o coro  grego está  nesta  ligazón.

O Cantastorie, polo tanto, interactúa co coro, que a miúdo amplifica as
súas palabras ou frases importantes e enriquece a narración con xestos e sons.
O coro xeralmente está disposto aos lados da tea debuxada, para formar un
semicírculo de cara ao público para non impedir a visión e está en formación
de "acio" (se está composto de moitos elementos, coas persoas máis altas no
fondo) ou nunha fila. En relación coa historia, pode estar só dun lado ou entre
ambos lados, todas e todos os membros poden vestirse da mesma maneira
(para acentuar o elemento unitario e resaltar os xestos).

Tamén no cantastorie, coma no teatro grego, se o coro é grande, é preciso
que o corifeo dea os tempos de intervención.

Pode verse un exemplo da función do coro en Fire, espectáculo do Bread
and Puppets Theatre, nesta ligazón.

 6 
A MÚSICA
A música é un elemento fundamental no  cantastorie  tradicional italiano,

non obstante, pode crearse facilmente centrándose moito no ritmo da palabra
e nos sons producidos con instrumentos "improvisados" ou co corpo.
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Polo  tanto,  se  non  se  ten  a  disposición  músicos/as  ou  determinadas
habilidades musicais,  é importante incluír  na actuación cantos,  cantinelas e
efectos  de  son  (se  cadra  creados  con  materiais  reciclados  -  por  exemplo:
maracas,  follas  de  xornal-,  ou  distribuídos  a  unha parte  do  público  que  é
"instruído" no momento), ademais da simple percusión corporal, por exemplo,
batendo os pés ou as mans a ritmo.

Naturalmente, tamén é posible usar música gravada, pero está o risco de
perder esa caracterización "artesá" tan apreciada no  cantastorie, ademais do
feito  de que é  preciso  contar  co  equipo  adecuado para  actuar  en  espazos
abertos (permiso para usar música, amplificador autónomo, etc.).

Franco Trincale e a súa guitarra

 7 
O ESPAZO
O  espazo  debe  ser  adecuado  á  actuación:  se  a  tea  é  de  dimensións

limitadas (pouco visible a distancia), se se prevé pouco público, se o grupo do
cantastorie  é  reducido,  entón  é  mellor  escoller  un  espazo  que  non  sexa
demasiado grande; ao mesmo tempo, non debe ser demasiado pequeno para
acoller ao  cantastorie, coro e tea. Tamén é preciso medir ben a comodidade
dos xestos previstos (como pasar  as páxinas da tea,  se está composta de
varias páxinas; ou desenrolala ou como coordinar os movementos do coro).

Pode  ser  funcional  ter  unha  plataforma  elevada,  pero  a  beleza  do
cantastorie tamén radica no feito de que se realiza entre a xente, polo tanto,
"ao mesmo nivel", tamén metaforicamente, do público. Se se espera moito
público  nunha  praza  grande,  sen  recorrer  a  unha  plataforma,  pódese,  por
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exemplo, usar unha tea que estea "elevada" grazas a paus altos ou incluso
sostido por zancos.

Na disposición espacial é necesario ter en conta que a parte da acción
(que inclúe cantastorie, teas e coro) formará unha especie de semicírculo que
se completará co público, precisamente para dar esa idea de "circularidade" na
que actores/actrices e espectadores/as están en diálogo.

Espectáculo de Bread and Puppet Theatre

 8 
O PÚBLICO
O  público ao que está dedicada a actuación é moi importante: non hai

Teatro sen público.  Podemos ter o texto e os/as actores/actrices,  pero  sen
alguén  que  nos  mire  ou  escoite  non  existe  a  maxia  do  Teatro.  O  mesmo
postulado  aplícase  ao  cantastorie.  Ademais,  dado  o  grande  valor  social  do
cantastorie, é fundamental que o público se implique activamente e que sexa
un público tan participante que faga que a "cuarta parede" sexa totalmente
elástica e móbil. Loxicamente, é bo entender se o espectáculo que se propón é
adecuado  para  os/as  espectadores/as  que  están  diante:  non  tiña  sentido
propoñer  unha  historia  para  persoas  adultas,  quizais  na  que  se  conten
asasinatos  atroces,  nunha  ludoteca  o  sábado  pola  tarde.  Pero  poden
construírse  moitas  historias  con  múltiples  interpretacións,  para  grandes  e
pequenos/as ao mesmo tempo, a fin de abarcar á maior variedade de persoas,
especialmente  se  o  cantastorie  se  presenta  na  rúa  cun  público  fortuíto  e
heteroxéneo.

Polo tanto, o público vai completar o círculo de diálogo e remite o que
conta o  Cantastorie.  O público é así  interlocutor,  pero tamén actor,  porque
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pode  estar  involucrado;  pero  tamén  pode  converterse  nun  coro,  nunha
participación moito máis activa que a simple resposta á pregunta. Por exemplo,
pódese avisar ao público que cada vez que o Cantastorie di: "chama á porta",
terá que responder con: "TOC TOC"; ou pódese escribir en grande e ben visible
a letra dunha canción e pedirlle ao público cantala conxuntamente; ou pódese
convidar  ao  público  a  facer  xestos  codificados.  A  miúdo,  para  un  primeiro
achegamento "rompe-xeos", pídese a dous/dúas espectadores/as que sosteñan
os paus que portan a tea. E aí xa se fixo o primeiro movemento para romper
coa cuarta parede.

Se  nos  atopamos  nun  espazo  dedicado  á  actuación  e  o  público  foi
convidado, tamén podemos predicir cantas persoas asistirán, trazando marcas
no chan con xiz  ou cinta  adhesiva,  ou dispoñendo obxectos para indicar  a
posición dos espectadores e espectadoras.

Pero a miúdo chámase ao público. O espectáculo pode entón comezar cun
desfile, a través do cal coro e  Cantastorie  (unha parte do grupo ou o grupo
enteiro, con bastante tea) móvense polas rúas adxacentes ao lugar do evento,
detendo aos/ás transeúntes, cantando, distribuíndo convites, usando bandeiras
con imaxes do cantastorie, tocando e levando fisicamente ao público "casual"
para construír un semicírculo diante do Cantastorie.

O público que chegue primeiro ao lugar estará entretido con cancións,
anuncios,  incluso  distribuíndo  pequenos  obxectos  sonoros...  en  resumo,
comezando o traballo de intervención.

Actuación do Grupo cantastorie Cederna
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 9 
A  ACTUACIÓN
A actuación é o momento no que o que se preparou se pon a disposición

do público. É o momento no que o  Cantastorie  primeiro debe ser capaz de
atraer a atención, utilizando as típicas técnicas do teatro de rúa: tocando ou se
cadra facendo un pequeno desfile ata o lugar do espectáculo,  chamando á
xente  como  un/ha  pregoeiro/a  ou  anunciando  o  inicio  do  espectáculo.  É
importante que o Cantastorie sexa recoñecible durante a presentación: talvez
cun sombreiro ou maquillaxe e, especialmente se non está afeito/a a ser o
centro de atención, un disfrace que poida axudar a superar a vergoña.

É importante unha pequena presentación, para explicar o que se vai ver;
pode  advertirse  xa  ao  público  que  terá  que  "axudar",  ou  pode  ser  unha
sorpresa. Durante a exhibición é importante manter sempre o contacto visual
co  público,  que  pode  ser  estimulado  con  preguntas  e  accións  preparadas
previamente ou tamén improvisadas.

A conclusión pode ser clara e pode que escrita na tea final do cantastorie
coa palabra "fin", ou pode rematar cunha canción, aínda así,  chamando ao
aplauso. Pode explicarse a intención da presentación, pode "pasarse a gorra"
(é dicir, pedir unha ofrenda) ou vender as "follas voandeiras" nas que están
escritas  as  historias/cancións  narradas  e  finalmente  pódese  distribuír  outro
material relacionado co que se acaba de ver. Evidentemente, todo isto depende
do  contexto  no  que  se  realizou  o  espectáculo  e  do  grupo  involucrado  na
creación: pasar a gorra cun grupo de escolares durante a festa de fin de ano,
por exemplo, pode estar fóra de lugar!

Éxito da actuación “El penell del Mosè Bianchi” 
do Grupo cantastorie Cederna
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 OUTRAS EXPERIENCIAS
  

Non existe un único modo de ser Cantastorie. De feito, cada un/ha ten a
súa propia especificidade que plasma na súa maneira de estar na praza, na
escena e a través do seu código poético persoal. O estilo afínase co contacto
directo co público.

Pensemos, por exemplo, no polifacético  Darío Fo (premio Nobel italiano
que nos deixou en 2016), que tivo unha carreira como artista figurativo, un
artista teatral de alto interese social e político e que nas súas intervencións
combinaba con sabedoría a narración de contos, obra artística, corporalidade e
canto,  nun  estilo  moi  persoal  pero  extraído  directamente  da  tradición  dos
xograres. El, como un verdadeiro histrión itinerante medieval, inventou tamén
unha  linguaxe  (o  gramelot)  que  mesturaba  dialectos  e  cantos,  facéndoo
comprensible para todos/as e estimulando a atención en diferentes niveis.

A  grandeza  de  Darío  Fo  foi,  entre  outras,  o  ser  capaz  de  traer  unha
representación extremadamente popular e "de rúa" ao teatro sen distorsionala,
senón  enriquecéndoa  e  dándoa  a  coñecer  ao  grande  público  a  través  das
numerosas aparicións en televisión.

Polo tanto, existen na escena contemporánea moitos artistas diferentes,
dos cales imos facer un resumo, sinalando aos/ás máis próximas a La Corte
della Carta por coñecemento directo e por modalidade.

Na  escena  mundial  queremos  sinalar  dúas  realidades  de  grande  valor
social ás que nos sentimos próximas por modalidade e intención: The Bread
and Puppet Theatre e o Beehive Design Collective.

A continuación, enumeramos artistas/compañías de teatro italianas que
levan a cabo o traballo do Cantastorie de diferentes maneiras.

BREAD AND PUPPET THEATER  

“Somos Bread & Puppet Theater porque ofrecemos un bo pan de
centeo de masa nai xunto cunha grande variedade de espectáculos de
marionetas, algúns bos, outros non tan bos, pero todos para o ben e
contra  o  mal.  A  arte  do/a titiriteiro/a  axuda a mulleres,  homes  e
nenos/as a superar a orde establecida e a submisión obsesiva á súa
política e a conseguinte brutalidade”.

P. Schumann
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Actuación de Bread and Puppet Theatre

The Bread and Puppet Theatre nace en 1963 en Nova Iorque, a mans
de Peter Schumann e caracterízase por unha forte motivación política, en todas
as  súas  formas  de  expresión.  Schumann traballa  en  particular  con  títeres,
marionetas, teatro de sombras e tamén co cantastorie. Xa contamos o método
de construción dun espectáculo,  pero queremos centrarnos no grande valor
"comunitario"  que a compañía ofrece coa súa experiencia,  tanto para quen
participa como para quen goza dos seus espectáculos.

En primeiro lugar, relacionámonos co tipo de aprendizaxe non formal que
se  ofrece  á  comunidade  creadora:  nun  contexto  estruturado  pero  sen
"avaliación",  o/a  participante  introdúcese  nun  mecanismo  no  que  aprende
mirando  a  outros/as,  aqueles/as  que  xa  teñen  experiencia  nas  técnicas
construtivas e escénicas. - e contribúe activamente, inicialmente con "man de
obra" e despois cunha contribución creativa persoal. Este método pon aos/ás
participantes a mesmo nivel,  a diferenza dos/as "coordinadores/as" (é dicir,
aqueles/as que xa teñen experiencia), os/as cales están aínda así abertos á
discusión, dentro dos límites do que o Mestre desexe. Entón colaboran persoas
de  diferentes  idades  e  orixes:  anciáns/ás  e  nenos/as,  actores/actrices  e
afeccionados/as, eliminando as diferenzas sociais e xeracionais.

Dentro deste tipo de enfoque, polo tanto, tamén atopamos a forma de
aprendizaxe  non  formal:  a  preparación  dos  espectáculos  é  case  sempre
residencial  e  a  Compañía  traballa  moito  no  territorio,  polo  tanto,  danse
momentos comunitarios que van máis alá do traballo en si, pero compártese
conxuntamente e aprendemos unhas de outras a cociñar, tocar, cantar e bailar,
apréndense  idiomas  (a  miúdo  atopámonos  con  diferentes  nacionalidades  e
culturas) e todo isto é definitivamente un valor engadido.

Non  obstante,  desde  o  punto  de  vista  do  público,  como  dixemos,
traballando  no  territorio,  a  miúdo  os/as  participantes  na  creación  teñen
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familiares e amigos/as que veñen ver a actuación, polo que xa hai un vínculo
emocional tamén co espectáculo. Ademais, a poboación está involucrada na
recuperación de materiais, nos temas abordados, na elección de expresións /
historias  /  cancións  que  pertencen  á  cultura  do  territorio.  O  público
sensibilízase a través da participación activa: por exemplo, recordamos unha
actuación  na  que  se  entregaron  ás  de  cartón  previamente  preparadas  e
pedíuselle aos/ás espectadores/as que as usasen e seguisen as "leccións de
voo": o/a espectador/a convértese así en protagonista absoluto e, de maneira
lúdica e reflexiva, "experimenta" na súa propia pel o significado do que se está
falando; polo tanto, a experiencia permanecerá indeleble na súa memoria.

Finalmente,  o  público  está  decididamente  involucrado  ao  final  da
representación, na distribución do pan con salsa alioli. O día do espectáculo,
Schuman  prepara  un  forno  de  ladrillos  no  lugar  que  albergará  o  final  da
actuación (que xeralmente é itinerante, logo cruza a vila / cidade e faise así
particularmente visible para a cidadanía), préndeo e coce o pan que amasou
con masa nai,  pan  que se  distribuirá  a  todos/as  nun momento  de  grande
comuñón co público.  Con este importante acto  simbólico  quérese evocar  a
importancia do teatro e da cultura, tan fundamental coma o pan que comemos
para sustentarnos, ademais, por suposto, da referencia relixiosa da Eucaristía
católica,  na  cal  Cristo  -  a  Palabra  -  entra  no  corpo  dos  seus  discípulos  e
convértese en parte. Polo tanto, o pan é un regalo, é compartir e aceptar.

BEEHIVE DESIGN COLLECTIVE  

Unha interesantísima experiencia de traballo que recorda ao Bread and
Puppet Theatre, pero que ten un impacto máis moderno e convértese nunha
forma de teatro comunitario, desenvólvese desde o ano 2000 en América, no
Maine,  onde o Beehive Design Collective utiliza ilustracións xigantes que
"contan  historias"  para  sensibilizar  en  particular  ás  comunidades  máis
desfavorecidas sobre os efectos do capitalismo e os dereitos das minorías. O
colectivo organiza sesións de traballo reais nas que dialoga sobre ilustracións,
nunha especie de  cantastorie  altamente participativo, que utiliza a pedagoxía
activa e roza a terapia teatral. Na presentación do colectivo lese: "As nosas
campañas gráficas son a pedra angular do noso colectivo. Baseamos a nosa
existencia  na  creación  e  intercambio  deste  traballo,  utilizando  debuxos
animados  e  contacontos  para  resolver  os  grandes  problemas  do  abafador
mundo no que vivimos e presentámolos en formatos accesibles e atractivos.
Ofrecemos  estas  ilustracións  como ferramentas  educativas  populares,  tanto
para plantar as sementes do pensamento crítico e a resistencia, como para
apoiar a organización e construción do movemento en curso”.

Recomendamos a lectura do método de traballo na súa web que une a
técnica  da  recollida  de  experiencias  e  dos  contacontos  xunto  coa  arte  da
narración figurada, co obxectivo de mellorar a conciencia, o pensamento crítico
e, en consecuencia, a sociedade na que se intervén. 
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Beehive Collective

TEATRO DEL CORVO, Damiano Giambelli e Cristina
Discacciati  

Teatro del Corvo nace de Damiano Giambelli,  formado no Bread and
Puppet Theater, do cal é o referente italiano. Damiano e Cristina son artistas
que teñen traballado entre Lombardía,  Piamonte e Liguria,  pero tamén por
todo  o  mundo  desde  1992.  Exprésanse  a  través  de  títeres,  marionetas  e
cantastorie, a miúdo mesturando as técnicas.

Utilizan  música  en  vivo  e  teas  pintadas,  pero  ultimamente  tamén
experimentan  con  obxectos  "vintage"  como  o  tocadiscos.  A  relación  coa
tradición é, polo tanto, emblemática: as técnicas son traídas do pasado, pero
apuntan  a  unha  clave  de  reelaboración  moderna  que  fascina  e  involucra.
Os  seus  espectáculos  están  dirixidos  ao  público  familiar  utilizando  moitas
técnicas de participación activa, como xestos, cancións, repeticións e música.
Para as persoas adultas,  organizan varios obradoiros sobre diversos temas,
entre títeres,  grandes marionetas e  cantastorie  temáticos,  durante os cales
ensinan a técnica e a posta en escena,  así  como o grande amor por esta
profesión.

AREA TEATRO, Alessio di Modica  

"Comecei a contar historias porque escoitei a meu avó durante anos, na
súa  cociña,  sentado  nunha  pequena  cadeira  de  madeira.  Cando  marchou,
busquei esa sensación de calidez no corazón indo escoitar aos/ás anciáns/ás á
vila comunal, mentres outros ían alí para burlarse deles/as, o respecto tamén
ten que ver coa cultura. Escoiteinos/as na rúa, fronte ao mar, no bar, ás veces
incluso mentres estaban nas súas camas loitando contra as doenzas da idade.
"É bonito ser o gardián das súas historias, ter dado valor ao patrimonio oral
que  conservaron  celosamente  e  que  me  deron;  é  bonito  entón  telas
compartido”.
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Alessio  Di  Modica  é  un  Cuntista,  que  continúa  a  tradición  dos  cunti
(contos)  sicilianos.  O  cunto,  de feito,  naceu na rúa como arte popular e o
Cuntista caracterízase por unha técnica narrativa hábil baseada no ritmo, o uso
da voz e da respiración, a miúdo tamén coa axuda dunha espada para dar
cadencia á narración: as primeiras narracións tradicionais de feito contaban as
historias  dos  Paladíns  de  Francia,  polo  tanto,  o  cuntista usaba  a  espada,
brandíndoa e "facéndoa soar" como un instrumento para captar a atención. O
máximo expoñente vivo desta tradición é Mimmo Cuticchio.

A atención de Alessio non se dirixe ao repertorio de historias  clásicas,
senón a unha nova reinterpretación contemporánea sobre temáticas actuais
para crear unha memoria activa; polo tanto, diríxese á busca e creación dun
novo patrimonio inmaterial.

Aínda que a figura do Cuntista é diferente da do Narrador,  desexamos
citar a este artista polo seu papel de "arqueólogo da memoria", como lle gusta
definirse a  si  mesmo,  nun traballo  continuo de recuperación do patrimonio
inmaterial que logo transforma en narración. Entre os temas que trata están
Legalidade, Traballo, Dereitos Civís, Memoria.

Area Teatro traballa noutros campos diversos, do teatro comunitario ao
clown, ata teatro de marionetas e é un lugar moi importante de investigación e
encontro para e área na que opera: Augusta (na provincia de Siracusa), onde
está situado o centro petroquímico máis grande de Europa .

http://www.areateatro.it/
http://www.alessiodimodica.com/

MATTEO CURATELLA  

É  un  artista  milanés,  activo  desde  2003  no  territorio  nacional  e
internacional.

Matteo fai xiras nas rúas, e teatros, co seu acordeón, que é tanto un
instrumento musical de acompañamento, coma un obxecto de escena e xogo.

Nunha breve entrevista, cóntanos sobre a súa relación coa tradición: "a
tradición cambia co tempo, é importante reinventarse continuamente e vivir o
"aquí e agora”. Céntrome moito no valor do presente, un presente no que o
tempo se suspende. O  Cantastorie é capaz de anular o tempo e dirixirse a
persoas adultas e nenos/as eliminando as xeracións”.

Matteo  escolle  os  temas  a  partir  dunha  esixencia  persoal,  unha
necesidade. Recordamos entre os seus espectáculos de contos La bocca che ha
divorato  il  Fiume,  na  que  narra  o  exterminio  do  pobo  xitano  durante  a
ocupación nazi.
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LUCA CHIEREGATO  

Naceu como autor e actor de teatro hai uns 20 anos na área de Milán e
hai 7 que traballa como Cantastorie na rúa pero tamén en escolas e empresas.
Nas empresas, leva o arte da narración á esfera de falar en público, ensinando
tamén técnicas de escritura. O propósito das súas intervencións é dotar ás
persoas de ferramentas para profundar no significado da palabra.

Cando está na rúa non usa soportes, senón un cartel co que sinala a súa
presenza  e  convida  ao  público  a  escoller  "que  historia  precisas?”.
A  elección  de  afrontar  esta  profesión  deriva  dunha  necesidade  íntima  de
escritura e do "desexo de atopar a humanidade". De feito, as súas actuacións
caracterízanse por reunións cun número de participantes que van de 1 a 20,
nunha especie de "sala de estar privada" que el crea con algunhas cadeiras.
Conta con pequenos obxectos que teñen aventuras humanas, cun repertorio de
aproximadamente 160 historias.

A continuación, unha entrevista na que nos fala sobre o seu traballo na
rúa, na que se captan algunhas técnicas de interacción co público, dadas pola
pregunta-resposta ou a repetición dun retrouso. Tamén podemos observar o
uso da voz e do canto como unha ferramenta para "trazar outro espazo de
escoita”.
http://lucachieregato.it/wp_site/

Sinalamos tamén:

• Il  Teatro del  Rimbalzo - Ombretta Zaglio: Utiliza  teas pintadas e
acompañamento musical..

• Felice Pantone: Use música ao vivo, teatriños a manivela, organillo.

Entre os/as outros artistas que se refiren máis puramente ao mundo e á
"tradición" do Cantastorie, indicamos:

• Franco Trincale (as nosas persoas máis vellas recórdano na Piazza do
Duomo de Milán, contando as historias da súa terra, Sicilia, caracterizada
por unha forte crítica á mafia; deixounos recentemente), Mauro Geraci,
Fortunato Sindoni, Federico Berti, Biagio Accardi, Mauro Checi, Francesca
Prestia,  Rosita  Caliò,  Lisetta  Luchini  e  Agnese  Monaldi.
Outros detalles na seguinte páxina  web.  
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O “CANTASTORIE”: 
CRÓNICAS
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DESEÑO DO CANTASTORIE PARADESEÑO DO CANTASTORIE PARA
O PÚBLICO INFANTIL “O O PÚBLICO INFANTIL “O 
CHINEIRO DA TÍA MARÍA”CHINEIRO DA TÍA MARÍA”
Xandobela | Educación e Cultura (Galicia)Xandobela | Educación e Cultura (Galicia)

I. DATOS XERAIS

Contexto social e cultural.
Galicia é unha rexión situada no 

noroeste da Península Ibérica, que 
forma parte do Estado Español e 
dotada de recoñecemento de nación 
histórica por posuír historia, 
identidade colectiva, cultura e lingua 
diferenciadas. Conta cun rico 
patrimonio cultural inmaterial propio, 
recoñecido por toda a cidadanía 
dentro e fóra das súas fronteiras, pero
enormemente fráxil, xa que neste 
mundo cada vez máis globalizado, a 
súa vixencia está decaendo pola 
ruptura da cadea de transmisión 
interxeracional e pola extensión da 
cultura de masas e, 
consecuentemente, estase a poñer en

entredito a súa validez e relevancia. 
Urxen, polo tanto, medidas que o 
poñan en valor e reivindiquen a súa 
validez, para garantir a súa 
perdurabilidade e construír unha 
cidadanía máis ubicada e consciente 
das potencialidades da diversidade e 
riqueza do patrimonio cultural.

Aínda que hai manifestacións 
culturais que contan cunha moi boa 
saúde (sobre todo o relativo á música 
e baile galegos, que se están 
recuperando e adaptando 
perfectamente ás novas realidades 
culturais e usos sociais), o certo é que
preocupa especialmente a situación 
da lingua galega, que é o vehículo que
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permite a manifestación do resto dos 
elementos patrimoniais. Existen 
numerosos prexuízos en torno ao uso 
do galego: só se fala no rural (coa 
simultánea infravaloración e visión 
estereotipada do mundo rural), non 
sirva para nada, só o falan persoas 
vellas e sen estudios ou persoas 
militantes de determinadas opcións 
políticas, o galego é feo e bruto... 
Estes prexuízos están fortemente 
implantados na sociedade e son moi 
difíciles de erradicar sen o esforzo de 
todos os estamentos implicados. Pero 
as medidas que se están tomando na 
esfera do público e a través do 
goberno rexional son evidentemente 

insuficientes e incluso 
contraproducentes, xa que o nivel de 
coñecemento e uso do galego está 
disminuíndo a pasos axigantados, 
sobre todo no ámbito urbano e entre 
a poboación infantil e xuvenil.

Xandobela, comprometida coa 
realidade cultural e social de Galicia, 
aposta polo desenvolvemento de 
intervencións culturais e educativas 
que apoien o proceso de 
normalización lingüística a través de 
actividades de dinamización e 
divulgación cultural atractivas, 
innovadoras e participativas, 
destinadas ao público máis sensible: o
infantil e xuvenil.

Contexto organizativo.
En Xandobela traballamos desde 

hai quince anos promocionando 
hábitos lectores e difundindo o 
patrimonio cultural de Galicia a través
de numerosos tipos de actividades: 
espectáculos de narración oral, xogos 
literarios, desenvolvemento de 
materiais e metodoloxías didácticas, 
talleres creativos... Polo que despois 
da formación recibida por parte de La 
corte della Carta, e vistas as 
potencialidades da técnica, vimos 
pertinente e conveniente aproveitar a 
oportunidade para desenvolver un 
novo espectáculo que puidese ser 

incorporado ao noso catálogo de 
propostas de dinamización lingüística 
e divulgación do patrimonio literario e 
oral de Galicia. En concreto, vimos 
moi pertinente poder empregar a 
técnica como método de narración 
para público infantil e/ou familiar, en 
contexto escolar de maneira 
preferente, pero tamén susceptible de
ser realizado en contextos de 
educación non formal, como 
bibliotecas, centros culturais, 
programacións de lecer sociocultural, 
etc.

II. FORMACIÓN E CREACIÓN

Obxectivos.
● Difundir o patrimonio literario e 

oral de Galicia entre o colectivo 
infantil, a través do deseño e 
posta en escena dunha proposta
atractiva e participativa.

● Apoiar as funcións de 
normalización e dinamización 

lingüística das institucións 
culturais e educativas de ámbito
local e rexional, en concreto, 
concellos e centros escolares.

● Axudar a incrementar o valor 
social da sabedoría e cultura 
popular, así como revalorizar ás 
persoas que nolas transmiten.

   132       
         



O grupo.
As creadoras: as creadoras do 
“cantastorie” formamos parte do 
equipo de educadoras de Xandobela:

• Chus Caramés na parte 
narrativa e actoral.

• Nerea Couselo na parte 
escenográfica e técnica.
Ambas contamos con ampla e 

contrastada experiencia no deseño e 
desenvolvemento de propostas 
escénicas de narración oral para a 
difusión do patrimonio literario e oral 
e a dinamización lingüística 
destinadas ao colectivo infantil e 
familiar.

O público destinatario: para a 
experimentación contamos coa 
colaboración do Concello de Oleiros a 

través da organización da campaña 
escolar de dinamización lingüística do 
seu Servizo de Normalización 
Lingüística. Polo tanto, o público 
destinatario é o alumnado e 
profesorado dos centros escolares 
públicos do termo municipal, e máis 
concretamente, o alumnado de 6º de 
Educación Infantil (5-6 anos). A 
decisión en torno ás idades máis 
propicias veu dada despois de 
concretar o primeiro bocexo do 
espectáculo: o seu corpus literario, as 
súas dinámicas escénicas de 
interacción co público, o seu deseño 
estético, a súa duración aproximada...
son compoñentes que orientaron 
perfectamente o establecemento das 
idades recomendadas.

Aproximación ao grupo destinatario.
A proposta de Xandobela para a 

experimentación coa técnica do 
“cantastorie” dentro do Proxecto 
Babel foi adaptada en coherencia coa 
súa realidade organizacional e co 
contexto onde se pretende 
desenvolver a actividade e o público 
destinatario. Debido a que na práctica
somos dúas as persoas as que 
lideramos o desenvolvemento da 
proposta e tamén debido a que unha 
das metas que temos é garantir a 
capacidade de reprodución do 

espectáculo en calquera contexto 
cultural e socioeducativo, estimamos 
conveniente diluír a necesidade do 
“coro” como compoñente escénico e 
actoral estanco e intercambialo polos 
outros mecanismos de participación e 
interacción co público, que será 
distinto cada vez. Desta maneira, a 
parte actoral e escénica desenvólvea 
unha única persoa, que é, á súa vez, 
a que convida ao público a 
converterse en “coro” a través de 
variados mecanismos.

Etapas organizativas.
Tempo utilizado para a creación: 
en Xandobela emprendemos a tarefa 
de investigación sobre o repertorio de 
contos da tradición oral europea para 
a súa posterior adaptación e 
desenvolvemento do espectáculo de 
narración oral. Durante xullo e agosto 

do 2019 seleccionamos o corpus 
literario, esbozamos a estrutura 
narrativa e escénica, deseñamos os 
materiais escenográficos e a imaxe 
gráfica do espectáculo. Contactamos 
co Servizo de Normalización 
Lingüística do Concello de Oleiros para
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que facilitasen a experimentación con 
público e recibiron a proposta con 
moito interese. A construción do 
“cantastorie” estendeuse durante 
dúas semanas no mes de xaneiro de 
2020, simultaneándoa cos ensaios e 
adaptacións ao texto narrativo. A 
estrea tivo lugar o luns 3 de febreiro e
ao longo desa semana realizamos 
outras dúas sesións nas escolas do 
Concello de Oleiros.

Selección do texto: a  selección do 
repertorio literario e oral da nosa 
proposta para o “cantastorie” é froito 
do coñecemento do patrimonio 
cultural galego e da experiencia do 
equipo no deseño e desenvolvemento 
de proxectos de promoción da lectura 
infantil ao longo de case quince anos 
de bagaxe profesional.

● “Medio pito”: conto tradicional 
que narra as aventuras dun pito
con só unha pata, unha á e un 
ollo, un “medio pito”, que anhela
visitar á gobernadora da cidade 
amurallada máis próxima. No 
seu camiño a auga, o vento e o 
lume pídenlle axuda, pero el 
refusa axudarlles. É unha 
historia que explica cal é a orixe
dos cataventos no alto dos 
campanarios.

● “Por orde real”: conto popular 
que nos explica por que as 
vacas sempre teñen que andar 
a espantar ás moscas co rabo.

● Canción popular galega 
“Vouvos a contar un conto 
de 25 mentiras”.

Coñeciamos estes contos e 
tiñamos ganas, desde hai tempo, de 
crear unha proposta escénica con 
estas historias, polo que a selección 
do repertorio tivémola bastante clara 
desde o principio.

Decisións escénicas e 
escenográficas: 

● Darlle un nexo narrativo a todo 
o espectáculo: ao tratarse 
dunha proposta escénica con 
tres elementos narrativos 
diferentes, pareceunos 
necesario crear unha trama 
narrativa xeral na que tivesen 
cabida os tres textos de maneira
coherente. Así, e analizados os 
puntos comúns dos textos, 
vimos que tiña sentido que a 
trama xeral estivese 
protagonizada pola propia 
narradora que, en primeira 
persoa, recibise resposta ás 
súas interminables e continuas 
preguntas sobre as cousas que 
a rodean (por que as vacas 
están sempre rodeadas de 
moscas; por que hai un pito no 
alto dos campanarios; se se 
poden dicir mentiras sen facer 
dano a ninguén...), conectando 
coa curiosidade innata do 
público potencial do 
espectáculo.

Quen dá resposta a todas 
as súas dúbidas e preguntas é a
tía María, a través dos contos e 
cancións que atesoura no 
chineiro da súa casa: a elección 
dunha muller vella non é banal, 
xa que pretende homenaxear o 
imprescindible papel das 
mulleres na transmisión do 
patrimonio cultural no ámbito 
doméstico.

● Elección dun chineiro como 
estrutura de apoio visual e 
narrativo: polas mesmas razóns
que esgrimíamos no apartado 
anterior, tamén vimos 
conveniente que o noso 
“cantastorie” puidese albergar 
os tres textos nun único 
continente ou lenzo. As 
posibilidades que nos ofrecía o 
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chineiro e as súas portas, xunto 
co seu forte poder simbólico, 
foron irresistibles, a pesar das 
dificultades construtivas que 
supoñiamos ía ter a súa 
elaboración. Desta maneira, 
optamos por deseñar un 
chineiro nun grande lenzo, 
cuxas portas se puidesen abrir 
para mostrar os debuxos 
correspondentes a cada unha 
das tres narracións.

● Elementos movibles cos que 
xogar. Para dotar de maior 
dinamismo e atractivo ao 
espectáculo, co obxectivo de 
garantir a atención dun público 
tan esixente como é o infantil, 
optamos por crear elementos 
móbiles cos que interaccionar 
na narración. Son elementos 
con carga significativa e/ou 
simbólica:
● nun primeiro momento o 

chineiro está oculto por dúas 
teas negras nas que se 
debuxou respectivamente 
uns “ZZZZZ” (para simbolizar

que a tía María está a durmir
e a narradora, coa axuda do 
público, espértaa) e a porta 
de entrada á casa (que se 
destapa para mostrar o 
chineiro e que simboliza a 
benvida por parte da tía 
María e a súa disposición 
para contestar as preguntas 
da narradora).

● as portas do chineiro ábrense
para mostrar os deseños 
sobre os que se apoian a 
narración de cada un dos 
contos/canción que dan 
resposta ás preguntas da 
narradora. O efecto sorpresa 
está garantido.

● No conto “Por orde real”, a 
trama sucédese nun grande 
ágape. Os pratos coas 
comidas do banquete son 
elementos externos ao propio
lenzo, que se van 
presentando a medida que a 
comida vai avanzando.

● utilízase unha culler como 
batuta para guiar a 
interpretación da canción. O 
uso non convencional de 
obxectos coñecidos e 
recoñecidos polos nenos e 
nenas é un sinxelo recurso 
humorístico que axuda 
tamén a crear expectación e 
manter a súa atención e 
motivación.

● Solapa sorpresa: no lenzo do
conto “Medio pito” o debuxo 
da cidade amurallada é en 
realidade unha solapa na que
está gardada unha imaxe 
dun catavento real.

● Mecanismos que garanten a 
interacción: convertemos ao 
público en “coro” a través de 
sinxelos pero efectivos 
elementos narrativos. Para 
espertar á tía María, a narradora

   135       
         



e o público teñen que recitar 
ben alto e reiteradamente uns 
versos; para abrir cada unha 
das portas do chineiro, o público
ten que efectuar determinadas 
accións (berrar, dar palmas, 
soprar); a canción final é 
interpretada pola narradora e 
polo público (no retrouso dan 
palmas e o texto das coplas está
plagado de debuxos que os 
nenos/as teñen que descifrar 
para continuar cantando).

Construción do “cantastorie”: a 
construción efectiva do “cantastorie” 
empezou unha vez tivemos clara a 
trama do espectáculo con detalle e 
esbozado o deseño do lenzo e os 
debuxos de cada un dos textos. O 
noso maior reto, non obstante, foi a 
construción dunha estrutura estable, 
duradeira, portátil e fácil de montar, 
que portase os lenzos do 
“cantastorie”, xa que, como 
comentamos máis atrás, a nosa 
intención era crear unha proposta de 
calidade para incorporala ao catálogo 
de actividades ordinarias de 
Xandobela para ser replicada baixo 
demanda indefinidamente.

As dificultades que debiamos 
salvar foron: a necesidade de que o 
lenzo principal co debuxo do chineiro 
fose grande para que cada unha das 
portas que se abrisen puidesen 
mostrar os debuxos do conto 
correspondente con claridade e nitidez
desde certa distancia; darlle certa 
rixidez ás portas para permitir abrilas 
e cerralas sen que a integridade física 
da tea se vise afectada; necesidade 
de que a estrutura fose portátil, fácil 
de montar e susceptible de ser 
montada en calquera espazo e lugar 
sen requisitos materiais adicionais.

Para salvar estas dificultades, 
optamos por construír unha estrutura 
de madeira con laterais fortes nas que

ensartar travesaños máis lixeiros onde
suxeitar os lenzos cun sistema de 
velcros. Antes desta solución final 
foron moi numerosas as alternativas 
experimentadas e descartadas: 
desbotamos as ideas de usar trípodes 
de metal, estruturas prefabricadas 
propias de instalacións publicitarias 
portátiles, de usar lona ou madeira en
lugar de tea,...

Unha vez construída a estrutura 
base, cuxas dimensións finais foron de
190*160 cm, emprendemos a tarefa 
de deseñar o sistema de velcros e 
lenzos superpostos. E unha vez que 
estas cuestións estruturais quedaron 
resoltas satisfactoriamente, 
emprendemos a tarefa de debuxar. O 
deseño e elaboración dos debuxos nos
lenzos foi relativamente sinxelo unha 
vez resolta a cuestión estrutural. Por 
último, deseñamos os obxectos 
móbiles do espectáculo: as teas 
negras, os pratos de comida, a culler-
batuta...
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O resultado material final é unha 
estrutura estable e portátil, 
relativamente lixeira, que se desprega
e móntase en cinco minutos sexa cal 
sexa o espazo a disposición.

Escolla do lugar: para experimentar 
co cantastorie decantámonos por 
aproveitar os contactos cos nosos 
socios locais, en concreto co Concello 
de Oleiros, co que levamos 
traballando máis de cinco anos no 
deseño e desenvolvemento das 
campañas escolares de dinamización 
lingüística. As razóns principais que 
orientaron esta decisión son:

● Elección dos destinatarios 
principais da acción escénica: 
dado que en Xandobela tivemos 
claro que o noso espectáculo ía 
estar deseñado para público 
infantil, concluímos que era 
pertinente desenvolver estes 
primeiros testeos en contexto 
escolar, para garantir a 
convocatoria e asistencia de 
público.

● Disposición por parte do 
Concello de Oleiros, a través do 
seu Servizo de Normalización 
Lingüística, a asumir o risco de 
acoller actividades 
experimentais de dinamización 

lingüística.
● Existencia do programa de 

dinamización lingüística entre o 
público escolar, co que 
Xandobela colabora desde hai 
xa cinco anos e que nos 
permite, polo tanto, probar 
novas propostas de intervención
educativa e cultural nun entorno
coñecido, confortable e con 
vocación construtiva. Este feito 
tamén facilitou que a proposta 
fose avaliada por diversos 
profesionais da educación e 
cultura (profesores/as, técnico 
municipais e responsables 
políticos), para coñecer as súas 
opinións e adaptar a actividade 
en función das súas aportacións.

● Idoneidade, coherencia e 
coincidencia entre os obxectivos
dos tres tipos de axentes 
implicados: coa posta en 
marcha desta iniciativa, tanto 
Xandobela (e por extensión o 
proxecto Babel), coma o Servizo
de Normalización Lingüística 
municipal, coma os centros 
escolares, ven cumpridos os 
seus obxectivos de aprendizaxe,
de normalización da lingua 
galega e de divulgación cultural 
(a nivel lingüístico e do 
patrimonio literario e oral).

 

   137       
         



Dificultades.    
A  maior dificultade que tivemos 

que salvar, como xa manifestamos, foi
o deseño e a construción da estrutura 
de madeira para portar os lenzos, e 
idear un sistema de suxeición que 
garantise a integridade física das teas.

