






Co gallo do seu 30 aniversario, Mofa e Befa 

emprenden o seu proceso creativo máis 
arriscado  e  experimental,   coa  incorpo-

ración  de  tres  mulleres  na  dirección  e  

no  texto. Clara Gayo, María Lado e Lucía 

Aldao acompañan aos artistas en Pirolíti-

cos, unha proposta que, sen renunciar ao 

teatro que Mofa e Befa sempre ofreceron, 

ábrese a novas perspectivas,   mantendo  
a  estrutura,   o  estilo,   e  as  intencións  
“didácticas”  que  sempre caracterizaron a 
este dúo. Pirolíticos ofrece unha instrutiva 
oportunidade sobre todo aos homes que 
asistan ao espectáculo, para reflexionar,  
comprender e asumir os novos conceptos 

que o Feminismo vén achegando desde o 

século pasado. 

A  “pirólise”  dos  fornos  modernos  ser-
ve  aquí   de  punto  de  partida  alegórico  
para unha   serie   de   escenas   (ou  petis-

cos   teatrais),   que   retratan   e   parodian   

esas   vellas masculinidades que deberían  
estar xa ao bordo da extinción, pero que, 

non obstante, continúan manifestándose 
no noso día a día. A pirólise obriga a aca-

dar un estado de “baleiro total” para que 
a combustión sexa efectiva, e, da mesma 
maneira,  o teatro de Mofa e Befa,  sempre 

irreverente e incisivo, prenderá un facho 
que contribúa (ou non) a “sanearnos” dos 
preceptos que o heteropatriarcado insta-

lou nas nosas vidas. 

Lucía Aldao e María Lado presentan en Pi-

rolíticos situacións e personaxes ben reco-

ñecibles para o público, aínda que tamén 
se permiten fantasiar con futuros utópicos 

onde o feminismo é a filosofía a practicar, 
homes revisados e conscientes convivin-

do con outros máis resistentes ao cambio, 
homes que non están en contra pero que 
tampouco fan moito a favor, homes que 

tamén son vítimas colaterais do Patriar-
cado...  Homes, en definitiva, que deben 
tomar parte e posición ante a encrucillada 

que o Feminismo lles presenta.



 Pirolíticos é o resultado escénico froito 

da colaboración dun equipo formado por 
homes   cunha   ampla   traxectoria   en  

común,   e   mulleres   que   aterraron   no   

proxecto conscientes do desafío que asu-

mían. Coordinar e harmonizar o estilo de 
Mofa e Befa e o de Lucía Aldao e María 

Lado, foi o principal cometido de Direc-

ción, aínda que este labor non ofreceu 
demasiada dificultade dada a boa sinto-

nía que se produciu entre intérpretes e 

autoras. O primeiro acerto da proposta 

de Mofa e Befa, foi, sen dúbida, propiciar 
este encontro,   e  abrir,   desta  maneira,   
un  novo  espazo  de   creación  tanto  
para  as  novas incorporacións como para 

a propia compañía. Non é moi frecuente 

no teatro galego ese ánimo de “transver-
salidade” profesional, de fusión, de mes-

tizaxe, de introducir pequenos cambios 
(mulleres) nas estruturas (masculinas) 

dos procesos creativos (dos homes). Así 
que Pirolíticos, ademais dun espectáculo 
cómico, é a proba de que estas iniciativas 
son moi recomendables. 

 Nos últimos anos, os escenarios co-

mezan a reflectir ou revelar a reflexión 
social que as teorías feministas levan 

décadas propoñendo, cun alcance que, 

afortunadamente, se foi intensificando 
co paso do tempo. Os homes comezan 
a asumir a súa parte neste proceso, e 

entenden a importancia da súa implica-

ción como suxeitos de cambio, e xa non 
tanto como espectadores pasivos. Pode 
resultar relativamente doado, aceptar 
e apoiar as propostas,   ou  reflexións,   

dunha  filosofía  determinada,   pero  
sen  dúbida,   resulta  moito máis difícil 
interiorizalas como propias e vivir en co-

herencia con elas. Requírese tempo, es-

pazos  de  convivencia,   capacidade  de  
escoita,   empatía,   e,   sobre  todo,   con-

fianza.   O teatro  ofrece  posibilidades  
de  encontro  que  favorecen  todo  isto  

e,   ademais,   permite  a exhibición  dun  
produto  resultante,  e  iso  precisamente  

é  Pirolíticos:   o  resultado  dun encon-

tro  entre  persoas  que  nunca  traballa-

ron  xuntas,   de  procedencias  artísticas  
moi diversas, que se atopan nun espazo 
e tempo determinados, para compoñer 

unha farsa feminista.

