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1.  Proxecto de investigación e creación escénicas  

Preferiría non facelo é un proxecto de investigación e de creación no ámbito das artes 

escénicas levado a cabo pola compañía ANÓMICO TEATRO en colaboración co 

ALT´15 que indaga na xeración dunha peza de teatro fiada dun xeito asociativo, na que 

os discursos estéticos avanza á par, mais sempre desde o mesmo punto de partida: A 

coñecida frase de Bartelby na novela de Melville: “Preferiría non facelo” (como 

referencia utópica dunha desobediencia social). 

Neste proxecto ponse en valor a posibilidade de ter un espazo: unha sala dentro do 

Museo Verbum. E tamén a posibilidade, grazas á propia residencia, de ter un tempo 

adicado precisamenta á creación escénica, aspecto sen o cal non tería sido posible o 

desenvolvemento óptimo do traballo e a súa representación pública. 

 

1.1.  Obxectivos 

.-Indagación nas técnicas de creación no ámbito das dramaturxias asociativas, dentro 

da liña de acción xa explorada noutros traballos da compañía. 

.-Xeración dun texto dramático (a escrita mesmo do texto) de carácter unificador e 

con capacidade de construír un universo estético ao redor do tema da desobediencia 

(tendo en conta a premisa de composición asociativa a partir de fragmentos). 

.-Xeración dun lenguaxe corporal orixinal, que nace do propio pensamento corporal 

sobre a desobediencia, e que teña como fin a creación de tipoloxías de movemento 

que sexan representativas na liña do discurso. 
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.-Xeración dunhas imaxes performativas que actúen como nexos dentro da 

dramaturxia, e que axuden a extrapolar a situación escénica fora do teatro, cara 

situacións recoñocibles de índole social. 

.-Xeración, finalmente, dun traballo escénico, capaz de compilar os aspectos 

anteriores. 

 

1.2. Metodoloxía 

As premisas metodolóxicas foron: 

.-O traballo abordarase dun xeito colectivo, aportando cada un dos membros do 

equipo aquilo que considere máis axeitado para chegar a un bo resultado. 

.-Primarase a capacidade de risgo e imaxinación nas propostas e a predisposición 

para o xogo, así como a coherencia na elaboración destas propostas. 

.-A dirección, levada a cabo por Julio Fernández e coa axuda de Eva Alfonso, 

terá por obxectivo enfocar todos e cada un dos ensaios cara a obtención dun 

resultado óptimo. 

En liñas xerais, Julio Fernández encargouse tamén do fiamento compositivo da parte 

dramatúrxica, visual e performativa, e Eva Alfonso centrouse na parte corporal, co 

asesoramento de Zaida Gómez. 

En cada un dos ensaios, a estructura do traballo foi a seguinte: 

.-Presentación do fragmento de texto proposto. 

.-Creación de imaxes escénicas (corporais e de movemento, pero tamén de 

paroxismo). 

.-Acoplamento das devanditas imaxes co texto. 

.-Emisión do texto desde o traballo físico. 

Considerandose traballo previo aos ensallos: 
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.-A escrita do fragmento sobre o que se vai traballar. 

.-A recopilación de nexos (leit motiv, sons, palabras calve, movementos tipo…) 

.-A grabación no exterior das imaxes necesarias. 

.-O traballo de mesa para a reflexión sobre o propio traballo que se vai a abordar. 

E como traballo posterior a cada un dos ensaios: 

.-A reflexión e análise dos propios ensaios. 

.-A evaluación da recepción (do público invitado no proceso de creación) 

 

1.3. Rasgos dos fragmentos textuais 

Dende o seu nacemento, Anómico Teatro aposta por un xeito de facer moi ligado a 

outras disciplinas coma a performance o a poesía. É por isto que na cofección dos 

fragmentos que dan lugar ao texto da peza predomina o compoñente lírico. Se ben, non 

está ausente, como cabería esperar dunha proposta que se autodefinie como política, de 

discurso social. 

Nestes fragmentos predomina o monólogo, como expresión dun eu poético que se 

manifesta a través dunha corriente de pensamentos e sentimentos próxima ao fluxo da 

conciencia. Estes monólogos teñen, na súa maioría, o propósito de incidir no público 

dun xeito enfático e perlocutivo, se ben non todos, pois os recursos son variados, e 

tamén existen neles a capacidade de narración, afastándose dalgunha maneira do 

subxectividade xeral (por exemplo, nos monólogos do funcionario e o aviador). 

Naqueles, precisamente, nos que aflora a narración, poderíamos dicir que subxace un 

interese pola crítica social e a ironía fronte a incapacidade por “non desobedecer”.  

O diálogo tambén está presente. Os actuantes falan da crueldade, abrindo a porta deste 

xeito á reflexión sobre o orixen da obediencia ciega, aquela que non reapara nas 

consecuencias dos actos que esta desobediencia implica. Porén, como método do 
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traballo na escritura, hai unha explícita renuncia á forma forma dramática por 

excelencia: aquela que é capaz de xerar conflicto entre os personaxes. Por iso, o 

diálogo, máis que server á creacións de situacións, colócase ao servizo do propio 

discurso poético, afondando na idea de que os personaxes se diluen por completo na 

incompletud do fragmentario.  

Sen trama nin personaxes, a teatralidade do texto hai que atoparla entón no propósito de  

construir un conxunto ensamblado de materiais capaces de seren palabra en escena. A 

palabra como expresión do interno, emitida na escena o mesmo tempo a palabra que se 

escribe e que se pensa (todos os textos foron redactados en función dos ensaios). 

 En consecuencia, Preferiría non facelo, como escrita para a escena, contén só os 

elementos formais (linguísticos) para a súa exposición posterior, deixando ao actuante a 

capacidade de apropiación deste mesma escrita, para facerla súa, e para construír, en 

definitiva o texto espectacular necesario para a súa experimentación (e que terá como 

resultado a representación da peza). 

A palabra queda ligada, en consecuencia, dun xeito inescusable á acción e ao conxunto 

de accións que acaban configurando a peza, estando ensambladas estas accións por 

medio dunha idea, ou principio xerador, que xurde da palabra mesma, do concepto del 

cal se parte (neste caso a desobediencia). 

 

1.4. Rasgos dos fragmentos corporais  

Anómico Teatro ten un posizonamento comprometio coa escena desde o corporal. O 

interese por abordar a dialéctica Palabra-Corpo dende unha estética propia xa está nos 

seus primeiros traballos. No como, no xeito no que a palabra e a acción física dialogan 

en escena, é o que conforma o intríngulis da investigación escénica desde un punto de 

vista físico.  
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Non en van, o tema elexido: a desobediencia, ten unha aplicación directa no traballo 

físico, dende a exploración dos límites: Son os límites os que configuran a tipoloxía do 

traballo realizado, pois o corpo exponse á expresión da intensidade, ao cansancio, á 

dificultade, á descarnada crueldade da exposición do íntimo. 

O físico, en sentido amplo, abre as portas á suxerencia, deixando aflorar o ritmo como 

clave de composición dramatúrxica; e máis neste caso, onde o corpo que se desobedece 

a sí mesmo –que desobedece a súa propia consciencia- busca a palabra como guía de 

movemento fráxil. 

A procura dunha creación que afonde nunha dirección plástica, e ao mesmo tempo 

poética, física e política, ten un carácter procesual e arborescente. Non se trata tanto de 

atopar un sistema que codifique a relación entre escritura e o corpo, coma nun 

embarcarse nunha poética da desobediencia, nun facer que non se limita ás premisas e 

as regras marcadas senón que se constitúe en mecanismo vivo ao servizo dunha peza, 

dun mecanismo escénico. Unha poética, no sentido que advertía Valery
1
 que é 

experincia por enriba de calquera outra cousa. Experiencia vital, experiencia artística, 

experiencia no momento da súa confección e tamén na súa presentación. 

Neste binomio Palabra-Corpo, subsiste un interese por deixar que o corpo fale e se vexa 

reflectido na escrita a través da expresión ferinte do seu propio estado, como individuo 

illado e sometido ao indigno destino de obedecer cegamente ( para perder a capacidade 

de comprender o mundo). 

