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Cada objeto guarda no solamente la huella, sino algo de 
la frecuencia energética de los gestos que la formaron. 
Aprender a percibir y a interpretar la energía oculta en las 
configuraciones de la materia sería, para Laban, la voca-
ción misma del arte del bailarín. La danza se situaría así, se-
gún la expresión de Rilke cuando hablaba de la poesía, «en 
el cruce de las formas y de la imaginación de las fuerzas»

Annie Suquet

Ao imaxinar as forzas da forma, o contacto do corpo co 
obxecto flúe, funámbulo, na liña do tempo. Sobre o mesmo 
vector oscilan, acróbatas, as palabras que os nomean. Sud-
denly. Bottles. Fabrics. Springs. Gun!

Cando o dedo empeza a apertar o gatillo, a silueta da pis-
tola evoca, desde a culata presente, a memoria das mans 
que antes a empuñaron. Mais tamén a enerxía potencial da 
arma, do índice que agora a activa e do probable disparo. 
Desde o bordo salvaxe da lingua, o verso non foi pronun-
ciado aínda.

Nese intre previo á acción, todos os tempos e continxencias 
atravesan a figura híbrida do bailarín. O poema agarda a 
ser bailado ante as liñas vermellas da escena. Nada alberga 
tanta intensidade como o que pode acontecer de repente, 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2019 e 
con motivo da presentación de “Suddenly III” de Osa + 
Mujika o vindeiro 5 de decembro no Teatro Rosalía de 
Castro de A Coruña, convidamos á escritora Rosalía Fer-
nández Rial á elaboración deste Pre-Texto. 

Rosalía Fernández Rial é unha creadora galega cunha in-
tensa traxectoria no campo da escrita. Destaca a súa obra 
en poesía –coa que se metamorfosea en presentacións 
performánticas e musicales– e o ensaio e documental 
“Aulas sen paredes” no que usa a expresión dramática e 
teatral como ferramentas pedagóxicas para o ensino e 
aprendizaxe de linguas. Estréase en narrativa no 2018 coa 
publicación do libro de relatos curtos “Bonus Track”.
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xusto antes de suceder.

Suddenly, de Osa + Mujika, sitúase nese preciso lugar; onde 
o interruptor non está aceso nin apagado e o estrobo ilu-
mina e agocha á vez unha gama infinda de opcións. Case 
sempre latentes, en ocasións manifestas. Como os cabalos 
na literatura de Patti Smith, que corren, desbocados, en 
múltiples direccións: When SUDDENLY (...) Horses, hor-
ses, horses, horses!

Horses! Co erotismo salvaxe da simboloxía lorquiana: “El 
caballo garañón (...) ¡Blanco! (...) llenando todo lo oscuro”. 
Así, sensual e elegante, loce o bailarín en Suddenly, alu-
meando outras masculinidades e confluencias posibles. 
Como o símbolo ecuestre do desexo, o amor e a forza que 
aparece no teatro máis poético de Lorca.

Os cabalos metáfora trotan en todas as direccións porque o 
“cruce”, como sostén o filósofo Paul B. Preciado, é o espazo 
do trans, da ruptura do binarismo sexo-xénero e das migra-
cións. Nesa encrucillada prodúcese o accidente, o impulso 
que o muda todo. Mais dese encontro deriva tamén a trans-
formación.

Dese xeito, o protagonista de Suddenly acaba por trenzar 
a forza dos seus movementos coa forma dos obxectos e as 
texturas que o rodean en escena. Nun xogo de contamina-
cións artísticas e máxima plasticidade, a expresión corporal 
do danzarín contáxiase do seu vínculo cos elementos cos 
que se relaciona. Sen ir máis lonxe, o dedo índice, antes 
citado e motor enerxético de gran parte da coreografía, 
evoca o xesto do disparo, coherente coa pistola que aparece 
no comezo. Pero tamén coas espiñas do cacto omnisciente 
no escenario.

