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Nieves Neira 
sobre
Ánxela Blanco.
Debuxo un rostro. Parécese ao da portada do libro ‘Circe 
ou o pracer do azul’, de Begoña Caamaño.  (E un paxaro). 
Ese libro foi detonante da creación de ‘Ulises e a nena dur-
mida’, de Anxela Blanco. O corvo mariño, o encargado de 
transportar as cartas entre Circe e Penélope, tecendo unha 
amizade a priori imposible entre esposa e amante, da que 
Ulises acabou sendo un pretexto. Tiramos doutras cordas 
do ‘mapa oficial’, e obtemos outras cartografías. O mito é 
múltiple.
 
“Houbo outro impacto. Unha inspiración moi forte dun 
mito do Magreb. É unha historia que conta que as mulle-
res poden ter un neno durmido no ventre, que nun mo-
mento dado decide espertar. O marido pode levar fóra un 
ano e medio, e o neno decide espertar. Nunha sociedade 
onde o adulterio está castigado coa morte, neste caso o 
mito protexe á muller, e chega a impactar incluso na le-
xislación dos países”, conta Ánxela Blanco.

E nos corpos.
 

corpo-poder

O pasado 4 de maio estivo na Coruña, dende Bolivia, a 
equipa do Teatro Trono, cuxa proposta sobre a descolo-
nización dos corpos é unha das bases teóricas do traballo 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2017 e 
con motivo da presentación de “Ulises e a nena durmida” 
de Ánxela Blanco o vindeiro 20 de maio no Teatro Rosalía 
de Castro de A Coruña, convidamos a Nieves Neira, xor-
nalista e impulsora de varios proxectos arredor da danza 
en Galicia, á elaboración deste Pre-Texto. 

Nieves Neira é xornalista, pero tamén tensa os fíos da es-
crita cara outros lugares, un deles, o corpo. Vive en Lugo, 
onde integra a Asociación 3monos para a promoción das 
artes escénicas, coa que organiza os festivais Kojoteki, de 
linguaxes escénicas próximas ao butô, e Cartografía en 
Movemento, de danza vencellada ao espazo, e coa que par-
ticipa en distintos procesos creativos.
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de Anxela Blanco.  “Eles falan desta descolonización no 
propio sentido da colonia, e da recuperación do orgullo 
indíxena.  Nós collemos esa teoría e levámola á despa-
triarcalización e descolonización dos nosos corpos. Ao fi-
nal, Ulises é un dos grandes mitos machistas”, explica. 

*(Danzas como o butô naceron a partir deste lugar, desta ruptura vio-
lenta coa raíz, que no caso de Xapón supuxo a invasión americana trala 
segunda guerra mundial. Cando falamos dun lugar devastado, falamos 
antes, en primeiro lugar, dun corpo devastado. O corpo é o primeiro que 
se perde).

corpo-Ítaca

Non hai propio corpo ao que voltar. Dende o nacer, a man 
do outro é o principio do corpo propio que se escribe en 
diálogo. O corpo nace na caricia onde se extravía, e con 
cada contacto outro muda. Faise e desfaise o corpo como 
a tea de Penélope.

Sen embargo, o corpo pode asumir unha postura. Posi-
cionarse:  desviar o corpo da postura que lle foi dada. A 
violencia: obrigar ao corpo a unha postura que non asu-
miu. Non hai corpo ao que voltar, pero si posturas que 
defender.

corpo-máscara

Lembro o día da estrea de ‘Ulises e a nena durmida’. Lem-
bro o fascinante de estar alí, asistindo a  esa metamorfo-
se na que Anxela Blanco asumía os corpos de Penélope, 
Circe, Ulises, Telémaco… Un despregar, alfabeto que se 
abre e varre, coma se a viaxe fose o drama de transitar as 
máscaras, e espirse.

 “O corpo é a sombra das vestes que encobrem teu ser pro-
fundo” (Pessoa). E non hai corpo transparente que sexa, 
senón corpo dramático que xoga, viaxa e devén. Ese corpo 
que se tensa para chegar onde non é. Ao outro. Tensa a 
corda do afecto. Horizonte. A imposible corda que une a 
Circe e Penélope. “Nesse jogo, dão-se imensas possibilida-
des; aliás só existe a possibilidade de dar, à beira do poço. 
(…) Já todos perdemos os afectos. Perde-lo é perder uma 
virtualidade do universo, e perder uma parte do corpo ou 
uma parte do corpo que ficou por fazer” (María Gabriela 
Llansol)

O ser profundo é motor, inasible, corazón de ninguén. 

Dentro do corpo-territorio hai un corpo sen lugar.