                                                        
1
 «Pero, o deploremos ou nos alegremos, a era de autoridade nas artes pasou fai bastante tempo, e a 

palabra «Poética» xa só esperta a idea de prescricións molestas e caducas. E así crin poder retomala nun 

sentido que concierne á etiología, sen ousar con todo pronunciala Poiética, da que a etimología sérvese 

cando fala de funcións hematopoiéticas ou galactopoiéticas. Pero, por isto último, a noción tan simple de 

facer é a que quería expresar. O facer, o poiein, do que me quero ocupar, é aquel que se acaba nalgunha 

obra e que chegarei pronto a limitar a ese xénero de obras que se deu en chamar obras do espírito. Son 

aquelas que o espírito quere facerse para o seu propio uso, empregando para tal fin todos os medios 

físicos que poden servirlle». (Valery, 1998: 150) 
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No interese por involucrar o corporal no acto de escribir, interveñen abertamente 

procesos que teñen que ver co persoal, non só a través dunha escavación na memoria de 

acontecementos cunha certa analoxía (falamos da memoria do propio dramaturgo) e que 

dá como froito unha evocación de experiencias vividas dun xeito auténtico, o cal, a súa 

vez, involucran o corpo no acto de escribir a escena. 

Por último, incidir na importancia da quietude, do paroxismo, da lentitude e o 

detenemento no comportamiento dos actuantes cando non están a falar nin tampoco a 

bailar. Esta denotación do “no facer nada” é unha das claves para comprender a 

transmisión do concepto desobediencia a un nivel corporal. 

 

1.5. Rasgos performativos e visuais 

Afonda este traballo na poesía visual, nun sentido primario: A separación entre 

significado e significante, para deixaren que as imaxes actúen coma metáforas que hai 

que descifrar.  

Falamos dunha mímese visual, fónica e rítmica: A palabra e o corpo son salpicados por 

recursos da poesía experimental, tanto visual como sonora, pois se as imaxes actúan dun 

xeito icónico, dando sentido ao conxunto, o son ocupa un lugar fundamental na 

composición desde o asociativo, ao actuar directamente sobre o ritmo: Non esquezamos 

que a velocidade, as interrupcións e as suspensións nas exposicións dos pensamentos, 

configuran unha estrutura poética que trata de exercer cara si mesma un poder 

fascinatorio. 

Por outra banda, cabe destacar o emprego de elementos performativos, que conxugan 

proceso e eventualidade con materiais reais. Nesta dirección, o traballo de creación 

afástase da ficción para achegarse ao documento. Estamos a falar de varias liñas de 

acción: 
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.-Accións na rúa que son grabadas para confeccionar fragmentos de realidade. 

Nelas, o protagonista é sempre un boneco (o cal aparece tamén en escena) que 

simboliza o poder e o sometimento cego a ese poder.  

.-Accións na propia escena con materiais reais que pretende provocar ao público 

(coa acción de podar a planta, por exemplo), ou manifestar unha relación íntima co 

material empregado (acción de desraizar a planta e rabuñar a terra). 

.-Lecturas de materiais documentais: Especialmente coa carta recibida por Roberto 

Rivas, na que conta a súa experiencia nun desafiuzamento que se negou a practicar. 

Pero tamén a propia exposición como texto escrito da experiencia do dramaturgo co 

seu pai. 

 

1.6. Marco teórico: A problemática do discurso asociativo 

Falaremos, como punto de partida, de texto espectacular como aquilo que derivado do 

proceso leva á representación, de acordo coa definición de M. de Marinis, para quen o 

texto espectacular «é un conxunto non ordenado, aínda que coherente e completo de 

unidades textuais de varias dimensións, que remiten a códigos diversos, heteroxéneos 

entre si e non todos necesariamente específicos a través dos cales xéranse estratexias 

comunicativas». (De Marinis, 1982: 62). 

Unha definición afín á visión da confección dunha dramaturxia asociativa, na que o 

termo texto é visto dun xeito pragmático, atendendo a súa produtividade, o cal, a súa vez 

lévanos a entender o texto como a asimilación e a transformación doutros textos e dando 

lugar a inescusable presenza da intertextualidade
2
; para conformar finalmente un tecido, 

unha textura de múltiples procedencias, onde o autor é só unha pegada dentro do 

conglomerado multisignificante, mentres que o receptor se configura como auténtico 
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intérprete dos baleiros que contén: «En consecuencia, esa “máquina preguizosa” que 

chamamos texto, sexa cal sexa o medio que empregue para a súa manifestación 

(literatura, artes plásticas, audiovisual, etc.), prevé ao seu lector e lle concede a 

capacidade de actuar sobre o significante –sobre o dito e sobre o “non dito”, sobre a 

materia explícita e sobre a implícita- para completar toda estrutura ausente. O texto, así, 

é una “máquina presuposicional”» (Umberto Eco, 1987: 39) 

Neste contexto -nel que ten preponderancia o texto espectácular-, cando falamos do 

discurso é preciso adoptar un posicionamento aberto e compilador. Somos conscientes 

que dende un punto de vista lingüístico, o discurso non é senón a emisión concreta dun 

texto, a través de un ou de varios enunciadores, e nun contexto determinado; definición 

que extrapolada ao teatro ven a confundirse co propio acontecemento da escenificación. 

Pero esta definición non é facilmente aplicable ao noso caso. En primeiro lugar porque 

os códigos empregados na emisión de  Preferiría non facelo non responden a unha clara 

situación precisa de enunciación -tendo en conta a prevalencia de signos non verbais-, 

en segundo lugar porque os posibles enunciadores son múltiples (o autor e os actores 

comparten a produción do sentido) e por último porque o contexto adquire distintos 

niveis sen perder o carácter unitario da emisión (contexto ficcional / contexto do lugar 

da representación / contexto social); un conxunto de paradoxos -en gran medida 

consubstanciais a todo acontecemento teatral- que nos obriga a buscar novos horizontes 

terminolóxicos
3
. 

                                                                                                                                                                   
2
 O concepto de intertextualidade ten como expoñentes fundamentais a Julia Kristeva e Roland Barthes, 

se ben o antecedente máis claro é Mijail Batjín, quen introduce a idea de que a novela contemporánea é a 

fin de contas un texto polifónico. 
3
 En xeral, a dificultade de aplicar os conceptos lingüísticos ao teatro queda máis patente se cabe cando 

este teatro xoga conscientemente co propio sistema comunicativo, asumindo ao mesmo tempo unha dobre 

función, como é o noso caso: A de feito real que pon en relación directa aos actores e aos espectadores, e 

a de representación dunha realidade aludida e referida a través dunha enunciación previa á propia 

escenificación. É preciso en consecuencia, articular unha terminoloxía afín á empregada en outras 

disciplinas (como a literatura ou cine), pero a súa vez independente, que poda describir en todo momento 

a fenómeno motivo de análise.  
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Unha solución á problemática podemos atopala remitíndonos directamente á fonte 

orixinal, ou ao significado etimolóxico do termo. Aristóteles din na súa Retórica: «Todo 

texto é produto dun discurso e todo discurso é un acto de persuasión, é a plasmación 

dun mecanismo retórico que, como tal, pretende ser convincente» (Aristóteles, 1998: 

52). Para Aristóteles, ademais, dos tres factores implicados na fabricación do discurso, é 

o oínte (o espectador) quen determina o obxectivo do discurso. A necesidade de 

persuasión implícita na definición de discurso vincula este termo coa recepción do 

texto, sexa cal sexa a forma que finalmente adopta este. Dun xeito simplificado, o 

discurso é o que da sentido ao texto na medida que é este sentido o que liga a intención 

da emisión co que receptor percibe, sendo coincidente na emisión e na recepción. Así, á 

hora de falar do discurso de Preferiría non facelo atenderemos ao sentido que se 

pretende sexa percibido a través da súa presentación, e que no noso caso, como xa 

apuntamos, está unido á idea de desobediencia.  

Dalgún xeito, esta concepción libéranos dunha idea de discurso ligada ao relato, é dicir, 

da existencia dunha narración global capaz de articular unha historia nun espazo e ao 

longo dun tempo. Dentro dun campo dramatúrxico que pretende unha achega ao teatro 

físico, é lóxico este interese emancipador co respecto ao relato, a través precisamente 

do que da sentido, o que provoca o discorrer do texto (dramático e espectacular) para 

finalmente configurar unha dramaturxia asociativa.   

Pero se a extensión do termo discurso vai máis alá do estritamente lingüístico, a mesma 

operación podería ser levada a cabo en relación ao termo relato. O relato, como 

contedor de coñecemento -atendendo a súa función orixinal-, pasaría a ser deste xeito o 

conxunto dos significantes que interveñen na comunicación; mentres que a forma viría a 

ser a estrutura (universo) de todos os significantes empregados. É dicir: a forma de 

Preferiría non facelo non é máis que un como-significante que engloba a todos aqueles 
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relatos producidos nas súas diversas etapas e en relación aos diferentes textos xurdidos 

ao longo do tempo dos ensaios. 

De todo isto dedúcese que o problema da desobediencia en Preferiría non facelo é una 

cuestión fundamentalmente escénica, tal e como se deriva da consubstancial relación de 

todo discurso coa súa recepción, afectando dun xeito especial á creación dunha partitura 

onde permanecen os distintos elementos e son conxugados dun xeito rítmico, cara á 

resolución espectacular.  

