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O	ANTICORPO:	vostede	que	está	aí,	vostede	tamén	ten	un	corpo.		

Interesa	preguntar:		

Pode	bailar	a	bailarina	bollera?		

Pero	tamén	interesa:		

A	quen	lle	interesa	ver	bailar	a	bailarina	defectuosa?		

Quen	quere	bailar	coa	bailarina	friki?		

Quen	teme	a	bailarina	rara?	

A	quen	lle	molesta	a	bailarina	gorda?	

Pero	

A	bailarina	como	ten	que	ser?		

Ela	estaba	aí,	bailando…	pero	non	era	ela	quen	bailaba	

Ela	non	bailaba,	pero	está	claro	que	si	que	o	fixo.		

Bailaba,	pero	a	coreografía	non	era	súa.	

Bailaba,	pero	non	debería	telo	feito.	

Bailaba,	pero	alguén	lle	axudou.	

Bailaba,	pero	fixádevos	ben	o	que	baila,	iso	non	é	danza.		

Baila,	pero	non	é	unha	bailarina.	

Baila,	pero	a	coreografía	non	era	dela,	copiouna.		

Parece	que	baila	pero….	abusa	da	danza.		

Abusa	da	danza.		

A	danza	abusa.		

Parece	que	baila,	pero	o	que	bailaba	era	o	que	lle	dicían	que	bailara.		

Ela	estaba	aí	bailando,	pero	fixádevos	que	era	invisible.		

Ela,	 que	 bailou	 bailando,	 non	 era	 ela,	 alguén	 bailaba	 por	 ela	 e	 se	 alguna	 vez	 ela	

chegara	a	bailar	por	ela,	porque	a	coreografía	fora	súa,	iso	sería	unha	anomalía.	

Ela	parece	que	baila	pero	é	ficción,	porque	ela	baila	ciencia-ficción.	Ela	non	baila,	ela	

é	a	ficción	da	ciencia	que	baila,	a	ciencia	que	baila	baila	con	ela.		

Ela	 non	 era	 un	 corpo	 pero	 bailaba,	 era	 un	 anti-corpo	 o	 que	 bailaba.	 Bailaba	 raro	

pero	bailaba	e	cando	bailaba	a	danza	facíase	invisible	pero	tamén	era	ela	bailando	
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sen	corpo.	Ela	 fixo	unha	danza	rara	sen	corpo	e	cando	non	baila	tamén	é	un	corpo	

raro	 que	 baila	 unha	 danza	 que	 é	 a	 ficción	 da	 danza	 que	 baila	 e	 cando	 non	 baila	

tamén	 baila,	 baila	 por	 dentro	 pero	 baila	 e	 cando	 non	 hai	 danza	 tamén	 é	 ela	 que	

baila.	 Baila	 sen	 corpo,	 pero	 baila.	 Baila	 bailando	 sen	 corpo	 unha	 anti	 danza	 que	

tamén	é	danza.		

	

O	raro	é	que	bailar	sexa	raro,	VACAburra/Andrea	Quintana	(2020)	
Fotografía:	muller	6	ollos	

Este	texto	pertence	a	peza	escénica	O	raro	é	que	bailar	sexa	raro,	unha	creación	do	

ano	2020,	do	colectivo	do	que	formamos	parte	Gena	Baamonde	e	mais	eu	chamado	

VACAburra.	Neste	solo	de	danza,	un	dos	eixos	da	creación	foi	o	da	miña	traxectoria	

como	 bailarina	 na	 que	 sempre	 me	 sentín	 un	 anti-corpo,	 unha	 anti-bailarina,	

masculina,	 co	 pelo	 curto,	 baixa	 de	 altura,	 con	 pelos	 nas	 pernas	 e	 visiblemente	

lesbiana.	 Partimos	 da	 miña	 experiencia	 persoal	 pero	 non	 buscabamos	 unha	

historia	 autobiográfica,	 senón	 que	 deixamos	 que	 outros	 corpos	 atravesaran	 o	

