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ViVimos na era do medo. Temos medo de case Todo; 
e o medo, amais de limiTar a nosa liberdade, anú-
branos o enTendemenTo e fainos manipulables, 
bonecos nas mans das noVas Tecnoloxías, dos 
medios de comunicación, do poder. É curioso que 
un dos programas máis VisTos nos úlTimos dez 
anos en Varias TeleVisións do planeTa sexan os 
dedicados á loiTa. ›››
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Berrobambán afonda naquilo que nos impulsa a querer contemplar 
a violencia, dende o circo romano até o formato televisivo do «wrest-
ling». Pero os seus loitadores e loitadoras non son Hulk Hogan: son 
xente da vida cotiá. «Hoxe tocoulles estar entre o público, pero mañá, 
calquera de vostedes pode estar no ring».

Berrobambán fai teatro do espectáculo do «pressing catch», tomando 
algunhas das súas convencións: os epítetos dos loitadores, a acroba-
cia, a música que os acompaña... Pero introducindo variantes coma o 
coidado dos diálogos, a presenza feminina, e, sobre todo, a descontex-
tualización da loita. 

En Pressing Catch, a loita que se realiza nos cuadriláteros, seguindo un-
has normas determinadas, ocupa un espazo de ficción: o teatro. Á vez, 
ten un paralelismo coa realidade, cos loitadores e loitadoras anónimos 
que realizamos actos de violencia cada día sen reparar neles.

Esa é a proposta escénica do tándem formado por Paula Carballeira 
(autora) e Quico Cadaval (director), nun proxecto multidisciplinar 
que abrangue tamén produción musical, editorial, multimedia e au-
diovisual. Nela, un DJ introduce personaxes tan próximos coma Lola 
(Anabell Gago), unha muller de armas tomar que usa a violencia 
como sistema defensivo, que precisa botar a rabia fóra; o Hellmaster 
(Hugo Torres), avogado de éxito, cunha vida familiar que non é quen 
de xestionar; e A Chorona (a propia Paula Carballeira), que recorre 
á chantaxe emocional, a máis perigosa, a máis sutil. Todos eles contro-
lados por un Árbitro (Chiqui Pereira) que non quería selo, eterno 
perdedor nun mundo de gañadores. Naceu para ser heroe, pero tocoulle 
asumir o papel que ninguén quere: o que ten que evitar a dor, facer que 
a violencia sexa limpa, siga normas. Alguén ten que pór orde no caos.

Moito Máis que espectáculo teatral

Pressing Catch vai alén da montaxe: amais de actuacións musicais en 
directo, achega pequenas curtametraxes realizadas por Carlos Al-
berto Alonso, que contan a vida do e das protagonistas cando están 
fóra do ring. Estas pezas audiovisuais contan con «cameos» estelares, 
intervencións de actores e actrices que o público poderá recoñecer e 
que se prestaron desinteresadamente a colaborar no proxecto.

E o proxecto aínda continúa cando remata a función: o texto dramá-
tico de Carballeira está editado por Edicións Positivas, co deseño grá-
fico de Hidalgo & Bértolo (que levan a imaxe gráfica de todo o proxec-
to); a través da web http://pressingcatch.berrobamban.com  pode-
remos acceder aos vídeos dos loitadores, «xogar con eles» por medio 
dunha animación interactiva, e saber moito máis sobre a compañía, 
o espectáculo, ou a «cultura» da violencia, cunha guía didáctica elabo-
rada por Miguel Vázquez Freire e Begoña Chouciño.



Amais, a compañía lanzou unha iniciativa musical con moi boa acolli-
da: un certame de cancións en galego en que participaron dúas ducias 
de agrupacións. Ao longo do outono do 2009, deuse conta das súas 
achegas no blog http://berropressing.blogaliza.org, e da plataforma 
www.komunikando.net, onde aínda se poden escoitar e descargar. 
Logo da deliberación do xurado (Xurxo Souto, Pablo Novoa, Belén 
Regueira e María Yáñez, amais dos propios Cadaval e Carballeira), 
escolléronse doce temas que foron recollidos no CD Pressing catch. 12 
cancións dende o ring, editado por Falcatruada. Dios ke te Crew, Sacha 
na Horta, GalegoZ, Novedades Carminha, fucoxabier, Meninos Ca-
rentes, Soyuz Sound System, Impulsos Criminais, Es un árbol, Gru-
poh!, Shit Pony e Spinochordodes foron os gañadores.

