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DOUS CORPOS BRANCOS 

Núa continúa o seu proceso cos ollos abertos e a 
mirada itinerante.  

Diana Mera 
 

Desde o seu nacemento, Núa, sen apenas se decatar, foise 
dando forma a ela mesma, ampliando horizontes, estable-
cendo vínculos e relacións coas outras, modificando o 
espazo circundante e definindo a súa posición ata se 
transformar nunha realidade múltiple que se proxecta e 
concreta en dous corpos: 

A revista 

Semiartesanal, lixeira e núa, en continuo proceso de cambio. 

Una das liñas máis relevante da revista é a referida aos 
artigos de investigación escénica. Deste modo, no anterior 
número tivemos o privilexio de contar cun texto de Óscar 
Cornago, e neste número fainos o honor Alberto Kurapel 
falando do seu Teatro- Performance durante o exilio en 
Canadá. Dentro do campo da investigación déixase un espa-
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zo moi importante para dar  a coñecer aquelas experiencias 
pedagóxicas, educativas ou sociais que empregan o teatro 
como ferramenta, e que poñen de manifesto un compromiso 
imprescindíbel na sociedade actual. Foi o caso de Ánxela 
Doval no primeiro número e será o de Mariana Carballal 
neste segundo, quen comparte con nós a súa experiencia 
teatral coas internas do cárcere de Yeserías. Nesta sección 
incluése tamén o artigo de Marcos García Barrero sobre a 
ópera Neither do compositor Morton Feldman, con texto de 
Beckett. 

A segunda liña adéntrase nos procesos de creación. Neste 
ámbito, o obxectivo é facer accesíbel os modelos e formas 
de traballo de diferentes artistas: materiais de documen-
tación, deseños, esquemas, notas, fontes de inspiración, 
técnicas, procedementos, metodoloxías. Estes procesos son 
moi persoais, e as súas formas de expresión varían consi-
derábelmente en función da persoa e do tipo de creación. Un 
exemplo clarísimo vémolo neste número onde conviven tres 
procesos completamente distintos. Xesús Ron, céntrase na 
convulsa fase de ensaios na que aínda hai tempo para 
buscar, desbotar e volver buscar sen grandes agobios. 
Begoña Cuquejo,  expón materiais de recollida e documenta-
ción ao tempo que fai fincapé nos aspectos máis relevantes 

do seu proceso. Fran Buceta, María Roja e Berio Molina 
realizaron un  “acto heroico”,  creando  unha  pequena  peza 
única para cada exemplar, un obxecto simbólico que sin-
tetiza os aspectos máis relevantes do seu traballo. E por 
último, Julio Fernández, dá o paso de publicar un traballo de 
escrita dramática en fase inicial, varias pezas que teñen por 
nexo un personaxe ausente: ( ), de quen coñecemos pouco 
mais que a súa afección por liberar psiquiátricos. 

A terceira liña está adicada a textos dramáticos de autoras 
contemporáneas de extensión breve. Publícase neste 
número A tiro de Xosé Manuel Esperante. 

A cuarta, e última, liña compóñena as entrevistas e o corpo 
de artigos nos que fala o espectador, expresando a súa 
percepción, nun intento de establecer pontes reais e 
efectivas entre a creación e a recepción. Forman este 
apartado a entrevista a Ana Vallés realizada por Cristina 
Balboa; e as críticas Macarena Recuerda de Marta Pérez e 
Métanse nos seus asuntos de Susana Figueirido. 

Para finalizar, convén salientar o esforzo de Núa por 
converter o propio continente en contido, na procura dunha 
estética persoal onde espazo e creación se amalgamen. O 
formato, que dá a Núa o seu carácter obxectual, non é unha 
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cuestión estritamente formal. Trátase de  chegar mediante 
o único e irrepetíbel á esencia mesma do teatro, no seu 
espírito efémero e de presenza compartida.  

 

Os encontros de procesos de creación  

Interrelacional, híbridos e de carácter nómada. 

É evidente, que os encontros, teñen unha relación con os 
procesos de creación descritos, aínda que non necesaria-
mente. Como lembraredes, o primeiro realizouse con motivo 
do acto de presentación da revista, no Teatro Ensalle de 
Vigo, e naquel momento non se contemplaba a posibilidade 
de darlle continuidade. A partir da presentación do 2º núme-
ro, que terá lugar na Sala Nasa, os encontros, aínda que vin-
culados á revista, adquirirán entidade propia e autonomía, 
precisando a súa propia estrutura, o seu tempo e carácter.   

É a nosa pretensión crear un espazo de intercambio e 
comunicación entre os procesos de traballo de  creadoras 
da escena galega (nunha tendencia de novas linguaxes), as 
salas alternativas e o público.  

En concreto, o programa deste encontro céntrase na 
intervención de catro procesos de creación, cunha duración 
de 10 min. Un deles, Anaglifo, xa foi presentado no Teatro 
Ensalle, na súa fase inicial, e continuará con nós ata o 4º 
número, onde se presentará a fase final, permitíndonos 
asistir ás diferentes etapas do seu proceso de pesquisa e 
maduración. Terá lugar tamén, este día, unha breve 
exposición dos contidos do 2º número. 

Está xa confirmado que os vindeiros encontros serán no 
Teatro Arte Libre de Vigo, no mes de setembro, e  na Sala 
Santart, no mes de decembro. 

Moitas grazas, pola súa colaboración e  interese mostrado, 
a Teatro Ensalle, Sala Nasa, Teatro Arte Livre e Sala Santart. 
Grazas ao seu apoio puidemos elaborar unha pequena rede 
de encontros entre Vigo e Compostela, ao vaivén da ría e a 
catedral.  

Aínda queda moito por facer, continúamos a “maquinar”... 

Unha piscadela de ollo! (Desta vez o esquerdo. Si, iso 
significa que o outro era o dereito). 
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II ENCONTRO DE PROCESOS DE CREACIÓN  

Presentación 2º número 

Sala Nasa-11 de maio 

 

Continuación do proceso Baleadas/  

Video danza proxección/  

Marta Alonso/Begoña Cuquejo/Paulina Funes 

 

Novas intervencións:  

• Oiseau rebelle/ Teatro/ Cia funboa escénica  

• S/T (resaca de domingo)/ Performance/ Fran Buceta, María Roja, Berio Molina  

• LivingRoom/ Teatro/ Joshua McCarey  

• ( ) de Julio Fernández/ Intervención/ Alberte Viveiro + Borja Salgado + Carlos Vidal 
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TEATRO ENTRE REIXAS 
Mariana Carballal 

 

Era o ano 1988, cando ao finalizar o meu traballo de anima-
dora na Transmediterránea, comezaba un obradoiro de 
Animadora Socio-cultural, organizado pola Comunidade de 
Madrid. Aquel obradoiro permitiume iniciar unha das activi-
dades máis plenas e fermosas da miña vida profesional: 
traballar coas internas de Yeserías, prisión feminina de 
Madrid. 

Escribindo hoxe esta liñas, o tempo dáme a perspectiva 
suficiente para entender que o que comezou como un 
traballo que me enchía de expectativas e medos, converteu-
se co tempo nunha experiencia vital enriquecedora que 
determinou a miña implicación co social, neste e noutros 
campos, e que fixo que cuestionase a relación do teatro coa 
sociedade que o rodea. 

No primeiro ano de traballo, asistía a prisión as fins de 
semana como animadora sociocultural. A miña función 
consistía en propor actividades que fixesen máis doado o 
tempo de “lecer” das fins de semana. Ese espazo onde as 
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internas descansan da rutina diaria da prisión, da súa 
participación (as que poden) en obradoiros ocupacionais ou 
produtivos. Ofrecer actividades que entretivesen, que 
servisen para esquecer ese tempo baleiro, onde todas as 
lembranzas, os horrores, os pesadelos, xiran e envolven os 
pensamentos das internas. Ese tempo sen horas, eterno, tan 
difícil de vivir cando estás privado de liberdade. 

Certamente era moi nova para tanta responsabilidade, pero 
tamén é certo que a enerxía, ilusión e as ganas de axudar 
compensaban a falta de experiencia. 

Así que preparaba actividades diversas, dende obradoiros 
de teatro, festivais, confección da revista, chamada “Ke-
tanga” (de tangazo, má sorte), ata conferencias dadas por 
persoas coñecidas e implicadas en temas sociais. 

Ao grupo podían asistir todas as internas que o desexasen, 
sempre que se comprometesen coa dinámica do mesmo: 
asistencia, respecto á diversidade, ganas de aprender e 
sobre todo de gozar. Parece simple e doado, pero non 
debemos esquecer que a maioría descoñecían os mínimos 
socializadores de respecto e convivencia. 

 

Houbo experiencias inesquecibles. Conseguir sacar adiante 
a Revista foi un reto incrible. As internas escribían artigos, 
poemas, debuxaban.  

Ao redor dunha mesa compartiamos tempo e opinións. 
Lembro que levaba xornais de distintas tendencias (daquela 
había). Liamos, discutiamos (non sempre de xeito moi 
civilizado), pero ao final conseguiamos chegar a acordos 
que inspiraban a nosa revista. Todo era lento, complicado, 
mil e un atrancos, tanto administrativos como persoais, 
pero o resultado gozábase dunha forma extraordinaria. Un 
gran de area que facía un pouco máis feliz aquela realidade. 

Noutra ocasión conseguín levar un grupo de música brasi-
leira. Daquela a poboación feminina estranxeira era moito 
menor que hoxe (40% da poboación feminina é estranxeira 
na actualidade), pero xa había moitas reclusas sudamerica-
nas, presas por delitos contra a saúde. Aquel día foi algo 
excepcional. Contaba coa negativa da dirección do centro. 
As funcionarias non querían asumir a responsabilidade dun 
evento que ao non ser moi común, non sabían que complica-
cións podería ocasionar. Pero a miña insistencia acabou 
conseguindo romper barreiras e ao final alí estaban os 
músicos brasileiros tocando e facendo bailar a todo o 
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mundo. Non houbo ningún problema relacionado coa seguri-
dade, se acaso algún namoramento que fixo inmensamente 
felices aos implicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividade das fins de semana púxome en contacto co 
grupo de teatro do cárcere. Ao fronte do mesmo estaba 
unha funcionaria (que estraño) chamada Elena Cánovas. Ao 
coñecela descubrín que tamén estudara na RESAD, e era 
tamén unha muller apaixonada polo teatro. 

 

                                          Mal Bajío. Tres actrices profesionais e catro internas. 
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A partir dese momento a miña implicación foi maior, e 
tamén se definiu o meu vínculo coa prisión. O teatro sería a 
partir dese momento o punto de encontro. O teatro como 
medio que favorece a reinserción, ou reeducación, o teatro 
como elemento cohesionador de todas as actividades, o 
teatro como ferramenta para unha diferente comprensión 
da realidade, o teatro como elemento axitador das concien-
cias, o teatro como aprendizaxe liberadora en todos os 
sentidos. 

Comecei a asistir aos ensaios de Elena Cánovas e a com-
prender como se podía facer teatro cun grupo que carecía 
en moitos casos dos valores básicos de participación, de 
respecto, de traballo en equipo, de responsabilidade, 
compromiso, etc. Como se conseguía transformar, enrique-
cer, avanzar, como se loitaba individual e grupalmente para 
conseguir levar a cabo aquel proxecto que hoxe é xa un 
referente nacional e internacional do teatro no cárcere. 

Nun principio a dinámica era similar ás moitas que se 
empregan na formación de grupos en barrios, centros 
culturais ou de ensino. Cando o obxectivo prioritario non é a 
profesionalización, senón a conformación dun grupo para a 
experimentación e o gozo. Expresión corporal, baile, clase 

de voz e lectura (había internas analfabetas), ata conseguir 
cohesionar o grupo. Estes foron os primeiros anos, facendo 
dúas montaxes por ano de autores próximos á sensibilidade 
do grupo, onde os personaxes -dentro da súa problemática– 
loitan por liberarse. Elena conseguiu formar un grupo e 
mantelo, aínda contando cos imprevistos propios das 
prisións (castigos, traslados de centro, liberdade…).  

Conseguiu ademais iniciar unha extraordinaria aventura, 
sacar o grupo Yeses, que así se chamaba, fóra do centro, 
para actuar noutras prisións e teatros. E foi nunha desas 
saídas cando se produciu a miña completa integración no 
Teatro Yeses. 

Entre as internas había unha do GRAPO á que lle denegaron 
o permiso para saír actuar ao Ateneo de Madrid. Como eu 
asistía aos ensaios, Elena pediume que a substituíse. A 
partir daquel momento fun unha Yeses. 

O intre máis importante da miña participación foi con motivo 
da posta en escena de “Mal Bajío”. Obra escrita por Elena 
Cánovas, Paula Monmeneu e María Victoria Nacarino-Bravo 
(estas últimas internas de Yeserías). “Mal Bajío” significa 
má sorte ou mal fario, un malestar na vida do que non te 
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podes desprender. “Bajío” é un fondo areoso no mar onde 
os barcos poden quedar encallados. A metáfora é fermosa 
para entender a vida coma unha travesía e para expresar 
que estas mulleres tropezaron co escollo do cárcere, que 
interrompe a súa singradura. Esta obra de creación colecti-
va é unha gran obra de teatro, que recolle a vida na prisión 
dun grupo de mulleres, contando a súa realidade sen 
andrómenas, con crueza, un retrato crítico da realidade 
carceraria.    

