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SINOPSE

Creación escénica multidisciplinar que mestura a dra-
maturxia teatral, a danza, a música, a poesía e o audio-
visual. Unha viaxe dende a ficción dun caso particular, 
baseada nun feito histórico, ao universal.

A obra céntrase na figura histórica de Alicia Dorado, 
panadeira anarquista de 25 anos, e na súa casa refuxio 
sita na rúa do Carme nº6, na cidade da Coruña. En pri-
meira persoa, fálanos do amor, da vida das casas refuxio, 
da militancia, do compromiso, das relacións coas outras 
compañeiras, do barrio e da liberdade nun contexto de 
gran represión que remata o 10 de xullo de 1937 coa 
súa morte e a de compañeiras e compañeiros nun asalto 
policial.

“Que non aparecen na historia universal, senón nas páxi-
nas de sucesos da prensa local. Os ninguéns, que custan 
menos que a bala que os mata”. E. Galeano.

DURACIÓN: 60 min.
PÚBLICO: Adulto (maiores de 14 anos).





EQUIPO ARTÍSTICO E TÉCNICO:

Creación, dirección e dramaturxia:
 Carmen Cotelo
Interpretación: 
 Alba Fernández
 Miguel González
 Carmen Cotelo
Guión:
 Carmen Cotelo
 Helga Méndez
Axudante de dirección no proceso:
 Helga Méndez
Coreografía:
 Alba Fernández
Creación musical:
      Iván Doval
 Miguel González 
Colaboracións musicais:
 Elisa Medina (“Los suspiritos”)
 Julio Cuns (guitarra eléctrica, efectos)
Creación poética e voz 
      Xaquín Silva
Escenografía:
 Laura Sánchez e Tono Galán (manchea)
Audiovisuais:
 Laura Sánchez e Tono Galán (manchea)
Vestiario:
 Laboratorio Escénico S. Coop. Galega
Deseño gráfico e impresión:
 Laura Sánchez e Tono Galán (manchea)
Utillería:
 Tono Galán
 Carmen Cotelo
Iluminación: 
 Raquel Castro
Fotografía:
 Raquel Castro
 Tono Galán
 Xaquín Silva
Produción e distribución
 Laboratorio Escénico S. Coop. Galega
Documentación: 
 Patricia Ramos 
 Helga Méndez 
 Colectivo Refuxios da Memoria
 AC Alexandre Bóveda
Xiro libre en video: 
 Aida Kaena.
Iluminación en ruta: 
 RTA





DESCRICIÓN DO PROXECTO

As Mapoulas é un proxecto artístico multidisciplinario onde a parte 
central é a dramaturxia teatral acompañada de música, textos poéti-
cos e danza contemporánea, conformando unha obra escénica. A obra 
escénica está acompañada dun contido audiovisual que apoia a esce-
nografía. 
Tomando como referencia a Alicia Dorado, muller panadeira, anarquis-
ta de 25 anos que tiña a súa casa refuxio na rúa do Carme nº6, apro-
veitaremos para falar de parte da súa vida, do amor, das relacións con 
outras mulleres compañeiras, das casas refuxio e da liberdade con que 
vivían todas elas nun contexto de gran represión social e policial, que 
remataría o 10 de xullo de 1937 coa súa morte e a de compañeiras e 
compañeiros nun asalto policial. 
As casas refuxio eran vivendas particulares, case todas de mulleres, 
que servían para agochar e manter a salvo as compañeiras e os com-
pañeiros que resistían á represión franquista. 
O título fai referencia á mapoula: flor vermella, delicada, que aparece 
a finais de primavera en lugares diferentes cada ano, libre e salvaxe, 
fina e cautivadora, simbolo da paixón, do soño, da beleza e do descan-
so, calmante das dores e mesmo narcótica. Despois da guerra mundial 
converteuse en símbolo da memoria das persoas mortas e desapareci-
das e da reconciliación co nome de “mapoula da memoria”. As semen-
tes da mapoula son moitas e esparéxeas o vento. Ao mesmo tempo, 
son temidas cando cobren os campos de cereais e os terreos agrícolas 
porque absorben os nitratos da terra quitándollos aos cultivos, polo que 
son arrincadas violentamente polos campesiños. Toda esta simboloxía 
serve como analoxía das mulleres libertarias. Nalgúns lugares europeos 
as roupas das mulleres novas levan mapoulas estampadas. Na Antiga 
Roma eran símbolo das bágoas deitadas pola deusa do amor Venus ao 
descubrir a morte do seu amado Adonis. Cada bágoa caída ao chan 
convertíase nunha mapoula vermella. Dende entón as follas da flor 
caen coma as bágoas das mulleres.
As Mapoulas, á súa vez, é un traballo colectivo de documentación e 
investigación.