Tamén foi laborioso o proceso de 
memorización dos textos elaborados, 
pois decantámonos por que todos os 
diálogos que mantén a narradora coa 
tía María fosen en verso, seguindo a 
estrutura literaria das coplas 
tradicionais.

III. ACTUACIÓN

Escolla do lugar da actuación.
Realizáronse tres sesións do 

espectáculo en tres centros escolares 
do Concello de Oleiros, centros que 
puxeron á nosa disposición espazos 
amplos, con boa acústica e libres de 
mobiliario. No CEIP A Rabadeira 
contouse coa biblioteca; no caso do 
CEIP Luís Seoane, contamos cunha 

aula destinada ás actividades de 
psicomotricidade do seu edificio de 
Educación Infantil; no CEIP Parga 
Pondal dispuxemos dunha aula 
destinada a usos múltiples. Nos tres 
casos optamos por non dispoñer 
cadeiras, e os nenos e nenas sentaron
no chan.
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Estratexias para a promoción.
Aproveitamos a estreita relación 

que temos co Servizo de 
Normalización Lingüística do Concello 
de Oleiros froito de máis de cinco 
anos de frutífera colaboración, para 
propoñerlles a posta en escena do 
espectáculo a través da convocatoria 
da campaña escolar de dinamización 
lingüística do curso 2019-2020. 
Despois da súa aceptación, o persoal 
técnico municipal púxose en contacto 
directamente cos centros escolares 
para ofrecerlles a actividade e 
resultaron catro as escolas 

interesadas.
Neste sentido, o traballo de 

promoción do espectáculo que 
desenvolvemos desde Xandobela foi:

● Deseño e elaboración da imaxe 
do espectáculo.

● Redacción de textos 
promocionais, ficha artística e 
ficha técnica e deseño de 
dossier informativo, que 
entregamos puntualmente ao 
persoal técnico do Concello de 
Oleiros para a súa distribución 
entre os centros escolares.

Duración.
A duración de cada unha das sesións é de 35-40 minutos 

aproximadamente.

Capacidade de réplica.    
Ata o momento desenvolvemos 

tres sesións do espectáculo e foron 
moi satisfactorias. Prevemos que a 

calidade da posta en escena se vaia 
incrementando a medida que as 
réplicas se vaian sucedendo.
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IV. CONCLUSIÓNS

Avaliacións externas.
Recibimos valoracións positivas 

tanto por parte do profesorado como 
por parte do persoal técnico municipal
do Concello de Oleiros de maneira 
explícita. Estiman, especialmente, o 
fomento da participación activa dos 
nenos e nenas na narración das 
historias, como estratexia para que se
expresen en lingua galega.

A nosa percepción, a través da 
observación do público, foi tamén en 
liñas xerais positiva, aínda que 
evidenciamos algúns pequenos 
detalles a mellorar na súa posta en 
escena e no deseño dos elementos 
escénicos do espectáculo, melloras 

que acometeremos nas seguintes 
intervencións sen lugar a dúbidas. A 
pesar destas autocríticas construtivas 
que, por outro lado, forman parte 
necesariamente da nosa práctica 
profesional habitual e que nos 
permiten mellorar constantemente, 
observamos con satisfacción o nivel 
de entusiasmo, de sorpresa, de 
curiosidade, de participación... por 
parte de público.

En definitiva, a proposta cumpre 
perfectamente a misión de difundir o 
patrimonio oral e literario en xeral, e 
do patrimonio oral e literario galego 
entre público infantil en particular.

Avalacións internas.
O  “cantastorie” é unha técnica 

que para Xandobela ten un enorme 
potencial para desenvolver as súas 
actividades habituais relacionadas coa
divulgación do patrimonio literario e 
oral, dinamización lingüística e 
promoción de hábitos de lectura. 
Asumimos desde un principio o reto 
de elaborar un produto complexo na 
súa construción para ser replicado con
carácter indefinido: a pesar de que o 
proceso foi duro e cheo de incertezas 
e dúbidas, estamos enormemente 
satisfeitas co resultado tanto 
escenográfico como escénico. 
Satisfacción que se ve incrementada 
grazas ás valoracións positivas do 
público que participou na proposta ata
o día de hoxe.

Seguramente, e coas 
aprendizaxes técnicas que logramos 
conseguir, no caso futuro de ter que 
afrontar unha nova produción 
escénica deste tipo, as decisións 

construtivas estarían mellor 
orientadas e o proceso sería moito 
máis eficaz e áxil. Gañamos en 
capacidade xeradora de proxectos 
escénicos en todos os seus elementos 
e fases, integrando, ademais, a 
vocación e intencionalidade de 
divulgar contidos literarios e orais con 
calidade escénica, estética e artística.

Somos conscientes tamén de 
certos compoñentes do “cantastorie” 
que funcionarían mellor con certas 
adaptacións. Despois destas primeiras
experimentacións, temos 
diagnosticado e sentido a necesidade 
de acometer pequenos axustes tanto 
na posta en escena como no deseño 
das ilustracións dos lenzos para 
garantir que a técnica explota todas 
as súas potencialidades de interacción
a través do público convertido en 
“coro” e para consolidar a misión final 
do espectáculo en tanto difusora do 
patrimonio literario e oral galego.
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Transferibilidade de competencias.
En Xandobela contemplamos a 

posibilidade de seguir explorando e 
explotando as potencialidades da 
técnica do “cantastorie” para cumprir  
a nosa misión organizacional a través 
do deseño de actividades que 
permitan diversificar e ampliar a nosa 
carteira de servizos:

● Con toda seguridade, e unha 
vez que o espectáculo “O 
chineiro da tía María” está 
testado e validado, 
presentaremos a actividade a 
distintos circuítos culturais de 
ámbito rexional para realizar 
novas sesións baixo demanda, 
en equipamentos culturais e 
socioeducativos de todo tipo 

(bibliotecas, centros culturais, 
escolas...).

● Prevemos a posibilidade de 
volver a empregar a técnica 
para novas propostas escénicas 
encamiñadas a promover o uso 
da lingua galega e a difusión do 
patrimonio literario e oral.

● Estudiaremos as oportunidades 
que a técnica do “cantastorie” 
nos ofrece para deseñar 
propostas de formación, 
intervención e creación 
colectiva, coa participación de 
individuos ou entidades 
interesadas tanto a nivel 
formativo ou profesional, como 
a nivel persoal ou social.
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UNHUNHA EXPERIENCIA NUNHA A EXPERIENCIA NUNHA 
ESCOLA DE EDUCACIÓN ESCOLA DE EDUCACIÓN 
ESPECIALESPECIAL
AsociaciónAsociación UNIVERSITUR (Romenía) UNIVERSITUR (Romenía)

I. DATOS XERAIS

Contexto social e cultural.
A Asociación Universitur ten a 

súa sede en Bucarest, que é a capital 
e a cidade máis grande e poboada de 
Romanía. Non obstante, recentemente
estendemos os obxectivos das nosas 
actividades ás escolas secundarias 
inferior e superior das rexións en forte
desenvolvemento do sur, sureste e 
suroeste de Romanía. Esta foi a 
principal consecuencia da nosa 
colaboración coa Asociación Cultural 
Philmys  nalgúns temas sociais de 
interese xeral. Conxuntamente, 
abordamos temas como a emigración 
xuvenil, a depresión, o abuso 
emocional e a violencia entre a 
mocidade, e tamén a educación fóra 
de liña como resposta á crecente 
adicción a Internet de nenos/as e 
mozos/as. A competencias de 
Philmys, adquiridas a través da 
experiencia de traballar con mozos/as 
e unha formación artística, 

convertérona na entidade socia ideal 
tamén para este proxecto. Nel, 
combinamos as nosas experiencias en
diversos ámbitos e as habilidades en 
educación formal e non formal para 
ofrecer o cantastorie como un método
para promover o patrimonio literario 
entre as nenas e nenos 
desfavorecidos.

Como a nosa investigación 
mostrou mentres escribiamos esta 
Guía, non hai casos documentados de 
persoas, organizacións ou institucións 
que usen o cantastorie en Romanía. 
Ademais, a nosa investigación non 
mostrou, na historia romanesa, 
ningún concepto de cantastorie 
equivalente ou similar ao italiano.

A única experiencia vagamente 
similar que ten Universitur neste 
ámbito foi a colaboración en torno ao 
2010 co artista e mestre siciliano 
Alessio Di Modica, especializado en 
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teatro, clown e na tradición dos títeres
sicilianos. Non obstante, o método de 
Alessio, tal como o aprendemos, é 
bastante diferente do método 
proposto nesta Guía, polo que o 

mencionamos só como unha 
experiencia preliminar que nos fixo 
coñecer o cantastorie, pero non como 
un momento formativo para 
Universitur.

II. FORMACIÓN E CREACIÓN

Obxectivos.
● Promover o patrimonio literario 

e oral entre os/as estudantes de
maneira interactiva e creativa.

● Mostrar a docentes e 
animadores/as un método non 

formal e interactivo que utilizar 
para crear proxectos e clases 
interdisciplinarias (con 
obxectivos formativos que 
toquen temas como gramática e
literatura, arte e apoio).

O grupo.
O  noso grupo creativo consistiu 

en dous subgrupos:
● O grupo creativo principal, con 3

membros a cargo da educación 
non formal (ENF) e o apoio 
creativo, así como a loxística:
◦ Anca Tudoricu (Universitur), 

que se ocupou do apoio da 
ENF e a loxística, así como a 
comunicación coa escola;

◦ Eliza Donescu (Universitur), 
que se ocupou da narración 
de contos e a loxística; é 
parte do equipo de 
Universitur;

◦ Sabina Grădinaru (Asociación
Cultural de Philmys), que se 
ocupou da narración de 
contos e o apoio creativo. 
Involucramos a Sabina para 
ter a oportunidade de 
transmitir o método do 
cantastorie a outra 
animadora e, ao mesmo 
tempo, poder aproveitar as 
súas habilidades e axudarnos
na iniciativa. Sabina ten anos

de experiencia como actriz, 
dramaturga e animadora. 
Durante a súa estimulante 
carreira como animadora, 
que xira en torno á educación
artística, xa ten 
experimentado con 
diferentes métodos de 
traballo con nenas e nenos 
desfavorecidos ou con 
problemas de conducta. 
Tamén é co- fundadora da 
Asociación Cultural Philmys, 
que ten sido a nosa socia 
desde 2018. A súa 
participación no grupo 
creativo foi de grande 
beneficio para os resultados 
xerais da nosa iniciativa, 
dadas as características das 
persoas beneficiarias. Sabina
presentou propostas 
prácticas e construtivas 
durante as fases de 
planificación do traballo, 
coordinou o proceso creativo 
e concibiu o espectáculo final
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xunto cos nenos e nenas.
● O grupo creativo secundario 

estaba composto pola maioría 
dunha clase de 7º grao da 

escola que atopamos para a 
iniciativa local do cantastorie: 
10 estudantes entre 12 e 14 
anos con discapacidades 
cognitivas e/ou condutuais.

Aproximación ao grupo destinatario.
Cremos que o cantastorie pode 

ser un método diferente para 
promover o patrimonio literario entre 
os nenos e nenas, unha categoría 
suxeita á tentación e ao risco de pasar
demasiado tempo en liña e, ao 
mesmo tempo, suxeito a unha 
verdadeira aversión á literatura 
tradicional en papel. Por esta razón, 
co obxectivo adicional de ter un maior
impacto social, decidimos traballar 
con nenos/as, especificamente cun 
grupo desfavorecido.

Inicialmente, a nosa intención 
era traballar cunha institución para 
menores situada no segundo distrito 

de Bucarest. Pero a burocracia e a 
gran falta de interese por parte das 
autoridades encargadas da xestión 
puxéronnos isto moi difícil. Os nosos 
intentos de obter un acordo de 
colaboración desembocaron en 
chamadas telefónicas sen resposta, 
correos electrónicos a direccións 
oficiais que non deron case ningún 
resultado. Non obstante, nesta etapa, 
alguén nos falou dunha escola 
especial para nenos/as con 
discapacidades, chamada "Escola 
Secundaria Especial No. 4", situada no
cuarto distrito de Bucarest; aquí 
finalmente puidemos contactar e 
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coñecer aos/ás xerentes.
A escola atópase nun edificio 

tradicional, construído a principios do 
século XX. Co tempo tivo varios 
nomes, dependendo do seu rol 
específico e usuarios/as. Actualmente 
é un complexo escolar que consta de:

1. Unha gardería para nenos/as 
de 0-3 en fase preescolar con 
necesidades especiais;

2. Unha escola infantil para 
nenos/as de 3 a 6 anos.

3. Unha escola especial con 
clases do primeiro ao décimo grao 
para estudantes de 7 a 16 anos con 
discapacidades mentais, psicomotrices
e outras discapacidades asociadas.

Inicialmente contactamos co 
psicólogo escolar e puidemos 
programar unha reunión para 
presentar a nosa proposta. O 21 de 
xaneiro de 2020, tivemos unha 
reunión co director, o logopeda e o 
psicólogo, a quen presentamos o 
proxecto no seu conxunto e a nosa 
intención de traballar cos/as 
estudantes. Mostráronse receptivos ás
nosas ideas, polo que atopamos ao 
noso grupo destinatario: nenos/as con
discapacidades.

A escola estaba realmente 
contenta de recibirnos e deixarnos 
traballar cos nenos e nenas. Despois 
dunha análise preliminar, a escola 
propuxo que traballaramos coa 
sección B do terceiro grao, que incluía
a 14 estudantes con discapacidades 
moderadas, a maioría con déficit de 
atención e discapacidade mental. 
Comezamos visitando o espazo de 
traballo reservado para nós pola 
escola e acordando o horario de 
traballo.

Optamos por un tempo de 
preparación para o cantastorie de 
máximo dúas horas ao día, durante 
unha semana escolar, tendo en conta 
os períodos de atención dos nenos e 
nenas e as súas necesidades 

específicas. Traballamos cos nenos/as 
na súa aula e na súa sala de xogos.

Antes de escoller o texto para o 
cantastorie, falámolo co director e o 
psicólogo da escola. Nós queríamos 
escoller algo relacionado co plan de 
estudos da sétima clase, pero 
suxeriron propoñer algo externo para 
facelo máis atractivo. Tamén 
debatemos sobre o tipo de público, é 
dicir, os/as outros/as estudantes, 
algúns/has de só 7 anos e outros/as 
con graves discapacidades cognitivas.

Despois de coñecer ás nenas e 
nenos e avaliar ata que punto 
poderiamos chegar con eles/as, 
tiñamos escollida unha historia 
romanesa para nenos/as pouco 
coñecida que nos levou a optar por 
outra historia romanesa (esta moi 
coñecida). A historia que escollemos 
fala dunha cabra moi malcriada que 
vive coa súa nai, tía e avoa que lle 
satisfán todos os seus caprichos. 
Cando as tres cabras adultas deixan á
cabra soa na casa por un día, o seu 
hábito de berrar e chorar cando quere
algo métea en problemas co raposo, o
oso e o lobo. Ao final do día, a cabra 
aprende a importancia de ser máis 
independente e a coidarse a si 
mesma.

Eliximos este texto porque:
● É breve, para así poder lelo cos 

nenas e nenos un par de veces 
no momento da preparación sen
perder a súa atención;

● Contén repeticións de frases 
clave e ten un ritmo de 
cantinela, o que o fai adecuado 
para involucrar ao coro;

● É simple, para que todo o 
público poida seguilo e 
comprendelo.

Pensamos que a mensaxe contida
na historia, a de ser máis 
independente e autosuficiente, sería 
unha boa mensaxe para o noso grupo 
de traballo.
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Proceso de traballo paso a paso.
Durante os 5 días de traballo, 

pasamos aproximadamente 2 horas 
ao día en contacto coas nenas e nenos
na escola. Pasamos un par de horas 
cada día traballando co equipo 
creativo principal da oficina de 
Universitur para pintar as teas e 
preparar os materiais.

Día 1: O primeiro día levamos a 
cabo actividades de construción de 
grupo e contacontos coas nenas e 
nenos, para coñecernos e avaliar os 
seus intereses e habilidades.

Entre as primeiras actividades 
que levamos a cabo, esperabamos 
poder mellorar toda a súa experiencia 
ao final da presentación: polo tanto, 
pedímoslle a cada neno/a que fixese 
un autorretrato e o asinase. Logo 
usamos estes autorretratos nas 
actividades de contacontos do día, 
animando ás nenas e nenos a falar 
sobre si mesmos, das súas paixóns 
imaxinando que teñen súper poderes. 
Queriamos romper o xeo e mostrarlles
que contar historias non é difícil nin 
complicado. Tamén queriamos que se 
sentisen valorados/as e cómodos/as 
como súper heroes/heroínas en vista 
do traballo que iamos facer xuntos/as.

Despois da primeira sesión de 
traballo, os seus debuxos 
convertéronse en autorretratos de 
súper heroes/heroínas: deixámolos a 
un lado temporalmente, para preparar
unha sorpresa máis tarde.

Rematada a sesión de traballo, 
tivemos unha xuntanza co profesor e 
o persoal da escola, e logo unha 
reunión interna para elixir o texto e 
decidir os episodios da historia e 
debuxar os bocexos. Comezamos a 
debuxar nas teas.

Día 2: Na escola, continuamos 
con actividades de cohesión grupal e 
de contacontos coas nenas e nenos. 
Lemos a historia xuntas por primeira 
vez, e despois discutímola xuntos para
ver que pensaban e que partes 
atraían máis a súa atención.

Despois da escola, tivemos unha 
sesión de traballo co equipo creativo. 
Recompilamos os comentarios das 
nenas e nenos e definimos os 
episodios da historia. Rematamos as 
teas, só os contornos, non as cores.
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Día 3: na escola mostrámoslles 
aos nenos/as os debuxos nas teas e 
pedímoslles que nos axudasen a 
colorealos. Mentres as nenas e nenos 
coloreaban, as persoas adultas 
axudábanos falando sobre os 
episodios e os personaxes que 
estaban pintando, para refrescar a 
historia nas súas mentes.

Despois da escola, o grupo 
principal rematou de pintar a tea e 
traballou nos obxectos de escena e os
seus materiais. Tivemos que 
completar as teas sen as nenas e 
nenos porque o tempo era pouco e 
porque algúns/has dos nenos e nenas 
con déficit de atención non puideron 
rematar de pintar no tempo que 
pasamos con eles/as. Despois de 
rematar as teas, estruturamos o texto
para cada episodio e decidimos cando 
e como interviría o coro.

Día 4: Na escola, mostrámoslles 
ás nenas e nenos as teas 
completadas. Sentamos nun 
semicírculo e volvemos ler a historia, 
esta vez con alguén volteando as teas
a medida que avanzaba a historia. 
Despois da lectura, explicámoslles 
como se realizaría a actuación e 
asignamos os roles, tendo en conta o 
que cada un/ha quería facer. Pasamos
o resto do tempo con eles/as 
ensaiando e preparando a actuación, 
asegurándonos de que puidesen 
recordar todo o que tiñan que dicir e 
facer. Ao final, os roles establecéronse
da seguinte maneira: do grupo 
creativo principal, Elisa foi a narradora
e Sabina dirixiu o coro. Un neno foi o 
narrador secundario, que interviña de 
vez en cando con frases clave. 
Encargóuselle a dous nenos que 
volteasen as teas e o resto formaba 
parte do coro. Para involucralos o 
máis posible, tiñamos obxectos que 
representaban ás cabras e asignamos 
un a cada neno/a para resaltar os 
momentos clave de la historia.

Despois da escola, o grupo 
principal realizou unha breve reunión 
para facer algúns cambios na 
actuación en función dos comentarios 
das nenas e nenos e a súa 
participación durante os ensaios.

Día 5: Na escola, reunímonos 
coas nenas e nenos e ensaiámolo un 
par de veces, despois do cal nos 
presentamos fronte a uns 25 nenos/as
e o seu profesorado. Sen que o 
soubesen, engadimos unha tea final 
que só se revelou ao final da 
actuación. A tea contiña todos os seus
autorretratos, nun xesto simbólico 
para mostrar o importante papel que 
xogaran na configuración e narración 
da historia.
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Loxística creativa e instalación do Cantastorie.
Decidimos usar unha tea dobre 

sostida cun soporte de fondo 
axustable (utilizado en fotografía). A 
idea da tea dobre xurdiu como unha 
solución para simplificar a pintura: 
dado que o personaxe principal estaba
en cada episodio, decidimos debuxala 
na tea dereita, que permaneceu fixa, 
co engadido de varios obxectos 
escénicos ou efectos de movemento 
para cada episodio. Os episodios da 
historia estaban representados nas 
teas da esquerda e volteáronas os/as 
nenos/as. Desta maneira, só tivemos 
que debuxar ao protagonista unha vez
e tivemos máis tempo para traballar 

no resto. Ademais da dobre folla no 
soporte, tamén fixemos obxectos 
escénicos que as nenas e nenos 
poderían usar para suxerir outros 
personaxes e algunhas das accións. 
Esta opción tamén serviu para 
xestionar o grupo e para asegurar que
cada neno/a tivese un papel na 
exhibición e se sentise valorado/a e 
motivado/a para participar.

A actuación tamén tiña un 
compoñente musical: o coro cantaba 
unha cantinela nun dos episodios e 
cada vez que se volteaba a tea, o son 
dun instrumento de percusión 
subliñábao.
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Dificultades.
● Unha limitación que sabiamos 

que tiñamos como grupo 
(incluso entre as nosas 
voluntarias e voluntarios) era a 
falta de habilidades artísticas, 
como debuxar, pintar, cantar ou 
tocar un instrumento. 
Superamos este obstáculo, 
incluso antes de atopar ao 
grupo destinatario, ao decidir 
colaborar coa Asociación 
Cultural Philmys. Non obstante, 
tería sido ideal ter alomenos a 
outra persoa con habilidades 
artísticas no grupo.

● Outro desafío foi traballar con 
nenos/as con discapacidades 
cognitivas, o que nos levou a 
encontrarnos alomenos dous 
pasos fóra da nosa zona de 
confort: un paso debido á nova 
ferramenta coa que estabamos 
experimentando e outro paso 
polo grupo destinatario 
escollido. Coa axuda do seu 
profesorado e confiando na nosa

experiencia na facilitación de 
actividades de educación non 
formal, puidemos adaptarnos 
rapidamente ás súas 
necesidades específicas. Non 
obstante, a flexibilidade foi a 
clave: o proceso creativo e de 
aprendizaxe foi moi diferente do
que previramos inicialmente, 
polo que tivemos que 
adaptarnos no camiño.

● Teríanos gustado dedicar máis 
tempo ao proceso creativo coas 
nenas e nenos. 
Desafortunadamente, foi 
bastante difícil manter a súa 
atención e interese durante 
máis de 2 horas ao día porque 
tamén necesitaban moito 
movemento e varias das nosas 
actividades requirían repetición 
e concentración prolongada 
nunha soa tarefa. Cremos que 2
horas ao día con nenos/as foi a 
mellor opción, pero no futuro 
poderiamos engadir 1 ou 2 
xuntanzas a todo o camiño.

III. ACTUACIÓN
Cando quedou claro que 

estariamos traballando cos/as 
estudantes da Escola Especial, a 
decisión foi naturalmente levar a cabo
a actuación final nese lugar. 
Queriamos achegar o cantastorie a 
eses nenos/as e ao seu profesorado 
como una maneira diferente de 
achegarse aos libros e ás historias, xa
que moitos dos/as estudantes tiñan 
déficits cognitivos e dificultades na 
lectura.

Inicialmente pensamos en 
convidar a algúns pais e nais á 
presentación, pero había varios 

obstáculos: as xuntanzas de creación 
e presentación tiveron lugar de mañá,
polo que as nais e pais estaban no 
traballo. Ademais, moitas familias 
proviñan de fóra da cidade e as súas 
fillas e fillos vivían en aloxamentos 
escolares ou enfrontaban unha longa 
viaxe diaria de ida/volta á escola. No 
último momento, o director convidou 
a algúns/has estudantes e 
profesores/as que non tiñan leccións  
esenciais nese momento. Dada a 
natureza "íntima" da actuación, a 
única promoción foi interna, entre o 
persoal da escola.
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A actuación en si durou 10 
minutos, pero todo o evento durou ao 
redor de 30 minutos. Fixemos unha 
breve presentación ao principio. Ao 
final, chamamos polo nome a cada 
neno/a que participou e démoslle un 

pequeno premio diante do público. 
Despois de todo isto, tamén tivemos 
unha breve reunión co profesorado 
presente respondendo ás súas 
preguntas sobre BABEL, Erasmus + e 
o cantastorie.

IV. CONCLUSIÓNS

Avaliacións externas.
A parte máis gratificante desta 

experiencia foi a continua 
retroalimentación recibida das nenas 
e nenos do grupo creativo secundario.
O camiño era bastante difícil e 
requiría moita enerxía, pero pagou a 
pena. Cada día, as nenas e nenos 
preguntaban se volveriamos ao día 
seguinte e que fariamos. Estaban 
emocionados/as de traballar 

conxuntamente, pero antes da 
exhibición preocupáballes que o 
público se rise deles/as. A pesar disto,
deron o mellor deles/as na exhibición 
e recibiron moitos aplausos. 
Rematada a exhibición, 
preguntáronnos cando volveriamos e 
decepcionoulles saber que o noso 
tempo xuntos rematara.
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A retroalimentación do director e 
o profesorado tamén foi moi positiva. 
Agradeceron a nosa  proposta de 
facer algo activo e creativo coas 
nenas e nenos, porque este é o tipo 
de actividade que mellor apoia as 

súas necesidades de desenvolvemento
cognitivo. Tamén estaban 
interesados/as tanto na nova técnica 
como no proxecto e pediron manterse
en contacto para futuras 
colaboracións.

Avaliacións internas.
Para Universitur, o cantastorie 

abre unha ampla e nova perspectiva 
sobre as nosas capacidades de 
traballo coas categorías máis novas. 
Xa ampliamos o noso horizonte ás 
escolas secundarias e procuramos 
novas ferramentas e métodos para 
utilizar nos nosos proxectos. Esta 
ferramenta encaixa co noso amor pola
narración de historias e permítenos 
mellorar algunhas das nosas 
colaboracións actuais e futuras ao 
permitirnos aportar un valor engadido
en forma dunha metodoloxía 
innovadora. Ademais, o cantastorie 
ábrenos unha nova porta en termos 
de interpretación do patrimonio, un 
ámbito no que estamos 
extremadamente interesados/as 
grazas á nosa formación en Xeografía 
Humana.

O cantastorie é unha ferramenta 
interdisciplinaria moi valiosa que pode
ser útil para moitas persoas tamén no

sistema educativo formal, para 
calquera que queira facer que o seu 
método de ensinanza sexa dinámico e
atractivo, para calquera que queira 
mellorar e fomentar o traballo en 
equipo e a aprendizaxe entre iguais, 
estas son as persoas ás que nos 
diriximos cando creamos novas 
colaboracións co sector da educación 
formal, polo que cremos que o 
cantastorie se converterá nun recurso 
moi interesante na nosa caixa de 
ferramentas.

A nivel máis persoal, a nosa 
experiencia con esta ferramenta 
sacounos da nosa zona de confort e 
foi unha oportunidade para ampliar o 
noso horizonte persoal e profesional. 
Tamén nos lembrou a importancia da 
colaboración e o reforzo das 
capacidades para dar longa vida á 
nosa organización e para a calidade 
do noso traballo.
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Transferibilidade de competencias.
Despois de ternos axudado neste 

esforzo, a Asociación Cultural Philmys 
decidiu escribir un proxecto cultural 
financiado polo estado, no cal incluíu 
o cantastorie para levalo a nivel 
rexional. Non obstante, dados os 
desafortunados eventos de 2020, este
e outros diversos proxectos foron 
suspendidos.

Estamos globalmente felices de 
transmitir esta ferramenta aos socios 
romaneses e tamén estamos tratando
de compartila cos nosos socios 
internacionais. A nivel nacional, 
planeamos usar esta ferramenta para 
traballar con escolas e outras 
institucións, transmitíndoa a 
profesores/as e animadores/as.
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“RIFRÃO QUOTIDIANO” NO “FIADEIRO DE“RIFRÃO QUOTIDIANO” NO “FIADEIRO DE
CONTOS”CONTOS”
APDP-APDP-Associação Para o Desenvolvimento de PitõesAssociação Para o Desenvolvimento de Pitões (Portugal) (Portugal)

I. DATOS XERAIS

Contexto social e cultural.
Barroso, ou Terras de Barroso, é 

o nome típico dunha rexión moi 
xenuína onde se atopan localizados os
concellos de Montalegre e Boticas, no 
distrito de Vila Real, en Trás-os-
Montes, no Norte de Portugal. Está 
instituída nunha meseta entre as dúas
Serras máis altas de Portugal 
(Larouco e Gerês). Esta rexión posúe 
características propias, con raíces moi
profundas, onde a súa cultura é 
orgullosamente preservada ao 
máximo, dando posible continuidade 
aos usos e costumes, no día a día, e 
recreando en eventos e no Ecomuseu 
do Barroso, todas as tradicións que 
non son viables de se reproducir 
diariamente.

Nestas Terras non hai indicios de 
experiencias coñecidas semellantes á 
técnica “Cantastorie”, mais hai outras,
non menos importantes, que fan parte
deste Pobo tan franco e peculiar. 
Aínda hoxe ten tradicións, 

pensamentos e hábitos ancestrais 
herdados e transmitidos 
repetidamente de forma oral a través 
das sucesivas xeracións. Ten un 
“falar” propio e unha crenza en todas 
as sabedorías, supersticións, rituais, 
usos e costumes das xeracións máis 
remotas. 

Existe un esforzo engadido das 
Juntas de Freguesia, Ecomuseu de 
Barroso e Asociacións dos concellos 
de Montalegre e Boticas en preservar 
o impoñente patrimonio inmaterial 
que caracteriza e humaniza esta 
rexión. Aínda existe unha grande 
cantidade de anciáns que teñen o 
coñecemento dun conxunto de 
manifestacións culturais como: a vida 
comunitaria agro-pastoril (en 
extinción), o folclore, os romances 
medievais, os proverbios do pobo 
(escoitado e respectado como sabio), 
as cantigas de amigo, os ditos, as 
oracións curativas, etc... 
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 Como dixo Domingos Chaves (no
Diário do Minho) definir a cultura 
barrosá será como “ollar para a nosa 

alma, a nosa identidade, a nosa 
maneira de ser, de vivir, de estar no 
mundo” é dicir – “nós somos 
Barrosaos/ás con moito orgullo”.

Lugar.
Pitões das Júnias é unha aldea 

situada nas Terras de Barroso, no 
concello de Montalegre. Esta 
localidade está inserida no Parque 
Nacional da Peneda-Gêres, a unha 
altitude de 1200 metros e limita, ao 
norte, con Galiza. Ten un área de 
36,890 km2. A súa orixe remonta aos 
séculos IX e XI, semellante á orixe do 
Mosteiro de santa María da Júnias e 
da Igrexa Matriz, existentes na propia
localidade.

A Associação Para o 
Desenvolvimento de Pitões (APDP) ten
a súa sede en Pitões das Júnias. Todas
as actividades que programa e 
promove realízanse sempre en Pitões 
das Júnias, coa súa poboación. Desde 
a xeración máis nova á máis vella, 
todos/as son parte deste anaco de 
cultismo, onde as actividades se 
desenvolven en comuñón para un ben
común: lembrar, preservar e difundir 
as tradicións de Pitões das Júnias.

Dado que a aldea de Pitões das 
Júnias está inserida nas Terras de 
Barroso, posúe unha cultura análoga a
esa rexión. Alén diso, as 
características xeográficas e a beleza 
natural desta aldea contribuíron para 
que a mesma conservase a súa 
pequena poboación, os seus usos e 
costumes e as súas particularidades 
culturais, así como o característico 
aspecto medieval. 

Pitões das Júnias está habitada 
por 161 persoas locais permanentes, 
sendo 94 habitantes femininos e 67 
habitantes masculinos.  O cincuenta 

por cento deses habitantes ten máis 
de 60 anos de idade3. Estes viven da 
agricultura e do pastoreo, tendo, non 
obstante, algúns deles que optaron 
polo aloxamento de turismo local e 
pola produción de produtos típicos 
locais. No verán, a poboación 
cuadriplícase, pois, os emigrantes 
regresan ás orixes e o turismo enche 
todo o aloxamento local.

Os habitantes sempre foron un 
pobo festeiro e hospitalario. Senten 
por iso a necesidade de crear razóns 
que motiven ás persoas á convivencia,
existindo así o desexo de actividades 
que, máis alá de promover a relación 
entre a poboación, provoquen o 
“revivir do pasado”. En calquera 
evento ou actividade motivada pola 
APDP, Junta de Freguesia, Ecomuseu 
de Barroso ou outro parceiro local, a 
poboación súmase e acaba por, no 
decorrer da mesma, introducir algo 
intrínseco á tradición de Pitões (unha 
cantiga, unha danza, etc.). 

E se o Pobo Barrosán afirma 
“somos Barrosáns/ás con moito 
orgullo”, o Pobo de Pitões di, con 
presunción, que o seu orgullo é aínda 
maior: “son pitonés/esa con orgullo e 
moito gusto!”.

3 Información retirada dos Censos 2011.
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II. FORMACIÓN E CREACIÓN

Obxectivos.
O  primeiro contacto e 

coñecemento que a APDP tivo desta 
técnica innovadora de difusión do 
patrimonio inmaterial e literario, 
“Cantastorie” foi  a través de algúns 
exemplos, vídeos e imaxes que as 
nosas parceiras de La Corte Della 
Carta nos presentaron, en diversas 
reunións transnacionais do proxecto 
Erasmus+ anterior  - “The Adventure 
of Reading”. Máis tarde, cando 
iniciamos o proxecto BABEL, asistimos
á presentación dun conto literario a 
través do “Cantastorie”, facilitado e 
exemplificado por unha membro de La
Corte Della Carta. 

A  partir  diso,  no  momento  da
comprensión da técnica “Cantastorie”,

establecéronse  os  obxectivos  que  a
APDP pretendía acadar coa mesma. 

Tendo en conta o obxectivo 
principal de BABEL, o 
desenvolvemento de técnicas 
innovadoras para a difusión do 
patrimonio literario oral, APDP tivo 
como obxectivo a recreación e 
difusión dun conto literario oral, coa 
participación e implicación da 
poboación de Pitões das Júnias. Alén 
diso, houbo intención de innovar e dar
a coñecer, aos habitantes da aldea e a
outros forasteiros/as, outro método 
de contar unha historia de maneira 
divertida, onde todos/as poden 
participar.

O grupo.
Antes de falar do grupo e de 

todas as decisións tomadas en 
relación ao mesmo, é fundamental 
mencionar que a APDP entendeu 
necesario mostrar o “cantastorie” 
preparado e experimentado en 
Santiago de Compostela. Do mesmo 
modo, é necesario contar que na 
formación do “Cantastorie”, 
proporcionada por La Corte Della 
Carta en Santiago de Compostela 
(xuño de 2019), as membros de 
APDP, presentes na mesma, 
seleccionaran un conto literario 
común, bastante tradicional na 
literatura portuguesa, Rifão 
Quotidiano de Mário Henrique Leiria. 

No decorrer da formación, 
seguindo todos os pasos indicados 
para a creación e execución da técnica
“cantastorie”, creáronse oito teas 
onde se debuxaron diferentes partes 

do conto literario. As teas foron 
pintadas e adornadas, de maneira que
fosen atractivas.

Despois da formación, xa en 
Pitões das Júnias, tendo en conta o 
tema (comedia popular) do conto 
mostrado a través do “cantastorie”, 
seleccionouse un grupo máis novo 
para asistir á presentación e 
exemplificación do mesmo.

Este é un grupo de dez mozos/as
de entre 8 e 17 anos que forman 
parte do Club de Lectura “Amigos de 
Pitões”. Este Club de Lectura foi 
creado no momento do proxecto ACNE
e a partir de aí colaboran en todas as 
actividades promovidas en Pitões das 
Júnias e aportan outras, dando ideas 
e suxestións para acontecementos 
culturais inseridos en eventos xa 
existentes ou outros.
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Aproximación ao grupo destinatario.
O grupo non foi seleccionado 

intencionadamente. Como se indicou 
máis arriba, seleccionouse un grupo 
de mozos/as para observar e asistir 
ao “cantastorie” do “Rifão quotidiano” 
preparado na formación desta técnica.
No momento da presentación, ao 
grupo encantáronlle as imaxes 
debuxadas (unha vella bastante 
caracterizada, unha néspera 
humanizada con ollos e boca, 
algunhas partes do corpo da vella 
excesivamente saíntes...) e o texto. 
Con isto, as mozas e mozos quixeron 
melloralo graficamente, uniformando 
as teas (80cm x 110cm), 
colocándolles máis cor, unindo as teas
na parte superior e introducíndolles 
un pau de madeira de maneira que 
estas puidesen ser manexables e 
prácticas. Todo isto foi creado 

autonomamente polo grupo coa 
intención de facer unha presentación 
á poboación de Pitões.

Polo  tanto,  pode  dicirse  que  o
grupo se creou de maneira autónoma,
sen o propósito de seleccionalo para
crear un “cantastorie”.

A APDP tivo a intención de 
presentar o “cantastorie” indicado 
arriba ao club de lectura, para que o 
mesmo se divertise e coñecese algo 
novo, unha técnica alegre. Mais, 
nunca se considerara este grupo como
o seleccionado para construír e 
traballar esta técnica. Os 
acontecementos foron 
desenvolvéndose e o empeño e 
motivación do grupo dou énfase á 
presentación deste conto humorístico 
ao pobo de Pitões.
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Etapas organizativas.
A  APDP en conxunto co grupo, e 

dado que o mesmo pretendeu 
presentar o texto xa definido e 
asistido anteriormente, definiu a 
mellor data para a presentación do 
“cantastorie”, así como o lugar e todos
os pasos necesarios para tal:

Lugar de traballo escénico e 
ensaios: foi escollido por 
unanimidade o espazo da biblioteca 
aberta de Pitões, dado que posúe 
diferentes materiais e comodidades 
para traballos deste tipo.

Programación das tarefas a 
realizar no melloramento do 
“cantastorie”: na fin de semana do 
13 e 14 de xullo, de 16h a 20h, 
traballouse intensamente na mellora 
de cada tea, colocándolle máis cor e 
perfilando as beiras. Tamén se 
coseron as teas, colocándolles un pau 
de madeira atado na parte superior, 
coa intención de, no acto da 
exhibición, pasar cada tea para a 
parte de atrás da seguinte. Todo isto 
converteu a obra nun acto escénico, 
con cor, dinamismo e onde habería un
decorado que mostraría a mensaxe do
texto en imaxes cargadas de humor.

Programación dos ensaios: os 
ensaios decorreron o 20 de xullo, de 
14h a 18h. Ao longo da tarde 
fixéronse algúns ensaios. 
Experimentáronse diferentes maneiras
de comezar o “cantastorie” e diversos 
modos de coro. Ao final, o grupo 
optou por poñer a unha persoa a ler o
texto, para iniciar, e captar a atención 
do público a través do tema cómico 

abordado no texto. Posteriormente 
iniciaríase o “cantastorie” cunha 
persoa guía (unha persoa de APDP) 
provista dunha batuta que guiaría ao 
coro (grupo do club de lectura) e o 
ritmo do texto. Para o final da 
narración, coa intención de involucrar 
a todo o público presente, escolleuse 
unha cantiga popular de Pitões das 
Júnias, coñecida polos/as presentes, 
substituíndo, na cantiga, a palabra 
laranxa pola palabra néspera. 