traballo	coa	intención	de	construír	unha	identidade	en	sospeita,	xogando	coa	idea	

da	 coreo-biografía-pirata.	 Un	 dos	 corpos	 que	 me	 acompaña	 é	 o	 da	 escritora	

lesbiana	e	feminista	Joanna	Russ,	na	que	nos	inspiramos	a	partir	do	libro	que	non	

foi	traducido	ao	castelán	ata	o	2018	e	titulado	Cómo	acabar	con	la	escritura	de	las	

mujeres	 (Russ,	 J.	 2018)	onde	 expón	 as	 estratexias	 utilizadas	pola	 sociedade	para	

ignorar,	 condenar	 e	 monosprezar	 ás	 mulleres	 que	 producen	 literatura.	 Na	 peza	

xogamos	coas	premisas	que	ela	propón	extrapolándoas	ao	mundo	da	danza,	onde	

sucede	 algo	 similar	 co	 continuo	desprestixio	 do	 traballo	 da	 bailarina	dubidando,	

constantemente	da	súa	capacidade	de	pensamento,	discurso	e	da	súa	capacidade	

creativa.	Nas	derivas	deste	 xogo	 co	 texto	de	 Joanna	Russ	 chegamos	a	 imaxinar	 a	

@muller6ollos 
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idea	 dunha	 anti-bailarina,	 dese	 anti-corpo	 que	 baila	 bailando,	 cuestionando	 que	

bailar	resulte	raro	e	reafirmando	que	tódolos	corpos	poden	bailar.		

	

Portada	e	contraportada	do	libro	de	Joanna	Russ,	(2018).	
Fotografía:	Andrea	Quintana	

Tanto	na	danza	moderna	como	na	contemporánea	encontramos	un	gran	número	

de	mulleres	cun	importante	protagonismo	polos	seus	cuestionamentos	e	prácticas,	

pero	 “las	 carreras	 de	 aquellas	 mujeres	 que	 participaron	 de	 forma	 creativa	 y	

artística,	 bien	 como	 creadoras,	 bien	 como	 agentes	 de	 creación	 en	 el	 ámbito	 del	

ballet	han	 sido	 lentamente	eclipsadas	y,	 en	muchos	 casos,	 olvidadas.”	 (Ana	Abad	

Carlés,	2015:	9).	É	cara	os	anos	90	que	as	artes	 interpretativas	comenzaron	a	ter	

certa	relevancia,	grazas	a	estudos	como	os	de	Foucault	sobre	o	control,	o	poder,	o	

corpo	 e	 a	 sexualidade	 e	 a	 gran	 aportación	 da	 historiografía	 feminista	 coa	 que	

puidemos	crear	discursos	sobre	a	danza	con	perspectiva	de	xénero.		

A	maioría	das	 técnicas	buscan	a	normalización	dos	corpos,	un	canon	estético,	no	

texto	 La	 danza	 clásica	 como	 discurso	 de	 la	 diferencia	 a	 investigadora	 Beatriz	

Martínez	del	Fresno	(2001)	fálanos	de	cómo	a	danza	clásica	moldeou	os	corpos	das	

bailarinas	ao	 seu	antollo,	 creando	así	unha	academia	de	control	na	que	negar	ao	

corpo,	 a	 súa	 sexualidade,	 o	 seu	 peso,	 o	 seu	 olor,	 a	 súa	 forma,	 invisibilizando	 os	

corpos	vividos,	os	corpos	con	discurso	e	 formas	propias,	convertendo	o	corpo	da	

bailarina	nun	obxecto	máis	que	nun	suxeito,	exposto	para	o	pracer	dun	público	que	

observa	dende	unha	mirada	masculina	na	que	imperan	os	estereotipos	de	xénero.	
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Nos	 inicios	 do	 século	 S.XX	 comezaron	 a	 cuestionarse	 os	 modelos	 ditados	 pola	

academia	 da	 danza	 clásica.	 Quizais	 quen	 encarnou	 un	 dos	 cambios	 máis	

representativos	foron	os	Ballets	Rusos	de	Diaguilev	con	Nijinski	como	coreógrafo,	

