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21  CONCEPTOS QUE NON ADMITE UN AUTÉNTICO TEATRO 
CONTEMPORÁNEO 

 

Guillermo Heras 
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Durante anos seguín de perto, e acho que non deixarei nunca de o facer, as escri-
turas dramáticas contemporáneas. E ao longo de todo ese tempo sempre observei 
uns clixés pechados que, moitas veces, impiden a evolución e o pracer de transitar 
por estas propostas actuais.  

A partir diso propoño algúns puntos de discusión sobre  
O TEATRO CONTEMPORÁNEO,  
desde a convicción de que este non admite determinadas liñas de actuación. 
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Así pois a dramaturxia contemporánea: 

 

1. - Non admite censuras de ningún tipo. 

2.- Non admite gurús intocábeis. 

3.- Non admite ortodoxias pechadas. 

4.- Non admite ningún tipo de intolerancias. 

5.- Non admite nacionalismos redutores. 

6.- Non admite paternalismos babosos. 

7.- Non admite pedanterías estériles. 

8.- Non admite a falta de pensamento. 

9.- Non admite soberbias infantís. 

10.- Non admite falta de rigor na súa escritura. 

11.- Non admite a exclusión de xéneros.  

12.- Non admite a crítica conservadora nin conformista. 

13.- Non admite os directores de escena covardes. 

14.- Non admite os actores retóricos. 

15.- Non admite os informadores mediáticos frívolos. 



 

7 16.- Non admite  un espectador que non sexa un co-creador. 

17.- Non admite  programadores intolerantes. 

18.- Non admite os sistemas de ensino correntemente empregues. 

19.- Non admite as modas e os seus abusos. 

20.- Non admite as fórmulas infalíbeis. 

21.- Non admite os prantos e os laios. 

 
E, por todo iso, un auténtico teatro contemporáneo debería ser:  

                  
                               libre,            
                                                                                                      aberto,  
                            
                                plural,                            arriscado,  
        
 
                                                diverso,                                                                                 
 
investigador,  
                                  autocrítico,  
                                                            comprometido,  
               artesanal,  
                                                                                        mestizo  
                                                                                                           e  interdisciplinar.  
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ESCATOLOXÍA E RESISTENCIA POLÍTICA NA ESCENA CONTEMPORÁNEA 
 

Eduardo Pérez-Rasilla 

Universidad Carlos III 

 

 



 

9  
Un dos sinais se cadra máis chamativos da escena contemporánea é a presenza sobre 

ela de elementos moi diversos física e simbolicamente –e tamén dramaticamente-,  pero 
que teñen que ver coa súa condición de imundicia e/ou de excedente natural ou artificial.  
O sobrante, no sentido económico da palabra, pero tamén na acepción moral e social do 
termo, é dicir, o que se considera suxo, desagradábel, impropio, excluído da súa mostra 
pública, en suma, inunda os escenarios contemporáneos. Vísceras de animais, lixo, sobras, 
obxectos en desuso, produtos alimentarios xa inservíbeis, restos orgánicos, materiais de 
refugo, visións demasiado próximas do que se considera íntimo, etc., tradicionalmente 
alleos ao ámbito do belo, son admitidos profusamente na escena contemporánea, e non é 
infrecuente a súa presenza ser abundante e ata excesiva, o que os converte en signo visí-
bel dalgunhas formas de teatralidade.  

A utilización recorrente e ás veces xenerosa de refugallo (de excrementos, de interiori-
dades, etc.) non responde só, nin sequera principalmente, a un propósito de provocación, 
que resultaría inxenuo e inoperante neste contexto, senón a razóns máis incisivas e pro-
fundas. Para achegármonos a algunha delas podería axudar a idea proposta por Zizek en O 
fráxil absoluto  (idea que toma como referencia a Lacan) sobre o espazo sagrado. O filóso-
fo esloveno reflexiona sobre a necesidade que ten a arte  contemporánea –e tamén a 
sociedade sobre a que e para a que ese arte se concebe- de preservar espazos nos que 
poida ter lugar o sublime. Nunha sociedade na que, segundo Zizek, non só se produciu unha 
mercantilización da cultura mais tamén, e complementariamente, unha culturización do 
mercado, o problema é liberar un ámbito para que esa sublimidade teña lugar. E, parado-
xalmente, o excrementicio resulta o máis adecuado para cumprir esa misión: 

Na arte de hoxe, o hiato que separa o espazo sagrado da beleza sublime do espazo excremental do lixo 
(refugallo) estáse a estreitar gradualmente, ata a identidade paradoxal dos opostos: Non son os obxectos 
de arte moderna en grao cada vez maior, obxecto excrementicios, lixo (ás veces nun sentido literal: 
feces, corpos en descomposición…) que se exhiben con obxecto de ocupar, de encher o lugar sagrado da 
Cousa?) (…) 



 

10 Se o problema da arte tradicional (premoderna) era o de como encher o baleiro sublime da Cousa (o lu-
gar puro) cun obxecto belo adecuado –como conseguir elevar un obxecto ordinario á dignidade da Cousa- 
o problema da arte moderna é, en certa forma, o contrario (e moito máis desesperado): xa non se pode 
seguir contando con o espazo baleiro do lugar (sagrado) estar aí, e se ofrecer a ser ocupado por artefac-
tos humanos, de forma que a tarefa consiste en manter o lugar como tal, en ter certeza de que o lugar 
mesmo “teña lugar”; noutras palabras, o problema non é o do  “horror vacui”, o de encher o baleiro, senón 
máis ben o de crear primeiro o baleiro. Así pois a dependencia mútua entre un lugar vacante e desocupado 
e un obxecto elusivo a se mexer rapidamente, un ocupante sen lugar, é crucial. (…) O paradoxo é que só un 
elemento que estea completamente “fóra de lugar” (un obxecto excrementicio, un anaco de lixo ou residuo) 
pode soportar o baleiro dun lugar desocupado, é dicir, a situación evocada por Mallarmé na que nada terá 
lugar máis que o lugar. No momento en que este elemento excedente atopa o seu lugar propio, xa non hai 
un lugar puro que se distinga dos elementos que o enchen. (…) 

A primeira reacción ao contemplar un monte de feces no lugar sublime é preguntar con ira: Isto é arte? 
Mais é precisamente esa reacción negativa, esta experiencia da incompatibilidade radical entre o obxecto 
e o lugar que ocupa, o que nos fai conscientes da especificidade deste lugar. (…) Este recurso ao 
excremento testemuña, pola contra, unha estratexia desesperada para garantir que o lugar sagrado segue 
aínda aí.  

O problema é que, na actualidade, no duplo movemento de progresiva mercantilización da estética e a 
estetización do universo das mercadorías, un obxecto “belo” (esteticamente satisfactorio) é cada vez me-
nos capaz de soster o baleiro da Cousa. É coma se de forma paradoxal o único xeito de soster o lugar (sa-
grado) fose enchéndoo de lixo, co abxecto excremental. Noutras palabras, os artistas de hoxe que exhiben 
obxectos excrementicios como obxectos artísticos, lonxe de quebrantar a lóxica da sublimación, loitan de-
sesperadamente por salvala. (…) Sen un hiato, por mínimo que sexa, entre o elemento e o seu lugar, sim-
plemente non hai orde simbólica. Ou sexa, habitamos na orde simbólica só na medida en que cada presenza 
aparece sobre o fondo da súa posíbel ausencia. (O fráxil absoluto, 39-45) 

 
Esta obsesión por ocupar/desocupar o espazo descrebe de forma precisa un dos modos 

de facer que caracterizan o teatro de vangarda. Non parece outra a intención destes crea-
dores que a de preservar ese espazo sagrado que se ocupa compulsivamente, mais que se 
desaloxa non con menor empeño cando ese espazo ficou xa marcado, reservado así para 
exercer a súa misión de lugar no que acontece o sublime.  Daí a súa necesidade de transi-



 

11 tar todos os espazos posíbeis, na procura dese espazo sagrado e na procura dun refuxio, 
dunha periferia na que atopar ese encontro non viciado, non contaminado, co receptor.  

A fachada dun edificio (Carmen Werner: Los hombres mueven paredes), un bosque (Ma-
tarile: Historia natural), unha discoteca (Elena Córdoba : Los negocios acaban a las diez), 
unha praza pública (Carmen Werner, Sara Molina, Sol Picó), galerías de arte (La Ribot), a 
rúa (En pé de pedra e outros eventos similares), o metro (…) e, desde logo, as salas alter-
nativas, ás veces despoxadas das súas bancadas e as súas estruturas tradicionais. Ata os 
teatros convencionais. E insinúase a seguir a necesidade de abandonar tamén os espazos 
polos que se decorre, unha vez subvertidos. 

Lonxe xa da pretensión de representar o mundo, os creadores dramáticos preferen unha 
irrupción provisional e efémera no espazo do que non se senten ocupantes, senón simple-
mente viaxeiros polo seu territorio. Como en tantas outras cousas,  atopamos un impagá-
bel precedente na obra de Beckett, coa súa proclividade ao adelgazamento e á depuración, 
que busca deixar limpo ese lugar sagrado, ou coa súa porta aberta ao escatolóxico (ao 
excrementicio) que ten como fin preservar o hiato entre o lugar sagrado e o elemento que 
o ocupa. Mais, á súa vez, os creadores son plenamente conscientes do valor estético, ético  
e político deste acto, da radicalidade de comezar de novo como se nada estivese determi-
nado, tal como expresou Rodrigo García nun texto –significativamente titulado Cero- que 
non parece abusivo relacionar co xa citado de Zizek, aínda que non se faga referencia 
explícita a el.  

Cero é o sitio onde eu quixer sempre estar. O lugar idílico, imposíbel, inapropiado. Desde onde volver 
comezar cada nova creación teatral, xa que non podo volver comezar unha nova vida. 

No sitio e en lugar dunha arte da memoria –ao que moitísimos creadores fan referencia-  loito por unha 
arte do provir. A arte mancha. Sempre. Ben, podemos pensar que unha mancha non é gran cousa, que vén 
o camareiro co sal, o talco ou o tira-manchas de rigor, pero, e o disgusto? E a sorpresa? Que sentiu o 
primeiro home a primeira vez que fixo forza e defecou, a primeira vez que viu saír do seu corpo 
excremento? Estupor? Alegría? Ocultaríao? Comeríao? Ofreceríao? 

Que sentiu Bach cando escoitou por primeira vez a Paixón segundo San Mateu? (31) 



 

12     Non debe pasar inadvertida a relación entre o excremento e Bach. Estas dúas referen-
cias tan aparentemente dispares apuntan cara un mesmo obxectivo: o lugar sagrado, ou, 
como diría  Zizek, o lugar da Cousa. E as dúas referencias- o excremento, a música de Bach 
(expresión por antonomasia da sacralidade)- son elementos recorrentes no teatro de 
vangarda español contemporáneo, case símbolos do seu quefacer. O emprego de partitu-
ras de Bach e, por extensión, doutras que asociamos á sacralidade –o Réquiem de Mozart, 
por exemplo- en traballos de Carmen Werner en Provisional danza é habitual, aínda que (ou 
precisamente porque) se produce unha notoria discrepancia entre a serenidade maxesto-
sa da música de Bach e a violencia da actividade física desenvolvida nalgunhas das coreo-
grafías de Werner ou na deliberada irrupción do cotián. E Bach daba precisamente título a 
un dos traballos de Malpelo, no que María Muñoz bailaba nun espazo espido sobre fondo 
branco. A conxunción do sacro e a mancha sobre o espazo imaculado. 

