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PREFERIRÍA NON FACELO 

RESIDENCIA E COPRODUCCIÓN ALT 15 

ESTREA MUSEO MARCO DE VIGO MARZO 2015 

Derradeiras funcións: 8, 9 e 10 de maio TEATRO ENSALLE 

 

 

ACTUANTES: Eva Alfonso, Julio Fernández Peláez 

TEXTO, DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Julio Fernández Peláez 

ILUMINACIÓN: Pedro Fresneda e Raquel Hernández 
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BREVES NOTAS 

Julio Fernández 

Preferiría non o facer é un proxecto de investigación teatral de dramaturxia asociativa, a 

cal se vai construíndo de forma paralela nas súas diversas linguaxes que a compoñen 

(textos, videos, partituras físicas...) 

O leit motiv é a desobediencia, en especial aquela que se realiza dende o poder mesmo, 

dende aquelas persoas que tendo unha responsabilidade e unha capacidade de acción se 

negan a tomar decisións que vaian en contra dos dereitos fundamentais. 

Nesta dirección, solicítase ao actuante que desobedeza o seu propio corpo dende un 

punto de físico, para dar lugar a unha tipoloxía de movemento particular, afastada do 

cotián pero tamén de todo aquilo que puidésemos chamar canónico. 

Os textos, na súa maioría caracterizados por unha forte utilización dos recursos 

poéticos, están escritos para ser emitidos dende a intensidade e a afirmación, coma 

voces que xorden dende o máis profundo. 

En canto ás imaxes empregadas, trabállase coa idea da performance na rúa, accións 

realizadas previamente mediante un gran boneco que simboliza a dominación a través 

da forza. 
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PREFERIRÍA NON FACELO,  ARMA FEITA DE PAPEL PARA O ESCENARIO 

Irene Moreira, directora de Sala Ingrávida  

 

É un deses avións cos que xogabamos de pequenas na escola cando con conciencia 

desobedeciamos aquela educación cargada de normas absurdas e formalismos 

papirofléxicos. 

O texto convida a abandonarmos ao pracer da rebelión cotiá, ese motín biolóxico que 

nos invade a miúdo e que consiste nun saltar do asento no autobús e comezar a bailar 

porque nos apetece, e tamén nunha defensa como individuos ante o cataclismo. 

Convido, tanto a entregármonos ao texto, como a presenciar a súa posta en escena, a cal 

resulta tenra e violenta, ao mesmo tempo que necesaria- como a mesma presenza de 

Julio na escena- capaz de facernos ver a realidade dende un punto de vista que non 

sospeitabamos: O punto de vista do cantil, do abismo da valentía infinita que son as 

presentacións escénicas deste artista. 

Unha poética propia que na súa tese lembra a Sara Molina e no seu imaxinario en 

movemento a Jan Fabre. 

Unha última advertencia ao lector/público: Non pensedes que ides voltar a casa sendo 

os mesmos, despois deste encontro, tanto se dades un paso ao fronte no baleiro, ou 

recuades.  

E de nada vai valer que vos queixedes dicindo "preferiría non facelo", pois o cambio xa 

viaxará nas vosas veas e non voltaredes ter unha mirada indolente da realidade que vos 

rodea.  

Convídovos a que vos deixedes levar... Aínda que tamén estaría ben desobedecer! 
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FOTOS ESTREA NO MUSEO MARCO 
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FOTOS FUNCIÓN ENSALLE 
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FOTOGRAMAS VIDEOS 

 

 



 

 

 

12 

 

 

(Ensayo en Residencia Museo Verbum) 
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SELECCIÓN DE TEXTOS 

 