deixando	mostra	de	 todos	estes	 atrevementos	 e	 cuestionamentos	dos	que	bebeu	

posteriormente	 a	 danza	 moderna.	 Nijinski	 abordou	 nas	 súas	 coreografías	 a	

sexualidade	 e	 non	 podemos	 obviar	 as	 controversias	 que	 produciron	 no	 público	

pezas	 como	 Le	 sacre	 du	 printemps	 (1913)	 ou	 L´aprés	 midi	 de	 un	 Faun	 (1912),	

bailada	 por	 Nijinski	 da	 man	 da	 súa	 irmá	 e	 tamén	 coreógrafa,	 absolutamente	

invisibilizada	e	pouco	recoñecida,	Bronislava	Nijiska	xunto	á	que	interpretou	esta	

peza	 na	 que	 escenificou	 un	 orgasmo,	 poñendo	 sobre	 a	 escena	 a	 expresión	 do	

pracer	erótico.	

O	corpo	ten	sido	o	territorio	de	control	político,	social	e	cultural	mais	directo,	pero	

tamén	un	lugar	de	resistencia,	de	rebelión	e	de	expresión,	cunha	gran	capacidade	

de	 subversión.	As	 bailarinas	 estiveron	 ao	 servizo	dos	discursos	dos	homes	 ata	 o	

recoñecemento	 no	 século	 XX	 de	 creadoras,	 coreógrafas,	 directoras	 de	 escena,	 e	

bailarinas	 que	 revolucionaron	 dende	 súa	 práctica	 artística,	 cuestionando	 e	

cambiando	os	paradigmas	da	danza	 como	pode	 ser	 o	 caso	de	Loïe	 Fuller	 (1862-

1928),	 Isadora	 Duncan	 (1878-1927)	 Ruth	 Saint	 Denis	 (1878-1968),	 Doris	

Humphrey	(1895-1958)	Mary	Wigman	(1886-1973),	Antonia	Mercé	(1880-1936),	

Valeska	Gert	 (1892-1978)	Tórtola	Valencia	 (1882-1955)	 Joséphine	Baker	 (1906-

1975)	e	mais	adiante	Trisha	Brown	(1936-2017),	Ana	Halpin	(1920-2021),	Yvonne	

Rayner	(1934)	ou	Simone	Forti	(1935)	e	unha	longa	lista	de	moitas	outras.		

Na	 historia	 da	 danza	 sufrimos	 ademais	 dunha	 falta	 de	 arquivo,	 pois	 escribir	 a	

danza	 implica	 o	 reto	 de	 deixar	 un	 rexistro	 lexible	 e	 perdurable,	 captar	 algo	 que	

sucede	 a	 través	 do	 corpo	 e	 no	 momento	 presente,	 unha	 arte	 efémera	 que	

incomoda,	 afecta,	descoloca	e	 complexiza	os	modos	de	estar,	desestabilizando	as	

lóxicas	 da	 palabra	 e	 ameazando	 a	 linguaxe	 normativa	 patriarcal.	 Case	 non	 hai	

textos	sobre	danza	pois	parece	que	non	foi	interesante	reflexionar	sobre	unha	arte	

practicada	 na	 súa	 maioría	 por	 mulleres,	 unha	 arte	 na	 que	 o	 corpo	 se	 atopa	 no	

centro	da	acción,	operando	fóra	dos	marcos	hexemónicos	ao	trascender	a	palabra,	

sen	 un	 sistema	 de	 notación	 normalizado.	 Quizais	 por	 todas	 estas	 cuestións	 sexa	
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considerada	unha	arte	menor,	pois	sempre	estivo	subordinada	dentro	das	artes,	da	

cultura	e	da	vida.		