Pressing Catch naceu nun curso de novas dramaturxias do Centro 
Dramático Galego. Estreouse na Sala Nasa, en Santiago de Compos-
tela, o 11 de marzo do 2010, e continuou neste espazo escénico o 12, 
13, 14, 18, 19 e 20 do mesmo mes, con grande éxito de público e reper-
cusión mediática. A compañía tivo o privilexio de contar, tamén, cun-
ha residencia técnica de catro días na mesma Sala Nasa, un espazo 
referencial para o teatro contemporáneo en Galiza.

o equipo sobre o ring

Berrobambán é a compañía galega con maior traxectoria en teatro 
infantil de actores e actrices. A súa proxección internacional abran-
gue dende o Xiv Assitej Festival & Congress (Seúl, 2005), até unha 
xira con máis de 30 funcións por Canadá, con Diariamente. No 2006 o 
Centro Dramático Galego encargoulle a montaxe A cabana de Babaia-
gá, coa que comezou unha triloxía sobre o medo que continuaría con 
Buh! e con Boas Noites (baseada no texto co que Paula Carballeira ga-



ñou o I Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil), unha 
obra que pasou xa, na súa versión portuguesa, por Tondela e Caldas 
da Rainha, e, na castelá, por Feten (Xixón), onde foi seleccionada no 
2008, e Aragón. A compañía levou tamén a primeira programación 
estable de teatro familiar en Galicia, Asteroide B-612, en Santiago 
de Compostela e Ferrol, ou a programación familiar do proxecto «A 
cultura circula» no 2006. A nosa última produción, Bicharada, leva xa 
máis de 20 funcións, entre elas, unha na Feira Galega das Artes Escé-
nicas do 2009, e Cloti Vaello obtivo, polos traxes dos bichos, o María 
Casares ao mellor vestiario.

Apostamos desta vez por dirixírmonos ao público adulto, como xa 
fixo con NdC e Vendetta. En NdC investigouse a interacción entre tex-
to e movemento, con coreografías ligadas ás liñas de contido, metá-
foras violentas e rupturas da cuarta parede que, coma en Vendetta, 
incluían ao espectador como interlocutor dos personaxes. A preocu-
pación por que o público forme parte da historia que se está a contar 
permanece na proposta de Pressing Catch, ao igual que a coreografía 
do movemento escénico e a estética do desencanto para facer reaccio-
nar a quen asiste á representación. Non inmediatamente, senón tras 
recibir as mensaxes, despois de saír do teatro. Seguiremos dirixindo 
os nosos esforzos na procura de temas que expliquen o contexto es-
pazo-temporal en que nos movemos, con novas formas para as pre-
ocupacións de sempre,.

Para este proxecto, contamos no elenco coa conta contos e escritora 
Paula Carballeira, autora dunha extensa obra literaria dirixida ao 
público máis novo, e actriz recoñecida en teatro e televisión (Pequeno 
Hotel, Pepe o Inglés, Libro de familia); Chiqui Pereira, fundador, xun-
ta Carballeira, da compañía, e director das montaxes NdC e Vendetta, 
amais de varias pezas audiovisuais realizadas por Berrobambán;   



Anabell Gago, gañadora do Premio María Casares á mellor actriz en 
dúas ocasións; e Hugo Torres, actor e compositor, fundador, xunta 
Marta Pazos, da compañía transnacional Voadora, e unha figura re-
ferencial do Teatro Nacional São João do Porto (Don João de Molière, 
Platonov, de Chekhov, ou o Hamlet dirixido por Ricardo Pais).

A dirección acométea Quico Cadaval, actor, director, e narrador de 
recoñecido prestixio. Entre os seus últimos traballos, destacan a di-
rección dos espectáculos do CDG As dunas, e Noite de Reis (ou o que 
queirades), premio María Casares á mellor dirección e mellor espectá-
culo, e das montaxes Obra (No comment) e Shakespeare para ignoran-
tes, onde tamén interpreta un dos papeis, de PT Excéntricas. Obti-
vo tamén un María Casares ao mellor texto orixinal por Espantoso, e 
outros tres polos adaptados O ano do cometa, Rapatú, e Si o vello Sim-
bad volvese ás illas.

