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Núa chisca o seu ollo 
Diana Mera 

 

Núa é unha forma branca, pequena e pobre que nace da necesidade de crear un novo 
espazo para as artes do espectáculo a partir da renuncia a calquera tipo de patrocinio 
institucional, ao formato convencional e á obxectividade ben entendida.  

Núa é unha entidade que non debe ser nada máis do que ten que ser, e iso, a pesar das 
grosas pinceladas que configuran e delimitan o marco de tránsito, é algo aínda só intuído 
que descoñecemos en profundidade e debemos descubrir. E neste proceso de búsqueda, 
que acaba tan só de comezar, asentamos os nosos alicerces, ao igual que outras fixeron 
antes, nunha máxima sinxela e clara que nos permite movernos con flexibilidade: o 
convencemento de que a falta de medios económicos non pode traducirse, xamais, en 
impedimento e freo para que o impulso se transforme unha e outra vez, para que a imaxe 
se propague e o verbo latente se poida manifestar. Porque aquilo que necesita 
expresarse atopa o seu lugar, distánciase das pegadas que se autoaniquilan sob o peso 
da repetición, na procura da póla quebrada, a caída, a colisión, o impacto que desoriente 
e afaste de sentencias definitivas. Un asomo de vida que xermine desde as rupturas 
reducido á mínima expresión, escaso de roupa, con abrigo de refugallos, zapatos sen 
cordóns e buracos nos petos. 

Núa pretende dar voz viva e vigorosa a aquelas compañías, creadoras e autoras que 
están a dar os seus primeiros pasos nos campos literario e escénico (entendidos ambos 
desde unha óptica aberta) ou a quen, con camiños xa comezados, carecen da suficiente 
visibilidade nos espazos de referencia do panorama teatral galego. Neste contexto é onde 
quixeramos que teñan unha presenza constante os traballos que se centren no proceso 
de creación, sob o prisma de novas linguaxes, mediante reflexións desde a distancia e a 
exposición de deseños, bosquexos, apuntamentos ou notas recollidos nos cadernos de 
dirección.  
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Núa tamén quere abrir as portas a todas aquelas persoas que, desde unha posición 
crítica e creativa, queiran colaborar nesta nosa pretensión de dar luz ao coñecemento 
dos múltiples aspectos que conforman o mundo das artes do espectáculo e, ao mesmo 
tempo, estimulen a aparición de novos interrogantes. 

Moitas grazas a todas as que vos subscrebístedes a cegas antes da saída do primeiro 
número da revista, dándonos un voto de confianza, participando así da nosa “impostura” 
(segundo algunhas línguas) para fuxir dun proceso formal que nos fai bocexar e que 
consideramos innecesario para o camiño que queremos emprender.  

Grazas por acompañarnos nesta feira de 
venta ambulante que montamos. Que 
marabillosa e rexuvenecedora é a falta de 
rigor e seriedade colectiva! Fixéstedesnos 
lembrar aqueles tempos do instituto nos 
que, co desexo de fuxir da vixilancia de 
mamá e papá, cambiabamos papeliños por 
diñeiro, rifas para a excursión X, diciamos 
nós. Sorteábanse xamóns, bicicletas ou 

cestas de nadal que a miúdo non tocaban a ninguén e en ocasións nin sequera existían. 
Neste caso, podedes estar tranquilas, o noso papel leva premio e Núa é a encargada de 
repartilo, presentándose nas portas das vosas casas ou caendo nas vosas mans, catro 
veces por ano, cunha puntualidade estacional para chiscarvos un ollo e evitar que vos 
esquezades de nós. 

Quixera manifestar tamén o noso profundo agradecemento a todas as que 
colaborástedes cos vosos escritos e traballos para dar vida a esta publicación, facendo 
realidade o que hai tan só catro meses era un  rocho cunha fachada chea de vontade e 
ilusión mais un interior de ideas revoltas e difusas onde non se albiscaba ren.  

Neste primeiro número queremos entregarvos unha pedra de mar que recollimos na 
praia, deitada na area, núa e chea de serenidade. Agardamos que escoitedes o que ten 
para dicirvos, e no caso de non sentirdes nada, como diría alguén do país “unha pedrada 
a tempo na cabeza arranxa todo e ata pode salvarnos dunha morte prematura”. 
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Improvisación e artes do espectáculo  
Chefa Alonso 

 

Quer desde o punto de vista da valoración persoal quer desde a metodoloxía do traballo a 
improvisación xera diversos posicionamentos. Antes de comentar e analizar algúns deles 
gostaría de aclarar o concepto de improvisación, non só para afastalo da idea simple e 
equivocada de “falta de previsión”, “chafallada”, “ausencia de preparación”, etc., como 
para establecer unhas características sobre as que basear un posíbel debate. 

 

A improvisación é o inicio e a esencia de todo proceso creativo e non só nas artes do 
espectáculo. É estraño o grupo ou a persona que se achega a un traballo de creación 
escénica con todo atado de antemán e considerándoo inamovíbel. Todos os que se 
implican en procesos creativos colectivos saben a importancia que ten a flexibilidade, ao 
irse adaptando ás condicións reais de todos os elementos (moitos) implicados nestes 
procesos. 

A improvisación sería o extremo máximo na liberdade á hora de crear unha entidade 
escénica, sexa musical, teatral, de danza, circense, etc; pero a improvisación, ademáis de 
ser o principio “natural” de calquera creación - na orixe da música, a danza, o teatro, 
están esas primeiras probas e xogos con sons, movementos, accións, desde unha 
inocencia e unha confianza que compre recuperar – é unha ferramenta moitas veces 
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esquecida pero non por iso menos importante para compor e experimentar en todos os 
procesos creativos. 

Os máximos detractores na utilización da improvisación, mesmo só como ferramenta de 
traballo, adoitan ser tamén os máis autoritarios. Autores máis partidarios do traballo en 
solitario a quen  custa delegar nos seus colaboradores as responsabilidades creativas. A 
desconfianza nos demáis e o medo á falta de control sustentan este tipo de actitudes. 
Tamén o sentimento de autoría non compartida que é, por outro lado, o máis xeralizado: 
“esta idea é só miña e quero realizala exclusivamente á miña maneira”. 

Outros creadores, e son moitos, admiten, aceptan e utilizan a improvisación como 
ferramenta, medio ou camiño para chegar a un espectáculo pechado. A través da 
improvisación, os músicos, actores ou bailaríns exploran en si mesmos e nos 
instrumentos que utilizan para reflectir as súas necesidades expresivas; desenvolven 
habilidades como a flexibilidade, xa que deben adaptarse ás situacións que se producen 
no momento, eficiencia para resolver os conflitos, expresividade para mostrar a súa 
personalidade, fluidez para desenvolver as situacións, tolerancia para aceptar o que se 
produce no momento, independencia, porque tamén é importante expresar e levar ao 
cabo unha idea propia, coherencia e inventiva para propor e provocar situacións, 
desenvolvéndoas e solucionándoas. 

Para o músico, o actor, o bailarín, a técnica é importante: hai que pór a punto e estudar o 
instrumento que empregamos, sexa este a voz, o corpo ou un saxofón; pero a técnica 
considerada un fin en sí mesma, desprovista da súa relación co artista e as súas 
necesidades expresivas, acostuma conducir a unha profesionalidade fría e 
deshumanizada. A técnica ten que ir unida á experiencia e á vida.  

Non debemos ser excesivamente escravos dos nosos recursos técnicos, do noso 
autocontrol, nin da nosa linguaxe herdada porque corremos o risco de ficar sen poesía e 
sen verdade.  

Por medio da improvisación o artista tamén adquire unha linguaxe propia e a técnica 
necesaria para expresarse. A improvisación confronta os creadores con situacións 
imprevistas (como a vida mesma) onde hai que contar co que hai e buscar solucións 
eficaces. Ensina a confiar nun mesmo e nos outros. Ensina tolerancia e aceptación do 
diverso. 
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Pero ademáis dunha excelente ferramenta de creación, a improvisación, de se practicar 
e traballar dunha forma seria, pódese converter nunha disciplina e orixinar espectáculos 
escénicos dun nivel de calidade similar aos espectáculos convencionais, no sentido de 
“pechados” e inamovíbeis. Isto adoita ser máis difícil de aceptar tanto por parte dos 
creadores como por parte do público, porque que é un espectáculo?,  pódese considerar 
un espectáculo “serio” aquel que está baseado na improvisación?  

Un espectáculo é a representación de algo que se ofrece á vista ou á contemplación 
intelectual e é capaz de atraer e conmover o público, provocándolle diferentes afectos: 
asombro, deleite, dor, diversión, escándalo, estrañeza. Segundo isto, unha experiencia 
baseada na improvisación, que se abre ao público, é tamén un espectáculo e por tanto 
outra forma de atraer e conmover a audiencia, desde o meu punto de vista, honesta e 
arriscada. E é precisamente nesta última característica (dou por suposto que todos os 
espectáculos nacidos desde a necesidade de comunicar algo e conmover o público e 
feitos con seriedade aínda que non utilicen a improvisación, son honestos), na aceptación 
do risco que esta forma de traballar implica, onde tanto os creadores como o público se 
separan e diferencian. 

Os creadores poden achar ben utilizar a improvisación nos ensaios, como parte do 
traballo previo, pero á hora de pór en aberto ese mesmo proceso dúbidas razoábeis, 
aparecen por todas partes. Ata que punto estamos preparados para improvisar diante do 
público?, que lle imos ofrecer a este público que nos vén ver ou escoitar? 
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A práctica da improvisación ensínanos a empregar esta actividade como outro modo de 
crear, de compor no momento e diante do publico, e o único xeito de aprender isto é 
facéndoo. 

O improvisador ten que responder á contorna e ao mesmo tempo forma parte do 
contexto ao que responden os demáis. No desenvolvemento da improvisación, os axustes 
entre os improvisadores son continuos; hai un proceso colectivo de orientación da 
actividade no que a percepción da maneira en que se está desenvolvendo o proceso é 
unha parte esencial da xeración dese proceso. 

Toda a xente de teatro, danza, música, cine, performance, é dicir todos os practicantes 
das artes dos espectáculo saben que a parte que queda fóra do control da razón e a 

vontade, aquilo que foxe ás veces do 
estipulado nos ensaios, o que provén máis do 
azar e a intuición, é moitas veces o 
responsábel da maxia, a poesía, o duende que 
todo espectáculo debe posuír. Isto non quere 
dicir que non sexan necesarios os ensaios 
racionais e disciplinados, pero un bo facer non 
garante a eficacia dun espectáculo. 

Na improvisación o “bo facer” vén 
determinado pola capacidade de escoita do 
intérprete, unha escoita que como unha 
antena parabólica oriéntase en todas as 
direccións: cara un mesmo, cara os outros 
intérpretes, cara o público, deixándose levar 
pola intuición e a sabedoría do corpo. 

A improvisación pon en xogo, dunha forma poética, modos de relacionarse có mundo e 
cós demáis. 

O público que pode estar interesado na improvisación como espectáculo, que 
experimenta com ela experiencias a nivel persoal, é tamén un público un pouco especial, 
que non vai buscando unha obra terminada e en moitas ocasións coñecida, mais o propio 
proceso de búsqueda que ten todo espectáculo baseado na improvisación. Obviamente, 
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non todas as experiencias baseadas na improvisación son interesantes pero tampouco 
son moitos espectáculos compostos e pechados. O importante, como dicimos os músicos, 
é que a música sexa boa, non se está composta e escrita de antemán ou está improvisada 
(composta no momento a través do instrumento). 

A asistencia a un espectáculo de improvisación sería comparábel a presenciar un partido 
de fútbol (eu non son seareira particular neste deporte) pois o público non sabe cal vai 
ser o resultado do mesmo. O pracer e o interese que atopa a xente que asiste a un 
partido é presenciar o propio xogo. Da mesma maneira, ao publico que desfruta dun 
espectáculo de improvisación tenlle que interesar a relación, a negociación, establecida 
entre actores, bailaríns ou músicos para que a música, a danza ou a acción teatral se 
desenvolva e camiñe. A interacción é a base de todo este proceso, por isto, súmome ás 
palabras de Gonzalo Abril: “moitos dos improvisadores reclaman unha poética que non 
arraigue en matrices ou parámetros formais, mais comportamentais, ou, como adoitan 
dicir, na interacción. Que o discurso sexa, en certa medida, o devir desa mesma 
interacción”. 

Ao mesmo tempo que a “composición” (e aquí non estou a falar só de composición 
musical, senón de calquera tipo de obra pechada) se pode liberar permitindo a entrada 
da improvisación en distintos niveis: o propio texto, o movimiento, as accións, o 
sentimento, a improvisación tamén se pode contextualizar a través de temas de 
desenvolvemento, materiais, motivos, etc. É dicir, non hai motivo para comezar a 
improvisar desde a nada ou desde a liberdade total (aínda que se pode). Isto é realmente 
difícil. 