O mar, a pel profunda.

www.pe-trcdanza.gal



*corpo-espello

“No proceso acompañoume Natalie Schaevers, e traballamos cunha 
metodoloxía de espellos. Eu partía dunha cadeira, da que tiña que me 
levantar para encarnar un corpo”, explica Anxela. Ulises, Telémaco, Pe-
nélope… lanzados ao seu corpo das mans de Natalie. Presenza do corpo 
como tradución do outro nel, ou “renovación da forma a través da dislo-
cación dunha imaxe”, como a investigadora da danza Christine Greiner 
define o termo xaponés ‘mitate’. “Nese ollarme en cada unha das perso-
naxes nace un reflexo ao que lle dou forma”, di Anxela, corpo-alterado. 

corpo-texto

Non hai corpo transparente. O corpo é múltiple na súa 
escrita. A asignación do xénero en base a criterios visuais 
sobre o corpo no momento do nacer é unha das primeiras 
violencias que sobre el se exercen. Anxela xoga coa esté-
tica do xénero para subvertilo, metade home, metade mu-
ller. Por unha banda, Penélope é un suxeito político que 
se erixe. Por outra, home e muller son categorías nas que 
non entran múltiples corporalidades, despoxadas como 
suxeitos sen ese traxe.

Ser tódolos corpos, desviarse da pel pegada á pel, abrir o 
espazo da escrita. 

*corpo-outro

E que corpo está escribindo este texto?, pregunta Anxela. Que lugar asu-
me quen fala sobre que? Onde estás? Como é a luz? En Lugo a luz é cin-
tenta e eléctrica, hai tormenta. Cincenta e eléctrica, dis,  para ver talvez 
como soan noutra voz esas palabras, como soan en Compostela, onde 
estás ti. Fas túas as miñas palabras como eu fago miña a túa viaxe. Un 
paxaro invisible aparece. A corda do afecto estrícase e cada unha tira por 
unha punta.  Xa sabemos das casas, das cidades que nos acollen coma un 
ventre, das feridas do corpo que aínda doen. Trazamos un círculo. 

corpo-Odisea

Cal é a Odisea aquí? A dun corpo en viaxe en contraposi-
ción cun corpo quieto, xa non encarnados nas figuras de 
Penélope e de Ulises. Nin a viaxe coincide coa velocidade, 
nin a quietude coa falta de movemento.

O corpo atarefado do capitalismo pode estar parado. Un 
corpo que produce: coñece o principio e fin da súa tarefa 
e do seu tempo, activo pero esgotado, sen espazo para nin-
gunha alteridade. O corpo quieto pode ser, porén, veloz, se 
o tempo abre espazo á experiencia. 

corpo-comunidade

‘Arte lenta para transformar corpos e comunidades’. Así 
se chama o taller co que Ánxela Blanco quere integrar 
a exhibición de ‘Ulises e a nena durmida’. Programación 
expandida que non ‘reduce’ a danza a un encontro no tea-

tro, senón que espreme as potencialidades da artista na 
comunidade. 

“O primeiro taller foi con preto de 40 adolescentes, nun 
instituto en Compostela, cos que traballei despois de ve-
ren a obra. Foi moi emocionante. Parecíame interesante 
con eles a reescrita dos mitos, pois a adolescencia é ese 
momento de cuestionamento do hexemónico, e creo que 
con certas ferramentas teatrais poden adquirir moito po-
der e capacidade de transformación. Agora estamos levan-
do isto a outras comunidades. A programación expandida 
que estou desenvolvendo coas mulleres da cooperativa 
Rexenerando, que se chama ‘Arte lenta para transformar 
corpos e comunidades’,  é aínda un soño. Significaría es-
tar nos concellos durante máis días que o do bolo, para 
traballar con algún  grupo activo e sensible do lugar, e 
partillar todo ese proceso: levar  ese corpo como territorio, 
esa reflexión sobre a identidade e os roles que veñen dos 
mitos, e traballalos dende os seus corpos”

corpo-dourado

Fala Anxela Blanco do poeta palestino Mahmud Darwix, 
da reflexión que fai, na súa obra ‘En presenza da ausencia’, 
sobre ese lugar ao que é imposible retornar. “Ese país que 
tanto arela dende o exilio xa está reescrito. Nunca vai ser 
posible o regreso a el, só o retorno. Tampouco nós pode-
mos voltar a un corpo puro, indíxena, descolonizado, xa 
reescrito. Cabe só a procura do retorno, e aí si que conecto 
coa espiritualidade laica que propón Ulises, co retorno ao 
ser. Queda o reparar, o defender, o reconstruír”

Fala Anxela Blanco da arte xaponesa do Kintugi, que re-
para con pó de ouro a cerámica que se quebrou, que con-
verte a fenda na parte máis forte da peza, e a peza nun 
obxecto máis fermoso. 

Fala Anxela Blanco, corpo dourado. 

pre-texto número 24, publicado o 15 de maio de 2017.

Este texto foi escrito por Nieves Neira, en resposta ao convite do 
Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2017 para a 
liña de publicacións denominada “PreTextos” na que un profe-
sional é convidado a poñer en contexto a obra dun determinado 
artista convidado ao programa TRCDanza, programa estable de 
danza do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.
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