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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 espec‐
táculos como Tarará‐chis‐pum (1978), A can‐
tante 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, bo‐
necos, obxectos, sombras, etc.

Froito desta etapa son os es‐
pectáculos A do libro (1995),
Unha de amor (1999), Amadís
de Algures (2002), De fá‐
bula (2005), Polgariño
(2008) e Cinderela Mix
(2011), cos que participa‐
mos en numerosos festi‐
vais, feiras, redes e pro‐
gramacións para público
familiar e escolar.

Non toques
os meus círculos

Artello teatro presenta

Segundo a lenda, NON TOQUES OS
MEUS CÍRCULOS foron as
derradeiras palabras do sabio
ARQUÍMEDES de Siracusa, antes
de morrer a mans dun soldado
romano, alá polo 212 a.C.

Hai uns meses que Tomás
Canalejo, un científico apaixoado
polo seu traballo na
universidade, foi despedido.
Agora reinvéntase partindo da
máxima do profeta: "se a xente
non vai á física, a física terá que
ir á xente".

Daquela estade alerta, porque
podédelo atopar coas súas teimas
en calquera palestra que se poña
ao seu alcance. Entusiasmo e
ousadía non lle faltan, mais...
abondaralle con iso?



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.

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 NNoonn ttooqquueess ooss mmeeuuss
ccíírrccuullooss se adapte a calquera espazo,
dende un teatro até un salón doméstico.

fotografía
Quino Vilas

Vídeo promocional
Xosel Díez

atrezzo, son e luz
S. Montenegro

asesoramento científico
Pío González e Julia Serra
Departamento de Física Aplicada

da Universidade de Vigo

texto e dramaturxia
R. Hurtado e S. Montenegro

colaboración dramatúrxica
Manuel Pombal
Óscar Codesido
colaboración musical
Ramón Souto
deseño vestiario

Suso Montero
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SANTI MONTENEGRO

DIRECCIÓN

Rosa Hurtado

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

Agradecementos:

∙ Espectáculo para todos os públicos.
(recomendado a partir de 10 anos)

∙ público escolar:
‐ Ensino secundario
‐ 3º ciclo de primaria

∙ duración: 55 minutos.

". . .sen dúbida, sae ben parado do reto:

realza a teatralidade do texto e dota de

estrutura o relato. E como desenvolve

moi ben o seu oficio e a historia é

simpática na súa humildade, acaba por

gañar a complicidade do público e

remata entre aplausos agradecidos."

(M. Xestoso, Teatro Crítico Universal,

Revista Galega deTeatro)

"una reflexión en clave de humor, de

manera muy ingeniosa y divertida, so-

bre la difícil relación entre ciencia y

poder, además de hacer un recorrido

sobre la figura de Arquímedes, sus

descubrimientos e inventos y cómo

éstos fueron muy útiles. . ." (J. L. Pari-

cio, Diario de
lAltoAragón)