Todo este traballo e dedicación 
permitiu que a presentación se 
convertese nun espectáculo con 
bastante dinamismo e empatía por 
parte das e dos creadores, actores e 
público adulto.

Data da presentación á poboación:
para que se puidese presentar o 
espectáculo ao maior número de 
persoas posible, escolleuse a data dun
evento bastante coñecido en Pitões 
das Júnias: Fiadeiro de Contos. O 
“cantastorie” presentouse o día 21 de 
xullo polas 18:30h, dando fin ao 
evento: VI Fiadeiro de Contos.
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Dificultades.
A dificultade que máis se percibiu

foi sen dúbida a xestión do tempo en 
relación á mellora e finalización do 
decorado do “cantastorie”. Pois os 
ensaios dependían do remate deste e 
o tempo para a presentación do 
espectáculo era moi escaso. 

A presentación do “cantastorie” 
ao club de lectura fíxose o 7 de xullo, 
ás 18h. Ese día, despois da mostra, o 
grupo, como xa se indicou, revelou 
moito interese en traballar o 

“cantastorie” para exhibilo. Ese día 
determinouse a programación no 
calendario e discutiuse a orde de 
tarefas. 

Con isto, ficaron apenas tres 
días, incompletos, para traballar este 
proxecto, dado que as/os membros de
APDP, por motivos profesionais, non 
estarían dispoñibles ao longo da 
semana. Así definiuse a programación
no calendario citada no punto das 
etapas organizativas.

III. ACTUACIÓN

Escolla do lugar da actuación.
A  partir do momento en que se 

definiu a data da presentación do 
“cantastorie” ficou determinado que o 
lugar da presentación sería o Largo do
Eiró (lugar amplo existente no centro 
da aldea), onde estarían o palco e o 
escenario para os/as contadores/as de
historias que ían estar presentes no 

Fiadeiro de Contos ao longo da fin de 
semana. Así, foi no mesmo palco onde
estiveran ilustres contadores/as onde 
se presentou o espectáculo: Rifão 
Quotidiano de Mário Henrique Leiria 
presentado polo club de lectura 
Amigos de Pitões a través da técnica 
“cantastorie”.
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Estratexias para a promoción.
A APDP ten unha colaboración 

directa cos socios locais, o que se 
converte nun valor máis no que 
concirne ao apoio, dinamización, 
implementación e divulgación de 
todas as actividades proporcionadas 
por esta.

Dado que esta actividade foi 
inserida no evento VI Fiadeiro de 
Contos, formou parte do respectivo 
cartel publicitario así como de todas 

as estratexias publicitarias realizadas 
para este acontecemento: sitios da 
Câmara Municipal de Montalegre, do 
Ecomuseu do Barroso Espaço Padre 
Fontes, da Junta de Freguesia de 
Pitões das Júnias; facebook da APDP, 
da Junta de Freguesia de Pitões das 
Júnias, do Polo do Ecomuseu Corte do
Boi; prensa do municipio de 
Montalegre; e Radio Montalegre.

Duración da actuación.
O texto é moi simple e curto, é 

un refrán cotiá. Polo tanto, foi 
necesario facer varias repeticións e 
brincadeiras co coro e coas imaxes 
das teas, para que a presentación 
durase un pouco máis. Tamén se 
engadiu a cantiga do final, non só 
para involucrar ao público, tamén para

prolongar o espectáculo.
O espectáculo tivo unha duración 

de 7 minutos. Non obstante, ao final o
público continuou a cantar a cantiga 
suxerida e pasando a outras, 
formando unha roda cantada e 
danzada. 

Capacidade de réplica.
En presentacións do espectáculo 

apenas houbo dúas repeticións. Unha 
presentación foi realizada ao club de 
lectura, por catro membros da APDP. 
Esta presentación foi moi básica, cun 
guía e a súa batuta, e tres membros 
no coro. Aquí pretendeuse dar a 
coñecer a técnica e mostrar o 
dinamismo da mesma, “abrindo 

portas” á imaxinación e creatividade 
dos/as adolescentes.

A outra presentación foi a citada 
no capítulo anterior, onde o grupo 
baixo a orientación de tres membros 
de APDP, realizou o decorado, a 
narración e toda a ambientación que 
permitiu un “cantastorie” fantástico.

 

IV. CONCLUSIÓNS

Avaliacións externas.
O  feedback foi moi positivo por 

parte do grupo que traballou no 
“cantastorie”, pois mostrou sempre 
vontade de divertirse e divertir a quen
asistise ao espectáculo. O entusiasmo 

e implicación foi tal que conseguiron 
contaxiar ao público asistente, 
facéndoo rir ás gargalladas e 
envolvéndoo na cantiga final do 
“cantastorie”.
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Avaliacións internas.
Baseándonos no feedback 

indicado arriba, pode dicirse que foi 
unha actividade bastante positiva e 
motivadora para a realización doutras 
presentacións idénticas, a públicos 
diferentes.

Con todo, é importante dicir que 
APDP tiña a intención, e continúa a 
ter, de seleccionar un grupo de 
persoas adultas para que elas 

mesmas constrúan un “cantastorie” 
relacionado cun conto ou tradición 
oral de Pitões das Júnias, algo que 
forme parte do patrimonio oral do 
pobo. Isto aínda non foi posible 
debido a circunstancias que a APDP 
non controla, como: as tarefas diarias
da poboación, condicións atmosféricas
e finalmente a Covid 19. 

Transferibilidade de competencias.
A APDP pretende realizar, así que

sexa oportuno, dúas actividades 
relevantes. Unha é a repetición deste 
“cantastorie”, mellorando sempre que 
sexa posible a técnica,  na Feira do 
Libro do concello  de Montalegre e en 
Pitões das Júnias no mes de agosto, 
cando os emigrantes regresan e 
enchen a aldea de vida, alegría e 
xente. 

A  outra  é  a  creación  dun  novo

“cantastorie”.  A  intención  deste  é
seleccionar  a  un  grupo  de  persoas
adultas, seleccionar un conto oral de
Pitões  e  construír  e  deseñar  todo  o
escenario para aplicar esta técnica.

Esta técnica posúe moitas 
potencialidades que poden ser 
exploradas e traballadas de diferentes
maneiras, deseñando e construíndo 
diferentes escenarios e envolvendo e 
animando a toda a poboación.
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O “CANTASTORIE”: 
OUTROS EXEMPLOS DE
BOAS PRÁCTICAS
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EN ITALIA
Grupo de cantastorie de Monza Cederna

Grupo cantastorie Cederna durante o ensaio

O   grupo  de  Cantastorie  da  Biblioteca  Monza  Cederna  naceu  da
experiencia de obradoiro que La Corte della Carta activou en 2016 dentro
do  proxecto  europeo  Erasmus  +  “The  adventure  of  reading”.  A
continuación convidámosvos a ver a ligazón que contén unha descrición
detallada do proxecto.
O éxito  da intervención pode cuantificarse polo  feito  de  que o  grupo
formado (interxeracional e heteroxéneo) continuou no tempo (ata a data
son 4 anos de actividade) e puxo en marcha novas producións, ademais
de  incorporar  novos  membros.  Nestes  anos,  o  grupo  levou  a  cabo
intervencións  en  escolas,  nas  bibliotecas  de  Monza  e  nas  prazas  do
centro  histórico,  así  como  no  principal  Museo  Cívico,  desenvolvendo
principalmente  actuacións  que  implican  o  uso  do  Silent  Book  como
método de narración, no lugar da tea. En 2018, o Sistema Bibliotecario e
o Concello de Monza encargaron ao grupo de cantastorie o proxecto "El
penèll  del Mosè Bianchi", para contar unha anécdota cronística dentro
dunha festa da cidade. A actuación tivo a misión de contar a historia dun
artista de Monza, Mosè Bianchi, a quen un famoso poeta italiano dedicou
versos.  A  actuación,  precedida  por  un  desfile  polas  rúas  de  Monza,
repetiuse baixo a estatua do propio artista, dentro do museo que alberga
os lenzos e dentro de todas as bibliotecas de Monza. Toda a información
na seguinte ligazón.
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Asociación "Gli ultimi Cantastorie"
http://www.ultimicantastorie.org/
A  asociación cultural "Gli Ultimi Cantastorie" (“Os últimos Cantastories”)
constituíuse en outubro de 2002. A asociación é sen ánimo de lucro, ten
carácter  apolítico  e  ten  como  obxectivo  a  investigación,  o  estudo,  o
coñecemento, a conservación e a perpetuación das tradicións locais e
cultura popular en todas as súas facetas.
Para  este  propósito,  proponse  organizar  eventos,  convencións,
conferencias  e  encontros  destinados  á  promoción,  á  difusión  e  ao
coñecemento práctico das actividades artísticas e folclóricas en xeral. Na
súa  web  están  recollidas  as  historias  máis  importantes  da  tradición
siciliana, pero tamén as máis contemporáneas, como a morte dos xuíces
Falcone e Borsellino a mans da mafia.
O  presidente,  Francesco  Occhipinti,  está  ademais  levando  a  cabo  un
importante  desafío:  comezou  cos  procedementos  para  solicitar  o
recoñecemento  da  UNESCO:  o  Cantastorie  siciliano  converterase,
esperemos,  en  patrimonio  da  humanidade.  O  título  proposto  é  "A
tradición  do  Cantastorie:  alma  da  identidade  siciliana".
Desde 2016, o "Idioma e estilo dos Cantastorie " ingresou no rexistro do
"Patrimonio  Inmaterial"  de  Sicilia,  creado  polo  Departamento  de
Patrimonio  Cultural  e  Identidade  siciliana  precisamente  no  Libro  de
prácticas expresivas e relacións orais.
A asociación está facendo un grande traballo de recompilación non só
das tradicións relacionadas co  cantastorie  siciliano, senón que se está
expandindo na investigación en toda Italia e tamén máis alá da fronteira.
As  biografías  dos  cantastorie  que se cruzan no camiño da asociación
súbense constantemente á páxina de Facebook.
A Asociación tamén ten organizado o Festival dos festivais de Cantastorie
di Paternò, en dúas edicións en 2017 e 2018.
A  asociación  tamén  xestiona  unha  revista  en  liña,  á  que  se  pode
subscribir  para  recibir  actualizacións  sobre  iniciativas  no  territorio
nacional. https://www.rivistailcantastorie.it/

Fiera dei Becchi
A Feira de San Martino en Santarcangelo di Romagna coñécese como "La
Festa dei Becchi" (debido a un par de cornos colgados que segundo a
tradición recoñece aos homes traizoados), celébrase o 11 de novembro e
nas fins de semana anteriores ou seguintes.
Dentro  da  Feira  ten  lugar  a  Sagra  Nazionale  dos  Cantastorie  di
Santarcangelo di Romagna, en memoria de Lorenzo De Antiquis e Marino
Piazza, "Príncipes da praza" e decano dos cantastorie dos '900.
Aquí hai unha entrevista con Lorenzo De Antiquis, realizada con motivo
da  feira  de  1985,  na  que  fala  sobre  o  importante  papel  da
"contemporaneidade"  do  cantastorie,  comparándoo  cun/ha  xornalista:
cando non había televisores, os cantastorie buscaban as noticias do día e
traducíanas  a  música,  quizais  modificando  detalles  para  facelos  máis
interesantes.
De Antiquis  tamén nos  conta  que a  primeira Associazione Italiana
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Cantastorie  (A.I.C.A.) naceu  no  seu  traballo  despois  da  Segunda
Guerra Mundial, para defenderse dos policías urbanos "inimigos" da súa
profesión. Nesta entrevista tamén explica a importante contaminación
que a profesión do Cantastorie tivo coa canción popular italiana, citando,
por  exemplo,  un  grande  clásico  dos  anos  50  cantado  por  Casadei
"Romagna mia" e que se converteu nun piar da canción italiana, que en
realidade  recupera  un  motivo  utilizado  polos  cantastorie  da  zona  de
Romaña.

Arquivo e concurso nacional "Giovanna Daffini"
O  Arquivo  Nacional  "G.  Daffini”  para  textos  de  cantastorie  xurdiu en
1998,  promovido  polo  Concello  de  Motteggiana,  coa  colaboración
científico-institucional  do  Centro  de Documentación  Histórica  /  Centro
Etnográfico do Concello de Ferrara. 
O Arquivo beneficiase, desde a súa creación, do patrocinio e colaboración
das  dúas  principais  asociacións  nacionais  de  categoría:  a  Asociación
Nacional  de  Cantastorie  "Lorenzo  De  Antiquis"  (anteriormente  a
Asociación Italiana de Cantastorie) con sede nacional en Forlì e a Liga
Italiana de Poesía Improvisada con sede nacional en Grosseto. Tamén
conta  co  apoio  das  revistas  especializadas  a  nivel  nacional  "Il
Cantastorie" e "Folk Bullettin”.
A súa formación débese a unha proposta do poeta e cantante dialectal
local  (así  como  cantastorie)  Wainer  Mazza,  quen,  inspirándose  no
nacemento no municipio de Motteggiana da gran cantante folk padana
Giovanna  Iris  Daffini  (Villa  Saviola,  1914  -  Gualtieri  -Reggio  Emilia-,
1969) propuxo dedicarlle un arquivo nacional, único no seu xénero no
que  respecta  a  unha  institución  pública,  dedicada  aos  cantastorie
contemporáneos.  Para  sinalar  a  continuidade  ideal  coa  actividade  de
Giovanna  Iris  Daffini,  o  arquivo  recompila  materiais  de  cantastorie  e
autores populares tradicionais aínda activos na data da súa desaparición
ou activos desde o mesmo ano 1969.
Ao mesmo tempo, estableceuse o Concurso Nacional Giovanna Daffini,
agora  na  súa  novena  edición.   Trátase  do  concurso  nacional  máis
importante do sector, cuxo "Albo d’Oro" inclúe aos/ás principais artistas
italianos  do  sector  (Franco  Trincale,  Lisetta  Luchini,  Fausto  Carpani,
Mauro  Geraci,  etc.).  O  regulamento  do  concurso  tamén  conta  cunha
sección  rexional  específica.  Os  documentos  sonoros  do  concurso  van
parar ao Arquivo Nacional "Giovanna Daffini”.
http://www.comune.motteggiana.mn.it/zf/index.php/servizi-
aggiuntivi/index/index/idtesto/11

Narrastorie- Il Festival del Racconto di strada
Un  pouco  menos  popular  desde  o  punto  de  vista  da  rúa  e  da
recuperación  das  tradicións,  pero  decididamente  popular  porque
involucra a personaxes "famosos" e televisivos é o festival creado por
Simone Cristicchi  (cantante italiano que trae temas sociais  ao grande
público) en Arcidosso (Grosseto) desde 2016.
O "Narrastorie" aborda cada ano en agosto un tema que se desenvolve
arredor dunha serie de eventos que inclúen espectáculos, conferencias,
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obradoiros e está dirixido a todas as idades. Entre os convidados/as dos
últimos  anos  mencionamos  a  Mogol  (letrista  italiano)  e  Moni  Ovadia
(actor e narrador italiano de orixe xudeu).
https://www.facebook.com/narrastoriecristicchi/

EN GALICIA
A tradición de cantar relatos, contos, noticias... é prácticamente extensible

a todas as culturas do mundo. En Galicia, o máis usual era que fosen as 
persoas cegas as que interpretasen os chamados “romances de cego” ao 
compás da zanfoña ou violín, e vendesen a denominada ”literatura de cordel”: 
as súas cancións e coplas impresas en papel de cores que penduraban en 
cordeis. Acompañábanos criado ou criada, que tamén podían participar 
dialogando nos cantos, manipulando monicreques, con instrumentos de 
percursión ou a manexar a chamada ”maltraña”, un grande lenzo coas escenas
do feito narrado pintadas. O seu traballo era itinerante e visitaban as aldeas, 
feiras, festas e mercados en busca de público.

Para máis información, esta  ligazón do Consello da Cultura Galega. 

Actualmente son varias as iniciativas que continúan con esta tradición en 
Galicia.

• No ámbito musical:
o Luís Caruncho: “O cego de Matamá” 

https://www.youtube.com/watch?v=VeLUVgWXMqk
o Espectáculo de rúa “O cego na feira”, con Oli Xiráldez e Gustavo 

Couto http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cantares-de-
cego

o Repertorio do grupo musical “Tundal”: 
https://www.youtube.com/watch?v=PueeILwOWok

• No ámbito das artes escénicas:
o “O cego dos monifates” da compañía Viravolta Títeres: 

https://viravoltatiteres.wordpress.com/titeres-seisdedos/o-cego-
dos-monifates/

• No ámbito educativo:
o Antón Castro coa súa palestra didáctica “Literaturas de cego” 

https://www.youtube.com/watch?v=PnU4Yh7gP4E
• Persoas propiamente cegas, que recuperan os cantares do cego:

o “Francisco do Romualdo” 
https://irimegos.wordpress.com/2016/06/30/entrevista-con-
francisco-do-romualdo-vision-de-tradicion-e-de-modernidade/
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RECOLLIDA DE 
PATRIMONIO ORAL E 
LITERARIO:
PASO A PASO
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 PATRIMONIO ORAL
  E LITERARIO
  Que é?

O patrimonio  oral  e  literario,  tamén  chamado  de  literatura  oral  e
tradicional, é un innúmero e diverso conxunto de historias, textos, cantigas...
creadas polo pobo e contadas oralmente de xeración en xeración. Tamén se
pode entender este concepto como a preservación, a través da fala, de toda a
herdanza de saberes propia dun pobo. Por tanto, a literatura oral e tradicional
maniféstase sempre oralmente, tanto a nivel de produción, como a nivel da
transmisións.

Tamén é importante dicir que grande parte deste patrimonio inmaterial
naceu  en  contextos  ambientais,  sociais  e  xeográficos  diferenciados,  en
determinadas circunstancias de illamento comunicacional  e de interioridade.
Deste modo, o patrimonio oral e literario producido nesas circunstancias asume
contextos  locais  e  rexionais  moi  singulares,  tornándose  nunha  marca  moi
pronunciada  na  identidade  cultural  e  na  autonomía  de  determinado  pobo,
rexión ou país, que urxe ser preservada. 

Noutra perspectiva, partindo dun simple presuposto de que narrar é unha
necesidade  humana,  a  literatura  tradicional  e  oral  tornouse  nun  medio
excepcional para compartir no seo dunha comunidade, un conxunto necesario
de  coñecementos  e  de  crenzas  de  natureza  relixiosa,  valores  sociais,
educativos e éticos, constituíndo unha forma de socialización e de formación
ideolóxica colectiva.

Segundo  o  escritor  e  profesor  portugués  Alexandre  Parafita  (cunha
inmensa  obra  publicada  sobre  tradición  oral  portuguesa),  que  prefire  a
designación de literatura popular de tradición oral, para designar o vasto abano
de textos producidos polo pobo e que son transmitidos polo mesmo de viva
voz; a produción popular está diferenciada en diversos tipos de textos que
constitúen  o  patrimonio  oral:  contos,  lendas,  mitos,  coplas,  romances,
proverbios, cantinelas, oracións, fórmulas máxicas, etc.   
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CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL
E HISTÓRICA
Para contextualizar o patrimonio literario e oral na sociedade en xeral, é

importante  reflexionar  na  historicidade  do  ser  Humano.  Así,  seguindo  o
contexto histórico, a oralidade sempre foi fundamental e moi importante ao
longo da existencia do ser humano, inclusive en termos antropolóxicos, tendo
en consideración as innúmeras e incontables versións que existen das lendas,
contos, e fábulas en todo o mundo. R. Barthes (1966) sitúa o conto tradicional,
na perspectiva de patrimonio oral, como “a narrativa do mundo”, pois recoñece
a súa presenza en todas as sociedades, lugares e tempos. Aínda que haxa
estudos (in Alessandra Giordano, 2013) que leven a crer que a fonte máis
antiga da literatura oral é oriental (que está integrada no folclore de todas as
nacións do mundo), non se sabe certo a orixe, o século e o lugar, mais importa
saber que tiveron unha orixe ancestral común e obxectivos comúns, desde o
continente asiático ata o europeo, pasando por todos os outros.

Segundo un estudo internacional publicado na revista Royal Society Open
Science,  da  investigadora  portuguesa Sara  Graça  da Silva e  o  antropólogo
Jamie  Tehrani,  do  Instituto  de  Estudos  de  Literatura  e  Tradición,  da
Universidade Nova de Lisboa, a orixe dalgúns contos é mais antiga do que se
cre e remonta ata a idade do Bronce, hai preto de 6000 anos.

Non obstante,  o século XIX foi, nas literaturas europeas e americana, o
grande século da literatura oral e tradicional, dado que foi neste século no que
escritores  de  prestixio  como  Daudet,  Flaubert  e  Maupassant,  en  Francia;
Chekhov, Gogol, Turgenev e Tolstoy, en Rusia; Hoffmann, en Alemaña; e Edgar
Allan Poe, O. Henry, Stephen Crane, Jack London e Sherwood Anderson, nos
E.U.A, e moitos outros, mostráronse mestres no cultivo dos contos, na recolla,
adaptación e estudos da importancia dos mesmos para a diferenciación cultural
universal. Tamén Perrault, xa no século XVI, e os Irmáns Grimm, recolleran e
publicaran moitas desas historias tradicionais.

Polo tanto, pode afirmarse que desde tempos moi remotos en todos os
continentes xurdiron contos de orixe popular, así como usos e costumes, que
pasaban dunhas rexións a outras, tanto por fenómenos de migración como a
través  de  mercadores  e  outros  viaxantes.  Estes  contos  transmitíanse
oralmente de diferentes formas e en diferentes contextos: presentacións en
feiras, prazas públicas, ao final de cultos dalgunhas relixións, no serán, etc.
Durante séculos, as nenas e nenos escoitaron as narrativas das persoas máis
vellas en seráns ao carón da calor da lareira, mentres os restantes membros
da familia realizaban tarefas manuais domésticas e agrícolas (fiar a lá, tecer,
facer medias, cravar zocos, facer cestos, etc.) que transmitían e divulgaban
ás/aos  máis  novos.  Deste  modo,  estes  seráns  pasaron a ser  un medio  de
transmisión de valores e coñecementos, a base cultural dun pobo. O que o
distingue e identifica.
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Pola súa antigüidade histórica, localización xeográfica e diversidade étnica,
Portugal  posúe  un  inmenso  patrimonio  oral  cunha  inesgotable  riqueza,
destacando os contos populares, romances, lendas e tradicións. Ademais diso,
tendo  presente  o  seu  contexto  histórico,  as  viaxes  dos  navegantes
portugueses, desde a época dos descubrimentos (do século XV ao século VII),
levaron e trouxeron literatura oral tradicional de todos os recunchos do mundo
e,  simultaneamente,  difundiron  “historias”  que  foron  incentivadas  polos
colonos,  polos  navegantes  e  misioneiros.  Aínda  hoxe  o  pobo  portugués
conserva características de todo este manancial que integra un conxunto de
valores  transmitidos  a  través  da  oralidade  de  contos,  lendas,  cantigas,
manifestacións relixiosas, proverbios, rituais, poesía, etc.

A literatura oral tradicional portuguesa é particularmente rica no contexto
europeo, dado que inclúe obras de todos os xéneros de clasificación. 

En Portugal, escritores como Almeida Garrett (na época do romanticismo),
Teófilo  Braga, Adolfo Coelho,  José Leite Vasconcelos,  entre outros,  desde o
século XIX e comezos do XX, dedicaron grande parte da súa vida á recolla e
investigación histórica da literatura oral e tradicional e á publicación de contos
populares  e  outros  textos  da  literatura  oral  e  tradicional.  Máis  tarde,
recentemente, nos anos 80 e 90 do século pasado, Manuel Viegas Guerreiro e
Alexandre Perafita e Isabel Couto dan continuidade a ese traballo, centrándose
no estudo e importancia da literatura oral e tradicional en Portugal e a súa
influencia  na  cultura  das  localidades.  Segundo  o  estudo  destes
historiadores/as, escritores/as e antropólogos/as, a literatura oral e tradicional,
bens  como  as  tradicións,  os  usos  e  costumes,  as  crenzas,  supersticións,
receitas  gastronómicas,  xogos  tradicionais,  rezos...  ocupan  o  imaxinario
colectivo  e  a  identidade  cultural  das  poboacións.  Por  ese  motivo,  a  súa
transmisión encóntrase moitas veces asociada a outras prácticas populares do
cotiá  (rezos  colectivos  en  tempos  de  seca  ou  de  temporal;  as  cantigas
recitadas por grupos de traballadores/as nunha comunidade, dándolle ritmo ao
traballo e tornándoo máis “levadeiro”; aos contos e fábulas para adormecer ás
nenas e nenos; ou simplemente aos proverbios ou anécdotas intercambiadas
nun grupo de amigos/as).

Hoxe en día, a literatura oral e tradicional ten un destaque especial no
currículo da disciplina de Lingua Portuguesa Materna, no contexto escolar en
todo o país. Estúdanse os diferentes xéneros de clasificación desta literatura e
destácase a súa importancia no desenvolvemento antropolóxico e cultural da
historia da humanidade, especificando a cultura portuguesa. Así, o pasado da
tradición  oral  renóvase  en  novas  formas  harmoniosas  e  sociais,  dado  que
compete á Escola, en primeiro lugar, e ao profesorado de lingua portuguesa, en
particular,  respectar  este  compromiso  entre  identidade  cultural,  adaptación
cultural e os cambios que poden acontecer na sociedade. É esencial garantir a
interligazón cultural entre a ligazón à terra de orixe e ás raíces culturais e o
polimorfismo ideolóxico e cultural. 
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De entre os  diversos  tipos  de textos  que constitúen o  patrimonio  oral
portugués,  algúns  xa  citados  arriba,  destacamos:  contos  tradicionais,
proverbios, cantinelas, adiviñas, coplas populares, lendas, fábulas, romances,
oracións, cantigas danzadas e mitos.  

Realzando o parecer de que grande parte do patrimonio literario oral e
tradicional naceu en contextos ambientais, sociais e xeográficos diferenciados,
en determinadas circunstancias de illamento comunicacional e de interioridade
e consentindo que,  usualmente,  a  tradición  oral  era  unha característica  da
poboación  máis  iletrada,  aplíquense  estes  feitos  á  realidade  de  Pitões  da
Júnias, onde a tradición oral sempre estivo e está moi evidente na vida cotiá
das e dos habitantes. 

É  importante  facer  unha breve contextualización física  e  xeográfica  da
aldea  de  Pitões  das  Júnias,  na  cal  está  inserida  a  Asociación  Para  o
Desenvolvemento  de Pitões  (APDP),  a  cal  promove e  difunde o  patrimonio
literario  oral,  a  través  de técnicas  innovadoras  (recolla  de patrimonio  oral,
cantastorie,  teatro  labirinto,  biblioteca  vivente)  adquiridas  nas  formacións
recibidas a través do proxecto BABEL. Así, para entender mellor a importancia
da tradición oral e da recolla da mesma nesta aldea, hai que dicir que a aldea
está situada a cerca de 1200 metros de altitude, no norte de Portugal, dentro
do  Parque  Nacional  Peneda-Geres,  na  rexión  do  Barroso,  Tras-os-Montes.
Forma parte  do  Concello  de  Montalegre,  Distrito  de Vila  Real.  A  súa  orixe
remonta aos séculos IX e XI, moi análoga á orixe do Mosteiro de Santa María
das Junias (monumento existente na localidade). Esta xeograficamente illada
doutras poboacións ou medios urbanos, onde os habitantes locais, cerca de
160, viven da agricultura e do pastoreo habendo, non obstante, algúns/has
deles  que  optaron  polo  aloxamento  de  turismo  local  e  pola  produción  de
produtos típicos locais.

No Verán, a poboación cuadriplícase. Os emigrantes regresan as orixes e o
turismo enche todo o aloxamento local.

A localización no extremo norte de Portugal, o clima inhóspito do inverno e
a  consecuente  emigración  (bastante  elevada),  contribuíron  a  que  a  aldea
conservase a súa pequena poboación e o característico aspecto medieval. As
construcións en pedra e a beleza natural do lugar, deron inicio nos anos 90, a
investimentos na rexión na área do turismo ecolóxico. Neste momento, a aldea
posúe  un  turismo permanente  e  en  continuo  crecemento.  Pois,  existen  xa
infraestruturas  que  permiten  recibir  e  dar  resposta  aos/ás  turistas  que
pretenden coñecer a aldea, as tradicións e os seus usos e costumes. 

En Pitões das Júnias a tradición oral seguiu a mesma conduta de outras
terras, lugares e países. Era no serán4 cando as persoas máis vellas contaban
as súas historias, que tiñan sempre algo de produtivo e creativo. Ao mesmo
tempo compartían os seus saberes, experiencias vitais, usos e costumes, etc.

Tamén  no  traballo  diario,  que  se  realizaba  comunitariamente,  agora
4Traballos comunitarios realizados á noite; festa e animación nocturna; festa familiar realizada á noite.
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inexistente, a veciñanza executaba as tarefas cantando, facendo así o traballo
máis  lixeiro,  con  máis  motivación  e  animación.  Segundo  testemuñas  de
habitantes de Pitões das Júnias “o traballo era unha festa”.

No monte, os pastores, usualmente eran os máis novos da casa, coidaban
aos  seus  animais  e  convivían  uns  cos  outros.  Xogaban  a  múltiplos  xogos,
defendíanse  dos  lobos  e  presenciaban  loitas  entre  os  animais  e  as  feras
(lobos),  que noutros  tempos din  eles,  “eran bichos  malos,  todos  lles  tiñan
medo”.

Todo isto, dito enriba, fai da aldea de Pitões das Júnias unha terra repleta
de  lendas  e  tradicións  únicas  e  moi  peculiares.  Deste  modo,  o  obxectivo
principal e a importancia da recolla da tradicións oral son a preservación e a
difusión da mesma para as xeracións vindeiras e para o enriquecemento do
patrimonio  cultural  inmaterial  da  aldea,  do  concello  de  Montalegre  e  de
Portugal. 

CAL É O OBXECTO DA RECOLLIDA?
Considerando o patrimonio oral  e literario como un ben inmaterial  que

forma  parte  da  historia  e  cultura  dos  pobos,  da  humanidade,  é  dicir,  a
identidade cultural dun pobo, o principal obxectivo da recolla deste patrimonio
é a salvagarda do mesmo así como o recoñecemento da importancia da súa
herdanza  permanente  ao  longo  de  varias  xeracións.  Así,  nun  contexto
sociocultural, é urxente facer a reconversión do oral ao escrito, salvagardando
para a posterioridade o maior número de esbozos desa mesma oralidade así
como toda a diversidade que aínda foi posible rescatar do esquecemento, nas
memorias  das  persoas  anciás  que  aínda  manteñen  vivas  esas  narrativas
tradicionais. Como dixo o milanés Amadou Hampâté Bâ, no momento do seu
ingreso no Consello Executivo da UNESCO en 1962, destacando a importancia
das persoas anciás como aquelas que coñecen e saben, para rescatar a fráxil
cultura dun pobo: “cada persoa anciá que morre é unha biblioteca que se
queima”.

De igual modo, o obxectivo da recolla en Pitões das Júnias é análogo ao
dito enriba. Pitões das Júnias é unha terra repleta de lendas e tradicións únicas
e moi peculiares. Son fundamentais a preservación e a difusión do patrimonio
oral  e  literario  para  as  xeracións  vindeiras  e  para  o  enriquecemento  do
patrimonio  cultural  inmaterial  da  aldea,  do  concello  de  Montalegre  e  de
Portugal. Tamén é obxectivo que a comprensión e percepción deste patrimonio,
por parte dos/as máis novos/as, sexa entendido como algo intrínseco na vida e
cotiá dos seus antepasados, que influenciou a súa forma de existir/cohabitar
na aldea e consecuentemente os influencia actualmente a eles/as tamén.
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QUE TIPO DE PATRIMONIO ORAL E
LITERARIO SE PODE RECOLLER?
Como xa se citou  enriba,  o  patrimonio  oral  e  literario  é  unha riqueza

cunha  relevancia  incomparable  en  canto  ao  Patrimonio  Cultural  Inmaterial.
Este patrimonio é moi vasto e diferenciado a nivel xeral, mais moi especifico en
particular, é dicir, cada continente, país, rexión, cidade e localidade posúe o
seu propio patrimonio oral e literario, que define a súa cultura, usos, costumes,
tradicións  e  identidade  cultural.  Non  obstante,  existe  patrimonio  común  e
transversal  en  todos  os  continentes,  países  ou  rexións,  aínda  que  con
especificidades. Cada lugar adaptou ao longo dos tempos e xeracións o seu
patrimonio aos seus usos, costumes e tradicións, facéndoo único e específico.

O patrimonio oral e literario que se pode recoller é moi amplo. Como se
dixo anteriormente, no punto que define que é o patrimonio oral e literario, hai
un amplo abano deste tipo de patrimonio inmaterial: contos populares, lendas,
mitos,  proverbios,  ditos,  oracións,  cantinelas,  adiviñas,  cancioneiros,
romanceiros, refráns, cantigas, cantigas das rodas, autos, etc.

Así, en función do lugar que se pretende ter como referencia, onde se
desexa  facer  a  recolla,  estúdase  e  búscase  o  patrimonio  oral  e  literario
existente  no  mesmo e  procédese  á  recolla,  seguindo  un  certo  número  de
temas  que  se  tratarán  a  continuación,  no  apartado  de  procedemento  da
recolla. 

Collendo como exemplo Pitões das Júnias, o patrimonio oral e literario é
moi abundante e rico culturalmente, dado que é un lugar xeograficamente ben
diferenciado e, en tempos, non moi afastados deste século, moi illado desde o
punto de vista comunicacional. Aquí está o propósito de recolla e é posible
recoller  “preciosidades”  do  tradicionalismo  popular  literario.  En  Pitões  das
Júnias,  a  tradición  oral  sempre  estivo  moi  presente  na  vida  cotiá  dos/as
habitantes.  Así,  a  aldea  ten  como evidente  patrimonio  oral  e  literario,  con
imprescindible  interese  de  salvagarda:  as  rezas,  os  ditos,  as  lendas  do
mosteiro, as lendas da aldea do Jurís, as cantigas que acompañaban as tarefas
diarias (domésticas, agrícolas e comunitarias), os contos relatados nos seráns
e  nas  xuntanzas  no  forno  comunitario,  as  cantigas  danzadas  (rodas),  as
fábulas, as historias vividas no monte con animais salvaxes (que servían como
exemplo  para  outras  ocorrencias  futuras),  as  cantinelas  utilizadas  nalgúns
xogos tradicionais e historias de vida de contrabandistas, criados, emigrantes e
outros anciáns e anciás que nos prestan testemuñas de vida experimentadas
por eles/as e que dalgún modo influenciou a forma de coexistir na aldea.

   173       
         



 PROCEDIMENTO DA
  RECOLLIDA
  

Normalmente a recolla da tradición oral, en Portugal, efectúase seguindo
algunhas normas existentes, desde Maio de 2011, propostas polo Ministerio da
Cultura  e  polo  Instituto  dos  Museos  e  da  Conservación,  que  seguen  as
orientacións da UNESCO. Este documento chámase Matriz PCI e está composto
polo Kit de Recolla do Patrimonio Inmaterial,  así como toda a explicación e
instrución da súa utilización. Pódese acceder ao kit no portal do Ministerio da
Cultura e Conservación dos Museos.

Forma parte deste Kit de recolla unha ficha moi específica e relativa à
recolla da tradición oral. Esta ficha vén provista doutra con instrucións e apoio
ao completado da mesma. 

Pode accederse a este Kit nesta ligazón.  

Para facer a recolla de patrimonio oral e literario é esencial preparar unha
serie de procedementos para a recolla do mesmo, pois a calidade desta recolla
depende, en grande parte, de como se planea a súa realización. Vexamos. 

COMO PREPARAR A RECOLLIDA?
En función do que se pretende recoller  e  o  lugar  onde se irá  facer  a

recolla,  é  necesario  preparar  unha  serie  de  predicados  para  que  se  poida
proceder á mesma. É esencial formalizar unha check list, que servirá de guión,
con  todos  os  puntos  a  seguir  para  a  recolla.  Así  ten  que  contemplarse  o
seguinte:

ONDE FACER A RECOLLIDA?  
Dependendo do tipo de recolla que se pretende e do tipo de traballo que

se  vai  realizar,  débese  escoller  un  lugar  onde  as  tradicións  culturais  se
conserven aínda e o patrimonio oral  e literario cumpra co que se pretende
recoller.  É  de  salientar  que,  normalmente,  os  medios  rurais  son  máis
conservadores no relativo a este tipo de patrimonio, onde as persoas anciás
son máis accesibles e magníficos informantes, “libros vivos”.

QUE PATRIMONIO ORAL E LITERARIO EXISTE NO LUGAR
E SE PRETENDE RECOLLER?  

O patrimonio é moi amplo e específico de lugar a lugar, concernente á
cultura de cada pobo. Así, débese investigar acerca do patrimonio oral literario
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existente no lugar onde se vai  facer a recolla.  Pero unha vez máis,  poden
encontrarse:  cantigas,  cantigas  danzadas  (rodas),  contos,  lendas,  ditos,
historias de vida, cantinelas, rezas, romances, etc.

COMO ACEDER ÁS PERSOAS QUE POSÚEN ESE 
PATRIMONIO?  

Para ter acceso ás persoas portadoras destes saberes deben procurarse
sempre persoas, asociacións ou institucións locais que poidan informar acerca
destes. Polo tanto, as/os presidentes de Câmara ou de Juntas de Freguesia
será a quen primeiro  contactar,  pois  estes coñecen aos habitantes locais  e
saberán quen poderá ser imprescindible para a recolla. Alén diso, tamén as
bibliotecas, asociacións e museos locais son institucións que, normalmente, xa
teñen rexistro de recolla de algún patrimonio oral e literario e coñecen ás e aos
portadores do mesmo. 

Tamén se poderán contactar amizades ou persoas coñecidas que posúen
algún coñecemento da cultura dos lugares e conseguirán saber quen posúe o
coñecemento acerca do patrimonio inmaterial que procuramos.

Despois do primeiro contacto con os presidentes de Câmara e Junta de
Freguesia e coas institucións locais, terase acceso ás persoas portadoras do
patrimonio  oral  e  literario  que  se  procura.  É  importante  que  o  primeiro
contacto con estas persoas sexa a través de alguén que elas coñezan e lles
sexa familiar e de confianza. Se é posible, abordalas en presenza da persoa
que nos levou a elas.

A partir de aquí xa se poden conseguir delinear algúns puntos: quen vai
contar a tradición oral e literaria; cando se pode realizar a recolla; onde se
pode efectuar. Nesta fase tamén se pode facer a recolla e rexistro dos datos
biográficos da persoa informante.

Conforme ao que se acorda cos/as informantes, márcase o día, a hora e o
lugar (o mellor lugar e momento para escoitar á persoa contadora terá que ser
da vontade e acordo do/a informante: poderá ser na súa casa, no monte, na
rúa, ou noutro sitio seleccionado pola persoa contadora).

É importante, neste primeiro encontro, explicar á persoa que vai prestar
informacións o obxectivo da recolla. É fundamental que se estabeleza, desde o
primeiro momento, unha relación de confianza coas persoas informantes.

Despois do primeiro contacto coa persoa informante, comézase a planear
o método e metodoloxía de recolla. 

