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Non toques os meus círculos é unha proposta de actividade didáctica, dirixida ao
alumnado de ESO, Bacharelato e 6º de Primaria, arredor da figura de Arquímedes
de Siracusa.

Ten como eixo un espectáculo teatral de creación propia, realizado co
asesoramento do Departamento de Física Aplicada da Universidade de Vigo.
Nel preséntanse os transcendentais avances que o sabio siracusano propiciou na física,
nas matemáticas ou na enxeñaría dunha forma rigorosa, sinxela e directa, contribuíndo
a espertar o interese polo coñecemento, estimular o espírito investigador e
inspirar o emprendemento do alumnado dun xeito divertido.

A trama está inzada con referencias ao seu contexto espacial e temporal, nun
paralelismo constante entre a antigüidade e a actualidade. Este plantexamento
transversal, que vencella cun humor elegante os aspectos científico e
humanístico, está a ter unha excelente acollida en centros de ensino secundario, non
só por parte do alumnado, senón tamén do profesorado de todas as especialidades.

A actividade consta de:

1. Guía didáctica online, actualizada periodicamente, con documentación e
enlaces relacionados cos diversos aspectos que aparecen no espectáculo, abarcan a
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das

materias.

Pódese

http://www.artello.com/arq/guia/index.html.

acceder
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ela

dunha

no

enderezo

presentación

ao

profesorado en pdf, con proposta de actividades para o alumnado.

2. Función teatral, cunha duración aproximada de 45 minutos. Pódese realizar no
propio centro ou fóra del, sempre que o espazo reúna as mínimas condicións que se
require. O aforo máximo é de 150 escolares por pase. Pódese ver un extracto en vídeo
do espectáculo de 14 minutos de duración no enlace https://vimeo.com/168236469

(Contrasinal: 'aretuskinha').

3. Coloquio ao remate da función, arredor da figura de Arquímedes e do proceso
de creación do espectáculo.

" . . . s e n dú b
realza a te ida, sae ben
estrutura atralidade do parado do ret
moi ben o relato. E co texto e dota do:
simpática o seu oficio mo desenvol e
gañar a na súa humil e a historia ve
remata e complicidade dade, acaba p é
(M. Xes ntre aplauso do público or
Revista Gtoso, Teatro C s agradecido e
rític
s. "
aleg

Un bululú onde a biografía de Arquímedes,
entretecida cos intentos de Canalejo para
sacar adiante o seu proxecto, dá lugar á
aparición de máis de quince personaxes, e
ao emprego de distintas técnicas actorais
e titiriteiras.

a de Teatr o Unive
rsal,
o)

Unha maleta, un ukulele, unha bufanda, un
pupo

siciliano

e

pouco

máis.

Todo

acontece en contacto co público: cambios
de personaxe, cancións sicilianas ao vivo...
Esta sinxeleza fai que Non toques os meus
círculos se adapte a unha ampla gama de
espazos e de públicos.
con

SANTI MONTENEGRO
fotografía

texto e dramaturxia

Quino Vilas

R. Hurtado e S. Montenegro

Vídeo promocional

colaboración dramatúrxica

Xosel Díez

Manuel Pombal
Óscar Codesido

atrezzo, son e luz

S. Montenegro

colaboración musical

asesoramento científico

Ramón Souto

Departamento de Física Aplicada
da Universidade de Vigo

Suso Montero

Pío González e Julia Serra

e humor,, soded
e
v
la
c
n
e
n
ió
x
e
"una reflmuy ingeniosa y divertidacia y
manera ifícil relación entre cien rrido
bre la ddemás de hacer un reco sus
poder, a figura de Arquímedes, ómo
sobre lamientos e inventos y cParidescubri ron muy útiles. .. " (J. L.
éstos fue o del AltoAragón)
cio, Diari

deseño vestiario

DIRECCIÓN

Rosa Hurtado
Agradecementos:
LIDIA CORREA, LIDIA, ALBERTO e BEATRIZ MONTENEGRO, FRAN SARMIENTO, CRISTINA ASENJO,
JOCHEN BISCHOFF, WOODY ASTERISK, MARIONETTISTICA Flli. NAPOLI (CATANIA), PACO PARICIO,
MUSICALE FIORE (SIRACUSA), FERNANDo GONZÁLEZ (Xastrería Suitman), SIMÓN PIÑÓN, GUS FOUCE,
MANUEL BOTANA, TIBUR ANGOSTO, LUIS LAGO, ANTONIO FREIRE (Ardaghgroup), VIGOÓPTICA,
ANICETO ROCA, AVELINO GONZÁLEZ, LUIS VIEITEZ (Mimosa Café‐Teatro), HELENA VARELA, SALA ÁRTIKA

Artello
Foto: PILAR AMORÓS

teatro

A compañía foi fundada en Vigo en 1978, tendo producido vinte espectáculos para
públicos de todas as idades. Desde a orixe, mantemos como base do noso traballo a
creación colectiva.
Da primeira etapa da compañía destacan espectáculos como Tarará-chis-pum (1978),
A cantante calva (1981), Celtas sen filtro (1983), Gulliver FM (1985), Batea (1990), etc.
En 1994, Rosa Hurtado e Santiago Montenegro iniciamos unha liña de traballo máis
artesanal, integrando nas nosas propostas actores, bonecos, obxectos, sombras, etc.
Froito desta etapa son os espectáculos A do libro (1995), Unha de amor (1999), Amadís
de Algures (2002), De fábula (2005), Polgariño (2008) e Cinderela Mix (2011), cos que
participamos en numerosos festivais, feiras, redes e programacións para público
familiar e escolar.
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