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Introdución	

Sexualidades	 Des-Xeneradas	 na	 práctica	 escénica	 galega	 contemporánea,	 busca	

analizar	 a	 representación	 das	 sexualidades	 no	 campo	 da	 práctica	 escénica	

contemporánea,	centrándose	en	 traballos	artísticos	que	cuestionen	a	sexualidade	

normativa	 e	 o	 xénero	 binario	 ao	 lado	 de	 propostas	 atravesadas	 por	 idearios	

bolleros,	 transfeministas,	 teoría	 cuir	 e	 activismos	 LGBIT+	 facendo	 unha	 especial	

mención	 a	 traballos	 realizados	 en	 territorio	 galego.	 Entendendo	 a(s)	

sexualidade(s)	 como	 unha	 pluralidade,	 fuxindo	 da	 visión	 única	 imperante	

heteronormativa	 e	 patriarcal	 do	 binomio	 masculino/feminino.	 Este	 artigo	 pode	

situarse	entre	as	derivas	e	continuidades	abertas	dentro	dunha	investigación	máis	

ampla	 que	 constitúe	 unha	 tese	 de	 doutoramento	 xa	 defendida	 e	 que	 convidaba	

dende	 a	 súa	 estrutura	 á	 exploración	 noutras	 investigacións,	 adaptándose	 a	

diversos	contextos	e	prácticas	escénicas.	Sempre	tendo	en	conta	o	cuestionamento	

da	 tríada	 sexo-xénero-sexualidade,	 centrando	 a	 ollada	 nestes	 parámetros	 e	

observando	a	súa	interrelación,	tentando	contemplar	prácticas	que	inciden	nalgún	

destes	aspectos	de	xeito	central.	

1.	Contemporaneidade	escénica	sexo-diversa:	Metodoloxías	
Carroñeras	

A	práctica	escénica	contemporánea	sitúase	nunha	mestura	de	linguaxes	artísticas	

que	navegan	por	 diversas	 disciplinas	 que,	 na	 súa	maioría,	 centran	 o	 discurso	no	

corpo	 como	 soporte	 esencial	 da	 representación.	 Esta	 arte	 do	 corpo	 despraza	 a	

palabra	como	punto	de	partida,	converténdoa	nun	elemento	máis	da	creación,	por	

veces,	 case	 inexistente.	 Búscase	 rachar	 as	 fronteiras	 ficcionais	 fuxindo	 do	

enmascaramento,	re-elaborando	os	seus	códigos	a	través	das	artes	performativas,	

a	danza,	as	artes	visuais	e/ou	as	artes	plásticas.	Trátase	de	cuestionar	o	dispositivo	

espectacular	na	súa	totalidade,	de	propoñer	prácticas	susceptibles	de	significados	

diversos	 que	 desbordan	 os	 camiños	 trazados	 por	 unha	 lectura	 determinada	 da	

dramaturxia	elaborando	unha	revisión	crítica	das	prácticas	escénicas.		

A	 hipótese	 central	 de	 traballo	 xira	 arredor	 desas	 estruturas	 que	 conforman	 esta	

contemporaneidade	escénica	que	vén	de	cuestionar	case	tódolos	elementos	que	a	
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constrúen,	 establecendo	 tensións	 respecto	 ao	drama,	 a	 narratividade,	 a	 acción,	 a	

performatividade,	 favorecendo	 o	 tránsito	 cara	 un	 espazo	 de	 fronteiras	 difusas,	

pero	 que	 semella	 resistirse	 a	 admitir	 a	 necesidade	 dun	 posicionamento	 crítico	 e	

artístico	ante	a	diversidade	sexo-xenérica.	Cabe	preguntarse	se	estes	dispositivos	

espectaculares	abranguen	unha	lectura	crítica	e	posicionada	dos	corpos	atendendo	

a	súa	 identidade	sexo-xénerica,	 tendo	en	conta	ademais,	o	xiro	performativo	que	

ten	 acontecido	 nos	 últimos	 anos	 e	 que	 sitúa	 aos	 corpos	 nese	 lugar	 central	 do	

discurso.	Cabe	preguntarse	se	esta	contemporaneidade	escénica	desbota	un	marco	

único	de	lectura	heteronormativa	patriarcal.		

Entendemos	entón	a	necesidade	de	analizar	o	cuestionamento	da	heteronorma	e	

os	 xéneros	 binarios	 a	 través	 da	 súa	 representación	 artística,	 de	 coñecer	 os	

principais	 mecanismos	 escénicos	 de	 construción	 das	 identidades	 sexuais	

diverxentes	e	axudar	á	creación	de	xenealoxías	escénicas	e	artísticas	alternativas	

que	poñan	en	cuestión	a	historia	heterocentrada.	Trátase	de	explorar	os	procesos	

de	 creación	 para	 achegarse	 ás	 metodoloxías	 da	 práctica	 artística	 e	 propoñer	

marcos	 metodolóxicos	 que	 axuden	 a	 subverter	 os	 marcos	 heteronormativos	 e	

poñer	 en	 relevo	 artistas	 e	 creacións	 invisibilizadas	 que	 den	 a	 coñecer	 outras	

posibles	 lecturas	 escénicas.	 Partimos	 dun	 traballo,	 nun	 primeiro	 momento,	

sustentado	na	revisión	e	análise	bibliográfica,	escénica	e	videográfica,	así	como	no	

estudo	de	fontes	primarias	e	secundarias	realizando	un	mapeo	que	posteriormente	

dimos	 en	 nomear	 como	mapeo	 movedizo	 que	 sabemos	 e	 buscamos	 irregular	 e	

incompleto,	en	continua	mobilidade	temporal	e	xeográfica	xa	que	non	se	trata	de	

facer	traballo	arquivístico	aséptico,	senón	un	percorrido	desorientado	atravesado	

pola	 práctica	 e	 polo	 corpo,	 na	 busca	 de	 abrir	 algún	 pequeno	 camiño	 ou	 vía	 de	

exploración.	

