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En Xuño recuperamos a alegría perdida 

DE NOVO TIVEMOS TEATRO 

Aquí estamos. Facendo teatro. Ángel Vizoso, David, Mónica, Sabela, Andrea, Dani 
Iglesias, Andrea, Dani Rejes e todos os demais. Bailando, rindo, sendo felices de 
novo sobre o escenario. É que non podiamos pasar moito tempo sen vivir o teatro. 
 

   No curso pasado as cousas torcéranse. Di-
versas circunstancias impedírannos ter o Fes-
tival de Fin de Curso, con teatro incluído. Por 
iso fora unha fin de curso triste. Pero a cousa 
non podía durar moito. No IES Alfoz-Valadou-
ro o teatro lévase no sangue e non se pode 
resistir máis dun ano sen facer teatro; en re-
alidade non se pode resistir nin sequera un 
ano. Por iso, neste 2008-2009 que vén de re-
matar puxémonos de novo mans á obra, reu-
nimos a un bo grupo de afeccionados e idea-
mos unha nova comedia para representar en 
Xuño. Non foi difícil. Todos estabamos de 
acordo. Demos todos as nosas ideas e ó final 
saíu unha obra titulada “Televaladouro. Pro-
grama piloto”. Nela imaxinabámonos que en 
vez de haber no Val a Radio Valadouro xa ha-
bía a Televaladouro, unha televisión do Val 
coa cal comezariamos nós a emitir no noso 
Festiva. Por iso a nosa representación estivo 
chea de críticas divertidas ós diversos tipos 
de programas televisivos que hai na actuali-
dade. Non se salvou ningún: dende os do co-
razón, sempre criticados, até os serios, como 
os documentais e as noticias. Sobre o esce-
nario movéronse os Ángel Vizoso, Sabela 
Quirós, Dani Iglesias, Tania Pernas, Dani Re-
jes, Ana Cabanela, Mónica Cabanela, Cristina 
Trigo, Andrea Geada, Ángel Casabella, Rocío 

Sixto, Ayoub Sabry e David Pardeiro, un fi-
chaxe de última hora que resultou ser un 
tremendo revulsivo. E, ademais, por primei-
ra vez no noso grupo de teatro, catro profe-
sores actuaron tamén na nosa representa-
ción: Susi Paz, Paz Quiroga, Lidia, a nova 
profesora de Francés, e Pepe Peinó. 
   Fixemos teatro outra vez, e iso foi o prin-
cipal. Divertimos ós espectadores que en-
cheron o Salón de Actos da Casa da Cultura 
de Ferreira o día 28 de Xuño e, ademais, di-
vertímonos tamén nós sobre o escenario, 
ríndonos, tremendo cos nervios, organizán-
doo todo e volvendo sentir a emoción que 
sempre, inevitablemente, nos dá o feito de 
actuar. Fixemos resucitar o teatro no noso 
Instituto, e iso é importante. 
   Agora só queda continuar. Son moitos 
anos de tradición e moita afección pola arte 
dramática como para deixar que se perda. 
Cada no súmanse ó noso elenco de actores 
novas promesas que nos veñen dende os 
colexios de Primaria. Para este Curso 2009-
2010 xa estamos ás voltas cunha obra revo-
lucionaria e divertida. Será por Xuño, outra 
vez por Xuño, cando a poidades ver, porque 
os actores xa os hai, a afección tamén e o 
impulso de moitos anos de traballo sobre o 
escenario tamén os temos atrás. 

Eva e Fabián 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dous artistas en 1º 
 

   Semella que nesta primeira avaliación 
do Curso 2009-2010 os máis grandes ar-
tistas do noso Instituto se atopan no curso 
máis pequeno, no de 1º. Chegaron este 
ano ó Instituto e xa están triunfando en 
diversas facetas artísticas. 
   Temos en primeiro lugar a Eva María 
Campos. Ela foi, cando aínda estudaba no 
colexio de Primaria “Castro de Ouro”, unha 
das principais protagonistas da nosa pri-
meira película, Malos tempos, a que nos 
fixo debutar no mundo do cine. E agora, 
en Outubro do 2009, dita película acadou 
o 1º Premio na categoría de Secundaria 
no apartado de “Cine nas Aulas” do Ou-
rencine, un dos festivais de cine máis im-
portantes de Galicia. É dicir, que nesta ra-
paciña de Bao hai madeira de actriz. Ade-
mais, no pasado mes de Decembro vén de 
estrearse unha nova película en Ferreira, 
titulada A encrucillada, na que tamén par-
ticipou. Quen sabe? Ó mellor ten o seu fu-
turo no cine, como Penélope Cruz. 
   Pero Eva non foi a única artista de 1º, 
porque tamén Fabián Díaz vén de triunfar 
noutra faceta artística: no debuxo. Todos 
os que coñecen a Fabián saben que hai 
poucos como el que faga uns debuxos tan 
ben feitos. Acaba de gañar o concurso que 
se celebra cada ano en Burela co nome de 
O mundo do mar e os mariñeiros. É dicir, 
que case podemos considerar a Fabián co-
mo un novo Picasso ou un novo Van 
Gogh. A ver se se nos anima e nun núme-
ro vindeiro de Xornalouro nos fai os de-
buxos para encher unha páxina enteira da 
sección de arte. 
   Si, temos artistas en 1º, temos entre os 
máis novos do Instituto promesas que xa 
son realidade no mundo das artes. Agora 
teñen que seguir, animarse, esforzarse e 
traballar para facelo cada día mellor. Que 
unha boa parte da arte é o traballo. 

 