No equipo técnico figura tamén, no espazo sonoro, Soyuz, a división 
de audio de COH3, empresa dedicada ao mundo audiovisual, e á com-
posición e produción de música exclusiva e orixinal. A escenografía 
é obra de Pablo ‘Pastor’, con longa traxectoria no deseño gráfico, en 
series de carteis e portadas de discos, e escenografía teatral para gru-
pos coma Berrobambán, Teatro do Morcego, Ningures, Tanxarina, ou 
o Centro Dramático Galego. Do vestiario encárgase Cloti Vaello, que 
leva máis de trinta anos dedicada á xastrería para cinema, teatro e te-
levisión, e acaba de ser premiada co María Casares ao mellor vestiario 
por Bicharada, de Berrobambán. E da iluminación, Fidel Vázquez, di-
rector técnico e iluminador en espectáculos de Berrobambán, Chéve-
re, Nut, Bacana ou O retrete de Dorian Gray. A coreografía é de David 
Loira, fundador xunta Rut Balbís de Pisando Ovos (actualmente ten 
a súa propia compañía, coa que acaba de estrear Macho), e o adestra-



mento vocal de Ramón Bermejo, profesor de canto, voz e dicción na 
Escola de Teatro de Narón.

Amais, dos vídeos encargouse Carlos Alberto Alonso, cineasta re-
coñecido polas súas curtas The End (1996), ou a multipremiada As 
Muxicas (2002), baseada nun relato do mozambicano Mia Couto. Nas 
animacións e documentación dos vídeos traballou Pablo Cayuela, for-
mado no Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya.

Da unidade didáctica encárganse Miguel Vázquez Freire e Begoña 
Chouciño. Vázquez Freire é profesor de Bacharelato no IES Eduardo 
Pondal de Santiago, director da revista Golfiño, codirector da colec-
ción Merlín de Edicións Xerais, e coautor dos materiais educativos 
de Filosofía de Xerais, do 1990 ao 2003. É autor de varios manuais 
de Filosofía: Nietzsche (1990), Iniciación á Estética (1993), Política e 
Sociedade (1993), Mandar, obedecer, rebelarse (1996), ou Estética e 
teatro, manual didáctico de teatro publicado na colección Biblioteca 
de Teatro de Editorial Galaxia (2005)



na prensa...

Edificada sobre un cuadrilátero, Pressing Catch piensa sobre la banaliza-
ción de la violencia o la fascinación por el miedo, pero sin dejar de lado el 
sentido del humor. Cuatro actores -Hugo Torres, Anabel Gago, Chiqui Perei-
ra y la propia Paula Carballeira- y una banda sonora entre el hip hop abstrac-
to y la electrónica confeccionada por O Heavy 
conforman un proyecto que puntúan los vídeos de Carlos Alberto Alonso, 
cameos de intérpretes famosos incluídos».

(Daniel Salgado en El País, edición Galicia, 9-3-2010)

«Vivimos en una sociedad que devora imágenes explícitas de violencia 
desde el desayuno. ¿Se pueden emplear las uñas para conseguir nuestros 
propósitos?¿Y la lengua viperina? Este jueves se estrenó en la Sala Nasa el 
último espectáculo de Quico Cadaval para reabrir el debate. Habrán visto 
carteles. Pueden disfrutarlo hasta la próxima semana.

Los personajes redondean su personalidad con los cortometrajes de pre-
sentación. Buscan el éxito por diversas vías y son la caricatura de gente que 
existe, quizá de usted o de mí. Los que en vez de hablar gritan y en vez de 
llorar escupen.» 

(Rubén Reiriz Polo en La Voz de Galicia, «Cartas al director», 13-3-2010)

«Os espectadores de onte a noite puideron gozar, non só coas complexas 
e elaboradas coreografías coas que o reparto representou as loitas físicas, 
senón tamén das montaxes audiovisuais que completaban o espectáculo. 
Outro valor engadido da peza teatral é a banda sonora que complementa o 
texto e que está elaborada por Soyuz».

