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Concepción Arenal
(Ferrol, 1820- Vigo, 1893)
A súa pegada no pensamento e na prác�ca social na defensa dos máis
desfavorecidos é mundialmente coñecida e o aprecio pola súa figura excede os
con�ns da Autonomía Galega dando nome a prazas, rúas, bibliotecas, centros
culturais e escolas por todo o Estado español.
Cando acaban de cumprirse 200 anos do nacemento de Concepción Arenal, a compañía
Larra�z Urruzola Producións Ar�s�cas quere render homenaxe a esta escritora, xornalista e
ac�vista social galega de gran relevancia universal e unha das figuras indispensables do
panorama humanís�co do século XIX. Muller adiantada ao seu tempo, foi pioneira do
pensamento feminista e loitadora en favor da educación da muller como medio para alcanzar
a igualdade de dereitos. Como penalista, entre outras cousas, propuxo transformar o sistema
penitenciario para que, a través da educación e da formación, o delincuente se reintegrase na
sociedade. Concepción Arenal transmite unha imaxe afastada dos estereo�pos femininos, coa
que se poden iden�ficar as nenas e coa que se pretende contribuír a transformar os modelos
imperantes aínda na sociedade de hoxe en día.
O libro “Fábulas en verso orixinais” é o único traballo da autora específico para a infancia e
presenta grandes diferenzas con respecto a outras recompilacións de fábulas moi populares
naquela altura e que foran escritas por homes coma La Fontaine, Samaniego, Tomás Iriarte...
todas debedoras á súa vez das Fábulas de Esopo. Concepción Arenal muda os exó�cos
animais da selva africana (leóns, monos, camelos, elefantes, leopardos, �gres) por persoas e
animais da montaña cántabra (osos, lobos, mas�ns, cans palleiros e galos). Tamén muda os
con�dos clásicos das fábulas e incorpora temá�cas que van ser centrais en toda a súa
produción intelectual posterior: a defensa dos desfavorecidos, a importancia da educación nos
procesos de transformación da realidade e a necesidade da empa�a coa dor e o sufrimento
dos demais.
En escena, a actriz-��riteira Larraitz Urruzola e a pianista Merran Laginestra. Larraitz dá vida a
Concepción Arenal, que cos �teres da súa saia-teatriño presenta momentos da súa mocidade e
episodios das súas fábulas. Merran Laginestra, no papel de amiga da escritora, interpreta en
directo temas populares e de Marcial de Adalid, compositor galego coetáneo da ferrolá e
alcumado “O Chopin Español”.
Segundo as ilustracións da época, a saia-teatriño, na que unha muller era sempre a ��riteira,
foi un recurso escénico u�lizado nas veladas das clases ilustradas do século XIX. Con esta
proposta queremos recuperar e incorporar ao corpus dramá�co galego este valioso patrimonio
teatral esquecido.
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Larraitz Urruzola Producións Artísticas
Durante máis de trinta anos de traxectoria profesional, Larraitz Urruzola fundou e formou
parte das compañías Teatro Bura�ni e Teatro Babaluva, e colaborou en proxectos doutras
en�dades como Fantoches Baj, Os monicreques de Kukas, Os Quinquilláns, Cachirulo, etc..
Dende 2015, xa en solitario, está á fronte de Larraitz Producións Ar�s�cas, acadando grande
éxito coas montaxes O Crebanoces, A viaxe de Rosalía e Dona Barriga Verde.
Larraitz Producións Ar�s�cas é un proxecto persoal que ten como piares a propia actriz, a súa
capacidade narra�va, os �teres tradicionais, os con�dos con perspec�va feminista e as
protagonistas femininas como Rosalía de Castro, Francisca do Campo (madriña de Rosalía),
Concepción Arenal ou Dona Barriga Verde, transformando en muller o mí�co personaxe de
�teres galego. Todos estes elementos diferenciais amosan unha aposta clara por visibilizar a
pegada dos referentes femininos nas artes e no ac�vismo social.

Ligazóns á traxectoria
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https://www.facebook.com/larraitz.urruzola
https://www.facebook.com/larraitz.producions
https://www.instagram.com/larraitzurruzola/?hl=es
https://www.larraitzurruzola.com/
http://aaag.gal/catalogo/larraitz-urruzola
http://www.babaluva.com/GL/
https://www.youtube.com/feed/my_videos?disable_polymer=true
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Ficha Técnica
Sinopse:

Descripción:

En Fábulas da montaña, Concepción Arenal
repasa a súa infancia en Ferrol e o posterior
traslado a Armaño, Cantabria, trala morte
do seu pai. Alí, na convivencia cos animais
da casa e ante o respecto de lobos e osos,
escribe o seu libro “Fábulas en verso
orixinais”.

En escena a actriz Larraitz Urruzola interpreta
a Concepción Arenal, que cos �teres da súa
saia-teatriño presenta momentos da súa
mocidade e as súas fábulas. A pianista Merran
Laginestra acompaña en directo con temas
populares e de Marcial de Adalid, compositor
galego contemporáneo da escritora.

Historias onde destaca a súa loita polos
dereitos das mulleres, das clases
desfavorecidas e a defensa da educación
como medio para conseguir a Igualdade.

Público: +8 anos
Duración: 50 min

EQUIPO ARTÍSTICO E TÉCNICO
•
•
•
•
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Actriz/ ��riteira: Larraitz Urruzola
Pianista: Merran Laginestra
Autor e director: Inacio Vilariño
Deseños �teres e ilustración para
decorado: Nuria Díaz
Confección �teres en tea: Marte Mar�nka
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Ves�ario actrices: Bety Busto
Escenogra�a e mecanismos: Luchi Iglesias
Fotos e vídeo: PixelínPhoto
Deseño gráfico: Heitor Real
Deseño de iluminación: Miguel Cabaleiro

Distribución
info@larraitzurruzola.com / tf +34 636379930
Este espectáculo contou coas axudas á creación escénica convocadas pola AGADIC no
2020, é polo tanto, un espectáculo subvencionado polo Xacobeo 21, Xunta de Galicia e a
AGADIC. Conta tamén cunha residencia técnica no Teatro Jofre e a posterior emisión en
streaming para desenvolver a estrea do espectáculo na cidade que a viu nacer, grazas ao
apoio e colaboración do Concello de Ferrol.
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