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CASPERVEK TRÍO nace en 2013 no Conservatorio 

Superior de Música de Vigo cando dous dos seus 

integrantes, Brais González e Blas Castañer, 

xúntanse para musicalizar en directo o clásico de 

F. W. Murnau Nosferatu. Tras esta primeira 

actuación, únese ao grupo o violinista Eduards 

Vecbastiks. Xuntos comezarán a explorar o legado 

cinematográfico da década de 1920 e nos seus 

primeiros cinco meses de vida estrean cinco 

bandas sonoras para clásicos do cinema mudo.



Título orixinal: The General.
Ano: 1927.
País:  USA.

Duración: 74 minutos.
Director: Buster Keaton, Clyde Bruckman.

Produtora: MGM.
Reparto: Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender.

Cómo entender que, no su tiempo “O Maquinista 
da General” fora mal recibida por público e 
crítica e un fiasco en taquilla? “OMaquinista” é 
unha das mellores comedias da Historia do Cine. 
Keaton consideró “O Maquinista” como a súa 
mellor película. Co paso do tempo os críticos e o 
público cambiaron a súa opinión e hoxe en día é 
considerada como un gran clásico do cine mudo.

Inspirada na “Incursión de Andrews” (unha ope-
ración militar realizada no norte de Georgia 
durante a Guerra de Secesión Americana) a 
película foi o segundo proxecto de Keaton na 
Metro-Goldwyn-Mayer e os seus pobres resulta-
dos de taquilla provocaron que Keaton perderá 
a súa independencia e liberdade creadora, e 
forzado a aceptar un contrato tremendamente 
restritivo coa compañía.

Como era habitual, Keaton realizou todas as 
escenas peligrosas de dobres, realizando arris-
cadas maniobras, como saltar da lomotora do 
tren a un vagón, sentarse no quitapedras ou 
correr polo teito dos vagóns. O clímax da película 
inclúe un espectacular momento en que un tren 
se derrumba mentres outro tren o cruza.

O MAQUINISTA DA “GENERAL”
11 de marzo de 2017

Fundación Vicente Risco

Título orixinal: Metropolis.

Ano: 1927.

País: Alemania.

Duración: 118 minutos.

Director: Fritz Lang.

Produtora: UFA.

Reparto: Gustav Frölich, Brigitte Helm, Alfred Abel, 
Rudolph Klein-Rogge.

Fritz Lang é, xunto  Murnau, o director máis 
influinte da Alemaña de entre guerras. De entre 
a súa extensísima filmografía sobresae Metró-
polis, unha utópica fábula futurista cargada de 
reflexións políticas e morais ademais de ser un 
filme que trascende do seu mero valor artístico. 
Aínda que o seu director renegase das formula-
cións da película anos despois, para a historia 
fica como unha testemuña do pulso político-
social daqueles anos.

METROPOLIS
20 de maio de 2017

Fundación Vicente Risco



Título orixinal: The Phantom of the Opera.

Ano: 1925.

País: Estados Unidos.

Duración: 106 minutos.

Director: Rupert Julian.

Produtora: Universal Pictures.

Reparto: Lon Chanley, Mary Philbin, Norman Kerry, 
Snitz Edwards.

Poucos relatos foron tantas veces narrados na 
Historia do Cine como A Pantasma da Ópera. 
Esta versión muda de 1925 foi a primera levada 
a celuloide, e se converteu en pedra angular do 
desenvolvemento do terror gótico no cine. 

A inesquecíbel caracterización de Lon Chaney 
como A Pantasma (comparábel á de Max 
Schreck en Nosferatu) e os asombrosos decora-
dos dol París decimonónico son as grandes virtu-
des desta cinta.

A PANTASMA DA ÓPERA
23 de setembro de 2017
Fundación Vicente Risco

Título orixinal: Körkarlen.
Ano: 1921.

País: Suecia.
Duración: 106 minutos.

Director: Victor Sjöström.
Produtora: Svensk Filmindustri.

Reparto: Victor Sjöström, Hilda Borgström, 
Tore Svennberg, Astrid Holm.

Un éxito mundial na súa estrea, Körkarlen, subti-
tulada como “A carretera pantasma” cimentou a 
fama del genial Victor Sjöström, unha figura 
única no panorama fílmico escandinavo, capaz 
de alternar labores de director, guionista e actor 
con igual brillantez e que tivo unha grande 
influencia artística en moitos directores e produ-
tores posteriores.

Cunha factura técnica sorprendente para a 
época, foi a primera cinta que representou o 
mundo espiritual como un limbo entre o ceo e a 
terra. Meticulosamente organizada e laboriosa-
mente realizada, Körkarlen crea unha ilusión tridi-
mensional dun mundo pantasmal nunca antes 
lograda no cine. A súa escura e desgarradora 
historia impresiona case 100 anos despois e 
reúne na súa trama varios arquetipos da narra-
tiva occidental: a Noite de Fin de Ano como 
metáfora espacial do fin, a personaxe do borra-
cho e, sobre todo, o medo á morte.

KÖRKARLEN,
A CARRETERA PANTASMA

18 de novembro de 2017
Fundación Vicente Risco
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