   175       
         



METODOLOXÍA UTILIZADA 
PARA A RECOLLIDA
É importante preparar un método a través do cal se fará a recolla. Existen

varias opcións (entrevistas, enquisas, cuestionarios, etc.), as cales terán que
escollerse  segundo  o  que  se  pretende  recoller.  Non  obstante,  como  o
patrimonio inmaterial a recoller se trata de tradición oral e literaria, onde se
pretende escoitar o que as persoas portadoras do saber teñen para contar, o
que aparenta ser máis adecuado para este tipo de traballo é entrevista aberta
non  estruturada.  A  entrevista  caracterízase  por  unha  conversa  intencional,
xeralmente entre dúas persoas, co obxectivo de obter información que a outra
posúe.  Así,  a  entrevista  aberta,  non estruturada,  é  un modelo  moito  máis
flexible  e  realízase  co  fluír  da  conversa  entre  a  persoa  entrevistadora  e  a
entrevistada, onde as preguntas emerxen do contexto inmediato e a persoa
entrevistadora promove,  estimula e orienta a  participación da entrevistada.
Non  obstante,  é  fundamental  que  exista  un  guión  (documento  escrito  co
obxectivo e liñas orientativas da entrevista) para que a entrevista teña un fío
condutor, é dicir, estea previamente preparada.

Hai preguntas que, para esta situación de recolla de patrimonio oral  e
literario, teñen un interese fundamental, como por exemplo con quen aprendeu
esta tradición oral que nos está a contar? onde aprendeu? como aprendeu? cre
importante contarlla aos fillos/as ou ás netas/os? onde a acostuman aplicar?
etc. É necesario preparar estas cuestións e orientar á persoa entrevistada no
sentido da súa relevancia e de maneira que a mesma responda abertamente e
autonomamente ás mesmas. 

Polo tanto,  é de insistir  que no momento da recolla,  déixase á persoa
contadora á vontade para contar todo aquelo que sabe e pretende contar. A
persoa  recompiladora apenas orienta á contadora de modo que esta siga unha
liña  condutora  e  non  se  disperse  da  tradición  oral  e  literaria  que  está  a
compartir.

No  kit  de  recolla  de  patrimonio  inmaterial  citado  enriba  (no  enlace
mencionado),  atópanse unha serie de cuestións suxeridas e que poden ser
orientadoras para a recolla do patrimonio oral e literario 

MATERIAIS/FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A 
RECOLLIDA

Para  a  recolla  do  patrimonio  oral  e  literario  poden  utilizarse  algúns
materiais e ferramentas accesibles e de fácil manexo. Dado que se pretende
escoitar  tradicións  orais  e  literarias  pode  utilizarse  o  teléfono  móbil  como
medio de rexistro sonoro e/ou de vídeo e/ou fotográfico, pois é de fácil manexo
e desfrutado por toda a xente. Así, non haberá necesidade de adquirir unha
gravadora de son, unha cámara fotográfica e unha cámara de vídeo.
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É  necesario  algún  coidado  no  momento  da  gravación  ou  filmación  da
entrevista.  En  primeiro  lugar,  é  de  bo  gusto  e  de  boa  educación  pedir
autorización á persoa que se está a entrevistar. Debe explicarse a finalidade e
obxectivo de tal acto e co consentimento da mesma, debe darse un documento
onde estea explícita a intención do mesmo e ela asine,  consentindo o que
acaba de considerar. En segundo lugar, no inicio da entrevista e da gravación
da mesma ten que se ter en conta o lugar onde se coloca o móbil (gravadora
de son),  pois  este non debe estar colocado de maneira  intimidatoria,  mais
tampouco pode estar lonxe ou ocultado, pois pode non captar a voz da mesma.
Debe colocarse nun lugar velado, que non perturbe. É imprescindible que o
móbil estea en modo de voo ou sen son, para previr interrupcións inoportunas.

Tamén se debe ter en consideración o lugar da recolla, pois se fose un
lugar barullento é máis difícil  captar a atención da persoa informadora e o
ruído de fondo, na gravación, pode prexudicar a transcrición e a comprensión
do rexistro que se realizou.

Como exemplo, a APDP na recolla do patrimonio oral e literario de Pitões
das Júnias utiliza sempre un móbil para facer a gravación da información da
persoa contadora, así como para o rexistro fotográfico.

QUE FACER CO MATERIAL RECOLLIDO?  

Despois  da  recolla  da  tradición  oral  pretendida,  chega  o  momento  do
tratamento da mesma, é dicir, que se fai co rexistro sonoro e/ou de vídeo que
se acaba de realizar.

É  importante  que,  despois  dunha  entrevista,  así  que  sexa  posible  se
revexa,  transcriba e pase a limpo algunha anotación que se realizase.  Así,
ademais de ficar rexistrado na ferramenta utilizada para a recolla, tamén fica
salvagardado en outro material, documento escrito.

Nun apartado  máis  adiante  tratarase  a  importancia  da  salvagarda  dos
documentos, non obstante, nesta fase de post-recolla é fundamental que, coa
maior  brevidade posible,  se fagan copias  dos  rexistros  de son,  de  vídeo  e
fotográfico, para garantir que o material que se acaba de recoller non se perda,
nin corra algún risco accidental.

Como exemplo,  o tratamento da recolla  do patrimonio oral  literario de
Pitões das Júnias rexístrase por escrito. A tradición oral que está gravada no
medio sonoro e/ou vídeo escóitase, faise unha copia de seguridade nun disco
externo e rexístranse os contidos nunha ficha elaborada e adaptada para o
efecto5:

Nome da Tradición oral;
Tema (contos, lendas, cantigas, ...);
Obxectivo da recolla;
Datos biográficos da persoa contadora:

5Anexo  – Ficha de rexistro da recolla da tradición oral, utilizada em Pitões das Júnias.

   177       
         



◦ Nome;
◦ Data de nacemento;
◦ Natural de;
◦ Estado Civil; 
◦ Profesión;
◦ Outras ocupacións ou actividades;
Lugar de Recolla (casa, campo, lugar de traballo, ...);
Descrición da tradición oral;
Con quen aprendeu a tradición oral;
Ameazas para a continuidade da tradición oral;
Formas de preservación da tradición oral;
Outras informacións;
Onde está gardado o rexistro sonoro e/ou vídeo desta tradición (drive,
pen-drive, dvd, cd, etc.);
Elaborado por: nome de quen realizou este rexistro e fixo a recolla da
tradición oral;
Data de rexistro: data do rexistro e da recolla da tradición oral.

COMO CATALOGAR E ARQUIVAR O PATRIMONIO 
RECOLLIDO?  

Como se dixo nun dos temas enriba tratados, o principal  obxectivo da
recolla do patrimonio oral e literario é a salvagarda deste mesmo patrimonio.
Deste modo, tendo a noción de que no Mundo, no que a economía tende a
globalizar,  hai,  cada  vez  máis,  unha  preocupación  emerxente  de  rescatar,
salvar  e  rexistrar  a  identidade  cultural  dos  pobos  que  nel  habitan.  Así,  é
fundamental utilizar técnicas moi precisas e específicas que contribúan a esa
preservación,  así  como  para  a  preservación  dos  materiais  de  recolla.  Polo
tanto,  desde  o  momento  da  recolla,  que  pode  ser  realizada  por  persoas
recompiladoras,  amantes  e  investigadoras,  ata  ao  seu  arquivo  todos  os
momentos  deben  ser  minuciosos  e  moi  precisos  para  que  a  recolla  do
patrimonio sexa o máis fiel e real posible e a súa salvagarda se consiga de
maneira  que se difunda e permaneza ao longo do tempo e das xeracións.
Entón,  despois  da  recolla  son  imprescindibles  os  seguintes  pasos  de
tratamento  dos  materiais  recollidos:  catalogación  dos  materiais  recollidos,
arquivo dos materiais recollidos. 

Antes de nada, é fundamental que se fagan copias de seguridade de todos
os materiais recollidos antes mesmo de comezar a tratalos, pois se algo corre
mal hai sempre unha copia á que poder recorrer. 

De seguido, e para que o patrimonio non se disipe e sexa de fácil acceso e
consulta  é esencial  que despois  do seu proceso de recolla  se identifique e
organicen todos os materiais  recollidos (informacións escritas,  gravación de
son, fotografías, filmes, etc.).  

Posteriormente, segundo o que se pretende coa recolla de patrimonio e do
tipo  de  patrimonio  recollido,  procédese  ao  seu  tratamento,  é  dicir,  poden
tratarse  as  imaxes,  vídeos  e  audios,  facendo  recortes,  clareando  ou
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escurecendo imaxes, aplicar filtros, capturar audio para unha narración, tratar
as pistas de audio, introducir textos, etc. Isto todo conséguese a través de
softwares de edición gratuítos, dispoñibles en internet e que poden tornar os
materiais recollidos nun traballo máis profesional e con calidade. Non obstante,
“non hai milagres”, pois é bo ter sempre presente que así como acontece ao
tratar as imaxes/fotografías, a mellor maneira de ter un excelente son ou un
excelente  vídeo  é  realizando  unha  óptima  captación.  Isto  comprende  que,
como xa se dixo enriba, no momento de recolla, o material utilizado para tal
debe ser apropiado, estar situado a unha distancia correcta, ter en conta a
luminosidade, a acústica do ambiente, etc.

Se  fixese  unha  pescuda nun motor  de  busca  da  internet  pode  atopar
facilmente varios softwares de edición de imaxes, son e vídeo, tal como as
recomendacións e orientacións para traballar con cada un deles. Fican aquí
algunhas suxestións:

Edición  de  Imaxes:  PhotoScape  3,5;  Picasa  3,8,0;  The  GIMP;
Paint.NET 3,56; Serif Photo Plus 6,0.
Edición de audio: Audacity; Kristal  Audio Engine; mp3Diret Cut;
Ocenaudio; Power Soud Editor Free.
Edición de vídeo: iMovie; Movavi; Filmora; Openshot; Videopad.

       
Despois do tratamento dos materiais recollidos é importante catalogalos, é

dicir,  separalos  e  atribuílles  un  nome/sinalización  segundo  o  seu  contido  e
información que traen consigo, de modo que calquera persoa (a propia que
realizou  o  traballo  ou  outra  que  forme  parte  dun  grupo  de  traballo  ou
asociación) poida facilmente encontrala e ter acceso á mesma. Por exemplo, se
a  recolla  realizada  fose  de  diferentes  tipos  de  patrimonio  oral  e  literario
(cantigas, contos, romances, lendas, etc.) rexístrase en diferentes materiais de
recolla, terá que se catalogar segundo o tipo de patrimonio e o rexistro onde
foi concibido. Así, continuando con este exemplo, a catalogación sería: 

Cantigas:  audio,  vídeo,  imaxes,  rexistro  escrito  (no  cartafol
cantigas introdúcense todos os rexistros referentes a cantigas);
Contos:  audio,  imaxes,  rexistro  escrito  (no  cartafol  contos
introdúcense todos os rexistros referentes a contos).

Deste modo, conséguese organizar todos os tipos de patrimonio oral e
tradicional  recollidos. Non obstante, se este patrimonio se recolleu a varias
persoas informantes, terá que facerse unha nova organización, é dicir. dentro
de cada tipo de patrimonio vaise distinguir a persoa informante. Vexamos a
continuación do exemplo anterior:

• Cantigas:
◦ Maria  Custódia:  audio,  vídeo,  imaxes,  rexistro  escrito,

tratamento e autorización de datos da informante;
◦ Joaquim Augusto: audio, imaxes, rexistro escrito, tratamento e

autorización de datos do informante;
◦ António Andrade: audio, imaxes, rexistro escrito, tratamento e

autorización de datos do informante.
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No cartafol cantigas introdúcense as persoas informantes deste
patrimonio  e  en  cada  informante  introdúcese  a  recolla
realizada  e  rexistrada  en  diferentes  materiais,  así  como  a
autorización dada e asinada pola mesma persoa informante e
outra información que sexa relevante e diga respecto a esta
persoa informante e a este tipo de patrimonio.

• Contos:
◦ Manuel  Viegas:  audio,  vídeo,  imaxes,  rexistro  escrito,

tratamento e autorización de datos do informante;
◦ Ana  Maria:  audio,  imaxes,  rexistro  escrito,  tratamento  e

autorización de datos da informante;
◦ Laurinda Rodrigues: audio, imaxes, rexistro escrito, tratamento

e autorización de datos da informante;

No cartafol contos introdúcense as persoas informantes deste
patrimonio  e  en  cada  informante  introdúcese  a  recolla
realizada  e  rexistrada  en  diferentes  materiais,  así  como  a
autorización dada e asinada pola mesma persoa informante e
outra información que sexa relevante e diga respecto a esta
persoa informante e a este tipo de patrimonio.

Estes  exemplos  son  unha  das  formas  de  ordenar  toda  a  información
recollida  e  que  se  torna  máis  simple  para  que  poida  ser  arquivada.  Non
obstante, existen outros tipos de ordenación e arquivo, como por exemplo a
ordenación  a  partir  da  persoa  informante  (dentro  do  cartafol  informante
colocar todos os rexistros proporcionados por ela, mais neste caso, a mesma
informante pode informar sobre diferentes tipos de patrimonio, o que torna
máis confuso e permite a disipación do patrimonio).

Despois da catalogación dos materiais recollidos séguese o arquivo dos
mesmos, é dicir, onde estes se garden e poidan ser facilmente encontrados e
consultados.  Practicamente,  despois  da  catalogación,  o  arquivo  está
organizado. O arquivo pode estar feito no PC, nun disco externo ou nunha
nube  de  internet.  Calquera  que  sexa  a  opción  para  proceder  ao
almacenamento ou arquivar os datos recollidos, é indispensable que se faga
copia de seguridade e se almacene en dispositivos diferentes, pois así estará
salvagardado.

A modo de explicación, o almacenamento nunha nube en internet é unha
tecnoloxía que permite gardar datos en internet a través dun servidor online
sempre  dispoñible.  Neste  servidor  pode  depositarse  o  arquivo  sen  ser
necesario un disco ríxido no ordenador. Os arquivos enviados a unha nube son
automaticamente gardados e distribuídos en varios servidores diferentes. Así,
se algún dos servidores fallase, nunca se corre o risco de perder o arquivo aí
depositado, pois estará noutro servidor. A única esixencia para ter acceso a
este arquivo é internet, pois poderá accederse a el a través dun ordenador, un
smartphone, unha tablet ou notebook.
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Existen algunhas nubes ás que se pode acceder a través de internet, por
exemplo: Google Drive, Dropbox, Icloud, etc.

En Pitões das Júnias o arquivo está almacenado nun disco ríxido do PC da
APDP, nun disco externo e na DropBox. A continuación o exemplo:

Exemplo do arquivo de patrimonio oral e literario no disco ríxido do PC da
APDP.

 
Exemplo do arquivo de patrimonio oral e literario de Pitões na nuvem Dropbox

.
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DE QUE FORMA PODEMOS DIFUNDIR ESTE 
PATRIMONIO?  

Por último, pero non menos importante, vén a fase de dar a coñecer todo
o traballo de recolla que foi concibido. A difusión é fundamental para que a
comunidade  local,  rexional  ou  nacional  teña  a  percepción  do  inmenso
patrimonio oral e literario que existe e que forma parte da súa cultura. 

É a través da difusión como se consegue alcanzar o obxectivo definido
nesta recolla, a salvagarda do patrimonio oral e literario, pois cando se dá a
coñecer o patrimonio faise que outras persoas poidan aprender e recoñecer o
mesmo, pasándoo de boca en boca a outras persoas coñecidas e/ou familiares.
Así, a través da difusión é posible diseminar o patrimonio oral e literario.

Hai  varias  maneiras  de  poder  difundir  o  patrimonio.  Dependendo  da
finalidade do traballo de recolla, a difusión pode realizarse nun contexto formal
e  nun  contexto  informal.  Nun  contexto  formal  (escolas,  universidades,
seminarios, centros de investigación), o patrimonio pode transmitirse a través
de  medios  audiovisuais  (facendo  unha  preparación  previa  das  fotografías,
filmes ou gravacións  do patrimonio  que se recolleu),  de blogs  culturais  en
internet, de redes sociais, etc. Neste contexto pode tamén divulgarse no sitio
da MatrizPCI,  onde,  para  ademais  da  divulgación,  se  pode  comezar  co
procedemento de protección legal que permite a salvagarda e valorización do
patrimonio inmaterial a escala e tamén permite a revisión e confrontación de
patrimonios xa inventariados, nos termos da lexislación en vigor.

No relativo á transmisión nun contexto informal, o patrimonio difúndese
vía familia (de pais/nais a fillos/as, de avós/as a netos/as) ou a través de
actividades grupais, onde se poden propoñer actividades ou eventos onde se
faga a presentación do patrimonio oral e literario a través da recreación de
tradicións  ou  aplicando  técnicas  innovadoras  educativas  e  motivadoras  que
proporcionen o coñecemento e divulgación do mesmo.

Collendo como exemplo a maneira como a APDP ten feito a divulgación do
patrimonio oral e literario de Pitões das Júnias, é importante dicir o seguinte:
na  recolla  previa  das  tradicións  orais  e  na  posterior  difusión  das  mesmas,
preténdese que a mocidade da aldea estea envolta intimamente.  Así, estas
mozas  e  mozos  adquiren  coñecemento  e  senten  a  importancia  que  as
tradicións teñen para a aldea e para a xente da terra, dado que forma parte da
historia de cada un/ha. Con isto, foméntase o gusto polas tradicións e pola súa
continuidade e a difusión será máis perpetua. 

A difusión das tradicións orais  en Pitões das Júnias fíxose a través da
recreación dos usos e costumes (cantigas danzadas, seráns, algúns traballos
comunitarios  que  se  acompañan  das  cantigas  que  lles  pertencen,  etc.)  en
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diversos eventos promovidos na aldea, publicación de notas de prensa e de
manuscritos, vídeos elaborados e compartidos nas redes sociais. A recreación
destas tradicións utilízase como promoción interna e externa como maneira de
manter a súa orixinalidade e fomentar o gusto polas mesmas.

Tamén é intención da APDP compilar todo o patrimonio oral e literario de
Pitões  das  Júnias  para  posteriormente  editalo  e  publicalo  en  formato  de
monografía, para que non se disipe e perdure no tempo.
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RECOLLIDA DE 
PATRIMONIO ORAL E 
LITERARIO: 
CRÓNICAS
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RECOLLENDO PATRIMONIO RECOLLENDO PATRIMONIO 
INTANXIBLE NA ROMANÍAINTANXIBLE NA ROMANÍA
AsociaciónAsociación UNIVERSITUR (Romanía) UNIVERSITUR (Romanía)

I. CONTEXTO

Contexto xeral. Xustificación.
Debido ao forte vínculo entre a 

Asociación Universitur e a Facultade 
de Xeografía da Universidade de 
Bucarest, o principal grupo 
destinatario na implementación das 
súas actividades é o alumnado 
universitario. Non obstante, co 
obxectivo de estender o seu impacto a
nivel nacional, en 2018 Universitur 
comezou a colaborar coa Asociación 
Cultural Philmys, desenvolvendo 
obradoiros con crianzas e mocidade 
nas vilas con menos oportunidades e 
acceso limitado á cultura.

Neste contexto, aspiramos a 
presentar e difundir o método de 
recollida do patrimonio inmaterial 
entre un grupo obxectivo máis amplo,
polo que decidimos implicar ao 
alumnado do Máster “Xestión do 

espazo turístico e servizos de 
hospedaxe”, como un dobre beneficio:

• o alumnado tería a oportunidade
de aplicar na práctica algúns 
dos coñecementos adquiridos no
programa do Máster e ademais 
beneficiaríanse dos 
coñecementos compartidos a 
través do proxecto BABEL.

• O proxecto BABEL tería o 
beneficio engadido de transmitir
un dos métodos abordados a un
grupo adicional de beneficiarios 
non previstas inicialmente.

Tamén decidimos implicar á  
Asociación Cultural Philmys e 
confiar na súa experiencia actoral 
para simular entrevistas na fase de 
preparación. 
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Localización xeográfica. Argumentos para a  
recollida de patrimonio inmaterial no concello 
de Mehedinţi.

Para recoller o patrimonio 
inmaterial no campo, eliximos o 
condado de Mehedinți por varias 
razóns. Por un lado, o acceso na zona 
foi facilitado pola presidenta da nosa 
asociación, que naceu na rexión e que
coñecía os seus diversos recursos 
intanxibles. Por outro lado, 
propuxemos elixir unha zona illada 
onde se mantivesen os costumes e 
tradicións a pesar do impacto da 
tecnoloxía. A necesidade dunha 
recollida do patrimonio inmaterial 
nesta rexión tamén se xustifica pola 
dinámica sen precedentes do entorno 
sociocultural en xeral, e os problemas 
aos que se enfrontan actualmente a 
maioría das zonas rurais da Romanía: 
migración excesiva, despoboación, 
envellecemento... Neste sentido, o 
condado de Mehedinți é unha das 
unidades administrativas que sufriu 
caídas dramáticas na súa poboación - 
máis do 30% entre 2 censos-6. 

 

6Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei, Raport privind starea teritoriului
România 2017, dispoñible en 
https://www.mlpda.ro/userfiles/Raport
%20privind%20starea%20teritoriului
%202017.pdf 

Mehedinți county7

O  PIB rexional desta zona 
aumentou en xeral nos últimos anos, 
pero aínda se atopa por debaixo da 
media nacional e moi por debaixo da 
media da UE (aproximadamente un 
35% en 2019). A economía baséase 
principalmente na agricultura e os 
servizos. A taxa de desemprego foi 
disminuíndo, mais segue a ser 
superior á media nacional (7,21% 
fronte ao 4,2% nacional).

7By TUBS - Own workThis W3C-unspecified 
vector image was created with Adobe 
Illustrator.This file was uploaded with 
Commonist.This vector image includes 
elements that have been taken or adapted 
from this file:  Romania location map.svg (by 
NordNordWest)., CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php
?curid=14541618
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Que tipo de patrimonio oral se recolleu?
Intentamos recoller historias de 

vida e historias orais sobre oficios 
tradicionais, así como material 
audiovisual dos nosos entrevistados 
en plena acción. A nosa idea era 
recoller unha combinación de 
artesanías tradicionais e as historias 

de vida que hai detrás, xa que moitas 
veces van da man e a artesanía xoga 
un papel moi importante na vida do 
artesá/n. Rematamos entrevistando a 
un ferreiro, un oleiro e unha cantante 
popular cun estilo único de cantar.

Descrición e contextualización do patrimonio 
no espazo e no tempo.

A forxa e olería trátanse de 
oficios que forman parte do noso 
patrimonio cultural nacional, pero 
foron marcados por un evidente 
declive e os auténticos artesáns están
cada vez máis esquecidos que nunca.

1. Desde moitos puntos da vida, 
a forxa tradicional é unha profesión 
moribunda, anticuada pola 
industrialización e o equipamento 
moderno. De feito, poucas persoas 
usan os servizos dun ferreiro, incluso 
nas zonas rurais, onde aínda poden 
ser demandados para fabricar 
ferraduras ou barrís feitos á medida. 
Isto significa que os ferreiros non 
poden gañarse a vida exercendo a súa
profesión e están obrigados a facer 
outros traballos que consumen o seu 
tempo e enerxía. A maioría deles 
forxan ocasionalmente e case todos 
por nostalxia ou por un sentido do 
deber moral cara aos pais ou avós que
lles ensinaron. Ou atopan unha forma 
de monetizar o seu oficio doutros 
xeitos (para o turismo, por exemplo), 
ou abandónano. Non obstante, a 
maior ameaza é que os seus fillos e 
netos non están interesados en 
aprender o oficio: é difícil, require 
forza física e habilidade, leva anos 
dominalo e non hai ningunha 
recompensa real no mundo actual. Os
fillos e netos dos mestres ferreiros xa 
non están motivados a aprender o 

oficio, polo que non queda ninguén 
para continuar.

Así e todo, aínda hai algúns 
ferreiros tradicionais nas zonas rurais 
de Romanía; normalmente son 
descendentes dunha longa liña de 
profesionais deste tipo, 
transmitíndose o oficio de xeración en 
xeración. Forxan principalmente 
ferraduras e aros de barrica para a 
súa comunidade. Hai tamén ferreiros 
máis modernos, que ven este oficio 
como unha forma de arte e participan 
en concursos e exposicións de arte.

2. A cerámica tamén 
experimentou un descenso causado 
pola falta de utilidade e accesibilidade.
Aínda que a cerámica adoitaba ser 
unha habilidade práctica ao servizo de
calquera comunidade, hoxe en día é 
máis probable que as potas e pratos 
elaborados de xeito tradicional se 
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merquen como pezas de arte, 
decoración, agasallos ou, no mellor 
dos casos, os restaurantes tradicionais
os usen para crear o ambiente de 
autenticidade que os turistas 
estranxeiros buscan cando visitan 
Romanía. Non obstante, os alfareiros 
teñen moita máis probabilidades de 
asistir a feiras e festivais que os 
ferreiros e aínda poden gañarse a vida
vendendo ás persoas que estean 
interesadas en preservar a esencia do 
patrimonio cultural da forma máis 
sinxela posible: usar ou decorar a súa 
casa con artigos manufacturados.
A alfarería require forza física e 
habilidade refinada a través de anos 
de práctica, pero tamén require 
coñecemento do tipo axeitado de terra
e poder acceder a ela. Unha idea 
errada bastante común é que a 
alfarería se trata só de dar forma á 
arxila e cocela nun forno especial, 
pero tamén se trata de recoller a 
arxila e procesala antes de lle dar 
forma, que é a parte do proceso que 
require forza física e minuciosa 
atención ao detalle. Como no caso dos
ferreiros, é moi probable que esta 
sexa a razón pola que as xeracións 
máis novas non estean especialmente 
interesadas en aprendelo dos seus 
devanceiros, a non ser que vexan o 
valor de preservalo como parte do seu
patrimonio cultural.

3. A cantante popular 
Domnica Trop tiña 82 anos no 
momento da nosa entrevista e a súa 
historia de vida é representativa das 
persoas que viven na súa área 
xeográfica, compartindo a súa orixe 
cultural. O seu estilo único de canto 
está estreitamente ligado coa súa 
historia persoal, porque se orixinou na
súa nenez, cando era típico das aldeas
de montaña onde a principal fonte de 
subsistencia era a cría de ovellas e 
cabras. Ata hai tan só 15-20 anos, era
costume local enviar un grupo de 
crianzas a coidar das ovellas e cabras 
da aldea mentres pastaban nos 
prados próximos (o costume aínda se 
observa nalgunhas partes do país). 
Debido a que a súa aldea estaba preto
das montañas e o bosque, a veces 
acontecía que os lobos atacaban o 
gando que pastaba, e os nenos/as 
tiñan que se protexer a si mesmos e 
aos seus animais, xa que os pais a 
miúdo regañaban neles e os 
castigaban se unha ovella ou cabra 
desaparecía na súa garda. Esta 
ameaza constante foi o que levou a 
Domnica Trop desde nena a comezar 
a cantar para afastar aos lobos. Por 
experiencia, aprendeu que certos sons
de gorxa eran máis eficientes que 
outros para manter afastados aos 
lobos, polo que adoptou o seu canto 
para usar estes sons de cotío, e ese é 
o estilo de canto que a fixo famosa.
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Obxectivo da recollida.
Promover os costumes e o patrimonio inmaterial local a través da 

gravación de vídeos e as redes sociais.

II. DESENVOLVEMENTO

Búsqueda de patrimonio oral.
Na nosa busca de patrimonio oral

en forma de historias de vida, 
exploramos os siguintes camiños:

● Pedímoslles aos e ás estudantes
que participaron na fase de 
preparación do proxecto que 
realizasen entrevistas aos seus 
pais e avós sobre como pasaban
as vacacións durante o período 
comunista.

● Iniciamos colaboración con 
varias escolas de todo o país e 
pedímoslles aos estudantes que 
estrevistasen aos seus avós 
sobre os xogos aos que 
adoitaban xogar durante a súa 
nenez. Este proceso dependeu 
totalmente da participación dos 

mestres/as, quen se 
autoxestionaron coa nosa 
asistencia a distancia e 
explicaron os conceptos básicos 
da entrevista ao seu alumnado 
de acordo coas pautas que lles 
enviamos. Logo, algúns dos 
estudantes realizaron 
entrevistas en vídeo 
empregando os seus teléfonos 
móbiles.

Non obstante, despois de 
explorar estes camiños, 
decantámonos por recompilar unha 
combinación de oficios tradicionais e 
as historias de vida detrás deles, polo 
que é unha mistura entre patrimonio 
xeral e específico.
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Quen son as persoas portadoras do 
patrimonio?

Ferreiro: Ion Dovlete da aldea 
de Breznița, 52 anos, provén 
dunha longa liña de ferreiros 
romaníes que transmiten o seu 
oficio de xeración en xeración.
Alfareiro: Marcel Tănasie da 
aldea de Noapteșa, 41 anos; 
naceu e criouse nunha zona do 
país onde a abundancia de 
arxila fixo posible que a olería 
se practicasea grande escala 
nas vilas dos arredores.
Cantante popular: Domnica Trop
da aldea de Isverna, 82 anos; 
ffoi galardonada co título de 
“Tesouro humano vivo” da 
UNESCO polo seu estilo único de
canto.

Grazas á presidenta da nosa
asociación que naceu na zona, 
puidemos contactar cunha persoa que

vive na capital do condado (Drobeta 
Turnu Severin), apaixonada da 
historia e do patrimonio cultural 
inmaterial de Romanía, e que está a 
facer un esforzo individual (na súa 
maioría sen o apoio de ningunha 
organización ou institución local) para 
identificar e apoiar aos "tesouros 
humanos vivos" a nivel rexional. 
Nalgúns casos, logrou obter apoio e 
recoñecemento para estes tesouros 
humanos das institucións locais e 
nacionais, pero noutros casos, o único
que puido facer é actuar como guía 
turístico e traerlles algúns ingresos 
ocasionais de turistas interesados.

El asumiu o papel de guía no 
condado de Mehedinți e levounos a 
coñecer algúns artesáns e artistas que
identificou ao longo do tempo e cos 
que mantén contacto.
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Preparación para a recollida do patrimonio.
Para preparar aos estudantes 

para a colección do patrimonio, 
preparamos dúas sesións diferentes: 
unha con consellos e trucos para usar 
durante unha entrevista e outra con 
simulacións realizadas por actores aos
que convidamos.

A sesión de simulación foi 
preparada con 1 semana de 
antelación, dándolle aos actores 4 
personaxes para que as interpretasen.
Os estudantes dividíronse en 4 
equipos e entregáronlle un personaxe 

para entrevistar cada un. Así, tiveron 
1 hora para buscar información sobre 
o personaxe e preparar varias 
preguntas. Despois coñecerían ao 
personaxe e simularían unha 
entrevista. Os actores tiñan 
instrucción para que a dificultade do 
exercicio fose suave para que poder 
practicar as habilidades da enquisa. A 
sesión rematou cunha longa análise 
do que se debe e non se debe facer 
durante unha entrevista relacionándoa
coas simulacións realizadas.

Recollendo o patrimonio.
O equipo de Universitur viaxou ao

condado de Mehedinți en novembro 
de 2019, xunto con catro dos 
estudantes que preparamos para as 
entrevistas. Alí xuntámonos co noso 
guía que nos levou a visitar a dous 
artesáns locais e á cantante popular. 
Non houbo eventos nin festivais 
especiais durante a nosa visita, polo 

que o noso guía concertou as visitas 
cos artesáns nos seus obradoiros para
que tamén puidésemos ver e rexistrar
o seu proceso de traballo. Para a 
cantante, optou por levala e a nós a 
unha exposición nunha cidade 
próxima, onde poderíamos 
entrevistala e logo levala a cear como 
agradecemento polo seu tempo.
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Como se fixo a recollida?
Recollemos o patrimonio de cada 

fonte individualmente, usando o 
método da entrevista como se 
describe na sección Preparación. As 
entrevistas foron realizadas por 
estudantes aos que adestramos con 
antelación, coa presenza de alguén do
equipo de Universitur para supervisar 
discretamente e ofrecer axuda se fose
necesario. Entrevistáronse os artesáns
(o ferreiro e o oleiro) mentres 
practicaban os seus oficios e parte da 
entrevista foi con eles explicando o 
proceso tradicional.

A entrevista da cantante tomou a
forma dunha conversa libre, onde 
fixemos preguntas que sairían 
naturalmente da charla. Non 
queriamos que se sentise presionada 
para falar por nós, polo que incluímos 

na conversa a persoas que coñecía, 
cuxa presenza a faría sentir máis 
cómoda. Ademais, esperábamos 
poder levar discretamente a conversa 
a un punto no que para ela resultase 
natural exemplificar algunhas das 
súas cancións, xa que estas están 
intimamente relacionadas coa súa 
historia de vida.

Xunto ao noso equipo estivo a 
nosa especialista en foto-vídeo, que 
gravou as entrevistas e documentou 
toda a iniciativa con fotos e vídeo. 
Antes de filmar as entrevistas, sempre
solicitamos permiso ás persoas que 
poidan aparecer na gravación. 
Pedimos permiso aos estudantes para 
filmalos e fotografalos despois de 
decidir quen nos acompañaría á 
recollida do patrimonio.
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Tratamento dos datos recollidos.
Tanto o material en bruto 

gravado, fotografado e editado como 
as entrevistas en vídeo, 
almacenáronse no disco externo da 
Asociación Universitur. O material de 

vídeo foi editado pola nosa 
especialista en fotografía e vídeos e 
subido ao Youtube para a súa 
difusión.

III. RESULTADOS
Os resultados constan de catro 

vídeos: tres vídeos das entrevistas 
individuais e un vídeo da experiencia 
xeral que tivemos ao facer as 

recollidas. Tamén creamos unha “folla 
de recollida de patrimonio” para cada 
unha das tres entrevistas.

IV. APLICACIÓN DOS RESULTADOS 
A  nosa principal intención é 

difundir a información recompilada 
nas redes sociais e no ámbito 
académico, coa finalidade de 
concienciar sobre o tema e estimular 
o interesedas xeracións máis novas 
polo patrimonio cultural e a súa 
conservación.

Tamén pretendemos continuar 
coas nosas iniciativas de recollida 

patrimonial incluso despois de 
rematar o proxecto BABEL, seguindo 
os outros dous camiños que 
comezamos a explorar, descritos ao 
comezo da sección 
II.Desenvolvemento. Anímanos o feito
de que, ao empregar este método, 
logramos xerar un diálogo 
interxeracional entre o alumnado e os 
seus avós. O noso plan inicial, que 
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resultou ser demasiado ambicioso 
para o noso contexto e capacidade 
actual, era facer unha selección das 
entrevistas máis interesantes que 
recibimos, editalas nunha 
curtametraxe, logo visitar as escolas 
que responderon á nosa chamada e 

organizar unha serie de obradoiros 
participativos que concluirían co 
visionado da curtametraxe. Aínda non 
nos rendimos e estamos agardando o 
momento axeitado para facelo 
realidade.

V. AVALIACIÓN
A  nosa avaliación foi 

principalmente interna, pero 
estendeuse a varios niveis. Avaliamos 
principalmente o propio proceso de 
recollida do patrimonio, pero tamén 
os seus posibles efectos sobre as 
persoas implicadas:

● Comentarios das persoas 
que entrevistamos: despois 
da entrevista preguntámoslles 
como se sentían ao ser 
entrevistados. As respostas 
variaron desde "Foi bo ter a 
mozos interesados no que fago"
ata "estou afeito a que a xente 
(na cidade) me pregunte por 
estas cousas, pero sempre me 
pregunto o que lles parece tan 
interesante".

● Comentarios da nosa guía: 
estivo feliz de amosarnos as 
arredores e presentarnos a 
estes tesouros vivos. Na súa 
opinión, é importante manter 
vivo o patrimonio cultural e 
contribuír a manter os tesouros 
vivos, o seu oficio e a súa arte. 
Calquera oportunidade para 
facelo é boa, na súa opinión, 

polo que estaba feliz de formar 
parte do proxecto BABEL.

● Comentarios dos estudantes 
que participaron na fase de 
preparación e dos que se 
uniron a nós para recoller o 
patrimonio: os estudantes 
apreciaron a oportunidade de 
facer algo práctico no seu 
campo de estudo e o esforzo 
que realizamos para simular 
entrevistas durante a fase de 
preparación. Admitiron que 
estaban nerviosos por facer as 
entrevistas e tería sido aínda 
máis sen as simulacións. Mesmo
coa preparación, atoparon as 
entrevistas interesantes, pero 
difíciles de facer.

● Comentarios internos dos 
membros de Universitur 
participantes: cando o equipo 
se reuniu de novo en Bucarest, 
tivemos unha reunión de 
avaliación para analizar o que 
saíu ben e o que se podía 
mellorar. As conclusións figuran 
na sección VI.
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VI. CONCLUSIÓNS
O método de recollida do 

patrimonio é extremadamente 
compatible co perfil da nosa 
asociación, a actividade e 
especialmente co noso principal grupo
obxectivo, que está formado por 
estudantes que asisten á Facultade de
Xeografía da Universidade de 
Bucarest. En canto á formación 
académica dos membros fundadores 
da asociación, moitos destes 
estudantes tamén estudan Xeografía 
Humana, polo que entenden a teoría 
sobre o patrimonio cultural e a súa 
xestión. Por iso, ao propoñer este 
método, o proxecto BABEL deunos a 
oportunidade de volver ás nosas 
raíces e dar un paso máis cara á 
consecución da nosa misión: reducir a
fenda entre a educación formal e a 
non formal ofrecendo ao noso grupo 
obxectivo o posibilidade de enriquecer
e aplicar de xeito non formal os 
coñecementos adquiridos nun 
ambiente formal.

Para nós, como beneficiarios 
directos, a aplicación deste método 
permitiunos experimentar e explorar 
outro xeito creativo de alcanzar os 
nosos obxectivos organizacionais e 
implicar ao noso grupo obxectivo.

Mesmo coa fase de preparación e
as entrevistas simuladas, démonos 
conta de que recoller patrimonio co 
método da entrevista é un proceso 

delicado que require a maior 
cantidade de práctica posible en 
condicións da vida real. No futuro, se 
o tempo e os recursos o permiten, 
probablemente nos beneficiaríamos 
tanto das entrevistas simuladas como 
dun tipo de "seguimento de 
entrevistas", onde persoas que non 
teñen experiencia acompañan a 
entrevistadores con máis experiencia 
durante un tempo antes de se 
converter nos propios entrevistadores.

Outra dificultade que notamos foi
a filmación das entrevistas, xa que 
este é tamén un asunto delicado, 
especialmente cando a entrevista se 
realiza "en movemento" mentres a 
persoa entrevistada está practicando 
o seu oficio. Para obter o mellor 
resultado, cremos que debería haber 
unha moi boa comprensión e 
comunicación non verbal entre o 
entrevistador e a persoa que filma. 
Cremos que este é tamén un aspecto 
que se pode mellorar simplemente 
mediante a repetición, gañando 
experiencia. Non obstante, unha 
solución podería ser a persoa 
responsable do video-foto estea 
presente durante a fase de 
preparación para que poidan 
comprender mellor o que se espera e 
ser conscientes do que se debe e non 
se debe facer nunha entrevista.
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“ILLAMENTO COMPARTIDO”“ILLAMENTO COMPARTIDO”
La corte della carta (Italia)La corte della carta (Italia)

I. CONTEXTO

Contexto xeral. Xustificación.
La Corte della Carta planificou a 

realización da recollida da 
tradiciónoral no período comprendido 
entre febreiro e marzo de 2020.

O proxecto inicial supuxo un 
estudo en profundidade das tradicións
xa parcialmente recollidas grazas ás 
entrevistas cos Libros Vivos da 
Biblioteca Viva que realizamos en 
xaneiro sobre o tema CIDADES IN-
VISIBLES e unha posterior 
reelaboración artística para restaurar 
e difundir o patrimonio.