 

 

 

 

 

 

 

Mal Bajío-Ensoñación. Celia (Mariana)  
e funcionario (Santiago Acera) 
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Di Fermín Cabal, que é unha obra que “se atreve a falar do tema tabú da sacrosanta institución do sistema peni-tenciario” 
convertendo “nun segredo  ás voces que as prisións españolas son un inferno”. No argumento, a corrupción e a apatía 
caracterizan os funcionarios endu-recidos, mentres que certa inxenuidade pertence á funcionaria novata. As presas viven  
momentos de gran compañeirismo á vez que a  xerarquía social entre elas revela unha loita polo poder. A linguaxe é a xiria 
carceraria. Son violentas, compasivas, fortes e enfermas; moitas sofren de SIDA e gran maioría seguen consumindo drogas 
dentro do cárcere. As bágoas mestúranse coas risas, extraor-dinarios momentos de humor e distanciamento, que permi-ten 
respirar ao espectador. “Mal Bajío” recibiu o premio accésit Calderón de la Barca no 1989 e foi a primeira experiencia do 
obradoiro con actores profesionais. Eu levei a produción do mesmo, e tamén colaborei como actriz, cun fermoso papel, ao que 
aínda hoxe non sei se fun capaz de dárlle toda a vida que coñecín na prisión, a dor e a tenrura, a crueza e a forza que vía cada día 
ao meu redor. Foi esta experiencia determinante no meu compromiso para co teatro e os temas sociais. 

 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                   Comunicación.  
                                                                                                                                                                           Ateneo de Madrid.  El “Patillas” (Mariana)  

                                                                                                                                                                                e Filo (Carmen Zarza) 
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A través dela comprobei a catarse tantas veces falada e 
reivindicada. Unha primeira, relacionada coas execuntantes, 
que liberaron parte da súa vida, que puideron obxectivala e 
vela representada, e para os receptores que puideron sentir 
a vida carceraria, descoñecida e allea, palpitar sobre as 
táboas. 

Lourdes Ortiz, escritora e ex-directora da RESAD, escribía a 
teor disto un artigo en El Mundo (abril de 1990): 

Me ha puesto los pelos de punta, un texto hecho desde la cárcel 
con voluntad y tesón. Es un documento sobrecogedor que le 
sumerge a uno en ese mundo de delirio que son las cárceles, las 
cárceles hacinadas, irracionales, casa de cristal en donde las 
muñecas son despiadadamente torturadas por la soledad, el 
miedo  y un desgarro que las aísla de todo lo humano. El lenguaje 
de la obra, despiadado también, mezcla de desvergüenza e 
ingenuidad, nos revela un ámbito de mujeres aplastadas que 
intentan desesperadamente reconstruir una normalidad de 
gestos, de relaciones. Cuando las presas gritan desde el escena-
rio “Abajo la cárcel, reinserción social”, poco antes de que lleguen 
los guardias a disolverlas ferozmente, uno se da cuenta  que 
queda mucho por hacer. 

Esta e outras moitas testemuñas, apoiaron e alimentaron as 
ganas de seguir creando e lanzando a voz dos cárceres 

sobre a conciencia e o entendemento dos libres. A reinser-
ción social, obxectivo das penas privativas de liberdade, 
segundo proclama a Constitución, só é posible en conexión 
permanente coa sociedade para a cal se reinserta e reedu-
ca.  

Permanecín co teatro Yeses en estreita colaboración ata a 
miña volta a Galicia, no 1999. No 2000 fun convidada para 
representar unha adaptación de Asamblea de mulleres. Cun 
proxecto da UNESCO viaxamos a Salónica (Grecia), para 
representala.  
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Foi a última vez que traballei como actriz con elas. Seguín, 
non obstante, colaborando en diferentes labores (cursos, 
produción) sempre que me reclamaron. Participando 
gozosamente deses procesos de creación colectiva, guiados 
por Elena Cánovas e  que seguen un ritual con poucas 
modificacións dende os seus comezos e que pode resumirse 
nos seguintes aspectos: 
 

Un primeiro paso: Falar no grupo. Tertulia que funciona 
como base primixenia da montaxe e que permite coñecer 
ilusións, expectativas e as principais inquedanzas do mo-
mento. 

Un segundo paso son as Improvisacións sobre os asuntos 
que interesan e preocupan. Esta actividade, que ás veces 
produce resultados abraiantes, permite coñecer a capaci-
dade de imaxinación, as ganas de contar e as capacidades 
interpretativas das integrantes. A partir de aquí decídense 
dous camiños:  a creación dun texto propio ou a elección 
dun próximo ao que apetece contar. 

O terceiro momento é a Lectura, actividade que require 
concentración, capacidade de comprensión e enxuizamento 
crítico. A análise do que sucede e do que se quere comuni-
car. Traballo de mesa, que se converte nas primeiras 

insinuacións da posta en escena. Formúlaselle ás mulleres 
do grupo estas preguntas: Como farías ti esa escena? E que 
é para ti ese personaxe? 

O cuarto capítulo é o Reparto de Papeis: Quen actúa, quen 
non, quen se encarga de tal ou cal responsabilidade (vestia-
rio, decorados…). É o momento das primeiras desilusións e 
os primeiros sustos para a que ten que facer de heroína na 
función. 

Quinto capítulo: Aprendizaxe pura e dura do texto. Memoria e 
estudo. Aquí non hai auxilio nin amparo colectivo. É a proba 
de lume. Hai un tempo para aprender marcado polo calenda-
rio da montaxe e os resultados falarán moito do amor 
propio e a capacidade de concentración. 

Sexto: Os Ensaios. Aquí rematou o soño. O teatro non é 
glamour, senón suor. Aquí entrará o como facer, como dicir, 
como facerse presente sen facer nin dicir nada e como 
saber estar en primeiro, segundo e terceiro plano. É o 
momento da creación, pero con partitura e aberto a novas 
aportacións e posibles cambios, sempre en beneficio do 
espectáculo. 

Sétimo: A Montaxe. Ensamblar todas as pezas: interpreta-
ción, escenografía, vestiario, luz, música, etc. Os ensaios 
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A PERFORMANCE-TEATRAL:  

MEMORIA-HISTORICIDADE, DECONSTRUCIÓN E HIBRIDEZ1 

 

Alberto Kurapel 

 

 

O contido e a interpretación dos signos muda a través da 
Historia. 

As nosas performances baséanse en significantes da 
Memoria e en significados do Presente que revelan a 

escoura na que nos movemos e as loitas do noso Porvir. 

 Kurapel (1987: XX). 

 
1/ Este texto foi presentado como aula maxistral de inauguración do XIV 
Congreso da Asociación Mexicana de Investigadores Teatrales AMIT, o  
29 de agosto do 2007, na UNAM, México. 
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Debo dicir que hoxe, máis que nunca, aprecio este espazo 
teórico que se me brinda e estimula a indagar na miña 
creación, interrogando os intersticios da creación escénica 
-inscrición efémera dunha escritura mnemónica, sincrética, 
palimpséstica- que permite ao actor-performer mostrar as 
súas chagas, as súas  cicatrices,  e loitar contra a imposta 
amnesia e pasividade existente, que só busca borrar as 
necesarias pegadas da nosa memoria colectiva.  

De alí o meu teatro-performance -artificialidade- que pola 
necesidade de expresarse, e re-inventarse, teoriza as súas 
accións, e reordena os silencios de espazos censurados da 
nosa memoria, esculpidos con  e nas leis do poder.   

Podería dicir que creei a expresión escénica Teatro-
Performance, permitíndome esta esgrimir as posibilidades 
de romper os modelos e parámetros establecidos no 
paradigma da representación teatral e porque así eviden-
ciaba, desde a súa orixe, no texto espectacular da presenta-
ción, a marxinalidade do creador, o exilio, o nomadismo, a 
derrota, a diversidade en escena, identidades e alteridade a 
través de linguaxes e signos rotos, desintegrados, fragmen-
tados, para obter o dereito de cidadanía cultural e trascen-

der cunha narrativa escénica que interpretaba a miña 
condición.  

O feito de considerar esta proposta teatral como unha 
creación de desarraigamento, unido a necesidade estética de 
evidenciar a alteridade en escena, levoume a establecer as 
bases dunha creación (de exilio) 2; así xurdiu a expresión en 
acción  «Teatro-Performance». 

Performance, porque o que faciamos era un fenómeno ritual 
ligado ao quefacer, ao proceso e non ao resultado. Nas nosas 
investigacións/ prácticas cuestionabamos a linguaxe literaria 
e sentiamos a imperiosa necesidade de integrar outras 
disciplinas, que proviñan deste mundo que nos correspondera 
habitar, e porque ademais debiamos, como nos comezos da 
Performance, romper a xerarquía entre Produtor-Institución-
Gaño-Autor-Director-Actor. 

 Kurapel (1993: 26, 27) 

2/ Dei conferencias a respeito disto en Coloquios  para expor  a estética e os 
principios escénicos da miña creación de Teatro-Performance. Parte destes 
artigos publicados primeramente en Alemaña, Canadá, Francia e Italia, foron 
compilados en castelán no libro: Estética de la Insatisfacción en el Teatro-
Performance,, por Editorial Cuarto Propio. Santiago, Chile, 2004. 
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MEMORIA-HISTORICIDADE  E PERFORMANCE 

Nas miñas obras, estas nocións están sempre ligadas máis 
alá xa que só cremos ter unha historia-pasado a través da 
memoria, esquecendo que tamén esta é un constructo, 
realidade re-construída, non desde un punto de vista 
hexemónico senón a  partir das nosas fendas mnemónicas 
que son o noso presente. Ao penetrar neste universo  
podemos exteriorizar fitos que permanecen censurados pola 
historia oficial. 

No meu caso,  “historia persoal e creación” enguedéllanse e 
ata podería dicir condiciónanse, pois eu son aquilo que creo 
e creo aquilo que son. Creo para vivir.   

En Chile, logo do Golpe de Estado do 1973, a sanguenta 
represión significou e significa un dano social e cultural 
cuxas consecuencias aínda son descoñecidas, viciando, 
baleirando a historia e a cultura democráticas do país3. Por 
isto, fronte a esta historia, nós exiliados, para non ser 
produto senón proceso debiamos ser capaces de propor 
textos espectaculares que posuísen unha forza que nos 
inducise a un cuestionamento, é dicir a un recoñecemento, a 
un re-nacemento.  

Na nosa situación, debiamos subverter os fundamentos 
dunha práctica escénica cuxos signos e xestos perderan os 
seus referentes culturais, a súa memoria identitaria debido 
aos acontecementos ditatoriais que xeraron o forzado 
deslocamento xeográfico cara un desterro obrigatorio. 
Debiamos encontrar nos abismos unha linguaxe escénica que, 
latinoamericana por ascendencia, redescubrise os seus 
ancestrais noutro espazo, e despois se expresase en e con 
esta inesperada amputación tendo como obxectivo a inda-
gación constante e incesante da Outredade, a través e cos 
medios dunha sociedade allea, do primeiro mundo altamente 
tecnoloxizada. É aquí onde a función mnemónica xoga un rol 
fundamental. Por iso dixemos:  

Acudimos unha e outra vez á Memoria Social, á Memoria Po-
pular que fecunda a Rebeldía e o noso Dereito á Liberdade. 
Baseamos as nosas obras nesa Memoria Colectiva, Indivi-
dual que nos levou a presentar creacións de Inquietude, de 
Inconformidade, de Crítica.(…) 4               

 Kurapel (1987: XIX) 

3/ Estas ditaduras militares instauráronse globalmente en América Latina, 
interrelacionándose estreitamente na década dos 70. Comezan a desaparecer 
como tales por volta de 1986. 
4/ Manifiesto de La Compagnie des Arts Exilio. 1983 
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Ao fundar La Compagnie des Arts Exilio  en 1981, en Canadá, 
onde residín durante vinte años, un dos  propósitos foi atopar 
mecanismos artísticos de expresión na miña situación de 
estranxeiro e conquistar así o dereito de cidadanía cultural, 
por iso quixemos explorar escenicamente a noción de exilio e 
tentar unha reapropiación da memoria levada ao presente 
para plasmar unha re-escritura escénica. Ao traballar hoxe en 
Chile, exiliado por segunda vez re-considero o meu presente e 
a interpretación histórica deste, que acho ambigua, e re-
comezo a ter en conta outras posibilidades de romper o novo 
silencio; o silencio do retornado. 

No 1983, no «Primer Manifiesto de la Compagnie des Arts 
Exilio» tracei os fundamentos do que hoxe denomino 
“estética do desarraigamento e da insatisfacción”, e que 
constitúe a pedra angular de toda a nosa traxectoria.  

Amosamos as contradicicións que nos converxen desde 
diversas orixes, texturas, taras, e privilexios, para chegar á  
integración de toda resonancia humana, nesta exploración 
incesante do Outro. 5  

Kurapel (1987: XIX) 

No meu caso, como exiliado político, debía buscar por medio da 
representación mecanismos alternativos para expresar a 
creba, o universo do desterrado que ten rotas as súas 
identidades, e mediante a presentación erguer a nosa voz 
desde as marxes atópicas creando sobre o que escapa ás 
estruturas, eliminando a hierarquía dos signos para  desde alí  
habitar  a escena con propiedade. 

Considero a Performance-Teatral como a expresión sub-
versiva, que coa súa  linguaxe artística desencadea actos que 
poden cuestionar a Historia e o concepto do Centro e do 
Poder,  permitindo a través da presentación /representación, 
a expresión do “Outro”.  

As miñas obras naceron  dunha reformulación da causa do 
exilio como feito histórico, e do cuestionamento e a necesidade 
de crear a partir das nosas propias carencias nesta situación:  
perda de identidades, perda da linguaxe, condición social 
menoscabada , soidade,  maltrato cultural, vivencias derivadas 
do castigo que encarna o desterro. Todo isto inmerso nun país 
cuxa cultura anglo-franco-canadiense é altamente dis-
criminatoria e xenofóbica.  