Non son os únicos exemplos, de certeza. E, se podemos considerar a música de  Bach 
como unha epítome do que á sacralidade se refire, teremos que prestar atención tamén ás 
partituras doutros compositores do sagrado: Purcell –The queen is dead, de Matarile-, 
Pachelbel, Beethoven,  Gorezky, etc. En moitos dos traballos da escena contemporánea 
advertimos o que poderiamos denominar unha “nostalxia da beleza”, ou unha “nostalxia da 
sacralidade”, unha reivindicación da Cousa sagrada, perceptíbel na presenza desta música 
sublime, relixiosa, non xa no seu sentido confesional, certamente, mais na súa aspiración á 
maxestosidade do sagrado.  

Paralelamente observamos o emprego dunha linguaxe verbal –compatíbel cos silencios, 
os ruídos ou a brutalidade excrementicia ou obscena- extraordinariamente elaborado 
desde unha perspectiva retórica, propenso á salmodia, permeábel á influencia bíblica e 
dunha rara intensidade lírica. A fermosa “Oración del domingo por la mañana”, de Llamad a 
cualquier puerta, de Carlos Fernández, ou a linguaxe parabólica e inxenuamente didáctica  
que  o  mesmo  creador  emprega  en  Ángeles resisten al atardecer,  peza  na  que as 
referencias bíblicas neo e veterotestamentarias son explícitas. Os diálogos en húngaro de   



 

13 Años noventa. Nacimos para ser estrellas (La tristura), convertidos nun tipo de mito per-
soal que remeten á imaxe sonora das divinas palabras valleinclanianas. 

Mais estes apelos á beleza canónica: música sacra, linguaxe elevada e/ou musical mistú-
ranse coa abundante presenza dos excrementos ou os refugallos, que se amosan física ou 
verbalmente sobre o palco. A relación de posibilidades é ampla.  Tomemos algunhas como 
exemplo. Sonia Gómez amosa vísceras animais en  Mi madre y yo; Amaranto, en  Indignos, 
ou  Carles Santos, en El fervor de la perseverancia,  recorren ás miradas inusitadamente 
próximas (obscenas, desde a perspectiva social común) dos corpos; El canto de la cabra, 
no seu espectáculo 13 años sin aceitunas, derrama unha xerra de leite no palco e o actor 
Juan Úbeda tírase sobre o charco de leite que formou para impregnarse deste líquido; En 
Mónadas: sin ventanas. Aún estamos bien, gracias, de Sara Molina,  o actor-can “proxecta 

un chorro de líquido, unha man-
cha de cor amarela intensa que 
é claramente de pintura, na 
parede. (…) Despois espalla 
ósos, restos de comida e excre-
mentos á súa volta”; Rodrigo 
García,  en La historia de Ronald, 
el payaso de McDonald’s, empor-
calla o palco con cantidades 
inxentes de comida barata nas 
que se enfouzan os corpos dos 
actores e estes mesmos actores 
introducen  grandes cantidades 
desa comida por todos os orifi-
cios do seu corpo.  

 



 

14  
A utilización da comida, tanto nos aspectos máis nobres ou vinculados á celebración (Ma-

tarile: Historia natural; La tristura: Actos de juventud), como nos que atinxen aos tradicio-
nalmente considerados pouco elegantes, como a deglución, a suxidade inherente á súa 
preparación ou conservación, a xeración de restos, o noxo que producen determinadas 
comidas ou determinados tratamentos ou almacenamentos da comida, os cheiros que 
emanan dela, a comida ou a bebida vertidas, etc. son frecuentes noutros traballos de Ro-
drigo García, ou en  Mi relación con la comida, o texto de Angélica Liddell interpretado por 
Fernando Renjifo. A serie podería prolongarse con solucións como a cousificación dos 
corpos humanos, é dicir, a súa  conversión en reboutallo (Sol Picó: El llac de les mosques, 
la Ribot: Piezas distinguidas, p.ej.) ou na súa animalización (Sara Molina: Mónadas: sin ven-
tanas. Aún estamos bien, gracias, Matarile: Animales artificiales; Daniel Abreu: Perro; Elena 
Córdoba: Silencio, etc.). 

Ou tamén na exposición de zonas íntimas do corpo,  recónditas ou tradicionalmente evi-
tadas, talvez pola súa condición de tabú (Marqueríe: El temblor de la carne, Que me abreve 
de besos tu boca), o que nos conduce á visión dun corpo humano, magoado ou tumefacto, 
vulnerado (e vulnerábel), do que non se ocultan o seu sangue ou a súa saliva, (Angélica 
Lidell: Lesiones incompatibles con la vida, Nubila Waldheim, etc.). Ou, para retornar ao 
ponto de partida, a presenza simbólica da merda no diñeiro, non desprovisto da súa dimen-
sión lacaniana que o asocia precisamente ao excremento, “o anaco de metal humilde que 
soporta a realidade”, e que atravesa a obra homónima de García.  

A escatoloxía ou a mancha verbal constitúen tamén outro procedemento de preservación 
do espazo sagrado. A palabra bela que se lle supón ao feito escénico como manifestación 
escénica, adquire cumprida presenza no teatro contemporáneo. As súas obras, paga a 
pena insistir nisto, revelan unha coidada elaboración literaria, son orixinais, incisivas e 
fermosas. A lectura dos textos de Rodrigo García, Angélica Liddell, Antonio Fernández Lera, 
Carlos Marqueríe, La tristura, Sara Molina, Carlos Fernández, entre outros que poderían 



 

15 mencionarse, proporcionan unha proba disto. Non obstante, esta beleza, tantas veces 
perturbadora, non é incompatíbel coa presenza de elementos de ruptura que rasgan preci-
samente o impoluto territorio da escritura limpa. Títulos como Yo no soy nadie, pero me 
cago en tu puta madre, pertencente a Egomotion, de Sonia Gómez; ¡Haberos quedado en 
casa, capullos!, de Rodrigo García; Tazón de sopa china y un tendedor o hacer el gilipollas, 
de Amaranto, etc., suxiren xa esa dobra entre o fermoso e o groseiro, visíbel en boa parte 
dos traballos de Angélica Liddell ou Rodrigo García.  

 

Unha perspectiva singular –complementaria e lúcida- apórtana os últimos traballos de   
Elena Córdoba, destinados a explorar a anatomía e a fisioloxía humanas. Así, en La mujer de 
la lágrima  proponse “un estudo poético sobre as representacións do corpo anatomizado 



 

16 que nos fomos atopando, representacións de corpos que, aínda que amosándose como 
vivos, ensínannos no seu interior unha dualidade imposíbel” ou en El aire (Fotografías del 
alma) preténdese un estudo das vías respiratorias: o nariz, a cavidade da boca, a gorxa, o 
diafragma e a musculatura do tórax. Unha transposición ao corpo vivo da mirada anatómi-
ca que descompón o corpo e tállao en partes para chegar así a comprendelo.  Observamos 
a respiración a partir dos músculos, a partir dos sons que produce, a partir da sensualida-
de que desencadea, coma se pensásemos, como Orfeo, que nela se asenta a alma. E en 
Todo lo que se mueve está vivo,  “un estudo sobre o aparello locomotor, centrado nos 
ombreiros,  brazos e mans.” A serie continúa con Expulsadas del paraíso, último traballo 
amostrado ata o momento, onde o corpo é explorado coma se de algo estraño se tratase, o 
que proporciona aos procesos unha paradóxica sensación de perplexidade. A introspección 
busca os aspectos mais íntimos, máis recónditos ou máis insólitos. Os descobrimentos 
tórnanse a un tempo divertidos e dolorosos, e ata obscenos, se mirarmos desde a perpec-
tiva do culturalmente admitido, pero sempre reveladores e inapelábeis. E tamén fermosos. 
O belo é compatíbel co que a norma social considera desagradábel, precisamente pola súa 
condición orgánica. E este é o territorio no que a artista desenvolve a súa investigación 
desprexuizada e incisiva. A súa mirada vólvese íntima e atenta, sen obstáculos físicos nin 
morais. A animalidade do corpo humano, os seus movementos automáticos –involuntarios-, 
os límites do propio corpo e os do corpo alleo, a dor corporal e a resistencia a esa dor son 
algún dos campos de experimentación. A súa colaboración co profesor e cirurxián Cristó-
bal Pera intensificou esta investigación científica sobre o corpo humano.  

Os cadrís femininos amósanse coma obxecto de desexo, territorio de fetidez e de co-
rrupción, espazo de plenitude e de baleiro, ámbito no que deixa a súa pegada física o paso 
do tempo, símbolo metonímico da muller e orixe da condición humana mesma.  En conse-
cuencia,  o estudo dramático e anatómico dos cadrís preséntase desde a mutación corpo-
ral, desde os movementos que executan con precisión tres bailarinas, que investigan a 
respeito dos cadrís femeninos desde accións diversas, as cales exploran á súa vez os 



 

17 límites da danza como expresión artística e como mecanismo de obtención de coñecemen-
to do propio corpo. Os seus movementos escudriñan o que parece máis íntimo, mais que, a 
un tempo, é tamén o máis relacionado coa vida humana. Algúns resultan humorísticos, 
outros aparecen asociados a dor; todos, no entanto, compaxinan a beleza estética coa 
inusitada capacidade de revelación.  

A anatomía e a fisioloxía incorpóranse así ao ámbito do belo, reivindicando o lugar do sa-
grado, dramática e simbolicamente. No conxunto dos traballos citados -e en tantos outros 
que cabería mencionar- advertimos unha dualidade ou unha tensión entre o excrementicio 
(o visceral, o ligado ao refugallo) e o belo (o sublime, o sacro) e advertimos tamén unha 
transitoriedade do empeño, que se presenta habitualmente como proceso, como traballo 
aberto ou en construción.  Esta noción de proceso supón a vontade de manchar, mais, ao 
tempo, a vontade de suxar  o mínimo posíbel,  de deixar libre o lugar,  de manter o hiato.   

A  precariedade convértese en valor e en axioma, en opción estética e política.  

Como dixo Cormann: Á precariedade da arte debe responder unha arte precaria que, ao 
non autorizarse máis que a si propia, ofrécese para participar da resistencia á teoría 
mercantil. Unha arte de asfalto e periferia, unha arte das minorías maioritarias, unha arte 
consciente da súa vea subversiva,  unha arte contraria, nas antípodas da comunicación 
mercantil, unha arte-revolución desprendida do dogma da revolución, unha arte nómada, 
festiva, de protesta, precaria. Unha arte moderna, en suma, moderna entendéndoa como 
obxectora política, polívoca e multiforme.  

O excrementicio (na súa ampla acepción) serve como ponto de partida, como cuestiona-
mento radical dos elementos compositivos tradicionais da arte dramática- e, por exten-
sión- da sociedade que o teatro mostrou habitualmente-, como o inicio dun proceso de 
pesquisa que “mancha” o lugar sagrado co ánimo paradoxal de preservalo. Como expresa-
ra  Rodrigo García, a mancha é leve, e pasaxeira, mais perturbadora. 

 



 

18  

Apuntamentos en defensa dun público moi especial  
 

Chefa Alonso 
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Bailar el agua  (Bailar a auga) é un espectaculo-taller pensado para personas con diversidade funcional psico-fisica, que utiliza a 

improvisacion como recurso comunicativo. Este proxecto foi desenvolvido no Centro CAMP de Getafe,  
durante dez anos, desde o 2001 ata a actualidade.  