Por outra banda, temos que ter en conta a importancia dos procesos de reafirmación do 

corpo como elemento esencial das linguaxes escénicas -iniciado a principios do XX, e 

levado ao cabo de especial maneira a través da danza-, a desobediencia entra a formar 

parte do universo estético das manifestacións contemporáneas como expresión directa 

do pensamento corporal, que tanto ten que ver coa enerxía empregada polos actuantes 

dende un punto de vista físico como coa disidencia fronte aos recursos convencionais.  

A través do uso do principio enerxético da desobediencia, o pensamento e o corpo 

constitúense en ser unitario, un enteiro significante capaz de configurar un universo con 

leis físicas propias. Neste universo, onde a esencia sitúase na pel, sobre o corpo dos 

actuantes -e non dentro nin fóra deles-, a arquitectura escénica levántase a través da 

exposición do visible, aquilo que acontece no propio lugar de representación, e só nese 

lugar.  

Con todo, a arquitectura da desobediencia é unha arquitectura fráxil: Os ladrillos son 

pezas únicas capaces de configurar por se mesmas unidades de sentido, ao tempo que o 

cemento non deixa de ser o instante irrepetibel. Máis alá das variables de coherencia e 
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causalidade, a lóxica inherente á desobediencia ten que ver cun sentido biolóxico e unha 

primaria necesidade de movemento.
4
  

Pero o máis importante da elección discursiva da desobediencia dende un punto de vista 

artísitico, e tamén o que constitúe a súa razón de ser, radica na súa potencialidade 

escénica. Se, dende un punto de vista temático, Preferiría non facelo afonda na 

deshumanización cruel que o capitalismo moderno é capaz de diseminar polo mundo, a 

desobediencia en escena permite a exposición desta temática mediante a presenza 

mesma dos actuantes, convertidos en manifestantes simbólicos dunha sociedade que 

necesita desobedecer as normas inxustas para afondar na xustiza e na libertade. É dicir, 

avógase pola presenza como principal aliada da desobediencia, se admitimos que a 

presenza
5
 é o vehículo que permite todas as accións, de igual xeito que a desobediencia 

é a enerxía que dinamiza a acción poética.  

Ista é a razón máis potente, ao noso xuíxo, para elixir a desobediencia como concepto 

principal do noso discurso: a súa relación coa experiencia que acontece na propia 

escena (ou a que se pretende que aconteza), máis alá das súas evidentes resonancias 

sociais. Nesta experiencia vital ao límite do esforzo aflora necesariamente o instinto, é 

dicir, todo aquilo que arrinca dende o subconsciente e dende os soños, e que quebranta o 

pensamento volitivo a favor de accións irreflexivas, fugaces e cheas de desobediencia, 

que porén constitúen o noso ser: «Penso onde non son, é dicir son onde no penso.» 

(Lacan, 1971: 498) 

                                                        
4
 Situámosnos nunha perspectiva ontolóxica: O movemento é porque quere ser, porque se desprende do 

seu envoltorio, porque se manifesta sen necesidade de interpretar a outros seres nin de interpretarse a si 

mesmo.  

5
 «En gran medida, a danza contemporánea deriva cara a modos de comportamento centrados na 

presenza, na función fisiolóxica do corpo afastada dos condicionantes culturais, aquilo que Eugenio Barba 

denominaba bios escénico, e que non era senón a consecuencia dunha operación rítmica levada a cabo 

desde o interior e a partir dun posicionamento antropolóxico. A antropoloxía teatral ignora a historia; 

ignora que determinados procedementos técnicos teñen un preciso significado simbólico ou ideal na 

cultura á que pertencen, reduce todo á presenza do actor, á materialidade do bios escénico». (Barba, 1999: 

322) 
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Preferiría non facelo, pretende deste xeito, constituírse en peza que recibe a enerxía do 

instinto que corresponde á agonía de quen experimenta a pulsión da finitude da súa 

propia existencia (tal que ser humán que perdiu a súa memoria e loita por permañecer). 

Unha pulsión (tensión interna que se manifesta a través da presenza e do movemento) 

que converte o problema do ritmo, e por conseguinte o problema da asociación 

dramatúrxica, nun problema non só formal senón tamén existencial, intimamente 

dependente do comportamento dos actuantes
6
.  

 

2. Proceso de investigación e creación 

Se dividieron os procesos de ensaios en catro partes ao lonto de 2014 / 2015  

.- Septiembre, octubre e novembro de 2014 

Nesta primeira fase do traballo se indagou na búsqueda de materiais ao redor da 

temática elexida, facendo fincapé na problemática social dos desafiuzamentos. 

Contactouse con organizacións sociais coma STOP DESAFIUZAMENTOS 

CORUÑA, e con persoas involucradas no activismo político. En base a esta 

relación xurdiron algúsn dos textos sobre os que se comenzara a traballar dun 

xeito activo. Desde o punto de vista corporal, por exemplo, “Bailar a 

desobediencia” foi un texto clave para centrar a investigación cara unha 

dirección coherente coa propia temática que se pretendía investigar.  

Froito destos primeiros meses de investigación xurdira unha performance que se 

presentou na SALA INGRÁVIDA no mes de novembro, incidindo no carácter 

procesula da mesma.  

 

                                                        
6
 O ritmo, deste xeito, deixa de ser harmonía empática, capaz de producir sensacións psicofísicas no 

espectador, a ser manifestación de forza e velocidade; é dicir, connotación da desobediencia que os 

corpos desenvolven ata a extenuación. Un desenvolvemento discursivo que de maneira clara aparece na 

poética de Pina Bausch, e que noso caso pretende ser levado ao máximo das súas posibilidades estéticas.     
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.- Movembro e decembro de 2014 

En esta segunda fase, traballouse con improvisacións cara a xeración de 

elementos textuais, corporais, visuais e performativos que puideran configuran o 

corpus do traballo, é dicir, o núcleo principal da propia dramaturxia escénica. 

Grabaranse as escenas na rúa e comenzou a configurarse a idea xeral da 

creación. 

.-Xaneiro, febreiro e marzo de 2015 

Nesta fase, rematouse a estructura rítmica da pieza. Coa incorporación dunha 

nova actriz: Cristal Lázare, a estructura enriqueceuse con novas accións, ó tempo 

que se buscou as ligazóns necesarias para permitir que a dramaturxia tomara un 

sentido unitario. Ademáis de continuar co traballo textual, os actuantes (Cristal, 

Eva e Julio) continuaron a investigar no ámbito físico e obxectual. Se traballou 

con todos os recursos que puideran rematar a peza desde un plano estético:  

.-Os avións, que xogan dentro da peza un lugar fundamental de nexo, a 

modo de leit motiv: O avión do aviador, os avións que son lanzados dun 

xeito infructuoso mediante absurdos mecanismos, o avión do final que 

manipulado por un dos actuantes… 

.-A canción, cunha música inventada para a ocasión, a partir dun poema 

inserto na dramaturxia. 

.-Os elementos musicais e de voz grabada. 

.-A luz, capaz de configurar unha atmósfera coherente co sentido da 

peza. 

En canto as técnicas empregadas para o desenvolvemento dos ensaios, temos que citar 

as propias do xogo teatral, donde é moi importante deixar atrás os prexuizos para pensar 

que todo é posible, por moi dificil que pareza a primeira vista. 
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Un dos aspectos máis sobresaintes do noso traballo é o emprego de distintos tempo-

ritmos, improvisacións con acciones físicas que se repiten unha e outra vez desde 

distintas variables físicas (velocidade, textura, intensidade, etc.). 

Temos que dicir que a medida que foi avanzando a residencia, a propia metodoloxía 

foise adaptando para crear pautas válidas que nos permitiran seguir dun xeito coherente. 

Por exemplo, a estructura rítmica das oraciones, as súas pausas e os seus silencios, foron 

sempre dependentes da propia vivencialidade da escena e xamais fixadas de antemán. 

No baile de Cristal sobre os papeis dos avións, pidiuse a actuante que explorara o 

movimento dun xeito orgánico (dentro dun deixarse levar pola acción), deixando que a 

concentración na propia acción deixara saír unha linguaxe persoal (da propia actuante). 

A metodoloxía foi máis estricta, porén, coas imaxes xurdidas nos ensaios, por mor de 

que estas acabaran por constituirse en imaxes recurrentes, capaces de determinar as 

asociacións da dramaturxia. Estas imaxes axudáronos, a súa vez, a creación de accións 

performativas de acordo ao que as propias imaxes suxeríanos, as cales eran previstas 

dun modo consciente. 