No caso da música, onde nos movemos cunha linguaxe abstracta, parece que a 
improvisación libre ten máis sentido de existir. De feito, a música improvisada existe 
desde hai máis de cincuenta anos en Europa e orixinou, e continua a facelo, moreas de  
festivais, asociacións, concertos, publicacións, grupos e orquestras. É unha actividade 
viva e íntimamente relacionada co mundo contemporáneo. No entanto, a palabra e o 
movemento que sustentan o teatro ou a danza, están tamén profundamente relacionadas 
coa experiencia de calquera ser humano. As conversas que se producen entre a xente 
son improvisacións, os movementos na rúa, as discusións, as negociacións sociais, o que 
facemos para cociñar ou para facer o amor. As mesmas situacións que moitas veces son 
desenvolvidas como temas dos espectáculos de teatro ou de danza– as relacións 
persoais: o amor, os ciumes, o poder, a envexa, o humor, a morte etc–  a través dun texto 
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escrito ou coreografado, poderíanse “representar” dunha forma improvisada, con 
actores e bailaríns experimentados na improvisación, co mesmo rigor e eficacia, ademáis 
de contar co poder (e o risco) que ten calquera actividade que traballa ao vivo. 

En relación á música, hai moitísimos exemplos de que isto sucede así: os bos grupos de 
improvisadores (a improvisación é unha actividade eminentemente colectiva) crean unha 
música tan interesante como calquera grupo bo de música escrita, pero ademáis, 
ofrecen ao público a oportunidade de asistir ao propio proceso da composición. 

Coa defensa da improvisación non estou nin quero estar desvalorizando os traballos 
“compostos”, simplemente tento devolver o espazo e a importancia que ten unha 
actividade tan vinculada ao proceso creativo. 
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Teatro na aula 
Ánxela Doval 

 

A inclusión dunha nova materia na Secundaria Obrigatoria como Educación para a 
Cidadanía e os Dereitos Humanos obríganos aos ensinantes a enfrontarnos a un novo 
reto: achar materiais didácticos novos que nos axuden a achegarnos a unha materia que, 
polas súas particularidades, pode que non resulte moi doada de abordar. A peculiaridade 
á que me refería vén dada polo feito de que, dende o meu punto de vista, Educación para a 
Cidadanía e Dereitos Humanos ten unha maior carga de contidos actitudinais que 
conceptuais, termos como diálogo, amizade, comprensión, tolerancia, convivencia, … 
están presentes en todos os bloques de contidos. Este feito fai que o modelo didáctico 
deba partir de procedementos non convencionais que nos sirvan para avaliar esas 
actitudes. De aí que o proxecto didáctico que presento teña como eixe vertebrador o 
teatro. 

A proposta de vincular ensino e teatro parte da consideración de que a través do teatro 
ábrese unha perspectiva de educación que nos permite transmitir non só uns contidos 
determinados senón que, ao mesmo tempo, é un medio moi eficaz para formar ao 
alumnado nos valores que se perseguen na materia que nos ocupa, como antesala do que 
lles espera na vida real: protagonistas da súa propia vida, cidadáns que sexan capaces de 
tomar as rendas do seu propio destino facendo uso da súa liberdade. Ademais considero 
que os e as mozas de 2º da ESO aínda conservan o sentido lúdico da infancia e facer 
teatro para eles é un xogo que lles proporciona sobre todo diversión. O que pretendo 
conseguir con esta proposta didáctica é alcanzar os obxectivos da materia imitando a 
vella máxima de: “aprende divertíndote”. A maneira a través da cal vinculamos ensino e 
teatro é por medio da dramatización. A dramatización é a representación dunha acción 
levada a cabo por uns personaxes nun espazo determinado, é dicir, dramatizar é dotar de 
estrutura dramática (diálogo, conflitos entre os personaxes, acción) a algo que nun 
principio non a posúe (MOTOS e TEJEDO, 1999:13). As propostas didácticas que 
manexamos son do máis variado pero sempre tomando como base un relato, un poema, 
unha noticia de prensa ou unha imaxe onde se poña de manifesto un concepto no que 
queremos profundar; o alumnado ten que elaborar unha pequena peza teatral utilizando 
todos os recursos expresivos que queira ou que estean ao seu alcance. A elaboración das 
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diferentes pezas dramáticas serviralles para reflexionar sobre as situacións que se 
presentaron. Debemos deixar constancia de que o realmente formativo é o proceso. A 
través de cada un dos momentos sucesivos o alumnado desenvolve unha serie de 
capacidades (intelectivas, motrices e afectivas) que van influir decisivamente na súa 
formación (Motos e Tejedo, 1999). 

Antes de comezar con cada unha das dramatizacións debemos levar a cabo unha fase 
preparatoria a través de xogos que servirán para desbloquear as inhibicións e crear un 
clima apropiado para o desenvolvemento das sesións. Algúns destes exercicios 
favorecerán a expresión oral: para utilizar adecuadamente a respiración que é a base 
para un bo uso da voz, para coidar a pronunciación e a boa articulación, así como 
dominar diversas tonalidades da voz. Outros son útiles para desenvolver a expresión 
corporal: para coñecer as posibilidades motrices do noso corpo, para aprender a 
moverse con soltura e tendo en conta en todo momento ao público (Bercebal, 2007). 
Algúns dos xogos dramáticos que propoñemos toman como modelo as técnicas de 
improvisación e interpretación de entrenamento de actores, que consideramos que son 
de moita utilidade para desenvolver a súa capacidade expresiva. A continuación presento 
a modo de exemplo unha proposta didáctica cuns cantos xogos dos que desenvolvo no IES 
de Porto do Son (A Coruña). 

 

A) XOGOS 

1. Presentación: a media laranxa 
Obxectivo: un coñecemento máis a fondo dos membros do 
grupo. 
Procedemento: repártense folios equivalentes á metade dos 
participantes. En cada folio fan un debuxo ou poñen unha 
frase. Cada folio córtase pola metade quedándose cada un 
cun anaco do folio e o resto das metades barállanse e 
repártense ao chou. Cada un terá que buscar a quen ten a 
súa metade. Una vez xuntas as parellas terán que responder 
ás preguntas que se fagan un ao outro e expoñelas ante todo 
o grupo. 
 
2. O imán 
Obxectivos: romper a tensión inicial e facilitar a posta a 
punto corporal. 
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Procedemento: Por parellas. “A” coloca a súa man aberta a uns 20cm. do nariz de “B” que queda como 
hipnotizado e manterá o seu rostro á mesma distancia da man de “A” que iniciará unha serie de 
movementos cara arriba, cara abaixo, á dereita, esquerda,…. Acelerará e retardará o ritmo pero sempre 
dándolle oportunidade de seguir a traxectoria da súa man. “A” pode cambiar de man co fin de poder 
realizar movementos máis estraños. Logo cámbianse os papeis. 
 
3. Campesiño-campesiña 
Obxectivos: desenvólvense a atención e a concentración e increméntase a confianza entre os membros do 
grupo. 
Procedemento: Por parellas dándose as costas e en fila, os que miran á dereita son campesiños e os que 
miran á esquerda campesiñas. Se o profesor di: “campesiño colle a campesiña”, esta ten que saír correndo 
e o campesiño intentar pillala, para o cal antes tense que dar volta para ir detrás dela. E o mesmo á 
inversa. Comézase dicindo a frase a modo e vai sendo cada vez máis rápido co fin de provocar confusión. 
 
4. Adiviñar o nome do grupo 
Obxectivos: Incrementar a confianza nos demais, fomentar a creatividade e Iniciarse na expresión mímica. 
Procedemento: Fórmanse grupos de catro ou cinco persoas. Buscan un nome para o seu grupo. A través de 
xestos e movementos interpretan o nome que buscaron. O resto do alumnado ten que adiviñar o nome. Fan 
o mesmo todos os grupos. 
 
 
B) Texto a partir do cal se realiza a dramatización:  

Zzzzzzzzzz, de Suso de Toro. 
- Oia, é aí o Fondo Monetario Internacional? 
- Diga. 
- Chamo desde Etiopía... 
- Zzzzzzzzzz. 
- Oia, é aí a ONU? 
- Diga. 
- Son unha meniña que chama desde un burdel de Thailandia. Oia a súa voz resúltame coñecida... Vostede 
non...? 
- Zzzzzzzzzz. 
 
Unha vez lido o relato a profesora aproveitará a ocasión para informalos sobre algunhas das cuestións as 
que se fai referencia neste e servirá tamén para tratar os temas da desigualdade, a pobreza, a prostitución 
infantil e todas aquelas cuestións que lles poidan servir para elaborar a dramatización e que están 
incluídas nos bloques de contidos da materia.  
 
C) Dramatización 
 
1.Temas: determinar cal é o asunto de que trata o relato. 
2. Conflito: cal é a situación de desacordo que teñen os personaxes. 
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3. Argumento: precisar a fábula argumental, é dicir, a narración de como transcorren os acontecementos. 
Aquí é necesario que cada grupo de alumnos desenvolva a súa propia historia tomando como base a que se 
presenta no relato orixinal. 
4. Personaxes: temos que sinalar todos os trazos característicos de cada un dos personaxes: como falan, 
como andan, que xestos fan e outros trazos que nos servan para caracterizalos. Poden engadir todos os 
personaxen que queiran. Propoño elaborar un pequeno retrato dos personaxes seguindo este esquema: 

5. Espazo e tempo: delimitar onde e cando se desenvolve a acción, polo que teremos que elixir o lugar e os 
obxectos básicos que van definilo e a época en que transcorre a acción. 
6. Medios de expresión: a creatividade do alumnado é a que se ten que poñer de manifesto. Ademáis do 
texto base que se propón, pódense dramatizar a través só da mímica situacións que estean vinculadas á 
historia do relato.   
7. Dramaturxia: sempre é necesario elaborar un texto onde se especifiquen todas as acoutacións e 
indicacións necesarias para os actores e demais persoas que interveñen na posta en escena (encargados 
de luces, sons, música, etc). 
8. Valoración: unha vez vistas as dramatizacións faremos unha posta en común expoñendo a nosa opinión 
sobre as diferentes visións que se puxeron de manifesto sobre este tema. 
 

Esta experiencia que presento estáse a realizar no IES de Porto do Son, na provincia de A 
Coruña. Os resultados están sendo, na maioría dos casos, moi satisfactorios. Gran parte dos 
adolescentes de 2º da ESO son receptivos a este tipo de xogos dramáticos e reciben con 
verdadeiro entusiasmo calquera proposta neste sentido. Os mozos e as mozas do IES de 
Porto do Son están demostrando unha creatividade e, nalgúns casos, un dominio da escena 
absolutamente inesperados. Polo que invito a todo o profesorado que se encarga de impartir 
Educación para a Cidadanía a que se atreva a ensaiar esta metodoloxía convencida de que lle 
vai  aportar un enriquecemento persoal e profesional considerable.  
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Viaxe a Kamouraska:  
Apropiación, derivación e desencorsetamento  

Vanesa Sotelo 

 

Pode ser que no principio fose o verbo, mais no caso de Kamouraska o principio foi un 
lugar a cinco mil quilómetros de distancia do meu país natal. Coa distancia, as cousas 
vólvense sublimes e mesmo sagradas e xa non importa se estas foron soños ou son 
lembranzas porque pasan a quedar fóra de todo alcance. Precisamente, Kamouraska 
quixo ser desde o principio a homenaxe a un soño realizado. De soños, de amor e de terra 
está feito este traballo estreado por Inversa Teatro e que supón a miña primeira 
dirección á fronte dun proceso de creación colectiva que explora as claves do posdrama. 

Kamouraska é unha cidade do Quebec cuxo nome significa “o lugar onde hai xuncos”. 
Kamouraska é unha palabra en cuxo interior está pechada a palabra “amor”, en francés. 
Kamouraska é un lugar mental entre o encerro e o refuxio onde é posible ser feliz rindo 

da infelicidade. Kamouraska comezou nunha 
illa imaxinaria do río Saguenay. Nesa illa é 
onde se desenvolve a peza Le langue-à-
langue des chiens de roche de Daniel Danis 
(Quebec, 1962) que vertebra o presente 
traballo. A montaxe pretendía pasar de 
drama a posdrama a esencia da antedita 
peza, pero acabou por ser o motor dun 
espectáculo que solicitaba autonomía e 
berraba liberarse do universo que o inspirou. 
Boa proba diso é o cambio de pel que as 
actrices experimentan en escena ao 
desprenderse das personaxes que asumen e 

deixar aparecer as súas propias persoas. 

Le langue-á-langue des chiens de roche é unha peza escrita para nove personaxes e 249 
cans. Todos son seres á procura dunha identidade que os defina dentro dun contexto de 
desarraigo no que a violencia das raves que organizan é a única vía de escape. A 



 Núa 1 
 

 

necesidade de amar, a necesidade de soñar e a necesidade de pertencer a un lugar son 
temas que atravesan o texto de Danis e que serviron para vertebrar a base temática de 
Kamouraska coas súas correspondencias en negativo. Así, a imposibilidade de amar, a 
imposibilidade de soñar e a imposibilidade de pertencer a un lugar constitúen a estrutura 
dunha montaxe con espírito lúdico que aborda a traxedia que hai no feito de estar vivos. 