Precisamente ese cacto compón un oxímoro de texturas e 
significados coa alfombra que aparece ao seu carón. Unha 
atmosfera alegórica que recorda á pedra e á árbore de Es-
perando a Godot. Só que no caso de Suddenly a presenza 
do ser agardado si chegará e traerá consigo outras texturas 
e vestimentas que volverán modificar ese río en constante 
cambio que é o bailarín.

Un bailarín que é pistola, cacto e alfombra. Lixeiro como a 
seda, brillante cal traxe nocturno. Versátil na nudez. Bote-
lla, disparo, cristal roto, resorte de xoguete ou outro home. 
Quizais dobre, se cadra amante, “cabalo garañón”. O baila-
rín principal de Osa + Mujika muta, nesta peza, en fluxo 
constante. A súa danza reflicte a calidade dun corpo con-
dutor, capaz de transferir a electricidade dos elementos que 
o circundan ou asaltan, a base de impulsos e interseccións. 
Na deriva regresa múltiples veces á posición fetal, como se 
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despois de cada metamorfose volvera nacer. Logo debate 
a superficie aparente entre a pel espida e os tons rosados. 
C’est la vie!

O dedo pistola, o corpo cacto e a pel sedosa de quen aquí 
danza escriben sobre o espazo escénico a abstracción das 
figuras retóricas, o sentido da poesía. Ao moverse risca, 
arrisca. Cada obxecto convértese en símbolo, sinestesia ou 
metáfora ao tempo que é bailado no presente do público. 
Igual que acontece na poesía. A diferenza do que sucede 
en xéneros literarios como a narrativa, onde os sucesos se 
dilatan a medida que se van reconstruíndo, de forma máis 
ou menos lineal na cabeza das lectoras; a diferenza tamén 
do teatro decimonónico, convencional; na poesía, como na 
escena contemporánea ou na danza, a harmonía fondo-for-
ma estoupa a un tempo na cabeza de quen recibe a men-
saxe: «en el cruce de las formas y de la imaginación de las 
fuerzas», que diría Rilke.

Quen ve poesía, quen le danza anda, dalgún xeito, á caza do 
inefable. Desde a encrucillada dos orgasmos intelectuais, 
asoma os sentidos ao abismo da percepción, onde todo é 
posible aínda. Ningunha semántica está definida. Por iso 
cómpre non anticiparse aos símbolos, non comprender 
desde a lóxica racionalista cartografías indescritibles. Non 
hai espazo. O lugar somos nós. Antes da caída definitiva, a 
lei da gravidade reivindica rebelión.

Pum! Onde estoura realmente o disparo é na cabeza do es-
pectador. Aquí, alí, alén. De repente!

Suddenly, Osa+Mujika emite unha descarga eléctrica no 
fluxo que percorre o pensamento do público receptor an-
tes, durante e despois do espectáculo. Da mesma maneira, 
o presente texto e a súa poética cambian a medida que a 
túa, vosa, memoria corporal percorre os elementos e dan-
zas escena a través.

Suddenly, atréveste a guindar a retina contra os cristais e a 
ventá que separaba a cuarta parede rompe.

Suddenly, traspasas a dimensión do evidente e percibes o 
rizoma infindo das continxencias posibles, poéticas, cruzán-
dose.

Suddenly, Osa+Mujika deixan de sumar dous para multi-
plicarse por cada obxecto, persoa, forma e imaxinación de 
forzas que se lles poñan diante.

Suddenly, horses, cabalos garañóns altéranche os sentidos. 
Son a enerxía oculta na morfoloxía da materia.

Suddenly, saes do Teatro Rosalía e, a diferenza de cando 
entraches, es capaz de transformar a realidade circundante. 
Trotas a cidade, a vida, segura de que nada alberga maior 
potencia que unha peza artística impactándoche de repen-
te, cando menos o esperas. Suddenly!
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pre-texto número 59, publicado o 2 de decembro de 2019.

Este texto foi escrito por Rosalía Fernández Rial para o Proxecto 
de Programación Expandida do TRCDanza 2019 para a liña de 
publicacións denominada “PreTextos” na que un profesional é 
convidado a poñer en contexto a obra dun determinado artista 
convidado ao programa TRCDanza, o programa estable de dan-
za do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.


