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INTRODUCIÓN

Eu teño un amigo que se dedica ao teatro ou, mellor, vive do e para o 
teatro e sempre se mete con nós, profes e “pedagólogos”, ás veces ata 
cos pais, porque di que para nós as obras infantís teñen algún interese se 
delas podemos tirar algunha ensinanza ou algún valor moral para que os 
rapaces aprendan.

Ten razón: o teatro é teatro e non ten por que ser nada máis... nin nada 
menos! Ou é que nos parece pouco, un creador de fascinación, transmi-
sor de emocións, estimulador da imaxinación...?

Aos rapaces encántalles o teatro e eles son os mellores críticos. Cando a 
obra é capaz de imbuílos e facelos partícipes, cando é capaz de que reine 
o silencio e todos os ollos miren na mesma dirección, é cando a obra, 
transmita ou non o que nós queremos, é boa.

E non hai máis. O demais poñémolo nós, os pesados e aburridos profes e 
pedagogos que sacamos traballo ata das pedras. “Co ben que o pasei eu 
na representación...”.

Por iso, a primeira e máis importante cousa de toda a unidade didáctica, e 
saltándome a miña condición de profe e nai, será:

   DESFRUTÁDEA!

Desfrutádea como a desfrutei eu. Ídesvos sentir partícipes do espectáculo 
porque non é unha obra coma outras; esta non xurdiu dun escrito de al-
guén, senón que é unha creación colectiva que foi saíndo duns e doutros; 
outra maneira de facer teatro da que falaremos máis adiante.

Tamén teño que dicir que está baseada na primeira representación de Ta-
rará-chis-pum! de hai trinta anos e talvez a algún de vós lle traia lembran-
zas doutros tempos...

Por último, pode ser que nela poidamos vernos máis reflectidos do que 
imaxinemos.

Poñédevos cómodos e desfrutade da obra... quizais ao final todos atope-
mos o riso.

E despois...
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SOBRE A OBRA

É verdade que cada vez a asistencia ao teatro é maior dende que hai  
campañas para escolares pero tamén, como din Lola Lara e Nicolás Morci-
llo, “hai propostas excesivamente preocupadas en cumprir uns obxectivos 
didácticos pero carentes de calquera asomo de creación artística”*.

Este non é o caso que nos ocupa.

A obra que imos ver é unha creación colectiva.

E que é iso?

Botemos unha ollada ao que nos explicaban ao respecto Rosa Hurtado 
e Santiago Montenegro, directores de Artello Teatro Alla Scala, tres 
meses antes da estrea:

“Como xa é habitual na traxectoria da compañía Artello, reunimos un 
equipo de once persoas entre actores, deseñadores e directores, para 
abordarmos xuntos un proceso de creación colectiva de cuxo resultado 
final, a pouco menos de tres meses da estrea, aínda nos quedaba moito 
por descubrir.

Nesta altura, os tres meses xa decorridos de traballo intermitente ser-
víronnos para crear unha compañía que manexe unha linguaxe común 
á hora de abordar a fase definitiva de construción do espectáculo”.

As premisas das cales partiron para esta nova escenificación de Tarará-
chis-pum! son:

1. Empregar o texto orixinal como un pretexto que serve de base a un 
traballo de improvisación aberto a calquera contribución, que pode 
chegar á modificación substancial de escenas ou mesmo á creación 
doutras novas.

2. Unha plástica baseada na suxestión. Empréganse de xeito convencional 
uns mínimos elementos de atrezzo. 

 A escenografía e o vestiario son elementais e versátiles e xunta a utili-
zación da luz pretenden xerar as atmosferas tan dispares que deman-
dan os distintos espazos en que se desenvolve a acción (o mercado, o 
mar, o bosque, a lúa, o circo...). Todo iso ao servizo do traballo creativo 
dos actores, procurando evitar artificios que o enmascaren.

3. O traballo dos actores ten un carácter fortemente coral ao constituí-
ren unha compañía dentro do propio espectáculo. Esta compañía é a 
que ten que, amais de interpretar as personaxes que van xurdindo na 
historia, crear o espazo musical así como parte dos elementos esceno-
gráficos.

* “Teatro, dentro y fuera del aula”, Cuadernos de Pedagogía. Praxis, Wolters Kluwer España, S.A.
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ESCENOGRAFÍA / VESTIARIO

O vestiario está en función da idea orixinal do espectáculo, na cal a base é 
a figura do actor-actriz e a súa versatilidade á hora de recrear personaxes 
e situacións diversas. Por tal razón se deseñou un vestiario base que poida 
ir acompañado de elementos facilmente substituíbles.

Os actores, por medio de complementos e atrezzo diverso, convértense 
facilmente en personaxes diferentes segundo o que requira a escena.