Poderíase dicir que Kamouraska é fundamentalmente triádica. A primeira tríada é a 
distribución temática á que se fai referencia no parágrafo anterior (AMAR-SOÑAR-
PERTENCER). A seguinte pódese localizar na decisión de re-crear o núcleo familiar 
feminino presente na peza de Danis e que conforman os personaxes Déese, Joelle e 
Djoukie. Este feito implicou traballar con tres actrices que construísen un mundo 
compartido entre estas personaxes e elas mesmas. Foi así como María Caparrini se fixo 
cargo de Joelle e a súa imposibilidade de amar; Marta Pérez encargouse de Déese e a 
súa imposibilidade de soñar e Bea Campos fixo o mesmo con Djoukie e a súa 
imposibilidade de pertencer a un lugar. Seguindo con esa idea da tríada, apareceron 
tamén outros dous materiais textuais que se sumaron á peza do quebequés. Estes textos 
foron o filme Léolo, de Jean-Claude Lauzon e a novela que o inspirou: El valle de los 
avasallados, de Rejean Ducharme. Ámbolos dous pertencen ao contexto do Quebec e 
dialogan directamente e comparten protagonismo Kamouraska con referencias 
explícitas. Deste xeito, a intertextualidade nutre un traballo de asociacións libres que deu 
como resultado final once escenas nas que as actrices transitan desde personaxes a 
persoas nun espectáculo ecléctico que combina a ironía, o grotesco, o riso e a violencia e 
procura acadar a empatía co espectador sen abandonar unha postura crítica. 

Delimitar o campo de traballo 

Nomear as cousas delimita as cousas. Por este motivo, o traballo comezou coa lectura do 
texto coa intención de propiciar conversas rizomáticas que permitisen derivar a nosa 
atención cara o biográfico, atopar imaxes inesperadas e visualizar en conxunto as 
relacións entre todas as personaxes da peza de Danis. Xa que nomear as cousas tamén 
as delimita, a primeira aproximación ao traballo consistiu en titular unha por unha, a 
medida que se comentaban, as 32 escenas que conforman Le langue-à-langue des chiens 
de roche. Estes títulos facilitaron a selección do material a partir do que presentar 
propostas individuais, improvisacións colectivas e composicións concibidas polas 
creadoras e o seu imaxinario persoal, respectando sempre os bloques amor-terra-soño. 
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Pero ante todo, Kamouraska posúe un intenso traballo físico. Por iso, iniciamos desde a 
primeira sesión un traballo de adestramento corporal diario dirixido a acadar resistencia 
física, localizar resistencias persoais e potenciar a escoita grupal. Todo este traballo 
foise completando cun adestramento do imaxinario dirixido a explorar a fisicidade dos 
personaxes-can extracotiáns que aparecen na primeira parte da obra e que acaban por 
esfaragullarse cara a presenza máis cotiá das actrices na segunda parte da mesma. 

A partir do material extraído dos títulos e outras claves xurdidas das conversas, foron 
nacendo diferentes propostas para a creación de metáforas escénicas. Foi o caso de SEN 
RAÍCES, unha escena feita a partir da idea do desterro. Cada unha das actrices presentou 
unha composición individual sobre o desterro a partir da premisa común de que debía 
durar dous minutos e empregar polo menos un obxecto. A asociación biográfica fixo que 
Marta asociase o desterro coa soidade dentro dunha proposta que explotaba a fisicidade 
do can traballada noutros ensaios; María ligou o desterro ao esquecemento dentro dunha 
proposta poética e delicada que recuperaba versos de Luis Cernuda; Bea optou por 
amosar a imposibilidade de entrar na terra dentro dunha proposta conceptual e botando 
man dunha pechadura, unhas botas e uns carozos. De todo isto rescatouse unha escena 
íntegra, reformulouse o texto de Cernuda e naceu o monólogo sobre a casa natal. Este 
último, impulsou a escrita de novos monólogos (sobre Lynch no caso de Marta e sobre a 
esperanza no caso de María) como colchóns textuais para novas escenas sobre o soño e 
o amor. 

O mesmo aconteceu con a LEFA DO DÍA DESPOIS. Esta escena xurdiu a partir da imaxe dos 
corpos mortos das cadelas cheas de esperma que retiran os organizadores das raves do 
texto de Danis. Por unha improvisación proposta por unha das actrices ao resto, 
apareceu o elemento da crema solar, apareceu o xogo dentro da violencia e os límites até 
os que estaban dispostas a chegar. Este elemento quedou reservado durante moito 
tempo, mais retomouse durante un ensaio reducido a traballo de mesa por lesión dunha 
das creadoras e onde o tema estrela foi a microfísica do poder. 

A CULPA foi montada en base ao xogo de desprenderse dunha pelota que representase 
visualmente a culpa. Ese xogo inocente orixinou un material riquísimo e impensable 
elaborado polas propias actrices tomando como base a información e as intuicións que 
posuían sobre o non escrito por Danis do día a día das súas personaxes. Foi este un 
material inicial do que se seleccionaron e fixaron accións, mais que foi revisitado unha e 
outra vez até acadar con el o que se pretendía: a burla aceda ao concepto de culpa.  
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O carácter fragmentario e ecléctico do espectáculo facilitou un proceso de traballo 
desde diferentes puntos de partida e que ten como denominador común a convivencia 
dun imparable traballo físico e un bombardeo textual. Unha  vez obtido e ordenado todo o 
material atopámonos cunha montaxe feita a base de monólogos e polifonía que non 
beneficiaban ao posdrama por implicar esta última unha gran partiturización, un gran 
control e artificio. Era preciso romper o corsé, precisábanse fisuras, precisábanse os 
lixos da fala cotiá, precisaba outro tipo de respiración entre as actrices. Ante iso, as 
escenas foron revisadas, ampliouse o espazo para a conversa-improvisación, insistiuse 
na cuestión do valor do risco e do erro en escena porque o inesperado beneficia ao 
posdrama. Así foi como iniciamos un novo adestramento desde a praxe: a 
despreocupación atenta na escena. 

Claves 

Apropiarse do texto de Danis para distanciarse del mediante derivacións e asociacións 
libres até crear un universo común novo; conectar o texto con material biográfico; 
atopar a liberdade e a comodidade e o xogo dentro dun campo de traballo ben 
demarcado; aprender a traballar en alerta pero relaxadamente, con atención pero sen 
tensións; e sobre todo, estar disponible a todo o que apareza e tamén ao que parece que 
non aparece. Sen dúbida, o proceso clave foi o de romper o corsé e deixarse ver en 
escena. Mais só había que ser conscientes, saber que cando aparecese o teatro o único 
que había que facer era arrincarlle a cabeza, sorrir e continuar sen corsé. Só deste 
xeito, era posible acadar o que máis quere Kamouraska: a empatía co público. Para iso 
tamén é preciso estar disponible. O resto só foi traballo. Traballo e disponibilidade, ante 
todo. 
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Dous golpes de Inversa Teatro* 
Ester F. R./ Martiño G. R. 

 

* A autora e mailo autor desta crítica afastámonos á mantenta da normativa vixente alí onde 
esta entra en conflito coa pronuncia popular da nosa lingua. Isto afeta, en particular, ás 
formas contratas e ós grupos consonánticos “cultos”. 

 

 

KAMOURASKA 

Con Kamouraska Inversa Teatro segue a enfiar o seu proxeto artístico deseñado arredor 
da denuncia da violencia patriarcal. Pero nesta obra, o ton reflesivo de Expostas 
trastócase nun ton desesperado, desquiciado, cruel e, por veces, esperpéntico. A intensa 
dor que berran os personaxes só é aturable para @s espetador@s gracias á sorna e ó 
desenfado. Nalgunhas escenas, de maneira moi evocadora, o grito de raiba e 
desesperación é afogado por unha música aínda máis forte. Se Expostas presentaba ós 
personaxes atuando na sociedade, Kamouraska preséntaos nunha especie de limbo fóra 
do espazo e do tempo. Neste lugar sen nome acórdalles toda a dor da vida pasada e 
tratan de botala fóra. Senten morriña dun lugar ó que pertencer e falan da casa familiar 
como se se tratase dun refuxio, sen lembrala violencia alí vivida, a cal, malia todo, é 
espresada duramente noutras escenas da obra. En varias ocasións enuméranse, 
cúspense de vez, tódalas formas de violencia padecidas: a violencia sesual, a familiar, a 
da guerra, etc. 

Perante a opresión vivida nas relacións cos homes ábrese a posibilidade dunha vida en 
soidade: “Por que hai que agardar a atopar a alguén pra vivila vida?”, pregúntase un dos 
personaxes. “Se David pode vivir sen min, eu tamén podo vivir sen David”, afirma outro. O 
amor “romántico”, é dicir, o amor tal cal o entende esta sociedade, é criticado de forma 
demolidora. Nunha escena de marcado caráter humorístico un dos personaxes fai unha 
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parodia do “frechazo”, facendo rir ó público. Reducido á súa concreción, desprovisto de 
tódolos elementos mistificadores que o arrodean, o “frechazo” desvélase como un mero 
ritual social no que a muller se acaba poñendo a disposición do home. Cambiando de ton, 
a obra entretense noutra escena coa seguinte reflesión: e logo, temos que pensar que 
somos nós as que non temos corazón se non atopamos a ninguén dino de ser amado? 
¿Quen ten a culpa? 

“Quen ten a culpa?”, pregúntanse 
varios personaxes en distintas 
réplicas. Quen ten a culpa cando 
as relacións de poder están 
espalladas por todo o tecido 
social? Esta pregunta orienta ó 
público cara a cuestión da 
verdadeira natureza do poder 
masculino, que reside en todas 
partes e en ningunha. Ó se 
dispersar, a violencia ocúltase: 
“Podo facerte chorar só con ser 
amable”. E unha vez máis, o corpo. O corpo rexeitado, desprezado, un corpo noso que é 
doutros, un corpo prisión. Pero tamén un corpo que se rebela, que loita, que boxea 
metaforicamente coa realidade. 

 

 

EXPOSTAS 

Expostas é unha obra sobre a violencia patriarcal. Pero, máis que tratar da violencia 
visible e cuantificable, o que fai é abordala violencia invisible, simbólica e sutil que 
carateriza ó sistema da dominación masculina. E nisto reside o seu grande mérito: en 
visibilizalo invisible, en romper esa especie de segunda pel que nos envolve e constitúe a 
nosa propia identidade. 
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En primeiro lugar, a vivencia do propio corpo por parte das mulleres. Os seus corpos 
sábense permanentemente medidos, cuarteados, cousificados. Baixo a mirada continua 
d@s demais, as mulleres viven a distancia entre o seu corpo real e o corpo lexítimo, 
entre o seu ser e o deber ser instituído nos canons de beleza sociohistóricos. Este ollo 
esterno proxectado sobre o corpo transmúdase en cámara de vídeo en Expostas, cámara 
que entrega @s espetador@s todo o que o seu oxetivo catura. A obra presenta tamén a 
cuestión da interiorización inconsciente por parte dos personaxes femininos desta 
heteronomía con respeto do propio corpo, vivida como autoxenreira, como 
autodestrución que se espresa na propia condenación á soidade ou na entrega resinada a 
unha sesualidade allea, baseada no dominio e agochada baixo a careta da liberación 
sesual. Sentimentos e acións estes que non incitan a transformación ningunha, senón á 
repetición e á reprodución da dominación. Resulta interesante que o único personaxe 
feminino que parece ter triunfado neste mundo de homes participa de maneira máis ativa 
que as demais na reprodución do poder masculino. O poder de medir e clasificar ás 
demais mulleres esprésase á perfeción no casting que este personaxe dirixe. O reverso 
deste poder maniféstase no derrubamento da súa vida privada. 

Pero, por outra banda, esta obra de teatro quere apostar pola rutura consciente con esta 
naturalización da dominación. Neste sentido, un dos personaxes femininos manifesta a 
súa frustración erótica reclamando diretamente á súa parella, o personaxe masculino da 
obra, outra forma de amor e de sesualidade non cousificadores. Desexa, e así o di 
abertamente, deixar de ser un oxeto erótico e ser sempre plenamente persoa. Quere 
vivila súa sesualidade como unha atividade máis da súa vida, como unha espresión máis 
da súa persoa: “O amor non se pode separar das cousas”, di. O amor, o erotismo, as 
paixóns e os sentimentos, tal como os aprendemos e os vivimos nesta sociedade, non son 
espazos liberados da dominación, non son redutos de liberdade, senón un ámbito no que a 
dependencia se asume íntima e inconscientemente. Un personaxe guíndanos esta frase 
de maneira incisiva: “Toda declaración de amor é unha forma de humillación”. 