5/ «Carta de Ajuste ou Nous n’avons plus besoin de calendrier». Humanitas –Nouvelle 
optique .1987 
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Ao facer unha análise das miñas obras sempre encontraremos 
referencias a algún aspecto da historia social de Chile e de 
América Latina (ditaduras, políticas, exilios, inmigración, 
desterro, cesantía, tortura, pobreza, racismo, marxinación, 
desaparición de seres humanos imposto por un terrorismo 
institucionalizado, son algúns dos estigmas expostos).  Non falo 
nun sentido mimético, o teatro non pode crear mímese, senón 
da elaboración de outra realidade cuestionadora construída na 
súas quebras, nos seus espazos, nas omisións, nas  fracturas 
de si mesma. O devir espectacular na nosa creación trans-
corre a través das ausencias, dos intersticios, dos silen-cios 
da historia.  

No 1983, na obra ExiTlio in pectore extrañamiento posta en 
acción tiña como fundamento a exploración presente e 
mnemónica da condición de exilio, a través da presen-
tación/representación. 

ExiTlio in pectore extrañamiento presenta un home des-
terrado, que non logra comprender a súa situación e tenta así 
reconstruír un novo fogar, pero como perdeu as referencias 
sociais e culturais, faino no interior dun escangallado re-
frixerador, construído co cascallo atopado nun vertedoiro, ten-
tando con estes desperdicios acocharse do frío, da soidade, da 

carencia de linguaxe recoñecida, rodeado  de vellas televisións 
con extractos cinematográficos, cancións, voces-off e sons de 
reloxos sen tempo, atormentado constantemente por una 
figura tutelar: A Máscara: "ancestral, identidade, língua, 
Memoria /Antepasado, que o desconcerta aínda máis, no 
seu intento por subsistir, para  finalmente  perderse sen 
saber nin ter onde ir, extraviándose de si mesmo. 

O problema dos prisioneiros políticos desaparecidos e a 
traxedia dos seus  familiares evócase en  Off-Off-Off  ou Sur 
le Toit de Pablo Neruda, obra que se tece en torno a este 
procedemento utilizado polas ditaduras de todo o continente e 
cuxas pegadas indelébeis aínda persisten na nosa América. 

O tema central é a búsqueda dunha muller, desaparecida 
pola ditadura, entrelazada á procura estética do performer, 
quen trata de atopar ao mesmo tempo unha reformulación 
para unha  linguaxe escénica. Unha pregunta que volta como 
un leitmotiv, cruza á personaxe confundindo ambas bús-
quedas: «Onde está? Où est? ». Voces do pasado que se 
incrustan no espazo escénico ao interior dunha Instalación 
realizada con materiais queimados, recuperados no sitio 
dun incendio a douscentos metros do local de La Compagnie 
des Arts Exilio, e incorporados en estado bruto á obra. 
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Ao comezo da obra podemos ver unha secuencia do-
cumental de tortura a unha muller, información descarnada 
que ao incrustarse na ficción, transfórmaa en presentación. 
A historicidade, aparece como un  signo entre ficción e 
realidade, entre presentación e representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ExiTlio in pectore extrañamiento. Alberto Kurapel. La Compagnie des Arts exilio. Canadá. 1983 
Foto : Susana Cáceres. 
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Off-Off-Off ou Sur le Toit de Pablo Neruda.  Alberto Kurapel.  

La Compagnie des Arts exilio. Canadá. 1986. Foto : George Smid 
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DECONSTRUCIÓN E HIBRIDEZ  

A forma Teatro-Performance preséntaseme como a 
posibilidade dunha escritura escénica que se recoñece 
profundamente na Alteridade, na mestizaxe, e que a través 
dunha xestual escénica híbrida se constitúe nun dos 
alfabetos da memoria, dun pasado no presente a través da 
práctica do concepto de diversidade cultural na linguaxe 
metafórica da escena.  

Por medio destas obras internámonos nas nosas orixes, 
inquirindo na Memoria colectiva a través da artificialidade 
escénica. Debo dicir que na posta en escena –posta en 
acción- sempre tiven como base e fundamento o actor-
performer, mestizo, nómada, con todas as características 
do seu ser estranxeiro. É por intermedio do actor-
performer que sucamos a escena coa forza insondábel de 
cosmovisións, de culturas rabenadas; podo asegurar que 
grazas a el concretouse a hibridez nas nosas obras, pois é 
debido á súa corporalidade,  á súa técnica, que se logra 
exteriorizar, subliñar a transculturalidade, e a Alteridade na 
escena. As propostas que o actor-performer constroe 
conscientemente mediante as súas técnicas, e as involuntarias 

(diversidades raciais e étnicas), aparecen como índices e 
convértense en significantes escénicos.  

Este actor-performer mestizo, desarticula a estrutura da 
obra, incorporando materialmente os signos do desarraiga-
mento. 

Alfonso de Toro di: O corpo como categoría teórica–cultural 
nun contexto posmoderno e poscolonial constitúe unha 
materialidade representacional, medial e histórica cultural: 
é un lugar da memoria, da inscrición do rexistro, da pegada, 
da opresión, da tortura, da manipulación, da discriminación, 
da exclusión, da marxinalización, da agresión e da confron-
tación ou transformación de diversas culturas, historias e 
biografías. (De Toro, 2004:251-252). 

Penso que, o actor-performer, co seu corpo e técnicas, é o 
signo da culminación do rito teatral. Por iso é que nos 
inscribimos dentro da trama escénica como actores-
performers asumindo alí corporalmente a nosa condición de 
estranxeiros, presentando e representando o diferente, para 
así relacionar estreita e prácticamente o espectador co Outro. 
A corporalidade do performer evidencia o actor Outro, polo 
seu sotaque, o seu corpo, a súa raza, a súa presenza, e 
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transfórmao escenicamente en signos e como únicos e 
significantes simbólicos  da Outredade. É o hic et nunc da 
hibridez, da diferenza. Desde o punto de vista da posta en es-
cena, ao considerar as particularidades étnicas ou raciais dos 
actores e incorporar a singularidade da súa  linguaxe,  cultura, 
e experiencias na comunicación escénica, inscrustouse no 
tecido espectacular as articulacións da Alteridade, re-
correndo  a el como o axente revelador. 

En "La Bruta Interférence", procuramos pegadas da nosa her-
danza mnemónica ao investigar as civilizacións pre-incaicas. 
Esa busca exprésana actores de diversas orixes, un chileno, 
unha quebequense e unha haitiana, que nos límites do espazo 
escénico, deambulan a través dos vestixios dun pasado mítico 
e un presente cheo de incógnitas, cuestionamentos, cruza-
mentos e bifurcacións. 

A importancia da carga racial e cultural e a súa expresión 
xestual está plenamente exposta nunha pasaxe da obra. A 
Expositora (actriz haitiana), é unha personaxe que permanece 
sentada durante toda a obra, mostrando radiografías de ósos 
quebrados e que se comunica só por medio de berros guturais 
que acompañan os seus xestos e cunha única frase: Runa 
Alipakanasca: El Hombre es tierra que anda. Nun momento ela 

érguese e impoñente avanza cara o público, para desde o 
centro da escena, como unha sacerdotisa, con medias brancas 
de encaixe, calzón curto de coiro negro, beizos e ollos 
pintados, dicir ao público o texto da tradución en francés de 
"Oración ao sol", cuxo texto en quechua o espectador ve 
primeiramente no seu idioma orixinal nunha diapositiva.  

Ao ela rematar é Camilo (actor chileno), quen entra para 
cantar o mesmo texto en castelán en ritmo de rap cunha 
orquestración contemporánea. Pero a secuencia é un todo 
escénico sen fisuras nin rupturas, confirmando así a miña 
proposta: os nosos mitos, as nosas historias crúzanse, 
fúndense a través de/e nun texto mnemónico que nos revela a 
todos como partes dun todo: o universo escénico.  
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La Bruta Interférence, Alberto Kurapel. La Compagnie des Arts Exilio, Canadá, 1994. 
En la Foto :Alberto Kurapel, Judith Pelletier. 

Foto: André St-Arnaud. 
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LINGUAXE E HIBRIDEZ 

Hei de mencionar o problema da linguaxe que como outra 
clave da nosa condición, foi usado nas obras, como un 
compoñente propio cos seus propios referentes e significan-
tes: o uso simultáneo do bilingüismo. Empregamos o texto 
como unha partitura, un referente, unha ponte e expresamos 
os idiomas coas súas modulacions, evidenciando sotaques, 
diferenzas, como elementos expresivos, a interviren como 
signos de sedución.   

Cito de novo o Profesor Alfonso de Toro, quen dixo: 

Na obra de Kurapel temos a confluencia de catro tipos de 
linguaxe: 

o A língua materna, rexional, a linguaxe do hit et nunc: o 
castelán. 

o A língua urbana, mundial, estándar: o español e o francés. 
o A língua – referencial, cultural, literaria (do teatro). 
o A língua mítica, literaria, artística, que se constroe máis alá, 

na altaridade, das marxes, da poscolonialidade.  
(De Toro 2004: 240) 

 

Concordo amplamente e desde esta perspectiva, evidénciase o 
feito de sempre crearmos tendo como puntos de ancoraxe: 

A. O noso idioma, o castelán e a apropiación de outro 
adquirido, o francés e o inglés 

B. A nosa memoria fracturada;  
C. A nosa precariedade socio-económica 

Desentrañar e desenvolver teoricamente estes conceptos 
desencadea a particularidade de crear a partir das nosas 
diferenzas; isto realizouse con actores de orixes e razas 
diversas (alteridade escénica); poboando e utilizando espazos 
alternativos, (bodegas, matadoiros, vertedoiros, galerías de 
arte, etc.) e por suposto grazas á reciclaxe, tanto textual como 
material na posta en escena, apropiándonos de refugallos para 
crear instalacións, escenografía ou vestiario. É dicir, apode-
rarse e escenificar a nosa precariedade, as nosas penurias de 
todo tipo e incorporar á linguaxe escénica elementos propios 
da sociedade de acollemento (video, cine, computación), para 
lograr romper as barreiras impostas á nosa condición de 
artistas estranxeiros e así expresármonos artísticamente 
como creadores, tanto cos escasos elementos propios como 
cos adquiridos.  
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A nosa identidade é múltiple (creo que cada ser está 
enriquecido por infinitas identidades), pero a nosa Alteridade 
escénica forma parte aínda das marxes ocultas da 
teatralidade. A presenza dunha poboación indíxena expresa a 
multietnicidade da nosa sociedade, grupos que hoxe loitan por 
expresarse e definir un novo rol social no seo da sociedade.  

Hoxe, traballando de regreso na miña terra natal, estas 
reflexións sobre unha experiencia pasada son o xerme que me 
impulsa a unir os diferentes seres que hai en min para que 
sigan á procura sen deixar nunca de se mirar na acción desa 
busca, e a preguntarme como se incorpora e presenta 
actualmente ese Outro no noso teatro latinoamericano e 
chileno. En min, día a día, méxese a imperiosa necesidade de 
buscar proposicións que correspondan escénicamente á 
infinidade de identidades que como dixen anteriormente, 
compoñen o noso ser e a nosa xeografía: culturas e universos 
simbólicos.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Afirmo que a incorporación do diferente enriquece a 
dramaturxia, a actuación, a posta en escena performativa,  
a incorporación da alteridade é fundamental para proxectar 
unha forma  teatral performativa contemporánea. 

Coas nosas obras creadas no Canadá puidemos evidenciar que 
a incorporación escénica de artistas procedentes de culturas 
diversas (transculturación) é fundamental para o enrique-
cemento dunha arte performativa-teatral, concibido como 
combinación holística de culturas, línguas, signos, disciplinas 
diversas (pluridisciplinaridade), nun mundo tan desigual-
mente globalizado e cosmopolitamente deteriorado. 

 

Remato coas palabras da  personaxe  “El ciego”, de “Carta de 
Ajuste ou Nous n’avons plus besoin de calendrier”: 
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VOZ_ OFF 1 
¡Y en todo esto, solo la memoria sobrevivió? 
Et dans tout ça,  seulement la mémoire a surveçu ? 
 

VOZ-Off 2 
¡La memoria colectiva en ojos ciegos! La mémoire collective dans 
des yeux aveugles! 
 

CIEGO 
“En jouant 
Je risque vie et silences 
Des signes semés 
Dans mon corps 
Faim vitale 
Actions irrépetables 
Dans la bouche sanglant du langage. 
Al actuar  
arriesgo vida y silencios 
signos sembrados  
en mi cuerpo 
hambre vital 
acciones irrepetibles  
en la boca sangrienta del lenguaje 
 

Kurapel 1991 :65, Ediciones Humanitas-Nouvelle Optique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta de Ajuste ou Nous n’avons plus besoin de calendrier, Alberto Kurapel, Canadá,1990. 

Na foto : Marinea Méndez, Alberto Kurapel, Susana Cáceres. 
Foto de: Laurent Sevigny 
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FELDMAN E BECKETT. A ANTIÓPERA: NEITHER 

Marcos García Barrero 

 

A obra musical Neither, que analizaremos a seguir na súa 
representación do 12 de xuño de 2010 no Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, foi dirixida escenicamente por Peter 
Mussbach. Neither, do compositor Morton Feldman, foi 
estreada na Ópera de Roma en 1977, sob dirección de 
Marcello Panni, e está baseada nun texto do dramaturgo 
Samuel Beckett.  

Neither, é, de certo, a primeira colaboración entre Samuel 
Beckett e Morton Feldman e é, sen dúbida, unha ópera 
fundamental do século XX. Trátase dunha meditación intensa 
sobre a consciencia dun mesmo colorida por sonoridades 
acres e inquietantes dun poder persuasivo, dunha tensión 
musical que se intensifica sempre progresivamente. 

