
 
 
 
CONCELLERÍA DE CULTURA. CONCELLO DE CULLEREDO 
ENCONTROS CULTURAIS DO OUTONO 2008 . 
PROGRAMACIÓN TEATRAL.HOMENAXE  A “ROBERTO VIDAL  BOLAÑO.” 
 
O vindeiro venres día 5 de decembro terá lugar a sétima das representacións 

teatrais dos Encontros culturais do Outono 2008  ás 19:30 horas no Edificio de Servizos 
Múltiples de O Burgo a cargo da compañía “TÍTERES FALCATRÚA “ que poñerá en 
escena o espectáculo  “O ESPIRRO DE GAIA” orixinal de Esteban Losada. 

 
Con esta función dará  comezo un ciclo de teatro infantil para o mes de Nadal 

que contará coa presenza en Culleredo das mellores compañías de teatro infantil de 
Galicia como son: Os Quinquilláns  que escenificará o espectáculo “O Mago de Oz” o 
vindeiro día 12 de decembro; Talía Teatro que traerá a Culleredo o día 18 de decembro 
“O merlo branco” e Títeres Cachirulo que o día 19 escenificará a obra de monicreques 
“Do, re, mi Mozart”, así como o espectáculo de maxia a cargo do Mago Vituco & Jessica 
, “Ilusión Máxica” o día 22 de decembro, un espectáculo baseado nas grandes 
producións de Las Vegas, o primeiro show destas caratcerísticas creado en Galicia. . 

 
“O espirro de Gaia” é un espectáculo de monicreques dirixido por Esteban 

Losada no que se nos conta a historia de Gaia, a Terra que está arrefriada. A despótica 
tiranía dos humanos que a habitan a enferman. Os seus recursos son esquilmados, os 
aparellos maltratados e os animais convertidos en unidades de produción. Os poucos 
que resisten á diabólica roda son relegados aos contados espazos virxes do planeta. De 
súpeto o espirro de Gaia fai tremer o orbe e remove as conciencias dos seus oprimidos 
habitantes. Animais e aparellos crean senllos movementos de liberación e, ao cabo, a 
súa revolución ten éxito. Pero a que presumían como unha vida mellor convértese en 
caótica e insufrible. Pola súa banda os humanos confinados nos lugares máis ermos do 
planeta decátanse da súa tolemia. un novo espirro de Gaia treme os cimentos do 
planeta e consegue que todos os seus habitantes pacten unha orde máis xusta e 
igualitaria. 

 
 
A entrada  é de balde. 
 

Culleredo, 1 de decembro  de 2008 
  

 O CONCELLEIRO DE CULTURA 
 
 

Asdo.: Celestino Poza Domínguez 
 
 

 
 
 
 