Precisamente nesta consciencia, e tamén na autoconsciencia, e no entrenamento 

corporal, baseárose a técnica de eliminación do superfluo e anecdótico, para finalmente 

atopar un xeito de exponerse en escena preto dun falar desde a verdade persoal. 

Finalmente, aínda que é imposible citar a todos os autores que influiron no noso proceso 

de traballo, deberíamos nomear ao menos dous: Artaud e Grotowski. O primeiro no 

emprego da crueldade (o sofrimento do actuante coma reflexo do sofrimento social), e o 

segundo na investigacións daquelas pulsións que nos achegan ao subconsciente e ao 

inconsciente, es decir, a aquilo que actúa por debaixo da nosa propia vontade. 

Non esquezamos que un dos obxectivos das artes escénicas, desde o noso punto de 

vista, é permitir que poida transmitirse á emoción a través do corpo dos actuantes.  
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4. Textos 

 

«Perdón para quen morreron desesperados; esperanza para os que morreron sen esperanza, boas 

noticias para quen morreron abafados por insoportables calamidades.»  

 

En Bartleby el escribiente de Herman Melville  

 

LIMIAR 

O público estará constituído necesariamente por xente desafiuzada. 

Desafiuzada por razóns económicas. 

Desafiuzada por motivos relixiosos. 

Desafiuzada por cuestións de saúde. 

Desafiuzada por asuntos políticos. 

Desafiuzada por xuízos de valor. 

Desafiuzada por eixos de poder. 

Desafiuzada por sumarios territoriais. 

Desafiuzada por alteridades belixerantes. 

Desafiuzada por puntos escuros. 

Desafiuzada por situacións de desamparo. 

Desafiuzada por imperativo verbal. 

Desafiuzada por falta de escoita. 

Desafiuzada por causas descoñecidas. 

Desafiuzada por principios morais. 

Desafiuzada por inspiración divina. 

Desafiuzada por impulso propio. 

Desafiuzada por defender a liberdade. 

Desafiuzada por existir no mundo. 

Desafiuzada por enfermar da testa. 

Desafiuzada por durmir na rúa. 

Desafiuzada por se deixar enganar. 

Desafiuzada por adoptar desafiuzados. 

Desafiuzada por protestar dun xeito notorio. 

Desafiuzada por non empregar tarxetas black. 

Desafiuzada por cantar nas illas desertas. 

Desafiuzada por non ter medo a non ter nada. 

Desafiuzada por o pracer de desafiuzar. 
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Desafiuzada por intres de miseria. 

Desafiuzada pola conciencia colectiva. 

Desafiuzada por dicir o que se pensa. 

Desafiuzada por denunciar desafiuzadores. 

Desafiuzada por loitar e loitar.  

Desafiuzada por bailar con xente desafiuzada. 

Desafiuzada por non recoñecer a letra pequena. 

Desafiuzada por soñar. 

Desafiuzada por mirar a vida con sinxeleza. 

Desafiuzada por desafiar o futuro con cartas de amor. 

Desafiuzada por ser coma es. 

Desafiuzada porque si. 

Desafiuzada porque non. 

Desafiuzada por desafiuzada.  

Desafiuzada por matar o tempo cazando moscas. 

Desafiuzada por lei. 

 

BAILAR DESOBEDECENDO O PROPIO INSTINTO 

(AO RITMO DUNHA COITELA EXTRAENDO SONS DUNHA PEDRA DE AFIAR COITELOS) 

(AO CONTRA RITMO DUN CRISTAL EXTRAENDO  LASCAS DUN PAU DE SON)  

 

BERROS 

 

Muller cos ollos pechados. 

A Muller abre os ollos de súpeto. 

A Muller abre a súa boca. 

A Muller mantén a boca aberta. 

A Muller berra: 

Gustaríame cantar e cantar, 

gustaríame cantar e cantar! 

gustaríame cantar e cantar!! 

gustaríame cantar e cantar!!! 

cantar todo o tempo  

ata morrer cantando! 

(A muller murmura) 

sen ser consciente do esforzo 
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nin da crebada voz  

e dos silencios. 

A muller pecha os ollos. A muller abre os ollos de súpeto. A muller abre a súa boca. A muller 

mantén a boca aberta. A muller berra:  

Cantar o que penso a pulmón aberto, 

Cantar o que penso a pulmón aberto!  

Cantar o que penso a pulmón aberto!!  

(A muller murmura) 

cantar pola xustiza  

incómoda para os xusticeiros.  

A muller pecha os ollos. A muller abre os ollos de súpeto. A muller abre a súa boca. A muller 

mantén a boca aberta. A muller berra:  

Cantar por cantar 

Cantar por cantar! 

Cantar por cantar!! 

Cantar por cantar!!! 

(A muller murmura) 

para que ao cantar ábrase o ceo 

e caian chuvascos de palabras 

metralladas noutra vida 

e que agora resucitan 

para mirar aos ollos 

das pedras 

dos muros.  

A muller pecha os ollos. A muller abre os ollos de súpeto. A muller abre a súa boca. A muller 

mantén a boca aberta. A muller berra:  

Gustaríame cantar e cantar, 

Gustaríame cantar e cantar! 

Gustaríame cantar e cantar!! 

e cantar. 

E partín o peito.  

 

SUCESIÓN DE MONÓLOGOS PARA UNHA CADEA DE (IN)BARTEBLYS 

.-Eu son un funcionario dun concello. O meu traballo consiste en poñer selos aos documentos 

que chegan. Dun tempo a esta parte, só hai un selo na miña mesa: O selo de denegado. 

Denegado. Denegado. Denegado. A xente pide axudas por todo, algunha xente, penso eu, pide 

por pedir, e outra, porque de verdade no pode máis, ou simplemente porque o necesita. E 
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hoxe… Hoxe chegou unha carta solicitando unha subvención e… Lin o seu contido. Lin a 

solicitude porque estaba aburrido, deses días que non sabes qué facer, se facer avións cos papeis 

para reciclar ou pasalos directamente pola trituradora para matar o tempo. Foder, non foi boa 

idea tela lido. Tratábase dunha subvención de verdade, desas que por máis voltas que lles deas, 

é imposible denegar, porque o pai tiña un 80% de invalidez, a nai traballaba limpando por  3 

euros a hora -isto non o dicía pero o daba a entender nas observacións á marxe-, e por riba un 

dos dous pequenos tiña un cancro no cerebro e… Non darei máis pormenores non vaia  ser que 

alguén aquí recoñeza  esta xente… Non estou a facer bromas. Isto non é un certame de 

monólogos nin tampouco unha parvada desas que botan pola tele no Club da Comedia… Estou 

a falar dun asunto que non debería provocar riso ningún porque é un asunto moi serio… Como 

xa dixera, o meu traballo consiste en poñer selos. E como dende hai tempo só hai un selo, o selo 

de denegado, teño que dicir que non cabía outra posibilidade que poñer o fodido selo quixera ou 

non, nese documento que hai un intre describín, magoa me pesara o alma por isto. Eu apertei o 

selo coa miña man dereita, non son manicho, pechei os meus ollos, non son cego, levantei o 

puño, non son comunista a ademais teño que engadir que o selo xa case non tiña tinta por amor 

ao mor dos recortes, e… Non tiven valor. Non tiven valor. Aínda que valor non é a palabra máis 

axeitada. Máis coherente sería dicir “non tiven indolencia”, ou “non tiven desapego”, ou “non 

tiven falta de empatía”… Eu, sendo consciente da miña repentina carencia de vontade, posei 

tranquilamente o selo enriba da mesa, no espazo baleiro de papeis destinado ao selo, e quedei 

como pasmado, detido no tempo, afogado no ar, adormecido na nada, sentado sobre o absurdo, 

liberado de toda responsabilidade cos selos, e sen outra cousa que facer que mirar detidamente o 

retrato de Felipe VI, que dende non sabía cando habitaba na parede de en fronte… Pasou unha 

media hora, e eu seguía alí, fóra do cabal, afastado do centro, aparvado, sincopado, reducido á 

miseria da soidade, devorado pola gravidade, sen poder deixar de pensar que o mellor que podía 

facer era deixalo todo e saír correndo cara ao encontro co ningures… Entrou o meu xefe e 

vendo no estado en que me atopaba preguntoume: “Que fas?” “Non o sei”, respondín. “¿Non tes 

que selar todos eses papeis antes das doce?”. E eu, cunha voz moi baixa, apenas audible: “Polo 

de pronto, preferiría non facelo”…. O xefe mirábame estrañado, e logo de lanzarme un sorriso 

cómplice, dixérame: “Que, non durmiches ben onte, non?... Anda, vaite e trae..” E quitándome o 

selo das mans, selou nun intre, e un tras outro, todos os papeis… 

(..) 

