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FICHA TÉCNICA

 

  

ESCENOGRAFÍA                            Farándula Velutina

ILUMINACIÓN E SON 

              Marina Gómez Pose e Fernando Castro Paredes

MÚSICA

“Variacións sobre ‘Ah vous dirai-je maman!’, de W.A.

Mozart,  interpretadas  por  Simone  Renzi  (Licencia

Creative Commons Atribution)

“False  Awakenings”,  de  Antu  Janhunen  (Licencia

Creative Commons Atribution)

 

DIRECCIÓN

Marina Gómez Pose e Fernando Castro Paredes





SINOPSE

Un banco nun parque é o espazo común en torno
ao que se entrelazan tres historias: a dunha anciá
con medo a voar, a dun cabaleiro e unha señora que
se atopan co corpo dun home aparentemente sin
vida e a dunha rapaza disposta a suicidarse por
desamor. 

En cada unha das historias desempeña un papel
fundamental  unha figuriña  de  papel  pregado:  un
avión na primeira,  un  barquiño na segunda e  un
paxaro na terceira. 

A papiroflexia abre aos personaxes as portas
da nostalxia, o consolo ou mesmo da esperanza.





O AUTOR

Nace  en  Tapia  de  Casariego  (Asturias)  en  1975.  É

licenciado en Filoloxía Hispánica e Filoloxía Clásica pola

Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade

exerce  coma  profesor  de  ensino  secundario  no  I.E.S.

Fernando  Blanco  de  Cee  (A  Coruña).  Traballa  no  eido  do

teatro escolar e afeccionado, sendo un dos coordinadores

da agrupación escolar Tuéjele Teatro e membro do grupo

Farándula  Velutina,  cos  que  desenvolve  actividades por

toda a xeografía galega. É autor dos poemarios Caderno

de  don(i)celas,  Coma  se  nada  sucedese  e  Excrementos

(todos eles accésits do Premio Francisco Añón de Poesía);

do  relato  O  espacio  exterior  (Premio  de  Narrativa

Historias Na Universidade) e das pezas teatrais  Pallaso

(Premio Varela Buxán de Textos Teatrais),  No ventre da

balea  (accésit  do  Premio  de  Teatro  Breve  Jenaro

Marinhas del Valle) e Papiroflexia.





A NOSA COMPAÑÍA

Farándula  Velutina é  un  grupo  de  teatro
afeccionado que nace no verán de 2018 vinculado á
asociación cultural As Nove Musas, de Corcubión (A
Coruña),  co  obxectivo  de  xerar  un  espazo  de
creación escénica de espectáculos para todo tipo
de públicos. Está integrada por antigos membros
da agrupación de teatro escolar Tuéjele Teatro do
I.E.S.Fernando Blanco de Cee (A Coruña).

Na  súa  breve  andadura,  xa  ten  colaborado
activamente na vida cultural da bisbarra. No mes
de  novembro  de  2018  participou,  coa
representación  de  dous  sketches,  nun  acto
organizado  pola  asociación  feminista  Buserana
con motivo do Día Internacional contra a Violencia
de  Xénero.  En  febreiro  de  2019  interviu  na
presentación  da  obra  A  derradeira  bala,  de
Fernando  Castro  Paredes,  un  dos  membros  do
grupo, gañadora do I Certame de Textos Teatrais



 “Roberto Vidal Bolaño”, coa posta en escena dun
fragmento da peza. A compañía foi así mesmo a
encargada  de  presentar  a  gala  de  entroido  do
concello de Corcubión. En xullo de 2019  participou
xunto  cos  especialistas  de  Hípica  Celta,  na
recreación  do  Desembarco  das  Tropas  do
Arcebispo  de  Luna,  no  marco  do  XIX  Mercado
Medieval  da  Costa  da  Morte.  No  mes  de  agosto
colaborou  en  dúas  ocasións,  xunto  con  Tuéjele
Teatro,  coa  Banda  Municipal  de  Cee,  cunha
dramatización do conxuro da Queimada no marco
da  peza  Suite  Galaica.  A  primeira  vez  foi  co
motivo  do  IX  Memorial  Manuel  Rebollar,  e  a
segunda, no marco das festas na honra da Virxe
da  Xunqueira.



MONTAXES E RECOÑECEMENTOS

A cantante calva, de Eugène Ionesco, estreada en
abril de 2019. 

Accésit á mellor obra xuvenil e dúas mencións

de “Actuación destacada”, no XXII Certame de

Teatro  da  Deputación  da  Coruña,  e

seleccionada para participar na XV Mostra de

Teatro  Afeccionado  de  Sada  (A  Coruña),

premios Lugrís Freire.

Papiroflexia: O paxaro, de Fernando Castro Paredes,

integrante de Farándula Velutina. 

