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O refugallO é un texto de Paula 

Carballeira que foi recoñecido co  

VI premio Manuel María de literatura 

dramática infantil e do que o xurado 

destacou que “..conxunta a diversión cun 

certo didactismo e a presenza de valores 

útiles para a reflexión crítica sobre a 

sociedade de consumo. Unha obra moi 

ben articulada, que define á perfección os 

caracteres dos personaxes, e de ritmo moi 

dinámico, que a fai especialmente viable 

para unha posta en escena para a infancia e 

a xuventude.”

 Isolda ten un libro de viaxes; 

 Hipatia, un telescopio; Borboronte, 

unha tartaruga (aínda que as tartarugas 

non se teñen, só están contigo), e Lustucrú, 

unha pata de pau. Os catro viven no 

refugallo, co que ninguén quere. Os catro 

xogan xuntos a crear un mundo novo 

a partir do mundo vello e roto da súa 

contorna, porque son nenas e nenos, e 

saben ver as cousas doutra maneira.



Vivimos na 

época do 

refugallo, 

de tirar ao lixo 

o que pensamos que nos sobra, 

que xa non nos vale, que está 

vello. Non o pensamos moito. 

Non nos deixan tempo. O 

ritmo ao que estamos afeitos 

imponnos consumir e desbotar 

inmediatamente para consumir 

de novo. É a engrenaxe da nosa 

sociedade. En moitos outros 

sistemas sociais, o refugallo é case 

inexistente, todo se aproveita, todo 

vale para algo, nada está vello 

abondo. Pero aquí o refugallo non 

está composto só por obxectos, 

tas persoas, ás veces son tratadas 

como tal: @s nen@s,  @s vell@s, 

@s parad@s... e cada día que pasa 

esta lista parece ir aumentando ata 

que nos toque tamén a nós.



Desde os seus comezos, 

Berrobambán destacouse por abrir 

en cada proxecto unha nova vía 

estética, temática e interpretativa 

que diferencia o novo produto do 

anterior, centrándose en explorar 

novos camiños e en investigar novos 

rexistros que posibiliten a variedade 

necesaria xa non dentro da propia 

compañía, senon tamén dentro do 

sistema teatral galego.

Así pois, proxectos como A folla máis 

alta, Pressing Catch ou Boas Noites 

que aparentemente teñen pouco en 

común, parten da mesma filosofía 

á hora de enfrontar un traballo que 

coida a posta en escena, o contido e 

a busca da empatía co seu público. 

A última porta aberta pola compañía, 

A folla máis alta, supuxo un xiro 

radical na súa traxectoria. Con este 

proxecto, a compañía achegou a 

estética, a temática e a interpretación 

máis contemporánea a un público 

familiar. Afondar nesta exploración 

do contemporáneo adaptado ao 

público familiar é o obxectivo do 

novo proxecto de Berrobambán: O 

Refugallo. Ademais, nesta ocasión 

existen novas posibilidades: as que 

ofrece o texto entendido como 

transmisor dunha historia.

É neste xiro onde cobra sentido a 

co-produción con outra compañía, 

Bichakadela, para o proxecto da 

posta en escena de O Refugallo; unha 

elección baseada na experiencia 

e no bo facer desta compañía no 

terreo contemporáneo en Galicia, 

na súa capacidade de sorpresa e de 

xogo, e na súa preocupación polo 

achegamento  

ao público de novas linguaxes.  

Esta unión é pois unha aposta firme 

para conseguir que O Refugallo 

resulte unha montaxe innovadora 

onde cada compañía poida dar o 

mellor do seu traballo revalorizando o 

propio proxecto.



Este proxecto aglutina a máis de 

15 profesionais, o que o converte, 

nestes tempos de crise, nunha 

forte aposta por non recortar 

a calidade dos produtos para 

público familiar, que por outra 

banda é o público que nestes 

momentos segue a encher as 

salas, pero que é o que máis está 

a sufrir a redución orzamentaria e 

polo tanto de ambición artística. 

Para frear o que podería ser un 

paso atrás no avance acadado 

nestes últimos anos no teatro 

infantil e xuvenil, é necesaria a 

implicación de todos os axentes 

culturais nun apoio firme á 

variedade de propostas non só 

estéticas e temáticas, senón 

tamén de produción, que impidan 

a perda de calidade nas ofertas 

artísticas para este tipo de 

público.
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