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compañía

Bandullo Azul

Inspirándonos en Barriga Verde, titiriteito que percorreu Galicia 
co seu espectáculo a mediados do século XX, puxémonos o 
nome de BANDULLO AZUL. 

Botamos a andar en plena crise mundial e, como non podía ser 
doutro xeito, os recortes afectáronnos tanto que soamente 
somos dous, xa que tres son multitude. Carecemos totalmente 
de persoal técnico, de furgoneta, de local de ensaio, de produtor, 
de café antes dos ensaios, de caña e pinchos despois dos 
ensaios, de cea da estrea e, por non ter, o noso espectáculo non 
ten nin texto. 
Por aforrar estamos dispostos a calquera cousa, como compartir 
o mesmo nome: Fran Ameixeiras e Fran Campos. O de poñer 
o mesmo apelido chegamos a pensalo, pero pola nosa, xa 
deteriorada saúde mental, decidimos que deberían de ser 
diferentes.

No único que podemos presumir realmente de non recortar é na 
figura do director. E para o noso primeiro espectáculo contamos 
coa presenza do que é para nós un dos mellores cómicos 
galegos, Evaristo Calvo, membro da nosa admirada compañía 
Mofa e Befa.

Sobre o propósito que temos ao montar a compañía poderiamos 
encher parágrafos e parágrafos, se o tivésemos claro, pero como 
non é así preferimos tamén aforrar niso e dicir humildemente que 
o que pretendemos e a razón principal do noso traballo é:

 FACER RIR.

Autor: Bandullo Azul e Evaristo Calvo
Dirección: Evaristo Calvo
Técnica: Clown e Teatro Xestúal.
Duración: 60 minutos.
Clasificación: Todos os públicos

SOBRE NÓS

ficha artística

bandullo azul



A VERDADEIRA
HISTORIA DE

ROBINSON
CRUSOE

E VENRES

O ESPECTÁCULO

A VERDADEIRA HISTORIA DE ROBINSON 
CRUSOE E VENRES

Baseándonos na coñecida historia de Robinson Crusoe e o seu 
naufraxio, e posterior vida nunha illa deserta, esta delirante e tola 
comedia daranos a coñecer máis a fondo o día a día do noso 
protagonista xunto co seu servinte e tamén compañeiro e amigo, 
Venres.
A través das actividades cotiás e diarias, Robinson tentará  
“colonizar” dende o seu mundo civilizado ao seu salvaxe e ignorante 
compañeiro Venres. Unha mostra máis do primeiro mundo por 
facerse dono de todo e de todos.
Durante o espectáculo, Robinson Crusoe e Venres camiñarán ata a 
praia a través da frondosa illa vixiando sempre á fauna selvática que 
os rodea. Un paseo que ao pouco de comezar convertirase nunha 
suma de anécdotas ata voltar á casa, onde a fame terá que agardar 
ata poñer a mesa, os pratos, os cubertos…
Os sons da noite envolven a quietude da illa e os ronquidos de Venres 
tolean a Robinson. A pesar diso, para el, o salvaxe é un “anaco de 
pan sen puír”. Pola contra para Venres, Robinson é un “anaco de 
carne sen adobar” ó que sempre intentará botarlle o dente.
A “calor” e o baile dos ritmos caribeños veranse pausados pola 
sobriedade das tristes historias da canción inglesa de autor. E logo 
dirán que a música amansa as feras! Ás feras non sei, pero a 
Robinson cabréalle bastante.
Por saúde, por ter para comer, por pecar, porque non vaia ser o 
demo..  por voltar á casa,  ata por Venres prega Robinson a Deus 
tódolos días. E por xogar, divertirse, disfrutar… e ata por relaxar a 
Robinson utiliza Venres a maxia negra.
Na illa hai moita comida: paxaros, peixes, raices… cacarexóns… e 
cocos. Iso si, os cocos antes de degustalos terán que pasar un longo 
proceso de preparación, que tampouco é cuestión de levar calquera 
cousa á boca. Ou así pensa Robinson polo menos.
Cociñar, xantar, a roupa, a relixión, a música, os modais… serán as 
ferramentas que utilice Robinson para facer de Venres un home de 
proveito. Pero este último resistirase ante tal “ataque” e amosaralle 
pouco a pouco a Robinson a importancia  de ser libre, de deixarse 
levar polo xogo, a diversión, a contemplación…   a busca da 
felicidade.
Invitámosvos a coñecer a historia e a adentrarvos con nós no mundo 
destes dous homes tan afastados pero cercanos, para saber se 
Venres, ao berro de “ca-chu-cha”, é capaz de mudar a pesimista 
expresión “stupid island” que Robinson repite unha e outra vez.
Unha chea de situacións onde o enfrontamento de dous mundos 
e xeitos de ver a vida faranos rir e reflexionar ao mesmo tempo 
sobre o realmente importante e necesario para vivir felices.

Sobre o espectáculo



compañía

os actores

Recibín formación teatral e clownesca con mestres como Carlo 
Colombaioni, Leo Bassi, Blanca del Barrio, Jos Houben, Johny 
Melville, Fraser Hooper, Magic Andreu, Eric de Bont e outros. 
Formeime coma Curinga do Teatro dx Oprimidx no CTO de Rio 
de Janeiro, sendo alumno de Augusto Boal e Bárbara Santos 
entre outros.

Actualmente desenvolvo o meu traballo teatral en Bandullo Azul, 
GTO (Grupo de teatro dx Oprimidx), asi como no  espectáculo, 
unipersoal, do meu alter ego clown Mentalini, co que tiven a gran 
sorte de contar coa colaboración na dirección de Walter 
Velázquez.

FRAN CAMPOS

Formeime nas escolas de teatro da Estrada e Cuntis así como 
con mestres da talla de Phillipe Gaulier, Claudia Contin e Ferrucio 
Merissi, Leo Bassi, Johny Melville, Jos Houben... Jesús Jara, 
Antón Valén... cos que recibín formación sobre interpretación, 
traballo corporal, comedia, clown, voz...

Na actualidade formo parte das compañías Bandullo Azul e 
Teatro do Astracán ao mesmo tempo que paseo polas salas de 
toda a xeografía galega, con máis de 250 funcións ás costas, o 
meu personaxe cómico o Padre Merino, co cal mesturo as 
distintas técnicas adquiridas.

Ademais traballo en televisión como actor de reparto en series 
galegas e en radio (Radio Estrada e Radio Galega).

FRAN AMEIXEIRAS

FRAN CAMPOS
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O DIRECTOR

EVARISTO CALVO

Director, autor teatral e actor de prolífica carreira no teatro, no 
cine e na televisión, Evaristo Calvo comezou a súa actividade 
interpretativa a mediados dos 70 no teatro coruñés, cofundando 
despois numerosos grupos como “Ollomol Teatro Submarino”, 
“Ollomol Tranvia”. O dúo Mofa e Befa con Victor L. Mosqueira foi 
o que lle deu maior fama. 

No cine e TV de Galicia participa desde finais dos 80 en 
numerosos proxectos como “Mareas Vivas”, “Air Galicia”, 
“Matalobos”…. A fins dos 90 colabora na serie de ficción 
“Manos a la obra” para Antena 3 Televisión e máis recentemente 
en series como “Cuéntame” ou “Aquí no hay quien viva”. En 
cine ten realizado papeis variados tanto en curtas coma en 
longametraxes.

Sobre o director

evaristo
calvo