O traballo de reelaboración 
desenvolveuse na cidade de Monza, 
onde residen case a maioría das 
persoas entrevistadas, e foi acollida 
pola Biblioteca San Rocco de Monza, o
lugar onde tamén se realizou a 
Biblioteca Viva, para continuar e 
concluír o proxecto emprendido.

A través dun obradoiro, 
profundizamos nas tradicións culturais

ligadas ás historias contadas por cada
Libro, historias cuxo tema principal e 
nexo común era a cidade (como por 
exemplo: Aleppo -produción de 
xabrón artesanal-; Canicattì -cociña 
siciliana e tradicións e rituais 
vinculados ás comidas como un 
momento de convivencia; Managua 
-hábitos de lecer e consumo cultural 
dos grupos de mulleres da cidade; 
símbolos e significados atribuídos aos 
elementos naturais e artificiaisda 
cidade e o papel que xogan na 
orientanción e “mapeo mental” do 
espazo dos habitantes...).

No obradoiro, aberto ao público, 
participaron tamén algúns lectores/as 
que se atoparan cos Libros no 
transcorrer da Biblioteca Vivente. Os 
participantes aportaron o proprio 
coñecemento e experiencia sobre 
tradicións orais relacionadas coa 
cidade do seu corazón. Cada 
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participante dera vida á páxina dun 
libro de artista colectivo que recolleu 
a expresión artística e persoal da 
cidade e das súas correspondentes 
tradicións. A idea consistía non 
soamente en recoller de xeito estrito e
de catalogar as aportacións de cada 
un, senón en reelaboralas de maneira 
artística para despois expoñer o 
produto na biblioteca e chegar así á 
veciñanza do barrio.

Nos meses de febreiro e marzo a 
expansión do virus SARS-CoV-2 e as 
conseguintes normas adoptadas en 
Lombardía y sucesivamente en toda 
Italia, cambiaron a vida de todos e 
obrigaron a anular todo tipo de 
actividade que implicase 
desprazamento e reunión de persoas. 
Tendo xa promocionada a iniciativa e 
non querendo renunciar ao proxecto, 
consideramos dúas opcións:

• atopar unha solución alternativa
empregando outros medios de 
comunicación para continuar 
coa actividade prevista;

• pospoñer a actividade para un 
futuro.

En canto canto a este proxecto 
específico, despois dunha análise 
coidadosa do contexto e a situación 
pola que atravesaba Italia e 
inmediatamente despois moitos 
outros países, decidimos pospoñer o 
obradoiro. Non semellaba correcto 
anulalo: cara as persoas involucradas,
pensando no valor que xa se creara 
coa consolidación do grupo de 
traballo... e pensando nas enerxías 
investidas pola asociación, membros e
participantes.

Considerouse a idea de continuar 
o traballo con outros medios, pero 
precisamente polas cambiantes 
condicións do contexto, atopámonos 
con outro tipo de necesidades ás que 
parecía importante responder 
desenvolvendo un proxecto diferente. 

Ademais, a participación fortemente 
incentivada e potencialmente obtida 
polo obradoiro presencial disminuiría 
drasticamente nun período difícil para 
as persoas e, por ende, tamén para o 
noso grupo de traballo: propoñer 
unha alternativa na web tería excluído
inevitablemente a algunhas persoas 
coas que empezaramos este proxecto.

Adxuntamos o cartel promocional
do obradoiro, no que xa se inscribiran 
15 persoas.

Esta é a ligazón ao evento 
promovido e despois cancelado. 

O  virus SARS-CoV-2 estendeuse 
rapidamente a nivel mundial, partindo
de China (decembro 2019), para 
chegar a Italia e Europa, golpeando 
durante a España, para despois 
exportarse tamén aos Estados Unidos 
e ao resto do mundo.

Todos os países socios do noso 
proxecto deberon afrontar esta 
situación. Os nosos socios españoles, 
portugueses e romaneses contactaron
con nós cando o virus chegou a Italia 
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para nos dar consolo; 
posteriormente,continuamos a nos 
enfrontar e a nos actualizar mentres a
emerxencia se agrava, compartindo 
información e intercambiando 
opinións e reflexións sobre os cambios
en curso e sobre as maneiras a veces 
semellantes e outras diferentes que os
países foron implementando para 
facer fronte á propagación do virus. O
elemento común, aínda que con 
formas de restrición diferentes, foi o 
convite das autoridades locais ao 
distanciamento social, ao illamento.

A corentena en Italia produciu 
unha serie de situacións diferentes: 
para cada núcleo familiar a palabra 
“illamento” adquiriu un significado 
diferente. Para todas as persoas a 
imposibilidade de se atopar 
fisicamente cos seus familiares e 
amizades e, nos casos máis difíciles, a
falta dun soporte axeitado puxo en 
crise sobre todo ás persoas solteiras e
aos anciáns. Precisamente os 
anciáns,os “tesouros vivos” 

portadores da memoria de cada pobo,
foi a poboación máis afectada pola 
enfermidade. Polo tanto, 
preguntámonos como facer que as 
nosas capacidades como pequena 
asociación cultural estivesen 
dispoñibles desde casa. Pensamos en 
propoñer entrevistas que nos 
permitisen chegar ás persoas 
portadoras da memoria para que 
contasen e compartisen as súas 
propias experiencias de illamento 
vividas nun pasado. Para isto, 
ideamos e iniciamos a testar un 
modelo de entrevista para realizar 
mediante a gravación dun vídeo ou 
incluso só un audio, entrevistas que 
chamamos “ILLAMENTOS 
COMPARTIDOS”. Compartimosa 
estruturación das preguntas cos nosos
socios europeos. Despois de recibir 
varias entrevistas dos nosos contactos
máis cercanos, verificando así o 
interese pola proposta, decidimos 
estender a iniciativa á rexión de 
Lombardía.

Que tipo de patrimonio oral?
Identificamos como patrimonio 

oral para a súa posta en valor as 
historias de vida de persoas que 
atravesaron momentos de illamento e 
que están dispostas a compartilos. 
Trátase de testemuñas persoais nas 
cales é posible rastrexar 
competencias, coñecementos e 
estratexias aprendidas das situacións 
afrontadas que, non obstante, non 
son necesariamente compartidas cun 
grupo cultural ou definirse como 
tradicións. Así e todo, na nosa 
opinión, representan un patrimonio 
que, se se xeraliza, podería 
desembocar no intercambio de 
estratexias e quizais incluso na 
creación de novas formas de afrontar 
este momento histórico. De feito, un 

dos principais obxectivos da 
salvagarda do patrimonio inmaterial é 
favorecer o encontro, o coñecemento 
e a comprensión entre xeracións, 
subculturas, pobos e comunidades 
diferentes, aprendendo a respectar e 
apreciar as diferenzas.

Centrándonos na recollida de 
historias de vida, non obstante, 
xurdiron referencias a algunhas 
tradicións orais que acompañaron e 
sostiveron os momentos de illamento 
vividos no pasado polas persoas 
entrevistadas. Xogos, cancións e 
actividades ligadas aos usos e 
costumes da vida doméstica como 
cociñar ou coser.

Ademais, recompilamos 
testemuñas sobre os xeitos de uso e a
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relación cos medios de comunicación 
e información, para comprender como
as persoas accederon ás novas e se 

mantiveron en contacto durante o 
illamento vivido. 

Localización xeográfica.
Inicialmente a recollida parteu 

dos nosos coñecidos máis próximos, 
en Bussero (onde vive unha socia), 
que entrevistou a súa nai, a señora 
Teresa. Por tanto, atopámonos na 
provincia de Milán, na Lombardía, 
epicentro da manifestación da COVID-
19 en Italia. A recollida comezou de 
xeito informal e a través de preguntas
directas a familiares e coñecidos dos 
membros de La Corte della Carta.

Por mor das limitacións na 
mobilidade e das medidas de 
seguridade e distanciamento, as 
entrevistas rexistráronse cos 
smartphones dos familiares e despois 
compartíronse coa asociación a 
travésda internet.

Para chegar ás persoas coas que 
non foi posible ter un contacto directo,
enviouse unha guía operativa a través
do correo electrónico: a guía contiña 

as preguntas para facer e os consellos
prácticos para realizar a recollida.

O seguimento das preguntas 
compartidas permitiunos comparar as 
respostas máis doadamente.

A área de recollida espandeuse 
primeiro á Lombardía -Monza (3 
entrevistas), Bussero (3 entrevistas), 
Sustinente (2 entrevistas), Milán (3 
entrevistas)- pero o traballo continúa,
polo que agardamos un incremento do
número de entrevistas que nos 
permita chegar a moitos fogares 
novos.

O lugar de recollida é sempre 
unha casa privada dun particular 
coñecido que aceptou facer a 
entrevista ou entrevistar a alguén, 
sacando á luz historias ou 
experiencias que tiveron lugar en 
Italia ou noutras partes do mundo.

Descrición e contextualización do patrimonio 
no espazo e no tempo.

As historias de vida sacaron á luz
tradicións sobre posibles “ferramentas
de traballo” que as persoas 
desenvolveron en momentos de 
illamento. As persoas entrevistadas 
viviron a experiencia de illamento en 
momentos históricos diferentes, a 
causa de factores diferentes e en 
condicións diferentes, polo tanto as 
“tradicións” recollidas foron moitas. O 
nexo común é precisamente o feito de

que se puxeron en xogo como 
resposta a unha situación semellante 
á actual.

Estes elementos de 
contextualización xurdiron a través de
dúas preguntas que usamos para 
recoller información concreta sobre:

● Uso de medios de información e
comunicación.

● Xogos, cancións, historias que 
se usaban para pasar o tempo.
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Obxectivos da recollida.
● Poñer en valor ás persoas, en 

particular ás máis maiores, que 
conservan na súa propia 
memoria a experiencia dun 
momento de illamento xa vivido
e superado.

● Recompilar as tradicións e 
historias persoais e históricas 
que doutro xeito correrían o 
risco de se perderen, para logo 
poder difundilas e posiblemente 
recrealas de diferentes formas.

● Permitir o recoñecemento a 
través da narración: quen viven 
hoxe a condición de illamento 
poderá comparar a súa propia 
experiencia coa de quen 
compartiron a súa experiencia 
pasada e sentirse solidarios, 
comparando desta maneira os 
medios de comunicación, de 
entretemento, contexto 
histórico, semellanzas e 
diferenzas nas distintas e 
diversas situacións de illamento.

II. DESENVOLVEMENTO

• Coñecemento privado (historias de vida)
As historias de vida sobre o illamento foron o noso centro de interese 

principal, algunhas delas atribuíbles a momentos de illamento compartidos con
toda a poboación dun lugar (Chernobyl, caída do réximen comunista en 
Albania, toque de queda en Lima), ou dunha parte desta (desprazamento 
durante a Segunda Guerra Mundial, estancia nun sanatorio de tuberculose). 

Outros son illamentos provocados por acontecementos de carácter 
privado (enfermidades infecciosas en épocas non epidémicas, accidentes e 
hospitalizacións).

• Coñecemento común
Cancións (Festival de San Remo, evento musical italiano), series de 

televisión, xogos (damas chinesas), historias relacionadas coa cociña, 
lecturas...

Quen son as persoas portadoras do 
patrimonio?

A  pregunta que nos fixemos foi 
“quen viviu historias de aillamento?”.

Decidimos contactar primeiro con
persoas que coñeciamos 
persoalmente para verificar se 
estaban en condicións de participar no
proxecto. Unha vez verificado o 

estado de saúde e dispoñibilidade dos 
mesmos, estendimos o convite ás 
persoas con ganas de apoiar a 
proposta. Dado o difícil momemto que
todos estamos atravesando, esta 
elección tiña como obxectivo non ser 
invasiva.
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Preparación da recollida de patrimonio.
(12 marzo 2020) primeiro 

encontro virtual entre as socias de La 
Corte della Carta para decidir como 
actuar neste momento histórico. Que 
podiamos facer como asociación? A 
discusión recaeu de inmediato sobre 
la situación de illamento que 
estabamos protagonizando, pero 
tamén sobre o tema do illamento 
como unha experiencia xa viviva por 
algúns e posiblemente compartida. 
Pensamos nas ferramentas que temos
á nosa disposición: a web. 
Empezamos buscando entre os nosos 
contactos que xa viviran unha 
experiencia semellante e redactamos 
unha primera hipótese das preguntas 
a realizar cunha entrevista a 
distancia. Unha distancia que, grazas 
ás tecnoloxías actuais, se pode 
reducir. O propósito da recollida era 
humanitario (de axuda mutua), nacido
espontaneamente e aínda non 
vinculado ao proxecto Babel, aínda 
que del aproveitou as competencias e 
a idea, que doutro xeito nin sequera 
tería nacido: poñer a memoria ao 
servizo da situación actual.

(16 marzo 2020) Un primeiro 
bocexo das preguntas para a 
realización dos vídeos-entrevistas 
ILLAMENTO COMPARTIDO. As socias 
europeas, involucradas nunha 
discusión por correo electrónico sobre 
a estrutura das preguntas, 
convidáronnos a insertar algunhas 
máis precisas sobre a recuperación 
das tradicións orais. Adxuntamos o 
guión definitivo.

A primeira proba realizouse 
entrevistando á nai dunha das nosas 
socias, ao mesmo tempo que 
enviamos o guión da entrevista por 
correo electrónico a uns amigos que 
aceptaron de inmediato a proposta.

(2 abril 2020) Despois de recibir 
tres vídeos en moi pouco tempo, 
programamos publicar unha entrada 
no Faceboo co nome “ILLAMENTO 
COMPARTIDO”.

(6 abril 2020)  O traballo 
comezou a coller xeito, así que 
decidimos dividir os roles: unha 
integrante recompila e organiza as 
entrevistas, outra encárgase de 
compartilas nas redes sociais e revisar
os subtítulos. Os outros membros 
puxéronse a disposición para axudar a
atopar persoas para entrevistar.

Comezamos a publicar dous 
vídeos á semana na páxina de 
Facebook de La Corte della Carta e 
escribimos un correo electrónico 
detallado para explicar aos 
entrevistadores ou auto-
entrevistadores, por que a 
recompilación e como proceder. 

(13 abril 2020) Propuxemos aos 
socios europeos facer que o proxecto 
formase parte de Babel. A recollida de
HISTORIAS INVISIBLES posponse 
definitivamente para setembro. 
Preguntamos a APDP se era posible 
considerar este proxecto como unha 
colección de historias de vida 
(patrimonio oral) que tamén contén 
unha colección de tradicións orais.

(8 maio 2020) Publicamos a nosa
undécima entrevista, pero o proxecto 
continúa.

As entrevistas son case 
imposibles de acordarse: a situación 
dáa as normas de corentena por 
coronavirus. Solicitamos aos 
familiares que as realicen, conforme a
súa dispoñibilidade, no momento máis
tranquilo e conveniente para todos.
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As nosas recomendacións, que 
adxuntamos a continuación, refírense 
a:

• quen pode entrevistar 
(membros da familia).

• axuda técnica: como configurar 

audio-teléfono-luz...
• como entrevistarte a ti mesmo.
• como enviarnos a entrevista.
• onde poderá ver.
• cal é o propósito deste proxecto.

Como se fixo a recollida?
As vídeo-entrevistas realizáronas 

parentes que viven coa persoa 
entrevistada (fillo/a, sobriño/a, 
parella...); nun caso a entrevista 
realizouse a través dunha 
vídeochamada; nun caso foi 
autoentrevista, xa que a entrevistada 
se fixo as preguntas a si mesma.

Todas as entrevistas realizáronse 
seguindo a lista das preguntas 
enviadas por correo electrónico, que 
contiñan información técnica precisa 
(como configurar a cámara do 
smartphone, a resolución, a mellor 
luz, o rexistro de audio e como enviar 
o vídeo a La Corte della Carta), así 
como outros consellos prácticos para 
realizar a entrevista (como por 
exemplo: anotar as preguntas, se é 
preciso sentarse a canda a persoa 
entrevistada...).

Asumindo o compromiso de 

entrevistar a persoas de diferentes 
procedencias e idades, e pedindo aos 
entrevistados que realizasen vídeos 
dunha duración inferior a 5 minutos, 
as entrevistas recollidas 
caracterizáronse por unha aplicación 
bastante ríxida das preguntas.

Debido ás dificultades, 
especialmente para as persoas 
maiores, ligadas coa dispoñibilidade e 
uso de novas tecnoloxías e para 
superar a brecha dixital, suxerimos a 
posibilidade de realizar entrevistas en 
audio. Desta forma un familiar podería
entrevistar e rexistrar á persoa incluso
se os implicados non residen na 
mesma casa. Nestes casos, a 
entrevista foi editada con subtítulos 
nun arquivo de vídeo para ser 
compartido na web. 

Como se procesan os datos recollidos?
As  entrevistas foron recolectadas

a través da plataforma wetransfer, 
modificadas onde foi necesario 
(cortadas, ensambladas, editadas a 
nivel audio), subidas ao arquivo en 
liña da asociación, publicadas nas 
redes sociais para a súa máxima 
difusión, coa descrición que vía pouco 
de entrevista en entrevista e cancelo 
que liga co contido do proxecto, da 
entrevista e do porqué o facemos. 
Finalmente transcribíronse as 

entrevistas que contiñan respostas 
significativas e realizouse unha 
montaxe destas partes.

Estas son as etapas do traballo:
• limpeza das entrevistas obtidas 

con edición de vídeo.
• insertar subtítulos.
• publicación nunha entrada 

quincenal con presentación do 
argumento tratado.

• identificación de entrevistas que
mellor respondan ás dúas 
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preguntas sobre a recompilación
de tradicións orais.

• transcrición dalgunhas partes da
entrevista.

• montaxe nun único vídeo con 

estas respostas obtidas para 
unha memoria final.

• compartir o vídeo e os vídeos 
anteriores tamén nas redes 
sociais de Babel.
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III. RESULTADOS
De 2 de abril a 8 de maio, 

recollemos, analizamos e 
compartimos:

- 10 entrevistas en vídeo.
- 1 entrevistas en audio.
- 1 entrevista escrita.
Con este material, producimos 1 

vídeo final cos logotipos do proxecto.
A recollida do material e do 

traballo continuará mesmo despois do
final do proxecto Babel.

Cartel do evento “Libro de 
artista”

Storie In-Visibili - Laboratorio di 
Libro D'Artista

Entrevistas:
Señora Teresa entrevistada 
pola súa filla Anna.

Señora Maria entrevistada 
pola súa filla Laura.

Aurora autoentrevístase.

Señora Giovanna 
entrevistada polo seu fillo.

Mapi (señora Maria) 
entrevistada pola súa filla 
Valentina.

Señora Afra entrevistada 
polo seu marido Walter.

GB entrevistado pola súa 
filla Giulia.

Señor Bruno entrevistado 
pola súa filla Cristina.

Señora Giovanna 
entrevistada polo seu 
sobriño.

IV. APLICANDO OS RESULTADOS

A  colección recollida naceu para 
ser difundida. A colección foi difundida
en redes sociais (Facebook e 
Instagram) e compartida coas persoas
entrevistadas enviando a ligazón aos 

seus dispositivos persoais. Foron as 
persoas entrevistadas as que 
difundiron a iniciativa tamén entre os 
seus contactos.

V.  AVALIACIÓN

Avaliamos o traballo feito en 
diferentes xuntanzas do equipo 
empregando estes indicadores:

● resposta e participación das 
persoas á entrevista (boa-foi 
unha sorpresa?).

● Resposta nas redes sociais, 
difusión (por riba das nosas 
expectativas pero mellorable).

● Variedade das experiencias 
recollidas (nas 11 entrevistas 
atopámonos con 4 temas 
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abordados: guerra, 
hospitalización, motivos 
ambientais, motivos políticos; 
pero cada persoa entrevistada 
referiuse a diferentes lugares e 
momentos históricos);

● posibilidade de recompilar datos
sobre experiencias relacionadas 
coas tradicions orais e 
comparalas (principalmente 
xurdiron xogos e actividades 
tradicionais que, non obstante, 
non proporcionan unha base de 
datos suficiente para ser 
procesada “estatisticamente”, 
pero poden ser motivo de 

reflexión para profundizar).
● Calidade dos vídeos publicados 

desde un punto de vista técnica 
y comunicativo (varía moito en 
función dos dispositivos 
particulares e da lectura precisa 
e a aplicación dos consellos 
brindados a través do correo 
electrónico)

● Adaptación do proxecto á 
situación histórica actual en 
termos de utilidade  
"humanitaria" (tivemos moitos 
comentarios para reforzar o 
traballo realizado, que nos 
motivan para continuar). 

VI. CONCLUSIÓNS

1.  A primeira crítica xurdida está
ligada ao contexto de illamento e 
sufrimento que estamos vivindo 
debido á COVID-19: preguntámonos 
se era eticamente correcto, neste 
período, pedir á xente unha 
contribución deste tipo, dada xa a alta
presión psicolóxica á que todos 
estamos sometidos.

1. Os temas que xurdiron 
das respostas das persoas 
entrevistadas non foron explorados 
por máis preguntas dos 
entrevistadores quen, ao non ser 
profesionais, seguiron estricta e 
exclusivamente as preguntas 
suxeridas por nós.

2. Perdeuse certo grao de 
espontaneidade nas entrevistas: a 
solicitude dunha duración limitada e a 
perspectiva da súa publicación nas 
redes sociais levou a entrevistadores 
e entrevistados a consideralas como 
un produto. A oportunidade de 
coñecer/contar historias 

probablemente viuse potenciada nos 
momentos da historia que precederon
á realización do vídeo, dentro da 
familia, que, non obstante, non foron 
documentados.

Débese profundizar nas 
entrevistas con máis tempo dispoñible
e unha formación dos integrantes de 
La Corte della Carta, que están a 
mellorar pero que sinten que precisan 
máis formación e experiencia, con 
preguntas preparadas por nós. Xa 
contactamos cunha antropóloga 
experta en metodoloxías de 
entrevistas, porque nos gustaría 
volver entrevistar a algunhas persoas,
profundizando nos aspectos ligados 
cos medios de información, os xogos, 
a música e os lugares. A idea e, sen 
dúbida, escribir un proxecto a partir 
desta primeira recollida e explotar o 
patrimonio recompilado para múltiples
reelaboracións, devolucións e 
divulgacións. 
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PROPOSTAS DIDÁTICAS PROPOSTAS DIDÁTICAS 
ARREDOR DO PATRIMONIO ARREDOR DO PATRIMONIO 
ORAL E LITERARIO GALEGOORAL E LITERARIO GALEGO
Xandobela | Educación e Cultura (Galicia-España)Xandobela | Educación e Cultura (Galicia-España)

I. CONTEXTO

Que tipo de patrimonio oral se recolleu?
As tradicións orais coas que 

traballamos a través desta proposta 
son determinadas manifestacións da 
literatura de tradición oral e, 

concretamente, contos, lendas, seres 
mitolóxicos, sucedidos, anécdotas e 
letras de cancións.

Localización xeográfica.
Zobra, concello de Lalín, 

Provincia de Pontevedra, Galicia.
Lalín é un municipio que se sitúa no 
centro xeográfico galego cunha 
poboación duns 20.000 habitantes, 
onde 10.000 residen no núcleo urbano
e o resto repártense entre os 52 
núcleos rurais que o compoñen . Unha

cuarta parte desa poboación supera 
os 65 anos e entre a poboación rural 
ocupada, predomina a dedicación ao 
sector primario. Un dos núcleos  de 
poboación rural máis apartado do 
centro urbano é Zobra, no que apenas
quedan un 150 habitantes nos 23 km2
que posúe e no que apenas un 3% da 
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poboación é menor de 16 anos. (datos
aproximados de 2011).

O seu afastamento co núcleo 
urbano e as deficientes infraestruturas
de accesibilidade ao mesmo, 

favoreceu que alí se conservasen os 
saberes e costumes da sociedade 
tradicional galega de maneira natural 
e escasamente influenciado polo 
mundo urbano e globalizado.

Descrición e contextualización do patrimonio 
no espazo e no tempo.

En Galicia a transmisión da 
cultura e saberes populares dáse 
principalmente no contexto rural, e 
este labor recae especialmente na 
figura da muller.

Amparo, Celsa e Hortensia, son 
mulleres nacidas en Zobra nas 
décadas dos 20/30 do século pasado, 
e é alí onde aínda viven. Criáronse 
aprendendo das persoas maiores da 
comunidade a desenvolver todas as 
actividades propias da economía 
labrega de subsistencia, así como 
todos os saberes e costumes 
populares e a cosmovisión dun pobo. 
Esta transmisión xeracional deuse de 

maneira completamente natural e 
directa, e debido á transformación da 
sociedade galega nos anos posteriores
que ante un novo paradigma deixa de 
dar valor á sabedoría popular, pode 
que esteamos ante a última xeración 
que recibiu a transferencia deste 
legado de maneira directa.

Aínda que estas mulleres apenas 
puideron ter acceso á formación 
regrada, pois apenas saben ler e 
escribir, atesouran uns valiosísimos 
saberes populares de transmisión oral
que corren o risco de desaparecer con
esta xeración.

Obxectivos da recollida.
No ano 2013 Xandobela 

participou no proxecto europeo Grand 
Treasures, que tiña como obxectivos 
identificar, compartir, difundir e 
revalorizar aos Tesoros Vivos e os 
seus coñecementos nas comunidades 
locais das entidades socias. O termo 
'Tesoro Vivo' foi acuñado pola 
UNESCO para denominar a todas 
aquelas persoas  que posúen un alto 
grao de coñecemento e as habilidades
requeridas para actuar ou recrear 
elementos concretos do patrimonio 
cultural inmaterial, e polo tanto, son 
testemuñas de vida relevantes 
portadoras de saberes de alta 
significancia para a comunidade ou de
manifestacións humanas en perigo de 
desaparecer.

Entre outras accións dirixidas a 

acadar estes obxectivos, decídese 
colaborar coa  Asociación Intercultural
Santa Ferreña dos Encontros de 
Música Tradicional na elaboración 
dunha exposición audiovisual baixo o 
título 'Os Nosos Tesouros' que 
pretendía poñer en valor aos Tesouros
Vivos ao tempo que se facía fincapé 
na importancia da transmisión 
xeracional dos coñecementos, saberes
e experiencias vitais para a súa 
conservación e revalorización. En 
concreto, buscábase tamén 
homenaxear aos Grandes Tesouros 
Vivos que levan participando desde os
seus inicios nos Encontros de Música 
Tradicional de Carboeiro, unha 
xornada festiva de carácter 
interxeracional arredor do patrimonio 
cultural inmaterial que organiza 
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anualmente dita asociación e á que 
acoden cada ano varios 'exemplares'.

Para dita exposición, realizáronse
entrevistas a estes tesouros vivos 
compartindo os seus coñecementos 

que se rexistraron en vídeo para a súa
posterior edición e difusión a través 
da exposición física durante o festival 
daquel ano como en plataformas de 
difusión dixitais de libre acceso. 

II. DESENVOLVEMENTO
A exposición estruturouse 

segundo os cinco ámbitos do 
patrimonio cultural inmaterial que a 
UNESCO designa, e de entre os 
Tesouros Vivos asiduos á cita desde 
diferentes procedencias, 
seleccionáronse aqueles que puidesen
dar mostra de saberes sobre cada un 
destes ámbitos.

O grupo de Tesouros Vivos 
seleccionado para representar o 
ámbito das tradicións e expresións 
orais foron estas tres mulleres de 
Zobra, pois ademais de poder dar 

mostra da rica e variada literatura 
popular da nosa cultura polas súas 
circunstancias vitais anteriormente 
descritas para a conservación dos 
saberes populares, son en concreto 
grandes cantadoras e coñecedoras de 
cancións de creación popular coas que
levan acompañado os momentos de 
diversión e traballo toda unha vida.

Buscouse obter exemplos de 
manifestacións de narrativa oral nas 
súas diferentes  categorías (contos, 
lendas, relatos, anécdotas, letras de 
cancións...).
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Quen son as persoas portadoras?
Unha persoa participante do 

proxecto, que á súa vez é membro da 
asociación e mantén unha estreita 
relación coas informantes, foi a 
encargada de coordinar e realizar todo
o proceso.

Para a recollida do material 
audiovisual contouse coa colaboración
dunha persoa con coñecementos 
específicos na materia.

A entrevistadora documentouse 
revisando entrevistas previas 
realizadas ás informantes, así como 
consultando fondos bibliográficos, 
audiovisuais e sonoros sobre literatura
popular galega. En base a esta 
documentación, elaborou un guión no 

que apoiarse para conducir a 
entrevista. Os obxectivos deste guión 
eran, ademais de que verbalizasen 
exemplos de tradición oral, que 
contasen quen lles transmitira estes 
coñecementos e se elas llos 
transmitiran a alguén.

• Amparo Dobarro (Zobra-Lalín, 
1931)

• Hortensia Taboada (Zobra-Lalín,
1931)

• Celsa Muradás (Zobra-Lalín, 
1940.

Cando se fixo a recollida?
Consultouse ás entrevistadas sobre unha localización para a gravación da

entrevista na que estiveran cómodas á vez que reunise as condicións lumínicas
e sonoras para o óptimo rexistro en vídeo. Concertouse unha cita nun espazo 
que se adecuaba e coa conformidade de todos os axentes implicados. 
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Informóuselle con claridade e detalle o obxectivo da entrevista e o seu uso, así
como unha descrición do proceso da mesma. Tamén se lles solicitou o 
consentimento para o rexistro e difusión da mesma.

Como se fixo a recollida?
A recollida realizouse a través 

dunha entrevista non estruturada, 
unha conversa informal na que non 
hai preguntas establecidas nin 
respostas restrinxidas, senón que a 
entrevistadora foi estimulando e 
conducindo a conversa en base ao 
guión elaborado e aberta a 
modificacións froito das repostas 
obtidas, buscando sempre crear un 
clima de confianza e a través dun 
trato e linguaxe próximas, así como 
unha escoita activa, para facilitar a 

expresión aberta das informantes.
Como o obxectivo era que as 

informantes verbalizasen os exemplos
de literatura oral que se buscaban 
para o seu rexistro en vídeo, a 
entrevistadora intentou estimular e 
conducir a conversa minimizando o 
seu impacto e realizando unha escoita
activa desde, sempre que lle foi 
posible, a linguaxe non verbal.

Recolléronse os nomes completos
e datas de nacemento das 
entrevistadas. 

Tratamento dos datos recollidos.
Dado que o obxectivo da 

entrevista era a realización dun vídeo 
para compartir a través dunha 
exposición nun festival e de 
plataformas dixitais, visualizáronse os
brutos da mesma para seleccionar os 
cortes máis interesantes en base ao 
que se pretendía mostrar, tentando 
axustarse aos tempos de duración 
recomendados para este tipo de 
formatos, de non máis de 15 minutos 
de duración. Buscouse escoller 

exemplos das diferentes categorías de
literatura oral que saíron na recollida 
para dar mostra da variedade e 
riqueza existente, en concreto 
seleccionáronse manifestacións de: 
contos, lendas, seres mitolóxicos, 
sucedidos, anécdotas e letras de 
cancións de creación popular. Tamén 
se incluíron as súas repostas a como o
aprenderan e se llo transmitiran a 
alguén e as súas razóns.

III. RESULTADOS
O vídeo resultante exhibiuse na

exposición física 'Os Nosos Tesouros' 
no festival anteriormente mencionado,
así como en plataformas dixitais de 
libre acceso e divulgado a través de 
redes sociais. Dentro do marco do 
proxecto Grand Treasures, 
subtitulouse en inglés e foi divulgado 
polas entidades socias do proxecto 
nas súas comunidades locais, desde o 
seu aloxamento na páxina web do 

proxecto, onde aínda está para a súa 
libre disposición.

O vídeo resultante tamén se 
entregou en formato DVD ás 
entrevistadas.

En base á experiencia obtida da 
realización das entrevistas para a 
recompilación do patrimonio cultural 
inmaterial, realizamos esta 
publicación online de libre acceso 
con recomendacións para facelas.
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IV. APLICANDO OS RESULTADOS 
Os vídeos resultantes da 

exposición online 'Os Nosos Tesouros' 
foi semente do proxecto que se 
desenvolveu co apoio económico de 
subvencións públicas de ámbito 
provincial “Tesouros vivos”. Nel, 
non só se ampliou o catálogo de 
edición de entrevistas en vídeo de 
Tesouros Vivos e posta a disposición 
da cidadanía a través do portal web 
do proxecto e redes sociais, senón 
que tamén se completaron cunha 
selección de recursos para ampliar 
información sobre cada un deles, ben 
sobre as e os seus protagonistas ou 
sobre o elemento patrimonial que 
tratan na entrevista. Quixemos crear 
un espazo que perdure no tempo e 
enriquecido con propostas de difusión 
e dinamización para potenciar, por 
unha banda, a autoestima das 
persoas transmisoras, a visibilización 
e posta en valor do patrimonio 
cultural inmaterial galego e da 
memoria colectiva e, pola outra, o 
diálogo interxeracional e a 
participación activa na construción do 
coñecemento desde unha perspectiva 
crítica e significativa.

Para isto, pareceunos 
fundamental elaborar materiais 
didácticos accesibles e transferibles a 
calquera contexto educativo na 
xeografía galega con propostas de 
actividades e recomendacións 
pedagóxicas destinadas a 
traballadores/as no ámbito da 
mocidade (educadores/as, 
profesores/as, animadores/as 
socioculturais...).

 As propostas didácticas que 
se suxiren en torno á entrevista en 
vídeo a estas tres mulleres sobre a 
literatura popular, están orientadas á 
dinamización con mozas e mozos de 
entre 12-14 anos e buscouse que 

sexan utilizables por calquera axente 
educador sen necesidade de 
coñecementos previos específicos e 
adaptable a calquera contexto da 
realidade galega.

As actividades que se propoñen 
céntranse na investigación e 
descuberta vivencial e participativa 
deste elemento patrimonial así como 
dos seus portadores, nas que o 
diálogo interxeracional é inherente e 
ambas xeracións son as verdadeiras 
protagonistas activas en todo o 
proceso. Así mesmo, propóñense 
tamén suxestións de aplicacións 
prácticas destes saberes hoxe en día, 
rompendo así coa visión arcaica e 
estática existente en torno ás 
tradicións como elementos a 
conservar cal pezas de museo e sen 
aplicación en tempos vixentes.

Para ilustrar un exemplo disto, 
unha das actividades que se propón é 
que as mozas e mozos, despois de ver
o vídeo, investiguen no seu entorno 
próximo na procura de lendas e que 
utilicen os seus smartphones para 
rexistrar en vídeo ou audio o que as 
persoas lles conten. Coa información 
recompilada, proponse volcala en 
internet a través dun mapa interactivo
que permita xeolocalizar as lendas no 
seu territorio, a partir do cal se poden
crear rutas dramatizadas ou 
búsquedas do tesouro. Coas lendas 
recollidas, tamén poden crear unha 
peza teatral, unha curta 
cinematográfica... ou calquera 
manifestación artística que lles suxira.
Estas propostas de revisitar a 
literatura popular con perspectiva 
actual conlevan ademais un efecto 
contaxioso e multiplicador.

As aplicacións tecnolóxicas que 
se presentan son de libre acceso e 
fácil manexo e sempre se acompañan 
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de titoriais e se ilustran con 
experiencias inspiradoras xa 
desenvolvidas.

Debido ao ámbito territorial tan 
acotado do obxecto de investigación e
estudio que se recolle no vídeo, non 
estimamos necesario acometer as 
traducións do texto orixinal do 
material didáctico. Aínda que as ideas 
presentadas e o enfoque metodolóxico
do mesmo poidan servir de inspiración
para crear novas propostas en 
calquera contexto sociocultural do 
mundo, o certo é que os referentes 
patrimoniais que se manexan son tan 
estritamente locais que a maioría das 
propostas non terían unha aplicación 
directa fóra de Galicia, polo que nos 
decantamos por manter os textos 
unicamente en galego. Carecería de 
sentido que os e as adolescentes de 
Polonia, por exemplo, preguntasen na 

casa pola Antaruxada (ser mítico 
propio do imaxinario galego), ou que 
tivesen como referencia cancións 
tradicionais galegas para convidalos a 
recoller outras na súa realidade máis 
inmediata. Reiteramos, non obstante, 
en que si son absolutamente 
transferibles tanto o enfoque 
metodolóxico (búsqueda activa de 
información, investigación social e 
creación cultural colectiva) como a 
tipoloxía de actividades, aínda que os 
contidos patrimoniais terían que ser 
intercambiados polos propios da 
cultura onde se queiran desenvolver 
as propostas didácticas. En Xandobela
preocupámonos moito de deseñar as 
estratexias didácticas para garantir 
absolutamente a transferibilidade dos 
métodos e actividades inherentes na 
guía.
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V. AVALIACIÓN
Vídeo “Amparo, Celsa e 

Hortensia e os contos”: a utilidade 
do vídeo ao longo dos anos foi máis 
que demostrada a través da súa 
explotación en diferentes proxectos de
ámbito local, rexional e internacional. 
Serviu para diseminar o patrimonio 
cultural inmaterial en xeral, e no 
relativo ao literario e oral de Galicia 
en particular, ás nosas socias 
europeas, mostrando a riqueza e 
diversidade do PCI europeo e o seu 
indubidable valor social; deu lugar á 
realización de propostas de 
divulgación máis amplas, como foi a 
exposición que tivo lugar nos 
Encontros de Música Tradicional de 
Carboeiro; forma parte da galería de 
vídeos do “Proxecto Tesouros Vivos” 
co que se pretende visibilizar e poñer 
en valor o papel fundamental das 

persoas portadoras de patrimonio 
cultural inmaterial en Galicia; e, por 
último, permitiu seguir explotando as 
súas enormes oportunidades 
didácticas e divulgadoras a través do 
deseño e desenvolvemento do 
material didáctico.

Material didático “Propostas 
didácticas arredor do patrimonio 
oral”: a día de hoxe aínda non foron 
testadas por parte do profesorado ou 
persoal educador alleo a Xandobela, 
polo que non dispoñemos de datos nin
valoracións ao respecto. Pero si 
estamos en disposición de dicir, que o 
persoal de Xandobela desenvolveu 
algunhas das experiencias propostas 
na unidade didáctica, validando a súa 
pertinencia e validez.
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I.
VI. CONCLUSIÓNS

Os medios técnicos para o 
rexistro audiovisual da entrevista e 
posterior edición dos que dispoñiamos
entón non eran os óptimos e isto vese
reflexado na calidade do vídeo: o 
audio é pobre e incluso ás veces 
inintelixible; o vídeo peca de exceso 
de duración e falta de dinamismo. 
Aínda así, os contidos do mesmo 
cumpren cos obxectivos. En moitas 
ocasións, a falta ou escaseza de 
recursos económicos para desenvolver

este tipo de proxectos, vai en 
detrimento da calidade técnica na que
ofrecer os seus produtos ou 
resultados.