(Xornal de Galicia, 12-3-2010) 

«Quico Cadaval dirixe un espectáculo que xira sobre a violencia cotiá a 
través do pressing catch, sen dúbida o máis teatral dos espectáculos deporti-
vos. Humor e coreografía moldean unha obra con formato televisivo e estru-
tura de combate que aposta polas novas tecnoloxías e a multidisciplinarie-
dade como selo de identidade. O escenario, potente, funcional e próximo dá 
acubillo a vídeos (inzados de cameos de actores galegos) e números musicais 
en directo que deixan entrever o excelente adestramento dos actores nas 
mans de Ramón Bermejo.

Berrobambán cambia o seu público habitual e arrisca cun espectáculo 
para adultos, o terceiro da súa historia. Ós que deixamos de ser rapaces fai 
(algún) tempo vai entón dedicada a súa moralexa. Hoxe estamos entre o pú-
blico, pero mañá podemos estar no ring. Todos vivimos no pressing catch».

(Beatriz Bravo, sección ‘Benvidos a Elsinor’, CulturaGalega.Org, 16-3-2010)

«Quico Cadaval acerta sacándolle partido a un espazo mínimo no que se 
suceden accións moi diversas e logra darlle dinamismo e aire ao conxunto,

(...) O espectáculo encheu a Sala Nasa e o público premiou o humor e a 
ironía respondendo á complicidade que se pretendía estabelecer con el.

Non é doado conseguilo».

(Manuel Xestoso, A Nosa Terra, 25-3-2010)



CD
GRAVACIÓN: Non me van matar, de Me-
ninos Carentes: Estudios Muu; Violencia, 
de Shit Pony, e ‘Meniños bomba’, de 
fucoxabier: Tomás Ageitos
MASTERIZACIÓN: Doutor Chou
EDICIÓN: Falcatruada 

LIBRO
EDICIÓN: Edicións Positivas

WEB
DESEñO GRÁFICO: Hidalgo & Bértolo
PROGRAMACIÓN: ideagrafica 
CONTIDOS CuLTuRA uRBANA: Leo F. 
Campos  
GuíA DIDÁCTICA: Miguel Vázquez Freire 
e Begoña Chouciño

ESCENOGRAFíA: Pablo ‘Pastor’
VESTIARIO: Cloti Vaello
ILuMINACIÓN: Fidel Vázquez
ESPAZO SONORO: Soyuz
COREOGRAFíA: David Loira
ADESTRAMENTO VOCAL: Ramón Bermejo

VíDEO: Carlos Alberto Alonso
ANIMACIÓNS: Pablo Cayuela
PRODuCIÓN: María Rosendo
DISTRIBuCIÓN: Lara Rozados
DESEñO GRÁFICO: Hidalgo & Bértolo
FOTOGRAFíA: Mónica Gago

subvenciona:

colabora:

TEXTO: Paula Carballeira
DIRECCIÓN: Quico Cadaval

NO RING 
DJ/ HELLMASTER: Hugo Torres
ÁRBITRO: Chiqui Pereira
LOLA: Anabell Gago
A CHORONA: Paula Carballeira

ficha artística

contrataciÓn

Berrobambán-Distribución 
Avenida de Lugo, 12, baixo, 15702, Compostela 
981573626 – 695929262 | distribucion@berrobamban.com

DIMENSIÓNS DO ESCENARIO 
ANCHO: 10-8 metros, Fondo: 8 metros, 
Alto: 5-6 metros 
POTENCIA ELÉCTRICA: 35000 w 
TEMPO DE MONTAXE: 5 horas
TEMPO DE DESMONTAXE: 2 horas

NECESIDADES
LuMINACIÓN: 15 PC 1000w, 16 Par 64 
lámp cp60, 5 recortes 25/50º, 5 candilexas 
(pon a compañía) , Acometida trifásica 35 
Kw de potencia, 30 canais de dimmer, 1 
máquina de fume controlada por DMX, 6 
peanas, 6 circuítos de chan
VíDEO: 1 proxector 3000 lumens min, sinal 
DMX ata o proxector. O control de luz, au-
dio e vídeo deben estar xuntos. 
SON: PA axeitada ao recinto, 2 monitores, 2 
micros Shure SM58, mesa de son.

ficha tÉcnica