Esa insidiosa reprodución do poder sostida polas propias mulleres contra as demais e 
contra si mesmas supérase gracias a unha profunda crítica da insolidariedade e do 
egoísmo: “Os outros non esisten… Os outros somos nós”, di lucidamente un dos 
personaxes. Velaquí unha das chaves da conciencia transformadora: cada unha de nós 
somos tódalas mulleres. 
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Expostas preséntanos a mulleres cunha identidade persoal fráxil derivada da falta de 
chan firme, da ausencia de raíces. O seu ser non ten en que sosterse pra facerse e poder 
avanzar no mundo. Esta ausencia de raíces encárnase á perfeción no personaxe que vive 
no mar. É a muller do futuro, a muller de despois da destrución do planeta. Esta 
destrución da Terra está intimamente vencellada á destrución que xera a sociedade do 
presente, á atomización brutal do noso tempo que é o humus de tódalas formas de 
opresión, tamén do patriarcado. No medio da enorme tensión dramática da obra, 
escachamos coa risa pola sorna coa que se critica o falso progresismo de aquel@s que 
se gaban de ir contracorrente cuando viven, en realidade, plenamente integrad@s e 
reproducen, polo tanto, a dominación. 
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Miradas cara á escena contemporánea: 
Enzo Cormann, Fernando Renjifo e Darío Facal   

Josu Montero 
 

 

Da prosa do mundo á poesía do corazón1 

 
“O teatro é reacio, encabuxase; é fráxil, móvese. E ao mesmo tempo 
non deixa de nacer, palpita, é aquí e agora. Non se binariza, no se 
dixitaliza, non se sintetiza, nin sequera se deixa filmar, non se 
almacena. Digámolo: é arcaico. É tal vez no seu mesmo arcaísmo 
onde o teatro encontra a súa necesidade, a súa urxencia e, 
paradoxalmente, a súa modernidade. Constitúe unha bolsa de 
resistencia ao todo maquínico”. Este é un dos temas recorrentes 
nesta recopilación de artigos e conferencias do gran dramaturgo 
francés Enzo Cormann. E é que Cormann asegura que se o aire ou a 
agua escasean, tamén escasea a subxectividade, e que o teatro é un 
antídoto necesario contra a cousificación das relacións sociais, 
contra a presión e a opresión dos media e contra o consenso 
infantilizador que constitúe o transfondo da globalización mercantil. 
Para Cormann o teatro cumpre unha función implícita de crítica das 
representacións dominantes da realidade: “O teatro non serve para 

cambiar o mundo, pero si a mirada sobre o mundo”, escribe; e engade: “A re-
presentación teatral transformouse no lugar por excelencia da afirmación do dereito 
fundamental á singularidade”. Nestes textos o dramaturgo disecciona o teatro coas 
ferramentas do compromiso e do pensamento libre. Como pano de fondo, e ás veces nun 

                                                            
1 Artigo sobre o libro de Enzo Cormann Para que sirve el teatro? Artículos y conferencias. 

1987-2003. Universitat de València, 2007. 
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primeirísimo plano, a filosofía subversiva do pensador e amigo Felix Guattari, a cuxa 
memoria está adicado o libro.  

Cóntanos Cormann como sentiu aos dez anos, e sobre o palco, que o teatro é un plus de 
vida; ou como farto da práctica do xornalismo, comezou a deixar paso aos poucos á 
ficción nas súas crónicas e reportaxes, comprobando que o resultado era máis real que a 
propia realidade. Decidiu, entón, saltar “da prosa do mundo á poesía do corazón” e, sobre 
todo, “non servir nunca máis á realidade se non é para perturbala”. Fala do pracer de 
sentir o teatro na mesa de escribir e desa singular sensación de modelar a golpes de 
palabras a vida de outro. Resulta estimulante a súa teima en que o teatro non se deixe 
encadrar, escape a toda fórmula e se converta en prófugo, deshabituándose 
constantemente de si mesmo. Fálanos Cormann dese experimento chamado “O Gran 
Ritornello”, formado por el e por o jazzman Jean Marc Padovani. Partindo da idea de que 
no teatro o sentido ten moito que ver coa musicalidade, Cormann e Padovani, o teatro e o 
jazz, concidiron nun determinado tipo de relación co intre: o xúbilo rítmico. “No hai maior 
silencio que o silencio entre dúas notas”. 

 Unha destas conferencias foi pronunciada en España, na inauguración do I Encontro 
Internacional de Dramaturxia de Alacante en 2003. “O dramaturgo e os señores da 
guerra” foi o belixerante título elixido para cargar contra o “cidadán balante” e para 
defender que o papel do dramaturgo ten que consistir en crear un campo de tensións 
entre poesía e política: a poelítica: “No teatro prodúcese o paso do íntimo ao espazo 
político; e por iso debe cultivar bolsas de resistencia contra a maquin(iz)ación da 
Historia”. 

Máis belixerante aínda resulta a súa intervención nas “Xornadas contra a precariedade”, 
titulada “Precariedade da arte/Arte da precariedade”. Como o peor que lle pode pasar a 
un artista é converterse en funcionario, arte e precariedade van da man. Asume pois 
Cormann como necesaria a precariedade do artista, pero arremete contra a crecente 
precariedade do papel das artes na nosa sociedade, na que a miraxe da aldea global 
substitúe as asambleas vivas. A omnívora e omnipresente comunicación neutraliza a arte 
ao desconectala do mundo real; queda así reducido á beleza do xesto, ao solaz, ao lecer. 
Para conseguir a súa aceptación social o artista tem que cumprir un papel: colaborar, 
ser cómplice: “Un rol profundamente adaptador e incluínte. Os precarios da arte 
ofrécense para distraer o cidadán da súa precariedade. Funcionarización a medio prazo; 
quen sabe se como axudante de policía”, afirma con ironía. E conclúe: “Cando a 
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comunicación se esforza por encarrilar o consenso social, a  arte descarrila. A 
comunicación está ás órdes da orde; a arte só é desorde. A arte non é un servizo público, 
senón unha necesidade pública, un ben común. A arte interésase polo paradoxo do ladrón, 
pola loucura da razón de estado, polas razóns de estar tolo, pola loucura dos razoábeis; 
pola miudeza da Historia e pola grandeza das historias. A poesía do corazón contra a 
prosa do mundo”.  

E deixamos para o final a conferencia que dá título ao libro: “Para que serve o teatro?”, 
pronunciada en 2001 na Universidad de México. “O teatro é un exame, pero non solitario, 
introspectivo; non unha introspección senón unha extrospección. Un esforzo de saber 
colectivo: que ocorre?”. Fala aquí Cormann da presenza como esencia do teatro. O actor 
trae o pasado da escritura ao presente da escena, convirte a apnea do dramaturgo en 
respiración; da mesma forma que o panadeiro fai pan, o actor fai presente: este aquí e 
agora entalado entre o pasado e o futuro; e tamén presente: regalo, ofrenda, don. E 
conclúe: O teatro non debe colaborar, debe renunciar ao papel que se lle asigna no gran 
exército do crecemento, na gran maquinaria do producir/consumir. Pero tampouco pode, 
na súa opinión, pretender unha identidade resistente. “A re-presentación teatral obxecta 
a orde supostamente ineluctábel, cando non natural, das cousas”. Sexa como for: “Do 
mesmo xeito que non poderiamos deixar de alimentarnos, non saberiamos deixar de 
contarnos” 

 

O que se esvae no aire constrúe o posíbel2 
 

As últimas obras de Fernando Renjifo (Madrid, 1972) debuxaban unha senda fráxil pero 
decidida cara o despoxamento, cara o desapego; como el mesmo afirma: “Unha etapa da 
miña propia deconstrución”. Trátase dunha desposesión tanto existencial como 
dramatúrxica. Un camiño cara o descoñecido. De aí que asuma a falta de control sobre a 
obra, e mesmo a dúbida, “e militancia nesa dúbida, de se é a escena un lugar para isto”. 
Como afirma en “Tempos como espazos”: “O desexo: avanzar sen modelo de claridade”. E 

                                                            
2 Artigo sobre as obras de Fernando Renjifo El lugar y la palabra; Paisajes invisibles; Tiempos 

como espacios, Pliegos de Teatro y Danza, nº 31, 32, 33 
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na mesma obra, citando Eliot: “Para chegar ao que non sabes debes ir polo camiño da 
ignorancia. Para posuír debes ir polo camiño da desposesión”. 

Nas tres obras que compoñen esta serie 
denominada “O exilio e o reino” latexa un 
estado de introspección: “Hai un 
pensamento conscientemente retirado 
perante o inútil e o cansazo de si. E nun 
movemento de renuncia e de silencio hai un 
refuxio e abraio polo máis fráxil, case como 
un intento imposíbel”. O noso ollar de 
cidadáns do primeiro mundo é obsceno, no 
sentido literal e no etimolóxico: ob–scena, 
fóra da escena; isto é, o noso é un olhar que 
observa o mundo desde fóra, como se dun 
espectáculo se tratar; non formamos parte 
del, mirámolo estenderse ante os nosos 
ollos como un videoxogo. “O que vedes 
convertídelo en pornografía, vós que tendes 
visto tanto e agora non vedes nada”. A realidade disólvese so o olhar obsceno; por iso o 
real ten que ser un desafío para a mirada. Renjifo renuncia ao espectacular, intenta 
dirixir a mirada do espectador cara lugares moi pequenos, fráxiles, o máis baleiros e 
espidos posíbel: “O corpo como escena, a paisaxe como escena, o tempo como escena”, 
iso persegue, intentar apreixar o instante poético. 

“Queres ouvir o que xa sabes. Queres ver o que achas que coñeces. Medir o espazo e 
contar os pasos. Queres estar certo do teu lugar e da túa boa fe”. A fartura fronte a isto, 
fronte “este mundo demasiado cheo”, é o que impulsa a Renjifo a soltar as amarras e 
tomar distancia: “A miña distancia é exorcismo”, afirma. E esa distancia metafórica faise 
real. A súa anterior triloxía, “Homo politicus”, foi creada en Madrid (2004),  México 
(2005) e Rio de Janeiro (2006). E outro tanto acontece con esta triloxía de“O exilio e o 
reino”: “O lugar e a palabra” (2008) foi creada en Beirute, “Paisaxes invisíbeis” (2009) 
en Madrid, e “Tempos como Espazos” (2010) en Niamei. E en todas as cidades con actores 
do país.  
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Nesta deriva, neste marchar lonxe, Renjifo confiouse a guías experimentados. En “O lugar 
e a palabra” establece un diálogo entre dous poetas, peregrinos por camiños pouco 
transitados: o leonés Antonio Gamoneda e o sirio residente en Beirute Adonis; entre as 
súas voces deixa Renjifo escoitar outras voces, cotiás, da rúa, en Beirute. Renjifo 
encontra en Gamoneda un ronsel a seguir; hai unhas palabras do dramaturgo que 
pertencen ao poeta e que son esenciais nesta viaxe:  

“En la oscilación entre el compromiso y la contemplación, sin ver como excluyente lo uno 
de lo otro, voy encontrando nuevos lugares”.  

Co sirio Adonis hai tamén unha clara confluencia: “A realidade non é aquilo que se ve 
senón que é, esencialmente, o invisíbel. A éxtase, pola que o individuo se torna 
transparente. E o universo con el. A procura do espazo onde a razón xa no ten lugar”. 
Levar o invisíbel á escena! Esa transparencia aparece nestas tres pezas como unha clara 
aspiración, e a ansia dunha razón non lóxica, poética. 

Achegámonos dalgunha maneira a un certo misticismo, que está máis definido na 
seguinte peza, “Paisaxes invisíbeis”. Aí está, até, Xoán da Cruz e o seu “para vir ao que 
non sabes, tes que ir por onde non sabes”. E tamén están Zambrano, Miró, Oteiza, ou eses 
pintores clásicos orientais, reis do despoxamento. Pero a figura tutelar é aquí José Ángel 
Valente, o poeta do silencio, do coñecemento profundo do mundo a través da razón 
poética.  

“Y nada. / El vuelo. / Y nadie” 

Estos versos seus encabezan a obra.  

“Caer fue sólo / la ascensión a lo hondo” 

“Gravitación do baleiro, gravitación do voo xa despoxado, finalmente, da ave”. Creación 
sen creador! Obra sen artista! Despoxamento da Identidade! O paradoxo da razón poética. 
Ten esta peza un Caderno de traballo que recolle peculiares propostas aos actores: 
“Inscribir unha presenza que será ausente”, “Que hai entre o repouso e o movemento?”, 
“Mattise: o intre xusto antes da primera pincelada”, “Descubrir o cóncavo: dobras”, “A 
condición do que se esvae no aire constrúe o posíbel”, “Do abrazo quedou o oco e da 
calor a vibración”, “Unha asa rota como se apuntase ao infinito”. Minimalismo? “Percibir 
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a vibración da árbore inmóbil: así de pequeno é o meu achegamento”, escrebe Renjifo.  
Esta peza componse á súa vez de tres variacións, as dúas primeiras desenvólvense en La 
Fundición de Bilbo hai un ano, exactamente. “Paisaxe invisíbel III” en El Matadero de 
Madrid, con dous actores cos que non tiña traballado nin ensaiado previamente dándolles 
liberdade para facer. “Ante a imposibilidade de apreixar o inapreixábel decidín abrir a 
obra a aquilo que non teño capacidade de controlar. Expor a obra à súa máxima 
fraxilidade, liberala do seu propio peso e acabamento. Levar aquilo por si efémero ao 
límite do efémero”. 

En “Tempos como espazos” leva Renjifo as esculturas de Juan Muñoz a África. Fuxir da 
nosa terra baldía. Confrontarse co desafío do real. Onde os corpos só teñen presente. 
Atopar o sentido onde no se espera. Tras unha renuncia necesaria. “Onde imos? non é 
unha pregunta para o nómada”.                                                                                         

 

Teatro furioso contra os sucedáneos da realidade3 
 

 O dramaturgo e director Darío Facal déixao moi claro no prólogo que precede ás tres 
obras recollidas neste libro: o teatro non é para él unha ficción representada mais un 
suceso real. De aquí derívanse as principais características do seu teatro: non se apoia 
no progreso dunha trama; non recorre á invención dunha historia, expón as ideas de 
forma e directa; despoxa ao teatro das súas convencións máis arraigadas e así os textos 
das súas obras están máis achegados ao experimento, ao ensaio ou a poesía; o seu 
teatro coquetea coa performance, as instalacións, o video-arte ou a danza; tensión entre 
o escénico e o textual; supresión do concepto de personaxe e posta en valor da figura do 
actor creativo; intención abertamente ideolóxica. Estes rasgos son comúns a certa 
dramaturxia contemporánea, que busca conmocionar e provocar a reflexión. Pero ao 
contrario que outros autores-directores, Facal non nos ofrece os textos espidos, inclúe 
acotacións, descrición de accions, de imáxes ou de instalacións, fotos, debuxos… coa 
finalidade de facer partícipe o lector, en certo grao cando menos, da experiencia plástica, 
sensorial e poética de cada montaxe. 