BAILAR A INSUBMISIÓN 
 

Bailar como xamais bailariamos, como xamais bailaramos.  
Mover o corpo en contra da corporeidade.  
Desexar andar contranatura dende a contractura, dende a contrafeitura, dende a disoluta e difusa 
vontade deconstrutora.  
Comezarase polos cóbados, vertixe aerodinámico que rompe as dobras da inercia. E 
continuarase polas sofraxes, dándolles a volta aos xeonllos para que sexa posible camiñar 
dislocando as extremidades. E continuarase cos talóns, ignorando a existencia dos dedos dos 
pés, extensións cabais dos mapas cerebrais. E rematarase coas mans, para que as mans 
abandonen a súa lasitude nun buscar o pracer no ar. 
Os ollos desexarán sempre mirar o baleiro. Se cadra, botarán a vista cara aos ollos dunha persoa 
descoñecida que á súa vez nos mira. Se cadra, manterán con intensidade a mirada dos 
espectadores cos ollos alleos, sen separarse deles, ata finalmente obrigarlles a retirar os ollos. Se 
cadra, manterán o duelo con intensidade amable. 
E por iso, non haberá violencia. 
O sorriso atopará unha lingua inexplicable na que falar dun mesmo con absoluta sinceridade, e 
sairán os antigos medos de golpe, dende o embigo, coma se o embigo puidese contar todo o que 
pasa nas entrañas dos pensamentos.  
A nerviosidade será incontrolable, e a falta de control constituirá unha desobediencia cun 
mesmo que reclamará máis incertezas a cada novo paso. Existirá a obriga de nos esquecer da 
memoria corporal que constitúe os nosos reflexos. Existirá un compromiso certo coa nosa 
conciencia. 
Seremos novidade visible. Un corpo vello estrañado pero autenticamente novo. 
Bailaremos para espantar a confusión. Bailaremos para declararnos en insubmisión co propio 
corpo que baila. Bailaremos para non cadrarnos, e sacudiremos da pel o po da vida.  
Bailaremos para aprender a desbailar o bailado.  
Bailaremos para desaprehender os ligazóns. 
E bailaremos. 
E bailaremos para desobedecer a nós mesmos. 
En vermello están as correccións, só se poñen símbolos de interrogación e exclamación  ao 
final… 
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CANCIÓN 
Lúa entre as árbores 
follas que se suicidan  
coma poemas de advertencia 
Noite incerta contaminada polas mensaxes: 
Hoxe temos fariña 
e mañá 
máis fariña 
de rosca 
e pan 
relado 
de antonte. 
Haberá que resistir  
se non queda outra 
palabra 
que a palabra 
resistencia 
dita 
na nosa boca. 
Haberá que resistir  
se non queda outra 
palabra 
que a palabra 
resistencia 
que a palabra 
desobediencia 
que a palabra  
disidencia 
ditas 
na nosa boca. 
… 