Para a aplicación dos recursos 
didácticos, depéndese en grande 
medida, da motivación e iniciativa do 
corpo educativo, que dadas as súas 
circunstancias laborais, non sempre 
reúnen a vontade e dispoñibilidade 
necesarias para levalas a cabo.
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RECOLLIDA DE 
PATRIMONIO ORAL E 
LITERARIO: 
OUTROS EXEMPLOS DE 
BOAS PRÁCTICAS

  

   216       
         



EN PORTUGAL
II.
De boca a orelha. Contos, lendas, provérbios, adivinhas, lengalengas... à
descoberta do património oral das 4 cidades é un proxecto que próvén
dunha proposta  de  acción  educativa  que  foi  levado  a  cabo  nos  anos
lectivos entre 2014 e 2017, nos concellos de Fundão, Marinha Grande,
Montemor-o-Novo e Vila Real de Santo António. 
https://www.cm-montemornovo.pt/pt/site-
viver/educacao/PublishingImages/Paginas/Projeto---À-Descoberta-das-4-
Cidades/De%20boca%20a%20orelha.pdf

Memoriamedia é un proxecto de responsabilidade da Cooperativa Cultural
CRL,  que  existe  desde  2006.  Ten  como  obxectivo  o  estudo,  o
inventariado  e  divulgación  de  manifestacións  do  patrimonio  cultural
inmaterial.
https://www.memoriamedia.net/index.php/home/o-projecto

Tradição Oral do Concelho de Constançia: património cultural imaterial,
foi un proxecto executado polo Museu dos Rios e das Artes Marítimas e
pola Escola Básica e Secundária Luís de Camões. Tivo como obxectivo a
recollida  de  patrimonio  cultural  inmaterial  do  concello  de  Constância.
Esta recolla foi realizada por crianzas entre os 10 e 12 anos de idade.
O produto final  desta recolla foi  a obra Tradição Oral  do Concelho de
Constância – Património Cultural Imaterial, que contén diversos xéneros
de  literatura  oral  tradicional:  oracións,  rezos,  responsos,  refráns,
cantigas, adiviñas, romances, contos, etc.
https://www.pportodosmuseus.pt/2019/09/17/apresentacao-do-livro-
tradicao-oral-do-concelho-de-constancia/

   https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/literatura-tradicional/

   https://revistafabulas.com/2016/03/03/a-literatura-de-tradicao-oral/

   http://aprenderamadeira.net/conto-de-tradicao-oral/

   https://www.dn.pt/sociedade/contos-de-fada-sao-mais-antigos-do-que-
se-pensa-vem-da-idade-do-bronze-4990518.html
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EN GALICIA (ESPAÑA)
En  Galicia  son  numerosas  as  experiencias  e  proxectos  de  recollida  e

divulgación do patrimonio literario e oral vivo. Presentamos aquí unha pequena
selección que amosa a heteroxeneidade das propostas en termos de formato,
soporte e tipoloxía de accións. Optamos por aquelas cos que compartimos a
visión colaborativa e participativa da investigación de campo e da recollida, así
como  o enfoque creativo das canles e formatos de difusión.

Proxecto “Pontenafala”, do Concello de Ponteceso 
https://pontenafala.wordpress.com/
Proxecto “Fálame de San Sadurniño”, do Concello de San Sadurniño  
http://www.falamedesansadurnino.org/
Web “Galicia Encantada” https://galiciaencantada.com/
“Polafías”, sección de  literatura de tradición oral da web da AELG 
(Asociación de escritoras e escritores en lingua galega) 
https://www.aelg.gal/Polafias/
Proxecto “Cafés da memoria” do Museo do Pobo Galego 
http://www.museodopobo.gal/web/uploads/files/Caf%C3%A9%20da
%20Memoria%20resumo.pdf
Proxecto “Patrimonio do Xurés”, da Reserva da Biosfera Transfronteiriza 
Gerês-Xurés http://illabufarda.gal/Patrimonio-do-Xures
https://www.facebook.com/pg/patrimoniodoxures/about/?
ref=page_internal
http://culturagalega.gal/noticia.php?id=26506
Web colaborativa “Orella pendella” https://orellapendella.gal/
Proxecto “Contos do Mar”, dos Concellos de Carnota, Dumbría e Fisterra  
https://contosdomar.com/
Proxecto “Arrolos de Rianxo” do Concello de Rianxo e Maos_Innovación 
Social https://maos.gal/portfolio/arrolos-de-rianxo/
APOI_Arquivo do patrimonio oral da identidade  
http://apoi.museodopobo.gal/information.html
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EXPERIENCIAS RELACIONADAS 
CO ILLAMENTO

SÓS. XUNTOS.  Blog de Michela Chimenti
“Estiven fotografando a estraños en todo o mundo durante 5 anos. Un
sorriso,  o  intercambio  de  miradas  e  o  compartir  un  mesmo  espazo
axudan a establecer unha conexión entre o outro e o eu nuns intres.
Pensei  que  non  sería  tan  diferente  probalo  no  ordenador.  Así  que
comencei a buscar familias numerosas, situacións particulares, de norte
a sur de Italia, e logo fóra das fronteiras nacionais, para entender cal foi
e  é  a  percepción  do  coronavirus,  e  que  solucións  se  atoparon  para
sobrevivir á convivencia forzada. Só. Xuntos”.
https://www.michelachimenti.com/home/da-soli-insieme

2020 Testemuñas dunha pandemia  - Antropoloxía do presente- Desde o
Museo Etnográfico de Castilla:
https://www.youtube.com/watch?v=pDRGwWB2u9A&feature=youtu.be

Poiares grava o seu patrimônio cultural a janela - 30 abril 2020:
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/noticias2-2/2566-poiares-grava-o-
seu-patrimonio-cultural-a-janela?fbclid=IwAR21Df9uztVDS5-
Rec_mMwB0wpIvfW-42dthgyU4AAgOiZKAKZdjb1CFFTQ
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TEATRO
LABIRINTO
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TEATRO LABIRINTO
PASO A PASO
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 QUE É O TEATRO
 LABIRINTO?

  
O Teatro  Labirinto  (ou  Labirinto  Sensorial)  é  unha metodoloxía  teatral

desenvolvida por  Iwan Brioc,  consultor  galés en Teatro Aplicado8 e  director
artístico de Cynefin Theatre, unha plataforma con sede en Gran Bretaña para
actividades de teatro comunitario9. No proceso de creación desta metodoloxía,
Iwan inspirouse na "Poética dos sentidos" de Enrique Vargas e na práctica de
Augusto Boal, que foi un dos seus mestres durante a súa carreira profesional.

Na súa páxina persoal10, Brioc describe o Teatro Labirinto coas seguintes
palabras:

Unha viaxe individual,  para unha persoa espectadora de cada vez,  un
percorrido nun labirinto tridimensional escurecido, atravesando o cal atópanse
momentos  e  encontros  que  provocan  reminiscencias  sensoriais  do
subconsciente  (portais  sensoriais),  nos  que  se  lle  convida  suavemente  a
deixalas ir. Aceptando este convite, construtos coma o tempo e o espazo, eu e
ti, o interior e o exterior comezan a derrubarse. Presentado ao público como
un "teatro", este lugar adquire tamén a dimensión dun espazo estético, unha
memoria  estética,  unha  imaxinación  estética:  para  que  este  proceso
inconsciente  de  construción  condicionada  que  chamamos  "realidade"  poida
converterse  nun  fenómeno  observable  polo  "personaxe"  do  viaxeiro  que
atravesa a performance.

Ata a data, o Teatro Labirinto está conectado directamente con alomenos
catro metodoloxías / tipoloxías teatrais diferentes: o Teatro Sensorial, o Teatro
do  Oprimido,  o  Teatro  Social  e  o  Teatro  Orientado  ao  Contexto  (teatro
comunitario).

Cada tipo de teatro permite un "espertar" dos sentidos, pero o Teatro
Labirinto enfócase dunha maneira diferente de involucrar ao público.

Se  na  antiga  Grecia,  segundo  Aristóteles,  a  finalidade  da  traxedia
consistía na purificación ou catarse das emocións, a visión moderna de Brecht
tende a asignar un papel máis utilitarista ao teatro. Brecht sostiña que o teatro
debería apelar,  non aos sentimentos do público, senón á súa racionalidade.
Aínda sendo un entretemento, tiña que ser altamente educativo e capaz de
xerar cambios sociais. Estaba convencido de que, nos espectáculos dos seus
predecesores, os/as espectadores/as tendían a identificarse cos personaxes en

8www.iwanbrioc.com
9www.cynefin.org
10 Idem 8
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escena, conseguindo involucrarse emocionalmente con eles, en lugar de ser
alentados/as a razoar sobre as súas propias vidas. Para fomentar no público
unha  actitude  máis  crítica  sobre  o  que  acontece  no  escenario,  Brecht
desenvolveu o seu "efecto de estrañamento": o uso de técnicas "anti-ilusorias"
para  lembrar  constantemente  aos/ás  espectadores/as  que  se  atopan  nun
teatro vendo unha representación da realidade e non a realidade mesma11.
Brecht non pretende ignorar as emocións, senón que se centra sobre todo na
revelación da experiencia humana máis alá do contexto específico. Polo tanto,
un espectáculo  teatral  sempre trae a  escena á  sociedade nas  súas  formas
complexas,  xa  sexa  a  dimensión  profunda  da  existencia  humana,  ou  a
manifestación de "micro-sociedades”, como parellas, familias, pequenos grupos
sociais, etc…

Outra figura importante para a redefinición do papel do teatro é a de
Augusto Boal, quen, co seu intento de crear un "teatro popular" en Brasil na
década dos ‘80, desenvolveu un modelo que transforma o escenario nun lugar
de  debate.  no  que  actores,  actrices  e  espectadores/as  poden  propoñer
estratexias para superar a opresión. Así naceu o Teatro do Oprimido, rompendo
a cuarta parede entre os actores/actrices e o público, e transformando aos/ás
espectadores/as en "espect-actores". A singularidade deste enfoque radica na
motivación que empurra ao público a "subir ao escenario". Ao describir unha
situación da vida real dos espect- actores na escena, identifícanse, coñécense
e  recoñécense  mutuamente,  razoan  co  personaxe  do  protagonista  e
anímaselles a intervir a miúdo, impulsados pola solidariedade12.

Por  exemplo,  no  Teatro  Fórum  (unha  rama do  Teatro  do  Oprimido  -
véxase a figura 1), primeiro represéntase unha escena que mostra un conflito
sen  resolver,  e  despois  a  escena  interprétase  novamente  permitindo  que
calquera do público participe, substituíndose na escena ao actor identificado
como oprimido e mostrando que accións tomar para resolver a situación.

11  Encyclopaedia Britannica, 1995
12 Jones, I.S., 2010, Context Oriented Theatre: A Theatre-Based Approach to Mindfulness; a Mindfulness-Based 

Approach to Theatre, retrieved  from 
https://www.researchgate.net/publication/236584333_Context_Oriented_Theatre_A_Theatre-
Based_Approach_to_Mindfulness_a_Mindfulness-Based_Approach_to_Theatre
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Analizar unha situación desde diferentes perspectivas, a miúdo conduce a
unha  mellor  comprensión  das  razóns  subxacentes  e  ofrece  hipóteses  de
solución, o que nos leva de volta ás intencións orixinarias de Boal: favorecer o
cambio no mundo.

O  Teatro  do  Oprimido  é  parte  do  saco  do  Teatro  Social,  que  ten
obxectivos similares: non se centra no resultado estético, senón que persegue
un  propósito  social  específico.  Segundo  Thompson,  J.  e  Schechner,  R.,
xeralmente lévase a cabo en lugares moi diferentes (prisións, campamentos de
persoas  refuxiadas,  hospitais,  escolas,  orfanatos,  residencias  de  persoas
maiores)  e  involucra  principalmente  a  participantes  das  comunidades  máis
vulnerables, desfavorecidas e marxinadas. Polo tanto, ao usar un espazo non-
convencional para os seus espectáculos, o teatro social transforma aos/ás "non
actores" en actores.

Segundo Iwan Brioc, no teatro comunitario a atención recae no contexto,
xa que o espazo estético concíbese como un "portal para principiantes", que
reúne o interior e o exterior nun só lugar, toda a catástrofe de estar vivo. 

Na maneira en que a Asociación Universitur o incorpora e aplica, o Teatro
Labirinto  pode  incluírse  na  categoría  do  Teatro  Aplicado  (xunto  co  Teatro
Comunitario, o Teatro para o Desenvolvemento, o Teatro Educativo, etc.). É
participativo e orientado ao contexto e pode ter un impacto significativo no
grupo que o constrúe, no público espect-actor e na reputación do lugar que o
alberga.
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COMO O APRENDIMOS? 
COMO O PUXEMOS EN PRÁCTICA?
Algúns/has membros de Universitur tiveron a oportunidade de coñecer a

Iwan  Brioc  e  traballar  con  el  en  varios  proxectos  dirixidos  a  mozos/as,
desenvolvidos  pola  Asociación  Epsilon  III  e  polos  seus  socios/as  no  trienio
2008-20011. A enxeñosa idea de usar o teatro labirinto dentro dos museos
(cuxa autoría é de Lucian Branea) foi acollida e levada a cabo por Universitur
desde o seu inicio, dado que os/as seus/súas membros fundadores estudiaban
ou ensinaban xeografía do turismo. Polo tanto, o uso do teatro labirinto, como
ferramenta interpretativa do espazo en xeral  e das institucións culturais en
particular, converteuse nunha prioridade para a organización.

Labyrintheme (2010-2012) foi unha das experiencias máis significativas
para os/as actuais membros de Universitur. Trátase dun proxecto internacional
cofinanciado polo Programa de aprendizaxe permanente da Comisión Europea
e coordinado pola Asociación Epsilon III e a organización búlgara BIVEDA. O
obxectivo principal do proxecto era configurar un curso de formación e unha
serie  de  obradoiros  para  apoiar  o  uso  do  enfoque  de  teatro  participativo,
difundindo métodos e técnicas entre diferentes institucións europeas dedicadas
á salvagarda e difusión do patrimonio. O proxecto produciu dous manuais:

“Back to our senses. A  Labyrintheme Handbook for trainers.”

“It's all about Games. A Labyrintheme Handbook for trainees.”

Labirinto de Conflitos  foi  o  primeiro proxecto verdadeiro de Universitur
(programa Xuventude en Acción, antigo Erasmus +) que tiña como obxectivo
abordar os problemas do conflito intercultural e da migración, interpretando ao
mesmo tempo as  zonas  rurais  romanesas  a  través  da mirada de mozos  e
mozas de diferentes procedencias, co uso do teatro labirinto.

Contos e fábulas (Basmeșifantasme) foi a primeira actuación "aberta ao
público"  e  estaba  inspirada  nas  supersticións  e  os  contos  tradicionais  para
promover o patrimonio inmaterial tanto entre o grupo creador como entre o
público espect-actor.

Aos Cíngaros (La țigănci) foi a primeira actuación dedicada ao patrimonio
literario. O tema inspirouse na historia escrita por Mircea Eliade e en varios
momentos do labirinto destinados a recrear a atmosfera evocada polo autor. O
evento tamén constituíu un importante punto de inflexión para Universitur, xa
que 8 dos seus membros decidiron emprender unha vida comunitaria, vivindo
xuntos nunha casa grande e antiga, utilizable tamén para as representacións,
formacións e outros eventos culturais.

Chumbo (Plumb) foi unha actuación de labirinto sensorial dedicada aos
poetas  George  e  Agatha  Bacovia,  organizada  na  súa  residencia
conmemorativa.  Ademais  de  promover  o  patrimonio  literario  de  maneira
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participativa, a colaboración con institucións públicas cun punto de vista máis
conservador  foi  un  desafío  importante,  que  influíu  na  visión  futura  da
asociación sobre este tema.

Todas  as  experiencias  mencionadas  tiveron  un  impacto  significativo  en
como Universitur percibe, usa e interpreta o patrimonio. Tamén revelaron a
necesidade  fundamental  de  conservación  e  promoción  do  patrimonio,
especialmente  cando  se  manifesta  no  seu  lado  intanxible:  tradicións,
costumes, narracións orais, etc...

O Teatro Labirinto é unha excelente ferramenta para provocar: estimula a
curiosidade de todas as persoas involucradas e chama a atención sobre o tema
e o lugar proposto pola actuación.

Polo tanto, adhírese a un dos principios de interpretación de Tilden: "O
obxectivo principal da interpretación non é instruír  senón provocar" 13.  Xera
comprensión  instantánea  e  ten  un  impacto  máis  significativo  que  outros
métodos (tamén en termos de intensidade e duración) grazas ao seu forte
vínculo  coas  emocións  e  o  inconsciente.  Ademais,  a  realización  dunha
representación de teatro labirinto só é posible se esta incorpora as convencións
e  comportamentos  dos  espazos  e  as  comunidades  nas  que  se  desenvolve,
neste sentido promove a comprensión recíproca e o diálogo,  portadores de
tolerancia, aceptación e cambios positivos.

COMO O FAN OUTROS?
(NA ROMENÍA)

Compañía de Teatro Labirinto
O   fundador  da Compañía  de Teatro  Labirinto  (CTL),  Bogdan Nechifor,

entrou en contacto con este método en 2008, durante un curso de formación
en Milán conducido por Iwan Brioc. Bogdan afirma ter fundado CTL despois do
forte  impacto  que  este  método  tivera  nos/as  participantes,  xa  foran
creadores/as  ou  espectadores/as.  O obxectivo  de CTL  é  levar  este  tipo  de
actuación ao panorama cultural romanés.

Ademais das actuacións e eventos que coordina, a Compañía fomentou a
difusión  desta  metodoloxía,  presentándoa  en  varias  cidades  romanesas
importantes  (Craiova,  Cluj,  Sibiu,  Timisoara  e  Iasi)  a  novos  grupos  e
asociacións.

A  Compañía  é  tamén  unha  das  fundadoras  da  rede  internacional  A
República da Imaxinación, que se ocupa da investigación e o desenvolvemento
das artes participativas a nivel europeo.
13 Tilden, F. (1957). Interpreting our heritage: Principles and practices for visitor services in parks, museums, and 

historic places. University of North Carolina Press.
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Poden atoparse máis detalles relacionados coas súas actividades nos 
seguintes enlaces:

https://www.facebook.com/CompaniaDeTeatruLabirint
https://www.youtube.com/watch?v=2xFpSeoQBRs
       
Estes son dous exemplos de proxectos desenvolvidos pola Compañía de

Teatro Labirinto:

iCarus
Iwan Brioc supervisou todo o proceso creativo de iCarus, unha actuación

dirixida  por  Bogdan Nechifor,  na  que participaron  30  artistas  de  diferentes
ámbitos. O proxecto foi financiado por ARCUB - Centro Cultural de Bucarest
dentro do programa "Bucarest-Cidade invisible 2016".

https://arcub.ro/eveniment/icarus-spectacol-de-teatru/

O diario da  Ariadne – proxecto dirixido a  estudantes de ensino
secundario superior.

Un proxecto realizado en colaboración co Departamento de Educación do
Concello de Bucarest, financiado polo Concello a través de PROEDUS CIVITAS
como  parte  da  Asociación  Cívica  para  a  Educación.  Beneficiáronse  del  40
estudantes de 8 complexos escolares en Bucarest. O obradoiro durou 6 días e
tivo como obxectivo crear tres representacións de teatro labirinto.

ASYLUM Labyrinth Theater
O  ASYLUM  Labyrinth  Theatre  fundouse  en  2017  e  teñen  creado  4

representacións de teatro labirinto: "Alcalde Arcana", "Niño", "Metamorfose" y
"Entre Bastidores". Nas súas intencións, o teatro labirinto é unha manifestación
artística que require unha interacción directa e constante co/a espectador/a,
unha chamada á introspección sobre a  natureza das emocións humanas.  É
unha aventura dos sentidos, unha viaxe interior, na que ilusión e realidade se
mesturan, os soños toman forma e as sensacións adquiren un novo valor. As
conviccións  e  as  paredes  teatrais  caen  para  dar  paso  á  experiencia  do
momento  presente.  Ademais  dos  espectáculos,  ASYLUM  Labyrinth  Theatre
tamén  organiza  seminarios  sobre  crecemento  persoal,  abertos  ao  público,
baseados  en  exercicios  e  prácticas  específicas  da  metodoloxía  do  Teatro
Labirinto Sensorial.

"LascărRosetti"  Theoretical  High School,  de Răducăneni,  distrito
de Iași

Durante  o  proxecto  "Diferente  pero  igual", 50  mozas  e  mozos  co  seu
profesorado,  provenientes  de  Finlandia,  Polonia,  Grecia,  Bulgaria,  Italia  e
Alemaña,  utilizaron  catro  aulas  para  crear  unha  representación  de  teatro
labirinto que mostrase diferentes visións (científicas, relixiosas) sobre a orixe
do mundo.

 Labyrinth-Creation and Book Club of “George Coșbuc” National
College from Motru, Târgu Jiu

19  estudantes  da  Universidade  George  Cosbuc  de  Motru  crearon  este
círculo  dedicado  á  organización  de  obradoiros  baseados  en  métodos  de
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educación non formal, entre os cales tamén encontramos o Teatro Labirinto.
Un dos seus espectáculos centrouse na vida e obra do grande escultor romanés
Constantin Brîncuși.

Constanța State Teatro in collaboration with Constanța National
Museum of  History  and  Archeology  -   “Drops  of  History”  Labirinth
Teatro Performance

“Pingas de Historia" foi unha representación de teatro labirinto creado en
tres andares. Baseouse na biografía das persoas cuxos epitafios foron gravados
nas  lápidas  do  parque  arqueolóxico  ao  lado  do  Museo  de  Historia.  Os
personaxes eran os/as habitantes da antiga cidade de Tomis (hai uns 2000
anos), quen relataron a súas alegrías e propósitos, os seus propios dramas,
dores e remordementos, reconstruíndo así a vida da cidade.

As  numerosas  persoas  involucradas  na  creación  deste  espectáculo  (15
actores/actrices e 40 non- actores), o tema épico da narración, a ambientación
creada polas ruínas antigas, a luz provista só por fachos, candeas e lámpadas,
a banda sonora inspirada na música celta e o itinerario que atravesaba tres
espazos escénicos recrearon a atmosfera de hai dous milenios e levou aos/ás
espectadores/as a un tempo pasado e a unha situación como a descrita por
Ovidio en "Tristia" coas palabras: "a alegría de sufrir en Tomis”.
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 COMO ORGANIZALO
A  práctica  do  teatro  labirinto  é  un  elaborado  proceso  de  actuación

interdisciplinar,  polo  tanto,  non  existe  unha  "receita  para  un  resultado
perfecto", dado que o espectáculo depende dun número infinito de variables, o
resultado que se obtén será en calquera caso perfecto e único. Non obstante,
hai varios pasos a seguir para lograr os obxectivos desta metodoloxía.

  Vocabulario
GRUPO CREADOR: o grupo de persoas que dá orixe á actuación. Poden
ser profesionais, principiantes ou unha mestura entre as dúas categorías.
Pasarán por unha formación que as levará a desenvolver os momentos
do labirinto e a traballar en equipo durante todo o proceso.
PÚBLICO ESPECT-ACTOR: as  persoas que atravesarán o labirinto, o
público. Cada unha delas afrontará o percorrido individualmente, para
vivir unha experiencia privada e persoal.
MOMENTO: as  etapas  ao  longo do  itinerario  do labirinto,  cada  unha
creada por unha ou máis  persoas creadoras.  A actuación do labirinto
componse dunha serie de momentos conectados.
FACILITADORA(S): a(s) persoa(s) que guía o grupo creador durante a
creación do labirinto; moi a miúdo é quen conecta os momentos para
establecer unha coherencia conceptual e espacial da actuación.

  Fases

 1 
DEFINIR O PROPÓSITO E 
OS OBXECTIVOS DA ACTUACIÓN
Este  é  o  momento  no  que  é  necesario  analizar  as  prioridades  e  os

obxectivos  que  se  desexan  lograr  co  teatro  labirinto.  Basicamente,  débese
decidir cal é o foco principal:

● unha experiencia profunda, interna e externa, para o grupo creador?
● unha experiencia que cambia a vida do público?
● unha  maneira  de  agregar  valor  e  promover  o  espazo  que  alberga  o

espectáculo?
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● unha maneira de chamar a atención sobre certos problemas sociais?
Obviamente, máis alá de cal sexa a prioridade, é necesario traballar para

abordar todos os enfoques antes mencionados, xa sexa o grupo, o público, o
espazo ou a acción mesma.

 2 
ENCONTRAR UN GRUPO CREADOR

Despois  de definir  o foco do proceso, débese atopar un grupo creador
apropiado. É esencial definir un perfil para as accións sucesivas. Se se está
buscando  unha  actuación  espectacular,  pode  ser  útil  ter  no  grupo  unha
mestura de persoas cunha formación artística,  habilidades prácticas e unha
visión  orientada.  Se  o  obxectivo  é  traballar  con  persoas  de  áreas
desfavorecidas e concentrarse no seu proceso de desenvolvemento persoal e o
proceso de aprendizaxe, entón saber como abordalos é máis importante que
definir habilidades útiles para a actuación. Se se desexa resaltar, desde unha
perspectiva nova, o lugar onde se está traballando, entón será esencial ter
unha diversidade de persoas creadoras, algunhas familiarizadas co contexto e
outras externas.

 3 
ENCONTRAR UN LUGAR AXEITADO

Incluso se o teatro labirinto se adapta e se nutre facilmente dos lugares e
unha das ideas que o sostén é precisamente a de transformar un espazo (tal
como se encontra)  nun lugar (falaremos disto máis adiante), un enfoque con
determinadas características fai o proceso máis simple.

Asegurarse de que quen xestiona ese lugar sexa favorable a albergar
actividades participativas e que sexa flexible ante posibles cambios no
espazo; as cousas poderían moverse e cambiarse durante a preparación
da  actuación.  Se  se  está  traballando  con  institucións  que  teñen  un
enfoque conservador ("¡A exposición non se toca!") Debes asegurarlles
de todas as maneiras posibles que as súas cosas estarán a salvo e que o
persoal será moi responsable de deixar o lugar tal como o encontraron.
Atopar un lugar que se poida adaptar ao tema escollido, se o tema é
realmente fundamental para o proxecto. Por suposto, non é obrigatorio,
é  só  unha recomendación,  considerando que xeralmente  o  espazo  é
determinante cando se trata de "modelar un momento" da actuación. Ás
veces,  se o  espazo ten unha "personalidade forte",  o tema escollido
desaparece.
Escoller  un  lugar  que  tamén  poida  albergar  a  formación,  non  só  o
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espectáculo final.
Asegurarse de que sexa accesible a nivel loxístico. Debe estar dispoñible
durante  moitas  horas;  ás  veces  é  difícil  estimar  canto  tempo levará
configurar a actuación. Podería ser extremadamente útil ter máis dun
punto de acceso, de modo que a entrada se poida separar da saída.
Preocuparse  de  que  o  espazo  sexa  seguro.  Aínda  que  os  lugares
abandonados  son  "tesouros"  para  o  teatro  labirinto,  a  seguridade  é
fundamental. Aclárao tamén co grupo  creador.
Asegurarse de ter alternativas en caso de mal tempo.

 4 
DESEÑAR O OBRADOIRO
PARA O GRUPO CREADOR

Para poder preparar un itinerario válido de obradoiro, débese coñecer o
perfil dos/as compoñentes do grupo. Información sobre idade, experiencias e
formación previa pode ser útil para personalizar as actividades dacordo coas
necesidades do grupo.

Non importa canto de heteroxéneo sexa o grupo ou canto se sintan en
confianza os/as compoñentes entre si,  a formación debe dedicar  un tempo
significativo  á  cohesión  do  grupo e  á  creación  dun  espazo  protexido para
todos/as.

Se o obxectivo do obradoiro é transmitir o método do teatro labirinto, isto
debe reflexarse na maneira en que se estruturan as actividades e os momentos
de confrontación. Para este propósito, é útil prever alomenos un momento de
confrontación diaria durante a cal afrontar as actividades desde un punto de
vista máis metodolóxico. Se o obxectivo é poder replicar o método de teatro
labirinto, os/as participantes deben poder aprender os obxectivos formativos e
o papel que cada actividade xoga durante todo o proceso.

 5 
DEFINIR O PERFIL DO
PÚBLICO ESPECT-ACTOR

Na  elección  deste  perfil,  deben  terse  en  conta  os  seus  obxectivos
organizativos a medio e longo prazo. Pódese escoller convidar:

un público xenérico, ao chou, se o que se quere é crear conciencia sobre
un tema específico;
persoas  clave  de  institucións  e  organizacións,  para  que  poidan
experimentar o método elas mesmas, dado que é moi difícil  describir
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claramente con palabras o teatro labirinto a alguén que nunca o teña
experimentado: isto pode ser de axuda para crear a base para futuras
colaboracións e proporcionar ás institucións a información necesaria para
pensar sobre esta posibilidade;
un grupo específico de persoas ou individuos específicos que se desexa
involucrar no futuro como creadores dun labirinto.

 6 
REALIZAR O OBRADOIRO*

A flexibilidade e rapidez de pensamento son esenciais para realizar unha
formación  de  teatro  labirinto.  Ter  o  pulso  do  grupo  e  adaptarse
constantemente ás súas necesidades é crucial para o resultado final. Hai casos
nos  que  o  obradoiro  se  prepara  ata  o  mínimo  detalle,  pero  o  grupo  non
responde  ás  actividades  ou  vai  nunha  dirección  diferente  dunha  maneira
creativa. Debe comprenderse que se está guiando un proceso delicado e, ás
veces, impredicible,  polo que se isto acontece, non significa que estea mal
plantexado, senón que só precisa adaptarse. Por estas razóns, o ideal é que
sexa  un/ha  formador/a  con  experiencia  na  xestión  de  varias  tipoloxías  de
grupos para guiar o obradoiro.

 7 
LOXÍSTICA DA ACTUACIÓN

O punto  de  inicio/entrada  debe  estar  separado  do  punto  de
finalización/saída. Se isto non é posible, debe encontrarse unha maneira
de evitar que as persoas do público espect-actor que saen se encontren
coas que entran.
Cada persoa do público espect-actor entrará no labirinto individualmente,
polo que se terá que dar unha cita para cada unha delas e asegurarse de
que  a  respecten.  Se  todas  aparecen  ao  mesmo  tempo,  pode  que
algunhas teñan que esperar horas antes de entrar. Tendo presente todo
isto, é bo debater co grupo creador para decidir o número de espect-
actores que o grupo pode acoller por cada actuación. Tendo en conta que
cada persoa creadora terá que repetir o seu momento para cada espect-
actor  que chegue.  Pódese estimar que as  persoas  do público  espect-
actor entren cunha diferencia de 7/15 minutos entre si  e  desde aquí
calcular.
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O que acontece no punto de inicio é extremadamente importante para
toda  a  actuación,  xa  que  define  o  ritmo  e  as  sensacións  do  que
acontecerá a continuación. O primeiro momento pódese imaxinar como
unha sala de espera común para o público espect-actor, unha zona de
amortiguamento  entre  o  mundo  exterior  e  o  labirinto.  A  persoa  que
xestiona este momento tamén ten a tarefa de controlar o tempo e indicar
ás persoas do público espect- actor cando entrar no labirinto.
Para obter un fluxo constante de público durante a actuación, é necesario
garantir  unha  conexión  fisicamente  segura  e  accesible  entre  cada
momento  e  os  momentos  anteriores  e  posteriores.  O público  espect-
actor sempre debe ser guiado dun momento ao seguinte, xa sexa unha
guía visible ou invisible. Pódense usar sinais ou persoas para que isto
aconteza. Se as persoas do público espect- actor poden ver á persoa que
as guía, esta persoa pode ser parte da narrativa da actuación. Se non
poden  vela,  a  esta  persoa  chámaselle  "conector".  Os  conectores
xeralmente están ocultos á vista e teñen a función de preparar o espazo,
dar sinais ás persoas creadoras ou intervir en caso de que algo saia mal.
Son un compoñente importante da actuación, porque poden axudar a
regular o fluxo de persoas do público espect- actor dentro do labirinto e
garantir que estas non se encontren. Os conectores poden ser persoas
voluntarias externas que xa coñecen o teatro labirinto, ou participantes
que decidiron non ter o seu propio momento, pero que aínda así queren
participar na actuación.
Aínda  que  todo  vaia  perfectamente  en  termos  de  tempo,  a  natureza
íntima  e  emocional  desta  experiencia  fai  que  a  actuación  sexa
impredicible.  É  bo  asegurarse  de  que  as  persoas  creadoras  poidan
comunicarse entre si, coas facilitadoras e co persoal de apoio durante o
espectáculo, pero de maneira discreta (sen teléfono, a menos que sexa
parte da narración). É útil que cada persoa creadora sexa consciente do
momento que precede e sigue ao seu, para que poida establecer algún
tipo de sinal para comunicarse coas demais, facendo que todo pareza
parte da actuación. Os sinais úsanse xeralmente para informar ás demais
cando é posible enviar á persoa do público espect- actor ao seguinte
momento, ou cando un momento está durando máis tempo do previsto
interrompendo o ritmo do espectáculo.
O  momento  final  do  labirinto  debe  ser  un  espazo  de  restitución  e
descompresión. Ao igual que o momento inicial, o momento final é unha
zona de amortiguación entre o labirinto e o mundo exterior.  Non hai
necesidade de moitas palabras nesta circunstancia, polo que é mellor dar
a oportunidade de deixar impresións por escrito e tratar de ofrecer un
espazo persoal ao público espect- actor. É mellor evitar que o público
espect-  actor  se  reúna  en  grupos,  para  calmar  a  tentación  de
intercambiar opinións sobre a experiencia vivida. Non se trata de limitar
a súa liberdade de expresión, senón de garantirlles un espazo mental e
emocional para desenvolver a experiencia antes de que empecen a falar
diso.
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 8 
AVALIACIÓN

A  retroalimentación  de  todas  as  persoas  involucradas  no  proceso  é
importante, xa que pode proporcionar suxestións e ideas para futuros eventos:

Verificar  constantemente a resposta do grupo creador  durante toda a
formación  axuda  a  mellorar  o  curso  mentres  se  realiza  e  resultará
beneficioso para a calidade da actuación. Planificar un breve confronto
final,  rematada  a  actuación,  con  todas  as  persoas  involucradas
(creadoras, voluntarias, persoal de apoio).
A retroalimentación recibida do público espect-actor no momento final da
actuación é a miúdo emocionante.  É bo compartilo  co grupo creador.
Pasar horas nun lugar respondendo a cada persoa que chega pode ser
unha  experiencia  esgotadora  e  emotiva.  Compartir  as  reaccións  do
público espect- actor constitúe un peche de todo o curso e permite que
todos os axentes se sintan involucrados e conectados.
Transcorridos uns días desde o espectáculo,  pódese enviar unha nova
petición  de  retroalimentación  ao  grupo  creador  e  espect-actor.  Se  a
petición é simple e puntual, pódese recibir unha avaliación máis razoada
e construtiva para ter en conta para futuras iniciativas.
Por  último,  pero  non  menos  importante,  débese  recoller  unha
retroalimentación dos/as propietarios / xerentes do espazo utilizado para
o  obradoiro  e  para  a  actuación.  Permite  comprender  que  accións
emprender no futuro para mellorar a xestión do espazo e as relacións
con quen o xestionan / vive nel (propietarios/as, gardiáns, veciños/as).
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ANEXO AO PUNTO 6.
REALIZAR O OBRADOIRO: 

EXEMPLOS DE ACTIVIDADES E SUXESTIÓNS
PARA A ESTRUTURA

A seguinte  lista  non  é  obrigatoria  nin  exhaustiva  e  pode  ampliarse  e
adaptarse de calquera maneira que a persoa ou organización que pretenda
utilizar  o  método  de  teatro  labirinto  considere  oportuna.  As  mesmas
actividades teñen o obxectivo indicado, non obstante, é aconsellable adaptar
as actividades escollidas ás catro partes principais da estrutura suxerida (I-IV).

Parte I – Cohesión do grupo
Xogo para coñecer os nomes se é preciso

Exemplo: cada persoa nun círculo di o seu nome e fai un xesto; a seguinte
persoa debe repetir o nome e o xesto da persoa anterior e engadir o seu.

Xogo para coñecer ás outras persoas
Exemplo:  coloquios  breves  con  preguntas,  algunhas  das  cales  están

especificamente adaptadas ao tema proposto.

Duración: 
Se o tempo o permite, dedicar un día enteiro a esta parte. É importante

que as  persoas participantes  se sintan seguras e a gusto  coas  demais,  de
modo que durante as actividades posteriores se poidan animar a superar as
súas barreiras emocionais, compartir pensamentos e sentimentos e saír da súa
zona de confort.

Parte II – Introspeción (cohesión do grupo)
VViaxe ao presente

Primeira  parte: Sentádevos  comodamente  nun  círculo.  Pide  aos/ás
participantes que pechen os ollos e escoiten en silencio as palabras da persoa
condutora. Pídelles que se centren nas imaxes, os recordos e as emocións a
medida que se manifesten (sen falar ou expresalas en voz alta).

Logo fai  unha serie  de preguntas que conduzan á introspección.  Entre
estas, introduce preguntas relacionadas co tema do labirinto para permitir ás
persoas creadoras comezar a pensar nel dunha maneira relaxada que estimule
a  súa  creatividade.  Por  exemplo,  se  o  voso  labirinto  estará  dedicado  aos
costumes e tradicións, pódense agregar preguntas relacionadas coa conexión
persoal de cada unha con este tema.

   235       
         



Exemplos  de  preguntas  que  se  poden  facer (unha  lista  non
obrigatoria nin exhaustiva):

Pecha os ollos, reláxate, baleira a túa mente. Pensa na túa infancia. Cal é
o  teu  primeiro  recordo da  infancia?  Onde vivías?  Lembra o  cuarto  no  que
durmías. Podes lembrar como cheiraba? Cal era a túa comida favorita? A que
xogos xogabas? Con quen o facías? Contábache alguén historias? Cal era a túa
historia favorita? Gustábache ler  cando eras  novo/a? Que che gustaba ler?
Cando  saíches  da  casa  por  primeira  vez  para  explorar  o  mundo?  Que
experiencia da mocidade aínda che fai sorrir hoxe? Pensa nas eleccións que
fixeches, as persoas que atopaches no camiño. Se atopaches a alguén que te
influenciase e te levase a estar no camiño que estás seguindo hoxe. Quen era
esta persoa? Segues en contacto? Que te trouxo ata aquí hoxe? Almorzaches
hoxe? Sénteste ben agora?

Duración: ~15 min

Segunda parte: Coloca no centro do círculo unha folla grande de papel e
cores, lapis, rotuladores, etc. Escribe AGORA no centro da folla. Pide aos/ás
participantes que se senten ao redor da folla e que se tomen un momento para
pensar sobre a súa vida e como chegaron ata AQUÍ e AGORA. O bordo do
papel é o comezo da súa vida e o centro é AGORA, onde nos atopamos. En
silencio, debuxade a vosa vida na folla, desde o bordo ata o centro. Representa
o que queiras,  deixa de lado o que queiras.  Cando todos/as o teñan feito,
calquera que o desexe pode presentar o seu debuxo e algúns momentos da
súa vida ás demais. Non hai necesidade de explicar todo, é suficiente incluso
se se quere compartir unha soa cousa. Se alguén non quere compartir, non hai
problema. Esta fase pode ser moi emocionante, así que asegúrate de crear un
ambiente seguro e cómodo e non presionar con límites de tempo. Se xurde
algunha discusión, aplacala suavemente: este non é o momento de discutir
entre eles/as ou de expresar opinións sobre as experiencias das demais, pero é
un momento de intercambio libre e sen xuízos.

Duración: 10-15  minutos  para  debuxar;  ~5  por  cada  participante  para
compartir;  facer  a  continuación  unha  pausa  de  descompresión  desta
actividade.
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Parte  III  –  Exploración  sensorial  (e  cohesión  de
grupo)

Gran parte do teatro labirinto baséase nos sentidos non visuais, polo que
é importante saber que se sinte ao estar cos ollos vendados para empatizar
coas  futuras  e  futuros  espect-  actores,  comprender  as  súas  necesidades  e
aprender a facelas sentirse a gusto. Tamén é importante ser creativa con todos
os sentidos máis alá da vista.

