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Scórpio, querido amigo, [... ...] A túa mulher embalará a tua filha 
sonhando desperta com que a guerra termina e volvedes a vos reunir e ti 

podes conhecer a tua pequena criança.

Scórpio, querido amigo, noutro tempo pense fazer un romance de ti, 
tratando de comprender-te, de explicar-te atrvés dos depoimentos,  

através dos testemunhos dos que te conhecerom. Agora me pergunto 
se nom escrevim realmente esse romance, e nom foste senom unha 

personagem que eu criei, umha criaçom fugidiça que mal pode apreender 
o criador.

... ...
Todos os días é bombardeada Barcelona.

... ...
Talvez estou dormido, talvez estou sonhando, e ti, Scórpio, nom sejas 

mais que a sombra do meu sonho. Se os sonhos som realizaçons de desejos, 
talvez non sejas ti outra cousa que um sonho que eu e outros muitos seres, 

mulheres e homes, temos sonhado juntos.

Presentación das
Curtametraxes
“O lar de Clara” 
 “As pitas baixo

Prof.-coord. Daniel Díaz 
Viqueira , Nicolás Pita Pérez, 
Iván Vellón Allegue, Luis 
Miguel Martínez Fernández, 
Olaya Vilasuso Piñón, Nerea 
Souto e Susana García Bouza

RapAtios
Hino galego
Rapeado

Na escola, os nossos filos aprendendo
a condenar-nos, a
desprezarnos, a 
denunciarno-nos, a falarem na lengua
dom que insultados fomos e julgados 
réprobos, e na qual foi estendida a acta 
que nos levou
ao paredom, ao cárcere, ao desterro.
A língua com que nos indultarom
para nos reinserir arrepentidos no 
mundo que quigéramos
substituir. Muitos morreron, mas
nom falo agora desses mortos; falo
dos que tiveron que viver morrendo
entre os seus matadores, lendo a 
imprensa 
que de lama os enchera, saudando
as insígnias contra as quais militarm.
Como pudemos 
Viver? E mais vivêmos.
...  ...
Non haveria lobos
se nom houvesse anhos.
... ...
Isso é ser home; humilhar ao home
ou humilhar-se perante o home. Todos
podemos humilhar-nos e humilhar.
Isso é ser home...



XURXO SOUTO E PULPIÑO VIASCÓN ILUSIONISTA MARTÍN VARELA
                   “A música das palabras de Ricardo Carvalho Calero”

Carvalho Calero Superheroe de Curuxeiras

Ricardo Carvalho Calero é un superheroe. Un demiúrgo que transformou para sempre a 
realidade co único argumento do seu talento.
“Queremos facer máis feliz o mundo coa riqueza da nosa diversidade”, dixo Luis Seoane.  
E estámolo conseguindo, día a día, co impulso de persoas xenerosas como don Ricardo.                                                                                 
Grazas á marabilla da lingua,  Galicia en materia de creatividade, é centro non periferia. 
Constantemente producimos novos artistas – en música, no cinema, na maxia, no teatro, na 
literatura…- que asombran e emocionan a  xentes doutras latitudes.                                                                                           
 Don Ricardo no contexto máis difícil –cárcere e ostracismo - non renunciou as súas ideas.      
Desenvolveu unha obra prodixiosa como narrador, dramaturgo e, sobre todo, como poeta. Ao 
tempo, co rigor dos seus traballos filolóxicos,  mantivo aceso o esplendor da lingua galega. E 
así esta  puido rexurdir vizosa e cargada de dignidade no remate da ditadura.                        
Tan magna é a súa obra que  todos os estudos referidos a lingua ou literatura remiten, 
directamente ou indirectamente, a ela. Un verdadeiro superheroe abofé, o sabio que 
transformou a realidade,  mesmo da persoas que nin sequera o coñecen.                          
Porque Carvalho Calero segue a estar presente entre nós. E para descubrilo imos contar coa 
axuda dun científico tolo “Pulpiño Viascón”. Os seus instrumentos permitirannos traspasar a 
barreira do tempo para atopar a don Ricardo moi preto. Aquí nas rúas de Ferrol. Mesmo sentado 
nestas butacas do Jofre, onde o neno Ricardo quedou enfeitizado co teatro para sempre.
Principia a aventura! Ricardo Carvalho Calero superheroe de Curuxeiras!

                   “A maxia das palabras de Ricardo Carvalho Calero”

 Ricardo  descubríu a maxia das palabras galegas. Cando era neno en Ferrol o ensino e a 
lingua da súa familia era o castelán como ocorre hoxe para todos nós. Pero el achegouse 
á lingua das persoas que o rodeaban, das peixeiras do porto de Curuxeiras, dos feirantes 
na praza vella. E así foi descubrindo que o galego era a súa lingua, a lingua coa que podía 
nomear todo o que o envoltaba. En Ferrol, naquel tempo o inglés tamén tiña moita influencia 
debido a que os enxeñeiros da constructora naval eran ingleses; o castelán era a lingua dos 
ricos, dos que tiñan unha posición cultural e económica superior, era a lingua na escola. Pero 
ante todo esta situación rescatou e fixo malabares co noso idioma.
E así é como neste espectáculo imaxinaremos, crearemos unha ilusión onde se funda nun 
so sentimento o uso da nosa lingua e o misterio da máxia, do máxico, do xogo de agochar e  
adiviñar, de falar e de sorprender.
O noso idioma é máxico porque cada verba acende unha luz no noso cerebro, na nosa mente, 
no noso corazón.

O ilusionista Martín Varela

Hoxe en día non é moi habitual ver xente tan nova,  que sexa quen de  subir a un escenario 
e votar enriba del una hora facendo maxia é ao mesmo tempo, facendo  rir a toda a súa 
audiencia.
A xuventude de hoxe ten ao seu dispor novos medios que fan que a súa formación se acelere.  
Se a iso se lle xunta a habilidade innata de algún deles, xurden artistas moi novos , que son 
quen de facer o seu propio espectáculo.
Este é o caso de Martín Varela 
É un mago de Ferrol de tan só 14 anos. Leva máis de  50 espectáculos feitos, ante auditorios 
sempre cheos.
Ten preparado un show de 40 minutos apróximadamente, no que mestura 
maxia, danza, música e efectos en formato de gran ilusión.

Martín acompáñase de xente que lle axuda e o apoia, como:
Laura Vazquez, a súa inseparable axudante en moitas das súas ilusións. 
Julia Varela que tras o telón e agora tamen diante, participando 
activamente do espectáculo, é quen mantén todo preparado para 
cada número que interpreta Martín.
Jorge Miquel, que se encarga da rexiduría no escenario.
Idea e posta en escea de Martín Varela.


