


O peor  era  o aburrimento.   Caíaseme o ceo enriba.   Esa tarde aburríame  

dunha maneira terrible. Eu non era ninguén,

nin a nena Alicia

nin a muller Alicia

nin o home Alicia

Era Alicia, a que sempre quería outra cousa, xusto a cousa que non esperaba



Alicia  está  sóa  no  seu  espazo,  soa. 
Enfróntase  así  mesma  lembrando  un  día 
calquera  ou  pode  que  aquel  día  fora 
realmente especial un día especial e que non 
houbera  un  día  coma  aquel.  Neste  revivir 
aquela experiencia cae de novo por un dos 
seus tobos, seguindo ao coello branco.

Alicia & Alicia podería considerarse un conto 
para o neno que aínda temos dentro. Está 
baseado nunha continua ilóxica capaz de 

marear a cualquera lóxica, na que radica a 
seu sentido cómico.

Tras una longuisima caida, nada ten sentido, 
ou polo menos as cousas teñen un sentido 

diferente. Alicia medra e mingua, ...Alicia 
comeza a dubidar de quen ven sendo, de cal 

é o verdadeiro mundo que a rodea.



O Obxectivo fundamental do espectáculo, é facer unha reflexión, unha ollada, 
desde  a  actualidade.  Alicia  como  protagonista  e  Alicia  a  antagonista,  o 
verdadeiro conflicto da peza. con acenos psicolóxicos: ¿ser ou non ser?, ou 
¿que quero ser e o que debo ser?… plantexamos as preguntas, non tentamos 
ofertar respostas, plantexamos preguntas sobre a reacción, ante esta época 
post-victoriana, de profunda crise económica, ideoloxica, de valores culturais, 
de esta Alicia, na nosa época, cos nosos mundos reais e irreais, personificando 
os mitos da actualidade, musicas, visuais, pictóricos, de modas, tendencias…



Outro  mundo  é  posible,  é  una  frase  que  escoitamos  e  lemos  con  certa 
frecuencia hoxe en día. O mundo tal e como funciona, non acaba de satisfacer 
os nosos desexos e aspiracions e; como no poema desexamos un mundo do 
revés, no que haxa un lobiño bó maltratado polos cordeiros, un príncipe malo, 
unha meiga fermosa e un pirata honrado. Maís poñer as cousas patas arriba 
esixe  exercer  a  imaxinación.  Neste  País  das  Marabillas  podemos  ir  moi 
depresa sen chegar a ningures ou atoparnos cunha Raiña de Corazons que 
exerce un poder despótico e arbitrario….Estas e moitas situacións posibles, 
narradas con incontables paradoxas da linguaxe, é a que nos leva a montar 
estas aventuras de Alicia nun Marabilloso e sorprendente mundo subterráneo 
ao que accede por azar. O relato escrito en primeiro lugar para nenos, atrae 
igualmente  a  atención  de  persoas  de  tódalas  idades,  sempre  que  teñan 
disposición para deixarse levar pola capacidade de asombro e a curiosidade, 
rasgos  que  Aristóteles  puña  como  definitorios  da  actitude  filosófica,  nada 
extraño,  pois  Lewis  Carroll  (1832-1898),  ademaís  dun  grande  novelista  e 
famoso  fotógrafo,  foi  filosofo,  adicándose  dun  xeiro  especial  a  lóxica,  o 
razoamento e a argumentación, e dicir O Discurso, A Linguaxe. ¿Outro Mundo 
é posible?. 



Estivemos xa en:

Salon  Teatro  C.D.G.  Santiago  de  Compostela.  Teatro  Principal  de  Santiago  de  Compostela.  
Auditorio  do  Concello  de  Vigo.  Sala  de  Concertos  de  Centro  Cultural  novacaixagalicia  de 
Vigo.Pazo de Congresos de Pontevedra.Auditorio de Vilagarcia de Arousa. Marco de Vigo