O obxectivo é conseguir a homoxeneidade estética das personaxes e a súa 
caracterización como grupo de traballadores de factoría escénica.

Para iso deseñouse un vestiario base que ten como eixo central un mono 
de traballo, o cal crea unha sensación dinámica e moi recoñecible polo 
público infantil.

MATERIAIS:

• Pana de raia ancha que nos remite ao mundo do traballo, para os 
monos de traballo.

• Complementos de fantasía, tules, lamés, brillos, plástico e teas suxesti-
vas que contrastan coa austeridade e rudeza do anterior material.

CORES:

 As cores base do vestiario son cores neutrais: granate e negro, para 
facilitar a idea de grupo homoxéneo.

VESTIARIO BASE:

1. Monos de traballo: 
A cor básica do vestiario é neutra, escura en ton granate para facilitar 
os cambios de personaxe que require a acción dramática.

2. Calzado: 
Botín de media cana en negro, de pel flexible, para acentuar a neutrali-
dade do vestiario base.

3. Complementos:  
Cores vivas. Amarelos, verdes e azuis, con toques vermellos que con-
trastan coa austeridade dos negros e granates do vestiario base.
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TEXTO DOS ACTORES E ACTRICES

ANABEL GAGO

[Actriz da compañía, Vendedora, Lunática, Domadora]

 “Invidentemente” a Sabichona sabe unha chea de cousas, como por 
exemplo:  
 • como desfacernos dun andazo de mosquitos mutantes! 
 • como plantar un bosque xigante! 
 • ou como despegar un foguete cara á lúa!

 Pero o que máis lle gustaría sería descubrir o saber profundo que se 
agacha tras o sorriso dunha nena ou dun neno.

FRAN PELETEIRO

[Actor da compañía, Mestre, Mago, Raia-Tafi, Foguete, Lunático, 
Foca]

 “Xoguei. Xoguei ata esquecerme das regras e abandonarme á fanta-
sía. Ela colleu o meu corpo e estampouno contra a raia-tafi; untouno 
nunca brocha e debuxou unha foca; sacoulle as cores coma o mestre á 
pallasa e remexeunas todas formando plastilina atravesa-mundos; Fran-
ki e moldeable. Espertei abrazado aos meus compañeiros e recordei cal 
era o meu lar. Onde a mente non chega, onde todo se crea, soamente 
o corazón sabe que facer”.

NOEMI RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

[Pallasa]

 Cando se lle propón a unha actriz ou a un actor interpretar certa perso-
naxe, o que se espera do seu traballo é que acabe reunindo unha serie 
de características que o fagan ser un outro distinto do que é.

 O meu esforzo por reunir tales características levoume a recuperar cali-
dades que se van perdendo polo camiño dos anos, como a capacidade 
de abraiarse ou de confiar nos demais; estes son os cimentos da nena 
que está disposta a seguir a súa risa ata a fin do mundo para poder ser 
pallasa.

AVELINO GONZÁLEZ:

[Reloxo, Rapaz, Vendedor, Caranguexo, Cazador, Foguete, Lunáti-
co, Pulicarpio]

 É coma nos xogos: “agora son…” e “despois son…”, ou coma nos 
videoxogos: se a túa personaxe ten tal poder eu póñolle tal outro á 
miña. Aínda que hai unha personaxe base desde a cal se fan as outras 
e que lles dá un aquel insolente, optimista e algo túzaro. Así foron 
saíndo as personaxes de Tarará nun xogo que foi medrando nos en-
saios.
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BEA

[Actriz da compañía, Nai, Nena, Vendedora, Serea, Fogueteira, 
Batutini]

 Son a actriz máis melindrosa da compañía; o que a min máis me 
importa no mundo é o meu gatiño e o que intento é contarvos a súa 
historia, a historia do gatiño máis guapo do mundo; pero outra actriz 
da compañía consegue distraernos a todos e comeza a contar a súa 
historia, ao principio moléstame, pero logo todos a axudamos a contar 
a súa historia porque o importante é xogar e pasalo ben.

MANUEL POLO:

[Actor da compañía, Pai, Ladrón, Lobo, Lunático]

 As personaxes que interpreto nesta peza baséanse en clixés, que se 
usan ben para corroboralos, ben para desmontalos, pero sempre 
acentuando, esaxerando as súas características, tanto externas como 
internas, dando personaxes próximas ao grotesco.

 No meu caso, parto da caracterización física para o desenvolvemento 
das personaxes.

 Por outra banda, é un traballo coral, de maneira que a limpeza en 
coreografías e movementos conxuntos é primordial.

