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Houbo un tempo,  no que o home,  a Nai Terra,
 o mar e o lume eran so un, houbo un tempo no que 

os  chamans convocaban  as forzas
 da natureza, e  so unha vez ao 

ano coa  conxuncion dos astros 
liberabanse os demos protectores.

Ese  dia a natureza, bestas e humanos eran so un, 
a terra non lles  pertencia, xa que ela mesma 

era a sua nai. So ese  dia o home  podia 
conectar coa natureza, 

e voar como o  condor, correr como o  xaguar, 
sentir o vento comA AS arboRes 

e arrastrarse comA a serpe.
Ese  dia no que os astros se alINan chegou,  

chegou o momento da  comunon 
entre  a natureza, 

o home e os Deuses protectores.
Chegou o momento da 

Pachamama.
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O pasarrúas conta  con catro actores 
manipuladores de marionetas, 

un percusionista e un conductor técnico.

MODALIDADE DURACIÓN
Espectáculo de rúa

itinerante, pasarrúas.
1 hora de espectáculo

Persoal



MATERIAL

Carroza móbil - 
altar mexicano, 
autopropulsada 

con batería 
electrónica

Material 
específico 

dos animadores
 vestiario 

e caracterización.

Vehículo con equipo de 
son onde o noso 

batería sacará ritmos 
electro-tribais en directo, 

e irá acompañado de catro 
marionetas xigantes, 
con coreografías,  luz,

pirotecnia, e moita 
interacción co público.

Pequena 
pirotecnia 
(carretillas, 
bengalas,

 chafarices)

2000W 
de amplificación
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NECESIDADES
TECNICAS
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TEMPO

Tempo de montaxe 
e preparación: 

4h

Duración do pasarrúas: 
1h

Tempo da desmontaxe: 
2h

CARGA E DESCARGA
Precisamos:

Un lugar onde facer a montaxe e a desmontaxe, libre de circulación de vehículos, de 10x10m.
Un lugar onde estacionar unha furgoneta próximo ao sitio de saída do pasarrúas.

Un  lugar vixiado dende unha hora antes do pasarrúas para a colocación en pedestais 
das catro marionetas.

PERSOA RESPONSABLE

Precisamos:
 Unha persoa 
responsable, 

con capacidade 
de decisión, dende 

a nosa chegada hata
a nosa saida.

CAMERINOS

Precisamos:
Camerinos onde poder 

descargar a roupa 
e elementos dos 

animadores (tambores, 
zancos, maquillaxes…) 

próximo o lugar
 de saida do pasarrúas,

 con espacio para 
seis persoas, 

con espellos e aguas.



ESTRUTURAS
O pasarrúas inclúe un vehículo e catro marionetas coas siguientes dimensións:

 3.40M

1.20M

4.20 M de envergadura



Vehículo con equipo de 
son onde o noso 

batería sacará ritmos 
electro-tribais en directo, 

e irá acompañado de catro 
marionetas xigantes, 
con coreografías,  luz,

pirotecnia, e moita 
interacción co público.

2.45M

 3.81M

4.35M



CONDICIÓNS DO ESPAZO DE ACTUACIÓN

O percorrido debe ser 
Libre de obstáculos 

e sen demasiada
pendente.

As dimensións
 das rúas deben 
permitir o paso 

do carro.

No caso de choiva 
o pasarrúas 

non poderá sair.

* SERVIZO DE PROTECCIÓN CIVIL

No caso de agardar moita xente durante o pasarrúas, 
ou se hai que pasar por algún tramo de rúa que sexa 
por estrada…, podería ser necesario que dúas persoas 
de protección civil a pé acompañasen o pasarrúas 
para facilitar o seu desenvolvemento.



O ERRO Foi CRER QUE A TERRA ERA Nosa, CANDO 
EN VERDADe NóS SOMOS A TERRA