O equipo de Bailar el agua esta formado por: Raquel Sanchez (movemento), Picola Ruiz (percusión),  
Marcos Monge (clarinete baixo) e Chefa Alonso (saxo soprano e percusión).    

 

 
En canto baixan do autobús [1], desorientados, abrázanse a ti para tomar terra. Reis da 

rotina, non están afeitos ás viaxes, por moi curtas que sexan, e esta visita á cidade prodú-
celles excitación e desasosego. Necesitan coidado. Son alegres, tristes, cariñosos, impulsi-
vos. Rin, aplauden, dánse labazadas, interrómpente. Achéganse moito a ti e chéirante. 
Chéiralos. Cordiais e esquivos, tenros, tímidos, explosivos. 

   Solitario 
   Garda a língua amotinada 
   E saúda o ar cun golpe 

Na residencia xa nos coñecen; achéganse a saudarnos, damos as mans, golpéannos ami-
gabeis no ombreiro. Recíbennos. 

Comezamos cunha luz tenue, tocando os nosos instrumentos e movéndonos entre eles. O 
seus sons: carraspeiras, palabras soltas, berros, monosílabos, arrasto de cadeiras, mistú-
ranse coa música que improvisamos. Algúns érguense e deambulan libres polo espazo, 
outros cambian rapidamente de sitio, coma se xogasen ás catro esquinas e ao chegar ao 
seu novo asento exclamasen alegremente: casa!. 

Raquel, a bailarina, ségueos, imítaos, dilles algo, abandónaos e baila, camiña sobre as 
mans e baila. 

   Cego 
   Esparexe migallas contra a luz 
   E non sorrí    



 

20 A primera vez que me acheguei a el, 
tocando suavemente o soprano, 
velliño sen cabelo, do tamaño dun 
bebé, deitado na cama, virou con 
dificultade a cabeza para me mirar e, 
moi devagar, a súa boca desdentada 
foise abrindo coma un pozo para 
debuxar un amplo sorriso que puxo 
na súa cara unha luz inesperada e 
cuxa lembranza ilumina os meus 
momentos sombríos. 

O noso espectáculo non é común. 
Usamos o espazo e a disposición do 
noso público de diversas formas: en 
semicírculo, en fileiras, a un lado, 
espallados pola sala, dependendo da 
estrutura musical e do movemento 

que quixermos desenvolver. O máis importante é a proximidade do público e a súa liberda-
de para moverse (os que poden facelo) desde calquera punto do espazo, cara calquera 
dirección e en todo momento. Nunca consideramos dous planos diferenciados, reproducin-
do o teatro á italiana, os que miran, os que fan; entre todos ocupamos ese espazo e modifi-
cámolo en escena. 

Mister Light é triste, lévase mellor cos homes e parece extremadamente concentrado 
nalgo que non percebemos. É inquieto, balanza na cadeira ao ritmo da nosa música, mais 
non hai nada que lle interese tanto como a luz. Relaciónase con ela como se fose o seu 
amigo, cunha seriedade e unha atención asombrosas. 



 

21 Cativado polos feixes de luz 
Deslocase pouco a pouco coa súa cadeira 
Ata encontrar o ángulo exacto 

Coa luz creamos distintos lugares e climas e non sempre a empregamos para focar o 
que ten maior protagonismo; ás veces queremos resaltar pequenos detalles ou recunchos, 
para pór énfase nos silencios, para facer transicións, dar intimidade, destacar pequenos 
obxectos do cotio: un parruliño de xoguete que vai parando aos poucos ao ficar sen corda, 
ata cair. 
Jose mira para nós desde fóra da sala e non asiste ás sesións, pero permanece no vestí-
bulo sen afastarse. Leva sempre unha postal da súa nai entre as mans e míraa de cando en 
vez para renovar a esperanza dunha visita que nunca chega. 

Hai doce anos visitamos por primera vez a residencia e ficamos mudas de asombro ao 
percorrer o que os monitores chamaban “a sala de estimulación”: un par de pelotas de 
cores e un radiocasete. Alí, unha moza cun casco de motorista, cuxa mirada perdida me 
turbou extraordinariamente, tívome abrazada durante os tres minutos máis longos da miña 
vida. Ela segue vindo ás sesións, sempre co seu casco de protección, nos seus peores 
momentos prendida na cadeira de rodas. Continúa mirando desde un lugar insondábel. 

   Conturbado 
   Ao sentir a túa cercanía 
   Colga do teito a mirada 

Neste espectáculo pasamos por momentos e climas moi contrastados: íntimos, cálidos, 
enérxicos, rítmicos, caóticos, densos, raros…, unha das características esenciais do noso 
traballo, Bailar el agua, é a nosa vontade e capacidade para incluír dentro desta “partitura 
móbil” as expresións e intervencións – vocais, rítmicas, de movemento – do público asis-
tente. 

Teresa entra dando voces e cantarolando Nostalgia in Times Square, de Charles Mingus; 



 

22 ten bo ouvido e escoitóunola en varias ocasións. É participativa e brusca. Costuma dicir 
rapidamente o que agarda que diga o outro: empúrrate e grita: Ui, que susto!; achégaselle 
unha monitora e antes de lle dicir nada, ela interrompe: Teresa, a merendar! Manda silen-
cio e intervén profusamente en todas as sesións. Adoita ter bo humor e gosta das apertas 
e os bicos. 

A “participación” da audiencia é un elemento esencial na composición final do espectácu-
lo que permite, grazas á audición que desenvolvimos na nosa experiencia como improvisa-
doras, e tamén no trato con eles, a interacción necesaria con este público tan especial, 
que pode estar desconectado, inquieto, desmotivado ou indiferente cara o que lle rodea. O 
“bala” vén vestido cunha funda de traballo e enfeitado con cintas coma se fose un   
paquete a punto de enviarse por correo. Gosta de espirse e ataviado desta maneira teno 
máis complicado. Nunca senta. Nunca para quieto. Camiña pola sala coma quen percorre a 
estación na procura de alguén que vai chegar ou dun tren para marchar.  

   Mister Light está obsesionado coa orde 
   Atravesa con urxencia a sala 
   Para mover un chisco esa cadeira 

Captar a atención e o interese dos participantes, sen condicionar o seu comportamento 
espontáneo, é un dos obxectivos deste encontro artístico e terapéutico. 

O uso da improvisación como recurso comunicativo permítenos establecer un diálogo co 
público, integrar as súas respostas e compor con elas en tempo real. 

Pablito, sorriso beatífico, inmóbil na súa cadeira de rodas, era un alegre rapaz ata que a 
anoxia cerebral producida polo shock tras ser vítima dun atraco, deixouno rendido, a se 
babexar para o resto dos seus días. Move a cabeza como unha tartaruga e encántalle a 
música. Hai que tocar suave ao seu redor porque se asusta con facilidade. Recibe moitos 
aloumiños de todos e sorrí agradecido. 



 

23 Bailar el agua é un espectáculo realizado por un equipo de músicas e bailarinas concibido 
para personas con diversidade funcional psíquica e física. Un espectáculo que, ademáis da 
música e a danza executadas ao xeito tradicional, propón un formato especial que produce 
unha estimulación sensorial e emocional moito máis ampla. 

Nunha das sesións reproducimos unha cociña. Improvisamos unha peza musical cuxo 
motor rítmico era o son ronronante dunha vella batidora, e os solos consistían en bater 
ovos en diferentes recipientes e a distintas velocidades, o que provocaba unha embrullada 
diversa de ritmos e sons. Raquel facía malabares con froitas e parte da audiencia osmaba 
a enorme mesa que colocamos no centro, chea de alimentos e obxectos de cociña. Toda a 
sala cheiraba a laranxas.  

Este proxecto, mistura de taller e espectáculo non está baseado nun discurso ou unha  
narrativa racional nin linear (no sentido convencional de presentación, nó e desenlace) 
senón que emprega códigos universais que non aparecen estereotipados como a enerxía, o 
corpo, a voz en estado puro, a palabra, o espazo e o son como medios integradores que 
difuminan e borran os límites entre o observador e o observado. 

O rapaz entra saltando e dando berros de xúbilo; dános a man e alborozado di: papá. 
Hoxe, como todos as fins de semana, vén buscalo para levalo  a casa. A felicidade de volver 
cós seus e de romper a rotina do internamento inunda toda a súa expresión e contáxianos. 

Cremos e confiamos na capacidade de integración social e de mellora terapéutica que 
ten a creación artística baseada na improvisación. A forza que ten para mover e liberar 
enerxía, establecendo pontes de comunicación entre o que pode ser fronteirizo: o conside-
rado como enfermo ou como san, o coñecido e o imprevisto, o isolamento e a implicación, 
mirar e ser mirado, o que se esquece e o que se recorda, a indiferenza e a curiosidade, o 
que se estraña e o que se recoñece.  

Cando marchamos, apláudennos, abrázannos, pregúntannos cando imos volver. Eles fi-
can, nese lugar isolado, onde non poden ser vistos polo resto dos cidadáns, facéndonos 



 

24 pensar que non existen, que, por estar tan retirados e ser tan especiais, non forman parte 
da nosa sociedade. Pero cando estás e traballas con eles decátaste de que forman parte 
de nós e que todos, nalgún momento, somos ou podemos ser disfuncionais, limitados, ne-
cesitados de apoio, especiais. 

   Escura angustia agochada 
   Entre espirais de cinza 
   Un mundo sen amigos 
 

 

 

 

[1] Viaxe desde Getafe a Madrid con motivo dunha 
actuación que tivemos na Casa Encendida. 
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ARRAÑADURAS 
(Un pesadelo de Sylvia Plath) 

 

Guillermo  Heras 

 
 



 

26 Roberto, Alicia, Carlos, Raquel. Uns personaxes sentados. Parecería que están no que 
puidese ser unha sesión de terapia. Algo similar ás tópicas reunións duns “alcólicos anó-
nimos” Luz escasa. 

 
Roberto.- Foxes. Parece que o silencio sería a solución. Mentira. Estás noutro lugar e todo 
parece unha fotografía dunha paisaxe anterior. Lembras como esfolaches aquela pel que 
se ofrecía suave, doce para a caricia. Irritouche e colleches a faca. Punto e aparte. Peque-
nos fíos de sangue. Ouves o primeiro berro. Golpeas a súa mandíbula. Cae subitamente. 
Agora podes actuar amodo, con deleitación. Música de Scarlatti. A folla afiada debuxa figu-
ras abstractas sobre a súa xeografía. O fluír do sangue excítache e notas como enrixa o 
teu carallo. O último corte limpo, preciso, seguro é sobre a súa xugular. Foise sen sentir 
nada. Un tránsito pracenteiro. Un chorro de seme. 