DESPOIS DE QUEIMAR CENTOS DE CARTAS MORTAS 
 
De nena coleccionaba caixas de mistos.  
Hai xente que posúe coleccións de caixiñas de mistos clasificados pola súa temática, tamaño e 
preferencia, gardadas en caixóns tamén perfectamente clasificados, colocados en habitacións 
perfectamente distribuídas. Porén, eu só coleccionaba as caixas de mistos coa esperanza de 
atopar un obxecto máxico para cada unha delas, antes de adquirir a maioría de idade necesaria 
para poder vivir na miña caixa e poder así encaixar a miña vida en caixiñas, e pasados os anos 
podelas abrir e deixar que a vida escapara con liberdade.  
Se eu tivese intuído o que me esperaba, non tería permitido que as caixas de mistos se 
extraviasen, para non sentir agora o tormento da súa carencia, a falta das caixas, e o cheiro a 
fósforo que contiñan. Si, é o cheiro do fósforo dos mistos ausentes o que tanto boto de menos. 
Ese olor a fósforo branco que xa non se fabrica. 
Quen ten un martelo? 
Quen ten un martelo de orellas? 
Escoitade,  
cada vez son máis necesarios os martelos de orellas 
para descravar as vontades alleas. 
Necesito un martelo. 
Prometo non ferir nada nin a ninguén. 
Un martelo de orellas! 
para escoitar dun golpe  
todo aquilo que quedou por dicir.  
Estimados desafiuzados:  
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Non temos nada que perder 
O único que hai que facer é 
deixar de facer. 
Deixar de facer. 
Quen ten un martelo? 
Para partir a lóxica da acción en anacos de inacción.  
Para deixar de actuar,  
completamente.  
E comezar a ser  
algo semellante a un difuso  
eu. 
Prego, un martelo, 
un martelo con cabeza 
con cabeza pequena 
para dar con precisión no cravo.  
Para dar no cravo 
cos asuntos sen importancia 
e cos asuntos a vida o morte. 
Dádesvos conta? 
Sodes desafiuzados porque outra persoa o decidiu así. 
Botáronvos da vosa casa 
Botáronvos do voso traballo 
Botáronvos do noso sistema 
de seguridade social 
sen preguntarvos. 
Pero deixade de chorar por todo iso. 
É máis saudable abandonarse. 
Mirade, temos que organizarnos 
no abandono 
e non seguir máis as normas que queren que sigamos.  
Por iso:  
Non buscaremos casa estable 
non buscaremos traballo 
non acudiremos a urxencias  
cando esteamos a morrer.  
Seremos unha lacra, 
unha carga constante para a Sociedade 
unha mala conciencia colectiva 
un pesadelo 
firme. 
Iso é, un pesadelo 
incivil, asocial e irónico. 
E non faremos nada 
excepto pedir esmola 
en supermercados, tendas de roupa e edificios institucionais.  
Porque ninguén de nós é responsable. 
E calquera cousa que fagamos nos convertería en responsables. 
Calquera traballo  
nos faría cómplices. 
Calquera vivenda propia  
en escravos. 
Calquera axuda  
en dependentes.  
Basta! 
Necesito un martelo 
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para abrirme a cabeza  
e sacar dunha fodida vez 
todo o que pasa dentro. 
(…) 
Tedes razón:  
O último responsable e o último en sufrir as consecuencias dos seus propios actos.  
Escuro.  
A muller busca  unha saída á rúa.  
Berra ao mundo: 
Preferiría non facelo 
non facer outra cousa que deixar que pase o tempo  
mirando pola fiestra 
e abrir e pechar os ollos 
para que os lacrimais non se sequen. 
Non facer nada, 
Non dicir nada, 
Non querer nada 
da choiva que cae. 
Abandonar os meus recordos nun cemiterio 
Esgazar os meus libros cunhas tesoiras de podar. 
Abandonarme 
para non ter que render contas mañá 
E lanzarme ao abandono lánguido dun pensamento fugaz 
que pasa 
sen deterse  
sen dar un respiro á razón 
Só un fío de palabras,  
imaxes 
ambulantes 
que persigo  
coma unha saudade que nunca darei alcance nin acubillo. 
(…) 
O pensamento é acción.  
Pensas logo actúas.  
Es consciente  
logo e te moves.  
O teu corazón é pensamento 
fértil.  
Porque o teu corazón actúa.  
Porque o teu corazón é consciente. 
É consciente.  
É consciente da falta de corazón. 
Porque falta corazón. Moito corazón 
consistente 
e con coraxe 
certo.   
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TRAXECTORIA DA COMPAÑÍA  
 
Anómico Teatro, compañía fundada en 2011 por Eva Alfonso e Julio Fernández, ten 

como obxectivo a investigación no seo das linguaxes escénicas, así como a busca dunha 

poética e una estética teatral propias.  

 

 

REPERTORIO: 

ESGOTAR OS OLLOS, 2012. Estrea Teatro Ensalle, Vigo 

JULIETA VIRTUAL , 2013. Estrea en Auditorio de Vigo. Vigo en Bruto (Teatro 

Ensalle). Xira por diferentes salas de Galicia e resto de España. 

EXCESO DE CONVERSACIÓN CON GAVIOTAS , 2014. Estrea en Teatro Ensalle, 

Vigo. Ciclo Galaico (Sala Inestable de Valencia). 

PREFERIRÍA NON FACELO , 2014. Residencia e co-producción ALT’15. Estrea en 

MARCO de VIGO. 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA 

http://anomicoteatro.blogspot.com.es 
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Cvs 

 

JULIO FERNÁNDEZ PELÁEZ  

 

Titulado en Dirección e Dramaturxia (especialidade Teoría teatral e Dramaturxia) pola 

ESAD de Galicia. 

