
“Pasaba horas escoitando os paxaros. Foi vivir ao monte. A xente
non atura que alguén se comporte así. Non o entenden. Descon-
fían. Sospeitan. Miña avoa tiña medo de que lle fosen facer dano,
pero non, non se trataba diso. Todos os bosques teñen as súas pan-
tasmas. Todos os pobos precisan o seu personaxe escuro, o malo
dos contos.”

(Extracto de Dentes de coello.)

O xurado destaca o ambiente da peza na que o soño, a realidade e
a violencia xeran unha paisaxe dual na que a realidade e a irreali-
dade se mesturan creando unha peza de gran carga atmosférica.
... destacan os xogos de sombras e luces, o espazo sonoro, a carga
simbólica das personaxes e o desenvolvemento dunha trama chea
de terror e surrealismo semellante ás paisaxes audiovisuais do ci-
neasta David Lynch.

(Extracto da acta do xurado do IV Premio Laudamuco)
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PAULA CARBALLEIRA
Licenciada en filoloxía e
narradora oral profesional
desde 1994. 

Actriz, dramaturga e directora,
forma parte da compañía Berro-
bambán, aínda que colabora
ocasionalmente con outras com-
pañías e ten participado en series
e programas da Televisión de
Galicia. 

Ten unha ampla produción lite-
raria en narrativa, poesía e teatro.
Neste eido, foi Premio Manuel
María de Literatura Dramática
Infantil nos anos 2006, 2011 e
2018;  Mención Especial do Xu-
rado do III Premio Diario Cultu-
ral de Teatro Radiofónico ou
Finalista do Premio ASSITEJ de
Textos Teatrales para la Infancia
y la Juventud no ano 2015. 

As súas últimas publicacións
teatrais son: Doppelgänger
(Ed. Positivas), Somos os monstros
(Ed. Xerais), Carabela (Ed. Gala-
xia) e As alumnas (Ed. Galaxia)
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