De	 xeito,	 nada	 sorpresivo,	 constatamos	 a	 escasa	 documentación	 e	 estudos	 sobre	

esta	temática	na	Galiza	así	como	no	Estado	español	–até	hai	poucos	anos	–	que	con	

algún	 artigo	 moi	 puntual	 e	 con	 escasas	 prácticas	 escénicas	 dentro	 destes	

parámetros	deixa	case	baleira	a	documentación	 inicial	específica	da	que	partir,	 e	

na	maioría	dos	casos,	 cun	enfoque	case	exclusivo	na	homosexualidade	masculina	

ou	nas	creacións	teatrais	achegadas	a	unha	ollada	filolóxica	esencialista	centradas	
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na	textualidade,	cunha	narrativa	lineal	e/ou	cunha	teatralidade	que	non	podemos	

considerar	contemporánea	no	que	a	parámetros	de	linguaxe	creativa	se	refire.		

Nunha	deriva	optimista,	na	Galiza	cabe	resaltar	algunha	publicación	de	novísimo	

cuño	 como,	 por	 exemplo,	Nós,	 xs	 inadaptadxs.	 Representações,	 desejos	 e	 histórias	

LGBTIQ	na	Galiza,	publicado	por	Através	Editora	no	2020,	que	sen	abordar	de	xeito	

central	a	práctica	artística,	fai	un	percorrido	por	diferentes	voces,	ollares,	metodo-

loxías,	disciplinas	e	temáticas	en	torno	a	cuestións	LGBTIQ+	galega	e	na	que	–aínda	

que	 se	 botan	 en	 falta	 algunhas	 voces	 que	 levan	 moito	 tempo	 pelexando	 neste	

campo–	contamos	con	dous	contributos	en	referencia	á	práctica	escénica	na	Galiza,	

un	 artigo	 propio	 titulado,	 Machonas,	 travestismos	 e	 contragéneros	 na	 práctica	

cénica	galega	e	outro	traballo,	Dramaturgias	queer	e	contestaçao	estética	na	Galiza,	

asinado	 por	Afonso	Becerra	 que,	 non	 dubido,	 van	 contribuír	 a	 deixar	 constancia	

dunha	 escena	 galega	 queer	 no	 berce	 e	 dalgunhas	 honestas	 loitas	 do	 pasado.	 No	

territorio	 español	 son	 tamén	 moi	 recentes	 as	 iniciativas	 e	 congresos	 cuxo	 eixo	

central	 sexa	 a	 escena	 LGBTIQ+	 como	 o	 I	 Congreso	 Internacional	 sobre	 Artes	

Escénicas	y	Diversidad.	‘Identidad,	cuerpo,	genero	y	violencias’	en	Murcia	no	2018	ou	

este	mesmo	Coloquio	no	que	se	inxire	este	artigo,	o	I	Coloquio	do	Observatorio	do	

Teatro	 Galego.	 ‘Corpos,	 afectos	 e	 sexualidades	 non	 normativas	 na	 escena	 galega’	

celebrado	 na	 Coruña	 este	 maio	 do	 2022,	 que	 con	 Carlos	 Biscainho	 á	 fronte,	 foi	

organizado	polo	Observatorio	do	Teatro	Galego	(OTG),	promovido	polo	grupo	ILLA	

en	colaboración	coa	Academia	Galega	de	Teatro.	Podemos	salientar	tamén	algunha	

iniciativa	xa	consolidada	como	a	de	Ana	Contreras	e	Alicia	Blas,	que	apela	de	xeito	

directo	 a	 puntos	 de	 vistas	 diversos	 do	 feito	 escénico,	 como	 son	 as	 Xornadas	 de	

Teatro	e	Feminismos	na	RESAD	de	Madrid,	que	puxeron	en	marcha	no	2013	e	que	

na	 súa	 sexta	 edición	 do	 2019	 co	 título,	 VI	 Jornadas	 Internacionales	 de	 Teatro	 y	

Feminismos	 de	 la	 RESAD:	 Las	 otras:	 feminismos	 desde	 el	 lado	 oscuro,	 organizadas	

por	 La	 Asociación	 Internacional	 de	 Teatro	 del	 Siglo	 XXI	 (AITSXX1)	 e	 o	 Grupo	 de	

feminismos	y	 estudios	de	género	de	 la	Real	Escuela	Superior	de	Arte	Dramático	de	

Madrid	 (RESAD),	 contaron	coa	Conferencia	plenaria	a	cargo	de	Gabriela	Cordone,	

co	título,	Teatro	lesbiano	y	feminismo:	convergencias	y	divergencias.		