● Pide ás persoas participantes que se dividan en parellas, preferiblemente
con alguén que non coñezan ben (isto será útil  no próximo exercicio,
pero non o anticipes). Pídelles que teñan en mente á súa parella e que
busquen  cada  unha  un  lugar  cómodo  na  estancia  para  sentarse  ou
deitarse e despois pechar os ollos. Nese punto, pódeselles dar estímulos
sensoriais,  producindo sons interesantes,  cheiros e sensacións táctiles
durante  varios  minutos.  Comeza  suavemente  e  logo  aumenta  de
intensidade e finalmente diminúe a velocidade novamente ata o final. 2
ou  3  persoas  (facilitadoras  e  asistentes)  poden  facelo  facilmente  cun
grupo  de  15  creadores/as.  Busca  obxectos  que  produzan  un  son
agradable,  como  campás,  xoguetes,  instrumentos  musicais  estraños,
lavavaixelas, auga que pinga, a vasoira sobre o chan, incluso papel e
bolsas  de  plástico.  Pulveriza  auga  coma  se  fora  unha  brisa  mariña,
espalla aceites esenciais, pon crema nas súas mans, dálle obxectos de
diversa  consistencia  para  tocar  e  explorar  (cunchas,  unha  cunca  de
arroz, un peluche, un obxecto de metal, etc..). Cando remates, pide ás
participantes que se tomen o seu tempo para volver á realidade, que
abran os ollos e agarden en silencio.

Duración: 10-15 minutos
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● Mantendo ás parellas  previamente decididas,  as dúas partes terán os
ollos vendados por quendas durante 15-20 minutos. Establece un sinal
que indique cando é o momento de intercambiar (como unha campá). A
persoa cos ollos  sen vendar  guía á persoa cos ollos  vendados nunha
exploración  do  espazo  (interno,  externo,  ti  decides  os  lugares
permitidos).
Instrucións que podes dar: “Tenta facer que a viaxe da túa parella cos
ollos vendados sexa o máis interesante e interactiva posible. Tenta non
falar. Presta atención ás necesidades e desexos da túa parella e á súa
linguaxe  corporal.  Asegúrate  de  que  estea  segura,  sen  ser
sobreprotectora ou intrusiva”.

Duración: 30-45 minutos.

● Prepara algúns anacos de papel con algúns lugares escritos neles, como
mercado, parque, banco, restaurante chinés, escola, bosque, avión. Crea
algúns pequenos grupos de 3-6 persoas. Ten en conta que cantos máis
grupos  haxa,  máis  tempo  levará  esta  actividade.  Coloca  as  follas
dobradas nunha cunca e cada grupo pescará 1 ou 2 (dependerá de canto
tempo haxa dispoñible e canto tempo se quere que dure a actividade).
Non compartir as follas cos outros grupos, xa que terán que adiviñalas
ao final. Cada grupo escolle un espazo de traballo no que os outros non o
vexan.
Cada grupo terá entre 15 e 20 minutos para preparar unha experiencia
sensorial non visual para os demais baseada na folla pescada da cunca.
Deixa  algúns  materiais  útiles  para  todos/as  nun  recuncho  (papel,
tesoiras, cordas, obxectos varios), pero pide ás persoas participantes que
sexan  creativas  e  improvisen  co  que  lle  ofrece  o  lugar,  sempre  con
coidado de non danar nada, por suposto. Se non tes materiais e obxectos
adecuados, pídelles que recreen os lugares só con sons (e movementos
se é posible). Cando estea listo, cada grupo terá 10-15 minutos para
guiar aos outros a través da experiencia sensorial creada. Finalmente,
os/as participantes tentarán adiviñar o lugar representado.
Ideas  para  o  confronto:  esta  actividade  pode  dar  lugar  a  unha
discusión sobre os estereotipos e sobre a diferencia entre os conceptos
de espazo e lugar. Pensa na diferencia entre casa e fogar: un fogar é un
espazo indefinido e pode converterse en calquera cousa, pero unha casa
ten  algunhas  características  emocionais  conectadas  e  tamén  algúns
estereotipos  grazas  aos  cales  podemos  recoñecela  como  tal.
Ironicamente,  a  casa  non  ten  por  que  ser  un  fogar.  Utilizamos  este
concepto  no  noso  beneficio  no  labirinto  para  crear  unha  experiencia
convincente a partir de cada pequeno recurso, utilizando conceptos clave
e  metáforas  para  recrear  o  espazo  físico  e  emocional  que  queremos
representar.  Para  máis  información  sobre  a  diferencia  entre  espazo  e
lugar:

http://lrlr.landscapeonline.de/Articles/lrlr-2009-3/articlese2.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-9394-5_19
Duración: 20 minutos de preparación; 5-10 minutos por cada experiencia

de grupo; 10-30 minutos de confronto, segundo os vosos puntos de discusión.
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Parte  IV  –Exploración  do  espazo  de  traballo  para
convertirlo no teu lugar
Instruccións para os participantes:

Neste  punto,  vós  (participantes)  xa  pasastes  polo  espazo  de  traballo
moitas veces,  cada unha dunha maneira  diferente e por  diferentes  razóns.
Pode ser que xa estiveras familiarizada con este espazo de antes,  pero  as
actividades anteriores deberían terche axudado a velo de outra maneira. Agora
comezaremos  o  Xogo  de  Deus,  co  cal  cada  participante  se  converte  no/a
creador/a dun lugar. De agora en diante, o traballo é individual.

Paso 1: Autonomamente, sen comunicarte coas demais, camiña por todo
o espazo. Concéntrate no que ves, cheiras, tocas, sentes e non deixes que a
túa mente se entremeta con distraccións como a lista da compra. Pon atención
mentres camiñas, ten en conta os detalles.  Tes 10 minutos para escoller 6
obxectos: 3 cos que sentes unha conexión positiva e 3 cos que sentes unha
sensación negativa. Os obxectos poden ser teus ou poden atoparse ao redor.
Se  son  atopados,  asegúrate  de  non  coller  os  artigos  de  outra  persoa  sen
permiso, asegúrate de non romper nin perder nada, e pon atención a onde os
colles, para poder volver a colocalos alí ao final. Non escollas nada do que te
poidas lamentar en caso de ruptura ou perda.

Duración: 10 min.

Paso 2: Encóntranse todos/as nunha estancia, nun círculo. Cada persoa
leva os seus propios 6 obxectos. Unha por unha, cada participante explica por
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que escolleu eses obxectos e cales son as sensacións/conexións positivas ou
negativas con eles.

Duración: 5 min/participante.

Paso 3: Coa experiencia previa en mente, regresa ao espazo de traballo.
Concéntrate nas túas sensacións durante a exploración e escolle un lugar co
que sintas conexión. Non tes que escoller o lugar coa conexión máis forte se
esta  é  emocionalmente  demasiado  importante.  Escolle  un  lugar  cunha
conexión que esteas disposto a indagar máis a fondo e compartir con outros.
Leva os teus 6 obxectos a este espazo e compón o teu lugar en función da
conexión que sintas con el.

Duración: 15-20 minutos. Para xestionar o feito de que algunhas persoas
participantes necesitarán máis tempo ca outras e para non perder o ritmo,
pódese incluír  unha "pausa  café"  neste  espazo  de tempo,  a  fin  de  aforrar
tempo e confiar na capacidade das participantes de autoxestionarse. Cada cal
poderá fumar, tomar café, etc. mentres traballan.

Paso 4:  Todo o grupo visita os lugares creados por cada participante.
Depende de cada persoa creadora decidir COMO recibir aos/ás visitantes. Pode
ser tan simple ou creativa como desexe. Pode decidir presentar o seu lugar
coma se fose unha exposición no museo, ou coma se fose a súa propia casa
(ou de calquera  outra  maneira  que desexe).  Pode interactuar  directamente
cos/as visitantes ou non. En cada lugar pode haber unha breve discusión sobre
o tipo de ambiente creado, como se usaron os obxectos e se mantiveron a súa
connotación positiva / negativa, cal foi o proceso creativo, que cambiou no
espazo, nas sensacións, na importancia atribuída aos obxectos escollidos, o
que se mantivo sen cambios e, por último, pero non menos importante, cal é a
percepción dos/as visitantes con respecto a este lugar construído. Trata de non
alongar demasiado a discusión; se hai moitos/as participantes, ao final estarás
moi canso/a.

Duración: 5-7 minutos por visita.

Paso 5:
Instruccións a seguir individualmente:

No lugar que creaches, concéntrate nas sensacións que che provoca, na
conexión con el, en como os obxectos o modifican e, sobre todo, no que queres
compartir coas demais. Con isto en mente, elixe unha posición e convértete
nunha estatua vivente no lugar que creaches. Cando as demais o visiten, non
te movas e non fales.
Instruccións para o resto do grupo:

Observa a estatua vivente; observa os detalles, a composición. Que din as
expresións faciais e a linguaxe corporal? Cal parece ser a conexión entre a
estatua e o lugar que a rodea? Responde a estas preguntas en voz alta.

Duración: máximo 10 minutos para permitir que cada participante faga a
súa propia estatua, a memorice e se una ao grupo (canto menos tempo se use,
mellor,  porque  esta  procura  baséase no  instinto,  deixando que  o  corpo  se
apodere da mente); 5-7 minutos por visita.
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Nota para a persoa facilitadora:
Nesta actividade, os problemas de percepción e comunicación obsérvanse

moi ben. Sempre haberá diferencias entre a maneira en que nos vemos a nós
mesmos/as e a maneira en que nos ven as demais, entre o que queremos
comunicar e o que conseguimos transmitir ás demais. Isto é moi importante na
vida e no teatro labirinto, porque grande parte do significado e do valor do
labirinto  reside  nesta  brecha.  Depende de  nós  como persoas  creadoras  do
labirinto aceptar esta brecha, sexa como parte do noso proceso creativo, sexa
como  experiencia  do  público  espect-  actor  no  labirinto:  como  persoas
creadoras só podemos dar o mellor durante o proceso creativo e o público
espect- actor pola súa parte encherá a brecha, dando lugar a unha experiencia
persoal profundamente única.

Parte V – A actuación final
No final da parte IV, cada participante terá creado un lugar impregnado

dunha certa atmosfera e presencia, pode que vinculando tamén algunha acción
ou  movemento.  É  neste  momento  que  a  persoa  facilitadora  debe  poder
visualizar  a  estrutura  xeral  da  actuación  que  está  emerxendo.  Moitos  dos
momentos do espectáculo do teatro  labirinto  xa se crearon e só é preciso
definir  os  detalles  e  a  loxística.  Algunhas  persoas  participantes  poden  ter
escollido o mesmo espazo para construír os seus respectivos lugares e poden
inspirarse  as  unhas  nas  outras  para  dar  forma a  un  momento  compartido
durante a actuación. É posible que outras non queiran desenvolverse máis alá
do seu lugar e decidan facer algo diferente na actuación (crear outro momento
ou converterse en "conectores").

Como  facilitadoras,  esta  pode  que  sexa  a  fase  máis  complexa  e
importante,  que require grande empatía e diplomacia e,  ao mesmo tempo,
capacidade  de  reacción;  require  unha  mirada  integral  e  ao  mesmo  tempo
precisa do traballo de cada individuo. No papel da persoa facilitadora, neste
punto,  é  ver  o  traballo  realizado  ata  agora  como  pezas  individuais  dun
quebracabezas  que  unir  conxuntamente,  para  garantir  o  fluxo  óptimo  da
actuación de teatro labirinto. Ademais da cuestión concreta de ter que conectar
fisicamente cada momento da actuación cos demais, tamén se debe prestar
atención  ao  fluxo  emocional:  algúns  momentos  serán  máis  intensos  que
outros, algúns terán unha alta carga emocional e outros serán máis relaxados
e  lúdicos.  A  persoa  facilitadora  debe  garantir  un  equilibrio  entre  estes
momentos e ter presente todo o tempo o estado emocional tanto do grupo
creador como do público espect-actor.

Cando a actuación estea lista,  antes de abrila  ao público espect-actor,
un/ha facilitador/a e posiblemente outra persoa involucrada no proceso deben
percorrer todo o itinerario do labirinto para verificar a súa duración, conexións,
seguridade e dar un comentario final, así como animar ao grupo creador.
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Aclaracións.
Toda a información proporcionada na parte II. Como organizalo deriva da

experiencia persoal e profesional da Asociación Universitur na organización de
obradoiros e representacións de teatro labirinto, e reflexa a nosa visión sobre
como se poden organizar tales iniciativas. A guía paso a paso presentada é o
resultado da nosa experiencia e a nosa mirada sobre este tema e non reflexa
necesariamente a visión de outras persoas ou organizacións que traballan co
teatro labirinto. Para obter máis información sobre o teatro labirinto e como
facelo, consulte a sección de Recursos desta guía, onde se redirixirá a outras
fontes.
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TEATRO LABIRINTO:
CRÓNICAS
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TEATRO LABIRINTO NA TEATRO LABIRINTO NA 
ASOCIACIÓN ITACAASOCIACIÓN ITACA
Xandobela | Educación e cultura (Galicia-España)Xandobela | Educación e cultura (Galicia-España)

I. CONTEXTO

Localización xeral. Breve descrición.

A experiencia tivo lugar en 
Santiago de Compostela, capital de 
Galicia, cidade patrimonio da 
humanidade, monumental e histórica, 
universitaria, eclesiástica, que 
concentra moitos dos servizos 
administrativos e políticos da 
Comunidade Autónoma e que é 
destino turístico e de peregrinaxe 
mundial grazas á promoción do 
Camiño de Santiago. Fóra do termo 
urbano, o municipio é eminentemente
rural, como a maioría do territorio 
galego, con numerosos e dispersos 
núcleos de poboación con moi poucos 
veciños/as. Estas características fan 

do municipio unha realidade 
altamente complexa e contraditoria a 
nivel social e cultural: problemas de 
turistificación, desatención das 
necesidades do rural, oferta cultural 
institucional extensa pero cada vez 
máis enfocada ao turista... A política 
sociocultural do Concello vertébrase a 
través das programacións da Rede de 
Centros Cívicos, rede conformada por 
máis de 40 centros e locais públicos 
de uso sociocultural, cuxa xestión, 
non obstante, está externalizada. Esta
oferta institucional complétase coa do 
goberno central da Xunta de Galicia, 
coa da propia Universidade e coa dos 
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museos, teatros, bibliotecas e 
fundacións con sede na cidade. Non 
obstante a esta rica oferta cultural, 
Santiago foi sempre moi activa e 
dinámica en canto a procesos 
participativos e de asociacionismo se 
refire: colectivos culturais e artísticos 
de todo tipo, movemento veciñal, 
asociacionismo universitario... Aínda 
que nas últimas décadas é evidente 
un notable detrimento e deterioro do 
tecido asociativo e dos movementos 
cidadáns, froito da estandarización no 
consumo cultural.

A pesar deste panorama, seguen 
sendo moitas as asociacións que 
complementan a oferta cultural desde 
parámetros máis participativos e 
cívicos e que xeran un valor social que
as institucións non cobren.

Neste senso, a Asociación 
Cultural e Xuvenil Itaca é un dos 
referentes históricos do 
asociacionismo xuvenil na cidade, con 
case corenta anos de actividade 
ininterrompida e con singulares 
mecanismos de participación e de 
relevo interxeracional. Non se trata 

dunha grande asociación (actualmente
conta cuns 200 socios/as + 20 
educadores/as voluntarios/as), pero o
seu ideario é clave para entender o 
seu enraizamento e consolidación no 
territorio: a defensa da realidade 
medioambiental e sociocultural galega
a través de procesos e actividades 
para todo tipo de público, 
especialmente o mozo, baseadas nos 
fundamentos metodolóxicos da 
educación non formal e a participación
social real. As súas dinámicas de 
participación resultaron ser moi 
efectivas e eficientes: desde que os 
nenos e nenas empezan a participar 
nas actividades en calidade de 
usuarias, van asumindo natural e 
progresivamente dotes para a toma 
de decisións, compromiso e 
responsabilidade para coa asociación, 
competencias para a intervención..., 
que culmina na incorporación ao 
equipo educador e aos órganos 
xestores da asociación. Este relevo 
interxeracional foi fundamental para a
pervivencia e progreso da asociación.

Localización específica. 

No contexto humano descrito ata 
agora é onde ubicamos a 
experimentación coa técnica do Teatro
labirinto. Actualmente a asociación 
Itaca conta cun equipo estable duns 
10 educadores/as (de entre 19 e 25 
anos), outros 10 cuxa participación 
flutúa en función dos seus 
compromisos laborais ou formativos, 
e alomenos 6 pre-educadores/as de 
idades comprendidas entre os 16 e os 
18 anos altamente motivados/as para 
incorporarse nun futuro próximo ao 
equipo educador e/ou xestor.

A pesar da diferenza de idades e 
do grao lóxico de compromiso efectivo
na asunción de responsabilidades 
dentro da asociación, o certo é que se

trata dun grupo moi conectado, que 
se coñecen desde a infancia, que 
contan cunha gran traxectoria común 
en actividades socioculturais e 
medioambientais e, sobre todo, que 
demandan ou senten a necesidade de 
comezar a estreitar aínda máis os 
lazos de cohesión en igualdade de 
condicións para fortalecer o grupo en 
beneficio da asociación e do natural 
relevo xeracional. En Xandobela 
pareceunos un caldo de cultivo 
perfecto para experimentar co Teatro 
labirinto: grupo altamente motivado, 
con ganas de experimentar e talante 
creativo, con experiencia en procesos 
participativos...

O espazo escollido foi o mesmo 
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local social de Itaca: un baixo situado 
no centro da cidade de Santiago de 
Compostela, máis de 140 m2 
diáfanos, cunha horta duns 100 m2, 
dous baños, dous almacéns, e con 
posibilidade de empregar tamén o 

local da asociación cultural A Troita 
Armada ubicado no soto do mesmo 
inmoble. O local está perfectamente 
dotado para usos socioculturais de 
todo tipo.

II. ORGANIZACIÓN. LOXÍSTICA

Grupo creativo. 
O grupo creativo estivo formado 

finalmente por nove persoas, de 
idades comprendidas entre os 16 e os 
25 anos, todas elas pertencentes á 
asociación de maneira activa, ben 
como educadoras, ben como 
participantes nas actividades e con 
perspectiva de incorporarse ao equipo
de educadores/as nun futuro. Os seus
antecedentes en experiencias 
artísticas son diversos, se ben é certo 
que todas as persoas implicadas 
contan con bagaxe contrastado nas 
accións performativas propias do 
desenvolvemento das actividades 
ordinarias de Itaca: campamentos, 
rutas e convivencias nas que os xogos
dramáticos e dinámicas lúdicas 
programadas, están pragadas de 
contidos escénicos, escenográficos, 
narrativos e estéticos. Podemos dicir 
que, aínda que como grupo non 
contan con experiencia teatral no 
senso máis estrito, as intervencións 
que desenvolven non son alleas ás 
narrativas e ás artes performativas. 
De maneira individual, podemos 
sinalar a experiencia en artes 
musicais e dancísticas de varios das e 

dos membros.
Escollemos a este grupo creativo 

por varias razóns:
● Por tratarse dun grupo 

cohesionado, activo e aberto a 
participar en actividades 
experimentais de todo tipo, para
gañar experiencias que poidan 
incorporar á súa práctica 
habitual e á súa vida.

● Pola súa disposición e 
dispoñibilidade: de feito, e como
xa comentamos, Itaca atópase 
actualmente nun proceso de 
incorporación de novos 
educadores/as ao seu equipo. 
Recibiron a proposta de 
Xandobela cos brazos abertos, 
pois entenderon desde un 
primeiro momento que podía 
ser unha oportunidade única 
para fortalecer e consolidar os 
lazos de cohesión, como 
proposta formativa e 
integradora.

● Pola proximidade que Xandobela
ten con Itaca, debido a que se 
trata dun dos seus socios non 
formais máis fortes e estables.
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Pasos na organización.
Non houbo visita preliminar ao 

grupo creativo no seu conxunto: a 
convocatoria e a comunicación fíxose 
efectiva a través da mensaxería 
instantánea, coordinada por 
Xandobela en colaboración cunha das 
persoas do equipo de educadores/as 
de Itaca, que asumiu o papel de líder 
e intermediación entre os dous 
axentes. O papel desta persoa 
tornouse fundamental para garantir o 
éxito da convocatoria e tamén do 
desenvolvemento final da experiencia.
Vimos conveniente que esta 
educadora contase con información 
previa ao detalle para:

a) Coñecer a pertinencia ou non 
de desenvolver o método no contexto 
de Itaca na súa situación actual, 
elemento diagnóstico clave para 
prever necesidades, ameazas, 
potencialidades e actuar en 

consecuencia.
b) Apoiarnos nas funcións 

técnicas do Teatro Labirinto no caso 
de ser necesario.

c) Apoiarnos nas tarefas de 
convocatoria.

d) Xestionar os elementos 
materiais e de loxística do proxecto: 
cesión do local social, organización de 
horarios, xestión de comidas...

e) Xestionar os compoñentes 
humanos: facilitar un ambiente de 
cohesión intragrupal, atender ás 
necesidades das persoas...

Así pois, a finais do mes de 
xaneiro de 2020 tivo lugar unha 
primeira reunión informativa coa líder 
de Itaca para darlle a coñecer a nosa 
proposta, reunión que, unha vez 
confirmada a adecuación da 
actividade no contexto actual da 
asociación, completouse cunha sesión 
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formativa na cal tivemos oportunidade
de explicarlle o método do Teatro 
labirinto con detalle. En paralelo, 
convocouse ao grupo de 
educadores/as de Itaca e ao grupo de 
pre-educadores/as: un total de 16 
persoas, das  cales 10 confirmaron a 
súa participación de inmediato. O 
resto de persoas tiñan comprometida 
a súa axenda, polo que declinaron a 
invitación con moito pesar.

O nivel de motivación era tan alto
que durante a convocatoria apenas 
houbo que aportar información 
concisa sobre que tipo de actividade 
ou proposta se trataba. 
Decantámonos por non incidir nos 
contidos da iniciativa, senón en que se
ía traballar a cohesión grupal e que 
debían confiar en nós. Desta maneira,
evitamos crear medos ou dúbidas, e o
que conseguimos foi manter alto o 
grao de expectación e motivación.

Somos conscientes de que a 
convocatoria foi posible materializala 
desta singular maneira por tratarse, 
en primeiro lugar, da Asociación Itaca 
e, en segundo lugar, porque o equipo 
de educadores/as actual está nun 
proceso de renovación, cunha ilusión 
tremenda por experimentar e con 
grandes anhelos de crear e fortalecer 
lazos de unión entre as educadoras/es
veteranas/os e os que se están 

integrando nos últimos tempos. Polo 
tanto, sabemos que fomos 
enormemente privilexiadas por contar
con esta confianza case cega desde 
un principio e que, en posibles futuras
ocasións, a maneira de formar e 
convocar ao grupo creativo tería que 
ser necesariamente outra, máis 
convencional e informativa.

Ademais da convocatoria, os 
acordos e xestións que tivemos que 
executar previamente foron:

● Axendar a actividade e 
establecer os horarios: 
tampouco foi excesivamente 
complicado tomar a decisión, 
pois coñeciamos perfectamente 
a dispoñibilidade da maioría dos
membros do equipo educador 
de Itaca. Finalmente 
decantámonos polo venres 14 
de febreiro de 2020 pola tarde, 
sábado 15 todo o dia e domingo
16 pola mañá.

● Facer as xestións oportunas 
para a cesión do local social de 
Itaca e da veciña Asociación 
Cultural A Troita Armada.

● Acordar cuestións prácticas 
como a manutención, xestión 
para o tratamento de datos, etc.

● Prever a convocatoria a posibles
persoas espectadoras.

Contidos do obradoiro.
A maior parte das técnicas 

aprendidas na fase de capacitación 
foron implementadas practicamente 
sen ningunha variación. Decidimos 
adaptar soamente parte das técnicas 
iniciais de cohesión porque, ao ser un 
grupo formado, coñecido e con 
experiencias previas moi ricas e 
potentes, pareceunos interesante 
prescindir das técnicas de 
presentación e empregar os primeiros 
instantes da primeira xornada para 
garantir a creación do ambiente 

propicio, e inducir un estado de 
concentración e introspección 
adecuado.

Venres á tarde (sesión de 3 horas 
e media): 
Introspección e cohesión do 
grupo. 

● Roda para compartir nome e 
rememorar e compartir 
aquela historia (conto, 
canción, momento, 
persoas...) que atesouramos 
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da nosa infancia ou 
adolescencia con más cariño 
e/ou significancia.

● Viaxe vital aos recordos e 
sentimentos: cos ollos 
pechados, a facilitadora 
narrou e propuxo preguntas 
que as persoas creadoras 
foron rememorando e 
vivenciando. Procuramos que
as preguntas estivesen 
orientadas a recuperar os 
recordos relacionados coas 
historias, contos, 
narracións... presentes na 
infancia.

● Debuxamos  a nosa viaxe 
vital nun grande lenzo: 
compártese co grande grupo.

Exploración sensorial.
● Dividido o grupo en dous, 

propuxemos que unha metade 
pechase os ollos, se sentase e 
se relaxase, mentres a outra 
metade do grupo 
experimentaba con obxectos 
(sons, texturas, cheiros...) co 
obxectivo de que as persoas 
vivenciasen unha rica 
experiencia sensorial.

● Por parellas, unha persoa cos 
ollos vendados e a outra 
encargouse de guiala no espazo,
explorándoo sensorialmente. 
Intercambiamos os roles 
pasados cinco minutos. 

Compartimos a experiencia.
● Volvemos dividir ao grupo en 

dous e administramos dúas 
tarxetas a cada equipo co nome 
de dous lugares (avión, 
mercado, escola infantil e 
restaurante chinés), que tiveron
que recrear sensorialmente (non
visual) para o outro equipo. 
Exploramos os “lugares” e 
trataron de pescudar onde 
acababan de estar.

Sábado pola mañá (sesión de 3 
horas): 
Exploración do espazo e 
convertelo en “lugar”. 

“O xogo de Deus”: 
● Primeiro momento: de maneira 

individual, as persoas creadoras 
camiñaron polo espazo e 
escolleron seis obxectos (tres 
con conexión positiva e tres con 
conexión negativa). 
Compartimos co grande grupo a
nosa selección.

● Segundo momento: de maneira 
individual, as persoas creadoras 
volveron a camiñar polo espazo 
e escolleron un espazo no que 
sentían una conexión 
importante. Cos seis obxectos 
seleccionados no momento 
anterior, convidámolos a que os 
colocasen para comezar a crear 
o seu “lugar”.

● Terceiro momento: todo o grupo
visitou os lugares dos e das 
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participantes, e compartimos 
impresións e percepcións.

Sábado pola tarde (sesión de 6 
horas e media): 
Exploración do espazo e 
convertelo en “lugar”. 

Continuación de “O xogo de 
Deus”: 

● Cuarto momento: convidamos 
ás persoas participantes a 
converterse en “estatuas 
viventes” no lugar que 
acababan de crear. Visitamos os
lugares e compartimos 
impresións e percepcións. 
Falamos da brecha na 
comunicación.

Construímos o Labirinto: 
● Explicación sobre que é o Teatro

Labirinto e cal é o traballo que 
tiñamos por diante: análise de 
necesidades e debilidades. 
Pensar na acción.

● Deseño do mapa do Labirinto.
● Deseño de estratexias de 

transición entre lugares.
● Comezo da preparación do 

espazo do Labirinto.

Domingo pola mañá (sesión de 3 
horas e media):

● Continuación da preparación do 
Teatro labirinto: adaptacións por
culpa das condicións 
climatolóxicas, preparación dos 
“lugares”...

● Testeo do Teatro labirinto por 
parte do persoal técnico.

● Visita ao Labirinto das persoas 
espectadoras externas.

● Avaliación en conxunto co grupo
creador e as persoas 
espectadoras.
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III. DESCRICIÓN

Cal é o tema final?
Ao finalizar tivemos oportunidade

de dialogar abertamente entre o 
grupo creativo e as persoas 
espectadoras e, a pesar de que a 
proposta se presentou sen ningún tipo
de argumento temático ou focus (só 
tentamos orientar o tema cara o 
patrimonio oral e literario nos 
primeiros momentos), evidenciamos 
que de maneira non intencionada se 
creou un relato común a todos os 
“lugares” visitados no labirinto, 
incluíndo, sorprendentemente, os 
momentos de transición entre un 
“lugar” e outro. Salvando algunhas 

interpretacións concretas de carácter 
máis persoal e íntimo, as persoas 
espectadoras intuíron que o tema do 
labirinto era un paseo emocional polas
fases vitais do ser humano, un convite
a revivir a infancia, a adolescencia, a 
reflexionar sobre as decisións 
tomadas  na vida e a asumir 
positivamente as consecuencias, con 
talante calmo e tranquilo pero non 
iluso, reivindicando o valor dos 
coidados e dos autocoidados que nos 
merecemos, enfrontándose aos 
medos e incertidumes da vida...

Xestión do espazo e do tempo.
Na mañá do domingo houbo 

membros do grupo creador que 
decidiron non compartir o seu “lugar” 
e acabaron formando parte do equipo 
técnico. Tamén houbo que acometer 
cambios importantes nos espazos 
escollidos, porque dous deles 
ubicábanse na horta do local social de
Itaca e as condicións climatolóxicas 
imposibilitaron o seu uso. As propias 
persoas creadoras adaptaron o seu 
“lugar” ao interior ou facendo un uso 
limitado das zonas exteriores.

Finalmente foron 7 momentos os 
que conformaron o Labirinto e cada 
persoa espectadora tardou uns 40 
minutos en cruzalo, ao que hai que 
engadir o tempo destinado á 
descompresión e volta á realidade.

A xestión do espazo foi un dos 
grandes obstáculos que tivemos que 
salvar: como comentamos máis 
arriba, o local social de Itaca é unha 
gran sala diáfana duns 140 m2. As 

únicas portas e paredes coas que 
conta son as dos baños, a entrada, a 
saída á horta (á que se accede, á súa 
vez, por unhas escaleiras bastante 
altas) e un pequeno almacén. E, como
previmos, ningún dos “lugares” 
creados se ubicaron dentro dos baños 
ou do almacén, polo que tivemos que 
ser moi creativas á hora de  construír 
as “paredes” para garantir a 
intimidade necesaria e evitar posibles 
interferencias. As solucións a este 
obstáculo foron:

• Crear “paredes” con elementos 
non convencionais: teas, 
plásticos, tendas de campaña...

• Deseñar as transicións de tal 
maneira que as espectadoras 
non puidesen ver: con túneles 
feitos con teas e mobles, ollos 
vendados...

• As posibles interferencias 
auditivas foron salvadas dunha 
maneira moi natural e 
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espontánea: a verdade é que a 
maioría dos “lugares” 
comunicaban suficientemente 
sen necesidade de falar. En 
aqueles “lugares” nos que era 

preciso falar ou comunicarse 
con palabras, optouse por falar 
en ton moi suave, ou trasladar 
as mensaxes de maneira 
escrita.

Persoas espectadoras.
Pasaron un total de seis persoas 

polo labirinto: 1 persoa pertencente 
ao equipo técnico de Xandobela; 2 
persoas que nun primeiro momento 
formaban parte do equipo creativo e 
que máis tarde acabaron 
converténdose en persoal técnico e de
apoio por libre elección; 3 persoas 
convidadas por Xandobela e Itaca 
para compartir a experiencia co grupo
de persoas creadoras.

A elección destas persoas non foi 
aleatoria, máis ben todo o contrario: 
buscamos a persoas próximas á 
asociación, receptivas, con bo talante 
e abertas á experimentación, coa 
sensibilidade necesaria e o tacto 

preciso para comprender o peso e 
significancia da proposta e ser quen 
de poñerse no lugar das persoas 
creadoras. Tiñamos claro que o perfil 
das persoas espectadoras era unha 
cuestión clave que debiamos 
determinar desde un principio para 
que a experiencia fose satisfactoria e 
enteiramente construtiva para ambas 
partes: para o grupo creador non 
debía ser un elemento externo que 
xerase frustración ou medos, senón 
un elemento tranquilizador e 
motivador.

Pensamos que a elección final 
das persoas espectadoras foi moi 
correcta e adecuada.

IV. RESULTADOS
Na  sala de “descompresión” 

facilitamos un momento para 
compartir a experiencia entre o grupo 
creador e as persoas espectadoras. 
Xerouse unha retroalimentación moi 
interesante e un diálogo moi 

enriquecedor e, por momentos, 
sorprendente.

Os comentarios foron todos 
altamente positivos, reveladores e 
empoderantes.

V. DESAFÍOS

Loxística.
• Vínculo co espazo: 

desenvolver a técnica do Teatro 
labirinto nun espazo de sobra 
coñecido polo grupo creador é 
un hándicap difícil de superar e 
condiciona extremadamente. 
Comentarémolo con detalle nos 

apartados referidos ao grupo 
creador e ás persoas 
espectadoras.

• Características do espazo:  
demasiado diáfano, sen portas 
nin paredes, con recunchos 
interiores e exteriores 
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separados por escaleiras 
complicadas... É necesario ser 
creativos á hora de deseñar os 
“lugares” e a darlle uso non 
convencional a obxectos e 
elementos diversos

• Xestión do tempo e 
equipamentos técnicos: 
aplanificación previa dos tempos
e a previsión das necesidades 
materiais foron claves. Optamos
por unha distribución equitativa 
e interdependente das funcións 
das dúas facilitadoras, con 

vistas a garantir o bo 
desenvolvemento dos procesos 
e das técnicas desde unha 
xestión eficiente do tempo e dos
recursos dispoñibles:

▪ Unha das persoas do 
equipo técnico principal foi
a responsable de mediar e
facilitar os procesos 
creativos e humanos.

▪ A outra facilitadora foi a 
responsable de xestionar 
os tempos e o aparato 
técnico e material.

Grupo creativo.
• O factor idade: equilibrar os 

diferentes estados de madurez 
na comprensión e aplicación do 
proceso de creación foi 
complicado. Unha vez 
desenvolvida a experiencia 
pensamos que o método debería
recomendarse para persoas 
adultas e, no caso de querer 
experimentar con grupos de 
adolescentes, é necesario un 
coñecemento previo moi 
profundo de cada unha das 
persoas para poder xestionar 
correcta e construtivamente os 
compoñentes emocionais e 
actitudinais.

• A experiencia previa do 
grupo e o vínculo emocional 
co espazo: ao tratarse dun 
grupo cohesionado, partiamos 

da certeza de que ían 
comprender perfectamente a 
relevancia dos procesos 
propostos e a necesidade de 
actuar con compromiso e 
respecto. Non obstante, tiñamos
os nosos medos con respecto á 
posibilidade de que a súa 
traxectoria grupal en calidade 
de educadores/as no ámbito do 
tempo libre e a súa vinculación 
co espazo derivase nunha 
interpretación incorrecta do que 
se lles pedía á hora de 
compartir os seus “lugares” coas
persoas espectadoras, que 
pensasen que se trataba de 
deseñar una proba ou unha 
dinámica lúdica. 
Afortunadamente os nosos 
medos eran infundados .

Persoas espectadoras.
• Vínculo co espazo e co grupo

creativo: ao igual que no caso 
do grupo creador, tamén 
pensamos que os lazos co 
espazo e coas persoas 
creadoras podían influír moito 
na interpretación do Labirinto, e

de feito así foi. Dúas das 
persoas espectadoras separaron
absolutamente os dous planos. 
A terceira persoa recoñeceu que
o seu paso polo Labirinto viuse 
influenciado totalmente por este
vínculo emocional co espazo e 
coas persoas creadoras.
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VI. CONCLUSIÓNS

O labirinto inspirouse no lugar ou ao revés?
Pensamos  que a elección do 

lugar foi a acertada a pesar de todos 
os hándicaps descritos ata o 

momento. O Labirinto inspirouse 
absolutamente no lugar.

Como se promoveu o patrimonio?
Desde a perspetiva das persoas 
creadoras: 

A  infancia que todas as persoas 
habitamos na nosa idade adulta está 
pragada de experiencias ligadas á 
oralidade: a voz das nosas 
coidadoras, as cancións, os primeiros 
contos... polo que as técnicas de 
introspección que se usan no método 
do Teatro labirinto sitúannos 
irremediablemente nesta esfera do 
patrimonio oral e literario.

Desde este punto de vista, 
parécenos unha técnica que serve 
para evidenciar o valor social, cultural 
e afectivo do patrimonio oral e 
literario entre as persoas creadoras do
Labirinto.

Desde a perspetiva das persoas 
espectadoras: 

No noso caso particular, e a 
través das interpretacións persoais 

que as persoas espectadoras 
compartiron ao finalizar o seu paso 
polo Labirinto, non se manifestou esta
presencia do patrimonio oral ou 
literario de maneira explícita. Si 
consideramos que estivo presente 
dunha maneira indirecta e 
transversal: a música, a presencia de 
xogos, o convite a narrar os seus 
periplos vitais...

A nosa conclusión máis certeira a
este respecto é a seguinte: se 
queremos promover e difundir o 
patrimonio oral e literario dunha 
maneira directa a través da técnica do
Teatro Labirinto entre as persoas 
espectadoras, pensamos que tería que
ser cun grupo de creadores/as 
experimentado, cunha focalización 
concreta do tema que permita 
traballar dun modo inequívoco con 
manifestacións orais e literarias para a
súa exploración e difusión .

Usos futuros.
A pesar de que para o equipo de 

Xandobela o método del Teatro 
labirinto supoñía saírse absolutamente
da nosa zona de confort, a 
experiencia resultou ser moi rica, 
reveladora e, sobre todo, 
empoderante. Fomos capaces de 
asumir a experiencia como un reto 
profesional a superar, confrontando os
nosos medos e dúbidas de maneira 
construtiva e resolutiva. Fomos 
testemuñas tamén da capacidade que 

temos para xerar procesos creativos 
altamente estimulantes, con grupos 
de mozos/as e persoas adultas, cunha
eficiencia organizativa perfectamente 
engranada. A nosa valoración como 
equipo de traballo viuse reforzada en 
positivo, polo que, se ben a priori non 
nos sentiamos completamente 
seguras das nosas competencias para 
implementar o método, actualmente 
podemos afirmar que adquirimos un 
coñecemento máis profundo e 
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desenvolvemos as destrezas e 
habilidades necesarias para repetir a 
experiencia.

Non obstante, temos que 
puntualizar o seguinte: comprobamos 
que método funciona por sí mesmo, 
pero tamén identificamos que a 
persoa ou persoas facilitadoras son 
claves, pois para que o método 
funcione deben saber crear o clima e 
as condicións adecuadas para que 
este se dea (un clima de seguridade, 
confianza, cohesión grupal...) e recae 
sobre estas figuras a responsabilidade
de manter un equilibrio grupal 
atendendo ás necesidades de cada 
individuo. Deben ter formación e 
ferramentas, empatía e habilidade 
para a xestión de procesos grupais: 
resolución de conflitos, toma de 
decisións e respectuosa comunicación 
grupal e, sobre todo, xestión das 
emocións. Recomendamos, polo 
tanto, que as persoas que pretendan 

experimentar coa técnica do Teatro 
labirinto teñan formación, experiencia,
ferramentas e habilidades sociais para
a xestión emocional de persoas e 
grupos diversos.