A única tentativa operística de Morton Feldman resultou ser 
unha das súas obras máis significativas e con certeza unha 
peza nada convencional. Feldman atopou por primeira vez 
Samuel Beckett no Teatro Schiller de Berlín en 1976, en 
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acabando de recibir unha encomenda da ópera de Roma. 
Xantaron  xuntos  e  pediulle  un texto,  despois de  ambos os  

dous expresaren o seu desdén pola ópera tradicional, pois 
non quería ningún existente. Ao Beckett lle preguntar que 
texto quería, Feldman díxolle “a quintaesencia”, o que moito 
agradou ao escritor. Beckett, que nunca tiña ouvido unha 
obra de Feldman, mandoulle o texto un par de semanas 
despois e xusto despois escoitou Orchestra, da que gostou 
moito, á Orquestra da BBC. Entretanto, Feldman comezara a 
compor sen ter o texto. Ao recibilo dixo que cada liña do 
texto di o mesmo de diferente maneira, que é o que el 
tentaba na música.   

Máis que unha ópera ou unha antiópera, Neither  é para 
moitos un monodrama minimalista. O texto e a música 
existen de forma paralela. As sombras establecen tensións 
dentro de outras sombras e a obra permítenos viaxar da 
máis profunda claustrofobia ao espazo exterior. Non hai en 
realidade unha historia nin propiamente unha posta en 
escena senón que hai unha só personaxe que declama un 
texto de Beckett que contén exactamente 87 palabras en 
dezaséis liñas, máis un poema que un texto teatral. Non se 
descrebe un lugar nin unha persoa senón un estado de 

consciencia, cuxo único final posíbel é, tamén posíbelmente, 
a morte.  

A habitual densidade harmónica de Feldman reálzase co seu 
sentido do timbre instrumental, que é moi particular. 

 

O comezo é exclusivamente orquestral e Feldman explicou 
que era así por telo composto antes de recibir o texto de 
Beckett. O músico, como noutras obras, arrisca pola 
fraxilidade do son, e como noutras súas tamén, obtén con 
iso un resultado realmente robusto porque introduce unha 
serie de relacións espaciais que nacen precisamente do 
tempo musical e non de ningún outro elemento. As palabras 
beckettianas en que se basean cobran así un valor dramá-
tico sempre cambiante e en permanente auto-semellanza. 
Como é habitual no  compositor, o importante é o momento 
en si e non a dialéctica establecida entre os distintos 
instantes de música. É un chorro musical que flúe máis aló 
da súa presentación estática. 

Reproducimos a continuación o texto da ópera, enviado por 
Beckett a Feldman, desde Berlín, o 31 de setembro de 1976: 
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to and from in shadow from inner to outer shadow 
from impenetrable self to impenetrable unself 
by way of neither 
 

as between two lit refuges whose doors once 
neared gently close, once turned away from 
gently part again 
 

beckoned back and forth and turned away 
 
heedless of the way, intent on the one gleam 
or the other 
 

unheard footfalls only sound 
 

till at last half for good, absent for good 
from self and other 
 

then no sound 
 

then gently light unfading on that unheeded 
neither 
 

unspeakable home 
 

 

A representación de Neither na que centramos a nosa 
análise ten lugar no Teatro de la Zarzuela. Só están ocupa-
das as butacas do primeiro e o segundo andar, por volta dos 
60 espectadores. Durante a primeira parte da obra escoi-
tamos a música que interpreta a orquestra no foso e a voz 

da soprano, a quen non vemos en ningún momento. Antes de 
comezar o pano está pechado, iluminado por uns focos po-
tentes que o tinguen dunha fermosa cor azul cobalto. Pensar 
en Rothko é case inevitábel; aínda que o pintor é unha 
constante inspiración para Feldman, no entanto apenas 
estará presente ao longo da montaxe.  

En combinación coa música, o pano abrirá e pechará en 
varias ocasións ao longo da primeira parte, dando paso a 
diferentes cadros.  En todos eles o escenario está espido, de 
forma a permitir ver toda a maquinaria, as bambolinas, as 
estruturas dos focos, etc. Ese “baleiro” será iluminado de 
diferentes modos e cores.  

A visión deste comentarista desde o primeiro andar é un 
pouco lateral e permítelle unha marabillosa perspectiva: á 
esquerda o escenario e á dereita o teatro baleiro (no medio, 
en diagonal, o foso da orquestra). Nalgúns momentos o 
escenario ilumínase en negro, e isto combínase coa  
práctica escuridade da platea sen espectadores: é a ópera 
sen intérpretes no escenario e sen público no teatro. A 
música e a soprano confírmano: é ópera, pero o resto dos 
elementos distorsionan a normal percepción dun espectácu-
lo deste tipo. A música de Feldman, en ocasións melodiosa e 
sempre suxestiva, convida a mirar, a concentrarse no que a 
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minimalista posta en escena ofrece, a percibir mínimos 
detalles que, doutro xeito, pasarían desapercibidos: o bordo 
dun palco, as cordas que penduran no escenario, ese 
recuncho do fondo á dereita, a lámpada do teatro, etc. 
Parécenos que estamos ante un espectáculo absolutamente 
teatral, xa que o escenógrafo exhibe recursos tan propios 
da espectacularidade teatral como canóns de luz, neve 
artificial, canóns de fume...., mais todo iso sen ninguna 
implicación narrativa nin descriptiva. Nen sequera procura 
un esteticismo fácil. Percíbese antes máis como un catálogo 
de artificios, ao servizo da escoita da obra. 

Feldman dicía que Neither quería ser un eloxio do silencio e 
así resulta: entre as sucesivas liñas musicais e cantoras, 
reparamos nas pausas que as ligaren.  

Escoitamos  o silencio con tanto detalle como o son. A 
ausencia da soprano, actores ou performers no escenario 
impide que a nosa atención se distraia. Damos fe do 
espectáculo fascinante que supón a xestualidade de 
calquera cantante de ópera. Sen o ver, a voz preséntase 
como un instrumento máis, afastándose da proposta con-
vencional da ópera onde as voces predominan.  

Durante a primeira parte da representación, o espazo 
escénico ampliouse sorprendentemente: non é, como adoita 
ser, só o escenario e o foso. Nesta ocasión a platea e os 
palcos laterais convertéronse en terreo escénico, foron 
excéntricamente incorporados ao espectáculo xa que 
reclaman igualmente a nosa atención.  

Tras a pausa do intermedio, os espectadores son trasla-
dados por un corredor lateral ata o  escenario. Alí coloca-
ron varias fileiras de asentos, que ocupamos con per-
plexidade.  Agora  podemos ver aínda con máis detalle o que 
estivemos a albiscar na distancia: as fendas nas paredes, as 
carrileiras dos focos, as pequenas esgazaduras no pano, o 
veludo desgastado das primeiras filas de butacas.  Acaba de 
se producir un estraño xiro na posta en escena. O pano está 
pechado e será aberto unha única vez, moi devagar, 
deixando ver unha imaxe insólita para calquera espectador 
habitual: a vista do teatro completamente baleiro. O es-
cenario antes espido encheuse de “figurantes” inesperados, 
paralizados nas súas cadeiras, pode que contemplados por 
invisíbeis espectadores (neste momento véñennos á me-
moria as estrañas figuras do escultor Juan Muñoz).  

Ou aínda máis: a representación ficou sen público, que pasa 
a formar parte da escenografía. De novo, repítense os 
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trucos teatrais da primeira parte: os focos alumean con 
diferentes cores, hai fume artificial e neve. A percepción 
está, loxicamente, totalmente pervertida: padecemos os 
efectos, non os contemplamos. Sentimos a calor dos focos e 
fluorescentes (estamos dentro dunha obra de Donald 
Judd?), o frío do fume artificial nos nocelos, o fulgor dos 
canóns de luz, os anacos de papel (falsas folerpas) que nos 
caen na cara e nas mans. E no medio de todo, seguimos a 
escoitar a voz da soprano e unha música, se cadra máis 
alucinatoria que na primeira parte. Ou é a percepción 
perturbada desde o escenario a que nos produce ese 
abraio? Podemos preguntarnos: que facemos aquí?, 
mentres parece que o director da orquesta nos estivese a 
dar paso coa batuta (peculiar ceremoniante).  

Ao mesmo tempo, o teatro vaise iluminando de diferentes 
formas, nunca moi espectacularmente senón antes con 
certa inquietante sobriedade. Segue a ser un traballo 
minimalista, sen dúbida, mais sofisticouse: pasamos ao 
outro lado do espello. O deslocamento foi fundamental. 

Agora a percepción da nosa mirada de espectador é que o 
escenario ficou fóra do espazo escénico e iso resulta 
francamente insólito. Mais, e se non fósemos xa espec-

tadores? Porén, non hai ningunha interacción nin se nos 
pide resposta, senón que seguimos observando, escoitando, 
contemplando…  

Si, seguimos a ser, definitivamente, o público, pero un 
público alienado: alienación é, segundo o dicionario da R.A.E., 
“o proceso mediante o cal o individuo ou unha colectividade 
transforman a súa consciencia ata facela contraditoria co 
que debía esperarse da súa condición”. O máis interesante é 
que, no curso de todo este proceso, beneficiouse, 
acentuouse, a concentración na escoita da música que é, no 
último extremo, un obxectivo máis que lícito de calquera 
posta en escena.  

A obra remata, o pano baixa e os espectadores ficamos 
aplaudindo, non sabemos moi ben a quen. Non hai saúdos, 
nin presenza da soprano ou do director de orquestra. 
Deixamos de aplaudir ante o absurdo da situación (este 
momento, sen dúbida,  divertiría a Beckett!). Retirámonos, 
uns confusos, outros apampados, algúns encantados…  

Deixando á parte a resposta emocional obvia pódese dicir 
que a experiencia supón un trunfo da música e da voz.  
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ANA VALLÉS: 

“NON QUERO PERDER A VEHEMENCIA DO ENTUSIASMO” 

 

Cristina Balboa 

 

Tras máis de vinte anos como directora de Matarile Teatro, a 
autora e directora compostelá  continúa na grella tras o peche da 
compañía coa obra Cerrado por Aburrimiento. E non lle faltan 
proxectos. Vén de traballar con Nuria Sotelo no seu primeiro solo, 
Métase nos seus Asuntos, dirixiu unha ópera para o Auditorio de 
Galicia e leva a dirección do Certame de Teatro Radiofónico para 
o CDG.  

 

 

Que novos proxectos tes entre mans? 

Teño unha invitación curiosa do Instituto Cervantes para ir a 
Marrocos dirixir unhas lecturas dramatizadas de Animales 
Artificiales. E imos seguir traballando Nuria e máis eu. Pero non  
hai proxecto aínda. Vaise cocer agora e non podo adiantar nada. 
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Cal é o teu  punto de arranque para comezar un novo 
proceso creativo? 

En base a unha serie de persoas coas que quería traballar xurdía 
o espectáculo. Nunca son temas moi pechados. Non considero un 
tema, son moitas cousas as que se van mesturando. Recopilo o 
material e digo: estou tratando isto. Acompañan tamén momentos 
vitais, segundo o que  vou vivindo ou vivín.  
 

Quizáis Cerrado por aburrimiento foi esa última creación 
que xurdiu dun cansazo acumulado de moitas cousas, non? 

Foi un pouco premonitorio porque cando puxen ese título era máis 
que nada unha esmorga sobre moitas situacións vitais que levas 
acumulando. De cousas que se van repetindo e ves que nunca van 
cambiar. Daquela conversa que tivera con Suso (cociñeiro de O 
Dezaseis) que estaba ata as narices de moitas cousas e ao que lle 
dixen que puxese o cartel de cerrado por aburrimiento. 
 

E cales son esas cousas? 

O peso de todo o que custa, a organización, crear equipos, sobre 
todo manter equipos, non só a nivel monetario. A nivel persoal, 
para que as cousas nazan tes que crear un ambiente de equipo, 
inventar un pouco ou crear as condicións para que esa química 
flúa. E ademais, conseguir que ese espectáculo que se creou con 

moita enerxía ou cunha determinada enerxía se manteña vivo.  Iso 
é o máis difícil, penso. 

 

Cal é o detonante que fai que elixas a un ou outro intérprete 
para os teus espectáculos. A partir da idea dun espectáculo 
pensas nesas persoas, ou esa xente aparece dalgunha forma 
na túa vida e ti decides incluílos nos teus procesos? 

Máis ben o segundo. Dalgunha maneira aparecen, vounos atopan-
do por aí. Funos coñecendo a cada un en situacións diferentes. Ás 
veces propúñao eu e ás veces pasaba o contrario. E aínda que nun 
principio non considerase traballar con alguén, o seu ofre-
cemento estimulábame. E claro, tamén se ofreceron  outras 
persoas coas que non cheguei a traballar. Por exemplo, cando 
coñecín a Campa (actor de Matarile nos últimos espectáculos da 
compañía) non pensara traballar con el, pero ante a súa proposta 
vino claro. Interésame Campa, o personaxe que é, o seu físico…  
 

Es actriz, directora e dramaturga. Como  vives os diferentes 
procesos?  

Eu considérome autora de teatro. Non escritora, autora. O de 
dramaturga paréceme relativo. Hai autores que se consideran 
escritores e autores de teatro, e logo hai dramaturgos. Eu aí non 
me meto. Nos meus inicios eu facía un guión, non era un texto, era 
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un guión e guiábame por el nos ensaios cós actores. E funme 
alonxando diso cada vez máis. Cando estou dentro prefiro 
guiarme pola sensación. Teño botado man de gravacións, algo que 
en determinados momentos está ben,  pero  prefiro notar máis a 
sensación. E ademais non creo que sexa bo que os actores se 
vexan moito. Prefiro ter máis ese directo do que está a pasar. 

