


En Dúo Vaguedades, Isabel Risco e Fran Rei convértense en Rosalía de Castro e 
Eduardo Pondal, nunha iniciativa que dá un salto do audiovisual ao escenario e que 
mestura teatro, humor e música. Na liña habitual desta parella de humoristas, este 
espectáculo propón unha revisión cómica dunha parte fundamental da nosa cultura, 
da nosa lingua, do noso xeito de ser e da nosa relación co resto do universo.

Dúo Vaguedades, produción de Artefeito S. Coop. Galega e Maquinaria Pesada, é 
un espectáculo que se achega, en clave de humor, a diversos aspectos que nos defi-
nen como galegos e galegas, ao valor da nosa lingua, á riqueza patrimonial e cultural 
propias de Galicia e ás características que mellor nos definen. Por outra banda, e 
sempre sen perder o ton cómico da proposta, procura pór en valor algúns dos fitos 
máis sobranceiros do noso patrimonio histórico e cultural. En definitiva, teatro, mú-
sica e humor para reivindicármonos.
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Sabemos que Rosalía de Castro e Eduardo Pondal son poetas fundamentais do 
Rexurdimento, mais pouca xente sabe que, a mediados do século XIX, formaron un 
dúo musical, o Dúo Vaguedades, que acadou grande éxito nas festas, foliadas e ro-
marías do país. Até hoxe, non existían rexistros desta actividade paralela de Rosalía 
de Castro e Eduardo Pondal, mais o achado dunhas gravacións inéditas no soto do 
Museo do Pobo Galego sacan por fin á luz este fito imprescindible da nosa cultura. As 
cintas atopadas recollen documentos gráficos e audiovisuais de varias actuacións do 
Dúo Vaguedades, imaxes do backstage, pezas para promoción e mesmo vídeo-clips. 

Con este importante descubrimento, non só podemos apreciar esta faceta desco-
ñecida até agora destas dúas figuras do noso Rexurdimento, se non que, ademais, 
podemos constatar o carácter anovador deste proxecto cultural, xa que estariamos 
a falar da primeira banda de música techno da historia, máis dun século antes de que 
grupos e artistas de Detroit, USA popularizaran este estilo baseado no uso experi-
mental do sintetizador. Asemade, na obra do Dúo Vaguedades tamén teñen cabida 
outros ritmos, e podemos distinguir doadamente aires latinos, melodías pop e fu-
sións con rap, hip hop, trap e mesmo reggaetón.
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A partir desta aloucada proposta xurde Dúo Vaguedades – O Espectáculo, 60 minu-
tos de comedia para todos os públicos protagonizados por Isabel Risco e Fran Rei, 
onde teñen cabida varios dos temas musicais da banda (cantados en rigoroso direc-
to), mesturados con divertidos sketches e escenas cómicas sobre o noso xeito de ser, 
de falar e de relacionármonos entre nós mesmos/as e co resto da humanidade.

Durante o espectáculo sucédense unha serie de reflexións e titoriais (de Youtube) 
sobre, entre outras, a nosa teima de contestar a unha pregunta con outra pregunta, 
o valor da dúbida permanente, como ligar correctamente nunha verbena ou discote-
ca, a retranca ou como enfrontarse ás redes sociais e ás aplicacións máis avanzadas 
con mentalidade decimonónica. E todo isto visto desde a gran autoridade moral que 
atesouran estas dúas figuras imprescindibles da nosa cultura, que viaxan no tempo 
e no espazo para a ocasión.
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 Dirección Fran Rei e Isabel Risco 

 Elenco Isabel Risco e Fran Rei 

 Música orixinal Jerry Noia 

 Vestiario e atrezzo Isabel Risco 

 Fotografía e deseño cartel Jerry Noia 

 Deseño fondo escenografía Rocío Cibes 

 Responsable técnico Abrahán Sande 

 Produción Artefeito S. Coop. Galega e  

  Maquinaria Pesada 

Esta iniciativa naceu no ano 2020 grazas ao 
Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo XXI.
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Actriz, clown e pedagoga teatral. Desde o ano 2000 participa en espectáculos pro-
fesionais nas compañías Pérez&Fernández, Redrum Teatro, Ibuprofeno Teatro, Es-
pello Cóncavo, Culturactiva Producións, Os Sete Magníficos máis un, Manicómicos, 
Producións Desaqueloutradas, Maquinaria Pesada e Trinketrinke teatro.

No ámbito do audiovisual, traballa como actriz secundaria e protagonista en series 
como Padres Casares, A vida por diante, O Nordés, Air Galicia, Era Visto!, A Casa da 
Conexa, Os Caseiros, Casa Manola ou Augasquentes e outros programas da TVG 
como O Show dos Tonechos, Zapping Comando, Luar, Tourilandia, Land Rober Tunai 
Show, etc; ademais de realizar curtas, publicidade e algunha longamentraxe, como 
Os mortos van de présa, Onde está a felicidade?, 9 Ondas ou Pelerinaxes. Na XII 
Edición dos Premios do audiovisual galego recibe o Premio Mestre Mateo á mellor 
interpretación feminina de reparto polo personaxe de Dona Hortensia en Era Visto.
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Fran Rei é actor cómico, director, autor de guións e formador. Desde 2001 ten par-
ticipado como actor cómico, tanto en solitario como con compañías como Os Sete 
Magníficos máis Un, Dous son Compañía, Bagunça Teatro, Producións Desaquelou-
tradas, Acontrabutaca, Culturactiva Producións e Pallasos en Rebeldía. Nos últimos 
anos está a traballar regularmente no sector audiovisual galego, formando parella 
cómica con Pedro Brandariz no programa Luar (TVG) desde o ano 2012.

Como director teatral, é responsable dos espectáculo Supergalácticos (Código Mor-
sa), Volta á Maxia (Dani García), Ritmo de Refugallo (Trío Refugallo) e as dúas pro-
ducións da compañía Píscore: Concerto Singular e Concerto Con Fusión, ademais do 
espectáculo cómico – musical Desconcerto, que realiza con bandas de música.
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Elefarte é o contedor artístico de todos os proxectos musicais, teatrais e audiovi-
suais de Jerry Noia. Colabora habitualmente con entidades como o Concello de 
Noia, Urdime, Culturactiva Producións e o Museo das Peregrinacións na xestión de 
imaxe, vídeo e redes sociais. É responsable da produción dos concertos das bandas 
Sleeping Cat e Banda Crebinsky e realizou vídeo – clips para Espiño, Culturactiva 
Producións e Radio Zappa.
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