Partindo	 destas	 metodoloxías	 de	 investigación	 iniciais	 máis	 achegadas	 ao	

académico,	evolucionamos	a	un	segundo	momento	no	periplo	metodolóxico	ao	que	
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chegamos	a	través	das	derivas	e	mesturas	da	investigación	feminista,	dos	estudos	

culturais	e	estudos	queer.	Fóronse	integrando	diversas	perspectivas	de	estudo	que	

nomeamos	como	Metodoloxías	Carroñeras	en	alusión	directa	á	proposta	do	teórico	

Jack	Hallberstam:	

Unha	 metodoloxía	 queer	 é,	 en	 certo	 xeito,	 unha	 metodoloxía	 carroñera,	 que	

utiliza	 diferentes	métodos	 para	 recoller	 e	 producir	 información	 sobre	 suxeitos	

que	 foron	deliberada	 ou	 accidentalmente	 excluídos	dos	 estudos	 tradicionais	 do	

comportamiento	humano.	A	metodoloxía	queer	trata	de	combinar	métodos	que	a	

miúdo	semellan	contraditorios	entre	sí	e	rexeita	a	presión	académica	cara	unha	

coherencia	entre	disciplinas	(Halberstam,	2008:35).		

Nestes	 desbordamentos	 metodolóxicos	 búscase	 a	 flexibilidade	 e	 maleabilidade	

necesaria	que	poida	atinxir	a	natureza	diversa	da	práctica	escénica	LGBTIQ+	e	que	

axude	 a	 encher	 os	 ocos	 metodolóxicos	 nestes	 cruce	 de	 camiños	 e	 perspectivas.	

Contemplamos	estas	mesturas	e	bastardaxes	acollendo	como	lugares	de	interese	e	

oportunidade	as	posibles	áreas	de	fricción.	

As	nosas	Metodoloxías	Carroñeras	vanse	situar,	con	Donna	Haraway,	aliñándonos	

no	lado	da	produción	dos	‘coñecementos	situados’,	cuestionando	a	neutralidade	e	

parcialidade	 da	 ciencia	 e	 reivindicando	 o	 privilexio	 da	 perspectiva	 parcial.	 Estes	

coñecementos	situados	preséntanse	como	unha	forma	de	obxectividade	feminista	

que	recoñece	a	ollada	subxectiva	de	cada	suxeito,	fuxindo	dos	coñecementos	dende	

arriba,	 ‘os	 trucos	 de	 Deus’,	 mencionados	 por	 Haraway,	 “Non	 buscamos	 a	

parcialidade	 porque	 sí,	 senón	 polas	 conexións	 e	 aperturas	 inesperadas	 que	 os	

coñecementos	 situados	 fan	 posibles.	 O	 único	 xeito	 de	 atopar	 unha	 visión	 máis	

ampla	 é	 estar	 nalgún	 sitio	 en	 particular”	 (1995:	 339).	 Reincidimos	 nesa	 falsa	

obxectividade	 da	 ciencia	 e	 tentamos	 buscar	 unha	 ética	 investigadora	 que	 non	

oculte	 os	 puntos	 de	 partida	 e	 as	 escollas	 conscientes,	 poñendo	 de	 relevo	 a	

capacidade	de	construír	coñecementos	dende	outros	lugares.				

Cabe	engadir	ademais	a	busca	dunha	ollada	interseccional	que	sirva	tanto,	de	base	

dunha	perspectiva	 crítica	multidisciplinar,	 como	de	 ferramenta	metodolóxica.	As	

perspectivas	feministas	e	queer	na	produción	de	coñecemento	teñen	contribuído	a	

cuestionar	 a	 universalidade	 tanto	 de	 obxectos	 como	 suxeitos	 de	 estudo,	

producindo	nocións	críticas	como	a	 interseccionalidade,	entendéndoa	como	unha	
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ferramenta	transformadora	que	se	pode	valer,	á	súa	vez,	de	toda	a	diversidade	de	

ferramentas	queer	e	feministas.	Como	sinala	Lucas	Platero,	será	esa	noción	queer	a	

que	posibilite	a	tarefa	de	proxectar	outras	realidades	sociais	posibles	e,	por	tanto,	

movilizadoras	 para	 xerar	 accións	 e	 metodoloxías	 para	 outros	 futuros	 posibles	

(2014:16).		

1.1.	Metodoloxías	carroñeras	para	corpos	invertidos	

Nunha	 deriva	 teórico-práctica,	 motivada	 pola	 difícil	 supervivencia	 do	 perfil	 de	

investigación-creación,	 xorde	a	necesidade	de	expandir	e	 acompañar	en	 linguaxe	

escénica	o	proceso	de	investigación	académica	dos	estudos	de	doutoramento	que	

acaban	por	 transformarse	nestas	Metodoloxías	 carroñeras	 para	 corpos	 invertidos,	

tamén	como	tentativa	de	validar	a	propia	práctica	escénica	como	 linguaxe	viable	

de	 investigación	e,	á	vez,	como	plataforma	de	transmisión	doutros	coñecementos	

posibles.	O	traballo	parte	do	material	teórico	da	propia	tese	e	adopta	o	formato	da	

conferencia-performativa,	modelo	habitual	e	aquecido	como	 linguaxe	de	explora-

ción	para	aunar	investigación	teórica	e	práctica	corporal.		