 

Cal destas facetas che gusta máis? 

Gústame actuar pero gústame moito o traballo cos actores. O 
proceso de ensaios-creación, que é o mesmo, e fágoo 
simultaneamente. Creo que é a parte que máis disfruto.  
 

Que é para ti o teatro contemporáneo? 

O que se fai cunhas claves de creación que responden á vida, á 
realidade de hoxe. A maior parte do teatro que se fai é un teatro 
baseado aínda na literatura. Se falamos do teatro contempo-
ráneo, que é moi xenérico para englobar todo, non responde á 
realidade. Pero é a miña ladaíña de sempre. 

Na etapa na que estou interésame un teatro vivo, no que se vexan 
as persoas, e non que haxa personaxes nun escenario.  
 

Quen e que che fai buscar outras formas expresivas, outras 
linguaxes? Onde te inspiras, cando che salta a faísca? 
Resumindo, quen che influíu máis? 

Persoas como Tadeusz Kantor ou Pina Bausch, por suposto. Para 
min foron figuras fundamentais que marcaron a historia recente 
do noso teatro. Que marcaron unhas maneiras. Porque, ao longo 
dos séculos, o que cambian son as formas. Entón, de súpeto xorde 
alguén como Pina Bausch e revoluciona todo. Creo que nos influíu 
a todos nós. No que pode ser a escena, no que pode ser a 
comunicación. Unha escena na que non están claros os límites de 
onde comeza o actor e onde acaba o  bailarín.  Onde están os 
límites entre o que é teatro e o que é danza? A danza contem-
poránea interésame en moitos aspectos máis que o teatro, 
porque se centra máis na ambigüidade do intérprete. Tamén por 
separarse das técnicas coreográficas, para  xogar mesmo coa 
voz. Hai máis creación, máis implicación persoal que na maior 
parte do teatro.  
 

Cres que os teus espectáculos están dirixidos a algún 
espectador tipo? 

Eu fago as cousas pensando que se fose espectadora a min 
gustaríame ver iso. E creo que coma min hai moitas persoas. Está 
claro que no que fixemos en Matarile o receptor era xeralmente 
un público  novo e urbano. Pero iso penso que é polo tecido social 
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que temos. Eu creo que calquera persoa pode ver un espectáculo 
de Matarile sen ter ningún tipo de coñecementos. Non hai que ser 
entendido de nada para poñerse diante dunha obra. Pasa igual coa 
música, coas artes plásticas... O que estás xerando en escena é 
unha comunicación que che entra polos sentidos, e calquera 
receptor é capaz de transformalo segundo sexa a súa cultura. 
 

E onde atopas os públicos máis receptivos ás túas 
propostas? 

En xeral recordo actuacións concretas. Por exemplo, cando 
fomos a Alemaña, era un público moi diferente ao que hai aquí, 
moi maduro, moi serio.  Estaban os teatros cheos, aos que fomos, 
claro. En Alemaña hai unha traxectoria diferente. Non vai só a 
xente nova. Pero a calor que notas aquí é moi diferente, son 
maneiras culturais de reaccionar distintas. 
 

Que opinas das novas tecnoloxías no teatro? 

Ultimamente parece que houbo unha invasión, sobre todo do 
vídeo. Pero o teatro sufriu esas invasións durante todo o século 
XX. Tomou prestado do circo, por exemplo, coma se o teatro 
estivese tan caduco que precisase apropiarse de outras 
disciplinas. Apoiarse en outras linguaxes que non son 
especificamente teatrais… para min o teatro sobre todo é 
comunicación. Non é só a palabra nin o movemento. A  esencia do 

teatro é que hai unhas persoas aí e outras en fronte. É a 
asociación, o ritmo...  
 

Antes dicíamos teatro e entendiamos todos. Pero agora, 
como debemos chamar ao que se fai sobre un escenario, 
cando nin os propios autores lle queren poñer un nome?  

O que está claro é que o teatro antigo, o de sempre, si que é 
teatro, e os demais temos que inventar outros termos para 
definir o que facemos. Se o teatro evoluciona, o que facemos é 
teatro de agora. Eu  reivindico que fago teatro. Angellica Lidell  
por exemplo, di que ela non fai teatro.  

 

Vas ao teatro por pracer ou por compromiso profesional? 

Vou pouco, e normalmente non me gusta. Hoxe os estímulos 
véxoos máis noutras linguaxes, no cine, en fotógrafos, pintores, 
escultores... 
 

Pero segues querendo facer teatro.  

Si. 
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E  de onde sae esa necesidade? É para ti un revulsivo ou un 
pracer? 

É unha forma de expresión. O que dis de revulsivo sóame a teatro 
terapia, término que me horroriza e penso que pode ser perigoso 
para os actores. Por suposto que é pracenteiro: sofres, 
desgústaste, pásalo pipa. É coma a vida. Se fose todo un camiño 
de rosas non terías estímulos para nada. E se todo nacese da 
insatisfacción sería complicado, porque terías que manter 
sempre esa pelexa. E aínda que estou cansa de todo o que rodea 
ao teatro, non quero perder a vehemencia do entusiasmo.  
 

Cal é  a túa opinión sobre o sistema produtivo teatral, as 
redes de distribución ?  

En España en xeral non se dan as condicións favorables para que 
leves a cabo un traballo creativo con relaxación. Parece como se 
tiveses que estar sempre demostrando algo. Isto é esgotador, por 
iso eu digo sempre que facer teatro é resistir. Creo que é un mal 
endémico español, que pasou sempre. O de non recoñecer o que 
se ten. Sempre dixen que o alcohol e a maledicencia son os dous 
grandes males do teatro español. Somos un colectivo raro que 
non valoramos o que temos. 
 

Que lle dirías á xente que comeza agora no teatro, coa 
situación económica e creativa que temos, para non perder 
esa vehemencia do entusiasmo? 

Non son moito de dar consellos nin de máximas. Eu creo que hai  
que ter moitas ganas de facer todo. Senón, máis vale facer outra 
cousa. Eu diría que hai que ser humilde, non?, porque en realidade 
non sabemos nada. E ese é un bo punto para traballar. Poñerte 
tan nervioso nos primeiros días de ensaios, aínda que teñamos 50 
tacos. Dubidas de ti mesma, que para min iso é marabilloso, ver 
que estabamos todos acojonados; as ganas e tamén o medo. Non 
está ben ser complacente co que fixeches, que é un dos 
problemas que atopei con alguns grupos de mozos cos que 
traballei en talleres de teatro. Para min iso era un pecado, porque 
se te amarras o que sabes que che vai gustar a ti e os teus 
amigos nótase unha chea. Hai que conseguir encontrar un punto 
para despelotarte,  sendo consciente de que non estás seguro do 
que vas a facer.  
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CITIZEN. TOTUM REVOLUTUM 

Notas dos primeiros días de ensaios 

 

 

Xesús Ron 

Luns 

A idea da globalización 

Hoxe empezamos a traballar en escenario. Non hai textos, 
non hai escenografía, non hai vestiario, non hai luces, non 
hai personaxes, non hai música... De momento temos un 
título, dous actores e unha historia estruturada en tres 
partes, que deben dar forma a tres obras, cada unha delas 
localizada nun momento distinto do pasado recente: os anos 
70, os anos 80 e a actualidade. Tamén temos unha anécdota 
histórica que pode servir de punto de partida, pois a 
segunda tenda de Zara abriuse na Coruña unha semana 
despois de morrer Franco.  
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Empezamos polo principio. Unha escena cero que funcionará 
como prólogo, unha escena para dar o contexto de todo o 
que virá despois, mesmo da segunda e da terceira parte. É 
unha maneira de introducir o concepto da globalización 
antes de entrar na historia. Manexamos varios textos sobre 
economía, pero a idea é achegarse a ela con pouco respeto, 
reducir ao mínimo o compoñente didáctico, buscar rápido a 
complicidade do público. Propoñemos unha secuencia de 
saídas a escena falando da renda per cápita, de como 
evolucionou desde o Neolítico ata o sec. XIX e tamén nos 
últimos 150 anos. 

De como existe unha constante histórica para que se 
produza o progreso económico: a necesidade de man de 
obra barata. De como foron usados os escravos para o 
progreso de Exipto, de Roma, da Europa do XVIII. De como 
foron substituídos por obreiros cando se aboliu a 
escravitude no XIX, e de como se consolida o capitalismo 
como resposta ao problema da sobrepoboación. 

 

 

 

Martes 

A idea do título, de Orson Welles a Zara 

A idea orixinal deste proxecto remóntase varios anos atrás, 
cando imaxinamos un hipotético encontro entre Amancio 
Ortega e Isaac Díaz Pardo, co queriamos contrapoñer dúas 
maneiras de entender a creación de riqueza a partir dunha 
organización empresarial. Unha globalizada, existosa e sen 
raíces. Outra localizada, en crise e enraizada na identidade 
galega. A cousa non foi adiante. Pero tempo despois 
empezamos a darlle voltas a outra idea, vencellar a vida de 
Amancio Ortega coa película de Orson Welles, aproveitando 
o parecido físico de Manolo co director. Este intento 
tampouco chegou a  ningures. 

De todo isto quedounos a idea de traballar sobre Zara, como 
reflexo dos cambios que vivimos nós mesmos durante os 
últimos 35 anos. Da loita polas liberdades sociais e a 
identidade nacional ao éxito globalizado do empresario 
individual. Podía ser Zara a gran construción colectiva da 
sociedade galega contemporánea? Ou era o resultado dun 
empeño persoal que non tiña moito que ver con nós?  
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O caso é que hoxe decidimos ver a peli xuntos, a ver que 
pasaba. O que máis nos interesou foi o uso da realidade 
para construír unha historia totalmente independente. Algo 
que Welles xa fixera na mítica produción radiofónica sobre a 
Guerra dos Mundos, unha peza que nos tiña conmocionado 
desde sempre. Nese momento vimos claro que nós tamén 
traballaríamos sobre as relacións entre o que é real e o que 
é ficción, entre o que pasa de verdade e o que inventamos. 
De aí a decisión de manter o título e a idea de proxectar un 
anaco da peli dentro da obra, desde os títulos de crédito ata 
a morte do protagonista pronunciando esa palabra 
misteriosa que desencadea a ficción: «Rosebud», mentres a 
bóla de cristal cae e rompe. Como mostra da nosa falta de 
respeto polos clásicos e porque nos fixo moita graza, 
decidimos modificar a cinta orixinal trocando aquel 
«Rosebud» de Kane polo “globalization” de  Franco. 

 

Mércores 

A idea dos manequíns e da maqueta 

Outra idea que rondaba sempre perto era a de usar mane-
quíns. Parece obvio, imos contar unha historia de tendas e 

moda, na que o espazo-escaparate debe ter unha gran 
presenza, e os manequíns estaban inevitablemente en 
moitas das imaxes que nos viñan á cabeza. Así que, xusto 
despois de proxectar esa secuencia inicial da peli, imaxina-
mos que a luz iría subindo de vagariño sobre unha tropa de 
manequíns perfectamente vestidos e ordenados en filas no 
escenario, uns 15 ou 16 pensamos que serían dabondo, e de 
fondo escoitaríamos un coro cantando a Internacional.  

Despois probamos a meter aos actores entre os manequíns. 
Debían permanecer quietos durante un tempo e iniciar un 
movemento lento. Algúns xestos. Tratar de chamar a 
atención dos manequíns. Agardar resposta sabendo que non 
a pode haber. Saír da fila á procura dalgún tipo de reacción. 
Dicirlles algo. Berrar. Primeiro con frases máis ou menos 
curtas sobre a historia da explotación do home polo home. 
Logo enumerando cousas que provocan indignación. A cada 
frase corresponde un tempo de silencio. E logo outra frase 
en voz alta, con máis intensidade. Probar a dirixilas ao 
público para ter un público indignado.  

E cando o actor decida, rematar a escena e pasar a outra 
cousa sen máis.  
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Outra idea que quedou apuntada foi a de usar unha maqueta 
moi realista daquela primeira tenda, algo que serviría para 
recrear a escala un espazo que non se ve no escenario. 
Probamos con bonecos de playmobil. 
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Xoves 

A idea de Sara. A idea de A.O. 

Seguimos montando escenas por separado, sen 
preocuparnos de como pasar dunha a outra.  Agora había 
que incorporar dous personaxes, un para él e outro para 
ela. Probamos como sería o de Manolo. Un tipo de poucas 
palabras, cun ton de voz baixo, un tipo observador e 
tranquilo. Tiña que contar as súas impresións sobre ela, 
describila e dicir que lle pareceu, que fixo, como actuou. 
Chamarémolo Arsenio, en homenaxe ao raposo de Arteixo, 
para quen o queira entender. 

Despois probamos como sería o de Patricia. Unha tipa que 
fala  moito,  con  acento da  Costa da Morte. Probamos a ver 
como sonaba o acento, e dálle moito color.  Agora era ela 
quen tiña que contar o mesmo sobre el: que impresión lle 
causara, como era, como o vía, que fixo, que lle dixo, etc.  A 
ela chamámola Sara. É evidente. 

Probamos tamén como podería ser o momento do encontro 
entre eles, xa dentro da tenda: a conversa iníciase de 

maneira entrecortada, ela entra de súpeto, sofocada, el 
ofrécelle un vaso de auga, dille que pode quedar ata que 
pase o barullo, ela pregúntalle de quen é a tenda, e el vaille 
contestando... 