Unha	 das	 carencias	 máis	 evidentes	 é	 a	 falta	 de	 textos	 que	 permitan	 coñecer	 a	

evolución	desta	arte,	o	libro	Historia	da	dança	contemporánea	na	Galiza	(Becerra,	

A.	 2021)	 é	 o	 primeiro	 que	 recolle	 a	 evolución	 da	 danza	 contemporánea	 galega	

dende	 o	 Ballet	 Rey	 de	 Viana,	 pasando	 polas	 primeiras	 academias	 de	 danza	 nos	

anos	oitenta	cara	a	época	dourada	coa	Sala	Nasa,	o	Teatro	Galán	o	En	Pé	de	Pedra	e	

cada	 vez	 mais	 programación	 de	 danza,	 a	 creación	 do	 CCG,	 DANESGA	 o	 Festival	

Empape	 o	 Teatro	 Ensalle,	 o	 Corpo(a)Terra,	 entre	 outras	 propostas	 e	 proxectos,	

finalizando	 cun	 percorrido	 polas	 coreógrafas	 galegas	 ata	 o	 2010	 e	 un	 apéndice	

sobre	algunhas	pezas	da	última	década.	Os	espazos	e	festivais	que	cabo	de	nomear	

non	existen	xa	e	algunhas	das	propostas	e	 coreógrafas	polas	que	 transitamos	no	

percorrido	do	libro,	xa	non	están,	neste	caso	non	polo	seu	movemento	fugaz	senón	

polo	efémero	apoio	da	institución	pública.	

Antidanzas	que	danzan.	Prácticas	artísticas	dende	a	resistencia						

corpos	resistentes	·	corpos	residentes	·	corpos	resilientes	

Propoñemos	 entón	 imaxinar	 a	 posibilidade	 dunha	 danza	 resistente,	 unha	 anti-

danza,	anticorpos	antidanzantes:	Invadir	os	ocos	que	nos	permitan	unha	marxe	de	

acción	 na	 representación	 dun	 novo	 mapa	 corporal.	 Idear	 comunidades	

espontáneas	 de	 resistencia	 que	 colaboren	 na	modificación	 dun	 diálogo	 creativo.	

Debuxar	 novos	 marcos	 de	 recoñecemento	 que	 contemplen	 a	 existencia	 dunha	

comunidade	corporal	que	desafía	as	estruturas	normativas.	A	danza	como	práctica	

artística	 da	 disidencia,	 como	 busca	 da	 posibilidade	 de	 subverter	 as	 posicións	 de	

subordinación	 dos	 corpos	 abxectos,	 gordos,	 freaks,	 residentes-resistentes-

resilientes.		

Imos	visitar	tres	prácticas	artísticas	que	utilizan	a	danza	como	medio	de	expresión,	

co	corpo	fóra	da	norma,	co	corpo	rexeitado,	co	corpo	abxecto	como	punto	de	parti-

da.	Pezas	que	se	moven	nas	marxes	dos	modelos	hexemónicos	de	representación	

escénica,	 propostas	 de	 difícil	 etiquetación,	 prácticas	 queer	 que	 cuestionan	 a	
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normalidade	 creando	 unha	 nova	 danza,	 unha	 danza	 do	 futuro,	 unha	 danza	 do	

futuro	anormal.	

Comezamos	 a	 viaxe	 con	 Antonia	 Baher,	 unha	 coreógrafa,	 cineasta	 e	 performer	

austríaca	 afincada	 en	 Berlín	 cuxo	 traballo	 se	 caracteriza	 por	 non	 ter	 un	método	

único	ou	unha	disciplina	concreta	como	vía	de	expresión.	Ela	propón	fórmulas	de	

creación	a	través	da	colaboración	con	outras	artistas,	tendo	como	punto	de	partida	

en	cada	creación	o	xogo.	No	2017	no	Festival	Belga	The	future	is	feminist	Antonia	

Baher	presentou	unha	peza	titulada	Normal	Dance,	“Un	trío	de	danza	de	tres	Butch,	

que	 son	 butch	 e	 o	 mesmo	 tempo	 outras	 moitas	 cousas”	 (Baher,	 2017).	 Sobre	 a	

escena	 tres	 corpos	 abxectos,	 gordos,	masculinos	 que	 comparten	 unha	 corporali-

dade	claramente	 fóra	do	canon	da	danza,	non	son	corpos	adestrados	para	bailar,	

pero	poden	bailar.	O	 corpo	 como	 lugar	 da	 acción	 e	 a	 danza,	 a	 coreografía,	 como	

dispositivo	co	que	levar	a	cabo	esta	acción,	colocar	o	discurso	no	corpo	mesmo.		