.-Eu son piloto de aviación de caza ao servizo das forzas armadas de Israel, e o meu traballo 

consiste en lanzar proxectís precedidos por mensaxes sobre a poboación de Gaza. “Ante o 

inminente lanzamento de artefactos explosivos contra o punto xeográfico onde se sitúa a casa na 

que quizais vostede habita, pregamos fuxa o máis rapidamente. Esta mensaxe é polo ben da súa 

prezada vida. Logo non diga que non avisamos con tempo”. Dou unha pasada, deixo caer as 

mensaxes dende un compartimento preparado para esta misión e nunha segunda pasada premo o 
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botón de lanzamento automático de proxectís para que dean con precisión no centro das dianas 

marcadas previamente polos xenerais ao mando. Os proxectís derruban bloques de vivendas 

hipoteticamente abandonadas polos seus donos, pero tamén ás veces rematan a súa viaxe polo 

aire facendo anacos un obxectivo humano estratéxico. O meu traballo consiste en premer un 

botón. O botón de lanzamento. E hoxe, hoxe viaxaba co meu compañeiro sobrevoando territorio 

inimigo e despois de lanzar as devanditas mensaxes, lin a folla de ruta e decateime de que o 

próximo obxectivo sería unha praia no litoral urbano. Mirei pola fiestra en dirección á praia e… 

Foder, non tiña que ter mirado, normalmente non o fago, non é o meu traballo contemplar 

aquilo que desaparecerá intres máis tarde. Na praia, uns rapaces xogaban á guerra con paus que 

facían pasar por fusiles. Eran catro rapaces de non máis de seis anos, futuros terroristas, si, pero 

polo momento só inocentes nenos que xogaban a derrubar cazabombardeiros inimigos.  E eu 

levantei a miña man dereita, afiei o dedo índice para premer con eficacia o botón cando o avión 

alcanzara as coordenadas precisas e… Non tiven valor. Non tiven valor. Aínda que valor non é a 

palabra máis axeitada. Máis coherente sería dicir “non tiven indolencia”, ou “non tiven falta de 

compaixón”, ou “non tiven cegueira suficiente”… Eu, consciente da miña carencia de…, relaxei 

o meu dedo índice para deixaren que as cousas seguiran estando onde estaban e despois de 

sobrepasar dun xeito infrutuoso o obxectivo, quedei como pasmada, detida no tempo, afogada 

no ar, adormecida na nada, sentada sobre o absurdo, liberada de toda responsabilidade de 

premer botóns, e sen outra cousa que facer que mirar detidamente a bandeira xudía que ondeaba 

nun monte no horizonte, xusto onde unhas mozas aplaudían con entusiasmo as nosas accións… 

Pasaron uns minutos, e eu seguía pilotando o caza, sen poder deixar de pensar que o mellor que 

podía facer era deixalo todo e abandonar o exército, malia que as guerras se esquecen pronto, e 

pronto ningún lembrará cantos nenos morreron a causa de premer un botón… Porque xa pasou o 

tempo, e ningún se lembra xa de cantos nenos morreron a causa de premer un botón… E entón, 

o meu compañeiro, o copiloto deste F-15I Ra'am que con tanta paixón e destreza manexo, 

comezou a levantar os brazos en sinal de desacougo. “¿Pero que fas? ¿Non te deras conta de que 

quedou atrás o noso obxectivo? ¡Volve canto antes!”. E eu, cunha voz moi baixa, apenas 

audible: “Preferiría non facelo”…. O meu compañeiro mirábame estrañado, e logo de lanzarme 

un sorriso cómplice, dixérame: “Que, non durmiches ben onte, non?... Anda, deixa.” E tomando 

o control do caza, deu media volta e nun intre, e un tras outro, disparou os proxectís que tiñamos 

marcados. 

(..) 

.-Eu son garda civil na fronteira sur de Europa, e o meu traballo consiste en impedir que ilegais 

procedentes de África consigan saltar os dous valos que separan fisicamente ambos os dous 

continentes. Os valos son moi altos e están fabricados con coitelas, porén sempre hai alguén que 

logra sobrepasalas. Pisar o noso territorio pode ser sinónimo de ter o dereito para pedir asilo, 

polo que é importante situarse entre un valo e o outro para que o irregular non poida acceder ao 
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segundo valo. De feito, unha vez superada o primeiro, poderiamos dicir que tecnicamente o 

inmigrante atópase xa en territorio nacional, malia que por pouco tempo: Aí estamos nós para 

facer comprender ao pobre negriño que só con estar uns segundos no chan dun país que non é o 

seu, non é suficiente para dicir que atravesou a fronteira… Dun tempo a esta parte, só existe un 

xeito de facerlles comprender a nosa mensaxe: Os paus. Os paus. Os paus. Esa é a nosa quente 

maneira de devolver en quente as persoas que pretenden saltarse as leis. Os africanos emigran 

por nada e por todo. Non habería espazo en Europa para adoptar a tanta xente. Roubaríannos, 

ademais, as axudas dos nosos fillos colapsarían a Sanidade e posiblemente quedariamos sen 

traballo… E hoxe, hoxe chegou ao espazo físico da lei do pau que separa os dous valos entre 

si… 

(..) 

.-Eu son una actriz nesta compañía e o meu traballo consiste en facer teatro. Sempre as mesmas 

palabras, unha e outra vez… Palabras escritas de antemán, e que teñen a puta costume de 

desexaren cambiar cousas ahí… na cabeza e no corazón dos espectadores… Puta costume, digo, 

porque case sempre non hai máis que dúas ou tres persoas compartindo as nosas creación: pais, 

nais, irmáns, irmás, curmáns, amigos, noivos, amantes, persoas que senten por nós unha gran 

compaixon… A xente, en xeral, vai ó teatro por ir, para dicir que vai o teatro a ver cousas 

importantes e de paso pasar un tempo entretido. Por iso, cando sospeitan que algo pode cambiar 

no seu interior, quedan na casa, no sofá… E hoxe, hoxe, cando só faltaba un intre para que dera 

comezo esta peza, mirei cara o público, e dérame conta que había xente de verdade, ¡que había 

xente nos seus asentos!... Porque sodes espectadores auténticos, non?…  Foder, eu tiña un 

discurso preparado, o discurso que escribiu para min Julio… Non foi boa idea ter mirado cara 

vós, pero mirei, mirei e quedei en branco, como aparvada, sincopada, fora de min de ver tanta 

xente con cara de querer estar con nós…¿Verdade?... Non podo evitalo… Vou saudarlles… 

Benvidas. Benvidos…. Que alegría máis grande… Sabedes? Síntome libre de dicir o que me 

pete. Sinto que podo falar do que me saia da cona. Podo poñer a parir a Cultura, as Institucións, 

e incluso a Arte Contemporánea…. Porque non teño que facer teatro. Non, non teño que facelo. 

Podo ser eu. Eu, mexando enriba deste escenario, eu insultado as Redes teatrais, eu cagándome 

no sistema teatral…. Porque xa non sigo ordes, porque digo o que penso, e o que penso é claro: 

Non soporto o teatro. Non o soporto. Dáme noxo. ¡Noxo! 

 

DEBUXOS DE INFANCIA 

.- Non o entendo. 

.- A clave está na educación. Educar para que a morte sexa algo natural.  

.- Mais… 

.- Non hai mais que vallan. Somos carnívoros, non?  

.- Mais hai diferenzas. Hai diferenzas entre… 
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.- Por iso mesmo. Dáste conta: vivimos entre algodóns. Coma se a crueldade non fose connosco. 

Pero a crueldade está aí, ao virar a esquina, en calquera parte…  

.- Non estou de acordo. 

.- Non podo crer que non o vexas así… Porque non é algo que podamos decidir… É así e punto. 

A realidade é como é. E aprendemos a gozar coa dor allea desde o mesmo momento no que 

espertan o nosos instintos.  

.- Que barbaridade! 

.- Basta con regalar a un neno unha inofensiva pistola de auga para comprobar como ao pouco 

tempo desexa ter un revólver de xoguete, e máis tarde unha poderosa arma da última guerra das 

galaxias, e quizá logo unha escopeta de verdade, desas que disparan perdigóns aos paxaros… 

.- Coas nenas non é o mesmo. 

.- Perdoa, iso era antes, cando só ían á guerra os homes. 

.- E pódesme dicir que cambiou? 

.- Agora, tanto cativos coma cativas veñen ao mundo cun xene novo… O xene verdugo.  

.- Que? 

.- Lino no Interviuw. 

.- Queres dicir que as nenas que xogan con bonecas, tamén?... 

.- Si. 

.- Pensaba que era preciso un adestramento.  

.- E claro que o adestramento é necesario, precisamente… Para que o xene esperte… Aínda que 

ao parecer non fai falta esforzarse moito. Está demostrado que é suficiente con alistar a un neno 

para que… 

.- Non podo crer que ti… 

.- Non!... Eu non digo que me guste. Eu só digo o que sucede. 