JOSÉ CARLOS ILLANES: MÚSICO

[Músico de rúa, Padioleiro]

 Un do maior se estou alegre, un la menor se entristezo, teño unha idea 
e soa un triángulo! Un asubío e todos me entenden. Esta é a linguaxe 
que utiliza a miña personaxe: a música. A música apoia as reaccións 
particulares dos actores e as intencionalidades corais.
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PARA PROFES

O primeiro e o que eu considero máis importante, como xa vos comentei, 
é que a asistencia ao teatro é unha actividade de lecer e desfrute, nunca 
unha tarefa asociada a producir un traballo.

Mais non esquecemos que esa asistencia favorece o desenvolvemento de 
valores e actitudes que nos interesan  traballar tanto dende a escola coma 
dende a casa. Entre eles figuran:

•  espertar a curiosidade, o pensamento creativo, a fantasía e a imaxina-
ción dos rapaces

•  favorecer o proceso de atención e escoita

•  axudar a formar un público con criterios e mentalidade crítica

A partir da obra tamén podemos traballar contidos transversais como a 
educación medioambiental e a autoestima, así como a valoración das ar-
tes escénicas como medio de expresión e recurso para o desenvolvemento 
integral do alumno.

A proposta de traballo está enfocada para profundar nestes contidos, 
poder falar cos nosos alumnos e, se se presta, sobre o medio natural (a 
partir das escenas do bosque e o mar que aparecen na obra), ademais 
de reforzar a autoestima partindo do tesón do neno pallaso en conseguir 
o que quería. Tamén se pode debater sobre a distribución do tempo de 
lecer e do tempo de traballo.

As actividades están pensadas para despois de ver a obra. Divídense 
polo grao de dificultade pensando nos tres ciclos de primaria. Tan só son 
unhas suxestións do que se pode facer, sempre ampliables ou rexeitables 
por vós. Os niveis tamén son orientativos. Como non todos os rapaces 
teñen o mesmo, podedes escoller actividades de dous niveis para facer na 
mesma clase. 

Están pensadas para fotocopiar por diante e por detrás no mesmo folio, 
dobralo e montar un caderniño de traballo.

 Unidade didáctica • 1ºCiclo Primaria

 Unidade didáctica • 2º Ciclo Primaria

 Unidade didáctica • 3º Ciclo Primaria



10

EPÍLOGO

O protagonista desta obra perde a risa na escola, non cumpre as expecta-
tivas dos pais e decepciónaos, anda agoniado polo ritmo diario de traballo 
e actividades. Non hai que preocuparse porque, como en todos os bos 
contos, hai un final feliz.

Quizais que o pequeno corra dun lado a outro apremado polas activida-
des extraescolares, sen desfrutar de ningunha, fíxome meditar sobre o 
noso ritmo de vida e o que lle impoñemos aos nosos fillos. É certo que 
non todos andan así, pero algúns podémonos aplicar o conto. Xa non 
porque fagamos correr os nosos fillos, senón tamén por facer moitas 
cousas nós sen desfrutalas. E o noso riso? Onde está o noso riso?

Tamén me chamou a atención a decepción que levan os pais porque o 
seu fillo quere ser pallaso. É certo que ás veces esquecemos que a nosa 
misión é axudar, acompañar e educar na aventura de crecer, aínda que 
dalgúns rapaces pouco se agarda, nin sequera eles teñen confianza en si 
mesmos, nin nas súas posibilidades.

Hai moitos que entre clase e clase, ano tras ano, van perdendo as ilusións, 
as ganas de aprender e a emoción do descubrimento....

En definitiva: o riso na escola.

Se en algo nos toca de cerca...

Espero que desfrutedes da obra tanto coma min.



UNIDADE DIDÁCTICA 1º CICLO

1. Ordena os lugares polos que transcorre a obra, e 
polos que vai pasando o protagonista.

2. Relaciona diferentes elementos da obra cos luga-
res polos que pasou o protagonista... quen lle co-
rresponde a quen?

marcianos
peixes

pais
caranguexo

lobo
malabarista

cazador
vendedor

casa
bosque
neno
lúa
circo
mercado
colexio
mar

6. Ponlles un x ás cousas que estropean os nosos 
bosques e o noso mar.

Incendios

Plantar árbores

Podar as árbores

Cazar moitos animais

Pescar crías

Verter petróleo

Botar o lixo

Depurar as aguas

7. Saberías debuxar unha cara alegre e unha triste?
Podes intentar amosarlles aos teus compañeiros as 
diferentes caras túas ó longo do día, en diferentes 
situacións (ao espertar, no colexio, no patio, nunha 
pelexa...).