Alicia.- Sempre dubidei das súas decisións. Era bonito, amábel, o número un da clase. As 
raparigas comíano coa mirada. Eu facíame a forte. Evitábao. Un día organizouse unha festa. 
Alí estaba el, altivo e seguro de si mesmo. Pasou perto de min. Ignoroume. Vino de lonxe 
beixándose apaixonadamente coa loura á que sempre desprecei desde o silencio. Bebían. 
Bailaban. Eu só miraba. A noite avanzaba lenta. Case de madrugada toda a xente estaba moi 
bébeda. Era o momento. Achegueime a el e díxenlle calquera bobada. Non se estrañou de 
nada. Miroume de arriba abaixo para comprobar se pagaba a pena engadir na súa canana 
unha conquista máis. Dubidou. Rapidamente púxenlle a man na pixa. Riu abalanzándose 
sobre min. Fixen unha finta e saín correndo. Seguiume. Aquel xardín onde se celebraba a 
festa era espeso e escuro. Chegamos perto da grande árbore. Baixou os pantalóns e apa-
receron uns horribles calzóns que non facían xogo co estilo que lle era suposto. Estaba moi 
bébedo. Escondinme detrás da árbore. Tentou vir atrás de min pero esbarrou e caeu con 
rotundidade. Collín a parte da caule que antes preparara e espeteilla na cabeza. Ficou 
inerte, pero o seu pene aínda estaba fortemente empinado así que baixei a braga e inse-



 

27 rinme eu mesma no seu membro. Subín e baixei varias veces ata que sentín que aquilo 
esborrallaba coma un castelo de area. A súa imaxe era ridícula. Púxenme a gritar. O que 
viron foi unha rapariga chorando desesperadamente, coas súas coxas ensanguentadas 
polo feroz desvirgamento que un desaprensivo e lindo raparigo cometera minutos antes. 
Ninguén achou estraño que a sua cabeza estivese esnaquizada. A rapariga na súa desespe-
ración non controlara as súas emocións. 

Carlos.- A calor, foi a calor. Saín á rúa e vin como a xente enlouquecida berraba consig-
nas. Por un momento pensei que só era un xeito de tirar tanta tensión que se tiña acumu-
lado nos últimos días. Cando pasaron á beira da miña porta non puiden conterme, foi como 
un imán. Uninme á multitude e entoei os seus cánticos con máis vigor que eles mesmos. 
Era como unha borracheira. Cada vez máis e máis xente. A atmosfera cargábase e a ener-
xía do grupo parecía incontrolábel. De súpeto alguén lanzou unha consigna. Foi como a 
mecha que faría estalar o paiol. Como unha única persoa dirixímonos ao supermercado 
dunha importante cadea transnacional. Certo que os fechos estaban postos e dentro tres 
gardas de seguridade esgrimían as súas pistolas. De nada serviu, o fecho caeu logo de 
varias arremetidas e aínda que os gardas deron varios tiros ao ar, mal viron que a multi-
tude se lanzaba sobre eles, correron a refuxiarse detrás das caixas rexistradoras. Todos 
estabamos como enlouquecidos e ante o panorama da enorme superficie chea de alimen-
tos, roupas ou electrodomésticos ouviuse un bramido xeral que axiña se converteu en 
oubeos desesperados de loita pola presa. Por que me vin pelexando por aquel estúpido 
utensilio que nunca pensaría comprar?. Nunca o saberei. O que si sei agora, é que a furia 
ofuscoume de tal modo que cando sentín aquelas mans queréndome arrebatar o meu 
trofeo collín unha chave de parafusos que tirara no chan e chanteilla en pleno pescozo. O 
chorro de sangue que saíu disparado bateume directamente na cara. O seu corpo caeu 
como un boneco roto e comecei a lle dar patadas con saña. Naquela cerimonia de confu-
sión ninguén parecía lembrarse de nada nin de ninguén. De lonxe ouvíronse as sereas dos 
coches de policía. Foi o sinal para unha nova desbandada. Corrín cara ás esnaquizadas 



 

28 portas e logo rúa abaixo nunha fuxida desenfreada. Ao chegar a aquel pequeno parque 
parei e vin que non me seguía ninguén. Moi ao lonxe oíanse os ecos dunha batalla urbana. 
Entón puiden ver como na miña man dereita aínda conservaba o trofeo polo que matara 
aquel infeliz: unha simple e espantosa Torradeira Multipan. 

Raquel.- A miña tía era odiosa. Tardes e tardes escoitando as súas historias sobre a 
guerra civil. Os mártires fusilados polos vermellos, as igrexas queimadas e saqueadas por 
turbas encolerizadas polo mesmo demo, a abnegación dos falanxistas, o indomábel carác-
ter do chamado Caudillo. Nunca coñecín os meus pais. Ela di que marcharon para América, 
pero alguén, unha vez nas aulas díxome que mellor os buscase na Rusia. Dá igual. Cando se 
medra no baleiro nunca tes horizonte. Para min o tempo sempre foi unha medida equívoca. 
Era coma se non pasase, un espazo suspendido. Continuamente ouvindo os consellos e as 
prédicas da miña tía. Tiña que estarlle agradecida por terme criado?. As mensaxes sempre 
ían nesa dirección. Apenas falaba. Chamábanme autista. E os discursos ao meu redor ían-
me afuracando o cerebro, aínda que nunca se me ouvise unha queixa. Ata que un día caeu 
nas miñas mans unha novela. Era a historia do grande amor dun tipo que está tan cego por 
unha muller que non sente como ela o vai envelenando aos poucos. E así foi como trasladei 
a afastada narración á miña vida cotiá. No faiado onde pasaba longas horas entre móbeis e 
trastes vellos fun deseñando a estratexia a partir de atopar dúas pezas chaves para o meu 
plan: Un libro de cociña e un paquete cun matarratas que segundo o prospecto que contiña 
era dun valor infalíbel. A partir daquel día comecei a prepararlle á miña tía toda unha va-
riante de pratos sacados do receitario esquecido. Cunha calculada precisión fun pondo 
pequenas cantidades do raticida nos pratos que ela engolía, allea ao envelenamento pro-
gresivo que ía sufrindo. Foi cuestión de poucos meses. Unha noite sentín como gritaba. 
Dicía que se queimaba por dentro, que se lle esgazaban as entrañas. Eu deille un vaso de 
auga ao que, loxicamente, engadira unha última dose do veleno. Morreu unha hora despois. 
Unha fatalidade, dixeron, xa que agora si ficaba totalmente soa. 
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Carlos.- Paisaxes. 

Raquel.- É difícil avanzar. 

Roberto.- Trinta e seis chanzos separaban 
os pisos. 

Alicia.- É máis limpo un corte de faca ou un 
golpe de machada? 

Raquel.- O veleno é máis aséptico. 

Carlos.- Pero o sangue é máis excitante. 

Roberto.- Non quero que me chamen tolo. 

Raquel.- Non estás tolo. 

Alicia.- Haberá que afacerse a vivir cos ruídos. 

Carlos.- Que ruídos? 

Alicia.- Os das portas pechándose.  

Roberto.- Poderiamos saír e todo deixaría de oírse. 

Raquel.- Ninguén nos espera aí fóra. 

Alicia.- A min, si. 

Carlos.- Mentes. 

Alicia.- Non sei mentir. 

Roberto.- Unha brincadeira. 



 

30 Raquel.- Mentir. 

Roberto.- Fuxir. 

Alicia.- Rir. 

Carlos.- Sentir.  

Raquel.- Xa non quedan portas. 

Roberto.- Por que as pechaches? 

Alicia.- Para non poder saír. 

Carlos.- Na praza do mercado amorean 
ramas secas. 

Roberto.- Unha matogueira de sombras 
non é un bo abrigo. 

Alicia.- Habito a miña propia imaxe de 
cera, o corpo dunha boneca. 

Raquel.- O malestar comeza aquí: son 
branco das bruxas. 

Carlos.- Só o diaño pode co diaño. 

Alicia.- No mes das follas vermellas, subo a un leito de lume. 

Roberto.- É fácil culpar á escuridade: a boca dunha porta, o ventre da adega. 

Alicia.-  Apagaron a miña bengala. 

Raquel.- Unha dama vestida de negro tenme encerrada nunha gaiola de papagaio. 



 

31 Carlos.- Que ollos tan grandes teñen os mortos! 

Alicia.- Intimo cun espírito peludo. 

Roberto.- O fume dá voltas desde o bico deste frasco baleiro. 

Raquel.- Se son pequena non podo facer dano. 

Alicia.- Se non me movo, non tira-
rei nada. É o que dixen, sentada 
baixo a tampa dun bote, diminuta e 
inerte coma un gran de arroz. 

Carlos.- Nai de escaravellos, solta 
a man: 

Roberto.- Voarei pola boca do ci-
rio como couza que non se queima. 

Raquel.- Devólveme a forma. 

Alicia.- Estou disposta a interpre-
tar os días que copulei co pó á som-
bra dunha pedra. 

Raquel.- Os meus nocellos ilumínanse. 

Alicia.- Ascende a luz polas miñas coxas. 

Raquel.- Envolvida en toda esta luz, estou perdida, perdida. 

Roberto.- E non poder espertar. 

Carlos.- Soportar o grande silencio. 



 

32 Alicia.- Acordádeme de vez. 

Roberto.- Estás acordada. 

Alicia.- Non é posíbel.  

Carlos.- Aquí todo é posíbel. 

Raquel.- Parece conto. 

Roberto.-  Un mal soño. 

Alicia.- Vou abrir a porta.  

(Silencio. Ninguén se move) 

Carlos.- Meditarei sobre a normalidade. 

Alicia.- Volverei durmir. 

Raquel.- O futuro é un voitre gris. 

Roberto.- Un tigre sen cabeza. 

Alicia.- O último a sair que apague a luz. 

(ESCURO) 
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A VOZ NO PROCESO DE CREACIÓN 

 
Nuria M. Gullón 

EsadGalicia 

 



 

34 Son moit@s @s que, ata o de agora, investigaron e escribiron sobre a voz e o seu uso 
nos diferentes eidos de traballo, creativo ou non, nos que é parte fundamental: canto, 
teatro, locución, dobraxe, etc. E tod@s aportaron algo interesante e enriquecedor para 
aqueles que, coma min, traballan e xogan coa voz tratando de atopar novos recursos  e 
sacarlle o máximo partido co mínimo esforzo, ou mellor dito, co gasto xusto de enerxía, xa 
que o esforzo é o prezo que temos que pagar cando queremos chegar ao dominio de cal-
quera das ferramentas que empregamos durante o proceso creativo. 

Este artigo non pretende ser máis que o que é: unha reflexión a partir de todo o que, día 
tras día, traballo e descubro cos meus alumnos. Non pretendo entrar en explicacións teó-
ricas nin en nomenclaturas técnicas que non terían lugar neste espazo de encontro no que 
o único que pretendo é dar o meu punto de vista do traballo vocal no proceso de creación 
teatral. 

Temos asociada a idea dunha “boa voz” con tonalidades baixas e resonancias profundas, 
seguramente debido a nosa cultura televisiva e cinematográfica: vemos todas as películas 
dobradas por voces que poucas veces teñen que ver coas orixinais e que afianzan en nós a 
idea de que todos os grandes actores gozan deste tipo de voces. 

Eu defendo a idea de que tod@s e cada un de nós somos portadores dunha voz con infini-
tas posibilidades, moitas delas persoais e únicas que a converten, por ese motivo, nun 
tesouro. E o esforzo, o traballo, comeza aquí, na procura dese tesouro: entrenamento, 
escoita, asimilación, profundización, aplicación.  

Normalmente, cando  falamos do traballo de voz dos actores ou do traballo de voz dunha 
determinada peza ou espectáculo referímonos á dicción e á proxección: “a fulanit@ non se 
lle entende nada ben”, ou “non se lle escoita nada” ou ben “que ben se lle entende, que boa 
dicción, que ben se lle escoita”.  
Pero a aplicación da voz na creación dun personaxe e na interpretación dunha determinada 
situación vai moito máis alá, entran en xogo moitos parámetros ademais dos mencionados 
e que, cando están ben utilizados, non se notan, non son evidentes. 



 

35 O espectador escoita a un actor falando “normal” pero os matices da interpretación, 
tanto do que se di coma do que non se di, están presentes e chegan ao receptor sen esfor-
zo xa que estamos reforzando a mensaxe coa maneira na que empregamos o instrumento, 
a nosa voz. 

