
“avestruz en terra allea”. Cando es-
quecemos a infancia sentimos que algo nos 
falta. De adultos facémonos emigrantes 
do pasado e gardamos sempre un desaso-
sego no corpo, unha incomodidade, coma 
a das avestruces en granxas fóra de África, 
que xa non se atreven a correr, pero aínda 
lembran as súas carreiras nunha terra sen 
límites. Hai como unha morriña do que 
tivemos nalgún momento, desa capacida-
de de sorprendernos sempre, porque aínda 
non podiamos predicir nada e a vida era 
unha aventura.

——
avestruz en terra allea é o novo es-
pectáculo de Berrobambán para público 
adulto, que forma parte do “Proxecto 
Contatrás”, un novo reto que afronta a 
compañía que consiste na creación de 
dous espectáculos para públicos diferen-
tes a partires do mesmo texto. A FOLLA 
MÁIS ALTA, para público infantil e 
avestruz en terra allea, para público 
adulto. Estes dous espectáculos están ba-

seados no poemario “Contatrás” de Paula 
Carballeira editado por Edicións Positi-
vas, coincidindo no mes de setembro do 
2011 coa súa  segunda edición en papel e a 
primeira como audio-libro.

——
avestruz en terra allea é un espectá-
culo sobre a pérdida da infancia e recolle 
a imaxenería creada por Paula Carba-
lleira nos poemas de Contatrás para xo-
gar con diferentes disciplinas artísticas 
como a música, o movemento ou as ar-
tes plásticas para ofrecer un espectáculo 
evocador e divertido no que nada é o que 
parece. avestruz en terra allea é un 
espectáculo contemporaneo pero tamén 
é un cabaret. É un espectáculo trascen-
dente pero tamén trivial, como tamén 
o é a nosa existencia, como tamén o foi 
a nosa infancia, por iso queremos rir e 
chorar por ella. Porque aínda hoxe moi-
tos de nós, ainda añorando a nosa infan-
cia, somos quen de amargarlla ós fillos  
que ainda están nela.

Así AVESTRUZ EN TE-
RRA ALLEA conta cunha 
equipa de dirección coor-
dinada por Chiqui Pereira  
e conformada por Carlos 
López (percusionis- 
ta), David Loira 
(Bailarín e co- 
reó grafo) Ramón  
Bermejo (Cantante e 
profesor de voz) e X. Carlos Hi-
dalgo (Ilustrador). Este equipo 
leva colaborando con Berrobam-
bán nos últimos tres anos na for-
mación específica dos membros 
da compañía, sendo esta oportu-
nidade para darlle un novo sen-
tido a este periodo de formación 
iniciado pola compañía orientan-
doo cara un proceso de investiga-
ción da aplicación de determina-
das técnicas vocais, musicais e do 
movemento para un espectáculo 
concreto.

Avestruz en terra allea
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RAMÓN BERMEJO. Profesional de 
reputado prestixio no ámbito da técnica 
vocal, ten colaborado con diferentes for-
macións vocais e de jazz. Fundador do 
cuarteto vocal Baobab e do quinteto vocal 
Os Tristáns, do coro do Taller de Músics 
de Barcelona e do coro A Rá, ten unha am-
pla experiencia docente como profesor de 
voz e canto, ademais de dirixir o apartado 
vocal de varias compañías de teatro e de le-
var adiante cursos para profesores e profe-
sionais da voz. Con Berrobambán iniciou 
a súa colaboración no ano 2007 no ámbito 
da  formación vocal dos actores e actrices 
da compañía.

DAVID LOIRA. Director ,coreógrafo e 
bailarín, crea a compañía DLoira no 2008 
despois de percorrer festivais nacionais e 
internacionais con anteriores proxectos e 
de gañar o Primeiro Premio de Coreogra-
fía no Certame Coreográfico de Madrid 
de 2007. Con anterioridade, cofundou a 
compañía Pisando Ovos con Rut Balbís 
ao seu regreso de Londres, onde estudou 
composición e coreografía na London 
Contemporary Dance School. Na com-
pañía Berrobambán leva desde o 2008 
traballando o movemento escénico.

CARLOS LÓPEZ BLANCO. Profesor 
de batería, entrenamento rítmico e com-
bo na escola Estudio de Santiago de Com-
postela, desde o ano 2005 ata o 2008 crea 
e coordina as Jam Sessions do Jazz Filloa 
Club da Coruña e é o director artístico do 
Ciclo 1906 de Jazz. Actualmente, é batería 
de  CLQ, de Kin García Trío. Jacobo de 
Miguel Cuarteto. Organic Collective, e 
do colectivo de world music de Barcelona 
08001, cos que  realiza actuacións a nivel 
internacional. Desde o ano 2010 traballa 
cos membros da compañía Berrobambán 
o entrenamento rítmico.