 Quen  acuda  ao  teatro  coa  expecta-

tiva  de  presenciar  un  espectáculo  de  
Mofa  e Befa,   non  se   verá  defraudado.   
Alí   estarán  o  seu  “perralleirismo”   de   
sempre,   o  seu discurso provocativo, e 
o seu espírito discrepante con calquera 

axioma... Alí estarán   a magnífica música 
de Piti Sanz e a fantasía iluminadora de 
Octavio Mas, acompañando unha  estru-

tura  en  escenas,   que  xa  é  tradicional   

nas  súas  propostas,   propiciando  un 

espectáculo fluído e dinámico que non 
concede un minuto de descanso.

Alí estará, en resumo, todo o que fai que 
Mofa e Befa sexan Mofa e Befa, pero ta-

mén haberá algo novo: Mulleres. 
      

        Clara Gayo



As mulleres queixámonos, con razón, de que apenas tivemos referentes. Medramos 
nun mundo onde os escenarios nos preferían de público, inda ben, e aló no alto, 
sempre eles facendo o humor, a música, a dirección, as luces... elas tamén estaban, 
si, pero sempre en calidade de excepción e así o percibiamos. Pero a verdade é que 
referentes si que tivemos, ou que iamos facer nós aquí escribindo para Mofa e Befa 
se no 97 non pedísemos permiso ás nosas nais para ir velos a unha Ultranoite? Fa-

cemos humor porque no 99 estabamos gravando os programas de Apaga a luz en 

vhs, e aínda a día de hoxe metemos nas conversas chistiños escoitados no Sempre 

ao lonxe de 2006.

           Aldaolado (Lucía Aldao e María Lado)



 O teatro de Mofa e Befa,  

sempre irreverente e incisivo, 
prenderá un facho que contribúa (ou non) 

a “sanearnos” dos preceptos 
que o heteropatriarcado
 instalou nas nosas vidas. 





Pirolíticos ofrece 
unha instrutiva oportunidade 

sobre todo aos homes que asistan 

ao espectáculo, para reflexionar,  
comprender e asumir os novos 

conceptos que o Feminismo 
vén achegando desde 

o século pasado. 



Mofa e Befa... unha historia inmortal

 Mofa e Befa aparecen no ano 1992 asaltando, literalmente, o palco da 

Sala NASA. Fixeron, antes da estrea da Compañía de María, un sketch 

que acabaría titulándose Primeiro amor. Nos dous anos posteriores 

aproveitaron as Ultranoites, o cabaré colectivo da NASA, como campo 
de probas dos seus números. No 93 e no 94 aparecen Unha estrela de 

Galiza, Mili-KK e Cociña económica. Posteriormente, os catro números 
conformaron un espectáculo de duración convencional, Para ser exac-

tos. Mofa e Befa saían do cabaré e botábanse polo mundo. Este espec-

táculo foi presentado por Quico Cadaval, Luís Tosar, Xepe Casanova, 
María Bouzas, Roger Colom e Mónica Garcia, entre outros.

 O carácter e o talento do dúo esperta o interese doutros artistas, e 
son reclamados por un núcleo de novísimos cineastas de Lugo, entre 

os que estaban Jorge Coira, Luís Tosar e Antonio Pereira. Desta parcería 
saíu o anacrónico filme Gran liquidación que rescataba moitos recursos 
do nacemento do cinema e no que Mofa e Befa eran protagonistas.

 Mofa e Befa, procedentes da marxinalidade, convértense en ascenso-

res sociais e actúan en todo tipo de espazos, universidades, festivais de 
rock, congresos científicos, tribunais de xustiza, xuntanzas filosóficas, 
eventos ecolóxicos, presentacións tecnolóxicas… A súa influencia cre-

cente levounos en 1996 a presentar un manifesto, un deses textos que 

aspiran a mudar o mundo: Manifesto para un teatro perralleiro.

 No ano 97 o creador de contidos audiovisuais Miguel Piñeiro reclama 
a presenza da couple no seu programa de culto Apaga a luz, no que os 

cómicos presentan narradores orais e grupos de rock e crean algúns 

dos seus caracteres máis célebres: o capitán Cañoteira ou os proleta-

rios Luisiño e Roberto. Habería que esperar aos primeiros anos dos 
dous mil para que outro programa de televisión se interesase por eles: 

foi o mítico Xabarín Clube, para o crearon os cociñeiros Pota e Berza. 

 Ante a veciñanza do cambio de milenio, Mofa e Befa asumiron o que 
talvez foi o espectáculo máis radical da historia do teatro galego, Fi-

nisMundiCircus (1998). Números pseudocircenses que se baseaban no 
fracaso clownesco e que experimentaban o lado máis negro do humor. 
Aparecen tamén, enmascarados, empréstitos dos grandes nomes do 
teatro contemporáneo: Beckett, Topor, Sastre. Personaxes inesqueci-
bles, como River, Busterito, Franco ‘o Tirador’ ou Albino Blanco. As can-

cións de Narf interpretadas en directo por Piti Sanz e Alfredo Laforet, 
daban un brillo de calidade insólita ao melancólico espectáculo. 