Triste Alegre

1
2
3
4
5
6
7

colexio
mar
circo
bosque
casa
mercado
lúa

14



3. Recordas que lles pasa as árbores do bosque ao 
longo do ano? Debúxaas.

4. Estiveches atento?

Por que as árbores e os animais non querían  
humanos no bosque? 

   Porque os queimaban
   Porque non tiñan o riso 
   Porque esa non é a súa casa

Por que o neno perde o riso?

   Porque ten moitas cousas que facer
   Porque llo quita o profesor
   Porque aos seus pais non lles gusta

Por que os mercaderes non lle axudan?

   Porque non teñen risos
   Porque non saben cal é o seu riso
   Porque o rapaz non ten cartos.

5. Une as frases:

Se queimo os montes

Se cazo e pesco moito

Se boto lixo ao mar

desaparecen os animais

os animais quedan sen casa

morren os peixes e as algas

32



UNIDADE DIDÁCTICA 2º CICLO

1 Estiveches atento?

2. Ordena os lugares polos que transcorre a obra, e 
polos que vai pasando o protagonista.

o mar

o bosque

a lúa

o mercado

 o circo

o colexio

a casa

7. Xoguemos:

8. Completa:

14

Quen é o protagonista?

Que lle ocorre?

Por onde busca o riso?

Por que lle tiñan medo os 
peixes ao neno?

E o lobo e as árbores?

Onde atopa o riso?

Por como nos movemos e os nosos xestos 
tamén podemos interpretar moitas cousas.

Intentade representar, sen dicir nin unha 
palabra, algunha situación diaria para que 
os outros averigüen que é o que facemos.

Se queimo os montes

Se boto lixo ao mar

Se cazo durante o tempo de veda

Se pesco peixes pequenos



3. Pensa. 6. Atopa 5 palabras que estropean os nosos montes e 
mares

32

Solución: furtivismo, petróleo, residuos, lixo, incendios

Hai situacións diarias nas que agredimos o medio. 
Escribe dúas desas situacións e pensa nas posibles so-
lucións.

1

2

4. Lembras quen di? (lobo, pais, pallaso, mercader)

– “Quero que sexas médico”
– “Se non tes diñeiro, non che axudo”
– “Vides cortar as árbores?”
– “Quero aprender a rir”

5. A pesar de todas as dificultades, o neno consegue 
o seu propósito.
Pensa en algo que che custe pero que creas que paga 
a pena esforzarse por conseguilo



UNIDADE DIDÁCTICA 3º CICLO

1. A obra desenvólvese en diversos lugares.
Sabiamos onde estaban polo que facían, porque os 
elementos decorativos non variaban. Tamén pola 
luz e o son, a música. Recordas por que sabiamos que 
estaban...?

2. Entendeches?

6. Fala de ti.

14

No mar

No bosque

Na lúa

Na casa

No circo 

No mercado

Quen é o protagonista?

Por que pensas que perde o riso?

Por que lle dá un desgusto aos pais?

Que lle fai graciaaos marcianos dende a lúa?

Porque no bosque e no mar non querían aos 
humanos?

Como remata a historia?

O protagonista da nosa obra está moi estresa-
do, e non pode parar en todo o día. 

Serías capaz de facer un horario coas activi-
dades que tes durante a semana?

Cando xogas? 

Cando traballas? 

Cando descansas? 

É todo moi importante?

Lu
n

s

M
a

r
te

s

M
ér

co
r

es

X
o

v
es

V
en

r
es

Sá
ba

d
o

D
o

m
in

g
o

Máñá

Tarde

Noite



4. Que sabes de...?

32

3. Algunhas destas palabras significan o mesmo, 
aínda que todas estragan os nosos mares e montes. 
Búscaas no dicionario e atópaas na sopa de letras.

refugallo
reboutallo
residuos
incendios

lixo
bazofia
furtivismo

 R F R S E U O D L L

 E E E S I L E X O R

 B I S O A F S E X E

 O M S I V I T R U F

 U C O D D V I T R U

 T S Z N F U M U O G

 A I I E R I O X G A

 L R A C E L I S S L

 L E B N E L Z E U L

 O X A I F O Z A B O

O MAR
Sabes que é a pesca indiscriminada?

E un recheo? Que efectos pode causar nunha ría, por 
exemplo?

OS BOSQUES
Por que son malos os incendios? 

E o furtivismo na caza?

Pensemos noutras agresións do medio ambiente e 
debatamos posibles solucións.

5. ao protagonista póñenselle difíciles as cousas, 
pero el continúa ata o final, conseguindo o que 
quere: o seu riso e ser pallaso.

Pensas que é importante non deixar as cousas que 
para nós son valiosas?

Escribimos algunha cousa que nos dea traballo, 
ou que sexa difícil de conseguir, pero que pague a 
pena chegar ata o final.