En	Normal	Dance	os	corpos	cuestionan,	interpelan	e	abren	a	pregunta	sobre		

Cales	son	os	corpos	que	poden	bailar?	

	

Normal	Dance,	Antonia	Baher	(2017).	Fotografía:	páxina	web	de	Antonia	Baher	
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Atopámonos	con	Antonia	Baher	neses	espazos	fronteirizos	entre	a	danza,	as	artes	

do	movemento	 e	 esas	 prácticas	 bastardas	 que	 foxen	 dunha	 clasificación	 forzada	

pola	 industria-cultural	deste	mundo-capitalista	que	consume	e	consume	e	consu-

me	dentro	duns	patróns	coñecidos	e	recoñecidos	cos	que	dominar	e	controlar	as	

nosas	 miradas.	 Pero	 se	 abrimos	 e	 expandimos	 ese	 ollar	 podemos	 atopar	 nas	

periferias	 dos	 ollos	 esas	 artes	 raras,	 artes	 vivas,	 outras	 artes	 e	 corpos	 onde	 hai	

anos	que	 se	 transgrediron	as	 fronteiras	 entre	disciplinas,	 onde	o	proceso	 é	mais	

importante	que	o	resultado	e	onde	cada	proposta	ten	a	súa	propia	identidade	fóra	

do	 binomio	 e	 a	 norma.	 Estas	 prácticas	 parten	 na	 súa	 maioría	 dende	 o	 corpo,	

rompendo	coa	hexemonía	do	texto,	do	autor,	dándolle	un	espazo	ao	descoñecido.		

Temos	 entón	 unha	 coreógrafa	 que	 traballa	 cunha	 linguaxe	 máis	 próxima	 a	

experimentación	 bastarda	 que	 a	 coreografía	 normativa	 e	 imos	 directas	 a	 outras	

artistas	cun	forte	compromiso	político,	que	utilizan	a	danza	como	fío	condutor	das	

súas	pezas,	Cabello/Carceller.	Estas	artistas	traballan	baixo	propostas	de	carácter	

interdisciplinar	 coas	 que	 estudan	 os	medios	 hexemónicos	 de	 representación	 das	

prácticas	 visuais,	 suxerindo	 alternativas	 críticas	 dende	 un	 enfoque	 conceptual	 e	

utilizando	estratexias	como	a	apropiación	ou	a	performance.	No	2013	comezaron	a	

explorar	os	ritmos	da	linguaxe	filosófica	nun	desexo	de	poñer	corpo	ás	palabras	e	á	

musicalidade	 que	 producían	 os	 textos	 de	 ensaio	 teórico,	 pois	 consideraban	 que,	

deste	xeito,	era	posible	extraer	significados	que	non	poden	ser	ditos	coa	palabra	e	

abrir	novas	capas	de	entendemento.	Unha	destas	intervencións	titulouse	Bailar	el	

género	en	disputa,	partindo	do	texto	filosófico	de	Judith	Butler	El	género	en	disputa	

(1990).	 Esta	 performance	 ten	 un	 carácter	 procesual	 que	 implica	 a	 búsqueda	 de	

corpos	 in-disciplinados,	 non-disciplinados	 ou	 non	 acostumados	 a	 unha	 técnica	

académica	para	a	realización	dunha	coreografía	que	ademais	 tampouco	 ten	unha	

música	 ao	 uso,	 pois	 a	 música	 serán	 as	 palabras	 do	 texto	 e	 a	 súa	 propia	

musicalidade.		