.- Os nenos non son dóciles por natureza.  

.- Pero son doadamente manipulables. 

.- Si, pero iso non xustifica… 

.- Claro que non. Con todo, o certo é que… 

(…) 

.- Que che pasa? Tes mala cara. 

.- Non, só estaba lembrando… 

.- Que? 

.- Cando era rapaz. Non teño nin idea de cando aprendín a… Xa sabes… 

.- Non te entendo. 

.- Tería uns seis anos e xa era un experto cazador de ras. Matábaas cunha vara de salgueiro 

longa… Sentaba durante horas ao bordo dunha charca e cando unha delas asomaba a cabeza, 

¡zas!... perfeccionara a miña técnica grazas ao meu mestre. Xa che contei máis dunha vez que 
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crecín nunha aldea pequena que o noso mestre era da vella garda, daqueles que ensinaban coa 

práctica, daqueles que opinaban que para saber se unha vara de salgueiro era boa ou mala había 

que poñer a man e… ¡Zas!... Ás veces, as ras só quedaban abobadas… E coas ras que 

sobrevivían… Adoitábaas meter nunha caixa de cartón, para máis tarde condenalas a morte en 

xuízo sumarísimo… 

.- Non te imaxino… 

.- Unha Semana Santa, descubrín o verdadeiro pracer da crueldade. Era venres santo, e armeime 

con puntas e un martelo. Crucifiquei vivas a catro ras sobre a cortiza dunha árbore en plena rúa, 

unhas horas antes de que pasase a procesión. Cando se presentou o Nazareno na cruz, as ras 

aínda croaban, escarranchadas… Así, como neste debuxo. Ves?... Esta é a ra nazarena. E 

estoutra a ra ladroa que no último momento se arrepinte… 

.- Non deberías mostrar imaxes como esas. É amoral. 

.- Mais se son debuxos de infancia! 

.- Aínda así… 

.- Mira, así foi como eu comecei a comprender a necesidade de matar aos outros seres vivos en 

defensa propia… Tan sinxelo como iso.  

.- Pero as ras… 

.- Atende. 

.- Que é iso? 

.- Outro debuxo… Da matanza do porco. Eu estou aquí, suxeitando do rabo ao animal, mentres 

o meu pai craváballe o coitelo e o pobre… 

.- Eu non tería soportado os berros. Eu non tería soportado os berros. Óesme?  

.- Pero gústache o xamón, non?  

.- Hai tempo que os porcos non sofren cando entran no matadoiro. Aos porcos tápanlles o nariz 

para que non cheiren a morte que se aveciña, e non sintan pánico… E si, gústame o xamón, pero 

eu xamais… 

.- Mira, este son eu degolando a unha galiña, para Nadal, porque o pavo era carísimo, e non 

había recursos… E este tamén son eu colgando a un galgo que se rompeu a pata, o moi cabrón, 

cazando gamusinos… E este de aquí, son eu, pousando cun elefante morto nun safari na India… 

E este, mira, este son eu na praia, tomando o sol. 

.- Pero aí non se ve ningunha violencia. 

.- No horizonte, É que estás cega? Hai unha chea de homes, mulleres e pícaros afogándose logo 

de naufragar a barcaza na que viaxaban amoreados… E este son eu, vendo a televisión e 

gozando coa guerra en diferido. Que guerras máis bonitas! Verdade? E todas cun final tan 

feliz!... Mira, este son eu xogando a degolar yihadistas… 

.- En serio? 

.- Que? 
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.- En serio, poderías facelo? 

.- Facer que? 

.- Degolar un yihadista logo de capturalo. 

.- Non o sei. 

.- Faríalo por min? 

.- Seguro. 

.- E dis que agora tanto cativos como cativas?... 

.- Iso digo. 

.- Chegará o día que veñan completamente adestrados. 

.- A maioría, desde que son lanzados ao mundo, xa saben como comportarse. 

.- A min, con todo, custoume moito comprender a idea do sacrificio. 

(…) 

.- Hei de confesarche algo… En realidade, tamén eu tapábame os oídos… Non soportaba oír os 

berros dos porcos. Non soportaba oír os berros dos outros nenos. Non soportaba oír os meus 

propios berros. 

 

AVIÓNS DE PAPEL SOBREVOAN O ESPAZO (IN)ÚTIL 

SILENCIO NÁUTICO, LEVE, DESVELADO 

BAGOAS INTERMITENTES, PAUTADAS, QUENTES 

SILENCIO AGRESTE, DIAPASÓNICO, POLIÉDRICO 

BAGOAS ENTOLECIDAS, ROTAS, INERMES 

SILENCIO PROFUNDO, ESCARALLADO, SALVAXE 

BÁGOAS CRISTALINAS, SERENAS, ENCARNADAS 

SILENCIO SILENTE, DESALMADO, CRUEL 

BÁGOAS TENUES, LOCUACES, VORACES 

SILENCIO LENTO, DOCE, CATÁRTICO 

 

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 
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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 
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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:  

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.  
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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 

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 
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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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UN BARTEBLY CORTA PÉTALOS AO TEMPO QUE OUTRO BARTEBLY PODA 

SIGNIFICANTES 

Acción de pensar: Podar unha planta. 

Acción de falar: Recortar o espazo cunhas tesoiras. 

Acción de facer: A obediencia pesa. A obediencia non ten límites. A obediencia mata. A 

obediencia non paga obedientes. A obediencia é espesa. A obediencia quérenos. A obediencia 

oprime con tenrura. A obediencia suspira polos seus clientes. A obediencia é puta. A obediencia 

teme a Deus. A obediencia recorta o tempo. A obediencia non respecta identidades. A 

obediencia ten esposas. A obediencia submisa é o colmo. A obediencia roxe. A obediencia non 

ten terra. A obediencia é para os obedientes. A obediencia é pobre de corazón. A obediencia ten 

mil cabezas. A obediencia é libre. A obediencia sempre chora. A obediencia nunca cae. A 

obediencia é xorda. A obediencia aconséllate. A obediencia ensina os dentes. A obediencia e a 

tolemia danse a man. A obediencia reza pola túa alma. A obediencia devora. A obediencia é boa 

conselleira. A obediencia esgrime os seus argumentos. A obediencia gobérnanos. A obediencia 

engorda o teu ego. A obediencia é firme. A obediencia non ten medo. A obediencia non é para 

os débiles. A obediencia a prazo fixo farache rico. A obediencia destripa sentimentos. A 

obediencia responde cando a necesitas. A obediencia é para toda a vida. A obediencia disfrázase 

de caníbal. A obediencia ameniza os parlamentos. A obediencia é un animal do deserto. A 

obediencia cura. A obediencia leva pantalóns. A obediencia xamais consente. A obediencia tose. 

A obediencia mexa fóra do testo. A obediencia constrúe intrigas. A obediencia está nos libros. 

A obediencia é Historia recente. A obediencia foise á guerra. A obediencia apréndese. A 

obediencia protéxenos. A obediencia nunca vén soa. A obediencia amence polo leste. A 

obediencia é valente. A obediencia xamais se rende. A obediencia ten orellas de burro e rabo de 

diaño. A obediencia suicida non é obediencia. A obediencia predica. A obediencia dá trigo. A 

obediencia é luminosa. A obediencia fala polos cóbados. A obediencia é lóxica. A obediencia 

vai a misa os domingos. A obediencia ten máis dun millón de seguidores en Twitter. A 

obediencia é cega de nacemento. A obediencia soña con outro mundo non é posible. A 

obediencia é coxa. A obediencia píntase as uñas de verde. A obediencia baila. A obediencia 

pasouse ao inimigo. A obediencia calza zapatos lixeiros. A obediencia é rebelde. A obediencia é 

muda. A obediencia perdeu os papeis. A obediencia renega. A obediencia consómenos. A 

obediencia empúxanos. A obediencia explota. A obediencia deixa de ser obediente. 

 

BREVE DIÁLOGO TRALA PODA 

.- Non era preciso facer iso… 

.- Facer que? 

.- Xa sabes. Por que o fixeches? 

.- Aquí non hai luz natural. A flor tiña os días contados de todas as maneiras… 
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.- Pero  fixéchelo pouco a pouco, golpe a golpe, coma se… 

.- Tratábase dun ritual. Un ritual funerario. A flor ía morrer e eu quixen facerlle unha homenaxe. 

Despedíame dela a modo. Moi a modo. 

.- Foi tan duro… Mira, que queda da flor?… Ti es… 

.- E ti, por que non dixeras nada cando eu estaba a cortar os pétalos? 

.- Eu tiña que interpretar.  