ENTRENAMENTO 
Case sempre poño o mesmo exemplo 

cando comezo a traballar cun novo 
grupo, sobre todo se é a primeira vez 
que asisten a clase de voz: a medida 
que medramos aprendemos a despra-
zarnos, pasamos por diferentes esta-
dios ata que chegamos a camiñar e 
mesmo a correr. Se algún de nós 
precisa correr para coller o autobús 
que está a piques de saír ou porque 
chega tarde a unha cita podémolo 
facer sen problema pero non se nos 
ocurriría participar nun maratón sen 
entrenar o tempo suficiente e do xeito 
máis preciso posible. 

 Do mesmo xeito todos falamos den-
de o momento do noso nacemento, 
comunicámonos con sons, choros, 
risas, etc, e a medida que medramos 

aprendemos unha lingua que nos facilita a emisión e comprensión das mensaxes. E así, día 
a día, facémonos adultos e, polo xeral, usamos a nosa voz sen grandes problemas. Entón, 
para que asistir a clase de voz?  Cando usamos a nosa voz coa familia, os amigos, etc, 



 

36 estamos camiñando sen máis, de cando en vez precisamos dar unha carreira pero cando 
queremos empregar a nosa voz sacándolle o máximo partido dun xeito racional e controla-
do, temos que entrenar porque é un maratón o que lle estamos esixindo. 

 
No entrenamento traballaremos a grandes trazos: 
- Respiración: ampliación e dosificación do fol respiratorio. 
- Apoio diafragmático: aprendizaxe do emprego da musculatura que intervén tanto na 

inspiración como na espiración (haxa ou non son). 
- Fondo: capacidade de facer un bo uso da voz en condicións de cansazo e esforzo. 
- Máscara facial: mellora da dicción e da articulación traballando os músculos e articula-

cións que interveñen. 
- Resonancia: localización e explotación das diferentes zonas onde o son adquire vibra-

ción e corpo que podemos atopar no noso instrumento. 
- Direccionalidade: parámetro máis subxectivo que trata do espazo que “ocupamos” coa 

nosa voz e que serve para reforzar, sobre todo, as intencións dos personaxes. 
- Imaxinario: parte fundamental no traballo vocal, a maior parte das veces podemos che-

gar a determinados lugares e rexistros guiados pola nosa capacidade de inventar, imaxinar 
e evocar sensacións. 

O entrenamento debe converterse nunha rutina para aqueles que, de verdade, queiran 
dominar o instrumento que posúen. 

 
ESCOITA  
O tipo de escoita que temos que entrenar non é aquela na que o actor se deleite consigo 

mesmo, senón aquela outra que lle permite: 
- captar os matices da voz que está emitindo, 
- aproveitar ao máximo as características do espazo no que está a traballar, 
- crear unha partitura na que a voz dos compañeiros de escena e a propia se comple-



 

37 menten (ritmo, intensidade, volume…). 
Ademais desta escoita externa que permite que poidamos sacarlle o máximo partido á 

nosa voz, existe outra escoita interna que é a que ten que ver coas sensacións que provo-
can en nós os diferentes tipos de sonoridade creados e que nos vai permitir, por unha 
banda, coñecer a nosa voz máis a fondo e, por outra, recuperar os diferentes tipos de 
sonoridade acadados reconstruíndo as sensacións internas que provocan en nós. 

Evidentemente estou falando aquí da escoita aplicada única e exclusivamente á técnica 
vocal, xa que o actor ten que entrenar moitos outros tipos de escoita (corporal, espacial, 
textual, etc) para poder desenvolver o seu traballo ao máximo posible. 

 
ASIMILACIÓN 
Dende o meu punto de vista non pode haber aprendizaxe se non hai asimilación do expe-

rimentado e entrenado. É básico o entendemento de todo o que se fai e de por que se fai. 
Non se trata de repetir exercicios dun xeito mecánico senón de saber exactamente que é o 
que estamos buscando e activando para aplicar os exercicios da maneira máis práctica e 
útil posible. 

Para que a asimilación do traballo se produza, a actitude durante o entrenamento e o 
periodo de aprendizaxe debe ser activa, dinámica, participativa, con todas as antenas 
despregadas. Non valen os posicionamentos nos que o alumno é, por propia decisión, un 
receptor pasivo que repite como o faría un loro ou un robot e sen cuestionar nada. 

 
PROFUNDIZACIÓN 
Cando o traballo se vai integrando e as ferramentas empezan a aparecer se as precisa-

mos, chega o momento de ir aínda máis alá, non quedar na superficie, temos que explorar, 
mergullarnos. A voz é un espello da personalidade do portador, canto máis a coñezamos 
máis nos coñeceremos a nós mesmos e máis ferramentas teremos para interpretar, en-
carnar a outr@s. 
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APLICACIÓN 
Cando temos que crear un personaxe 

enfrontámonos ao baleiro máis absoluto, 
como moito temos unhas notas do autor, 
a lectura que facemos do texto e as 
notas da persoa que dirixe, é dicir, pouca 
cousa cando temos que poñerlle carne, 
movemento, emocións, mirada e voz. 
Como facelo? Hai moitas técnicas de 
interpretación que buscan os diferentes 
camiños para chegar a bo porto, non vou 
entrar aquí niso, pero si vou entrar en 
como aplicar os parámetros vocais tra-
ballados para atopar a voz que máis lle 
conveña ao personaxe, baixo o meu punto de vista, claro, porque nisto, como en todo, hai 
moitos criterios diferentes e todos válidos. 

 
   Como xa dixemos, a voz é un  espello da personalidade do portador: a respiración, a 

tonalidade na que fala, o lugar prioritario de resonancia, a boa ou mala dicción, o volume, 
etc, son datos que nos falan do xeito de pisar e mirar o mundo da persoa á que escoita-
mos. Polo tanto, a voz do noso personaxe ten que responder á personalidade que quere-
mos mostrar ou agochar (porque ás veces a voz, como a postura corporal, é un escudo, 
unha protección, pero non por iso deixa de ser un espello).  

Así, a medida que vaian aparecendo as características do noso personaxe, estas dannos 
datos da voz que pode ter. Non se trata de disfrazar a nosa voz senón de matizala facendo 
pequenos cambios coas ferramentas que temos, as dúas máis salientables son: 
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- Resonancia: 
 Se o personaxe ten, por exemplo, un carácter alegre e sociable, a resonancia da súa voz 

estaría maioritariamente situada na zona frontal da máscara, na boca e nos pómulos, ou 
se é tímido e pouco dado á comunicación, a resonancia estaría situada máis atrás, na 
farinxe. 

A resonancia nada ten que ver coa tonalidade. Normalmente asociamos a cada tipo de 
resonancia unha tonalidade concreta, así as resonancias situadas máis abaixo (base da 
boca, farinxe alta ou baixa, base do cranio…) empregámolas sempre con tons baixos, as 
resonancias medias (máscara, pómulos, nariz, padal…) con tons medios e as resonancias 
altas (fronte, cabeza…) con tons altos. Certo que, cando queremos utilizar unha determina-
da zona de resonancia é máis doado “espertala” empregando unha tonalidade coa altura o 
máis similar posible. Pero as posibilidades de utilizar as diferentes zonas de resonancia 
coas diferentes tonalidades son enormes. 

 
   -Direccionalidade: 
 Se pensamos na nosa voz como un elemento semisólido ou gaseoso que se expande e 

ocupa o espazo cunha forma determinada, é sinxelo entender a idea de direccionalidade tal 
como a aplico: 

- directo: coma se a voz viaxase por un tubo, 
- aberto: en forma triangular, parte de nós o vértice e vai abrindo a medida que avanza,  
- lateral: o son sae cara os lados, “estirado”, 
- en arco: o son debuxa un arco de arriba abaixo ou de abaixo arriba, 
- explosivo: o son queda no aire flotando. 
 Estas direccionalidades poden ser combinadas cos diferentes tipos de resonancia:  fron-

tal, traseira, alta, baixa, lateral, e serven para potenciar tanto características da persona-
lidade coma intencións. 



 

40 Hai outros parámetros a ter en conta: intensidade, volume, velocidade, peso, etc, que, 
mesturados entre si ofrecen unha cantidade inesgotable de matices e de cores na nosa 
voz. 

Todo o falado ata o de agora é aplicable igualmente ao traballo co texto (de feito o texto é 
o lugar preferencial de aplicación de todo o que se traballa en técnica vocal), de xeito que, 
en función da información que damos, a intención que queremos comunicar, aquilo que non 
dicimos pero está, as imaxes e sensacións que queremos transmitir, etc, podemos utilizar 
as diferentes ferramentas técnicas para potencialo, disimulalo, estimulalo…. Pero o mane-
xo do texto é un campo inmenso e máxico onde non imos entrar agora xa que alongaríamos 
en demasía este artigo. 

Algo que si quixera salientar antes de rematar é a necesidade de que @s director@s de 
teatro teñan coñecementos básicos (como mínimo) de técnica vocal, xa que disporían de 
ferramentas moi útiles no complicado camiño que enfrontan cada vez que poñen en pé un 
espectáculo. 

Ánimo a tod@s aquel@s que están en proceso de aprendizaxe a que disfruten do inmenso 
pracer que supón a superación e o coñecemento, sobre todo cando o instrumento que 
estamos aprendendo a tocar somos nós mesmos e o obxectivo é comunicar, conmover, 
contar, entreter, denunciar, transmitir, emocionar, remover, divertir, sorprender, imaxi-
nar……………………. 

Vémonos! 
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7.000 galliñas y un camello é unha peza de Jesús Campos García, gañadora do 
Premio Lope de Veiga en 1974 e representada no 1976 nos teatros Princesa de Va-
lencia e María Guerrero de Madrid. Foi editada en 1982 na colección La Avispa, e 
en 2009 entrou a formar parte da colección Cuadernos Escénicos, da Junta de 
Andalucía. Con textos do propio Jesús Campos, Berta Muñoz e Julio Huélamo, esta 
última publicación recolle mediante unha detallada descrición tanto o proceso de 
creación como de recepción da obra, é dicir, a súa escritura, caderno de bitácora 
da posta en escena, fotografías da representación, críticas da época e valoracións 
retrospectivas dende o contexto actual, conformándose deste xeito como un do-
cumento teatral de especial relevancia, sobre todo á hora de analizar a situación 
teatral nos últimos anos da censura franquista. 

 

Conta Jesús Campos como tras ser rexeitadas varias obras anteriores (Furor sería cen-
surada de forma “unánime”), decide escribir unha obra «que resultase confusa para o 
“facherío” e meridiana para o resto dos mortais» (99: 2009). E é neste momento inicial 
onde a inspiración se ve acompañada por dous acontecementos, un insólito pero anecdóti-
co, e o outro formando parte da súa propia biografía: Por unha banda, a situación case 
surrealista de 300 exóticos camelos abandonados á súa sorte en Almería -tras servir á 
rodaxe de Lawrence de Arabia-, e por outra a súa anodina experiencia como avicultor –el 
mesmo rexentara unha granxa avícola na mesma cidade-. Ámbolos dous elementos, sinte-
tizados en termos contrapostos: idealismo fronte a vulgaridade, o indómito fronte ao gre-
gario; van compor a dialéctica escritural da peza. Unha dialéctica que ten o seu reflexo na 
realidade mundana da época, dominada nos seus aspectos máis simbólicos por un fran-
quismo fortemente abrazado polo desenvolvemento capitalista, pero contestado polos 
turxentes e maioritarios desexos de liberdade; e que implicaría un difícil pero esperanza-
dor camiño no proceso de apertura e transición democrática. 