                                                            
3 Sobre a obra de Dario Facal Obras incompletas (2003-2008), Ñaque editorial, 2009 
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A primera destas obras, “Morfoloxía da soidade”, estreouse no madrileño Teatro Pradillo 
en 2003. “As miñas decepcións precédenme. Insensibilízanme. Isólanme. Condéname ao 
fracaso. A decepción sucede no espazo que se abre entre a realidade e o desexo. Non 
sentir para tampouco sentir dor. Destrúo a realidade á forza de decepcións e de medo. 
Condénome a soidade.” Este é un fragmento do 
prólogo que abre a montaxe, toda unha 
declaración de intencións. O medo á realidade 
provoca alienación, depresión, incomunicación, e 
fai que inventemos sucedáneos nos que habitar: 
mundos virtuais, televisión, relacións a distancia, 
consumismo, emocións prefabricadas…Contra 
eles diríxense os furiosos dardos, máis ben 
bombas, desta obra. Textos e rabiosas accións 
sucédense ata deixar arrasado o escenario nunha 
abrasiva denuncia do vivir desapaixoado do home 
contemporáneo. “Temos todo o que necesitamos 
para non ter que sentir nada. Teño todo o que 
necesito para non necesitar os demáis”. Moitas 
das accións realízanas os actores enfundados en 
plástico como metáfora do isolamento, da asfixia, da incapacidade de acceder ao outro. 
Entre as accións figura tamén unha chamada real e ao vivo a un teléfono erótico. E os 
textos resultan igualmente poderosos, conformados en gran medida por apocalípticos 
collages, ou tal vez monstrosos zappings, un bombardeo de imaxes verbais e de ideas que 
conseguen deixar en evidencia a miseria deses sucedáneos da realidade nos que cada 
vez estamos máis enguedellados. E é que a soidade é un lugar seguro. Nestes textos 
aparece a Besta da Apocalipse, esa que fascina e marabilla á terra enteira, segundo San 
Xoan. E outra imaxe moi significativa: “Andy Warhol vixíame desde unha fiestra iluminada 
mentres camiño pola cidade escura dun cadro de Grosz”. E para terminar, no medio da 
destrución, un epílogo: “Educáronme no medo e despois dixéronme que iso era ser libre. 
Que buscase a miña felicidade. Pero a felicidade é imposíbel no medo”.  

“Kellogg`s Politik” foi estreada no 2004 no Festival Escena Abierta de Burgos; é unha 
montaxe que se centra na sutil imposición de modelos de vida, na saturación de obxectos 
de consumo material e ideolóxico. O espectáculo desenvólvese no interior dunha 
instalación. De novo utiliza Facal a lóxica do zapping para realizar unha parodia salvaxe da 
nosa esencial condición de consumidores: accións, imaxes e textos que progresan nun 
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crescendo de tensión, compulsión e absurdo. Logo da detallada explicación da instalación, 
ofrécensenos os textos e por fin o catálogo de accións , entre elas: “Forzar o sorriso con 
aparellos de dentista. Botar leite dentro das bragas. Tomar as medidas atándose con 
cinta métrica. Foder unhas nike. Encher as nike de ketchup. Baleirarse un spray de 
desodorante enriba”. E espigamos algún texto, auténtico catálogo  de pesadelos 
mediáticos: “Fillos da era tecnolóxica. Síndrome de Down. Sans e magros. 0% de materia 
graxa-gris. As caixas de cereais conspiran contra nós. Toda a información ao noso 
alcance para vomitala. Anorexia ideolóxica. O medo é a mensaxe. Cerebros catódicos. O 
desexo é a mensaxe. Viaxamos a velocidade ADSL. Cálculos infinitesimais e moscas 
pousadas sobre o arroz. Medramos no campo de concentración da cultura mediática. 
Auschwitz é o nome dun centro comercial. O holocausto do pensamento. No hai saida. A 
realidade ten 25 polegadas. O produto consómenos. A ditadura do pracer. Fast-food. 
Fast-Shopping. Fast-thinking. Consumo logo existo. Thank you, and God bless you all”. 

“Madrid Labirinto XXI” foi estreada na Sala Mirador de Madrid en 2008, e é un 
espectáculo dirixido por Darío Facal e escrito por él e por Peru Saiprez. No chan do 
escenario un collage de rueiros forman unha gran masa amarela –que ao final arderá- e 
sobre ela proxéctanse videos e palabras e teñen lugar as accións e os textos dunha peza 
máis edulcoradamente lírica que as precedentes, menos airada e máis impostada, na que 
se xoga cos mitos do Labirinto e o Minotauro coa ansia de voar de Ícaro e Dédalo. A peza 
é así un catálogo de fuxidas posíbeis -ou imposíbeis- dese labirinto. Amor ou desexo 
desesperado ou excesivo ou imposíbel, soños oníricos ou psicodélicos ou utópicos, 
pérdidas da identidade ou da consciencia… “Estamos feitos da mesma materia que os 
soños: de palabras”, proxéctase esta frase no chan mentras un actor grampa nel a súa 
roupa. 
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Didascalia 1 

O primeiro é un voo. De aire e ceos amplos, diferentes, ceos que transcorren un detrás 
do outro sen  mediar respiro. Un voo áxil, que ascende e descende de súpeto. De trazo 
xeométrico, decidido, un voo tiraliñas sen horizonte. 
O primeiro é aire. 
E quizáis unha música. Non sei.1. 
 

– Está aquí? 

– Non, hoxe non veu. Senta se queres... 

– Prefiro esperar de pé. Tardará moito? 

– Vén cando lle peta. Que levas aí? 

– Galletas. Fágollas eu 

– Falas? 

– Si. Fago galletas de laranxa con pasas de corinto córtoas unha por unha, coloco as 
pasas unha por unha e despois bótolles sucre unha por unha, métoas no forno e sento a 
esperar. Asómome á xanela do forno ata que fai ping! E entón sácoas, métoas nun 
tupperware e déixoas enriba da mesa. 

– Para que? 

– Por si vén ou manda alguén recollelas. Cando se poñen duras, tíroas e fago outras. Vén 
moito? 

– Case todos os días. Dásme unha? 

– Non 

– Que queres dicirlle? 

– Nada 

– Nada? 

– Non. Darlle as galletas, preguntarlle que tal está, que fai, en que pensa.... Esas cousas... 

– Só iso? 

– Non é pouco... 

– Iso é que tes ciumes 
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– Por que ía telos? 

– Non sei, a xente ten ciumes. Ciumentase de todo por medo á perda. É un mecanismo de 
defensa, unha arma natural para preservar a monogamia, díxoo alguén... 

– O que teño é meu e ninguén vai arrebatarmo... 

– Os ciumes devórante, consúmente, cégante.... Calquera pode entendelo.... Dáme unha 
galleta. 

– Non. 

– Os ciumes son culpa do amor e o amor sempre vén de fóra. Para iso é mellor quedar na 
casa. Calquera pode entendelo... Dáme unha galleta. 

– Non. 

– O que máis mola dos ciumes é provocalos, non padecelos. Si os provocas, 
revalorízante, si os padeces, devalúante. A clave está en saber investir ben o teu 
patrimonio en ciumes, estar pendente do índice Jealousy de Nova Iorque. Se provocas os 
ciumes vales máis e valer máis é o que vale, non? Digo eu: Séntense ciumes de alguén ou 
por alguén? 

– Non sei... Non é o mesmo? 

– Parece, non si? Sempre se di que o ciumes comente por dentro pero, en realidade, 
están fóra 

– Tardará moito? 

– Depende da altitude. Hai que joderse cos adverbios... De súpeto, entráronme unhas 
ganas tolas de comer unha galleta desas 

– Porque non son para ti 

– Eu iría buscalas 

– Non, non virías 

– Sí que o faría. Quedaría na túa porta esperando que saíras e comeríaas todas, diante 
de ti.  Sen deixar de mirarte. E despois devolveríache o tupperware baleiro e esperaría ás  

seguintes. 

– A ti non te faría galletas 

– Que me farías? 

– Non sei, tería que pensalo 
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– Por que cres que non vai buscar as túas galletas? 

– Algunha vez veu 

– Ó mellor xa non ten fame, ó mellor fanlle outra cousa noutro sitio 

– Non, non é iso. Non vén porque sabe que en realidade non fai falta que veña. Isto é 
cousa miña. 

– Pero estás aquí 

– Claro, son pequenos dramas 

– E se vén, que fas? 

– Se vén, morro 

– Podes vir traerlle as galletas ás veces que queiras 

– Gracias 

 

Didascalia II 
O segundo é unha man escribindo tras dunha porta: 
“Teño algo. Un comezo. Será un comezo secreto. Non lle direi nada a ninguén. Si fracaso 
será un fracaso enmimesmado. Así, ninguén poderá com-padecelo. Ámote”  

 

2. Make yourself 

– Que tal durmiches? 

– Estiven a soñar. Non durmín. 

– Fai un día precioso 

– Vino dende a xanela 

– Si, eu tamén. 

(…) 

– Hoxe puiden achegarme a 1 metro. Mañá non avanzarei máis. 

– É algo... Non prendes a luz? 

– Hoxe non. Achegueime a un metro pero a xanela seguía lonxe. Soñei con cordas... 

– Cordas? 
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– Sí 

– Menuda gilipollez 

– Depende do enfoque... 

– Eu estaba nun lugar que non coñezo. A luz era suave, morna... e viña dalgures. Había 
paredes pero no era quen de ver o teito. E eu estaba no mesmísimo centro daquela 
inmensidade e de súpeto as cordas agromaron, sen máis, de todas partes. Eu empecei a 
correr.  

Corría e corría pero nunca alcanzaba ningunha parede. Corría desesperadamente cara 
unha e non podía alcanzala e entón xiraba bruscamente cara outra. Sen parar. E as 
cordas agromaban e esvaraban polo chan e colgaban do teito que eu no podía ver. Pero 
non me tocaban.  Estaban por todas partes, comprendes? Eu fuxía delas, pero non me 
tocaban. E corría e pensaba en determe, en rendirme, en deixarme atrapar dunha vez. 
Pero tampouco era quen de parar de correr. 

– Estaría ben algo de luz, digo eu, cando hai luz éntranche ganas de chorar e vas pola rúa 
chorando coa luz desgarrándote os ollos, apalpando as paredes para non tropezar, é 
gracioso e un pouco incómodo. Vou mercar uns lentes de luz, para deixar de facer o 
ridículo. A xente ás veces ri, é normal, eu riría chegado o caso, ou case. Ata que non 
merque unhas lentes de luz non sairei. Hai que deixar de facer o ridículo, joder, que isto 
non é serio. Digo eu. 

– Tiñas frío, non si? 

– Só ó despertar. Por un momento vin as cordas, vinas claramente, cos ollos abertos, 
estaban aí tiradas, como mortas constrictor, por todo o cuarto, por un momento, e 
pensei: menuda gilipollez de soño.  

– Ves? Que che dixen... 

– Que pouco orixinal, este soño débeno ter centos, miles, millóns de persoas todos os 
días,   

para soñar isto é mellor facerse unha palla, vaia merda de soño común, vai merda de 
metáfora de todocristo, vaia merda de regramentación onírica, vaia merda de 
soñeconcordasenmoverSEDacasa. Eu, a partires de agora, vou soñar o que me saia do cú 
e non penso facelo con cordas trepadoras nunca máis, non señor, diso nada, que se 
jodan. E se tal, que veñan os maderos. Que veñan os maderos, se tal, e que me deteñan e 
me leven ó xuíz. Estou desexando botarme o xuiz ó careto e dicirlle: Señoría. E que se 
joda, por travesti. E despois, se tal, que volten os maderos e me dean unha malleira polo 
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morro e que me leven de novo ante o xuíz. Estou desexando que me leven de novo ó xuíz 
polo morro para dicirlle: Señoría. E que se joda outra vez.  

– Se queres, prende a luz 

– Non. Si me dán outra malleira polo morro, fágome pasar por inmigrante e a ver si hai 
collóns a botarme do país. Empezo a falar do revés e ninguén entende nada e traen a 
unha tradutora e catro intérpretes e montámoslle un circo ó xuiz, que che parece?. A ver 
se hai collóns. A ver. Que se vexan. A ver eses collón sobre a mesa. Todos cos collóns 
sobre a mesa, vostede tamén, iso é, cun par. O xuíz, os maderos, os intérpretes, o 
ordenanza e o secretario. Todos cos collóns de garabata e eu bérrolles: Dixen sobre a 
mesa, ostia! E a tradutora non entende nada e sae chorando. Pídome ser fiscal. Señoría, 
eu acúsome: esta é a miña patera e o xuíz rincha os dentes porque xa lle chamei travesti 
outra vez, pero eu non me amedentro. Señoría, eu excúsome: esta é a miña patera. E 
todos alí, diante miña, cos collóns ben postos sobre a mesa. Cun par cada quen, ben 
grandes e póñense a rañar neles alí mesmo, como debe ser. Entón eu dígolles: Señores, 
isto parece Tiffany´s. E aplaudo porque o cortés non quita o valente. Entón o xuíz pónse 
tontilla e solta unha risilla e os maderos e os intérpretes míranse con franqueza e 
quedan para tocarse un pouco os collóns e o secretario e o ordenanza flipan porque 
nunca se viran os collóns así, tan xuntiños, tan redondiños e namóranse. Enton eu berro: 
Eh! Que collóns pasa aquí? E que ninguén vai ter os santos  collóns de botarme do país? 
Entón o xuíz pídeme que lle diga Señoría ó ouvido e eu dígolle que non me sae dos collóns 
e el dime que entón pásase polo forro dos collóns a miña acusación e que non ha lugar. 
Sobreseimento da causa, a tomar por el culo. 
 

