


SÓS

“SÓS” é unha reflexión, por veces cómica e por veces máis dramática, sobre a vellez, sobre 
a convivencia, e sobre a soidade que sofren moitas persoas maiores nos seus últimos anos de 
vida.

 “SÓS” conta a historia de Fermín e Marcelino,  dous xubilados que se ven obrigados polas 
circunstancias a compartir un piso dos servizos sociais.



SÓS
Os dous anciáns non se coñecen previamente, os dous teñen un carácter totalmente diferen-
te, levaron vidas diferentes e teñen costumes e hábitos absolutamente diferentes, polo que a 
súa convivencia non vai ser fácil, aínda que non lles vai quedar máis remedio que aprender 
a tolerarse, porque a pesar de que hai moitas cousas que os separan, teñen algo moi impor-
tante que os une: os dous están sós e necesítanse mutuamente para saír adiante.

Fermín e Marcelino representan dous mo-
delos de vida distintos, case opostos, que fa-
cilmente podemos recoñecer no noso entor-
no.
Marcelino representa ao home máis tradi-
cional, dos que tiveron un só traballo du-
rante toda a vida,  e unha muller tamén 
para toda a vida. 
Fermín, pola contra, representa un home 
máis de “mundo”. Emigrou ao estranxeiro, 
nunca se casou e a súa vida nunca tivo esta-
bilidade, en contraste coa vida de Marceli-
no, no que a estabilidade foi o seu ben máis 
abundante.
Todos coñecemos a algún “Marcelino” e a 
algún “Fermín”.  Dúas maneiras de ser e de 
vivir que chocan nun mesmo apartamento 
compartido. Dúas personalidades opostas, 
pero cunha necesidade en común: a necesi-
dade humana de sentirse acompañado.



SÓS
Xénero:  Drama con moito humor!

Clasificada: Adultos

Recomendada: A partir de 14 anos

Duración: 75 minutos

Ficha artística

Elenco: Jouse García e Marcos Orsi

Autoría: Jose PrietoAutoría: Jose Prieto

Dirección:  Jose Prieto e Xoque Carbajal 

Caracterización: Esther Quintas

Escenografía (deseño):  Diego Valeiras

Escenografía (Construcción):  Malasombra

Vestiario:  Diego Valeiras

Iluminación: Xoque Carbajal

Deseño gráfico: Miguel CarbajalDeseño gráfico: Miguel Carbajal Touceda

Vídeo: Pepe Castro
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