XOSÉ CARLOS HIDALGO LOMBA. 
Licenciado en Xornalismo, traballa 
como deseñador gráfico no estudio  
Uqui-Cebra. Ten ilustrado o libro  
«Contatrás» de Paula Carballeira,  
«Ascensión» de Daniel Salgado e publi-
cado debuxos na revista Tempos Novos e 
no suplemento literario Protexta, no que 
tamén escribe. Forma parte dos proxectos 
Estaleiro Editora e o Cineclube de Com-
postela. Vén colaborando con Berrobam-
bán no deseño gráfico da compañía desde 
o ano 2005.



A compañía 
Berrobambán é a compañía galega con 
maior traxectoria en teatro infantil de ac-
tores e actrices. Puxo en marcha a primei-
ra programación estable de teatro familiar 
en Galicia, “Asteroide B-612”, en Compos-
tela e Ferrol do 1998 ao 2002.
 
Nela estreou a comedia musical “Xuvenca 
e Cochón, estrelas da canción”, inspirada 
no libro “Un porco e unha vaca xa fan 
zoolóxico”, de Paula Carballeira, no 1999, 
e o espectáculo de clown mudo “Diaria-
mente” no 2000, que sería seleccionado 
para o festival internacional de teatro in-
fantil de Seúl no 2002 (o XIV ASSITEJ 
International Festival & Congress). Con 
esta mesma obra realizou, no 2005, a xira 
máis longa dunha compañía galega no 
estranxeiro, a Daily Canadian Tour, con 
máis de 30 funcións en Canadá. 

Ao tempo que desenvolvía espectáculos 
para público infantil, Berrobambán man-
tivo aberta unha liña de traballo dirixida 
ao público adulto, con montaxes como 
“NdC”, (2001), sobre textos de Rodrigo 
García, ou o cabaret punk “Vendetta” 
(2004), ademais dunha serie de oito ví-
deos paródicos sobre a situación política 
en Galicia, todos eles dirixidos por Chiqui 
Pereira.

No 2006 o CDG encárgalle unha mon-
taxe sobre o medo, “A cabana de Babaia-
gá”, coa que comeza unha triloxía sobre o 
medo que continuaría con “Buh!” (2006) 
e “Boas Noites” (2007), este último espec-
táculo foi dirixido por Jorge Padín sobre 
o texto co que Paula Carballeira gañou o 
Premio Manuel María de Literatura Dra-
mática Infantil na súa primeira edición, e 
que viaxou, coas súas respectivas versións 
portuguesa e castelá, a Caldas da Rainha, 
a Tondela, a Aragón, ou á FETEN (Feira 
Europea de Teatro para Nenos e Nenas) 
de Xixón.

“Bicharada” (2009), espectáculo dirixido 
por Evaristo Calvo, pasou xa polo Teatro 
Principal de Santiago de Compostela, o 
Teatro García Barbón de Vigo, ou o Au-
ditorio de Galicia, onde se presentou na 
Feira Galega das Artes Escénicas. 

Na última montaxe da compañía, estreada 
na Sala Nasa o 11 de marzo do presente 
ano, Berrobambán volve achegarse ao 
público adulto con “Pressing Catch”, di-
rixido por Quico Cadaval sobre un texto 
de Paula Carballeira, onde se reflexiona 
sobre a violencia como espectáculo.



Críticas do libro 
“... Un libro pois, para iniciarmos, ós 
maiores, a unha Contatrás cara aos me-
llores sentimentos, na procura, se cadra, 
dos desexos, dos soños máis agochados 
que nunca deberiamos –nin debemos- 
perder. Pero tamén a unha traxectoria, un 
camiñar cara adiante, desde aperspectiva 
da procura de novos horizontes, dunha 
esperanza arreo.”

Dorinda  Castro Soliño
(Farode Vigo 29/6/06)

“...Mais en que andel da nosa biblioteca 
debemos logo colocar Contatrás no da li-
teratura infantil ou no da literatura para 
adultos? No das “historias con poesía” ou 
no das “poesías con historia” –citando 
novamente palabras da presentación edi-
torial–? Entre as obras máis arriscadas 
ou no espazo ermo das historias orais? A 
resposta é a cerna do libro: no andel das 
historias (poéticas) que queren facer feli-
ces (e tamén solidarios) a pequenos, mais 
tamén a maiores, porque, “cando a felici-
dade foxe / A tristeza / Sempre / Está aí”. 
“

María Xesús Nogueira Pereira 
Lg3/ culturagalega.org

“...Outra maneira de versificar, na que se 
introduce o xogo cos sons, o ritmo e o 
sentido, de tal maneira que ás veces pode 
semellar simple pero non é tal, só un pe-
queoo engano para pillarnos en falta, sor-
prendéndonos. As ilustracións son de X. 
Carlos Hidalgo, en branco e negro. É o 
seu un bo traballo para exercer esa activi-
dade tan lúdica e interesante da lectura de 
imaxes. Un ilustrador, que trata aos lecto-
res con respecto porque os sabe intelixen-
tes e dispostos a ver máis alá... “

RedeLectura.blogspot.org
Asesoría Bibliotecas Escolares.
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