 

*Extracto da peza dramática “Agorafobia”, de Clara Gayo. 
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O espazo de tensións entre subxectividade e coñecemento que colocou as prácticas ensaísticas 
como un dos rexistros característicos da Modernidade é comparábel a aquel sobre o que se 
ergue o conflito entre investigación científica e creación artística. A defensa da experiencia 
personal como base do coñecemento, que Montaigne leva a efecto nunha das obras pioneiras 
deste xénero, é unha posición que se foi artelhando de xeitos diversos en cada momento, 
percorrendo a cultura contemporánea como unha estratexia recorrente contra verdades 
impostas desde os distintos espazos oficiais, como as propias universidades como espazos de 
produción de coñecemento. O fenómeno da arte moderna é unha forma de expresión radical 
desta subxectividade agora considerada polo mundo profesional en xeral e de forma particular a 
universidade como medio de introducir outras metodoloxías nas formas de facer na investigación 
teórica.  Como expuxen nun traballo anterior, do que este é en certo modo a continuación 
(Cornago 2010), estas metodoloxías poñen en xogo as potencias elementais do individuo, a súa 
capacidade de vincularse, de formar grupos e cooperar cos outros, de inventar para alén do 
aparente, de xestionar as emocións, de xogar, propondo un xeito máis práctico de traballar en 
teoría. 
 
A respecto da discusión sobre as artes como forma de investigación, ou dito doutro xeito, a 
respecto da necesidade de lexitimar as artes para pasaren formar parte dos ciclos superiores de 
ensino de mestrado e doutoramento, o ensaio, pola súa capacidade de abrir espazos intermedios, 
volve aparecer como un punto de partida eficaz para abordar este debate. Esta discusión, que 
adquiriu un novo protagonismo a raíz do Tratado de Boloña e a homologación do ensino das artes 
nos ciclos superiores, nace coa mesma Modernidade, o desenvolvemento do fenómeno artístico, a 
subxectividade e as ciencias modernas, especialmente das denominadas Humanidades. 
Simplificando os aspectos básicos da cuestión, temos, por un lado, a idea de subxectividade, unida 
á experiencia persoal, e, por outro, a idea de investigación como forma de produción do 
coñecemento como servizo público á comunidade. Entre elas fica a expresión desa experiencia a 
través das prácticas artísticas que deben converterse agora en instrumentos de investigación. 
 
Ciencia e arte, malia ter mirado en direccións distintas, partillan unha mesma necesidade dunha 
linguaxe formal que converta o resultado do traballo en algo comunicábel ou polo menos en 
condicións de ser presentado aos demais, de facerse e ser público. Neste sentido, ambas as duas 
proxéctanse cara un ámbito social. Dáse aí unha  vocación compartillada, pero abordada desde 
lugares distintos, polo que a maneira de se confrontar con esa mediación formal vai ser tamén 
diversa.  
 
No ámbito científico as linguaxes formais coas que se presentan os resultados dunha 
investigacións están consensuados polo que se denomina a “comunidade científica internacional”, 
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unha abstracción detrás da que se agochan normalmente os centros de investigación co prestixio 
suficiente para impor unha linguaxe común. Este prestixio a miúdo vén unido ao poder económico 
da institución.  O coñecemento, a delimitación dos campos de saber e os modos de traballalos é, 
antes de mais, unha cuestión de poder. Aínda que as discusións sobre os métodos de 
investigación parecen ocuparen unha parte do traballo científico, o certo é que é a linguaxe 
empregada para a súa representación o que termina outorgando a ese traballo a categoría de 
científico, e esas linguaxes, curiosamente, non son un tema que tenha suscitado debate ningún. É 
dicir, discútense moitas cousas, à parte dos métodos, como os campos de investigacións, o 
desenvolvemento do traballo, os posíbeis obxectivos, a utilidade dese traballo e as súas formas 
de difusión, pero o máis concreto, o modo material como iso se realiza para ser comunicábel, 
aquilo que temos máis á vista, o que facemos coas mans —como diría Godard, outras das 
referencias no campo do ensaio— é o máis difícil de ver. O único sobre o que si hai un interese é 
en uniformar esa linguaxe, que sexa a mesma para todos, para esa mesma linguaxe se puider 
converter ao mesmo tempo en criterio de avaliación e quedar así fóra do campo. Para alguén que 
domine esta linguaxe, é dicir, a o xeito de escreber un artigo científico, unha nota, unha recensión 
ou un estudo máis amplo, nos diferentes formatos aceptados pola academia, e cunha información 
mediana sobre o tema sobre o que quixer traballar, non resultará difícil publicar nunha das 
chamadas revistas de prestixio, aquelas que se axustan á normativa internacional. 
Paradoxalmente, un campo no que se fala pouco das formas, ao final convértese nunha cuestión 
de formas, as formas da ciencia ou os modos do coñecemento. 
 
A situación no campo da arte é obviamente distinta, porque aí os modos de representación, 
considerados como expresión dunha singularidade, dun eu, son o obxecto central do traballo; é 
dicir, todo o contrario do que acontece no ámbito das ciencias. Porén, isto non sería o problema, 
porque se entende que, en principio, a utilización de ferramentas artísticas nunha investigación 
non é unha práctica que exclúe a idea de obra de arte como resultado, antes ao contrario, ata 
servir de motor para a creación, ou polo menos convivir con esta. Se ben toda obra de arte pode 
ser considerada resultado dun proceso de investigación, aínda que sexa acerca da propia 
subxectividade do artista, o que fai posíbel rendibilizar na esfera social ese proceso como 
traballo de investigación non esixe a uniformidade dos modos de representación, mais antes 
depende do nivel de reflexión desa linguaxe acerca do que con ela se está a facer e o seu modo 
de produción. Esta forma de operar posta en escena, é dicir, feita pública, sacaría á luz os 
instrumentos empregados e a súa posíbel discusión, proxección ou modificación a respecto de 
outros campos de traballo. Este proceso de reflexión pode ser expresado por medio dun traballo 
formal que se pode converter tamén, case inevitábelmente polo seu modo de comunicación, 
nunha obra de creación en si mesma. 
 
Nese estudio anterior ao que me referín, “Artes e Humanidades: unha cuestión de formas (de 
facer)”, analizaba as relacións entre estes dous campos desde o punto de vista do concepto de 
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práctica fronte a teoría, e o desenvolvemento deste primeiro na cultura contemporánea. Como 
conclusión citaba o criterio proposto por Michel de Certeau (2007: 52) como marca de 
cientificidade: “Un discurso manterá por tanto unha marca de cientificidade ao facer explícitas as 
condicións e as regras da súa produción, e de entrada as relacións a partires das cales nace”. De 
este modo, o nivel de reflexión dunha obra sobre as propias condicións de produción estaría 
ligado á súa condición de científico, algo que, por outra banda, chegou a ser condición de 
numerosos proxectos artísticos nos que se adopta o contexto de produción como punto de 
partida do traballo creativo. 
 
 É neste punto da discusión, é dicir, na necesidade de facer público un proceso de traballo 
creativo que responde a unha práctica de autorreflexión, que o xénero ensaístico, como unha 
maneira de situarse fronte á subxectividade, por un lado, e fronte ao coñecemento, por outro, se 
presenta como un interesante espazo de cruzamento e punto de referencia. Máis que na idea de 
traballo en realización ou proceso aberto, características do xénero ensaístico, interésame 
agora destacar o que este ten de formalización rigorosa, aínda que non for sempre así evidente, 
é dicir, de construción dunha estrutura que expresa esa reflexión, a pesar de que esta estrutura 
poida facer pensar en algo non acabado, nun traballo aberto ou mesmo informe ou caótico.  
 
Estes dous aspectos poden parecer contraditorios, o que un sistema formal ten de xa construído, 
xa terminado, e ao mesmo tempo a impresión de apertura, de proceso en marcha; pero 
precisamente é este diálogo entre dous polos aparentemente distantes que nos vai permitir 
formular a idea de investigación como motor da creación artística seguindo coa proposta de De 
Certeau do facer científico como reflexión acerca das súas propias condicións de produción. Para 
que esta formalización do modo de presentación no se amose como un sistema pechado, é 
necesario que a mesma linguaxe remita a unha forma de abordar o traballo, a unha metodoloxía, 
unha forma de situarse fronte á idea de coñecemento, ou noutras palabras, un facer que se 
expresa mentres se vai facendo. O continente da obra vai tratar de coincidir coa forma da 
práctica que levou ata ese resultado, é dicir, co método de traballo. É así que a obra consegue 
falarnos non só dos resultados dun traballo previo, senón do mesmo proceso, ou sexa, da propia 
investigación que conduciu ata aí, de maneira que a forma de presentación ao público e o camiño 
que levou ata aí tendan a coincidir.  
 
Este tipo de obras pode adoptar un ton expositivo —que é a modalidade na que nos imos 
centrar— en forma de arquivos ou algunha outra estratexia de ordenación dun espazo abstracto 
e concreto ao mesmo tempo, que se presenta a un nivel formal como algo aparentemente 
despersonalizado, creando un efecto de transparencia e rigor; no entanto detrás desa 
construción latexa unha subxectividade aínda que for en conflito, unha mirada e unha actitude 
fronte ao que se está a amosar. A limpeza escénica do mecanismo como estrutura de exposición 
non exclúe, por tanto, a posta en pé dunha subxectividade que se fai máis visíbel canto máis bater 
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con esta maquinaria de coñecemento. Isto crea un conflito de forzas, porque o problema da 
ciencia, no sentido tradicional, é que non soporta a primeira persoa.  
 
Como en todo ensaio, este tipo de obras están formuladas como un proceso de discusión ou 
cuestionamento dun determinado espazo de coñecemento no que elas se inseriren e do que son, 
entón, resultado. Ao facer visíbel o método de operacións, a obra delimita unha posición de 
conflito fronte a ese campo de coñecemento, que é a cuestión que fica formulada de fondo. E tras 
esta posición estrutural o que se deixa ver é unha subxectividade que se interroga, acumula 
materiais, opera con eles para tratar de contestar ás preguntas formuladas. A imposibilidade de 
chegar a unha resposta clara amosa, non só as limitacións dunha forma de operar, senón sobre 
todo as limitacións desa subxectividade. Amosar esas limitacións é o acerto ou a potencia desa 
maquinaria de coñecemento que é a arte transformada en forma de investigación. 
 
Todo ensaio implica en maior ou menor grao unha estratexia de escenificación do propio conflito 
que se está a representar. Como parte desa escenificación focalízase non só un suxeito de 
enunciación, que pode chegar a confundirse co propio dispositivo, senón un receptor ao que vai 
dirixido o traballo. Por este motivo, unha parte importante da tendencia ao ensaio desde campos 
artísticos distintos explícase por esa necesidade de facer visíbel o contexto social no que a obra 
se realiza e o marco pragmático da comunicación artística ou científica. Como explica o director 
do grupo teatral L'Alakran, Óskar Gómez, nun traballo aínda inédito, esa necesidade de facer 
visíbel unha posición fronte ao propio traballo e, ao mesmo tempo, de obrigar ao espectador a 
tomar unha posición fronte ao que ve, é unha necesidade política. 
 
Deste modo, aplicando o exposto ata aquí, diremos que a complexidade do traballo do artista 
libanés Walid Raad radica no só no rigor formal que exhibe, mais ao mesmo tempo nesa 
construción dun espazo máis amplo no que se encadra a obra, un contexto formal, persoal e 
político no que se difuminan os límites da obra mesma. Para facer visíbel este espazo de 
actuación, un espazo artístico, que non oculta o que ten de profesional e á vez de persoal, recorre 
a unha serie de estratexias escénicas que permiten emparentar o que foi o seu proxecto central 
durante varios anos, os arquivos construídos por The Atlas Group, co xénero ensaístico antes 
mesmo que coa dimensión puramente historicista coa que se presenta o proxecto, sen unha 
cousa excluir a outra. Desde un punto de vista da investigación proposta, poderiamos calificar 
este traballo como un ensaio histórico, ou mellor aínda, unha tentativa de (des)facer a historia. A 
obra está composta por numerosos documentos visuais, sobre todo fotografías, vídeos e 
cadernos de notas, organizados en forma de arquivos. O más rechamante é que a través da súa 
forma de organización vanse fiando relatos que focalizan en primeiro lugar o proceso material de 
produción destas obras, tipo de autoría, situación concreta nas que se levaron a cabo, datas e 
lugares, historia dos traballos ata chegar ás mans de The Atlas Group, formas de exposición, e 
ata lugares e xeitos nos que se difundiu posteriormente toda a obra.  
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A presentación do traballo como arquivo forma parte da obra, da súa posta en escena como 
proxecto de investigación. Na páxina web —www.theatlasgroup.org— atópanse reproducións das 
fotos, vídeos e cadernos, así como explicacións detalladas do contido, idioma dos textos ou as 
gravacións e datos técnicos precisos de cada traballo, presentados como documentos, e ademáis 
faise un historial do traballo completo, cos datos de contacto, publicacións e lugares onde se 
exhibiu ou se irá exhibindo, unha forma de exhibición que en si implica unha sorte de 
escenificación e que vai mudando segundo os formatos.  
 