Cabello/Carceller	 poñen	 o	 foco	 nun	 modo	 de	 traballar	 baseado	 na	 creación	 en	

colectividade,	 pois	 a	 peza	 realízase	 baixo	 unha	 metodoloxía	 de	 obradoiro,	 as	

persoas	 participan	 da	 súa	 construción,	 estudan	 os	 textos	 e	 deciden	 sobre	 a	

coreografía,	 presentando	 o	 resultado	 ao	 público	 unha	 única	 vez	 que	 queda	

rexistrada	 nunha	 gravación.	 Fíxose	 en	 Santiago	 de	 Chile,	 México	 e	 Madrid,	 ao	
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realizala	en	diferentes	contextos	e	cidades	deu	a	posibilidade	de	explorar	diversas	

interpretacións	e	aproximación	ao	 texto	pois	a	diversidade	cultural	propón	unha	

dimensión	 política	 máis,	 unha	 nova	 capa	 en	 relación	 a	 ruptura	 coas	 normas	 do	

xénero	(Cabello/Carceller	2013).		

	

Bailar	el	género	en	disputa	#2,	Cabello/Carceller	(2014)		
Fotografía:	Cabello/Carceller	

Cabello/Carceller	xogan	coas	linguaxes	en	busca	da	intersección	e	a	mestura	entre	

disciplinas,	nun	espazo	no	que	a	teoría	toma	corpo.	Puidemos	velas	recentemente	

no	 Festival	 Plataforma	 de	 Santiago	 de	 Compostela	 coa	 performance	 Rapear	

filosofía,	 onde	 xogan	 de	 novo	 a	 desestruturar	 os	 modos	 de	 lectura	 tradicional	

nunha	 performance	 onde	 os	 textos	 son	 rapeados,	 fragmentados,	 (re)apropiados,	

(re)construídos	e	musicalizados.	Cando	estiveron	en	Galicia	no	2020	contaron	coa	

participación	 de	 Menina	 Arroutada,	 García,	 Rendi	 Nue	 y	 Dj	 Mil	 quen	 (re)inter-

pretaron	 os	 textos	 filosóficos	 de	 Michel	 Foucault,	 Susan	 Sontag,	 Judith	 Butler	 e	

Achille	Mbembe.	

Estas	artistas	foron	pioneiras	na	introdución	da	teoría	queer	e	as	prácticas	artistas	

queer	no	territorio	español,	 formando	parte	ademais	do	mítico	colectivo	artivista	

LSD	 (lesbianas	 sin	 dueño,	 lesbianas	 se	 difunden,	 lesbianas	 sin	 duda,	 lesbianas	
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sospechosas	de	delirio,	lesbianas	sin	dinero,	lesbianas	son	divinas,	lesbianas	sudando	

deseo...)	 colectivo	 do	 que	 formaba	 parte	 entre	 outras	 a	 artista	 e	 activista	 galega	

Fefa	 Vila.	 No	 traballo	 de	 Cabello/Carceller	 atopamos	 o	 cuestionamento	 sobre	 o	

sexo,	 o	 xénero	 e	 a	 sexualidade,	 como	 tamén	 é	 o	 caso	 de	 Daniel	 Mariblanca,	 un	

bailarín	 que	 traballa	 con	 corpos	 fóra	 do	 canon	 estético	 corporal	 e	 identitario,	

corpos	freaks,	corpos	monstruosos.		

	

Normal,	Daniel	Mariblanca	(2021)		
Fotografía:	Ursula	Kaufmann	e	Tale	Hendnes	

Daniel	 Mariblanca	 ademais	 dun	 referente	 podémolo	 considerar	 un	 bailarín	

expandido	 ao	 construír	 contexto	 coa	 súa	práctica.	No	2018	 creou	o	proxecto,	71	

