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TABIQUES QUE SERVEN
PARA SER REBENTADOS

Os diplomas, as medallas, os galardóns, as palmadas nas 
costas. Os brillos, trofeos, as páxinas de xornal. Ata os 
cheques de dúas mil moedas grampados a unha foto 
estreitando mans, unha foto sorrindo xunto á gravata, 
unha foto inclinando a agradecida cabeza.

Tamén os impulsos e as inxeccións de autoestima. Apro-
bada lexitimación. Reasegurar o vínculo. Unha festa pe-
quena no ánimo. Gasolina.

Pero os premios non poden ser o único dos xeitos. É pe-
rentorio un novo paradigma, que non vaia aos “a posterio-
ris” senón á raíz. Algo que non premie os esforzos despois 
de que os sacamos adiante absoluta e radicalmente sos, 
entre a escuridade dun ecosistema no que o oficio creati-
vo sempre encaixa con dificultade, entre a estreiteza dos 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2021 e 
con motivo da presentación de “Oasis Paraíso” o vindeiro 
3 de xuño de 2021 no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, 
convidamos á filóloga, poeta e xestora cultural Yolanda 
Castaño á elaboración deste Pre-Texto. 

Yolanda Castaño Pereira é unha das poetas con maior 
proxección internacional. A súa obra conta con numero-
sos galardóns e está traducida a 30 idiomas. O seu traballo 
busca tender pontes entre o territorio galego e contextos 
internacionais, nesta liña, dirixe o Taller Internacional de 
Tradución Poética ‘Con barqueira e remador’ e o Festival 
Internacional de Poesía PontePoética. Na cidade da Coruña 
impulsa o Ciclo Poetas Di(n)versos dende hai doce anos, e 
na mesma cidade, funda no ano 2019 o proxecto Residencia 
1863, un espazo adicado á creación literaria.
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medios, a vacilante inseguridade da présa e a incerteza 
da corda frouxa. Roubando horas ao descanso, á familia, 
ao lecer; roubando horas en definitiva aos nosos corpos, 
mesmo cando corpo somos e cando o corpo é motor da 
nosa arte. Roubando saúde para nos alimentar. 

Porque ao fin e ao cabo do que toda arte precisa esencial-
mente é de espazo e tempo. Unha (máis de unha) dimen-
sión. Unha dimensión que a conteña ou fica sen carne, 
inexistente; deslexitimada para existir. Un espazo onde 
tenda –coma os gases nobres– a ocupalo todo sen ter que 
cohabitar coas estreiteces doutros inquilinos: as obrigas 
diarias, as distraccións, non estires demasiado os brazos, 
este non é o teu lugar. 

Un espazo concibido para si. Para te duchar cos perso-
naxes da túa novela, para dar as voltas que o teu corpo 
desexe sen medo a tirar ningún xarrón, para construír un 
artefacto das medidas que precise. Unha propia habita-
ción para voar.

Un tempo limpo das contaminacións da vida diaria. Das 
atencións que o van furando; un tempo para o luxo ra-
dical e extraordinario de pensar. (Porque antes de toda 
acción creativa ven o pensamento, o deseño, a reflexión. 
Unha introspección que pode ser máis estática ou dinámi-
ca, unha pescuda aparentemente inmóbil ou os ensaios 
previos do proba-erro). Os camiños erráticos, aínda pouco 
definidos; os pasos en falso, os sen rumbo fixo ata o en-
contrar. As expedicións só se acadan andando, e para dar 
coa vía certa débesenos tamén permitir escapar á lóxica 
produtivista do capital.

Porque tempo e espazo son tamén conceptos políticos, 
máis aínda cando os dedicamos á cultura e á arte, cuxas 
lóxicas de produción encontran ritmos tan irregulares, 
mesmo caprichosos, azarosos, difíciles de sistematizar. Eis 
a especial natureza da arte e o delicado empeño con que 
manexala. E, ao menos por un tempo, liberar ás artistas 
dos pesos que soportan para permitir que os seus pés e 
mentes podan de veras saltar.

Unha residencia protexe do frío, fornece de estimulan-
tes diálogos, introduce nun ambiente cuxo osíxeno re-
troalimenta, un pouco fóra do hostil aire exterior. Unha 
residencia fornece dunha absoluta e xigante páxina en 
branco, limpa de significados previos teimando en te 
confundir. Onde non tes un pasado, desprovista de con-
notacións; onde só te podes buscar cos mínimos asideiros, 
onde inventarte unha historia, un novo vínculo co lugar.
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pre-texto número 71, publicado o 31 de maio de 2021.

Este texto foi escrito por Yolanda Castaño para o Proxecto de Programa-
ción Expandida do TRC Danza 2021 e a súa liña de publicacións denomi-
nada “Pre-textos” na que un profesional é convidado a poñer en contexto 
a obra dun determinado artista convidado ao programa TRC Danza, o 
programa estable de danza do Teatro Rosalía de Castro da Coruña.

Os vencellos que se trenzan co espazo no que creamos 
pertencen a unha outra categoría sentimental. Remontan 
por enriba de calquera outro lugar no que gozamos, no 
que exploramos, mesmo no que fomos quen de amar. Ao 
marchar levámolo incrustado para sempre na nosa me-
moria sensible dun xeito distinto. Convértenos para sem-
pre nos seus cónsules do entusiasmo sen ter que asinar 
ningún papel.

Unha residencia expúlsate da zona de confort onde coñe-
ces as posturas que amolecen o teu corpo, onde rastrexas a 
historia previa de cada pegada, onde a expectativa modela 
case a forma das túas pernas, da túa lingua, da túa man.

É un espazo de encontro co obxecto, coa materia. Ás ve-
ces con outros corpos cos que colaborar, nun abrazo que 
sempre resulta tan difícil. O respaldo de fornecerche das 
condicións para que, daquela si, podas dedicarte. Sen ma-
labarismos nin precarios (des)equilibrios, sen as suores da 
conciliación, sen parches.

Unha residencia protexe as túas emocións para que poi-
dan criar pólas, medraren ata os altos teitos. Un niño para 
a concentración. Catalizador que rebenta os tabiques por 
moito que pareza poñelos. Para os corpos artistas unha 
residencia é un fogar.
 


