
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
O Teatro do Barro naceu no curso 2006-2007 no 

I.E.S. de Barro, por iniciativa dun grupo de alumnas 
e alumnos de 3º de E.S.O. e a profe Marisa Vidal. 

 
A súa primeira incursión no teatro foi en xuño de 

2007, coa posta en escena de dúas obras:  
Mórdeme, adaptación libre do texto de teatro 

homónimo de Inma António Souto e  
Ai, que sería de nós sen os obreiros!,  

de Gustavo Pernas Cora. 

 
presenta 

 

 
 
de Manuel C. Núñez Singala

 



OO  AACCHHAADDOO  DDOO  CCAASSTTRROO  
 
Un grupo de prestixiosos científicos descobre nun dos nosos 

castros (o de Castrolandín, para non ir máis lonxe)  unha obra de 
teatro ambientada no imperio romano. A obra está incompleta, pero 
fixeron o imposible por reconstruíla para todos nós.  

Hai partes cortadas, que case parecen inconexas, enredos, 
amores prohibidos e outros que non o son tanto, glamour imperial,...  
en resumo, tódolos ingredientes necesarios para rir a cachón durante 
unha hora. 

O Achado do Castro é a proba irrefutable de que os castrexos 
eran xente moi divertida, que se mofaba do Imperio, e tiña unha 
grande afección polo teatro. O mesmiño ca nós, vaia!.  
 
 

O autor 
Manuel Carlos Núñez Singala, naceu 
en Lugo en 1963. Ós tres anos trasladouse a 
Vilalba, onde transcorreu a súa infancia e 
adolescencia. A súa afección pola escrita 
empezou nos certames literarios do instituto 
de bacharelato vilalbés. Naquel centro estreou 
as súas primeiras e adolescentes obras de 
teatro. Foron tres montaxes coas que un 
grupo de amigos e amigas pasaron moi bos 
momentos aló contra final dos anos setenta. 

Foi estudar a Santiago a alí quedou. Rematou filoloxía galega e 
traballou de tradutor no Parlamento de Galicia. Dende 1988 é 
director do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de 
Santiago de Compostela. É coordinador da Comisión Técnica de 
Linguaxes de Especialidade do Consello da Cultura Galega e 
membro do Comité Internacional da Rede Panlatina de Terminoloxía 

REPARTO ESTELAR 
(por orde de aparición) 

 
 

Presentadora 1 Paula Silva  
Presentadora 2 Julia Lago 
Catula Auri Rivas 
Calena Leticia Buceta 
Soldado 1 Lorena Blanco 
Soldado 2 Enrique Iglesias 
Manolitus Rubén Villar 
Carmiñae Laura Sánchez 
Emperador Iván Bello 
Escravo Adán Martínez 
Citrón Julia Lago 
Arpexia Noelia Ferreiro 
 
Vestiario Teatro do Barro 
Decorados e atrezzo Maite Riguera 
 Kika Vázquez 
Video e Son Miro Tourís 
 
Dirección Marisa Vidal 
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