Bodies	1	Dance,	xunto	á	fotógrafa	Mar	C.	Llop	e	á	cineasta	Úrsula	Kaufmann,	unha	

iniciativa	coreográfica	multidisciplinar	na	que	Mariblanca	partiu	das	experiencias	

de	 corpos	 considerados	 abxectos,	 como	 o	 seu,	 experiencias	 de	 71	 persoas	

trans/non	 binarias	 que	 participaron	 do	 proceso	 desta	 creación.	 A	 raíz	 deste	

proxecto	creou	a	compañía	inclusiva	e	transxénero	71Bodies	co	obxectivo	de	crear	

unha	sociedade	máis	aberta	e	inclusiva	a	través	da	danza.	O	segundo	proxecto	foi	

In	First	Person	que	consta	de	tres	partes:	A	primeira	The	Hause	baseada	en	10	live	

streaming	con	9	protagonistas	trans,	a	segunda	parte,	The	Festival,	un	festival	que	

propón	conferencias	e	performances	con	profesorado	trans	e	a	terceira	parte,	The	

Dance,	que	consta	de	9	protagonistas	trans	que	acompañan	ao	público	nunha	viaxe	
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performativa	a	través	dos	xéneros	e	da	danza,	borrando	os	límites	entre	trans/non	

trans,	artistas/público.	Pola	súa	labor	social	e	cultural	Mariblanca	recibiu	o	Premio	

Artista	do	ano	en	Bergen	(Noruega)	no	2019.		

In	First	Person:	https://vimeo.com/556174717	

Teaser	Normal:	https://vimeo.com/707715602	

No	 traballo	 de	Mariblanca	 o	 corpo	 abxecto	 atópase	 no	 centro	 para	 axudarnos	 a	

cuestionar	 pois	 “fijarnos	 en	 estos	 cuerpos	 fallidos	 o	 monstruosos	 nos	 ayuda	 a	

desviar	la	atención	sobre	las	normas	imperantes,	que	preferimos	ignorar	como	son	

la	heteronormatividad	y	el	cuerpo	bello	y	capacitado,	normas	monstruosas	a	su	vez	

que	constriñen	nuestras	vidas	y	experiencias”	(Platero	y	Rosón,	2012:	127).	Estas	

realidades	 a	 miúdo	 ignoradas,	 sinaladas	 e	 parte	 do	 tabú	 social	 son,	 a	 súa	 vez	

necesarias	pois	estes	monstros	“evidencia	lo	que	el	orden	social	oculta	y	reprime,	

advierte	así	del	peligro	intrínseco	que	existe	en	el	orden	de	la	diferencia.”	(Platero	

y	 Rosón,	 2012:	 130).	 Todas	 estas	 coreografías	 fóra	 do	 canon	 teñen	 en	 común	 a	

interdisciplinariedade,	 son	 pezas	 que	 mesturan	 as	 linguaxes,	 que	 fan	 corpo	 a	

teoría.	 Nesa	 intersección	 prodúcese	 unha	 simbiose,	 un	 oco	 onde	 a	 práctica,	 fóra	

das	xerarquías	e	baseada	no	traxecto	mais	que	no	resultado,	é	diversa	en	canto	os	

modos	 normativos	 de	 crear,	 pois	 desprazan	 a	 figura	 de	 autoridade	 e	 propón	 un	

novo	marco	de	creación.		

Eu,	únome	a	esta	caravana	de	monstros.		

	

Con	todes	nós:	

Un	corpo	en	rebelión,	atravesado,	sublevado,	a	bailarina	non	normativa,	a	bailarina	

faquir,	a	taumaturga,	a	subalterna.	Un	corpo	que	pesa,	que	ocupa,	non	levita,	raro	e	

molesto,	 un	 corpo	 lesionado,	 con	 rastros	 da	 violencia	 normativa.	 A	 bailarina	

maricona,	a	bailarina	machirula,	á	que	invade	os	grandes	saltos	reservados	para	os	

homes.	 A	 que	 leva	 pelos	 nas	 pernas.	 A	 que	 nunca	 quixo	 ser	 Giselle.	 (O	 raro	 é	 que	

bailar	sexa	raro,	VACAburra.	2020).	
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O	raro	é	que	bailar	sexa	raro,	VACAburra/Andrea	Quintana	(2021).		
Fotografía	JC.Arévalo	
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