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PUM,PUM!

Un espectáculo de:
Co apoio de:

www.baobabteatro.com

IDEA ORIXINAL
Pum, Pum! É o novo proxecto ó que nos enfrontamos con moita ilusión
e
entusiasmo,
partimos
de
varias
premisas
de:
preocupación,
investigación, sensibilidade e innovación.
Baoab Teatro presenta unha peza teatral acolledora, chea de tenrura, moito
simbolismo de conto e moita maxia.
Pum, Pum! Nace da necesidade de abordar unha temática que nos preocupa
dende hai tempo, unha temática que non vimos aínda reflectida nas artes
escénicas teatrais, os abusos sexuais na infancia, un tema tabú para a sociedade
pero que convive no noso día a día e ten unhas estatísticas alarmantes, 1 de cada
5 nenos/as recibe abusos na infancia.
(Nós baseámonos na campaña “Un de cada cinco” do Consello de Europa,
Ministerio de sanidade, Servizos sociais e igualdade e a FAPMI ((Federación de
Asociacións para a prevención do Maltrato Infantil)).
Este tema está presente nos xornais e telexornais cada día, por iso
preocúpanos dende hai tempo e tivemos a necesidade de falar de el, de
denuncialo, e que mellor xeito que da forma que mellor sabemos expresarnos, a
través do teatro.
Pero , Pum, Pum! Non é só un espectáculo que fala de abusos, Pum, Pum!, vai máis
alá, conta unha historia tenra, divertida e conmovedora dunha nena de 5 anos.
Marieta é unha nena que coma calquera nena ten unha familia, ten soños, ten
medos, ten rabechas, quere xogar, voar e sobre todo soñar.
Propoñemos este proxecto a partir de varias premisas:
•
Palabra clave: o segredo
•
Portas, portas que se abren e se pechan, portas que están na mente de
Marieta e nos traen historias e recordos, portas que non se abren, porque quizais
garden segredos, as portas son un elemento fundamental.
Somos conscientes da temática á que nos enfrontamos, por iso puxemos todo o
noso corazón e o noso tempo en investigar e asesorarnos para afrontalo con moita
delicadeza, moita sutileza e moito respecto.
Tamén quixemos que o humor estivese presente ó longo do espectáculo, por iso,
hai moitas escenas con pinceladas de humor.
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SINOPSE
Marieta é unha nena coma calquera nena de 5 anos, ela está rodeada de portas,
portas que se abren e contan historias. Historias que teñen música e cantan cando
Marieta quere, pero Marieta ten unha porta que garda un segredo. Un segredo, que
nunca contou e ninguén escoitou, por iso Marieta ás veces non fala e queda calada,
por iso Marieta sempre se enfada, por iso dende hai tempo ten pesadelos e máis
pesadelos.
Pum, Pum! é un espectáculo tenro que fala de historias cotiás que lles pasan aos
nenos/as destas idades pero tamén fala dunha mensaxe moi clara: Dende moi
pequenos/as teñen que saber que ninguén pode obrigarlles a facer cousas que non
queren.
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SOBRE O ESPECTÁCULO
A partir deste espectáculo pódense traballar non só o abuso sexual, senón todo tipo
de abusos na infancia, o maltrato, o bullying, etc.
En Pum, pum! Presentamos varias técnicas: monicreques, teatro de actor, máscaras
e sombras.
A música é orixinal e creada para o espectáculo e interpretada en directo.
É un espectáculo onde o guión ofrece diferentes lecturas, según quen o estea
vendo: Para os pais/nais lánzase unha mensaxe, hai que estar atentos aos nosos/as
fillos/as e sobre todo, trasmitámoslles que ninguén pode facer nada sen o seu
consentimento; para os/as nenos/as que non sufriran ningún tipo de abuso
seguramente non entendan o que sucedeu co tío Aurelio, para os/as nenos/as que
por desgraza sufriron abusos, lanzamos unha mensaxe, non gardes ese segredo,
cóntao e pesara menos.
Este espectáculo está pensado para público familiar e nenos/as a partir de 4-5 anos.

-3-

ASESORAMENTOS
Patricia Canabal, psicóloga Gestalt.
Eva Alonso, psicóloga do Gabinete de Orientación
Familiar da Xunta de Galicia.
Vítimas de acoso sexual na infancia, homes e
mulleres, non desvelaremos a súa identidade.