.- Eu tamén estaba interpretando.  

.- Non é o mesmo. Ti facías un dano horrible coas túas mans e eu non ferín a ninguén… 

.- Se pensas así, deberías ter detido a acción dun xeito inmediato cando viches o que eu facía… 

.- Estúpido cabrón.  

.- Ehhh, non fai falla que te poñas así. Ademais, por que a eles non lles dis nada?  

.- A eles? 

.- Ao público. 

.- Hai unha cuarta parede. 

.- De verdade? 

.- Dá igual! Eles non fixeran nada. 

.- Por iso mesmo. O teu ten un pase, ti estabas aí, e só podías verme de esguello. Pero eles levan 

todo o tempo fronte a min e non abriran a boca para queixarse, non si?  

.- Estás a dicir que os responsables de que ti mutilaras a flor foron eles? 

.- Tanto coma iso, non. Só digo que eles teñen tanta responsabilidade coma min neste crime. 

.- Es un cínico! 

.- E vós, por que non dixestes nada? Por que non dixestes nada? Sodes público activo… 

 

EXCLAMACIÓN 

Eu non son parte do público! 

Eu non son público indolente que se fai cargo sen pensar de todo aquilo que outros cometen! 

A culpabilidade para quen realmente ordena os crimes 

A culpabilidade para quen os executa. 

A culpabilidade para quen especula cos cartos, os alimentos, os dereitos e os sentimentos. 

A culpabilidade para os que gustan de ver crimes. 

Pero non para nós,  

atemorizados actuantes  

pasivos, 

espectadores neutrais. 

(…) 

Non querían que non pensaramos?   

Non querían que non falaramos? 
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Non querían que non actuaramos? 

De que teñen medo agora? 

Cal é o problema,  sábelo ti?  

O problema é que deixaramos de traballar para eles? 

O problema é que pedimos que a sociedade se faga cargo de nós, 

da nosa inutilidade, 

da nosa absoluta inutilidade? 

Teñen medo a que dediquemos todo o noso tempo a escribir versos, non é iso? 

Teñen medo a que sexamos poetas. 

Poetas do patético. 

Poetas da merda. 

Poetas da merda! 

Iso é o que somos. 

Lixo auténtico que non se deixa pisar porque vive nun mundo á parte. 

Persoas á marxe, 

dementes, 

irresponsables, 

que fan o que lles sae da cona 

e que non se senten culpables 

de nada,  

de nada! 

(…) 

Tampouco dos seus pequenos actos cotiáns 

miserables. 

(…) 

Que mirades! 

Que miras ti… 

e que miras ti… 

É que non sodes capaces de ver o que realmente me sucede? 

Non podo máis! 

Non podo máis! 

Mais non podo, non porque non poida,  

senón porque non hai xa quen soporte esta  

gravidade. 

A gravidade invisible engadida por riba da gravidade natural 

e que fai que o máis importante quede 

apisoado 
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APISOADO 

por ordes que ninguén sabe de onde parten. 

(…) 

Cambiei de opinión. 

Necesito sentirme responsable de todos e cada un 

dos crimes  

cometidos a conciencia, 

pola conciencia  

dos covardes. 

 

DISCURSO PARA SER DITO ENRIBA DUN BAMBÁN  

OU DEBAIXO DA TERRA 

As miradas cómplices 

agochan os nosos ollos 

tralos xestos da compracencia 

inútil. 

(…) 

Sabiádelo? Detrás de cada ser humano non sempre hai un ser a man. 

 (…) 

Deixade de suspirar,  

deixade de pedir esmola, 

non conseguiredes nada  

con tanto suspiro esmoleiro 

moscas da merda 

inermes. 

(…) 

A vitalidade dos construtores de vivendas tradúcese en brutal respecto pola morte a prazos. 

(…) 

Desafiuzados  

enfermos mentais  

levantade as mans  

levantade as palabras  

levantade 

O futuro é retranqueiro 

o futuro é voso 

é voso 

mellor calzado para fuxir do desafiuzamento interno. 
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Fuxide,  

sodes só espectadores,  

non tedes a obriga de escoitar,  

Ide,  

Ide co poder abstracto,  

para foder en Facebook coas vosas amizades. 

para deixardes de ser conciencias  

ambulantes. 

para deixardes que as bágoas 

penetren no noso cerebro 

Ríos de bágoas  veloces 

bágoas que circulan polas pechaduras das portas cantando 

vagas melodías burbullantes  

bágoas durmidas 

bágoas catalíticas 

bágoas asfixiantes 

bágoas amarelas, imperceptibles, rasantes 

pétreas, espontáneas, santas  

bágoas asustadas 

cheas de po 

bágoas incrustadas noutras bagoas  

metafóricas bágoas atravesando este teatro 

de s bágoas 

que son bágoas  

de lembranzas  

fértiles.  

(…) 

Silencio disidente  

acude ao rescate  

da elocuencia triste  

para aprender a calar as entrañas da crueldade 

das leis en orde. 

 

CONTO PARA NENOS 
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Había unha vez un porco chamado Bartleby nunha granxa de porcos. Cada mañá, alguén lle 

servía a comida, e ao igual que os demais, animábao a que comese dicíndolle con voz 

garatuxeira: "Come porquiño, come"… Un día, Bartleby respondeu: “Preferiría non facelo.” 

 

DESPEDIDA A TRES VOCES  

.- Que facemos? 

.- Eu teño aínda moito traballo.   

.- Non temos dito todo o que habería que dicir… Non temos escrito todas as cartas que 

poderiamos escribir.  

.- E? 

.- Os criminais aspiran a converter a terra nun paraíso de cinzas.  

.- E? 

.- Ao pensar, o pensamento cae no chan e non vai máis aló non porque non poida ir mais aló 

senón porque ao pensar o pensamento queda separado da palabra: A palabra queda nas nosas 

cabezas, mais non a imaxe da palabra que escapa de nós coa gravidade, senón as imaxes... As 

imaxes que foxen e foxen…  

.- E? 

.- Eu son só unha persoa. Unha persoa.  

.- E? 

.- Eu son policía e preferiría non actuar contra os manifestantes, eu son doutora e preferiría non 

ter que rexeitar un tratamento porque é caro, ou porque o paciente é un pobre cidadán que non 

ten unha puta tarxeta da seguridade social…  

.- Antes de que veñan máis gardas civís a militarizar almas, haberá que dar un golpe enriba das 

mesas que acumulan castelos de conxecturas de como aniquilar o civil dende a desmesura. 

.- Eu son unha escribinte… 

.- Eu son funcionario deste concello na oficina de cartas mortas. O meu traballo consiste en ler, 

clasificar  e a continuación queimar esas cartas. 

.- E con todo, a miseria dos transeúntes é infinita, a miseria dos fregreses e das galiñas e dos 

pais de familia covardes.  

.- Pero quen é o responsable da catástrofe do mundo?  

.- Xamais hai responsables. Todo o planeta obedece ordes… 

.- O corpo da realidade é a gran puta de todos os tempos materiais e dialécticos. 

.- Calade! O voso medo horrorízame. As vosas condolencias baleiras, a vosa falta de audacia… 

A vosa ausencia de conciencia, a vosa necesidade banal de ser (serdes) persoas inútiles, de non 

ser (serdes)  persoas… Non é suficiente con non facer, non é suficiente con dicir...  

.- Preferiría non facelo. 

.- E mellor non respirar profundamente, o aire non nos pertence. 
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.- Deberiamos romper o chan para estar debaixo da terra.  

.- Como se estar debaixo da terra fose posible… en vida.  

.- A palabra é un límite impreciso e redundante onde apenas subsiste o disfrace da choiva que se 

despraza dun xeito universal… Que che pasa?... Tes mala cara? 

.- Lembro… Lémbrome de meu pai. 

 

PECHE 

Texto na imaxe. 

Vexo o meu pai como perde a memoria, como vai perdendo a memoria día a día. Comezou a 

non recordar os nomes, agora non sabe se xa che deu o que aínda ten na man. O seu deterioro 

chámase demencia senil... Vexo como a demencia avanza de xeito imparable. Sei que acabará 

por destruír o seu cerebro, e isto dáme moita mágoa, pero non tanta como para non comprender 

que, ao fin e ao cabo, o que está a suceder é unha despedida, unha despedida que é mellor gozar 

ata que unha ladaíña de confusión leve o meu pai. Véxoo e pregúntome se a súa demencia non é 

máis que unha resistencia lúcida, un desesperado intento de deixar as súas pegadas ao aire, antes 

que o lama caia sobre a realidade imposta, esa que intento adiviñar, e me resulta imposible 

porque unha difusa capa de sutil demencia administrativa contaminou a luz. Sei que este planeta 

ten os días contados, coma planeta capaz de nomear o que habita na súa superficie. Xa esqueceu 

tantas palabras que as selvas, convertidas en autoestradas de verdor, agonizan de incongruencia. 