	

Metodoloxías	carroñeras	para	corpos	invertidos	dentro	das	
Residencias	Paraíso	2019.	O	Vello	Cárcere	de	Lugo.	Mostra	de	

traballo	en	proceso.	Fotografía:	Andrea	Quintana	
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Metodoloxías	 carroñeras	 para	 corpos	 invertidos	 foise	 desenvolvendo	 en	 diversas	

fases	de	creación,	cun	primeiro	momento	de	investigación	artística	levado	á	par	da	

investigación	 teórica,	 encadrada	 no	 marco	 das	 Residencias	 Paraíso	 2018	 do	

Colectivo	 RPM,	 un	 dos	 poucos	 espazos	 en	 Galiza	 desta	 características,	 aberto	 á	

experimentación	e	as	linguaxes	na	fronteira	de	diversas	disciplinas,	centradas	nas	

artes	 vivas	 e	 no	 movemento	 e	 que	 serve	 de	 apoio	 e	 de	 plataforma	 de	

experimentación.	 No	 acompañamento	 da	 peza	 estivo,	 a	 creadora	 e	 bailarina,	

Andrea	Quintana	que	posteriormente	vaise	 sumar	ao	elenco	da	peza,	 e	 tamén	se	

contou	nesta	fase	inicial	coa	asesoría	da	artista	e	arquitecta	María	Prada.	Todo	isto	

enmarcado	 no	 espazo	 do	 Vello	 Cárcere	 de	 Lugo,	 onde	 se	 realizou	 esta	 primeira	

residencia,	 antigo	 cárcere	 durante	 o	 franquismo,	 agora	 reconvertido	 en	 centro	

socio-cultural	 que	 ten	 unha	 tipoloxía	 arquitectónica	 baseada	 no	 panóptico	 do	

filósofo	 utilitarista	 Jeremy	 Bentham,	 desenvolto	 a	 finais	 do	 s.	 XVIII.	 Inevitable	

referencia	a	Foucault	que	realiza	unha	serie	de	reflexións	sobre	o	poder	utilizando	

o	panóptico	de	Bentham	como	metáfora	arquitectónica	do	modelo	universal	para	a	

sociedade	de	control,	na	súa	obra	Vixiar	e	castigar	(1975).		

O	 proceso	 destas	 Metodoloxías	 Carroñeras	 para	 corpos	 invertidos,	 foise	

completando	con	diversas	presentacións,	de	xeito	 fragmentado	e	en	 construción,	

variando	en	cada	ocasión,	como	no	marco	das	Oasis	Paraíso,	no	Rosalía	de	Castro	

de	A	Coruña,	(2019)	noutra	ocasión	adaptando	un	fragmento	á	plataforma	dixital	

zoom,	 dentro	 do	marco	 da	 XIX	 edición	 del	 Ciclo	 V.O.	 (Versión	 Original.	 Escena	 y	

pensamiento	queer),	neste	2020,	organizado	por	La	Fabulosa	e	El	Curro	DT,	Espacio	

Escénico,	espazo	destacado	na	difusión	e	 reivindicación	do	pensamento	queer	na	

escena	dende	hai	décadas.	Este	ciclo	V.O.	naceu	no	2002	coa	vocación	de	xerar	un	

espazo	 de	 encontro	 para	 compartir	 traballos	 escénicos	 cuxa	 liña	 abrangue	 a	

temática	LGBTIQ+.	A	peza	 tamén	estivo	dentro	do	programa	De	corpos	presentes,	

na	 Normal,	 espazo	 de	 intervención	 cultural	 da	 UDC,	 sendo	 estreada,	 despois	 de	

todo	este	percorrido	no	que	 foi	 tomando	 forma	grazas	a	 todos	estos	procesos	de	

investigación,	 en	 maio	 do	 2021	 dentro	 de	 Festival	 de	 Artes	 Performativas	

Plataforma	no	Teatro	Principal	de	Santiago	de	Compostela.	
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Metodoloxías	carroñeras	para	corpos	invertidos	dentro	do	Festival	
Plataforma	2021.	Teatro	Principal,	Compostela.	Estrea.	Fotografía:	

Manuel	G.Vicente	

2.	Escena	sexo-desxenerada	na	Galiza.	Xenealoxías	Dislocadas	

Botando	unha	ollada	polas	sexualidades	des-xeneradas	na	Galiza,	buscamos	unhas	

Xenealoxías	 Dislocadas	 que	 entendemos	 como	 unha	 intersección	 de	 itinerarios	

flexibles	 que	 trastocan	 as	 posibles	 lecturas	 da	 historia	 escénica	 dos	 corpos	

esquecidos	cuestionando	tamén	o	xeito	de	estruturar	e	contar	a	historia	que,	ao	fin	

e	ao	cabo,	non	deixa	de	ser	a	historia	do	home	branco,	occidental,	heterosexual	e	

burgués.	 Xenealoxías	 escénicas	 inzadas	 de	 corpos	 fronteirizos	 e	 corpos	

atravesados	 por	 lugares	 periféricos	 de	 enunciación,	 corpos	 que	 ademais	 toman	

camiños	 diversos	 de	 representatividade	 onde	 as	 identidades	 bolleras	 seguen	

relegadas,	facendo	gala	dunha	invisibilidade	que	pon	en	evidencia	os	mecanismos	

heteropatriarcais	 misóxinos	 e	 lesbófobos	 que	 perviven	 tamén	 nos	 discursos	 da	

escena.	Con	esta	temática	bollera	como	eixo	central,	unha	das	primeiras		–senón	a	

primeira	 da	 que	 se	 ten	 constancia	 na	 escena	 galega–	 é	 a	 montaxe	 de	 Elisa	 e	

