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O espectáculo
Despois de percorrer boa parte dos teatros, rúas e prazas do país co 
seu anterior conto máxico, A Historia de Brancaflor, Fran Rei presenta 
na primavera de 2016 o seu novo espectáculo unipersoal, O Conto de 
Barriga Verde, no que volve a mesturar narración oral, humor e maxia.

Dirixido por Tareixa Campos e escrito por Avelino González e o 
propio Fran Rei, a partir de tres das obras de Manuel María (Barriga 
Verde, Os Soños na Gaiola e Aventuras e Desventuras dunha Espiña de 
toxo chamada Berenguela), O Conto de Barriga Verde pretende ser un 
achegamento á poesía, prosa e teatro do autor lucense a quen se lle 
dedica o Día das Letras 2016.

Nesta sinxela historia, Fiz, un mozo labrego galego, terá que enfron-
tarse ao Serrador e ao Demo polo namoramento da sempre belida 
Catuxa. Coa axuda da maxia do seu padriño Barriga Verde, vello e neno 
ao mesmo tempo, demostrarán que nada pode ser máis forte que o 
amor verdadeiro.

Manuel María, “(...) Aquí sigo: ledo, ufano, satisfeito de estar vivo. 
Mentras o tempo me gasta: paseo, leo e escribo...!” (Os Soños na 
Gaiola, 1968).

Ficha técnica
Dirección: Tareixa Campos
Autor: Avelino González e Fran Rei, a partir de textos de Manuel María
Elenco: Fran Rei
Escenografía: Fran Rei
Deseño e construcción bonecos: Marga Portomeñe
Asesor máxico: Dani García
Xénero: Contacontos e maxia
Clasificación: público infantil e familiar
Duración: 55 minutos
Produción: Os Sete Magníficos máis Un e Culturactiva SCG

http://www.culturactiva.org


Fran Rei
Fran Rei é cofundador, pa1llaso en activo e coordinador da compañía oficial do Fes-
tival Internacional de Clown de Galicia (Festiclown) Os Sete Magníficos máis Un, coa 
que ten participado nun total de dez espectáculos teatrais desde o ano 2001. Igual-
mente, ten traballado noutras compañías de teatro galegas, como Bagunça Teatro, 
Produccións Desaqueloutrdas e Acontrabutaca. Tamén ten experiencia no mundo 
televisivo: xunto a Pedro Brandariz, forman a parella cómica Os Ramistas, que cada 
venres podemos ver no programa Luar da TVG.

Na súa formación escénica destacan numerosos cursos de teatro, clown e bufón 
con algúns dos mellores mestres do panorama internacional, como Good Idea Com-
pany, Carlo Colombaioni, Leo Bassi, Eric de Bont, Iván Prado ou Antón Valén.

Igualmente, é monitor de dramatización, teatro e clown e dirixe varias escolas 
de formación teatral desde 2001. Especialista en clown, desenvolve regularmente 
obradoiros de iniciación e perfeccionamento desta técnica.

Director da Escola Municipal de Teatro e Xogo Dramático do Excmo. Concello de 
Teo (A Coruña) desde o curso 2007/2008. Responsable dos grupos xuvenil e adulto.

Director da Escola de Teatro e Dramatización e Teatro da Asociación Cultural 
Escola Artística de Cuntis (Pontevedra) desde o curso 2006/2007. Responsable dos 
grupos infantil, xuvenil e adulto.

Director do grupo de teatro do IES Pontepedriña de Santiago de Compostela 
(A Coruña) desde o curso 2012/2013.

É membro fundador da organización galega de cooperación internacional a través 
das artes Pallasos en Rebeldía e, con esta entidade, ten participado en diversas 
caravanas de pallasos por comunidades indíxenas de Chiapas (México).
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Tareixa Campos (a directora)
Tareixa Campos é directora, actriz, autora e pedagoga teatral.

Tareixa Campo Domínguez, nacida no Val do Mao, O Incio (Lugo) ten unha 
ampla experiencia teatral, entre a que podemos destacar que é membro fun-
dador da Asociación Barriga Verde, do Grupo de Teatro Achádego de Lugo, da 
Asociación Estatal de Profesores de Drama Joven Teatro Joven e foi represen-
tante de Galicia en Encontros estatais e Europeos de  Profesores de Teatro e 
Drama. 

Directora do Grupo de Teatro Achádego, con máis de 50 montaxes desde 
o ano 1988. Directora escénica de diversos espectáculos musicais, como co 
Orfeón Lucense, en 1992, ou co conxunto vocal Lugh, en 2006, así como de Non 
chores Sabeliña, opereta de Trapero Pardo. Así mesmo, foi coordinadora da  
Aula de Teatro do Campus de Lugo da USC desde 1994 ata 1998, coa que dirixiu 
varias montaxes.

Tareixa Campos traballou como actriz teatral principalmente nos grupos de 
teatro Tarabelo (1978/80) e Achádego, desde 1988 ata a actualidade. Tamén ten 
participado en diversos proxectos audiovisuais de cine e televisión.

Como dramaturga, é autora de varias pezas de teatro, así como diversas 
adaptacións e traducións ao galego.
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Culturactiva SCG
Culturactiva SCG representa, tras unha dilatada traxectoria, un claro referente en Galicia 
no sector da xestión cultural. Consolidada xa como unha das grandes distribuidoras 
do país, o seu ámbito profesional abrangue os campos da venda teatral e musical, a 
organización de eventos, a xestión integral de programacións e a dinamización cultural, 
tanto no ámbito creativo como formativo. 

Deste xeito, Culturactiva converteuse en Galicia nun motor para os sectores teatral 
e musical, tanto a través de grandes festivais e plataformas como son o Festiclown, 
Galeuzca, Olladas do Planeta ou a Feira Ecolóxica, como do seu fundamental traballo na 
distribución e produción escénica. Co paso do tempo e avalada pola súa experiencia, 
Culturactiva ampliou o seu ámbito de actuación máis aló das nosas fronteiras, esten-
dendo o seu labor ao resto do estado e a nivel global.

 Culturactiva é a entidade na que confían a súa distribución en Galicia a artistas  
internacionais do nivel de Leo Bassi, Jango Edwards ou compañías como Yllana e intér-
pretes galegos de gran proxección como Peter Punk, Sergio Pazos ou o Mago Teo. Como 
distribuidora musical, Culturactiva traballa con formacións musicais do país de gran 
prestixio, como son Guadi Galego, Talabarte ou, entre outras moitas, Vaamonde, Lamas 
& Romero.

Ademais, Culturactiva leva máis dunha década traballando na produción de espec-
táculos e montaxes teatrais, ámbito no que destaca con diversas obras.
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Contratación:

981 582 836
info@culturactiva.org

www.culturactiva.org
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