E xa non sabe se o que garda no seu ventre é o que lle roubaches. 

Pero a diferenza da demencia senil que sofre o meu pai, o planeta extínguese froito da 

inconsciente mirada dos que deberían aprender a querelo, e a despedirse del o máis lentamente 

posible. 

 

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 
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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.. 

 

EPÍLOGO 

Son bombeiro do concello da Coruña, o meu traballo consiste en salvar persoas, facemos moitas 

máis cousas, pero a máis recoñecida pola cidadanía é precisamente esta; e quizáis por isto, son 

un apaixoado da miña profesión, préstame o que fago. 

O pasado 18 de febreiro de 2013 estando de turno, fumos requeridos pola policía, tiñamos orde 

de cortar unha cadea, derrubar unha porta, traballo sinxelo para os que non se alonxan da liña 

marcada, os que non cuestionan o legalmente establecido. Tiñamos a obriga de colaborar no 

DESAFIUZAMENTO, no despoxo dunha señora de 85 anos, de Aurelia Rey, todas as 

inxustizas sociais teñen nome e apelidos e levan consigo un drama persoal que pon a descuberto 

o modelo de sociedade na que vivimos. 

Non se trataba do que tiñamos que facer, tratábase de rachar unha cadea de principios e valores 

que cimentaban a miña vida, tratábase de abrir unha porta encamiñada ó abismo da nosa propia 

traizón. 

PREFERIRÍA NON FACELO, e non o fixen, non o fixemos. Non botamos a ninguén a rúa, non 

somos quen de participar neste violento entramado legal totalmente deshumanizado, 

abandonando ás persoas á máis absoluta exclusión social e pobreza. 

Algo hai que separa o que nos dita a conciencia da OBEDIENCIA, chámase medo, o medo 

condiciona, atenaza, paraliza, oprime, coarta...non nos fai mellores persoas. 
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Por sorte, unha grande enerxía manifesta en centos de persoas, boas e xenerosas, ceibáronnos 

nese día de tan pesada lousa. 

Atopei o martelo compañeiras, o martelo de orellas que destapa os meus pensamentos, eses que 

quero compartir e intento transmitir, non foi cousa de heroes, foron outras circunstancias as que 

fixeron prevalecer a DESOBEDIENCIA. 

Algo que nunha sociedade avanzada debería ser o normal, convertiuse en excepcional. Que vida 

estamos a levar? Cales son os nosos criterios de decisión? Que está a acontecer cando os valores 

que dignifican o ser humano están a ser esquecidos pola maioría? 

A día de hoxe sigo participando, coma sempre o fixen, en diferentes movimentos sociais, a 

diferenza do antes do citado desafiuzamento, hoxe son unha persoa recoñecida. A represión que 

estamos a sufrir un día si e outro tamén non é críbel por unha gran parte da cidadanía, sumisos a 

normativa vixente, sen cuestionar as leis, alleos os problemas dos outros, defensores da súa 

interiorizada e inxusta “ditocracia” . CONTRADICCIÓNS Somos persoas non gratas para as 

administracións, formamos parte das listas policiais de malos cidadáns, somos escoura para o 

réxime, asemade temos a responsabilidade de axitar as conciencias, somos para moitas, 

referentes, percibimos a solidaridade e agarimo do pobo.  

Non somos mártires, non somos heroes, hoxe sigo traballando no que me gusta, seguirei 

tentando salvar persoas, hoxe entendo cumprido o meu compromiso coa miña conciencia, hoxe 

creo seguir sendo unha persoa honesta, pero máis libre, inmensamente libre, e iso é moito, é 

todo. 

Roberto Rivas  
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5. Partituras 

Dentro do propio traballo de investigación se crearon distintas dramaturxias, ata chegar 

a aquela que finalmente se empregou: 

.-Texto na pantalla. Cristal invita a entrar ao público e lee o texto dos 

desafiuzamentos. Entre tanto, Julio comeza a afiar o pau cun cristal e Eva 

comenza o seu traballo de danza da desobediencia. 

.-Monólogos do proscenio. Dun xeito sucesivo, os actuantes din o seu monólogo. 

Primeiro Julio, logo Cristal e logo Eva.  

.-Video da rúa. Eva e Cristal caen. Julio segue co seu movemento 

desectructurado, suspirando e mirando o ceo. 

.-Diálogo (debuxos de infancia). Cristal comeza a tirar avións con artiluxios, 

para rematar subida nun pedestal tirando avións cun tirapedras. Aperta Eva-

Cristal. 

.-Baile de Cristal sobre os avións de papel. 

.-Monólogo de Eva dos mistos. Eva finaliza o seu monólogo saíndo pola porta. 

.-Segundo vídeo de acción na rúa. Texto da desobediencia en pantalla e 

movementos de Eva polo espazo. Julio poda unha planta. A acción remata coa 

acción de Eva da terra. 

.-Entrada de boneco en escena e baile co boneco. Cadea de accións dos tres 

actuantes: Baile enrriba do boneco, recollida de avións, pintar a cara ao 

boneco… 

.-Triálogo Eva, Cristal, Julio.  

.-Video do pai.  

.-Baile final da desobediencia. 
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6. Currículum da compañía 

ANÓMICO TEATRO es unha compañía fundada en 2011 por Eva Alfonso e Julio 

Fernández, e que ten como obxectivo principal a investigación no seo das linguaxes 

escénicas, na busca dunha poética e unha estética teatral propias.  

 

 

REPERTORIO: 

ESGOTAR OS OLLOS, 2012. Estreno Teatro Ensalle, Vigo 

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

Ensalle). Gira por diferentes salas de Galicia y resto de España. 

EXCESO DE CONVERSACIÓN CON GAVIOTAS, 2014. Estreno en Teatro 

Ensalle, Vigo. Ciclo Galaico (Sala Inestable de Valencia). 

PREFERIRÍA NON FACELO, 2014. Residencia y co-producción ALT‟15. Estreno 

en MARCO de VIGO. 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA 

http://anomicoteatro.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anomicoteatro.blogspot.com.es/
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7. Currículum do director 

 

 

 

JULIO FERNÁNDEZ PELÁEZ 
 

Titulado en Dirección y Dramaturgia (especialidad Teoría teatral y Dramaturgia) por la ESAD 

de Vigo. 

Máster en Formación e Investigación literaria y teatral en el contexto europeo (UNED). 

Estudios de Bellas Artes y Escenografía. 

 

Dramaturgo, escenógrafo, director de teatro, poeta, narrador… Trabaja como profesional de la 

escena en diversos ámbitos de la misma desde principios de los 90. En la actualidad es director 

en la compañía Anómico Teatro además de producir la revista de artes escénicas NÚA.  

Ha recibido algunos premios, como el II Concurso de Teatro Radiofónico Pegada Eco, I 

Concurso de textos teatrales “Cuenca a Escena”, Premio Teatro x la Justicia, 8ª edición, 

convocado por el Teatro Tadrón de Buenos Aires, IV concurso de dramaturgia “La jarra azul”, 

VI Premio “El Espactáculo Teatral”, o VI Premio de relato “Ángel Ganivet”. Recientemente ha 

sido finalista del I Premio Nuevos dramaturgos Lanau Escénica y del XXIV Premio Astoria de 

Escritura Teatral.  

En 2014 participó en el Maratón de Monólogos de la AAT en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid y en el XIV Salón Internacional del libro teatral.  

Ha publicado algunas piezas de teatro: Filamentos de tiempo, Manifiesto capitalista para 

destrozar corazones, Esgotar os ollos, O chapeu do indixente, Ananké y Cielo Naranja, además 

de libros de poesía y novela. Es autor del ensayo Auras de la presencia, publicado en Telón de 

Fondo, y ha sido seleccionado en varias antologías, entre ellas El tamaño no importa III y IV 

(Textos breves de aquí y ahora). Asociación Autores de Teatro y SGAE.  

Como poeta experimental ha recibido el "III Premio Sargantas de Poesía Visual" y el "XIII 

Premio Internacional de Poesía Experimental Diputación de Badajoz".  
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5. Ficha artística 

 

Actuantes 

Eva Alfonso 

Cristal Lázare 

Julio Fernández 

 

Texto, dramaturxia e dirección escénica 

Julio Fernández Peláez 

 

Ayudante de dirección 

Eva Alfonso 

 

Asesoría movemento 

Zaida Gómez 

 

Espazo escénico 

Anómico Teatro 

 

Iluminación 

Alberto García 
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6. Fotos 

 

Ensaios no VERBUM 
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Realización de videos 
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Realización de avións 
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Fotos da función 
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