 

43 É evidente que os que se encargaron da supervisión do texto non adiviñaron semellante 
fondura política, a pesar da máis que evidente parábola galiñácea (que segundo conta o 
propio Campos se atopaba “disimulada” no interior do libreto). A favor de Campos conxu-
rábase ademais da torpeza da censura, o carácter costumista do corpus textual. De ma-
neira que dificilmente podía adiviñar o aparello censor a capacidade escénica da peza para 
articularse coma crítica social. Algo deberon de sospeitar, con todo, os vixiantes do pen-
samento e orde nacionais cando o propio dramaturgo se fixo cargo da montaxe. Por sorte 
para o Sistema, os dramaturgos non se adicaban a dirixir porque se había na España da 
época un título sospeitoso de ser sinónimo de ser anarquista, revolucionario ou algo peor, 
ese era o título de dramaturgo (ou dramaturga). Pola contra, o propio nome de director  
«adoitaba ser moi respectado, dada a natureza do seu traballo, que non hai nada tan do 
gusto dos ditadores como o “ordeno e mando”» (107: 2009). Cales podían ser entón as 
intencións dun escritor metido a director? Non podía ocorrer que tratase de darlle á súa 
escritura un sentido non explícito, agochado entre as anotacións, para que na representa-
ción se fixese fortemente visible a través de signos non verbais? 

Estas sospeitas facíanse máis notables coa teimosía do autor en varios aspectos relati-
vos á montaxe. Por unha banda, a Campos non lle valían galiñas “calquera”, as galiñas que 
aparecían na granxa onde se desenvolvía a obra tiñan obrigatoriamente que ser reais. É 
máis, tampouco a auga que corría polo regato próximo á granxa podía ser de mentira; era 
preciso que a auga fose auga e que fluíse como flúe na vida a auga de verdade. Esta pri-
meira condición de verosimilitude tivo que soar nos oídos dos produtores e xerifaltes da 
política cultural da época coma un mal chiste. Dende sempre, ou polo menos dende que os 
edificios teatrais se mantiñan en pé coma tales, as cousas cumprían en escena o seu ob-
xectivo sígnico ficcional (unha paisaxe pintada era unha paisaxe, unha cadeira un cabalo, e 
unha galiña de plástico unha galiña choca); así que no acto de colocar a “realidade” dentro 
de escena debían agocharse intencións “non escénicas”, posiblemente políticas, e segura-
mente espectrais: Podería ocorrer que o público se vise reflectido nas cidadás galiñas 



 

44 colocadas a modo de inmenso mural? Só nun importante detalle Campos era capaz de 
ceder nas súas pretensións hiperreais: Non era preciso que a galiña á que se lle daba 
morte (sen xuízo previo e por culpa da súa inactividade) fose unha galiña auténtica; abon-
daba coa súa representación.   

O segundo detalle digno de receo era que as galiñas fosen animadas a producir mediante 
música clásica, en concreto grazas ao Concierto de Aranjuez, composto por Joaquín Ro-
drigo. Segundo nos conta Campos, a técnica de fomentar a posta de ovos a través da mú-
sica era habitual nalgúns centros avícolas, pero isto non era razón suficiente para aliviar a 
sospeita. Descartando unha burla cara a este modo de produtividade, non parecía isto 
unha metáfora do control dos habitantes dun país a través da “harmonía palacega”? [1] 
Rodrigo negouse a que o seu importante concerto servise para una vulgar posta de ovos, 
polo que Campos viuse obrigado a substituír a melodía por outra igualmente “tranquiliza-
dora”: A primavera, de Vivaldi. É posible que máis dun espectador agudo relacionase, na-
quela primavera de 1976 –cando finalmente se representou a peza-, a “sinfonía” da transi-
ción (con monarca incluído, e capaz de amansar  os desexos  más progresistas)  coa in-
terpretación dunha música clásica por parte duns músicos atrezzados de indios, frankens-
teins…,  máis aínda cando o concerto remataba de forma paródica sendo “extraído” o 
director da orquestra e fuxindo os seus acólitos intérpretes ante o cada vez más ruidoso 
cacarexo dunhas vulgares e aldeás galiñas[2].   

É posible, si, como dicimos, que algo así pasase pola cabeza de máis dun espectador e de 
máis dun crítico, aínda que sobre isto e sobre outras “sospeitas” se preferise calar, non 
fose que en España estiveramos ante un difícil e irresoluble caso de estrañamento brect-
hiano. De igual xeito, era probable que un motivo de preocupación para os vixiantes dos 
valores fundamentais, o constituíse o feito de que a propia tradición teatral fose superada 
pola “decadente” estética pop-rock –un remedo de  A Primavera, de Vivaldi- e que daba 
peche ao drama de xeito estrondoso: «Un zumbido, case imperceptible, aumenta o seu 
volume lentamente, á vez que tamén lentamente, vai baixando a luz. Xentes doutra xera-



 

45 ción, entran en escena e achéganse a Juan e Marta –os dous protagonistas-, tamén ao 
músico; obsérvaos, intercambian miradas e, sen dubidalo, levántaos e sácaos fóra do 
escenario. Mentres isto ocorre, o zumbido, que continúa aumentando de volume, fúndese 
co berro dun camelo» (90: 2009). Aínda que é certo que esta acotación foi escrita “a 
posteriori”, unha vez iniciado o proceso de representacións (recoñece Campos incluír o 
queixume do camelo a partir do paseo co camelo “promocional” polas rúas de Valencia), 
non é menos certo que dalgunha ou outra forma a aparición de elementos de vangarda, 
aqueles que se opoñían á idea dun teatro textocéntrico (como o era a finalización dun 
drama de corte costumista con efectos de carácter espectacular[3]), tivo que ser unha 
razón para a desconfianza por parte dos estamentos oficiais. 

Pero non foi o propiamente escénico o que desatou o estupor das autoridades, senón a 
idea de Campos “de invadir” o espazo público mediante un auténtico camelo ao servizo da 
teatralidade. Unha cousa era aceptar que a escenografía fose viva (aínda que improbable, 
tampouco hai que descartar unha posible lectura municipal da obra de arte vivinte, de 
Appia), e outra ben distinta era que esta vida escapase do mundo palacego e de ficción 
destinado para o divertimento da burguesía para instalarse na praza de Santa Ana (conti-
gua ao Teatro Español, lugar onde previsiblemente se estrearía a obra). A contundencia da 
resposta negativa dende o Concello, que ademais aproveitaba para pór en dúbida o apro-
piado do proceso iniciado, non deixa alternativas: «…non parece que o Teatro español sexa 
marco adecuado para exhibicións e montaxes que rompen o que constitúe a súa extrema 
seriedade e consideración» (129: 2009).  

Seguramente,  nesta prohibición non habitaba a suspicacia de que a utopía puidese pacer 
libremente en pleno Madrid (animalizada no signo escénico do camelo), pero estaba claro 
que saltaba as elementais regras de decoro e “urbanidade”. 



 

46 Era de esperar, en consecuencia, que unha vez intuídas as intencións de Campos, a obra 
deixase de ser do agrado oficial. Con todo, non foi isto o que sucedeu. É certo que ata cinco 
días antes da estrea, a burocracia institucional impedira que se iniciasen os traballos de 
fabricación escenográfica, e era bastante probable que se producise un atraso na estrea; 
pero non unha suspensión da mesma. A visita do comisario a un dos ensaios propiciou, pola 
contra, a celeridade nos labores de apoio e realización da montaxe. O comisario quedara 
gratamente sorprendido. Ningún indicio de censura á creación de parábolas sociais. O 
aparello censor fora claramente burlado grazas a que os signos visuais se facían invisibles 
aos seus ollos. Só a palabra parecía ser obxecto de condena política –e no texto de Cam-
pos non era visible perigo algún neste sentido-, pois dábase por sentado que era a palabra 
a principal causante da transmisión das ideas máis perigosas, mentres que o incipiente 
poder da imaxe teatral quedaba relegado a un segundo termo “corporal”; de tal xeito que 
exenta de obscenidade (ou provista de moralidade) toda imaxe era admisible –como xa se 
demostrara no cine-. As metáforas, polo tanto, constituían un código só descifrable para 
os “intelectuais”, é dicir, para aqueles que xa 
anteriormente se deixaran contaminar por 
mensaxes verbais. A representación prevista 
seguiu adiante, en consecuencia, e só o apa-
ratoso incendio do Teatro Español malogrou 
pór incerteza á estrea[4]. Uns meses des-
pois, e xa en plena transición, a posta de 
longo da obra tería lugar no Teatro da Prin-
cesa, de Valencia, e por suposto, con camelo.  

Aínda que a principios dos 70 do XX come-
zaron a xurdir propostas dramatúrxicas de 
teatro social en España, que quedarían reflec-
tidas principalmente nas revistas Primeiro Acto e Pipirijaina, todas elas se toparon coa 



 

47 dificilísima ou imposible tarefa da súa pública representación[5]  –sendo este, a fin de 
contas, o obxectivo principal das mesmas-. Con escasas alternativas reais ao oficial, e 
anquilosado en esquemas decimonónicos, o teatro producido na España de 1975 non estaba 
preparado para asumir plenamente a súa función sociopolítica, se ben hai que recoñecer 
que dende un punto de vista formal estábanse a producir –ou estaban a piques de produ-
cirse- importantes innovacións de carácter espectacular nas que á súa vez tiña especial 
peso a ideoloxía do autor dende un posicionamento vangardista; e para demostralo abon-
daría con mencionar a estrea de  La carroza de plomo candente y El combate de Ópalos y 
Tasia, de Francisco Nieva, no Teatro Fígaro de Madrid, en 1976. Non é de estrañar, polo 
tanto, as argucias que autores descoñecidos e recoñecidos chegaron a imaxinar con tal de 
superar todas as dificultades existentes e ver a súa obra representada dignamente.  

A xulgar por todo o exposto podería parecer, porén, que a peza de Jesús Campos estive-
se exenta dunha auténtica crítica social dende un punto de vista argumental, atopándose 
esta función exclusivamente asociada ao campo espectacular. Dalgún xeito, este era tanto 
o prezo a pagar como o logro obtido, por canto a consecución do premio obrigaba á súa 
posta en escena[6].  aínda que o texto –co obxectivo de pasar a censura- só constituía o 
punto de partida da verdadeira acción, aquela que poñía en relación aos espectadores con 
todos os signos teatrais, non só os verbais. Pero isto, admitámolo, é unha verdade a me-
dias, pois xa na superficie do texto se advirte un claro interese por reflectir a realidade 
sociopolítica dunha España que desconfía dos ideais e que se ve a grandes pasos inmersa 
nos “naturais” procesos capitalistas de industrialización e produtivismo. Para Julio Huéla-
mo Kosma, a posta en escena de 7.000 gallinas y un camello tivo «unha carga de profundi-
dade con espoleta retardada» (198: 2009), onde quedaba claro a pobreza moral dos seus 
protagonistas ao tempo que permitía “a súa salvación” a través de soños ilusionantes[7]., 
eses que habían traer «xentes doutra generación».  

Á espera seguimos.    
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(2009). Campos García, Jesús. 7.000 gallinas y un camello. Cuadernos escénicos. n.16. 

Consejería de Cultura e Centro de Documentación das Artes Escénicas de Andalucía.  
 