 No 2001 recibiron a irónica homenaxe do oficio, nunha Ultranoite de 
imitadores de Mofa e Befa, coa participación dos orixinais, que repre-

sentaron por única vez A matanza dos inocentes. Por alí estivo a xente 
como Patricia de Lorenzo, Manuel Cortés, Manu e Pablo de Pista 4, Gol-
di, e apareceron algúns actores que dun xeito ou doutro participaron 
en movidas de Mofa e Befa: XRon, Marcos Orsi, Iván Marcos ou Josito 
Porto.



Descansaron de tanta violencia co espectáculo Cultura para dar e to-

mar en 2003. Aquí aparecen as creacións máis lonxevas de Mofa e Befa: 
Pepe e Pepe, dous políticos inaugurantes que percorren todas as festas, 
eventos e enterros do país co mesmo discurso. A demostración de que 

os políticos venceron aos comediantes na arte da farsa.
Despois, Mofa e Befa regresan ao laboratorio das Ultranoites, e de alí 

saen números míticos, Os flamencos abertzales e  Os moinantes cala-

breses. Candor, virtuosismo, talento cómico e crueldade. Con Piti Sanz 
en escena acompañando ao dúo, estes números convértense no espec-

táculo Sempre ao lonxe (2006), unha burla talentosa do etnocentrismo 
e do altermundismo.

 En 2009 chega Shakespeare para ignorantes, esta vez coa presenza de 
Quico Cadaval en escena. Mofa e Befa visualizan no verborréico ora-

dor toda a pedantería académica que ten a Shakespeare secuestrado 
e afastado da práctica teatral. Mofa e Befa van ao rescate, tírano da 
súa cadea, devólveno ao palco e Shakespeare, liberado, fala cunha voz 
nova, luminosa, golfa, desafiante, boba... que non se lle coñecía. Uns 
pallasos esclarecían obras de Shakespeare que non leran nunca. O su-

ceso de Shakespeare para ignorantes encheu teatros e divertiu escola-

res durante varios anos. Mesmo levou un Max e un María Casares. Ao 

seu paso por Almagro, recibiron do festival un convite para facer algo 
semellante  cos clásicos castellanos. De aí saíu en 2014 Bobas&Galegas, 
un elegante espectáculo no que se repasaba o latente racismo que apa-

recía na literatura cstelá contra os galegos... e as galegas.

 O mesmo esquema, de apuntar coa mira telescópica a algún elemento 

da alta cultura e disparar, repetiuse co romanticismo. Si, nesta ocasión, 
o obxectivo foi unha palabra cada vez mais deturpada: Románticos 
(2012), coa presenza en escena de Cadaval e Sanz, os pallasos abríanse 
paso na confusión da palabra romántica, que podía referirse a unha re-

volución, a unha música de éxito, a un suicidio ou ao fútbol da Segunda 
B.

 Entregados definitivamente ao nobre labor de levar o coñecemento 
ao público ignorante, lanzáronse ao mundo da filosofía. Cranios privi-

lexiados... ou Crítica da Razón perralleira (2017) foi o espectáculo que 
escribiron Carlos Santiago e Pepe Sendón, que xa foran letristas das 
músicas de FinisMundi. Baixo a dirección de Carlos Santiago, Mofa e 
Befa exploraron dende a Grecia Clásica ás achegas galegas ás grandes 
correntes do pensamento, sobre todo, ao escepticismo. Novamente, 
lograron o favor do público do Ensino Secundario, tan caro.

 Agora deciden armarse contra o heteropatriarcado e coa dirección 

de Clara Gayo e fornecidos con textos de AldaoLado, pasan ao 
ataque en Pirolíticos. O ataque será co armamento do clown, difícil 
de desactivar polos sistemas de defensa convencional. 

              Quico Cadaval





(...) tomar conciencia feminista 
aseméllase a quitar uns lentes suxos e cativos 
que alguén che colocou na infancia. A concien-

cia feminista non implica colocarlle ao mundo 

un filtro doutra cor, senón comezar a velo tal 
e como é, sen a costra e o lente defectuoso 

que enturba a visión do mundo.

Cando te libras deses lentes, o campo de visión 
amplíase, empezas a ver máis lonxe e máis 

claro, os contornos difusos das situacións e 

os obxectos, defínense. Faise moito máis fácil, 
por exemplo, anticipar o perigo, identificar a 
súa verdadeira orixe e non bater cos fociños 
contra os farois da rúa. É unha sensación ex-

citante, liberadora e nova, pero con toda esa 
nitidez tamén chega un pouco de mareo.

  Nerea Pérez de las Heras, 

Feminismo para torpes
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