 

Venres 

A idea de tiralo todo 

Este foi o día crítico. Quedamos en que Manolo ía traer un 
texto para probar a escena entre os manequíns, usando 
como referencia un libro que se chama A prosperidade do 
Mal. O texto é un dialogo, o que di ela segue ao que di el, 
probámolo varias veces e non encaixa con aquela idea de 
traballar sobre a indignación. De súpeto, a escena non 
funciona. Hai algo que choca, que indica que non avanzamos 
todos na mesma dirección. 

Poñemos en cuestión todo o traballo feito ata o momento. O 
dos manequíns non nos convence. Gústanos a idea dese 
grupo inmóbil que aparece desde a escuridade despois de 
proxectar a peli, pero as accións e movementos que xera a 
escena son artificiosas, non damos co ton.  



 
50 

 
Ademais, o tema dos manequíns implicaba compralos, trans-
portalos, movelos en escena, facelos desaparecer, etc. 
Demasiadas complicacións. O da maqueta tampouco está 
encaixando ben, os actores quedan vendidos cada vez que a 
manipulan. 

En realidade o problema é que non temos nada claro como 
contar a historia, cal é a fórmula teatral para contar o que 
queremos contar. Hai certa tensión entre as distintas 
opcións, entre cal dos camiños debemos seguir e ademais 
son camiños que parecen contrapostos. Marchamos un 
pouco desesperados. Non. Moi desesperados. 

 

Luns 

A idea de como contar a historia 

O día despois do desastre. E sen respostas. Tomámolo con 
calma. Con moita calma. Falamos. Fozamos en internet. 
Vimos vídeos. Discutimos sobre o teatro que queremos 
facer. Sobre as solucións que nos gustaría usar para contar 
as cousas que queremos contar.  

O que parece claro é que a escena dos manequíns desapa-
rece totalmente. O da maqueta tamén. O  de proxectar a peli 
queda aparcado, aínda non totalmente desbotado. O único 
que vemos claro é a necesidade de descompoñer os 
personaxes e romper a maneira lineal de transmitir a 
historia. Desde a desesperación de non atopar respotas, 
decidimos usar o pouco que temos. Retomamos as 
improvisacións feitas cos dous personaxes. Primeiro 
probamos con ela. Patricia ponse de cara ao público e conta 
o momento do encontro, que foi o que lle dixo el, que 
impresión lle causou, etc. Logo Manolo ten que continuar a 
narración. 

Empezan a aparecer ideas. Primeiro, usar os personaxes 
para o contrario do que se debería, é dicir, para falar 
directamente ao público. E ao mesmo tempo, contar a 
historia do encontro dentro da tenda non desde os 
personaxes, senón desde Patricia e Manolo, e ir entrando 
neles como se vai entrando nunha tenda, nunha historia.  

1. Patricia e Manolo están de pé. Patricia vai contando en 
terceira persoa o que vai pasando, e Manolo ten que ir 
metendo en primeira persoa os seus diálogos cando 
Patricia na súa narración di algo como “entón él 
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pregúntame se quero un vaso de auga”. O problema é 
que nada máis entrar na tenda Patricia empeza o diálogo 
e as intervencións de Manolo non se acaban de 
diferenciar en diferentes planos. 

2. Probamos o mesmo, pero agora Patricia vai empezar 
contando como é a tenda, para retrasar o momento no 
que empeza o diálogo. E tamén vai contar a historia en 
presente e non en pasado. Manolo non vai estar de pé 
acompañando a Patricia, senón que vai estar sentado a 
un lado do escenario, de cara ao público, e desde aí vai 
facendo as súas intervencións. 

3. Probamos o mesmo, agora Patricia segue contando a 
historia en terceira persoa, pero como se lle afectasen 
a ela as cousas que conta, é dicir, que se di que mira a 
un lado, ela mira a un lado, se di que senta nun sofá, ela 
senta mentres o di. Isto é porque na anterior proba daba 
a impresión de que ela era unha observadora totalmente 
allea á historia, e creo que está mellor confundir á 
narradora co suxeito da narración. Tamén probamos un 
duelo, que Manolo intente tomar as rendas da narración, 
e que Patricia teña que seguilo tratando de recuperar a 
iniciativa, incorporando os novos xiros da historia 

proposta por Manolo.  

4. Agora probamos unha posibilidade distinta. Que sexa 
Manolo quen conta a historia en terceira persoa, 
seguindo as accións que vai facendo Patricia, que só 
intervén cando lle toca falar, en primeira persoa. Cando 
Manolo conta  que “ela doume as gracias e preguntoume 
se eu non tomaba nada...”, entón Patricia ten que dicilo 
en primeira persoa: “Jrasias... E ti, non tomas nada?” 
Claro que a historia que conta Manolo é a súa versión 
dos mesmos feitos que vimos antes con Patricia, 
buscando contradicións. É dicir, onde ela di “que lle 
dixen que si por disir aljo, pero non me justaba nada”, el 
diría sobre o mesmo “que ela díxome con total 
sinceridade que lle encantaba a tenda”.  

 

Esta fórmula de mesturar pasado e presente, primeira e 
terceira persoa, relato e realidade, parece que pode ser moi 
útil. É moi coherente e reforza a maneira de contar a 
historia por cachos, despezada. Mesmo se pode resolver a 
escena de sexo do final dunha maneira moi explícita 
simplemente a partir da narración dos feitos.  
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Pero hai que probar máis variantes aínda. Por exemplo, cando o diálogo chegue a unha parte máis política adoptar un formato de 
debate-televisivo. E meter as cámaras dentro do escenario. Mañá probaremos a gravar en directo a escena, proxectándoa detrás, 
pero compoñendo un plano na pantalla totalmente distinto do que se ve diante. Así que xa temos tres capas de narración para 
desenvolver a historia: 

o A narración en terceira persoa da historia. 

o As partes en que Patricia e Manolo se dirixen ao público en personaxe (primeira persoa). 

o A composición da escena coas cámaras, que mostra un plano distinto da realidade. 

 

Mañá seguimos. 
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neda_6  

amiga máis grande que un te
es tú, porque mira si te
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idalo pra ti,e si non eres ca
sas algún dia, non seas 
usa, tes que ser nai do hom
os, e nai dos sogros, si...po
so deber, entendido. 

ctiva. 

en na vida 
e cuidas, 
u entorno 

asada e si 
calquera 

e, nai dos 
orque é o 

 
53 



 
Luneda_1 P

Voucho cort
Nuestro e 

s'eres de m
cantar nen 
un ave Mari
máis rápido
excomulgad

 

 

Posición 

tar nove días, entendido, pois
un Ave Maria deixa quedar

nu
se
be
la
ta
es
A 
ta

morto, se eres de algún excom
galiña nin galo, pola gracia d
ia, deixa quedar este corpo l
o co aceite,  sabedes? e máis
do,... Que non é broma ningunh

s isto é bo de sabere, e rézas
r este corpo libre, entón r
uestro e un ave Maria. Sempr
e non tedes un crucifijo ou
endecida, sirve un pantalón 
var, usado!, eh?, sempre p

amén vale. Entonces quéro
sto é bo de sabere porque a
envidia existe. E despois ta

amén se dice: “aire tatallo, 
mulgado, vai ao marco allado
de Dios e da Virxe María, un p
ibre”, pero conque despois a
 rápido co aceite.. se quered
ha, sabedes?, estas cousas d

se...  : un Padre 
rezas un padre 
re, xá vos digo... 
u unha medalla 
 dun home, sin 
polo revés, que 
vos decir que 

a envidia existe. 
amén,..aire de… 
s'eres de vivo, 

do, onde non oes 
padre nuestro e 
aprendín en cataluña co irmá
es o mismo,.... s'eres de vivo

debiádelas de aprendere por 

án dun cura a cortalo co ace
, s'eres de morto, s'eres de 
escrito. 
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Luneda_2  

E no 36 antes de estalla-la guerra meu pai abandonounos e amigouse cunha tipa que botaba as cartas, cunha bruxa de esas, o 
caso e que deu cabo del. amigouse cunha tipa, el viña a casa para mallar na miña nai, bueno  que pasou?   

Que fixo moito dano, fíxonos moito dano porque cortoulle un peito a mama, e fixo moito dano, era bo, pero aquela bruxa deu cabo 
del, hai que ter moito coidado que  as bruxas existen!entendido 

 Ela mama era analfabeta e aquela fulana escribíalle as cartas para mama  o caso era que por carta ela foise enamorando del... e 
cando cheghou deulle bruxedo e case o volveu tolo, sabedes que lle deu?, deulle bruxedo deulle da regla que ela largaba! 

 

Luneda_3  

Tes aire de defunto, é aire de defunto!, que non pensedes que os defuntos… 
que morren. Mira! cando vaiades a un entierro buscai de estar sempre do 
lado do sol como por ejemplo por aqui hai un pasillo, non?,  o sol vai da 
parte d'ali, nunca te poñas da parte d'ali, ponte da do outro lado. Entendido? 
Hai que ter(e)... despois hai xente que morre pero non morre... coidado que 
as personas, morren, pero non morren hai xente moi mala, e non cabe en 
ningunha parte, e andan a facere moito daño. 
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Luneda_7  

De musgo de piñeiro e de carballo,non destiñe nin coa lejía, musgos de carballo e musgos de piñeiro, sabedes o que son musgos? 
Entón faise o siguiente, bótase auga nunha boa caldeira onde caiba a lan que ti queiras teñir, bueno si non tiñes moito non precisas 

botar moito…, bueno; e tamén vai ben choucho de maceira e rabullóns de…, non sei como lle 
chamades vos, as setas o que nacen nos pés das maceiras.  

 

Luneda_8 

Mira, moitas veces hai que ter ollos e non vere, oídos e non oire, e boca e non falare, mira que eu 
vin moita cousa de comprometere personas, cando era 
nena e todo, pero da  miña boca non saliu nada... non hai 

peor cousa que desprestigiar a nadie, que de aqui ven a envidia, que falar mal doutro e 
envidia, sabedes?, entonces que pasa,... mira, Se ves unha nena que vai por mal camiño, cando 
a apañas coa tua man,.. daslle un conselliño, avisala que teña coidado,.. pero cala, non digas 
nada, 

Porque mira a honra dunha persoa representa o que é un saco de plumas, desplumades unha 
galiña e subides a un campanario cando faga moito aire soltades as plumas... 

A VER SI LOGO TENDES COLLONS DE IR XUNTAR TODAS 
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Habelas. Materiais 

 

Os debuxos 

son macacos que fun facendo ao longo da obra, horas e 
horas en cafés repensando cada escena, cada material que 
tiñamos. Os debuxos eran para ubicarme, a modo de story 
board.  

 

Os textos 

Foron recollidos en Luneda, nunha entrevista con Concha, a 
única muller de Galicia, que seica toca o pandeiro con pau. 
Fomos levados ata alí por Davide. Pasamos unha tarde en 
casa de Concha escoitando e gravando dúas horas 
ininterrumpidas dunha historia de vida espectacular. Estos 
son extractos recollidos que utilizamos na obra escénica. 
Hai outros extractos distintos e máis unha sorpresa de 
Concha, que se poden escoitar no cd editado por 
traspediante coa música xerada por Ariel Ninas no proceso 
de Habelas. 

 
 

Habelas. A obra  

A imaxe 

A imaxe-corpo3d. En habelas o corpo trabállase, sobre todo 
ao principio, desde un lugar que se move nun tempo moi 
dilatado e denso. Ensaiamos as escenas partindo de 
técnicas e lugares   diversos. Achegámonos ao transo, con 
xogos de hipnose; traballamos o corpo ao servizo do 
artiluxio máxico e adentramos en imaxes profundizando 
nelas ata transformalas nun espazo cheo de matices di-
versos, como nunha proposta de Marta que consistía en 
traballar a partir da idea dunha cabeza suspendida polo 
cabelo. 

A imaxe-proxectada2d. Nesta ocasión queriamos que que-
dase moi integrada na obra, que non fose unha gravación 
paralela proxectada, senón outra ferramenta máis que 
falase da transformación, do ilusionismo, das sombras ou 
dos reflexos, da serie de conceptos que fomos rescantando 
da recollida de campo, e sobre todo, do libro de Antropoloxía 
Cultural de Galicia de Tolosana. E ademais, que se rela-
cionase directamente cos xogos de sombra e luces que 
propuxo Paulina. 
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O son 

A música é fundamental nesta peza, durante todo o proceso 
se traballou con Ariel Ninas, creando a obra, cóbado con 
cóbado, co resto do equipo. Ariel toca a zanfona en directo e 
música electroacústica. 

Os textos da señora tamén foron incluídos no espazo 
sonoro. Interésame moito a utilización en escena da voz en 
off de recollida documental. Bailar os silencios, ou os ritmos 
das sentencias dos discursos e tamén deixarse tocar polos 
contidos, pero non demasiado. Prefiro que camiñen por 
lugares paralelos, e se unan tan só na mente do espectador, 
ao seu antollo. 

O proceso  

Esta peza comezou coa idea de explorar a maxia escénica.  
Daquela, eu estaba ocupada sobre todo traballando na 
maxia, con Vituco, e no ámbito da clínica utilizando a 
hipnose. Preguntábame: Ten cabida a fantasía no escenario 
contemporáneo? 

Non creo que nós lográsemos aínda responder a esta 
cuestión, continúa a ser un aspecto sen resolver. E os meus 

 intereses na actualidade van por outro camiño, apuntan 
cara aquilo que mostra os seus mecanismos, que desvela a 
poética das entrañas, que non disimula.  

Hai, no entanto, outro aspecto que si ficou resolto para min 
no proceso, e que fai referencia ao papel fundamental que 
xoga o traballo colectivo na creación. No meu caso, crear 
algo a partir dunha idea só ocorre grazas ao “outro”. E, 
neste sentido, debo dicir que tiven moita sorte, porque “os 
outros” son todos grandes amigos-familia.  