The Atlas Group púxose en marcha en 1999 e o seu obxectivo é a investigación e documentación 
de materiais sobre a historia do Líbano, especialmente entre 1975 e1991 que durou a guerra civil. 
Para iso traballan na localización, estudo, preservación e produción de novos artefactos sonoros, 
visuais, literarios ou de outro tipo, que boten luz sobre este tema. Dentro deste marco producen 
ou conservan cadernos, películas, fotografías e vídeos.  
 
Os documentos están clasificados en tres tipos de arquivos. Arquivos A: os producidos e 
atribuidos a individuos ou organizacións nomeadas imaxinariamente: o Dr. Fakhouri, historiador 
libanés, Raad, atribuídos a Walid Raad e donados a The Atlas Group en 2004, e Bachar, que foi 
secuestrado xunto con tres estadounidenses por radicais islamistas durante os anos oitenta, no 
que se coñeceu como a crise dos reféns. Arquivos FD: os documentos producidos e atribuídos a 
individuos e organizacións anónimas, nos que se atopan os porta-folios dos Arquivos Secretos e 
Operador #17. E Arquivos AGP: os documentos producidos e atribuídos a The Atlas Group, 
agrupados en dous porta-folios, The Sweet Talk File e The Thin Neck File. En cada pasta hai unha 
pequena introdución onde se dan datos de cada un dos autores, a motivación que lles levou a 
realizar esas obras e as circunstancias nas que os documentos chegaron ao Arquivo, así como os 
documentos aos que hai acceso e aqueles que, sexa por extravío, porque non están ainda 
preparados ou por calquera tipo de prohibición, non se amosan. 
 
O Arquivo introduce un alto grao de fabulación que permite reinventar identidades, procedencias 
e circunstancias. Deste xeito, cada documento non é só unha obra en si mesma, senón un nó 
dunha complexa rede de relacións, feitos históricos, acasos e situacións sobre os que se vai 
tecendo unha meada na que se confunden os límites entre realidade e ficción. A pesar da 
declarada dimensión ficcional do Arquivo, abertamente presentada, a exactitude coa que se dan 
os datos inventados, mesmo para establecer os puntos de dúbidas, e a precisión case obsesiva 
coa que se manexan os documentos, que caracteriza a propia realización das obras, fai que sexa 
case inevitábel terminar disolvendo a identidade real do artista por tras desta complexa 
escenificación do seu traballo e a historia á que se refere, a mesma historia do Líbano, é dicir, a 
súa propia historia. 
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Esta operación escenifícase en cada presentación do Arquivo, que pode adoptar as formas de 
instalación multimedia, proxección nunha só canle, exposición fotográfica ou conferencia, tal e 
como se explica na páxina web. En cada un destes espazos, e especialmente no caso da 
conferencia, desprégase outra vez unha estratexia de escenificación que envolve nunha rara 
maraña esta multitude de pezas documentais. O sentido que podería ter cada unha delas de 
forma illada muda radicalmente cando se considera como parte desta estraña rede de ficcións e 
realidades, de puntos de vista, identidades e circunstancias persoais. 
 
Xunto a exactitude obsesiva que organiza a economía de todo o arquivo chama a atención o 
imaxinativo dos títulos dos porta-folios e o peregrino dos proxectos que as animaron. A 
pretendida obxetividade histórica que move o traballo fai de contrapunto coas motivacións 
singulares que latexan detrás de cada iniciativa e ata cos resultados case sempre chamativos se 
os pensarmos desde a lóxica da documentación historiográfica habitual. Revisando o arquivo 
coñécense datos e feitos concretos da historia recente do Líbano, pero sobre todo déixase ver o 
que non se coñece, o que non está incluido nestes nin noutros datos que se puidesen engadir, 
déixase ver o que non se di directamente. Eses espazos medran entre uns e outros arquivos, 
entre os obxectivos propostos e os resultados, entre os proxectos dos seus artífices e o modo 
como o fixeron realidade. O contraste entre unhas e outras series de documentos, con temáticas 
relacionadas pero desde espazos distintos, contribúe entrementes a esta apertura de lugares 
que se proxectan sobre o receptor en forma de interrogante acerca do que en realidade están a 
ver. 
 
Seguindo co proxecto de Foucault de investigar as formas de enunciación, é dicir, as condicións 
que fan posíbel un enunciado ou campo de coñecemento, Agamben define o arquivo como un 
“sistema das relacións entre o non dito e o dito”, un xogo de tensións sobre o que se constrúe 
este Arquivo e que se volve dalgún xeito reproducir en cada un dos porta-folios. É se cadra un 
dos casos máis rechamantes o da testemuña —unha forma de dicir que Agamben formula de 
forma paralela a do arquivo— de Souheil Bachar, o refén árabe que foi secuestrado durante os 
anos oitenta xunto cos estadounidenses, un episodio que ocupou un lugar central nas relacións 
internacionais entre Líbano, Estados Unidos, Francia e Reino Unido, e que desencadeou diversos 
escándalos políticos. Bachar estivo secuestrado entre 1983 e 1993, e durante tres meses 
coincidiu con cinco americanos nun espazo de 12 pés cadrados nun soto dun edificio próximo ao 
aeroporto de Beirute. Foi o único refén árabe secuestrado cos americanos. En 1999 colabora con 
The Atlas Group e produce 53 videos, dos que fóra do Líbano só se amosaron dous, en versión 
inglesa, de 16 minutos e 28 segundos de duración en total. Como ocorre con todos os documentos 
do Arquivo, nel trátase o tema proposto, pero cunha elaboración formal que ten un efecto de 
descentramento. Este video comeza coa pantalla en negro e lexendas en branco, explicando a 
situación que viviu Bachar e a súa petición de as declaracións apareceren sobre unha pantalla en 
negro ou en azul, lembrando o Mediterráneo —unha cor recorrente no Arquivo, que aparecerá 
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tamén nos Arquivos Secretos—, e a súa voz ser traducida por unha voz metálica con ton feminino. 
No entanto, pasados uns minutos, vese a súa imaxe, nun escenario típico de refén secuestrado, 
falando en árabe fronte a cámara, coa tradución en inglés nunha voz de muller. Aí fala das 
situación que se produciron durante o secuestro e dos cinco libros que escreberon cada un dos 
americanos cando foron liberados. Os cinco libros, dos que se amosan as portadas, comezan 
aludindo ao tempo atmosférico. Subliña a diferente percepción que cada un tivo desa experiencia, 
e detense en explicar o comportamento sexual que se xenerou durante o secuestro e a relación 
do rexeitamento e ao mesmo tempo de atracción física que os cinco tiveron con el. Conforme 
avanza o vídeo comeza a haber interrupcións, cortes de sinal, ruídos de fondo e imaxes de 
arquivo con declaracións oficiais do secuestro, noticias do escándalo pola venda de armas de 
Estados Unidos a Irán, que se coñeceu como Irán-contra, e que se fixo público a raíz deste 
incidente. Cara o final do video pásanse dous minutos e doce segundos de proxección coa pantalla 
sen sinal, que é o tempo das gravacións que lles facían durante o secuestro. Se o Arquivo 
establece unha relación entre o dito e o dito, o testemuño, seguindo Agamben, fórmase sobre 
unha tensión entre o dentro e o fóra, o que se pode dicir e o que non se alcanza a dicir, pero que 
se fai tamén presente. É a expresión escénica dunha imposibilidade, dun límite, dunha tensión co 
indecíbel, sobre a que se constrúe a declaración. 
 
Non é por acaso que ao comezo do libro onde Foucault leva a cabo o que denomina unha 
arqueoloxía dos campos de coñecemento, especialmente no referente ás Humanidades, desde a 
Idade Media ata a época moderna, pasando polo período clásico, se cite aquela famosa 
enciclopedia chinesa da que fala Borges nun dos seus contos. A disparidade nos criterios de 
clasificación desta enciclopedia rompe a unidade do espazo de enunciación, do que se pode dicir e 
o que non se pode dicir, facendo visíbel esta fractura. Fronte a utopía que remite a un non lugar, a 
heterotopia sería, seguindo Foucault, a realización material dun espazo a partir de realidades 
presentadas desde lóxicas distintas. Así, por exemplo, dentro dos documentos atribuídos ao Dr. 
Fakhouri, no arquivo A, amósanse tres cadernos (núms. 38, 57 e 72), dos 226 que deixou a The 
Atlas Group (aínda que na introducción a este arquivo anúnciase só dous), e dous filmes cunha 
duración de 1 min. 43 seg., tituladas Miracolous Beginning e No, Illnes is Neither Here not There, 
ademáis de 24 autorretratos a preto e branco da única viaxe que fixo fóra do Líbano, a París e 
Roma, no ano 1958-1959. Dos cadernos, o primeiro, Already Been in a Lake of Fire, contén fotos 
dos modelos dos automóbeis utilizados en atentados con bomba entre 1975 e 1991, acompañados 
dun texto onde se dá información precisa sobre as circunstancias de cada explosión, data, radio 
de terreo que foi afectado pola explosión, tipo de explosivo. O segundo contén fotos de placas con 
anuncios de consultas médicas ou dentistas colocadas nas rúas. E o terceiro, Missing Lebanese 
wars, contén vinte placas na que se ve un cabalo chegando á meta, rodeado de todo tipo de datos 
acerca da carreira na que gañou as apostas. No arquivo explícase que era famosa a afición dos 
historiadores libaneses polas carreiras de cabalo, e que entre eles apostaban a adiviñar os 
segundos exactos de diferenza entre a chegada do cabalo é o momento en que o fotógrafo tiraba 
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a foto.  A heteroxeneidade non só dos contidos de cada arquivo, mesmo ata das motivacións que 
levaron a realizar cada un dos proxectos, poténciase por medio dos títulos dos Arquivos, que non 
teñen nada que ver co contido, pero proxéctaos cara outras realidades. 
 
Prodúcese así unha especie de desvío entre aquilo ao que se apunta e o que na realidade se fai, 
que abre ese espazo de dúbida acerca dos modos do funcionamento do que se coñece como 
historia, documentación ou verdade dos feitos. Entre os documentos do Arquivo FD, atribuídos a 
personas anónimas, están os vídeos do Operador #17, un oficial do departamento de intelixencia 
militar libanesa cuxo traballo consistía en espiar cunha cámara, desde un lugar de observación 
disfrazado de posto de comida rápida, ás personas que transitaban por La Corniche, un coñecido 
paseo marítimo de Beirute Leste. En 1999 o Operador, que nacera no sector Oeste, onde nunca 
tivo oportunidade de ver o solpor, decide mover a cámara uns minutos cada tardiña cara o punto 
onde se estaba a pór o sol e gravar. Finalmente foi descuberto e despedido. O vídeo que se amosa 
fíxose cos rexistros que lle permitiron conservar, colocados uns tras dos outros a cámara 
rápida. Este desvío da cámara podería expresar metafóricamente a ecuación epistemolóxica coa 
que opera o Arquivo, unha fórmula de descentramento que fai visíbel o conflicto entre o que se 
amosa e o que non se amosa. A obra de Walid Raad non consiste só na produción destes 
documentos, senón neste calculado exercicio de desvío permanente, producido en direccións 
distintas, e montado sobre unha complexa mea de identidades inventadas, proxectos de 
documentación e realizacións materiais deses proxectos. 
 