NOTAS: 
[1] Non é descartable un diálogo intertextual para coa propia censura (moitas pezas 

dramáticas na ditadura, co fin de ter o visto e prace do réxime, pasaban a desenvolverse 
en ambientes palacegos e bucólicos, tal e como o facía o Concerto de Aranjuez, aínda que 
de forma clara por distintos motivos).   

[2] Para Jesús Campos, o binomio música/galiñas «evidencia a utilización alienante da 
música no presente e anuncia un futuro utópico ao se convertir en himno de rebelión» 
(102: 2009) 

[3] Non foi este o único corte vangardista da peza. Entre outros poderiamos citar o em-
prego burlesco do famoso monólogo de Hamlet: To be or not to be…, a inclusión nas répli-
cas dalgúns elementos inherentes ao propio proceso de creación escénica: «Rodrigo non o 
autoriza…» reprodución do Concerto de Aranxuez ou a aceptación do absurdo como unha 
das claves metateatrais que logran dar coherencia á trama: «JUAN: Xustamente o sentido 
de non ter sentido; o sentido de ser algo imprevisto, sorprendente, fóra do común.» 

[4] Este incendio produciuse, ao parecer, por mor dunha soldadura no tear do teatro 
mentres a compañía ensaiaba o monólogo parodiado de Hamlet . 

[5] En moitos casos, as representacións das pezas “máis atrevidas” adquirían un carác-
ter case privado, ao realizarse en círculos universitarios e ao bordo da clandestinidade.  

[6] Esta condición sería borrada das bases deste premio –como tam én doutros- dándo-
se un desafortunado paso atrás na reconciliación entre literatura e teatro. 

[7] Sobre esta tese, Huélamo advirte as dúbidas de José Monleón respecto diso, para 
quen este soño, o soño do camelo, podería tratarse dun  engano, dun estéril soño fabricado 
por un “falso rebelde”. 

 
 



 

50 ENTREVISTA A: Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno 

Por Diana Mera 

 
“O teatro aquí está moi anémico en termos de conversa e diálogo” 

“Eu creo que é unha loita, un desafío constante abrir as portas cada día.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Teatro Arte Livre abriu as 
súas portas no 2006 e desde 
aquela Roberto Cordovani e 
Eisenhower Moreno levan 
loitando por ofrecer unha 
programación estábel e de 

cualidade á cidade de Vigo no medio da precariedade que envolve a escena galega. Porén, 
a pesar das dificultades, as súas traxectorias artísticas individuais non paran de medrar, 
cunha morea de proxectos para o seu futuro inmediato. 



 

51  Por que dous directores, actores, autores teatrais brasileiros deciden abrir 
unha sala de teatro na Galiza?  

Roberto Cordovani: No meu caso eu levo na Galiza desde 86, son 25 anos que completei 
agora o pasado 6 de maio. Neste tempo a Galiza por unha banda mellorou porque ten máis 
espazos, máis teatros, pero por outra banda peorou porque hai máis burocracia e máis 
dificultades no sentido de manter unha programación levando o teu traballo. Comezou a 
ficar máis escaso poder traballar aquí e eu e o Eisen pensamos: ou imos facer un teatro ou 
imos marchar de Galiza. Foi máis unha decisión nosa, para poder desenvolver un traballo 
máis constante e dar tamén posibilidade a outras persoas coma nós que non tiñan máis 
por onde ir. Despois logo nos primeiros meses nos demos conta de que isto tiña que abrir 
as portas para todas as persoa, todas as tendencias, que é o que vén acontecendo nestes 
últimos cinco anos de vida da sala. Xa pasaron aquí máis de trescentas compañías. 

Eisenhower Moreno: Despois de tres montaxes xuntos descubrimos un soño común, ter 
o noso teatro. Naquela época 
tiñamos o soño de ter un sitio no 
que puidésemos chegar, ensaiar, 
saír a hora que quiséxemos. 
Poder montar, desmontar, poder 
experimentar, un laboratorio, 
sen aquela tensión de chegar no 
mesmo día e montar todo, sen 
ese estrés, un teatro para 
experimentar, probar as nosas 
fórmulas, o que funcionaba e o 
que non. 



 

52  Por que en Vigo? 

E.M.: Vigo é a maior cidade de Galiza, ten un fluxo de persoas moi grande, e pensamos 
que podería ser unha posibilidade pasar máis de un mes en carteleira, colaborar máis co 
mercado teatral e poder ofertar aos vigueses unha nova oportunidade cultural. 

R.C.: En Vigo apeteceunos nun principio porque é unha cidade moi perto da fronteira. 
Pretendiamos chamar máis a atención de Portugal, pero crear un vínculo co portugués 
resulta difícil. Recentemente eu estaba querendo facer un festival de teatro e danza entre 
esta zona e o norte de Portugal, mais só conseguín cousas moi puntuais. No xeral as per-
soas non se motivan moito; os organismos, polo menos na actual fase que se encontra 
Portugal, non están moi adeptos a querer vir para aquí. Ás veces aparecen amigos, perso-
as do Porto que noutrora nos contrataron para facermos cousas alí. Acho que o portugués 
desa parte de Portugal cando vén aquí é para as rebaixas do Corte Inglés. 

 Pero vostedes programan habitualmente teatro e danza portuguesa? 

R.C.: Si, nós programamos.  

E.M.: Sempre nós tivemos a filosofía de producir espectáculos para levar para fóra, que 
fosen realmente un produto galego, así como traer do Brasil para acá, de Portugal e dou-
tros países. Máis ao mesmo tempo existe unha resistencia: non existe unha necesidade 
desa aproximación. 

 Esa falta de comunicación da que vostedes falan vén só de Portugal ou tamén da 
Galiza? 

E.M.: Eu creo que de ambos lados, existe unha falta impresionante de comunicación, ata 
no mercado entre nós, nos profesionais que facemos teatro, compañías, salas... Somos 
dúas salas particulares en Vigo e  non  temos a menor comunicación.  En Galicia somos 



 

53 cinco con relación a rede galega de salas mais non hai grandes relacións no sentido de 
unirmos para procurar os dereitos e promover cousas maiores co fin de alcanzar máis 
público. Cada un fica no seu universo, no que cre, que é importante, mais falta esa unión 
para ter máis forza e buscar posibilidades que non sexan unicamente públicas. 

 
R.C.: O que eu vexo tamén é unha deficicencia interna na Galiza. Se nós fósemos analizar 

quen somos os propietarios das salas de teatro que non están na rede, ningunha das salas 
actuais é galega. Nós somos brasileiros, o Pedro e a Raquel, son madrileños, o Álvaro 
Guevara é arxentino, o Teo da Santart é da Romanía, e o Jorge de Nordesía tamén é arxen-
tino. Estiven a falar co Álvaro e hoxe escrebín para o Pedro porque imos falar coa Agadic e 
consecuentemente con Roberto Varela porque a situación está catastrófica, é unha esmola 
institucionalizada. 

 De feito ter unha Sala neste país parece un acto de resistencia. Nos últimos 
anos o fechamente das salas teatrais galegas foi unha constante. A Sala Galán no 
2005, A Sala Yago no 2007 e recentemente a  Sala Nasa (nestes tres casos os 
dirixintes si eran galegos). Como se pode manter unha sala teatral, nun momento de 
crise económica global onde a cultura fica relegada a un plano marxinal?  

R.C.: Poder manter case non pode manter, nós temos imensas dificultades. No actual pa-
norama a cousa máis positiva é a iniciativa e o apoio natural dos medios de comunicación, 
e o público que xa conquistamos. Falta un traballo colectivo. Eu creo que nos deberiamos 
unir, as salas e as revistas especializadas, nós estamos abertos. Nós queremos ir ao Aga-
dic porque pouco a pouco estánnos tirando a mínima dignidade e dependemos moito da 
subvención. Debería existir por parte do goberno un acordo anual, en lugar de tratarnos 
coma se acabásemos de chegar a Galiza. 

E.M.: Infelizmente eu creo que o teatro, a cultura, a educación aínda son obxectos de lu-



 

54 xo, non son vistos como unha primeira necesidade, aínda son considerados como algo 
superfluo que pode ser desfeito. É difícil facer consciencia, que tamén é un dos nosos 
obxectivos, alén de tentar sobrevivir no mercado: poder colaborar, poder educar, poder 
formar. Mais este non é só un problema da Galiza, no Brasil tamén hai moitas dificultades 
neste ámbito. 

R.C.: O teatro aquí está moi anémico en termos de conversa e diálogo. Nós non temos 
máis diálogos co goberno. Cada vez aparecen novas normativas, todo novo e hai continuas 
contradicións.  

 
 E ademais este ano as subvencións das 

salas foron recortadas considerabelmente. 

R.C.: Este ano cortaron máis do 30% e querendo 
que deamos os mesmos servizos. Nós continuamos 
a prestalos por unha cuestión de comprometimento 
coa sociedade e coas nosas débedas, porque non 
son as institucións públicas que van pagar isto. 

E.M.: De cando abrimos o teatro para hoxe, el fa-
lou 30% mais recortaron perto 80%. É un recorte 
absurdo con relación a sala. Eu creo que é unha 
loita, un desafío constante abrir as portas cada día. 
Economicamente falando, é facer case maxia, e 
poder sobrevivir dentro tamén do mito de que o 
facto de termos unha sala implica que gañamos 
moito diñeiro. Nós agora sofremos este preconceito por parte de moitos dos concellos, 
moitos non nós contratan porque temos unha compañía que reside nun lugar fixo e porque 
as obras están mais de un mes en carteleira en Vigo. E por iso non se pode representar en 



 

55 cidades cercanas? O investimento dunha produción enteira ten que reducir a mais dun 
mes de funcións e morrer? Entón nós non necesitamos traballar? É realmente falta de 
consciencia que as institucións públicas e privadas non estean mais atentas en estimular 
iniciativas como estas, que son necesarias, e que unha cidade como Vigo debería compor-
tar moitas máis salas. Entón habería un mercado moito máis forte e efectivo no sentido do 
mercado teatral. 

 Ese é un preconceito de moitos concellos e programadores porque imaxino que 
a xente do teatro saberá das dificultades de manter unha sala? 

E.M.: Algunhas veces en canto aos profesionais tamén existe ese prexuízo. Moita xente 
non entende que administración da sala non ten nada que ver coa realidade das producións 
da compañía, son gastos distintos. 

 
 Contan con algún outro apoio público ademais do AGADIC? 

R.C.: Contamos cunha pequena subvención que nos aporta o concello de Vigo por termos 
a sala aberta, é un acordo que temos tanto nós como o Ensalle. Permítenos cubrir 
pequenos gastos de divulgación, propaganda e gráfica. Foi unha iniciativa que aprobou 
Jesús López que estaba como concelleiro de cultura aquí. Cando vaiamos agora ao AGADIC, 
imos solicitar un acordo deste tipo para que as salas que continúan teñamos unha verba 
anual concreta que non vacile, porque nós nunca sabemos deun ano para outro o que vai a 
contecer, todo o tempo hai unha especie de investigación. 

 Vostedes son persoas interesadas no teatro social e comunitario. Que 
proxectos teñen desenvolvido neste eido? 

E.M.: Cando abrimos a sala tiñamos varios proxectos relacionados coa comunidade de 
Vigo. Buscamos facer cousas coa concellaría da muller ofrecendo cursos para mulleres, 



 

56 xuventude para facer cursos cos adolescentes e montar a partir de aí un espectáculo, con 
educación para que os institutos viñesen aquí... Tamén propuxemos, á concellaría de cultu-
ra de Vigo, un festival de teatro na cidade, que puidese compartir o Auditorio de Vigo, o 
Teatro Ensalle, o Teatro Arte Livre e non conseguimos ata hoxe. Xa presentamos un millón 
de proxectos, de todo tipo, con fins de formación, educación e para achegar ao teatro a 
outras persoas que non teñen tanta facilidade de acudir, máis aínda non conseguimos 
nada. Nese sentido, estes anos foi unha gran frustración. 