OBXECTIVO
A obra, como proposta escénica, ten un obxectivo principal artístico. 
Viaxa desde a ficción dun caso particular (baseada nun 
feito histórico) ao universal.
Á súa vez, pretende:
Dar a coñecer a historia de loita e compromiso 
das mulleres libertarias  co fin de reivindicar 
a súa importancia histórica.
Visibilizar a relevancia que tiveron as casas 
refuxio para a protección, coidado e man-
temento da Resistencia fronte á ditadura 
franquista. 
Dignificar a todas as persoas represaliadas 
e mortas a mans dos grupos de asalto.
Coñecer de primeira man os valores, filo-
sofía e ideais anarquistas.
Abordar a utilización da morte como es-
pectáculo, algo propio de sistemas de re-
presión co fin de amedrentar e reprimir os 
cidadáns.
Poñer en valor a forza física e psíquica das 
mulleres.
Salientar o barrio como espazo de convivencia 
e coidado.
Poñer en valor a axuda mutua, o común, o colec-
tivo, o comunitario como resistencia fronte aos fas-
cismos, ao illamento e á indignidade. Tamén o troco, 
a distribución de bens ou as caixas de resistencia. 
imprescindibles en épocas de crise e dificultades.
Salientar os valores libertarios: pór a utopía e 
os ideais por enriba de contraprestacións 
sociais e vivir en liberdade fronte ás 
connotacións morais da época (o 
amor non romántico, non 
gardar o loito, vivir en 
parella sen estar 
casados, homes 
e mulleres 
xuntos sen 
n i n g ú n 
tipo de 
v incu -
lación 
fami-
l i a r, 
etc).



PROCESO
O proxecto comezou anos atrás, a través da participación da crea-

dora en diversos encontros e actos de memoria histórica cen-
trados nas mulleres libertarias do barrio de Monte Alto/As 

Atochas e nas casas refuxio.
Foi no 2020 cando Carmen Cotelo comezou a mate-

rializar o seu compromiso co tema nunha proposta 
escénica dentro da convocatoria “Axudas á crea-
ción para artistas individuais” do Concello da 
Coruña.
Despois dun proceso de recollida de material 
e da posta en común de toda a información e 
documentación recollidas, comezouse a crea-
ción escénica da man de Carmen Cotelo e 
de todo o equipo artístico, que deu como 
resultado unha obra multidisciplinaria de 
grande interese artístico, mais tamén social 
e histórico. 
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ASOCIACIÓNS QUE APOIAN O PROXECTO
CRMH. Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica.
Comisión Aberta en Defensa do Común.
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda.
Proxecto Cárcere. Plataforma para a activación e recuperación do 
antigo cárcere provincial da Coruña.
Refuxios da Memoria: O barrio non esquece. Grupo pola recuperación 
e posta en valor da memoria do barrio de Monte Alto / As Atochas.

LIGAZÓN AO TRÁILER
https://vimeo.com/616311660





CONTACTO
Laboratorio Escénico S. Coop. Galega
R/ Santa Luisa de Marillac, 12, baixo. CP 15002 A Coruña
622 798 617 / 695 875 249
administracion@laboratorioescenicocoop.com
www.laboratorioescenicocoop.com
FB e IG @laboratorioescenicocoop



Ámote, Alicia
Escoitou mentres unha vaga de luz deitaba no tellado,
era a luz do verán que viña lamber nas cores
para que rompesen nidias polo aire adiante
e concluísen nos ollos de Alicia
e Alicia os pousar nas cuncas do seu corpo
onde o amor transpiraba coas pálpebras baixadas,
os sentidos abertos igual que bandeiras de par
do recendo vermello dos xeranios.
As cereixas desmaiaban camiño dos beizos
e había un zume de sardiñas e pan e mapoulas na túa casa
da Rúa do Carme, que era como un porto
certo nun incerto mar.

     Xaquín Silva