Este xogo de constrastes que se desdobran para descubrir novos vértices sobre os que vai 
medrando a estrutura da obra, supón unha forma de traballar en arte, pero ao mesmo tempo un 
camiño para reconsiderar o que chamamos coñecemento, neste caso da historia, ou o modo de 
dar conta dunha realidade a través de prácticas documentais. Un dos modelos desta metodoloxía 
creativa de investigación está no traballo que ocupou a Walter Benjamin os últimos quince anos 
da súa vida e que finalmente deixou inacabado, O libro das pasaxes. Como no caso de Walid Raad, 
trátase tamén dunha investigación que ten a historia como obxectivo, neste caso, das 
transformacións no París da segunda metade do século XIX, aínda que indirectamente, como en 
todo exercicio de historia, estáse a falar dun presente. Para amosar eses cambios recórrese á 
presentación dunha serie de materiais textuais, procedentes de fontes diversas e organizados en 
forma de arquivos. O modo de operar, novamente, como na enciclopedia borgiana, establécese 
por contraste entre eses materiais. Como se di ao comezo, o obxectivo do libro é “unha ilusión 
que foi expresada por Schopenhauer na fórmula de que para captar a esencia da historia basta 
con comparar a Heródoto coa Presse du matin” (50). Como explica o propio autor, recórrese á 
técnica da montaxe entre elementos diversos para amosar antes que dicir, deixando do lado do 
espectador desta sorte de escenificación literaria a opción de entrar no xogo. Esta metodoloxía 
dá lugar en si mesma a un tipo de práctica, unha maneira de operar cos materiais. A 
interpretación destes maeriais non está dada, senón informada a través do modo de traballar 
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estes materiais en función dunha forma precisa de ordenación. Agora ben, o principio que guía 
esa forma de ordenación, a estrutura mesma da presentación, non vén dada por unha 
determinada lectura destes materiais (este é un traballo que debe completar o 
lector/espectador), senón por unha metodoloxía, por unha forma de entender o coñecemento da 
historia, como no caso de Walid Raad. “A historia que amosaba as cousas como propiamente 
foron foi o máis potente narcótico do século”, afirma Benjamin (465). En contra desta lectura 
predeterminada sobre o mito positivista da historia e a obxectividade como base da investigación, 
érguese outro modo de operar que recorre a estratexias estéticas para colocar en primeiro 
lugar a materialidade dos documentos na súa máxima concreción. Como explica o filósofo alemán, 
a tactilidade destes documentos, a visión de preto —unha dimensión constante no traballo de 
Raad— sunstitúe á percepción óptica, construída desde a distancia. Fronte a esta, e a pesar da 
aparencia de obxectividade que o abrangue todo, os materiais do Arquivo convidan a unha 
experiencia máis corpórea, a perderse entre os seus labirintos, prolixas descricións de 
documentos que non gardan nada, feitos documentados de tal modo que conducen a outros 
lugares, camiños que converxen e proxectos que se perden entre o desexo de quen os levou a 
cabo e a realidade que quixeron aprehender 
 
Neste sentido compara Benjamin o coleccionista co alegorista, como dúas actitudes distintas 
pero complementarias de recuperar o pasado e colocarse fronte á historia. O coleccionista, a 
través do modo de ordear os materiais, trata de completar as lagoas que se abren entre eles, de 
maneira que cheguen a reconstruír unha historia, que teñan un sentido lóxico recuperado dos 
contextos dos que proveñen eses restos documentais. O alegorista opera có mesmo afán de 
concreción e pormenor, pero a súa paixón formal atraizoa a súa lóxica e o propio método, 
convertido xa nunha construción cun funcionamento que lle dá vida propia, inicia un camiño cara 
un alén que se recrea nos ocos abertos, nas non coincidencias, nas limitacións e os desvíos. O 
arquivo convértese así nunha sorte de xeróglifo, máis parecido a unha alegoría que hai que 
descifrar que a unha colección de documentos nos que se reconstrúe de forma lineal unha 
realidade pasada. O sentido xa non pode nacer dunha totalidade, da totalidade da colección que 
trata de dar conta dunha historia, senón do segredo do detalle, do misterio do trazo, do “pequeno 
momento singular” ao que se refire Benjamin (464), e no que haberá que descubrir “o cristal do 
acontecer total”. 
 
Aínda que non todo son coincidencias. A diferenza d'O libro das pasaxes, descrito polo autor como 
a “arte de citar sen comiñas”, The Atlas Group non só recorre a esas comiñas, senón que as 
recrea por medio da ficción có obxectivo de potenciar aínda máis a singularidade de cada serie. O 
grao de realidade documental que deixan ver estes documentos, a pesar da súa produción 
artística, queda descentrado ao ser colocado dentro desta constelación —recorrendo a un 
concepto afín ao mundo de Benjamin e retomado logo por Adorno— de identidades, feitos 
históricos e rexistros documentais. Adorno, quen non deixou de dialogar co traballo de Benjamin, 
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insistirá na radicalidade coa que este tipo de prácticas se opón, a partir dun fragmentarismo 
potenciado sobre a súa concreción material, a calquera abstracción que trate de reducir a 
realidade a un único principio ou a un so olhar: «O ensaio pensa discontinuamente, como a 
realidade é discontinua, e atopa a súa unidade a través das rupturas, non tentando tapalas. A 
armonía da orde lóxica engana acerca do ser antagonístico de aquilo ao que se lle impuxo unha 
orde» (Adorno 1962: 27) 
 
The Atlas Group tampouco recorre a esa atmosfera de ensoñación coa que Benjamin definiu o 
capitalismo e á que apelou estéticamente para espertar da propia dimensión fantasmal da 
historia. Fronte ao difuso dos soños e a bruma das lembranzas, do que xa foi, o Arquivo, a nivel 
metodolóxico, preséntase cunha ambición de transparencia que comeza a ser sospeitosa a 
medida que a propia insistencia no detalle se torna confusa, sen deixar por iso de ceder no 
esforzo. Tras una presentación dunha claridade meridiana, tanto nas súas formas como na súa 
lóxica, na que ata se advirte ao visitante do recurso á ficción, a acumulación de detalles, de 
encrucilladas que se pechan sobre si mesmas, de pequenos episodios repetidos obsesivamente, 
advírtenos das trampas do mito da obxectividade, o engano do demasiado visíbel, do que non se 
ve de tan preto que está, a lóxica aparente dunha economía pornográfica do exceso, do 
excesivamente informado, do excesivamente destruído, do excesivamente fotografado, o 
excesivamente amosado, ata nos seus mínimos detalles, que é a lóxica coa que opera o mercado 
da información documental. 
 
A literalidade do Arquivo, a riqueza de detalles, tanto a respecto dass situacións que rodean cada 
serie de documentos, como á execución de cada un deles, fai difícil dar conta del se non é a 
través do rexistro de cada unha das descricións, ás que habería que sumar a descrición dos 
traballos que compoñen cada porta-folio. A pesar do relativamente aprehensíbel das súas 
dimensións cando se mira ao lonxe, o Arquivo vai medrando a medida que nos achegamos nunha 
inesgotábel concreción de detalles que fan pensar no igualmente inabarcábel da realidade á que 
remiten, unha realidade onde o desexo que anima a ficción de cada un destes proxectos 
documentais e a destrución que documentan conviven a partes iguais. O afán de acumulación, 
segundo di Benjamin no arquivo adicado ao coleccionista a través dunha cita do libro de Paul 
Morand, Os sete pecados capitais (H 2 a, 3), é un signo precursor da morte.  
 
Como a complexa realidade dun país en guerra ao longo de 16 anos, tan facilmente reducíbel polos 
medios a mil imaxes nas que sempre se ve o mesmo, o Arquivo constrúese sobre un sistema de 
tensións e contrastes entre tons distintos e texturas diversas, imposíbeis de reducir a unha única 
perspectiva ou unha única historia capaz de dar conta de toda a realidade. A imaxinación, 
presentada como instrumento de traballo, consegue transformar o aparentemente homoxéneo 
dunha guerra como paisaxe de destrución nunha realidade chea de ocos, infinitamente máis 
complexa do que deixan ver as imaxes hoxe xa case convencionais de países árabes en guerra. A 
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capacidade de descentramento que ten a arte, aplicada á investigación histórica, permite 
cuestionar as formas do coñecemento e os resultados que se desprenden dos modelos 
metodolóxicos habituais, propoñendo outros espazos e outros modos de actuación que exixen o 
máximo de atención sobre a materialidade concreta e singular dos contextos nos que se 
producen esas mesmas actuacións. 
 
Finalmente, ligando cun dos temas claves neste debate sobre as artes como forma de 
investigación, o xénero ensaístico constrúese, ao tempo que se desenvolve, como un tipo de 
práctica, é dicir, non só como o resultado dese facer, senón tamén como un facer en si mesmo, 
como un modo de estar e operar. Por detrás do ensaio déixase ver o xesto de quen manexa os 
arquivos, a relación física cos documentos, a actitude do que busca os restos, do que fala e 
negocia para “fabricar” novas testemuñas, a posición manual do que retalla e pega as novas, do 
que monta o dispositivo, do que describe devagar cada anaco de historia colocándoa nun sitio 
preciso, construíndo unha obra que en si mesma se ha converter nun labirinto e nunha forma de 
construír labirintos, nunha historia e nun modo de situarse fronte á historia, nun facer e nunha 
forma do facer, é dicir, nunha metodoloxía. 
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Apéndice: Mapa do Arquivo de The Atlas Group 
 
ARQUIVOS A 
 
  �Arquivos do Dr. Fakhouri 
 Cadernos:  Already Been in a Lake of Fire_Notebook Volume 38 
                    Livre d’or 57_Notebook Volume 57 
                    Missing Lebanese wars_Notebook Volume 72 
 Fotografías:  Civilizationally we do not dig holes to bury ourselves 
 Videos:  Miraculous Beginnings / No, Illnes is neither Here Nor There  
 
�Arquivos de Raad 
Cadernos: Let´s be honest, the weather helped 
Fotografías:  We decided to let them say, “we are convinced”, twice. 
 
�Archivos de Bachar 
Videos:  Hostage: The Bachar Tapes (English Version) 
 
ARCHIVOS FD  
 
�Os Arquivos Secretos 
 Fotografías:  Secrets in the Open Sea 
 
�Arquivos do Operator #17 
Video: I only wish that I could weep Summary 
 
ARQUIVOS AGP 
 
� The Sweet Talk File  
 Fotografías:  Sweet talk: The Hilwé comissions (1992-2004) 
 
�The Thin Neck File 
Fotografías: My Neck is Thinner than a Hair: A History of cars bombs in the  
                                 Lebanese Wars (1975-1991):_Volumes 1-245. 
Instalación mediática: I was overcome with a momentary panic at the thought that 
                                they might be right 
Video: We can make rain, but noone came to ask 
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JULIO FERNÁNDEZ 

Drama naiperiano 

 

Cando os cabaleiros das Cruzadas percorrían o mundo en busca dunha explicación  
ao mundo coñecido, o mundo xa estaba sendo representado a través dun xogo de cartas  

prohibido. É posible que a mesma palabra naipe derive de ma’íb, censurable en árabe. O mundo 
descrito a través das cartas é a ilustración mesma da realidade coñecida:  

Os bastos o pobo agrícola, os ouros a nobreza e a monarquía,  
as copas o poder eclesiástico, e as espadas o exército.  

Xogar a ilustrar o mundo foi algo que en si mesmo nacía prohibido, constituíase a través  
da súa autodefinición en asunto perigoso e susceptible de caer na condena. A dramaturxia  

que constrúen os personaxes das cartas medievais entran a formar parte dun drama autónomo  
que non necesita da confirmación da realidade, precisamente pola capacidade de xogar  

con ela, criticándolla, someténdolla a xuízo, á xurídica sorte do alea jacta es.  
Os naipes, fragmentos de pergamiño, cartóns impresos, pau do xogo de cartas -tal e como  

en galego-portugués pasaran a significar na Idade Media-, describen a sorte de quen os toma e  
configuran o destino inescusable do xogador, definen o acontecemento aínda sen acontecer,  

e son -a fin de contas- anacos dunha dramaturxia máis ampla, imposible de resolver antes  
de que o desenlace poña fin á partida.  

Neste xogo de naipes en branco, o xogador se porá en contacto a través do correo  
dameromudo@gmail.com co dramaturgo para atopar o modo de coñecer o  

contido da microescena que lle corresponde, un contido que será abandonado  
por Damero Mudo nun lugar da cidade de tal xeito e que o xogador deberá  

atopar en tal data, a tal hora.  
Un naipe, á súa vez, que interaccionará cos naipes doutros xogadores,  

individual ou colectivamente, e cuxo contido poderá variar dependendo de múltiples  
circunstancias, incluídas as metereolóxicas. 
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Colaboradors Núa 1: 
Paulina Funes, artista multiplurifuncional, interésase polo aspecto plástico, visual e imaxinario 
da escena. 

Chefa Alonso, naceu ao pé do mar. Alterna a práctica da improvisación libre e o free jazz coa 
condución de orquestras de improvisadores, a interpretación e a composición de música para 
teatro e danza. É doutora en improvisación e composición. 

Ánxela Doval, licencada en filosofía e amante do teatro e do ensino, logra conxugar as súas 
paixóns ensinando filosofía a través do teatro nun centro de secundaria. 

Vanesa Sotelo, escribe, dirixe e actúa. É subdirectora da Revista Galega de Teatro e colabora 
coa revista Artez. 

Ester F.R e Martiño G.R., adícanse a filosofía. Están comprometidos coa creación dun 
pensamento filosófico revolucionario e, xa que logo, antipatriarcal, anticapitalista e 
antiimperialista. 

Clara Gayo, actriz e dramaturga viguesa afincada en Compostela, sobrevive como educadora en 
Lilith acción Social e Educativa e como monitora de teatro alá onde a requiren. 

Diana Mera, é galega. Móvese nos lameiros da interpretación, a dirección de escena e o ensino 
no teatro amador. Interésalle atopar un lugar na escena para a poesía a través da ruptura. 

Damero Mudo (Julio Fernández), poeta, performer e activista. Este autor autopublícase. 

COSEGA,  Corporación Semiótica Galega é  Lois Gil Magariños, poeta visual e editor 
independente. 

Antón Ferreiro, iIluminador teatral e colaborador habitual de diversas compañías de teatro e 
danza. 

Josu Montero, poeta, dramaturgo e crítico literario en varias revistas de teatro. Profesor de 
Escritura Dramática na Escuela de Teatro de Barakaldo. Recibiu numerosos premios e é autor 
dunha extensa obra dramática. Cofundador de La Galleta del Norte. 

Óscar Cornago, científico titular do Instituto de la Lengua Española del C.S. I. C., Ademais de 
numerosos artigos publicou diversos libros, La vanguardia teatral en España (1965-1975): del 
ritual al juego (Visor, 1999), Políticas de la palabra (Fundamentos, 2005) entre outros. 


