
GUIÓN DE TRAMAS ORAIS DO VIDEO DE
INTRODUCIÓN Á PERFORMANCE

PASCUA

- Fernando: Onde moitos cuspen, lama fan.
- Rosa: Nunca choveu que non escampara.
- Santi: Pascua? Iso é unha illa do Pacífico, non? 
- Ivana: Si.. si… Mais nous sommes ici pour parler de l’Irlande! 
- Carmen R. Coronado: Aaaahh!.. A illa dos trevos.
- Carmen Lago: Home is… where the heart is! ...And my heart is with you!
- Xoan: Oh! A terra dos violíns.
- Nathália: Salvou a vida nas súas costas o autor de “Amazing Grace”.
- Manu: Alí ten a súa sede europea Google.
- Iria: E mira por onde, Casement era irlandés!
- Fernando: Pero vimos de facer Hakaneira!... Como lles imos vender un espectáculo

tan serio, ese espectáculo da Pascua?
- Inma: Queiras que non, estamos aquí no Neira Vilas… Así que pensemos coma 

neiralegos!!!
- Lourdes: A golpe de timbre andan neiralegos, cargados coas mochilas e moito 

desasosego.
- Inma: Cando San Valentín sopra galernas na ría perillá, cambia ameixas por 

chícharos e mazás.
- Juan: Siempre hay un libro abierto para todos los ojos: ¡la naturaleza!
- Pepe Carballude: Home, home,... a personalidade de Pepe Neira tedes que tela en

conta á hora de plantexar a ecuación.
- Milagros: Na fórmula… igual non che quedaba mal algo de arsénico, aínda que só 

sexa por compaixón… Non cres?
- Laura: Todos os organismos precisan do arsénico, pero incluso en baixa dose é 

letal. É o rei dos velenos pola súa potencia; é o veleno dos reis pola súa 
discreción.

- Sonia: Profe… liches os últimos informes sobre a pizarra dixital?
- Noemí: Din que, se te aproximas moito, podes ser consumido polas radiacións.
- Orleni: E contigo acaban pronto, non si?
- Agustín: Isto,... un pouco de lume para fundir o cobre e xa está!
- Laura: O cobre é un moi bo condutor eléctrico. Aparece na meirande parte das 

aleacións debido á súa resistencia á corrosión. É o cátodo da pila Daniell.
- Marcos: Isto non se ve moi claro, non, profe?
- Antonio: A ver, lembra… Máis por menos dá sempre menos. Mira que cho teño 

dito, eh?
- Sandra: Pobriño… Ponlle un trevo de catro follas, que dá sorte!
- Esther: Tanto me dá como tanto me ten!
- Javier: Bueno, pois isto xa está! Non hai Deus que o entenda, así que a medalla 

Fields, asegurada!



- Sandra: Os neiralegos tamos noutra onda!
- María José: Queredes calar?
- Nacho: Este, mirá… desime: E ti que tés pra un neiralego?
- Marcelo: Bueno, tenemos sumo de frutillhas, tenemos sandwiches de jamón y 

queso, tenemos empanadillhas, un biscochito de avellhanas que está muy bueno, y
bueno… Si no te pongo un cafesito, o un sumo de naranja…

Guión que ben podería ser asinado polo autor do “Lazarillo de Tormes”. En todo 
caso, chegan novas de que o asinou un tal Norman Boyle.

Guión para “espontáneos”

1. A morriña é algo moi galego,... pero tamén irlandesa. E se non, que llo 
pregunten á protagonista da película “Brooklyn”

2. Galicia é moi verde, ten cantís, ten rías… Irlanda tamén!

3. A agricultura e a pesca son a base de moitas comarcas galegas… E de Irlanda 
tamén!

4. En Galicia pesa moito a tradición… En Irlanda tamén!

5. E que me dicides do celtismo? … Non, non falo de fútbol...  Pois Irlanda,... 
tamén!

6. Agora ben, aquí á beira de Perillo hai unha lembranza ben irlandesa, aínda que 
non se pense: na rotonda de Nirvana vese a efixie do Che Guevara. E sabedes quen diseñou
esa imaxe, baseada nunha fotografía de Korda?... Pois si, un artista irlandés chamado Jim 
Fitzpatrick. Mira ti por onde!!!
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