O que máis me ilusiona dos procesos é ver como crece unha 
idea, pasando coma unha pelota dunha cabeza a outra.  Esa 
é, para min, a maxia da creación escénica.  

 

habelas 
Creación. Marta Alonso, Begoña Cuquejo, Paulina Funes 

Música ao vivo. Ariel Ninas 
Iluminación. Paulina Funes 

Coreografía .Marta Alonso e Begoña Cuquejo 
Axudantes de dirección, Estevo Creus, Rut Balvís 

Dirección. Begoña Cuquejo 
E moitos outros/as que podes atopar se entras en: 

http://www.traspediante-habelas.blogspot.com/ 
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MACARENA RECUERDA, Festival Alt Vigo 2011 

Dúas ficcións 

Marta Pérez 

Con Macarena Recuerda e a peza That’s the story of my life 
asistimos @s espectadores a dúas ficcións. Unha delas sobre o 
escenario e outra fóra deste, onde descubrimos que a propia 
artista Macarena Recuerda Shepherd non é máis que un invento 
de outra artista: Lidia González Zoilo. 

Sobre as táboas unha dramaturxia chea de recortables, cámaras, 
vídeos e imaxes de zootropo enganchan ó publico para lles contar 
unha auténtica autobiografía irreal da xenial artista sevillana 
Macarena Recuerda Shepherd. Neste percorrido de “historia real 
creada a través de mentiras” como a propia Macarena nos conta, 
descubrimos a viaxe que a súa nai fai desde a súa cidade natal, 
Manchester, para rematar en Sevilla, onde acaba tras unha 
pequena historia de amor frustrada na cidade francesa de 
Montpelier. En Sevilla aparece seu pai e o seu destino: darlle a 
vida. 

Este é sen dúbida un fermoso espectáculo onde a precisión e a 
artesanía están combinadas para xogar co público a través deste 
experimento visual.  
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Macarena Recuerda Shepherd está no escenario, sentada nunha 
cadeira e  desde  alí  cóntanos  a súa  vida en directo nunha 
pantalla. A través de bonecos, recortables e libros-xogo onde  ela 
mesma encarna a todas as personaxes, vemos unha película de 
animación onde non se fala a pesares de que non haxa mímica. E 
todo isto contado cun ritmo pausado, non moi facil de dixerir 
noutros espectáculos teatrais, no entanto, non hai neste 
espectáculo unha soa pausa que estea fóra de lugar e @s 
espectádores sentímonos cómod@s nese contar peculiar que ten 
a peza. 

That´s the story of my life é un espectáculo moi orixinal que 
amosa outro xeito de facer teatro. Con Macarena temos a 
sensación de volver á infancia e recordar eses momentos que 
vivencian moitas familias, onde sentados nunha mesa tomando un 
café van vendo fotos do pasado e sentindo nostalaxia doutros 
tempos. Macarena ensínanos o seu álbum de fotos e faino dun 
xeito francamente agradable. Pero este álbum de fotos ten truco, 
Macarena é moi doce, moi tenra e poética cando fala pero tamén 
moi irónica, xa que os recordos que vemos son absolutamente 
inventados. Aquí está, no entanto, a grandeza do espectáculo. 
Emprégase a mentira para contarnos algo absolutamente real. 
Unha vida na que Macarena pasa por varios procesos: como 
medrou sen nai e xoga a imaxinala, como se namorou e como se 
curou deste amor que lle partiu o corazón (o que por certo, está 

representado xenialmente nun momento inesquecible da obra 
onde unha apósito lle tapa a ferida do corazón). 

Rompendo coa estética de imaxes e o guión proxectado, temos un 
momento inesperado. Un foco e unha cámara apuntan a un mozo 
do público, que sorprendido non pode evitar o riso e a vergoña ó 
verse reflectido na pantalla. Este será desde ese instante o amor 
de Macarena. Ela, despraza a cadeira  e xírase. Por primeira vez 
vemos a cara de Macarena  mentres  soa  o  bolero  de  Omara  
Portuondo “He perdido contigo”. Asistimos ó dialógo entre o 
“amor escollido” e a artista. El, un descoñecido na pantalla xa 
forma parte do elenco da obra, e coma se dun cómic se tratase 
van aparecendo bocadillos da súa cabeza onde expresa os seus 
pensamentos cara Macarena. O riso aparece no público e volverá 
intermitentemente misturado coa tristeza. 

Agora chega o momento no que os espectadores nos identi-
ficamos, iso é o que nos lanza Macarena desde a súa pantalla e 
asistimos ó proceso de desenamoramento. “Después de amarte 
te quise mucho más”- escoitamos por primeira vez a voz de 
Macarena- .Mergunllámonos na pena que a envolve. That´s the 
story of my life  é unha historia de amor e coma no amor, hai 
esgazadura que se transforma en poesía.  

Detrás de todo isto está a búsqueda dunha identidade que 
Macarena Recuerda quere construír. A artista sevillana cuxa 
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traxectoria artística provén da danza e as artes plásticas dinos 
que o seu obxectivo é: “crear un álbum de familia sin familia. 
Encontrar en los diferentes soportes visuales una narración 
diferente”. O obxectivo está conseguido. Se desde logo podemos 
dicir algo deste espectáculo é que é absolutamente innovador. 

Na trastenda do espectáculo hai moitas horas de traballo, moito 
rigor, moita matemática, moita artesanía pegando e recortando e 
tamén moitas auto-fotografías feitas en soidade. Todo este 
esforzo materializouse na residencia que obtivo en Bilbaoeszena 
durante febreiro do 2010 en Bilbao Arte. 

Tento seguir falando con Macarena para que me conte máis sobre 
o seu espectáculo, pero no entanto, non o consigo, por que? Pois 
porque Macarena Recuerda Shepherd non existe, ó igual que non 
existe a vida que inventou. 

Detrás desta artista sevillana atopámonos con outra artista 
madrileña: Lidia González Zoilo. Tamén nos atopamos con que, 
sobre o escenario está David Franch.  Lidia e David son máis 
coñecidos por ser membros da Cía. catalana Amaranto, que 
despois se deu en chamar Colectivo 96º.  

Non podo, no entanto, falar de Lidia nin de Amaranto nin de 
Colectivo 96º, porque precisamente se Lidia creou a Macarena 
Recuerda foi para afastarse destos grupos.  

Están errados quenes pensan que a Cía. Macarena Recuerda é 
unha prolongación de Amaranto e Colectivo 96º. Non hai nada 
máis incerto. 

A artista sevillana Macarena é un invento de Lidia, ó igual que a 
nai e o mozo de Macarena son inventos de Macarena. Neste 
momento rizamos o rizo e decimos que todo é mentira, incluída a 
artista, pero no fondo, que máis dá iso?. 

Macarena Recuerda tén páxina web propia, blog e un curriculum 
inventado, que importa? No fondo non debe importarnos esta 
ficción, e incluso me sinto algo culpable por desvelar unha 
identidade que non quere ser descifrada. Que máis nos dá se o 
que nos conta Macarena é mentira? Que máis ten se non existe 
Macarena? Desde cando no teatro nos preocupou a ficción, se 
sempre empregamos a ficción para contar unha historia? Desde 
cando nos importa que os personaxes non existan- cando todos 
sabemos que nunca existen-? 

O verdadeiramente importante aquí é que hai teatro, aínda que 
sexan maquetas de teatro escenificadas a través do audiovisual, 
si, outro xeito de amosárnolo, pero teatro ó fin e o cabo. Unha 
bonita historia na que a bonequiña Macarena se despide do 
público a través dunha gravación, despois de ternos paseado polo 
cómico e o sensible.  

Macarena Recuerda é real coma o propio teatro. 
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MÉTANSE NOS SEUS ASUNTOS 

Um espectáculo de Nuria Sotelo e Ana Vallés, visto no Festival Alternativo das 
Artes Escénicas de Vigo, dia 10 de Março de 2011. 

 

Susana de Figueiredo 

Métanse nos seus asuntos  apresenta uma renovação alternativa 
do movimento contemporâneo e teatral. Esta obra sugere-nos um 
caminho de especulações, da relação entre o possível e o 
impossível, do que é condenado e liberalizado pela sociedade. 
Exibe-nos elementos significativos, como o mundo circense, a 
bicicleta, a campainha, o próprio figurino e os óculos da 
personagem, encaminhando-nos para a simplicidade e a 
ingenuidade no contexto interpretativo, falseando também, uma 
visão irónica do mundo do circo. 

Apresenta um argumento muito flexível para outras 
interpretações, sendo assim possível auxiliar o espectador na 
entrada do mundo da personagem, mantendo o crescente inte-
resse do público. 

Revela a presença de elementos bastante criativos de dança 
contemporânea, onde explora todos os determinados segmentos 
corporais, criando assim um paradoxo entre o mundo de 
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exploração e recreação, e o mundo circunspecto e sério da 
personagem. 

Um aspecto menos apreciativo seria a falta de um programa de 
orientação do espectáculo, pois apesar de ser integrado num 
festival alternativo, como o Festival Alternativo das Artes 
Escénicas de Vigo, nem todo o público terá que entender os 
estímulos e atitudes da personagem, sendo por isso uma 
necessidade de compreensão, no mínimo, das diversas mudanças 
de conteúdo. 

Existe outra dúvida paradoxal, onde a personagem se despe 
integralmente, e prossegue com a coreografia. Permanece por 
um lado, a vontade de mudança e de chocar o público, provocando 
uma instabilidade emocional no espectador, mas ao mesmo tempo 
reparte a atenção entre o que está a ser realizado a nível 
coreográfico, e o corpo nu da personagem, não sendo assim 
focada, a notável dança corporal da actriz. 

É de evidenciar a interpretação da coreógrafa e actriz, Nuria 
Sotelo, que demonstra uma recolha de sentimentos porme-
norizados, ao longo de toda a obra, nomeadamente o final, em que 
provoca ao espectador uma sensação de amargura e compaixão, 
pela expressão de tristeza, mas cumprimento pessoal. 

Sendo o seu primeiro trabalho a solo, há uma exímia entrega e 
comprometimento no seu espectáculo, reconhecendo-se na sua 

interpretação admirável. No geral, a meu ver, o trabalho 
coreográfico é o mais cativante em todo o espectáculo, não só, 
mas também por isso, vale a pena vê-lo. 
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ANACOS DE ( ),  
peza para varios actuantes (en proceso de escrita ) 

 
Julio Fernández 

 
 
 
 
 
 
 

( )
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RELATO DUNHA TESTEMUÑA FRONTE Á CÁMARA 
 
-E chegou coa cara tapada dixo todo o mundo ao chan e logo sacou 
un arma por qué non enterraría a arma vaia por Deus Virxe 
santísima eu non daba crédito ( ) era unha boa persoa aínda que un 
pouquiño excéntrico sufrira moito pero eu creo que era boa persoa 
eu poño á miña man no lume pero ese día ese día chegou coa cara 
tapada dixo todo o mundo ao chan e logo sacou un arma e disparou si 
disparou vaia por Deus Virxe santísima eu eu só escoitei catro 
disparos e sentín os berros dos demais veño liberar este manicomio! 
a pistola atrancouse era unha pistola vella de onde sacaría a pistola 
quizáis pensara de verdade que podía liberarnos a tiros xa é tarde 
para comprendelo  tería sido mellor atallar o problema antes porque 
se vía vir non é certo? non é certo?... ( ) tiña tiña como dicirllo tiña  
-Vostede sentiría moito  
-Non. 
-medo. 
-Si moito medo si é natural imaxínese alí sendo testemuña dun 
acontecemento deses que saen na televisión e dan a volta ao mundo 
porque dera a volta ao mundo e eu xa nese momento o sabía non 
tanto coma o asasinato de alguén importante pero si extraordinario 
si que foi imaxínese todos os  tolos  berrando  sabía  vostede  que hai  
unha gran discriminación nos psiquiatricos? non é o mesmo unha 
enfermidade que outra e ademais as condicións mellor non falar das 
condicións porque a resposta é peor andan noutros países onde non 

hai o mínimo e aínda dan electrochocks aos pacientes aquí non hai 
electroschoks pero a acción de ( ) permitiu que as cámaras entrasen 
e Virxe santísima o que viron non tiña nome tampouco aquí somos 
persoas e iso hai que dicilo ben alto non somos persoas non non 
somos entende? 
-Pero vostede foi a primeira en 
-Si 
-quitar a arma ao  
-Non non 
-Eu só me levantei tranquilamente porque sabía que el era ( ) e que 
non tiña ningunha puntería 
-Pero matou ao responsable do centro  
-Casualidade 
-E ao seu axudante 
-O azar 
-E disparou a un militar 
-Un militar  
-Non lle parece…? 
-Xa 
-Entón? 
-Creo que todo foi bastante normal dentro do que cabe. 
-E como logrou escapar? 
-Quen? 
-( ) 
-Non estou segura creo que antes de nada se suicidou. 
 

******** 
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PRESENZA EXTRATERRESTRE 
 
-Non me sorprendera a noticia. Cantos anos soñando con isto? O 
mais estraño é que non teñan forma, que descoñezamos a súa  
-Apenas un par de parénteses: ( ) 
-fisonomía. Que descoñezamos a súa fisonomía antes que as súas 
intencións é 
-Aínda máis escuro é de onde veñen. 
-E no entanto, poucas dúbidas quedan da existencia de ( )s. Son 
visíbeis desde  
-Son como enormes ( )s 
-Esa nave situada en órbita, no ceo da noite 
-Que dimensións máis extraordinarias: 7,8 kilómetros de diámetro 
-Ao parecer só viaxan nela dous ( )s 
-Menos mal, con apenas unha ducia encherían un país mediano. 
-Non poderemos convivir con eles aínda que queiran. 
-Dirán de nos que somos racistas por non querer compartir o 
planeta Terra. 
-Seguramente. 
-Quizáis se enfaden  
-E nos invadan 
-E nos exterminen 
-Pero por que esa… forma? 
-Aquí na terra só existe un caso de ( ) 
-E xa morreu 
-fai tempo. 
-Non fai tanto tempo. 