Marcela.	Unha	historia	que	parece	conto,	de	A	Panadaría	Teatro,	estreada	o	14	de	
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outubro	do	2017	no	Teatro	Rosalía	de	Castro	de	A	Coruña.	Trátase	dunha	montaxe	

que	 non	 busca	 unha	 narratividade	 lineal	 que	 xoga	 coa	 ficcionalidade	 e	 coa	

construción	de	personaxes,	inxerida	nunha	comicidade	que	utiliza	os	corpos	como	

eixo	central	de	expresión,	desbotando	case	por	completo	o	elemento	espectacular	

cunha	partitura	escénica	e	musical	que	domina	por	completo	a	montaxe.	Na	equipa	

coa	 música	 orixinal	 de	 Ailén	 Kendelman,	 iluminación	 de	 Laura	 Iturralde	 e	

Montserrat	Piñeiro,	vestiario	Fanibell	na	que	realicei	a	dramaturxia	e	dirección	e	

con	Noelia	Castro,	Ailén	Kendelman	e	Areta	Bolado,	fundadoras	da	compañía,	como	

as	tres	intérpretes	que	encarnan	multitude	de	personaxes	que	transitan	pola	vida	

de	Elisa	e	Marcela	e	coas	que	escribimos	o	texto	orixinal	feito	a	pé	de	escena	e	de	

xeito	colectivo.		

Marcela	Gracia	Ibeas	e	Elisa	Sánchez	Loriga,	casadas	na	Igrexa	de	San	Xurxo	de	A	

Coruña	no	1901,	convertéronse	nun	dos	primeiros	matrimonios	do	mesmo	sexo	do	

que	 temos	 constancia	 rexistral	 aínda	 na	 actualidade.	 Para	 levar	 a	 cabo	 tal	 feito,	

Elisa	 e	Marcela	urdiron	 todo	un	plan	para	 conseguir	burlar	 as	normas	da	época:	

con	 Elisa	 travestida	 de	 home	 e	 convertida	 en	 Mario,	 conseguiron	 enganar	 ao	

párroco	 de	 San	 Xurxo	 e	 consumar	 unha	 cerimonia	 de	 voda	 pola	 igrexa	 que	

continúa	sendo	válida	a	día	de	hoxe	segundo	o	arquivo	diocesano,	dado	que	nin	a	

Igrexa	nin	o	Rexistro	Civil	anularon	as	actas	deste	matrimonio.		

A	montaxe	non	busca	unha	lectura	esencialista	das	identidades	sexuais,	senón	que	

transita	con	ironía	e	humor	por	tódolos	estereotipos	asignados	ás	lesbianas	reivin-

dicando	para	si	unha	 identidade	en	cuestión	da	bollera,	da	 tortilleira	que	se	vale	

das	ferramentas	que	ten	ao	seu	alcance	para	a	súa	vivencia	e	supervivencia	como	

neste	 caso	 o	 travestismo	 e	 a	 utilización	 do	 matrimonio.	 A	 historia	 de	 Elisa	 e	

Marcela,	 convertida	 en	 referente	 para	 colectivos	 LGBTQI+	 foi	 dada	 a	 coñecer	

principalmente,	 polo	 colectivo	 gay	 coruñés	 Milhomes,	 que	 levaba	 tempo	 reivin-

dicando	 o	 importante	 papel	 desta	 parella,	 chegando	 a	 crear	 no	 2002	 o	 Premio	

Homosexual	Parroquial	San	Jorge,	en	referencia	á	Igrexa	na	que	tivo	lugar	a	voda.	

Pablo	 Peinado	 organizou	 a	 exposición	 Marcela	 e	 Elisa	 na	 Normal,	 Espazo	 de	

Intervención	 Cultural	 da	UDC,	 na	 Coruña	 2011/2012.	 Será	 a	 finais	 do	 2008	que,	

coa	 publicación	 do	 libro	 de	 Narciso	 de	 Gabriel,	 Elisa	 e	 Marcela.	 Alén	 dos	 homes	

(2018),	 coñezamos	cun	punto	de	vista	historiográfico,	moitos	máis	datos	e	algún	
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documento	de	primeira	man.	No	proceso	de	creación,	 tiveron	 lugar	destacado	os	

referentes	 sobre	 travestismos	 de	 muller	 e	 os	 ensaios	 coas	 performance	 da	

masculinidade,	 experimentando	 coas	 prácticas	 drag	 king	 con	 referentes	 como	

Diane	 Torr,	 Dred	 Gerestant	 ou	 Bridge	Markland,	 cuestionando	 a	 construción	 do	

macho	e	deixándonos	influenciar	polas	male	impersonators	de	principios	do	século	

XX,	ficcionadas	por	Sarah	Waters	no	seu	Tipping	the	Velvet	(1998).		

Lembrando	certos	contextos	históricos	pódese	apreciar	como	a	elección	da	vesti-

menta	de	home	en	ningún	caso	é	un	acto	 inocente	senón	unha	escolla	consciente	

que	outra	vez	pon	o	ollo	en	camiños	anteriores,	como	o	acontecido	no	1821	cando	

unha	 regulamentación	 parlamentaria	 en	 España	 prohibiu	 expresamente	 que	 as	

mulleres	 accederan	 ás	 tribunas	 públicas	 da	 Cámara,	 provocando	 a	 protesta	

dalgunhas	mulleres	acudindo	vestidas	de	homes	(Expósito,	2016:	175).	

Podemos	 rastrealas	 tamén	 entre	 os	 numerosos	 casos	 dese	 travestismo,	 do	 que	

moitas	artistas,	escritoras	e	poetas	ao	longo	da	historia	fixeron	práctica	na	súa	vida	

cotiá	para	ter	acceso	a	ámbitos	de	exclusividade	masculina,	como	o	caso	da	galega	

Concepción	Arenal	(1820-1893)	que	se	vestía	de	home	para	poder	asistir	á	univer-

sidade.	 Travestismos	 que	 podemos	 encaixar	 na	 ampla	 etiqueta	 de	 travestismos	

funcionais	 que	 semella	 quedar	 curta	 ante	 o	 carácter	 altamente	 transgresor	 e	

contestatario	de	moitas	destas	vivencias.	