Máster en Formación e Investigación literaria e teatral no contexto europeo (UNED). 

Estudos de Belas Artes e Escenografía. 

 

Dramaturgo, escenógrafo, director de teatro, poeta, narrador... Traballa como 

profesional da escena en diversos ámbitos desta dende principios dos ‘90. Na 

actualidade é director na compañía Anómico Teatro ademais de producir a revista de 

artes escénicas NÚA. 

Recibiu algúns premios, como o II Concurso de Teatro Radiofónico Pegada Eco, I 

Concurso de textos teatrais "Cuenca a Escena", Premio Teatro x a Xustiza, 8ª edición, 

convocado polo Teatro Tadrón de Bos Aires, IV concurso de dramaturxia "La jarra 

azul", VI Premio "O Espactáculo Teatral", ou VI Premio de relato "Anxo Ganivet". 

Recentemente foi finalista do I Premio Novos dramaturgos Lanau Escénica e do XXIV 

Premio Astoria de Escritura Teatral. 

En 2014 participou no Maratón de Monólogos da AAT no Círculo de Belas Artes de 

Madrid e no XIV Salón Internacional do libro teatral. 

Publicou algunhas pezas de teatro: Filamentos de tiempo, Manifiesto capitalista para 

destrozar corazones, Esgotar vos ollos, ou chapeu do indixente, Ananké e Ceo Laranxa, 

ademais de libros de poesía e novela. É autor do ensaio Auras da presenza, publicado en 

Telón de fondo, e foi seleccionado en varias antoloxías, entre elas El tamaño non 

importa III e IV (Textos breves de aquí e agora). Asociación Autores de Teatro e 

SGAE. 

Como poeta experimental recibiu o "III Premio Sargantas de Poesía Visual" e o "XIII 

Premio Internacional de Poesía Experimental Deputación de Badaxoz". 
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EVA ALFONSO GONZÁLEZ                                      

Titulada en Arte Dramática pola Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. 

Actualmente Presidenta da Asociación Cultural Anómica. 

Recibiu formación de butto con Oguri, en danza contemporánea con Helena Córdoba, Diego 

Anido, Andrés Corchero, Monica Valenciano, Daniel Abreu, Ana Buitrago, Ronsel Lloves, 

JuschkaWeigel, Carmen Wermer, Mario G. Sáez, Ana Eulate, Guillermo Weickert... 

Formación en iluminación con Carlos Marqueríe, Baltasar Patiño e Pedro Fresneda 

Formación en Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl e Arnd Müller 

Formación en interpreatación con ArnoldTaraborrelli, Begoña Valle, Mariano Garcia, Chelo 

Garcia, Cipriano Lodosa e Mariano Garcia, Mercedes García, Juan Pastor, Ana Sala, Chelo 

Garcia, entre outros.... 

 

ACTIVIDADES 

2014 

Compañía Anómico Teatro: Preferiría non facelo. Dirección: Julio Fernández. 

Compañía Anómico Teatro: Exceso de Conversación con Gaivotas. Dirección: Julio Fernández. 

2013 

Compañía Anómico Teatro: Julieta virtual, dirección: Julio Fernández. 

Obradoiro de teatro musical: A Familia Adams e Cantando Baixo a Chuvia. 

Obradoiro de teatro clásico: Hamlet, dirección: Xavier Castiñeira. 

Mergullarse na auga de Helena Tornero, dirección: María crespo. 

2012 

Compañía Anómico Teatro: Esgotar vos ollos, dirección: Julio Fernandez 

Obradoiro de teatro contemporáneo: Psicose de SharaKane, dirección: Nuria Inglada. 

Obradoiro de teatro musical: Chicago e Rent, dirección: Marión Sarmiento e Beba 

González. 

2010-2012 

Compañía Teatro Ensalle: A Maleza, dirección: Pedro Fresneda 

2009 

Obra infantil para a Fundación Carlos Casares: Pampa anda en bicicleta, dirección: 

Ricardo Solveira 

2005 

Esperando o Zurdo de CliffordOdets. Escola de Teatro Ensalle. 

Notas de cociña de Rodrigo García. Escola de Teatro Ensalle. 
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