
…Nunha sociedade de individuos, todos deben ser

individuos; nese sentido, alo menos, os membros de

dita sociedade son calquera cousa menos individuais,

distintos ou únicos. Todo o contrario: son

asombrosamente semellantes, xa que deben seguir a

mesma estratexia vital e utilizar señas compartidas …

(Zygmunt Bauman) Vida Líquida



Cando perdemos a memoria… perdemos a nosa identidade?

En Des-memoria-2 xógase coa idea da  perda da memoria, tomando a ésta como 

elemento identitario. 

Desdibuxando as lembranzas, configuramos un crebacabezas onde os recordos reaies, 

os inventados, os roubados e as preguntas sobre a memoria (conceptos biolóxicos e 

culturais)  trócanse no verdadeiro leitmotiv do espectáculo. Este xogo lévase más aló da 

acción interpretativa por mor da interacción co público, a quen se lle “usurpa” a súa 

identidade observadora trocándolla nun elemento máis da representación escénica.



Des-memoria-2  créase  e  se  desenvolve  a  partir  de  etapas  sobre  as  que  se  foi 

investigando e testando a relación da proposta-material co público. Este proceso tivo lugar 

principalmente en espazos non convencionais, entre outros a galería de arte adhoc (Vigo, 

ou Casa das Campás (Pontevedra).

Logo deste  proceso e  unha vez considerando rematada a  estructura  do espectáculo, 

púxose en escena e abriuse a espazos convencionais como o Centro Cultural Cajastur 

Colegiata San Juan Bautista  (Gijón),  Centro Torrente Ballester  (Ferrol),  Teatro Ensalle 

(Vigo), Sala Nasa (Santiago de Compostela) entre outros.

Unha vez rematado o proceso de creación, así como da súa vertebración, Des-memoria-2 

manten  aberta  a  posibilidade  de  testar,  de  investigar  coma  posicionamento  continuo, 

pódese dicir que manten un espírito líquido na súa constante procura de respostas. Este 

posicionamento permítelle  adaptarse a espazos non convencionais así  como inserirse 

como parte de experiencias externas nas que sexa coherente a súa presenza coma así 

sucedeu entre outros no  M.A.R.C.O (museo de arte contemporanea de Vigo) no seu 7º 

aniversario,  en  Arte  Fresca do Día (intervencións artísticas)  na  Praza  de Abastos  de 

Pontevedra proxecto de A Central Folque,…



Nesta proposta o movimiento, o texto, a teatralidade e a danza desenvólvense entre sí, 

xogando ao non  predecible,  con permutacións  que se  van sucedendo  entre  ambalas 

dúas  linguaxes  (danza  e  teatro):  movementos  textuais  e  textos  coreografiados  vanse 

asindo á poética escénica na que as imaxes explícanse por sí mesmas, deixando abertas 

cuestións que as dúas persoas en escena vanse plantexando. 

Dentro desta proposta, as formas plásticas (escenografía e vestiario) así coma a luz e o 

son, teñen a súa propia presenza identitaria permitindo por exemplo que o discurso sexa 

circunscrito, segundo conveña, á escenografía ou aos “espazo textis” nos que tamé se 

evidencia tanto a pegada da memoria coma a súa ausencia.

“Eu son como son. Ti es como es. Eu non son como

es. Ti non es como son.

Pero non de todo”.

(Santiago Cortegoso

Sinopse

Cuestión física o química?

Cuestión pensamiento o costume?

Dous seres humanos en escena.

Se saben humanos, pertenecentes a esa especie ou cando menos diso lémbranse. Algo 

lévaos  a  se  confrontar  entre  sí  na  procura  de  lembrar  cómo  chegaron  aquí,  neste 

momento. 

Son un e unha, isto é relevante?

Quérense explicar, non, máis ben precisan explicarse para se atopar a sí mesmo/a. Para 

atopar algo que lles suxete a este momento único. 



Ficha

Configuran este proxecto:

Interrogándose: Alfredo Rodríguez e Olga Cameselle

Acompaña na atmosfera sonora: Nacho Muñoz

Viabiliza a imaxe plástico textil : La Canalla

Viabiliza a imaxe plástico escenográfica: Pablo Giraldez

Acumpaña o percorrido coas súas suxestións: Gena Baamonde

Formatea e crea palabras: Santiago Cortegoso

Danos posibilidades lúminicas: Salvador del Río

Deixa rexistro visual: Andrea Costas

Axúdannos a publicitar: Estudio Boox

Alecciónannos cos seus coñecementos: O mundo científico e filosófico

Espazo de proba-erro: A Artística

Fixo posible este momento: Disque Danza e A FactoríaTeatro

Produxo: Disque Danza

É responsable da súa visibilización e distribución: A Produccións Artísticas 

Agradecemos as súas obras e contribucións a: 

Galería de arte Ad Hoc, Xoan Anleo e Gustavo Hevia.

Este espectáculo foi subvencionado no ano 2009 pola AGADIC