Outro	 exemplo	 na	 escena	 galega	 que	 contempla	 a	 presenza	 dos	 travestismos	 de	

muller,	nunha	liña	de	traballo	ben	distinta,	partindo	do	texto	Unha	primavera	para	

Aldara	de	Teresa	Moure,	 foi	a	montaxe	estreada	no	2009	por	Teatro	do	Atlántico	

dirixida	 por	 Xulio	 Lago.	 Cun	 reparto	 formado	 por	Amparo	Malo,	 Lucía	Regueiro,	

María	 Bouzas,	María	 Barcala,	 Pilar	 Pereira,	Marcos	 Correa,	 Belén	 Constenla,	 Josi	

Lage,	Agustín	Vega	e	Xoán	Carlos	Mejuto,	na	que	se	reflicte	a	historia	do	 interior	

dun	convento	no	contexto	das	revoltas	irmadiñas	do	século	XV,	onde	se	acolle	ao	

cabaleiro	 irmandiño	 ferido	 Don	 Nuno	 que	 finalmente	 se	 descobre	 como	 unha	

muller	que	chega	a	manter	unha	relación	 lésbica	coa	abadesa	que	a	acolle.	Aínda	

que,	como	manifesta	a	propia	autora,	Teresa	Moure,	no	prefacio	á	segunda	edición	

do	 libro,	 non	 busca	 concentrar	 a	 atención	 das	 posibles	 lecturas	 da	 obra	 nunha	

relación	lesbiana	senón	no	trasunto	da	liberdade	fronte	a	opresión.	Porén,	interé-

sanos	aquí	destacar	dita	relación	lesbiana	e	a	exploración	do	travestismo	de	muller	
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que	 fai	 Teresa	Moure	 ao	 situalo	 en	 épocas	máis	 remotas	 do	 que	 se	 adoita	 facer.	

Entroncando	coas	correntes	de	estudos	que	se	alonxan	da	idea	de	situar	a	tradición	

destes	 travestismos	 no	 teatro	 do	 s.XVII	 e	 apuntan	 á	 existencia	 de	 toda	 unha	

tradición	 subterránea	 de	 travestismos	 femininos	 na	 cultura	 popular	 en	 épocas	

anteriores.	

Na	escena	galega	cabe	destacar	a	figura	da	creadora	Dorotea	Bárcena	(1944-2016),	

muller	 da	 escena	 feminista,	 lesbiana,	 directora,	 dramaturga	 que	 tanto	 coa	 súa	

propia	compañía	Teatro	da	Lúa	(1987),	como	con	outras,	reivindicaba	a	figura	da	

muller	creadora,	sendo	unha	das	primeiras	directoras	do	CDG,	dramaturga	e	actriz	

que	 con	 espectáculos	 da	 súa	 autoría	 como	Mullieribus	 (1987),	 ou	As	mulleres	 do	

porvir	(2003),	abordaba	todo	tipo	de	temáticas	e	criticaba	o	papel	das	mulleres	na	

sociedade	patriarcal.	

Nestas	figuras	escénicas	destacadas	que	abriron	camiños,	hai	que	nomear	tamén	a	

artistas	 como	 o	 actor	 e	 escritor	 Vicente	Montoto	 ou	 o	 dramaturgo	 e	 director	 de	

orixe	 brasileira	 Roberto	 Cordovani	 moitos	 anos	 afincado	 na	 Galiza	 e	 que	 con	

espectáculos	 destacados	 como	 Olhares	 de	 perfil	 (1987)	 deixou	 pegada	 co	 seus	

travestismos,	dando	vida	a	figuras	como	Greta	Garbo.	

Hai	 que	 nomear	 tamén	 a	 directoras	 como	 Cristina	 Domínguez	 que	 	 –xunto	 a	

Alfredo	Rodríguez–	creou	a	 compañía	Factoría	Teatro	 (1992)	coa	que	abordaron	

textos	máis	contemporáneos	con	linguaxes	arriscadas	como	Os	homes	só	contan	ata	

tres	(2006)	de	Antón	Lopo.	

Se	 cadra	 dos	 poucos	 proxectos	 escénicos	 pioneiros	 na	 Galiza,	 cunha	 ollada	

claramente	 cuir,	 diversa	 e	 apostando	 polas	 linguaxes	 contemporáneas	 cabe	

destacar	o	proxecto	de	Teatro	Bruto	 (1997),	 con	Xavier	Picallo,	Paulo	Rodríguez,	

Gloria	Rico	e	Robert	Bass	que	con	traballos	como	Cachorros	sen	domesticar	(1997)	

ou	 Detritus	 corazón	 (1998)	 facían	 unha	 clara	 aposta	 por	 unha	 ollada	 cuir	 que	

atravesaban	dun	universo	gay,	kistch,	pop,	cheo	de	excesos,	hipérboles	e	adornos	e	

poñendo	 en	 escena	 corporalidades	 e	 vivencias	 diversas	 nunha	 das	 apostas	máis	

radicais	neste	sentido.	