Trátase dun sketch que forma parte da obra

Papiroflexia,  e  que  foi  seleccionado  para

participar  en Ferrol (A Coruña) no VII Festival

EstéNarúa.

Papiroflexia de Fernando Castro Paredes, integrante

de Farándula Velutina. Setembro de 2019.



O ELENCO

ANDREA RODRÍGUEZ TRILLO ( Anciá)

 

Iniciouse  no  ámbito  do  teatro

durante  o  seu  paso  polo  I.E.S.

Fernando Blanco de Cee, formando

parte  de  Tuéjele  Teatro,

inicialmente  como  apuntadora  e

asistente de montaxe e máis adiante coma actriz. Na

actualidade  está  centrada  no  campo  da  actuación

coma integrante de Farándula Velutina.

 

  

CRISTINA MARTÍNEZ ROJAS (Rapaza)

 

Debutou  no  mundo  da  actuación  con

Tuéjele  Teatro,  compañía  coa  que

participou en diversas montaxes ao longo

da  xeografía  galega.  Agora  participa

activamente en Farándula Velutina.

 



VANESSA COSTA PEQUEÑO (Cabaleiro)

 

Iniciouse  no  teatro  con  doce  anos  nunha

representación escolar no C.P.R. Manuela Rial Mouzo

de  Cee  (A  Coruña).  Practica  baile

tradicional galego desde os catro anos

na  Asociación  Deportiva  e  Cultural

Breogán  de  Brens,  articipando  en

diversos certames e festivais a nivel

nacional  e  internacional.  Foi,  durante  dous  anos,

membro  de  Tuéjele  Teatro.  Na  actualidade  forma

parte  do  elenco  estable  de  Farándula  Velutina.  Ten

obtido premios no eido da literatura dramática.

 

CARMEN LÓPEZ DE RAMÓN (Muller)

 

Dende os seis ata os once anos fai estudos de violín na

Escola  Municipal  de  Música  de

Cee.  Interésase  moi  cedo  polo

teatro,  formando  parte  dun

grupo infantil entre os once e os

trece  anos.  Foi  membro  de  Tuéjele  Teatro durante

dous cursos académicos. Na actualidade desenvolve a

súa actividade no seo de Farándula Velutina.

 



MANUEL COSTA ROMERO (Home)

 

Desenvolveu  a  súa  actividade

coma  actor  na  agrupación

escolar  Tuéjele  Teatro durante

dous períodos académicos. Obtivo

unha  mención  de  actuación  destacada  no  XXII

Certame  de  Teatro  da  Deputación  da  Coruña  É

membro de  Farándula Velutina desde a fundación do

grupo. 

 

 

ELISA LEMA GÓMEZ (Suicida)

 

Formada  nas  escola

municipais  de  teatro  da

bisbarra.  Integrante  da

agrupación  escolar  Tuéjele

Teatro durante  seis  anos,

interpretando  os  dous  últimos  papeis  de

protagonista.  Estudiou interpretación na escola  La

Tuerka de A Coruña.

Desde o 2018, é a actriz que representa a Dona Xoana

de Castro na recreación do Desembarco das tropas do

Arcebispo de Luna levado a cabo en Corcubión,  para

inaugurar  o  Mercado  Medieval,  da  Costa  da  Morte

celebrado  a  finais  de  xullo  de  cada  ano.  Na

actualidade,  preside  a  Asociación Cultural  “As nove

musas”  e  é  membro  de  Farándula  Velutina.  No  2018

recibiu o Premio “Buero Vallejo”  de Teatro Joven á

mellor  actriz de  Galicia pola  súa interpretación en

Maldito saxo, a versión de Saxo Tenor de Roberto 



Vidal  Bolaño  montada  por  Tuéjele  Teatro.  Estudou

baile de salón, baile moderno e baile galego, que segue

practicando  co  grupo  Xaldón  de  Corcubión,  co  que

obtivo diversos galardóns. Ten tamén experiencia no

ámbito audiovisual.  Participou nunha curtametraxe

sobre La Bella  Otero e,  recentemente,  nun videoclip

realizado por alumnos da Escola de Imaxe e Son de A

Coruña.  Ten  obtido  premios  no  eido  da  literatura

dramática.

 

MARCOS R. ÚBEDA (Descoñecido)

 

Estudou baile tradicional galego ata os dez anos. Con

trece, pasa a formar parte das ringleiras de Tuéjele

Teatro,  compañía  coa  que  colaborou  catro  anos,

desempeñando  os  principais

roles  masculinos.  Obtivo  unha

mención  de  actuación

destacada no XXII  Certame de

Teatro da Deputación da Coruña

Na actualidade, é membro de Farándula Velutina.





https://as9musas.wixsite.com/misitio

as9musas@gmail.com


