
Quixera contarvos unha historia 

dunha criatura calquera.  

Abriu un día unha porta, 

 tras ela unha fantasía…

territorio · Fantasía · diversidade



Fantasía territorio diversidade

Meiga-i é unha 
personaxe performática 
resultado da mistura   
do folk galego coa 
linguaxe drag             
para crear unha 
auténtica fantasía 
galega.

a FANtaSIA

elojodeiris, 2022



Espectáculo a drag pandeireteira

No monólogo musical A drag 
pandereteira conta e canta a 
historia de liberación dunha 
coitada criatura que padece de 
posesións folclóricas.  

A través de monólogo, percusión 
tradicional e canto en directo, 
ademáis de interactuar e divertir, 
intenta divulgar co seu exemplo 
e, se consegue facer reflexionar, 
marcha contentísima.  
 

As ervas do campo secan 

e volven enverdecer-e,  
así fai o seu ollar  

cando constrúe o seu ser.  

SG fotos, 2022



 VII Festival Agrocuir da Ulloa

Pido desculpas polo atrevemento,  

non che traio flores nin piruetas 
pero a criatura tamén ten dereito  

a expresar o que leva por dentro.  

zOevixion, 2022



Actualmente, a fantasía está en 
proceso de facerse música nun EP de 
ritmos tradicionais, electrónicos e 
optimistas.

Esta fantasía amosa unha creación que 
non esquece a simboloxía e tradición 
propias, con mensaxe e vocación 
contemporánea contra o 
cosmopaletismo e as marmuradoras.  

Reinterpreta ao seu xeito e introduce 
na súa narración música pop(ular), 
tradicional e fusión galega. Mesturando 
alegría e seriedade, percorre temas 
como o autodescubrimento, o legado 
das cantareiras, os prexuízos, a 
empatía, a amizade, a historia diversa…

Para algúns, decadencia,  

para outras, disidencia, 
para min, existencia. 

zOevixion, 2022



MUSGO, OURENSE

ORGULLOS DE VIGO, PONTEVEDRA, TUI (2022)

VII FESTIVAL AGROCUIR, A ULLOA

XOGOS FLORAIS DE BETANZOS

V XORNADAS DASEX, VIGO

VERMÚS DE PINTO E MARAGOTA, PONTEVEDRA

TEATRO GORRILLA, VIGO

FESTA DA DIVERSIDADE, MOAÑA

Xa subiron no carro da fantasía:

elen.alvrz, 2022



‘Saber e cantar’ é unha dinámica co 
fin de dar a coñecer a historia diversa 
galega, reflexionar sobre os prexuízos 
cara ao pasado e amosar a sexualidade 
presente nas coplas tradicionais. En 
suma, descubrir as interseccións entre 
o territorio e a diversidade xogando. 

Dinámica Saber e cantar

Esta dinámica xorde após unha 
investigación documental e mapeo 
espazo-tempo realizado dentro do 
programa Escolma Diversa na   
Rede Museística Provincial de Lugo. 

Un xogo de preguntas, un desafío de coplas picantes, 
un percorrido pola memoria LGBT+ galega. 

Quen é o intruso? Por que?

Eduardo Blanco-Amor

Leopoldo Fregoli

Ernesto Foliers

Alfredo Nan de Allariz



Guía fantasía:
Guía para crear unha personaxe 
e historia drag.

Neste obradoiro percorrese a historia 
do ilusionismo de xénero como 
disciplina escénica. Acompáñase dun 
mapeo das actuais posibilidades desta 
linguaxe, diferentes estilos de 
caracterización, reflexións sobre os 
roles de xénero e ferramentas para 
mudar a realidade dende a fantasía.   

Remátase creando unha ficha de 
personaxe para dar os primeiros pasos 
da posta en escena. 





nos medios
A proposta acadou interese 

mediático destacando 

entrevistas sobre o proxecto, 
divulgación sobre o ámbito 

drag e realidades LGBT+ en 

reportaxes e colaboracións 

audiovisuais.

Extracto do artigo Existir e resistir: unha 
ollada ao drag en Galicia.Vinte, 2022.

CAFÉ DERBY 21 

CULTURA DRAG EN VIGO - DOT

PRESENTACION NO LUAR - TVG

A MIÑA FAMILIA POLA TÚA - TVG 

APUNTAMENTO LUSÓFONO - TVG 

REPORTAXE - GCIENCIA

EXISTIR E RESISTIR - VINTE 

ENTREVISTA - LA VOZ DE GALICIA 

ENTREVISTA - VERÁN VERÁN 

https://vinte.praza.gal/artigo/unha-ollada-ao-drag-en-galicia
https://youtu.be/UL6XeDTz0LA?t=4137
https://youtu.be/UL6XeDTz0LA?t=4137
https://vinte.praza.gal/multimedia/cafe-derby-21-meiga-i-transformismo-e-cosmopaletas
https://digochoeu.gal/videos/apuntamentolusofono-48-lgbt-intelixencia-artificial-e-a-cancion-do-veran/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2021/01/16/meu-referente-e-mina-cultura/0003_202101L16C12993.htm
https://digochoeu.gal/videos/apuntamentolusofono-48-lgbt-intelixencia-artificial-e-a-cancion-do-veran/
https://www.gciencia.com/perspectivas/revolucion-drag-divulgacion-ciencia/
https://vinte.praza.gal/artigo/unha-ollada-ao-drag-en-galicia
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2021/01/16/meu-referente-e-mina-cultura/0003_202101L16C12993.htm
https://www.gciencia.com/perspectivas/revolucion-drag-divulgacion-ciencia/
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-mi-a-familia-pola-t-a-15-4931276
https://vinte.praza.gal/artigo/unha-ollada-ao-drag-en-galicia
https://vinte.praza.gal/artigo/unha-ollada-ao-drag-en-galicia
https://vinte.praza.gal/artigo/unha-ollada-ao-drag-en-galicia
https://dotgalicia.com/cultura-drag-en-vigo-la-construccion-de-un-reino/
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/conecemos-a-meiga-i-a-primeira-drag-pandeireteira
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/conecemos-a-meiga-i-a-primeira-drag-pandeireteira
https://dotgalicia.com/cultura-drag-en-vigo-la-construccion-de-un-reino/
https://vinte.praza.gal/artigo/unha-ollada-ao-drag-en-galicia
https://vinte.praza.gal/artigo/unha-ollada-ao-drag-en-galicia
https://vinte.praza.gal/artigo/unha-ollada-ao-drag-en-galicia
https://vinte.praza.gal/multimedia/cafe-derby-21-meiga-i-transformismo-e-cosmopaletas
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-mi-a-familia-pola-t-a-15-4931276


As anteriores propostas 
inclúense no catálogo 
cultural Escolma Diversa -
Creación diversa con artes 
diversas para públicos 
galegos-, proposta de Javi 
Sánchez Castro, xestor e 
creador cultural detrás da 
máscara, cuxa aposta máis 
persoal, protagónica e 
artística se materializa en 
Meiga-i.

Diversidade 
territorio  

Creatividade 



www.meiga-i.eu 
info@meiga-eu  

@meiga-i

Dame a man e faremos trasnadas
píntate paiasa, camarada 

Saúdos e aturuxos!

http://www.meiga-i.eu
https://www.instagram.com/meiga_i/
http://www.meiga-i.eu
https://www.instagram.com/meiga_i/