E	seguindo	liñas	similares,	hai	que	nomear	tamén	a	Nut	Teatro	(2006),	dirixida	por	

Carlos	Neira,	 con	proxectos	como	Corpos	Disidentes	 (2006),	 creación	colectiva	na	

que	 abordaba	 a	 construción	 das	 identidades	 co	 fío	 condutor	 do	 corpo	 como	
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principal	 ferramenta	 de	 expresión,	 interpretado	 por	 Iria	 Sobrado,	 Nerea	 Barros,	

Andrea	 Pino	 e	 Xiana	 López,	 ou	 propostas	 como	 4.48	 Psicose	 (2007),	 posta	 en	

escena	dun	texto	da	dramaturga	Sarah	Kane	que	por	primeira	vez	se	presentou	en	

galego	coa	actriz	Arantza	Villar	e	o	propio	Carlos	Neira	en	escena,	presentado	na	

octava	edición	da	Zona	Alternativa	da	Sala	Nasa,	ou	A	Mirada	de	Pier	 (2008)	que	

presenta	 o	 tema	 do	 desexo	 como	 liña	 argumental	 cunha	 dramaturxia	 de	 Clara	

Gayo.	

Como	sinala	Afonso	Becerra,	tampouco	hai	que	esquecer	as	linguaxes	e	presenzas	

que	 vén	 desenvolvendo	 dende	 hai	 décadas	 a	 compañía	 Matarile	 Teatro	 (1986)	

xogando	 sempre	 coas	 testemuñas	 e	 vivencias	 de	 artistas	 que	 traballan	 nos	 seu	

espectáculos	 amosando	 diversidades	 que	 se	 alonxan	 da	 presentación	 unívoca	

heterocentrada.	Así	destacan	xogos	de	travestismos,	como	o	de	José	Campanari	en	

Cerrado	por	 aburrimento	 (2009),	 ou	das	 irmás	Contreras	 en	Antes	 de	 la	metralla	

(2016)	 ou	 Ricardo	 Santana	 e	 Celeste	 González	 en	Daimon	 (2019).	 Chegando	 en	

ocasións	 a	 tratar	 de	 xeito	 explícito	 a	 homosexualidade	 como	 en	 Illa	 Reunión	

(2006),	por	parte	do	actor	Roberto	Leal	(Becerra,	2020:	69).	Roberto	Leal,	tamén	

aborda	a	temática	gay	na	peza	co	bailarín	e	coreógrafo	Daniel	Abreu,	Nuevamente	

ante	 ti	 fascinado	 (2008).	 E	 tamén	participará	 xunto	 a	 Xosé	 Luis	 Bernal	 ‘Farruco’	

dirixido	por	Gloria	Rico	para	a	compañía	Teatro	en	Punto,	na	peza	Unha	rosa	entre	

as	pernas	 (2013)	de	Afonso	Becerra	que,	como	autor,	 ten	publicado	 tamén	 libros	

como	Textículos	dramáticos	e	posdramáticos	(2013).	

Na	 escrita	 podemos	 destacar	 figuras	 como	 Mª	 Xosé	 Queizán	 con	 obras	 teatrais	

como	 Neuras	 (2009)	 da	 compañía	 Ónfalo	 Teatro,	 dirixida	 por	 Ana	 Contreras	 e	

Afonso	Becerra,	que	contaban	coa	presenza	de	personaxes	diversas	interpretadas	

por	 Laura	 Cuervo,	 Noemí	 Rodíguez	 e	 Javier	 Vázquez.	 A	 actriz	 e	 creadora	 Noemí	

Rodríguez	 que	 xunto	 a	 actriz	 e	 directora	 Andrea	 Jiménez	 formaron	 a	 compañía	

Teatro	 en	 Vilo	 (2012)	 con	 espectáculos	 como	 Generación	 Why,	Man	 Up	 ou	Hoy	

puede	ser	mi	gran	noche,	compañía	afincada	en	Madrid,	pero	con	gran	presenza	en	

Galiza	 e	 cuxas	 directoras	 acaban	 de	 realizar	 unha	 das	 últimas	 montaxes	 para	 o	

CDG,	Terceiro	Acto	(2021).	

Porén	 en	 moitas	 montaxes	 da	 escena	 galega,	 será	 as	 máis	 das	 veces	 esta	 unha	

presenza	puntual	sen	ocupar	a	centralidade	da	temática	ou	a	reflexión	e	na	maioría	
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dos	casos,	cunha	narratividade	lineal	e	dentro	de	formas	escénicas	non	achegadas	

a	 linguaxes	contemporáneas.	Así	 temos	exemplos	como	O	club	da	calceta	 (2008),	

novela	escrita	por	María	Reimóndez	e	adaptada	ao	teatro	para	Teatro	do	Morcego,	

dirixida	por	Celso	Parada	ou	a	máis	recente	A	compañeira	de	piso	(2019)	cun	texto	

de	 Jen	 Silverman	 que	 adaptou	 Contraproducións,	 dirixida	 por	 Candido	 Pazó	 e	

Belén	Pichel,	ou	o	espectáculo	Feminíssimas	(2020)	de	De	Ste	Xeito	Producciones,	

dirixido	por	Xavier	Castiñeiras	con	dramaturxia	de	Ester	F.	Carrodeguas.	

Atopamos	 tamén	 varios	 espectáculos	 que	 consideramos	 exemplos	 centrados	 na	

temática	 da	 identidade	 e	 diversidade	 sexual,	 vinculados	 a	 procesos	 de	 creación	

propia	 como	Flores	migratorias	 (2007)	 de	 Cía.	D2,	 comedia	 abertamente	 gai	 con	

textos	 de	 Diego	 Freire,	 Manu	 Lago,	 Fran	 Riveiro	 e	 Teresa	 de	 la	 Hera,	 dirección	

tamén	desta	última.	