 Conseguir encher o teatro actualmente é case un milagre. Que estratexias 
cómpren para achegar o teatro ao público e o público ao teatro? 

E.M.: É necesario unha divulgación masiva e formar a persoas conscientes da divulgación 
e do compromiso co público, que teñan un perfil de actor/empresario, actor/divulgador. 

R.C.: É importante ter unha metodoloxía de mercado. Pensei en crear unha revista de 
público como no Brasil, con descontos acordados coas producións.  

 Que perfil de público asiste ao Teatro Arte Livre? Hai un público consolidado? 

E.M.: O público de Vigo é bastante peculiar, depende moito do espectáculo. 

R.C.: Inicialmente o perfil do público do Arte Livre era basicamente feminino. Dun tempo 
par acá ten cambiado, outro tipo de persoas mais xoves, grupos de mulleres, rapaces... A 
rede galega de sala que nós temos aquí ten atrás un público bastante interesante e diver-
sificado. Coa obra que vou facer con Rafael Amargo estivemos aquí en cartelera, e veu un 
público que nunca tiña aparecido no teatro. Coa polémica da obra comezaron a aparecer 
tanto homes como mulleres, asumidamente homosexuais. E moito adolescente ten apareci-
do tamén buscando cursos. 

 Arte Livre é tamén un espazo de formación actoral. Que propostas ofertan para 



 

57 este ano? 

R.C.: Xa ten catro anos que o Teatro Arte Livre comeceu a facer un curso de formación 
de actor, non só técnicas e tendencias, abranxendo tamén outras ramificacións do teatro 
como produción, divulgación, elaboración de proxectos… Se ben a maioría das persoas que 
entran aquí queren aprimorar a súa propia comunicación, hai xente que traballa con hospi-
tais, concertistas, psicólogas, xente que traballa na Cruz Vermella; hai de todo, e a maior 
parte vén en busca dun contacto máis fluído coa súa propia profesión. E hai persoas que 
realmente queren estudar, continuar e producir. É un curso co que nós estamos bastante 
contentes. Ten unha duración no total de tres anos, e está recoñecido polo concello para 
facer constar as 620h anuais. Ao final de cada curso facemos unha produción cos alum-
nos.   

E.M.: En relación ao curso, unha das nosas preocupacións xustamente é a de estimular 
aos alumnos a crear a súa propia compañía, de descubriren a súa identidade artística e 
por iso é un curso de formación teatral. Queremos que as persoas saian de aquí coa cohe-
rencia e conscientes do que é o produto teatral. Non se trata só de subir ao escenario e 
ser brillantes senon de coñecer todo o entorno para poñer en   marcha unha  produción 
teatral. Tivemos algún investimento nese sentido, algunhas producións que saíron   
dos alumnos, pero a iniciativa aínda é un pouco tranquila para as persoas realmente asu-
miren as responsabilidades, obstáculos e consecuencias de estar nunha compañía. 

 
 Cales son as liñas de programación polas que apostan? 

E.M.: As liñas de calidade. Temos unha programación moi ecléctica, teatro, música, dan-
za. Non temos un perfil dun tipo de espectáculo. O que nós buscamos realmente é calidade, 
buscamos persoas que teñan traballos creativos, estamos abertos a todas as liñas tea-
trais. 



 

58 R.C.: Este ano temos moita programación, Eisen programou metade das obras e eu pro-
gramei a outra metade. No primeiro semestre eu programei cousas máis relacionadas coa 
música. E trouxen por primeira vez unha rapeira tentando buscar un outro tipo de público, 
do rap e adolescentes. E en teatro teñen vindo cousas ben interesantes, solos, traballos 
que se mesturan moito, danza e texto, propostas nada convencionais. O que me chama a 
atención de todas elas, e isto é algo moi persoal, é que están voltadas para a comedia, moi 
na liña do absurdo, algo que eu nunca fago. 

 Que papel xoga o Teatro Arte Livre no apoio ás novas creadoras e as compañías 
emerxentes? 

R.C.: Nós entramos cun proxecto de compañías residentes aquí. Queriamos ter compañí-
as, inclusive, de persoas discapacitadas. Cando conseguimos aquí catro compañías alta-
mente cualificadas e interesadas, a Xunta cortou iso, resolveron dar as compañías resi-
dentes aos  teatros. Foron para teatro do Morcego, Sarabela Teatro e non lembro a outra, 
cos seus convenios. E nós queremos mostrar a AGADIC que as salas como a nosa que 
temos unha resposta de 400 funcións anuais, queremos tamén un convenio, acho que iso é 
o correcto. Non podemos facer máis porque non temos o apoio. 

E.M.: O noso interese xusto é de poder ter unha compañía residente composta por alum-
nos formados no TAL e que, alén de  poder traballar nas nosas producións, poidan producir 
os seus propios traballos e dar seguimento ao que ensinamos.  

R.C.: Nos meus cursos de teatro, principalmente este ano eu vou pegar forte  
en termos de produción porque eu gostaría de ter unha escola de produtores. 



 

59  Iso sería fundamental na Galiza, a 
produción teatral especializada é unha rama 
practicamente inexistente. 

R.C.: Fundamental porque se non imos estar 
sempre montando castelos de area, esperando 
que a Xunta veña coa súa man todopoderosa. O 
mellor sería que todos nós deixásemos de 
depender desa esmola institucional. Que o 
propio teatro tivese unha carteira, o seu públi-
co, os seus produtores asociados. Eu creo que 
está faltando asociarse. Eu veño agora de Bar-
celona de dar unha rolda de prensa e xa contactei cunha compañía que vai facer tempada 
alí e están dispostos para vir para acá. É unha compañía moi interesante, o director é 
cego, o primeiro actor é tetrapléxico...Eles están interesados en buscar alguha coprodu-
ción ou asociarse. Estamos tamén en negociación co festival internacional de Cuba...   

 O feito de seren empresarios teatrais afecta ao seu lado máis artístico? Como 
partillan estes dous aspectos? Teñen tempo para todo? 

R.C.: O tempo para todo non existe, todo se vai mesturando cada día.. Non hai vacacións, 
é todo xunto. Só no momento da execución é que sabes que determinadas cousas corres-
ponden ao escenario...  

E.M.: É sempre así, as facturas mesturadas co texto teatral... 

R.C.: É unha loucura, mais acabamos tendo máis parcerías con outras persoas. Entre eu 
e Eisenhower hai épocas na que un coida da parte máis burocrática e outro da creativa e 
viceversa.  Porque nos tres, catro primeiros anos isto aquí foi unha demencia. 



 

60 E.M.: Máis con certeza, a cantidade que nós gastamos na parte burocrática e na adminis-
trativa  
é moito maior que na creativa. Cada vez temos menos tempo para ensaiar,  
menos tempo para investir no lado realmente artístico e de creación. 

 Pensaron algunha vez en abandonar? 

R.C.: Eu penso todo o día, mais aí eu penso que teño débedas, e teño unha serie de 
cousas en xogo... 

E.M.: Pensas, mais tamén fas contas e ves que tes un investimento tan grande de vida, e 
tantas expectactivas… e moitas persoas detrás de nós e do noso lado que creen no pro-
xecto; e así todo fica menor. 

R.C.: Mais o que nos ten dificultado moito en termos de ilusión é esa contradición admi-
nistrativa na que nós vivimos. O pouco que 
cobramos tárdase ás veces seis e sete meses 
para cobrar. A xente xa perdeu a perspectiva 
de organización, ela está na mente e no ideal, o 
país todo está así. Cando eu fun agora a Bar-
celona o dono do teatro comezou a rolda de 
prensa dicindo que eles están a sofrer recor-
tes porque este ano cobraron 200.000€ de 
subvención! e iso porque foron COR-TA-DOS. 
Na hora eu pensei, sentado na miña mísera 

cadeira... OSTIA! Practicamente un 40% de todo o movemento da Xunta. É necesario tamén 
para recuperar a ilusión podermos saír, voltar, reciclar, traer cousas boas, principalmente 
enerxeticamente porque isto é como un cancro, vaite corroendo e cando te das conta 
estás a atender o teléfono 60 horas por día.   



 

61  Nas artes escénicas estáse a valorar cada vez máis o proceso de creación. Esta 
revista, sen ir máis lonxe, adícalle un espazo importante. En que medida é necesario 
achegar esta parte do traballo ao espectador para sensibilizalo co teatro?  

R.C.: Eu penso que unha obra debería estar dividida en tres partes. Unha primeira parte 
na que se explique como xurdiu e como naceu, nunha segunda parte a obra e por último a 
conclusión. 

E.M.: Ás veces aquí as persoas fican de forma espontánea para falar con nós, mais non é 
o habitual. 

 A crise tamén ten a súa cara positiva e a experiencia, o talento e a dedicación  
teñen a súa recompensa. Cales son eses numerosos proxectos que vos agardan? 

R.C.: O 28 de Outubro estreo Eva Perón na Madeira. Despois comezaremos os ensaios de A 
Gaivota e ao acabar marcho para Barcelona para estrear o 22 de febreiro con Rafael Amargo 
na Sala Muntaner La habitación de Giovanni. Tamén preparo unha produción internacional , 
baseada en Sunset Boulevard coa cía MADS para outubro de 2012. Por último de xuño á agosto 
do 2012,  farei unha tempada por Brasil con Eva Perón, concluíndo en Buenos Aires con 
motivo do 60 aniversario da súa morte. 

E.M.: O 4 de novembro volvo ao Teatro Arte Livre con Lorca e as Flores de Venus de Mar-
ga Do Val e O Maior Xenio do Mundo, dúas das obras que compoñen a triloxía sobre a saga 
do masculino. E en decembro seguimos cunha xira das obras por Valencia. Unha nova ver-
sión, con bailaríns e actores, do musical infantil Cincenta- A Gata Borrallenta. O 13 de xa-
neiro estreo a Gaivota, adaptada e dirixida por min. En febreiro continuamos con Lorca por 
Galiza e en xuño marchamos para Brasil. Paralelamente estou investigando sobre a vida e 
obra da cantante Edit Piaf, que se convertirá nunha obra teatral, e producindo unha ver-
sión de Eduardo II, na que seleccionarei a un director/a xoven. En outubro do 2012 estreo 



 

62 Lolito, a ultima obra da miña Triloxía. Para nenos/as Castelo de Soños e Tristoña – a Prin-
cesiña que non Sabia Sorrir. 

 

 

 

 

 

 



 

63  

ILUSTRACIÓNS DE NÚA 3: “UNA CONVERSACIÓN CON ANA HATHERLY” 
 

Casilda García Archilla 

 

 
 
Diálogo cos 20 poemas-debuxos de A reinvençao da leitura, de Ana Haterley que contén 19 
poemas visuais manuscritos  e un índice cos títulos dos poemas, editado en 1975 por Futu-
ra (Lisboa). Nun xogo de superposicións e transparencias co papel vexetal, García Archilla 
consegue recrear o universo de Haterley a través de novos poemas debuxos que son os 
que invaden o espazo escénico neste número de Núa. 



 

64 SUPER 8 (PROCESO DE CREACIÓN)  

Compañía teatro VOADORA 
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