Somos conscientes de que a 
elección do espazo, do grupo de 
creadoras/as e das persoas 
espectadoras axudounos 
enormemente na experimentación coa
técnica. Optamos por traballar nun 
entorno amigo, ademais de polas 
razóns esgrimidas nos apartados 
anteriores, para salvar o máximo 
posible as nosas dúbidas e medos. 
Descoñecemos como tería sido a 
proposta se o entorno e as persoas 
implicadas tivesen sido outras, pero 
como conclusión xeral reiteramos a 
nosa valoración positiva da 
experiencia: empoderámonos e temos
as ferramentas e a capacidade para 
transferir a nosa experiencia a novas 
intervencións.

   255       
         

https://www.youtube.com/watch?v=obW-tbTjBRw&feature=emb_logo


TEATRO LABIRINTO PARA TEATRO LABIRINTO PARA 
PROMOCIONAR UN TERRITORIOPROMOCIONAR UN TERRITORIO
APDP-APDP-Associação Para o Desenvolvimento de PitõesAssociação Para o Desenvolvimento de Pitões (Portugal) (Portugal)

I. CONTEXTO

Localización xeral. Breve descrición.
A APDP (Asociación Para o 

Desenvolvemento de Pitões) é unha 
asociación cultural con sede en Pitões 
das Júnias, concello de Montalegre, 
rexión de Trás-os-Montes, interior 
norte de Portugal. É unha aldea con 
160 habitantes, situada a 1220 m de 
altitude en pleno Parque Nacional da 
Peneda-Gêres, fronteira con Galiza.

Esta asociación creouse en 
febreiro de 2015 e xurdiu da urxente 
necesidade de preservar o inmenso 
patrimonio inmaterial existente en 
Pitões das Júnias e analogamente 
espertar a atención das xeracións 
máis novas cara a riqueza e 

importancia desa herdanza 
patrimonial. Ao mesmo tempo, a 
APDP pretende promover a cultura do 
pobo de Pitões, motivando e 
envolvendo aos habitantes, 
desenvolvendo actividades e 
proxectos que procuren cumprir os 
obxectivos pretendidos. En paralelo 
pretende crear infraestruturas 
adecuadas ás características da 
poboación e dos eventos a 
materializar.

Desde 2015, a APDP integrou 
algúns proxectos Erasmus+ (“The 
Adventur of Reading”, ACNE” e o 
presente “BABEL”) e emprégaos para 
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a aplicación de técnicas innovadoras 
que permiten a exploración, recolla, 
preservación, divulgación e promoción
do riquísimo e variadísimo patrimonio 
existente na aldea. Deste modo, 

dando continuidade ao que se vén 
facendo, a técnica do Teatro Labirinto 
tamén foi experimentada e aplicada 
na aldea de Pitões, con xente 
habitante na mesma.

Localización específica. Breve descrición.

Como xa se dixo, a escolla do 
lugar para desenvolver o Teatro 
Labirinto foi a pequena aldea de 
Pitões das Júnias, coa participación 
das persoas creadoras, tamén 
habitantes da mesma aldea. Como é 
obvio, xa que a APDP é parte 
integrante desta aldea e os obxectivos
da mesma, como xa se dixo, 
relaciónanse coa recolla, divulgación, 
preservación deste patrimonio, a 
escolla do lugar, das persoas 
creadoras e espectadoras baseouse 
nas persoas integrantes deste lugar.  

Inicialmente, no momento da 
planificación desta actividade, en 
outubro de 2019, a APDP pensou en 
realizar a formación e posterior acción
do Teatro Labirinto en decembro de 
2019, no momento coincidente coas 
vacacións escolares da época de 
Nadal, xa que catro persoas que 

formarían parte do grupo creador, só 
estarían dispoñibles nese momento 
para abarcar este proxecto. Non 
obstante, no momento en que se ían 
iniciar os traballos de preparación 
para o desenvolvemento desta 
actividade, atopámonos co regreso 
dos emigrantes á aldea, onde 
pasarían as festividades de Nadal e 
Fin de Ano. Isto tróuxonos un 
problema: como iamos explicar que 
no momento do Teatro Labirinto só 
poderían ser espectadores/as 12 ou 
15 persoas?. O pobo de Pitões é moi 
participativo nos eventos e 
actividades promovidas pola APDP ou 
outra entidade, mais ás veces non 
conseguen entender as prioridades, o 
que nos leva a situacións de mal 
entendidos e de incomprensión por 
parte dos/as habitantes. Así, como 
estarían moitos habitantes e 
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emigrantes, e non aceptarían non 
participar todos/as na actividade, 
decidimos adiar a formación e 
realización do Teatro Labirinto para 
principios de marzo, onde se realizaría
o Teatro Labirinto o día 8 de marzo 
(día da Muller), como unha actividade 
promovida para algunhas mulleres de 
Pitões (aquelas que están ben 
fisicamente e puideran percorrer o 
labirinto sen dificultade). 

Infelizmente, coa aparición da 
pandemia e o xurdimento dos 

primeiros casos de covid-19 en 
Portugal a principios de marzo, a 
APDP tivo que cancelar todo o que 
estaba programado e esperar ata que 
se puidese materializar algunha 
cousa.

Ata principios de xuño non foi 
posible reaxendar a formación e a 
realización do Teatro Labirinto, pero 
con moitas restricións a nivel de 
exercicios de creación de grupo, o que
se explicará a continuación.

II. ORGANIZACIÓN. LOXÍSTICA

Grupo creativo.
Como xa se dixo arriba, as 

persoas implicadas no grupo creador 
eran todas habitantes locais, de Pitões
das Júnias. Optouse por seleccionar e 
convidar persoas con diferente grao de
escolaridade e con diferentes franxas 
de idade, pero ningunha delas con 
coñecementos artísticos ou teatrais.

Inicialmente pensouse en 
convocar aproximadamente a quince 
persoas, algunhas serían creadoras e 
outras prestarían apoio loxístico. Co 
xurdimento do Covid-19, optouse por 

convocar un grupo bastante reducido, 
xa que teriamos que ter en conta as 
regras de confinamento e 
distanciamento social. Así, o grupo 
creador compúxose de sete persoas: 
catro estudantes adolescentes con 
idades comprendidas entre catorce e 
dezasete anos; dúas persoas con 
formación académica, con preto de 
corenta anos; e unha persoa sen 
formación académica, doméstica, de 
sesenta anos.

Etapas da organización.
Unha vez máis, debido à Covid-

19 a organización tivo que se 
readaptar para cumprir con todos os 
trámites esixidos neste período de 
confinamento. Así, realizáronse as 
seguintes etapas:                              

● Convocatoria do grupo creador: 
fíxose a través do teléfono, 
explicando que esta actividade 
precisaría de varias horas de 
traballo e de diferentes días; 
neste momento preguntouse 
pola dispoñibilidade de horas e 
días, para poder proceder á 

planificación e execución do 
obradoiro co fin de concretar un 
calendario coas horas de 
formación e o día e hora do 
Teatro Labirinto.

● Realización do obradoiro: con 
bastantes limitacións e 
adaptacións; realizado en tres 
días diferentes.

● Realización do Teatro Labirinto: 
no último día do obradoiro.

Non houbo visitas preliminares a 
ningún lugar, xa que o grupo reuniuse
o primeiro dia do obradoiro e foi só no
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momento da actividade de 
recoñecemento do espazo/tempo no 
que o grupo tivo contacto co lugar. É 
importante mencionar que o grupo 

coñecía a priori o lugar do labirinto, xa
que son habitantes do mesmo e esta 
é unha localidade pequena.

Contido do obradoiro.
O obradoiro foi programado e 

realizado en base á información 
adquirida na formación de Teatro 
Labirinto en Bucarest, Romanía.

O obradoiro foi guiado por 
Elisabete Carrito, liderando as 
diferentes fases do mesmo, mentres 
que dúas membros de APDP (Lúcia 
Jorge e Ana Paiva) proporcionaron 
apoio loxístico e organizativo.

O obradoiro realizouse ao longo 
de tres días distintos, en espazos 
abertos e cun máximo de 2:30h cada 
actividade. A continuación os días e 
horas de traballo, así como as 
actividades propostas:

Primeiro día: 13 de xuño, das 14h 
ás 16h e das 17h ás 19h.

Os traballos e actividades 
realizáronse en espazos abertos (aire 
libre), cunha distancia considerable 
entre as persoas do grupo de traballo.
Utilizouse o espazo exterior da escola/
teatro de Pitões.

Xa que o grupo se coñece 
estreitamente, desde sempre, non 
houbo necesidade de facer unha 
presentación dos/as integrantes, nin 
sería oportuno (tendo en conta o 
momento) realizar actividades para 
romper o xeo. Polo tanto, este 
primeiro encontro serviu para dar 
unha breve explicación acerca dos 
traballos que se realizarían e de todos
os coidados preventivos que se terían 
que adoptar para traballar en grupo e 
en parellas, así como presentar o 
mapa de traballos/horarios para os 
días nos que decorrería o obradoiro e 
o Teatro labirinto .

• Actividade de retrospectiva: 
cada integrante do grupo “fixo” 
unha viaxe individual ata o inicio
da súa vida, pechando os ollos, 
concentrándose e seguindo o 
“fío condutor” que a orientadora
lles proporcionou. Despois deste
exercicio (demorou 
aproximadamente 5 minutos), 
dividiuse ao grupo en dúas 
partes: os/as estudantes 
adolescentes; e as persoas 
adultas. 

• Aos mozos e mozas pedíuselles 
que, cada un/ha, 
individualmente, nunha folla 
branca A3 previamente marcada
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co debuxo dunha liña curva en 
espiral, onde o centro e inicio 
desta era o inicio da súa vida e 
o final da liña era o momento 
presente, esbozase os 
momentos máis significativos da
súa vida.

• Ás persoas adultas pedíuselle 
que reflexionasen sobre o 
exercicio que acababan de 
realizar e revivisen e pensasen 
en algúns momentos da súa 
vida que as tivera marcado.

• Posteriormente, o grupo volveu 
reunirse e cada persoa 
compartiu os momentos, 
angustias, praceres, alegrías, 
aprendizaxes, etc. ... que 
representou no papel ou 
reflexionou.

• Aínda neste encontro, 
solicitouse ao grupo que na 
próxima sesión trouxesen da 
casa seis obxectos (tres que lle 
gustasen e tres que non), 
escollidos individualmente. 

Segundo día: 20 de xuño, das 14h 
ás 16h e das 17h ás 19h.

• Actividade Sensorial: 
recoñecemento do 
espazo/ambiente, relación cos 
obxectos. Esta actividade 
comezou con cada integrante do
grupo presentando os obxectos 
que trouxeran da casa. Cada 
un/ha explicou por que lle 
gustaba cada obxecto e que 
significaba para el/a e, do 
mesmo modo, por que non lle 
gustaban os obxectos negativos.
Que utilidade dan aos obxectos.

• Despois da demostración dos 
obxectos, desprazámonos ao 
lugar onde se realizou o 
labirinto. Este lugar incluía 
espazos abertos e espazos 
pechados. Explicóuselle ao 
grupo que a próxima actividade 

se ía desenvolver entre o forno 
comunal e a fonte do Tío 
Fernando, incluíndo os edificios:
canastro, forno do pobo, corte 
do boi, muíño; pasando polas 
rúas: do forno, baixada da 
Sapateira ata o muíño; Largo e 
rúa da Ficheira;  e Canelha da 
Ficheira).

• Conexión co espazo: percorrer
o lugar e os espazos e 
observalos atentamente. 
Escoller un espazo que lle sexa 
familiar ou teña algún 
significado persoal. A 
continuación, procurará 
encontrar unha posición persoal 
que a relacione co espazo e 
tentar percibir que significa dita 
posición. 

• Despois deste momento, cada 
integrante do grupo creador 
regresa ao Largo da Ficheira e 
cada un/ha á súa vez explica 
que lugar escolleu e por que o 
fixo, e que significa para si. 

• O xogo de Deus: crear o 
espazo. Aquí, cada integrante 
do grupo creador regresa ao 
lugar que escolleu e coloca, ao 
seu gusto e segundo o 
significado, os obxectos traídos 
da casa, segundo entende como
máis próximos ou máis 
afastados. Cada persoa 
creadora recrea o seu espazo co
fin de volvelo familiar e ao seu 
gusto.

Terceiro día: 21 de xuño, das 14h 
ás 16h e Teatro Labirinto das 17h 
ás 20h.

• O xogo de Deus 
(continuación): cada 
integrante retoma o seu espazo 
e posición e tenta conectar co 
mesmo, co fin de percibir o que 
pretende transmitir, tendo en 
conta todo o ambiente que 

   260       
         



creou 
(espazo/obxectos/posición).

• Posteriormente, cando 
percibimos que cada integrante 
podía construír o seu 
espazo/ambiente ideal cos 
obxectos positivos e negativos, 
pasamos ao seguinte paso: 
facer o traxecto e en conxunto 
tentarmos percibir o espazo de 
cada quen e os sentimentos que
pretenden transmitir.

• A continuación, creouse o 
percorrido do labirinto coa 
secuencia dos espazos, tendo en
conta os tres momentos 
esenciais: Inicio – 
Desenvolvemento – Fin. 

• Ensaio: cando se entendeu que
o percorrido estaba creado e o 

teatro labirinto era funcional, 
tres membros da APDP 
percorreron o labirinto para 
testar a funcionalidade do 
mesmo e verificar se estaba 
apto para se iniciar.

• O Teatro Labirinto comezou ás 
17:30h, despois da 
comprobación e modificación 
dalgúns pormenores, como 
pasaxes duns lugares a outros.

En xeral, o grupo familiarizouse 
inmediatamente cos espazos, non 
obstante os/as máis novos/as 
precisaron dalgún apoio a nivel de 
posición adecuada para a mensaxe 
que pretendían transmitir, o que nos 
levou a reorganizar un ou outro 
pormenor .
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III.  DESCRICIÓN

Cal foi o tema final?
O tema final foi un asunto 

testado e discutido ao final do 
labirinto, recollido coa opinión dos/as 
espectadores/as e máis tarde coa 

opinión das persoas creadoras. Así, 
segundo varias opinións o tema foi 
unha mestura de temas: artes e 
oficios, lecer e costumes.

Xestión do espazo e do tempo.
Houbo tres momentos 

fundamentais. O primeiro foi a 
recepción, onde se daba o inicio do 
teatro labirinto. Aquí, un creador 
estaba nun espazo onde recibía ás 
persoas e tentaba transmitir a 
mensaxe de benvida (este espazo foi 
utilizado antes polo creador como 
funcionario e acolledor da recepción 
do Ecomuseu).

Outro momento foi o 
desenvolvemento e acción de teatro 
labirinto, onde había cinco espazos 
distintos, con acción, e representados 

por outras persoas creadoras, de 
maneira individual. Aquí, cada persoa 
creadora tentou transmitir unha 
mensaxe de sentimentos sentidos 
naqueles espazos ou tarefas.

Por último, o espazo final. Este 
foi escollido por unha persoa creadora
que se identificou co mesmo, pola paz
e relaxamento que este lle transmitía.
Foi ideal para rematar o percorrido do 
labirinto e aquí guiar ás espectadoras 
e espectadores a reflexionar sobre a 
experiencia que acababan de vivir.

Persoas espectadoras.
Os espectadores e espectadoras 

convidáronse e seleccionáronse de 
maneira bastante cautelosa, debido 
ao momento de pandemia que 
estabamos a pasar. Así, optouse por 
seleccionar a apenas seis persoas: 
catro habitantes da aldea de Pitões, 
de diferentes idades, actividade 
profesional e nivel escolar diferente, e
dúas transeúntes.

As persoas habitantes da aldea 
de Pitões das Júnias, tiñan idades 
comprendidas entre os 40 e 50 anos. 
Dúas eran agricultoras e outras dúas 
funcionarias públicas. As persoas de 
fóra da aldea, eran dúas persoas que 
pasaban a fin de semana nunha casa 

de turismo rural, pero cremos 
interesante incluílas no percorrido do 
labirinto, para percibir as diferentes 
opinións e perspectivas. Estas últimas 
tiñan tamén idades comprendidas 
entre os 40 e 50 anos.

Para a realización desta 
actividade, a APDP necesitou da 
colaboración da Junta de Freguesia e 
do Ecomuseu Corte do Boi, na xestión
dos espazos e prevención das 
intromisións de persoas alleas á 
actividade, xa que esta realizouse, en 
grande parte, en espazos públicos e 
abertos, lugares de paso dos/as 
habitantes da aldea.
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IV. RESULTADOS
A retroalimentación e 

comentarios das persoas creadoras e 
espectadoras recolléronse 
individualmente ao final da actividade.
Tamén houbo oportunidade de 
escoitar e recoller comentarios en 
grupo, no momento da merenda e do 
te de peche do teatro labirinto.

Foi interesante percibir que as 
opinións eran completamente 
distintas. As transeúntes entenderon o
teatro labirinto como algo que 
transmitía tranquilidade, lecer e 
tarefas cotiás. Na súa opinión, foi 
unha actividade moi positiva, 
interesante e coa cal nunca estiveran 
en contacto. Pretenden repetir. 

A opinión das persoas 
espectadoras de Pitões foi oposta. 
Estas entenderon o teatro labirinto 
como “mostrar cousas que se facían 
aquí...”, pero non entenderon que este
non pretendía recrear momentos ou 
tarefas vividas noutra época. Por 
exemplo: o último momento/espazo 
do labirinto estaba representado 

nunha fonte, onde a persoa creadora 
do espazo lía un libro ao son da auga 
caendo no pozo, onde estaban 
obxectos a recrear o espazo. O 
comentario en relación a este espazo 
foi: “cando iamos buscar auga á fonte
non liamos libros, conversabamos 
sobre os traballos ou a vida”. 

Pensamos que o feito de realizar 
o teatro labirinto en espazos e lugares
familiares e ao mesmo tempo as 
persoas creadoras estar neses lugares
e ser familiares, as persoas 
espectadoras locais ficaron “presas” á 
idea de que todo o que se fai naqueles
lugares é algo que representa e tenta 
representar a vida e usos e costumes 
pasados.

Así, por un lado quebramos 
algúns preconceptos relativos ás 
persoas creadoras, pois estas 
desconectaron completamente das 
tarefas diarias realizadas naqueles 
lugares, pero non conseguimos 
quebralos en relación ás persoas 
espectadoras de Pitões.
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V. DESAFÍOS

Loxística.
Foi  fácil conciliar os espazos co 

percorrido do labirinto, a pesar de ter 
algún medo en pechar algunhas rúas 
e espazos públicos a potenciais 

“invasores” ocasionais, é dicir, persoas
que realizan os seus traballos cotiás 
utilizando eses espazos.

Grupo creativo.
Como xa se mencionou 

anteriormente, o grupo creador 
compúxose por apenas sete persoas. 
Bastante limitado tendo en conta o 

covid-19 e as regras impostas polo 
goberno portugués en relación ao 
desconfinamento social.

Persoas espectadoras.
Como tamén se dixo arriba, os/as

espectadores/as seleccionáronse 
restritivamente, tendo en conta o 
motivo descrito anteriormente.

Entendemos necesario incluír 

espectadores/as de “mundos” 
diferentes, con modos de vida e 
experiencias de vida diferentes, para 
entendermos se as opinións eran 
diferentes.

VI. CONCLUSIÓNS

O labirinto inspirouse no lugar ou ao revés?
Pensamos que o lugar inspirou o 

labirinto, pois foi despois da visita ao 
lugar e espazos que cada integrante 
do grupo creador seleccionou o 

espazo familiar e significativo para 
recrealo posteriormente. O labirinto 
creouse despois deste recoñecemento
e traballo.

Como se promoveu o patrimonio?
O patrimonio promoveuse 

incesantemente, en todos os 
momentos recreados: valorizouse 
todo o espazo ocupado polas persoas 
creadoras (corte do boi, obxectos 
utilizados para recrear espazos, 
utensilios, muíño, espazos exteriores, 

etc.), o diálogo entre o grupo 
heteroxéneo de persoas creadoras, a 
actividade de retrospectiva (cando 
os/as integrantes máis vellos/as 
contaron algúns acontecementos 
pasados, como vivían e cohabitaban), 
etc.
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Usos futuros.
É un método a explorar e a usar 

no futuro, así que haxa oportunidade 
de crear un teatro labirinto con máis 

persoas creadoras, máis espectadoras
e en lugares diferentes, quebrando 
outro tipo de estereotipos.
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TEATRO LABIRINTO NO CENTRO TEATRO LABIRINTO NO CENTRO 
SOCIAL “SOS FORNACE”SOCIAL “SOS FORNACE”
La Corte della Carta (Italia)La Corte della Carta (Italia)

I. CONTEXTO

Localización xeral. Breve descrición.
La Corte della Carta é unha 

asociación cultural con sede en 
Bussero, na periferia este de Milán. Os
seus socios e socias proveñen de toda
a Lombardía. A súa acción 
desenvólvese no ámbito educativo e 
artístico, propoñendo actividades que 
tocan os sectores teatral, expresivo, 
narrativo e obviamente didáctico: 
obradoiros para escolas, espectáculos,
lecturas animadas, creacións 
escénicas.

Para realizar o Teatro Labirinto, 
La Corte della Carta escolleu "habitar"
un espazo que se atopa en Rho. Rho é
unha cidade duns 50,000 habitantes e
forma parte da cidade metropolitana 

de Milán, en Lombardía.
É o quinto municipio máis 

poboado da cidade metropolitana de 
Milán, atópase ao noroeste da capital 
e caracterízase por unha forte 
densidade de industrias, ademais do 
novo centro de exposicións da cidade 
de Milán: alberga os novos pavillóns 
de exposicións da Fieramilano, nos 
cales se desenvolveu a Expo 2015.

Desde finais de 1800, Rho 
experimentou un forte 
desenvolvemento industrial, aínda que
se detivo arredor dos anos 80 do 900,
deixando un contexto de empresas e 
fábricas pechadas / abandonadas. 
Coas obras para a construción do 
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centro de exposicións, presentáronse 
unha serie de problemas locais 
relacionados coa calidade de vida, a 

mobilidade, a falta de traballo e os 
bens comúns.

Localización específica. Breve descrición.
Sendo La Corte della Carta unha 

entidade dedicada a actividades de 
teatro de títeres e de actores/actrices,
pero tamén a obradoiros, a realización
do Teatro Labirinto parecía unha 
excelente oportunidade para 
reflexionar sobre a dinámica territorial
das áreas periféricas de Milán, 
razoando sobre el vínculo entre O 
individuo e o contexto xeográfico no 
que vive. A través da creación do 
Teatro Labirinto, a idea inicial era 
poder falar sobre o tema da 
HOSPITALIDADE/ACOLLIDA, tanto que
inicialmente a busca do lugar 
adecuado  dirixiuse cara un espazo de
vida comunitaria (por exemplo, casas 
de balcóns (edificacións típicas 
milanesas, bloques de vivendas con 
balcóns compartidos 
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_di_
ringhiera), vivendas comunitarias, 
etc.), coa idea de entrar literalmente 
na casa. Non obstante, despois de 
visitalo, SOS Fornace parecía un lugar
igualmente significativo con respecto 
ao tema proposto: un lugar 
abandonado durante anos, convertido 
novamente en acolledor e vivo por un 
grupo de mozos/as, en torno ao cal 
xiran os acontecementos da 
comunidade; tratábase, non obstante,
dun vivir sempre pendendo dun fío, co
risco constante de sufrir un desaloxo 

por parte da autoridade.
SOS Fornace é, de feito, un 

centro social autoxestionado con sede 
en Rho, na periferia noroeste de 
Milán. O nome vén do Horno Fusi de 
Garbagnate Milanese, ocupado en 
novembro de 2004 y desaloxado tres 
meses despois. Desde 2004, o 
colectivo nado en torno á ocupación 
inicial dedícase á xestión de 
problemas relacionados co territorio, 
que se evidenciaron cos traballos de 
construción do recinto feiral y logo 
coa Expo2015. Despois de varios 
desaloxos, SOS Fornace instalouse 
nun antigo depósito de combustible, 
tamén en Rho. Dentro deste espazo, 
que consta dun área parcialmente 
renovada con cociña, sala de 
concertos, bar, sala de teatro e sala 
de ensaio, así como unha inmensa 
praza salpicada de naves, tanques e 
edificios abandonados, os membros 
do colectivo organizan veladas 
musicais, concertos, unha temporada 
teatral, un pequeno festival de cine de
verán e continúan coas actividades de
apoio ao territorio: unha rama sindical
para a protección dos 
traballadores/as, unha escola de 
italiano para persoas estranxeiras, 
mesas de debate sobre cuestións de 
xénero e sobre cuestións ambientais 
locais.

II. ORGANIZACIÓN. LOXÍSTICA

Grupo creativo. 
Desde  o principio decidiuse 

involucrar a persoas que non fosen 
actores ou actrices profesionais, polo 

tanto, a busca orientouse a: a) 
persoas provenientes do ámbito 
educativo (relacionadas co tema da 
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acollida) e b) persoas residentes na 
zona de Rho. Os convites foron 
bastante específicos e personalizados:
cada socia de La Corte della Carta 
propuxo algúns/has posibles 
participantes, que consideraba 
adecuados para esta experiencia, aos 
que se contactou por correo 
electrónico / teléfono.

Creouse así un grupo 
heteroxéneo composto por unha ducia

de membros: a idade dos/as 
participantes ía dos 11 aos 50 anos, 
algúns/as dos cales tiñan experiencias
en teatro afeccionado ás súas costas, 
todos/as viñan de ambientes 
laborais /sociais diferentes. SOS 
Fornace tamén participou na busca de
participantes, indicando a posibilidade
de participar á comunidade que xira 
en torno a eles.

Etapas da organización.
O curso do Teatro Labirinto estivo

guiado por M. Mantovani y S. 
Spagnoli, quen conduciron as fases do
obradoiro, mentres que o resto do 
grupo de La Corte della Carta 
suministrou apoio organizativo e 
loxístico, ademais de participar 
nalgunhas fases do obradoiro. O 
espazo de SOS Fornace visitouse en 
diferentes momentos, para permitir a 
selección dun lugar de traballo útil 
para os exercicios conxuntos e avaliar 
posibles zonas fóra dos límites a 

evitar (polos perigos obxectivos 
debidos ao abandono). 
Posteriormente, acordáronse as datas 
cos/as mozos/as de SOS Fornace e 
procedeuse cos convites. Ao mesmo 
tempo, planificáronse as actividades 
que se levarían a cabo durante os 3 
días da experiencia. O grupo de 
creadores/as só puido ver o espazo ao
momento do inicio do obradoiro, aínda
que algúns deles xa coñecían SOS 
Fornace e os seus lugares.

Contido do obradoiro.
Un aspecto fundamental a 

destacar consiste principalmente no 
feito de que o obradoiro no puido ser 
residencial: non foi posible 
permanecer as 24 horas nos espazos 
de SOS Fornace por cuestións de 
seguridade e habitabilidade do lugar, 
así como tería sido imposible, en 
calquera caso, atopar participantes 
con dispoñibilidade para vivir durante 
moitos días nun sitio. Isto xerou dúas 
consecuencias: as actividades 
propostas condensáronse en pouco 
tempo e, sobre todo, a posibilidade de
vivir ata o fondo aquel lugar viuse a 
menos.

A continuación preséntanse as 
actividades propostas e a organización
das xornadas: 

Día 1 - venres, 20 de setembro, 
das 19:00 ás 23:00

a.  presentación de cada 
participante a través dun obxecto que 
o representa traído da casa.

b. mapa da súa viaxe: 
imaxinación guiada a través dos 
lugares da súa vida, ata o lugar onde 
estamos agora.

c. Lectura dunha breve pasaxe 
sobre o tema da 
acollida/hospitalidade.
       d. exploración sensorial do 
espazo, en parellas, cos ollos 
vendados.
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Día 2 - Sábado 21 de setembro, 
das 9.30h ás 19.00 h

a. Benvida e espertar con "Choiva
de caricias": todos os/as participantes
nun círculo, unha persoa no centro de 
cada vez, os ollos cerrados, os demais
achéganse e deixan caer coma unha 
choiva de caricias sobre ela.

b. Afondamento sobre o lugar 
que nos aloxaba: nocións históricas e 
actividades de SOS Fornace.

c. reprodución sensorial dos 
ambientes, xogo sensorial co grupo 
dividido en dous: recrear espazos 
sonoros, táctiles, olfactivos y facerllos 
experimentar ao outro grupo cos ollos
vendados.
      d. conexión cos espazos e 
posición: busca individual dun espazo 
que resoe, elección dunha posición do
corpo dentro dese lugar e visión por 
parte de todo el grupo.
       e. busca de obxectos 
"significativos", observación e 
posicionamento nos lugares 
escollidos, inicio da construción das 
historias situadas nos distintos 
lugares. 

Día 3 - domingo, 22 de setembro, 
das 9:30 ás 17:00

a. traballo autónomo nos 
espazos, con supervisión

b. proba técnica
18.00 - 21.00 apertura ao público

En xeral, agregáronse algúns 
exercicios de quentamento / espertar 
para os primeiros momentos da 
mañá. Tamén foi necesario condensar 
algunhas actividades que 
orixinalmente estaban separadas, 
para facer fronte á falta de tempo.

O  grupo de creadores/as era moi
heteroxéneo, isto requiriu atención 
particular e unha continua 
remodelación das propostas. Algunhas
persoas creadoras sentíronse 
inmediatamente cómodas co tipo de 
traballo a realizar, mostrando un bo 
grado de autonomía; mentres que 
outras, chegado o momento do 
proceso persoal, evidenciaron maiores
titubeos e incertezas e precisaron un 
apoio máis atento e puntual por parte 
das condutoras. Dado que os espazos 
de traballo eran moi amplos, ao 
supervisar os procesos creativos 
individuais das/os participantes, as 
directoras tiveron dificultades para 
dedicar o tempo adecuado a todos/as.
A colaboración proporcionada polas/os
membros de La Corte della Carta en 
apoio loxístico foi fundamental nesta 
situación.
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III.  DESCRICIÓN

Cal foi o tema final?
O  tema final foi unha mestura da

idea inicial da acollida co tema do 
traballo, que xurdiu durante a 

exploración do lugar que nos 
albergaba.

Xestión do espazo e do tempo.
Creouse un percorrido composto 

por 12 momentos (incluído o da 
benvida inicial e os finais de 
distensión e comentarios), para unha 
visita que duraba aproximadamente 
45 minutos por cada espectador/a. 
Ninguén entre as persoas creadoras 
se ofreceu para o espazo de benvida /
distensión, polo que lle confiamos a 
benvida a unha moza de SOS 
Fornace, para que ela puidera entreter

ás/aos visitantes á súa chegada, 
contando un pouco a historia daquel 
lugar; a sala de descompresión final 
estivo xestionada pola socia C. 
Vignati. A parte más difícil consistiu 
en atopar os espazos adecuados para 
a descompresión final e para deixar o 
feedback, evitando ruídos molestos 
dos espazos limítrofes "habitados" 
polas persoas creadoras e 
espectadoras. Os lugares escollidos 
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polas/os creadores estaban bastante 
separados, aínda que, nalgúns casos, 
o persoal técnico tivo que intervir para
modificar as posicións inicialmente 
escollidas polos creadores/as e así 
evitar que os/as espectadores/as se 
atopasen. O percorrido dos 
espectadores e espectadoras foi 
testado e experimentado varias veces,

antes de atopar o mellor. 
Desafortunadamente, o día estaba 
nubrado e con risco de choiva, e o 
persoal técnico no previu o uso de 
faros ou luces artificiais ao longo do 
percorrido: os últimos espectadores e 
espectadoras cruzaron o labirinto case
na escuridade e a percepción da 
actuación certamente cambiou.

Persoas espectadoras.
Participaron 12 espectadores/as, 

con 10 minutos de diferencia, o 
primeiro ás 18.10, o último ás 20.00. 
Os espectadores e espectadoras eran 
todas persoas adultas, unidas pola 
súa orixe xeográfica (todas 
provenientes de zonas limítrofes a 

Milán), non obstante, sen un 
obxectivo específico: dado o pouco 
tempo dispoñible a nivel organizativo, 
preferiuse convidar a amigos/as, 
membros de La Corte della Carta, 
coñecidos/as dos creadores.
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IV. RESULTADOS
No que respecta aos/ás 

espectadores/as, foi interesante, 
ademais de ter recollido os 
comentarios escritos, poder recoller 
tamén as súas impresións en quente, 
durante o aperitivo ao final do 
labirinto. As impresións foron 
positivas, o percorrido foi atractivo e 
interesou aos espectadores e 
espectadoras, sobre todo porque 
permitiu a descuberta dun lugar 
pouco coñecido.

En canto ás persoas creadoras, 
recolléronse algunhas impresións en 
quente, ao final do labirinto, nun 
momento final moi informal. Logo 
decidiuse enviar un agradecemento a 
todas as persoas creadoras por correo
electrónico, solicitándolles as 
impresión máis profundas e 

meditadas. A experiencia foi 
cualificada como positiva. O lugar 
escollido para o labirinto pareceu, 
nunha primeira impresión, repelente, 
mentres que, grazas ás exploracións e
experimentacións abordadas no seu 
interior, resultou estar cheo de ideas 
creativas. As persoas creadoras 
xeralmente sentíanse nun ambiente 
de traballo protexido e sen xuízos e, 
polo tanto, libres de experimentar. 
Ademais, algunhas das persoas 
creadoras expresaron o desexo de 
poder repetir a experiencia do Teatro 
Labirinto nun lugar diferente no 
futuro. Finalmente, varias delas 
pediron poder compartir os datos de 
contacto para poder manterse en 
contacto.
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V. DESAFÍOS

Loxística.
Os espazos de SOS Fornace 

demostraron ser fascinantes, aínda 
que, nalgunhas situacións, difíciles de 
xestionar, polos seguintes motivos:

● ausencia de electricidade e auga
potable: só no edificio central 
había luz e auga, grazas ao uso 
dun xerador, pero só en horarios
específicos.

● os espazos de SOS Fornace son 
moi amplos, con prazas, naves, 
tanques e recunchos a centos 
de metros de distancia entre si: 
este tipo de arquitectura 
demostrou ser útil para evitar 
que as persoas creadoras 
puideran ser molestadas, pero 
dilatou para as condutoras e 
persoal técnico o tempo de 
visualización, soporte e 
comunicación.

● comidas: SOS Fornace atópase 

lonxe de restaurantes / bares / 
supermercados. En parte por 
esta razón, en parte para usar 
as horas de comida como 
ferramenta para consolidar o 
grupo e crear situacións de 
socialización, buscouse 
organizar xantares 
comunitarios, para comer 
todos/as xuntos/as no lugar. 
Sen a colaboración dos mozos e 
mozas do colectivo que 
administra SOS Fornace, isto 
non tería sido posible: 
amablemente puxéronse a 
disposición para preparar os 
xantares o sábado e o domingo.
Non obstante, isto requiriu unha
mínima coordinación nosa, o cal
agregou unha carga 
organizativa, tendo que 
xestionar o obradoiro ao mesmo
tempo.

Grupo creativo.
O grupo de persoas creadoras 

estaba formado inicialmente por 11 
persoas, aínda que dúas delas, 
despois da primeira noite do 
obradoiro, abandonaron, sen 
presentarse nas xornadas sucesivas.

As súas motivacións foron 
variadas, non obstante, a sensación é 
que esperaban un tipo obradoiro 
diferente. Esta situación fixo que 
xurdiran dúas cuestións principais:

1. Como explicar claramente 
que é o Teatro Labirinto e como 

darlles ás e aos futuros creadores 
unha idea do que lles espera, sen 
revelar demasiado?
        2. Aínda que todas as 
explicacións / indicacións relacionadas
co obradoiro escribíronse 
exhaustivamente por correo 
electrónico, notamos que as persoas 
creadoras convidadas a participar non 
as leran, preferindo pedir aclaracións 
por sms ou en vivo, incluso non 
directamente ás condutoras de 
referencia .
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Persoas espectadoras.
En canto aos/ás espectadores/as,

antes que nada foi necesario 
recompilar os contactos identificados 
por cada membro de La Corte della 
Carta, así como polas persoas 
creadoras; pensar unha escaleta que 
puidese satisfacer as necesidades 
dos/as posibles espectadores/as; 
contactar a todos/as, indicando a hora
de chegada solicitada, mediando as 
posibles demandas e esperando 
puntualidade. Resultou difícil ter 
confirmacións dos/as 
espectadores/as, tamén foi difícil 
decidir a cal dos/as socios/as confiar 
esta tarefa organizativa: ás propias 
condutoras ou a alguén de apoio? 

Ademais, aqueles/as que se ocuparon 
dos convites, por motivos 
organizativos, no momento do 
Labirinto, non recibiron aos/ás 
espectadores/as, senón que tiveron 
que ocuparse da sala de distensión. 
Obviamente tratábase de cuestións 
organizativas internas do persoal 
técnico e non tanto problemas 
xerados polos/as espectadores/as; 
pero parécenos importante evidenciar 
canto as cuestións internas do persoal
técnico relacionados cos roles 
prácticos e a loxística foron os que 
presentaron os maiores desafíos. 
Afortunadamente, non houbo 
problemas importantes.

VI. CONCLUSIÓNS

O labirinto inspirouse no lugar ou ao revés?
Nesta ocasión, como xa se 

mencionou, o tema inicial que se 
pretendía desenvolver era o da 
ACOLLIDA. Por esta razón, a busca 
dos diversos lugares posibles que 
poderían albergar o Teatro Labirinto 
conduciunos ao espazo de SOS 
Fornace: un lugar habitado un tempo 
por razóns de traballo, logo 
abandonado, inserido nunha zona 
periférica igualmente abandonada; e, 
non obstante, un lugar agora animado
por unha nova vida, resultando 
acolledora, una illa hospitalaria no 
medio do abandono. Non obstante, no
transcurso do obradoiro, durante a 
exploración e apropiación dos espazos
por parte das persoas creadores, o 

tema xurdido desviouse, obviamente, 
do pensado inicialmente. As naves, os
tanques, as prazas erosionadas polas 
plantas que perforan o cemento, 
algunhas ferramentas e obxectos 
abandonados, vellos rexistros 
contables desgastados e abandonados
... todos estes elementos levaron 
forzosamente á imaxinación a un 
escenario laboral, de fábricas, de 
abandono. As palabras que xurdiron 
máis das propias persoas creadoras 
durante o seu proceso de construción 
do labirinto foron: profundidade, 
ausencia, baleiro, equilibrio / 
desequilibrio, acollida, traballo, 
espera, hospitalidade.
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Como se promoveu o patrimonio?
A través da experiencia do 

Teatro Labirinto, lográronse varios 
obxectivos:

• valorizar un lugar pouco 
coñecido / esquecido, no cal 
operan realidades activas a nivel
social, político e cultural;

• poñer en contacto a persoas de 
diferentes idades e 
procedencias, que se reuniron 

durante 3 días para compartir e 
"transformar" un lugar, a través 
dos relatos e das historias que 
elas mesmas crearon;

• acoller aos/ás espectadores/as 
nun lugar aparentemente 
abandonado, en realidade 
gardián de moitas historias e 
inspirador de relatos, capaces 
de cambiar o punto de vista.

Usos futuros.
Entre nós, membros de La Corte 

della Carta, discutimos sobre o 
método proposto polo Teatro Labirinto
e cadaquén expresou valoracións 
diferentes, pero contrastando: 
tendemos a crer que é unha 
experiencia que se debe volver a 
propoñer, con algunhas modificacións 
aínda por estudar, co obxectivo de 

involucrar a comunidades territoriais 
deprimidas, en declive demográfico, 
afectadas por crises económicas e / 
ou sociais. Estamos avaliando a 
posibilidade de propoñer un nome 
diferente para este tipo de 
experiencia, xa que el termo "teatro" 
pode resultar enganoso.
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