FUNCIÓNS ESCOLARES
Fixemos unha estrea con funcións escolares en Pontevedra (agora seguiremos afinando
o espectáculo, adaptar máis os contidos, ritmos, palabras, etc.) e estas son algunhas das
impresións que nos enviaron.
Mail Directora do colexio AMENCER (Centro de parálisis cerebral)
Hola Andrea!!!
Dicirte que alegróunos moito volveros a ver hoxe no Salón do Libro, que saimos entusismadas e eu particularmente
non te vou mentir, un pouco tocada con PUM PUM, porque madre mía qué difícil o teu papel! pero qué ben o amosas!
qué sutileza e dulzura ó mesmo tempo! e o final non deixa de ser unha porta aberta ó pracer de compartir para
sentirnos mellor. Unha verdadeira obra teatral para incluir dentro dos programas educativos sobre educación
emocional, para nenos e adultos, pero sobretodo para familias.
Chegamos ó cole e contámoslle os compis a nosa emoción e o importante que sería que a puideran disfrutar todos,
por eso non sei se tedes xa xira e lugares para representala, pero porfi, en canto teñades algo poderíasme contar e
así o traslado á miña xente???
Moitas gracias por facernos SENTIR sempre coa vosa ARTE.
Bicos bicos!!!

Mail de Vanesa Sotelo (Directora da Revista Galega de Teatro Erregueté)
Moitas grazas polo convite ao pase-ensayo de PIM, PUM!. Pareceume un espectáculo fermoso: moi atractivo visual e
sensorialmente e con contidos moi pertinentes ben coidados dentro dunha dramaturxia limpa e moi ben definida.
Desexo que teñades moitas alegrías con el.
Os meus parabéns a ti e si resto do equipo.
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FICHA ARTÍSTICA
DIRECTOR

Óscar Ferreira

GUIÓN

Andrea Bayer

ACTORES/ACTRICES

Davide González e Andrea Bayer

DESEÑO DE ILUMINACIÓN

Daniel Abalo

MÚSICA ORIXINAL

Davide González

MÚSICA NANA

Elena Paz

DESEÑO DE ESCENOGRAFÍA

Óscar Ferreira

CONSTRUCIÓN DE ESCENOGRAFÍA

Óscar Ferreira e José Manuel Vidal

TÍTERES

Óscar Ferreira e José Manuel Vidal

VESTIARIO

Baobab Teatro

MATERIAL AUDIOVISUAL E FOTOS

Víctor Moreno (Lía films)

-5-

HISTORIA BAOBAB
Baobab Teatro somos unha compañía especializada en teatro para nenos e nenas que nace no 2011
da man de Óscar Ferreira e Andrea Bayer.
Temos unha filosofía, crear espectáculos de máxima calidade, apostando por unha forte poética e
promocionar a lingua galega.
Ao longo destes anos fomos creando diferentes espectáculos teatrais e de contos:
“Fíos” (2011) Nomeado aos premios MAX pola autoría teatral galega, seleccionado na X edición da
Feira de Castela e León”.
“Babs” (2012) Seleccionado en FETEN 2013.
“Contos para un caldiño” (2012)
“O soldadiño de chumbo” (2013) Seleccionado na Mostra de artes escénicas de Galicia, así como
en diferentes festivais.
“Baila Roque Baila” (2013)
“Martes” (2014) Seleccionado en FETEN 2015, recomendado pola Red de Teatros e auditorios
nacional, recomendado pola rede Vasca (Rede SAREA).
“Luppo” (2015) Premio Mejor espectáculo infanitl y familiar na XVI Feria de Castilla y León,
recomendado pola Red de Teatros e auditorios nacional, recomendado pola rede Vasca (Rede
SAREA), recomendado pola rede andaluza, recomendado pola rede de Castela e León, candidato
aos premios MAX 2016.
“O lobo e a lúa” (2016) Premio Barriga Verde 2015.
Ademais da concepción, creación e posta en escena de diferentes espectáculos, Baobab teatro
dirixe a parte artística do Festival das Núbebes (Festival de teatro para bebés e familia) dende o
2012.
Ao longo destes anos fomos recollendo recoñecementos e premios polos nosos diferentes
espectáculos:
No 2012 Mención de Honor no III Certame Literario de “Cuento en corto”, certame internacional de
contacontos, polo texto “Dª Margarita y la luna”.
No 2013 Nomeación aos premios Max na categoría de “Mejor autoría teatral gallega” polo
espectáculo “Fíos”.
No 2014 Premio “Barriga Verde” polo texto teatral “O lobo e a lúa”.
No 2015 Premio “Mejor espectáculo para público infantil y familiar en la XVIII Feria de Castilla y
León” polo espectáculo “Luppo”.
No 2016 Candidatura aos premios MAX polo guión teatral “Luppo”.

-6-

Distribución:

www.baobabteatro.com
contacto@baobabteatro.com
699 783 168 / 699 238 687

www.culturactiva.org
info@culturactiva.org
Triacastela 3- 15703 Santiago de Compostela