A	compañía	Chévere	estreaba	o	espectáculo	Testosterona	(2009)	na	Sala	Nasa	de	

Compostela,	creación	reivindicada	como	proxecto	colectivo	firmado	por	Patricia	de	

Lorenzo,	 Natalia	 Outeiro	 e	 Xron,	 no	 que	 tamén	 cabe	 destacar	 o	 traballo	 de	

caracterización	 de	 Fanny	 Bello.	Testosterona,	 presentábase	 como	 unha	 obra	 que	

cuestionaba	a	división	normativa	da	sociedade	en	dous	sexos	e	abría	a	posibilidade	

dun	xénero	de	código	aberto,	copyleft,	modificable	e	flexible.	Este	traballo	buscaba	

ser	 un	 exorcismo	 emancipatorio	 e	 teatral	 recorrendo	 a	 diversas	 ferramentas	

escénicas	 e	 audiovisuais	 como	 a	música	 en	 directo,	 o	 vídeo,	 a	 performance	 ou	 a	

blasfemia.	Todo	isto,	sen	esquecer	os	elementos	propios	que	caracterizan	ao	teatro	

de	Chévere	como	son	o	humor,	a	irreverencia	ou	a	complicidade	co	público.	

Podemos	falar	tamén	do	traballo	do	bailarín	David	Loira	que,	en	pezas	como	Macho	

(2010),	 fai	 unha	 exploración	 da	 identidade	 e	 da	 corporalidade	masculina	 ou	 da	

presenza	de	Nico	Elsker	e	a	súas	performances	drag	king	que	realiza	en	solitario	ou	

como	 parte	 da	 compañía	Marinita	 y	 sus	maromas	 fundada	 por	 Eduardo	 Domín-

guez.	Hai	que	sinalar	o	traballo	do	director	e	dramaturgo	Gustavo	del	Río	tanto	coa	

súa	 compañía	Os	Náufragos	Teatro	 como	na	 co-dirección	 de	 festival	 do	 Corufest	

que	 este	 ano	 chegou	 a	 súa	 5ª	 edición	 e	 que	 recolle	 o	 relevo	 do	 desaparecido	 A	

Coruña	Visible,	celebrado	durante	sucesivas	edicións	dende	o	2007,	extensión	do	

Festival	Visible	celebrado	en	Madrid	durante	máis	dunha	década.	
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Hai	que	 facer	mención	a	pezas	 como	Nómades	 (2018)	de	Xarope	Tulú,	 compañía	

formada	 por	 Atenea	 García	 e	 Nicolás	 Zamorano,	 creación	 colectiva	 para	 a	 que	

realicei	 a	 dramaturxia	 e	 dirección,	 interpretada	 por	María	 Roja,	 Atenea	 García	 e	

Diego	M.	Buceta,	dirixida	a	crianzas	e	adolescentes	que	buscaba	a	exploración	das	

identidades	 de	 xénero,	 reivindicando	 o	 nomadismo	 como	 tránsito	 identitario	 e	

como	posibilidades	de	habitar	 a	beleza	do	diverso,	 e	 a	peza	Soño	dunha	noite	de	

verán	 (2017)	 da	 compañía	 Voadora	 	 –recentemente	 desaparecida–	 formada	 por	

Hugo	Torres,	 José	Díaz	e	Marta	Pazos	e	que	no	seu	décimo	aniversario	apostaron	

por	 unha	 revisión	 atrevida	 e	 lisérxica	 do	 texto	 de	 Sakespeare	 da	 man	 do	

dramaturgo	 chileno	 Marco	 Layera,	 abordando	 as	 identidades	 trans	 e	 apostando	

por	un	 espazo	de	 liberdade	onde	 tódolos	 corpos	 son	 válidos.	Dirixido	por	Marta	

Pazos	 –no	 que	 realicei	 a	 axudantía	 de	 dirección	 e	 o	 asesoramento	 na	 temática	

sexo-xénerica–	 e	 cun	 elenco	 formado	 por	 Anaël	 Snoek,	 Andrea	 Quintana,	 Areta	

Bolado,	Borja	Fernández,	Diego	Anido,	Hugo	Torres,	Janet	Novás,	José	Díaz	e	Paris	

Lakryma.	

Entre	os	traballos	máis	recentes	podemos	destacar	o	de	Davide	González,	dirixido	

por	Vanesa	Sotelo	coa	compañía	Incendiaria,	Microspectivas	dun	marica	millennial	

(2020)	 como	 unha	 das	 producións	 máis	 recentes	 de	 temática	 gay	 en	 territorio	

galego.	Así	como	a	creación	da	bailarina	Andrea	Quintana,	o	seu	solo	de	danza	O	

raro	é	que	bailar	sexa	raro	(2020)	que	se	vén	a	sumar	a	estas	creacións,	aportando	

a	singularidade,	de	estar	centrada	nunha	linguaxe	coreográfica	bastarda	dentro	da	

danza	 contemporánea	 que	 parte	 da	 exploración	 dun	 corpo	 de	 bailarina	 aberta-

mente	desviada,	cuir,	rara,	bollera	afondando	na	falta	de	visibilidade	e	ausencia	de	

representación	do	colectivo	lesbiano	nas	artes	escénicas	galegas.			
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