-É posible que sexa… 
-É posible… 
-Non 
-Xa 
-O peor é 
-( ) ! 
-O peor é a orden expropiatoria. Eles din que temos apenas  
-Que estupidez! 
-meses para… Deixa que fale. 
-De onde sacaches esa información? Fala. 
-É confidencial, aínda que pronto todo o mundo o saberá. 
-Fala. 
-Trátase dunha gravación magnetofónica. En ton galáctico os ( )s din 
que expropian o planeta Terra para facer vivendas unifamiliares. 
-Cantas? 
-Non se sabe, quizáis só uns cantos adosados, mil ou dos mil. 
-E iso canto é en quilómetros cadrados? 
-Depende do que necesiten por familia. 
-O normal, 30 veces o volume do seu corpo. 
-Estamos fodidos. 
-Iso faime lembrar un conto tradicional. 
-Cal? 
-Antes de que chegasen os colonizadores, esta terra estaba chea de 
formigas. 
 

 
******** 
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ELECCIÓNS MUNICIPAIS 
 
-Por quen votas ti? 
-Non sei, non teño representante. 
-Pero tes candidato. 
-Non. 
-Non. 
-Notaches que esta sala ten rever? 
-Verdade, si noteino. 
-Notaches de veras? 
-Si. 
-Faga o favor de votar ou senón saia da sala. 
-Xa va, xa, esta papeleta que representa? 
-Que? 
-Refírese a que partido… 
-A que ven esa pregunta? 
-Teño dúbidas. E vostede tamén ten dúbidas, xa sabemos, vostede 
non pode expresar as súas dúbidas porque agora mesmo cumpre 
cunha responsabilidade co  
-Faga o favor  
-pobo  
-Faille caso. 
-Non. 
-Como que non? 
-Faille caso. 
-Vou votar por algo que non sei que significa. Necesito saber  que  é  
( ). 

-Meta unha papeleta e deixe 
-Mete esa papeleta, faille caso. 
-A que veñen tantas présas? 
-Por favor. 
-Xa o dixera, teño dúbidas. 
-Mire, ve? Estou levantándome, diríxome cara vostede, pídolle que 
saia da sala, agora quizais vostede replicará con insultos, quen 
sabe? Ou non, seguramente é vostede educado no fondo, aínda que 
calquera o diría. Mire, ve? Estou camiñando, miro aos seus ollos. Non 
debería desafiarme. Eu son o presidenta da sala. Este é un acto 
democrático, se quere votar vote, e se non quere votar non vote, 
faga o que queira, pero non fastidie, aquí non está permitido falar en 
voz alta. Entende?  
-Eu 
-Estou a pedirlle sinceramente que marche. 
-Veña. 
-De acordo. Voume. Si voume, pero que saiba que hoxe en día todo é  
( ), só porque ( ) é sinónimo de ( ), e isto é ( ), aínda que o contido de 
( ) non estea nada claro, e moito menos a súa orixe, e isto non é 
lóxico, non é nada lóxico.  
-Non ves os nomes? 
-Os nomes? 
-Si, os nomes, o contido, o interior. Iso é o que tes que 
-Pero son só  
-nomes. 
-votar. E que queres? 

******** 
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PROXECTO (  ) 
 
-Que traes na bandexa? 
 -A  
-Déixame ver esa carta. 
-É a carta ( ). 
-Unha carta ( ). Interesante.  
-Non o recorda? O proxecto ( ). Fai tempo vostede ordenou que cada 
mes por sorteo unha carta  
-Xa, é suficiente, recórdoo perfectamente. Cantas son en total? 
-Centos e centos cada día, pero só unha 
-É elixida, xa, non digas máis. Centos. 
-E que método? 
-O azar, naturalmente. 
-E esta foi elixida… 
-Ao azar. 
-Seguro? 
-Seguro. 
-Non sexas tan desconfiado, home, faille caso.  
-Abre.  
-Que abras a puta carta. 
-Le. 
-Que leas! 
-A quen teña por ben axudarme. Teño un fillo tetrapléxico en 
situación irregular que está a punto de ser expulsado deste país por 
non conseguir  
-Para. 

-traballo. 
-Que pares! 
-Pódesmo explicar? 
-Que? 
-E que non hai control? 
-Onde? 
-No proxecto ( ) 
-Que? 
-Esa carta é unha reclamación, unha reclamación. 
-Síntoo, non me percatara.  
-Ten o ton dunha queixa.  
-Unha queixa, ti o dixeches. E que o proxecto ( ) non ten requisitos 
ningún? 
-Si os ten desde logo non os cumpre. 
-E esa foto? 
-Do fillo tetrapléxico. 
-Ves? velo? Non admitimos fotos nas cartas. 
-Escollo outra? 
-Vamos, móvete! 
-Esta parece unha postal. Unha felicitación diría eu. 
-Moi ben.  
-Unha felicitación desde 
-Esta está moi ben. 
-É bonita. 
-París. 
 

******** 
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A VELOCIDADE 
 
-Non soporto. Está por todas partes, polas paredes, no chan. E todo 
un paradigma dos tempos que corren 
-Que queres dicir? 
-Que a velocidade que se representa será imposible borrar 
-Borrar que? 
-Contesta. Dime. 
-Ese boneco de madeira representa a ( ), xa sabes, non fai falta que o 
nomee. 
-Pero non se parece a… Non se parece en absoluto a… 
-É ( ) 
-Son monicreques inspirados en fotografías de… 
-Pero eu non quero ver monicreques, quero ver a ( ), vexo a ( ) 
-Morreu. Acép 
-Que? 
-Acéptao. 
-Por que non podemos pronunciar o nome de ( ) ? 
-Dicir… sería coma admitir que…, xa sabes 
-Escoita: 

 
( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), 

( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), 
( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), 

( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), 
( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), 

( ), ( ), ( ), ( ), ( ), 

( ), ( ), ( ), ( ), 
( ), ( ), 

( ), 
 
-Cala! 
-Non vou calar. Érase unha vez unha muller preñada que encontraran 
no bosque cun balazo atravesado no cerebro e sacaron ao neno que 
estaba á saír da tripa da morta para que cando fose adulto puidese 
loitar pola liberdade dun país que xa entonces morrera de crueldade 
nas escolas, pero chegado o momento atravesáronlle tamén a el o 
cerebro para que non tolease e  
-Cala! 
-Estamos no manicomio. Podo falar todo o que queira. 
-Estamos no teatro dun centro de rehabilitación. 
-Dun centro de rehabilitación na rúa que está no teatro dun 
manicomio. 
-Que? 
-A túa placa 
-Que? 
-A túa placa, que pon? 
-Axudante. 
-Máis abaixo. 
-( ) ( )  ( ) ( ) ( )  ( ) ( )  ( ) ( ) ( ) ( )  ( )  ( )  
-Borrar que? 
-O seu recordo. 
 

******** 
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VOZ TV 
 
-autos robados / casas ocupadas / familias rotas / bancos asaltados / gasolineiras queimadas / un só / non é posible / seguramente é unha 
montaxe / TODO PREVISIBLE NO ENTANTO / cigarrillos bomba / asasinatos / atentados / todo culpa de / É ( )  / mira / que guapo / búscase / 
daráse recompensa / premiaráse calquera información / pero xa está morto / suicidárase / non se sabe / ( ) sempre será ( ) / pero el / e no 
entanto onde? / onde se suicidou? / onde está o seu corpo? / A SÚA FOTO ESTÁ POR TODAS PARTES / morto / ou vivo / dá igual / a cousa é / detelo 
/ como sexa / DOUS INOCENTES MORTOS E CINCO FERIDOS, ENTRE ELES UN MILITAR / non ten sentido o que / Críase un liberador / Ninguén lle tiña 
ordenado liberarnos / estabamos moi ben sen os seus ridículos asaltos / somos enfermos que necesitamos protección, non liberación / a liberdade 
para as masas, non para os individuos / por que se tapaba o rostro cun pano de seda? / parecía un Ché / ou un zapatista / ou un traballador do 
metal / era un estúpido heroe / os heroes non son estúpidos  / son coma nós / O MILITAR FERIDO RESULTARA SER O NOIVO DA MANOLITA / cantante 
/ famosa / 35 anos / modelo / estupenda / A MANOLITA EN DECLARACIÓNS Á PRENSA FELICITA AO GOBERNO / pero si non o detiveron aínda / por 
que o felicita?, que felicita?, para que felicita? / esta tía é / realmente / sempre igual / cren que por saír na tele son algo / pero se non sabe nin 
sequera / su puta madre / pero que dis? / non utilices palimpsestos / utilizo o que sae da cona / pero se non sabe ler nin escribir / esta tía non é 
unha tola como nós / é gilipollas / non a insultes / para iso lle pagan / para que a insulten / pero ti que fas mirando o noticiario? / non asegurabas 
que non comprenderiamos xamais a realidade? / Non teñen ningunha pista / pero que fai? / por que berra? / por que se ispe? / Non saben si está 
morto ou vivo / Boto de menos / ( ) era un tipo / Mira que peitos / Un tipo xenial / Eu tamén boto de menos / pero que non intente liberarnos de 
novo por favor / Non me fagas rir / Por que? / É certo que estaba…? / Quen? / Xa sabes / completamente  
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A TIRO 

Xosé M. Esperante 

 

 

Onde estaba exactamente? Non o sei... 

Pasaba moito tempo durmido... e moito tempo escoitando... ou 
tentando escoitar, e moito tempo sentado... e moito tempo a 
pasear... en silencio. 

Moito tempo. 

Os muros son demasiado altos, e xa me doe a gorxa. Cada 
vértebra dóese, e rosma “non es ningún anxo. Perdiches todo 
desexo, toda ínfula de verticalidade”. 

 

Un día espertei, e o riseiro xa estaba alí, a carón do meu 
“camastro”, escribindo apurado en pequenos papéis. Fitamos un 
nos ollos do outro. Notei o seu sorriso na miña cara. Pensei “ está 
a pintar o seu sorriso na miña cara”. Sentín ese lixeiro 
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movemento (cóxegas) na miña cara. Eu non quero parecer tan 
fraco, tan lixeiro, tan pouca cousa. Nótase ben que ten moito 
pulmón, moita caixa. Dáme medo que sopre e me erga, que me 
faga levitar como a unha monxa enclaustrada.  

Dixo, “tes que marchar”. A súa voz éme familiar, ou máis ben, 
morna e sen présa. Pensei, “ten que ser hoxe?” Un pensamento 
estraño en alguén pechado. Que facía eu antes? Que ceei a noite 
anterior a estar aquí? Berrei coa muller? Xoguei cos fillos? Fixen 
o amor? Botáronme do choio? Teño muller? Teño fillos? Teño 
choio? 

“Xa sei que pensas que non estás preparado”, dixo. Sábeo, pensei, 
sabe o que penso, o que sinto. Canto sabe de min? 

“Pero equivócaste”, seguiu, “nunca estiveches tan preparado 
como agora para estar fóra”. 

Fóra!, berrei sen querer. Puntada na base do pescozo (supoño que 
de tanto mirar para arriba no patio). 

Fóra non é tan grande, dixo el, nunca foi tan grande. O que hai aí 
fóra é tan miúdo como esta cuartilla. Achegouma. “Achinei” os 
ollos e lin: Tomás, Xaquín, Juan, Laura, Pedro, Brais, Tegra, 

Marián, Santi, Teresa, Dolores, Pablo, Peque, José, Irene, Pilar... 
Un monte de nomes, un amoreamento doloroso de nomes e na 
miña cabeza, sen poder evitalo, fragmentos ríxidos de corpos. 

Eran os rostros de todos nós, de ninguén en concreto, ningún 
rostro en particular. Fragmentos e acumulacións. 

Eran todos os nomes que eu dera, todos os nomes que eu cantara 
como a  táboa de multiplicar, a lista das capitais de Europa, dos 
ríos de España, dos montes de Francia, dos cabos da Gran 
Bretaña, dos emperadores da antiga Roma... 

E eles?, preguntei tímido. 

Eles irán saíndo como ti saes hoxe, lixeiros e en segredo. 
Liberados da carga do teu nome, liberados do peso do teu corpo. 

 

Sentín outra puntada, desta vez no interior do estómago. Unha 
puntada limpa, unha dor sinxela, un aviso do que podería ser o 
meu corpo, un aviso do que podería ocupar todo o meu 
pensamento. 
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Sen aturar máis o silencio murmurei, perdéndolle os ollos, terei 
que calar... 

Non, non terás que calar, dixo. Só terás que gardar un segredo e 
seguir adiante. Terás a mesma casa, a mesma muller, os mesmos 
pais, o mesmo fillo, o mesmo traballo, os mesmos amigos... 

Así, sen máis, dixen. 

Non, sen máis non. Tamén terás que estar a tiro dos nosos ollos, 
do noso ouvido.  

Sempre? Pregunteille. 

El ergueuse e seguiu o seu discurso coma se non me oíse. 

Cando fagas o amor xeme ben forte, cando te duches canta ben 
alto, cando durmas respira moi profundamente, cando te metas 
en travesías  escuras asubía ben forte, ben afiado, ben agudo, 
coma se quixeses esnaquizar algo fráxil...algo transparente. 

Marchou.  

Fiquei só.  
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ANEXOS 


