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Ánxela Blanco
sobre Licenciada
Sotelo.
Estamos na casa de Nuria, sentadas no chan da zona onde 
ela medita e fai ioga. Son as dez e media da noite. Lena 
dorme. Os homes cociñan embaixo. É sábado seis de abril 
do dous mil dezanove. Velaquí unha transcrición case lite-
ral da nosa conversa. 

Lémbraste de Madeleine Martin, de París? Bibliófila anar-
quista que tiña unha biblioteca privilexiada. Cando un 
autor ou autora escribían un libro co que ela estaba en 
desacordo, retiraba todos os outros libros seus da casa. 
Cando a persoa ou personaxe a decepcionaban, asumía 
que a obra -tamén a anterior- non era válida porque viña 
desa fonte. Ese exemplo inspírame na procura de conectar 
contigo, e non tanto coa túa obra. Para que a xente que vai 
ao teatro poida entender un pouco quen es ti e ver a obra 
dende ese sitio (silencio). Non sei se é a máis adecuada. / 
Si, non é a máis adecuada porque non é miña, é de todas, 
é moi colectiva. Pero vaia, correspóndese con este mo-
mento meu o feito de que sexa de todas / Quen é Licencia-
da Sotelo? (risas) / Licenciada Sotelo non é nada (risas), 
legalmente é Rubén Vilanova que é quen factura (risas) / 
Vale, esa é a parte legal / Froito da precariedade e da im-
posibilidade de facer doutro xeito. En Licenciada Sotelo 
eu estou, claro, leva o meu apelido. Apareceu cando fixen 
un solo, o meu primeiro solo que dirixiu Ana Vallés... 
Nace por unha necesidade de facer cousas, de dicir, e pen-
sei que esta era unha boa maneira / Ti xa eras presidenta 
de DANESGA [Asociación da danza escénica galega]? / 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2019 e 
con motivo da presentación de “A Gala” de Licenciada 
Sotelo o vindeiro 27 de abril no Teatro Rosalía de Castro 
de A Coruña, convidamos á bailarina e creadora galega 
Ánxela Blanco á elaboración deste Pre-Texto. 

Ánxela Blanco traballa tanto en creacións propias como 
en colaboracións con outros artistas. O seu concepto de 
compañía baséase na aprendizaxe por mistura con outras 
disciplinas e persoas, ademais das sinerxias e diálogo con 
outros espazos e proxectos dos que participa.
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Non, foi anterior, foi no 2010. Vai facer dez anos, igual no 
aniversario abandono. / Pódese abandonar, Licenciada So-
telo? / Si, está un pouco abandonada en realidade, estou 
desencantada co sistema de facer cousas. Igual ‘A Gala’ é 
unha mostra de cara a onde me pode levar agora, algo 
máis colectivo... É que unha cousa é a parte artística e ou-
tra a estrutura dunha compañía. A estrutura dunha com-
pañía é unha entelequia, eu non son industria cultural. / 
Ti que es? / Un corpo e un algo que sae dese corpo inquie-
to, que precisa facer cousas, pero agora mesmo non podo 
soster unha estrutura dunha compañía: producir, dirixir, 
interpretar. Agora Cris Vilariño estame botando un cabo 
coa produción / Entón sodes 3? / Rubén está e non está, a 
ver... Si que está, dáme soporte, é coma o produtor que 
factura, e contrátanos [Tamén fotografía e grava en vídeo 
canto traballo fai a compañía]. Cris está implicada nos 
proxectos, de feito ‘A Gala’ existe porque ela quería facer 
‘A Gala’. Estaba un pouco obsesionada con Maruxa Mallo 
e con facer unha produción, e dándolle unha volta apare-
ceu ‘A Gala’. Dándolle unha volta eu a como abordala e 
logo, dándolle unha volta entre todas a como elaborala. / 
Licenciada Sotelo é algo pechado? É algo que se colle e se 
deixa? / O problema é que Licenciada Sotelo ten o meu 
apelido. Se eu o deixo... é posible que alguén o colla... De 
feito, cando fixemos ‘Ensaio Amor’, que eu pedira unha 
axuda á produción, dérannola e como eu quedara emba-
razada non puido ser [A Axencia Galega das Industrias 
culturais non admitira a solicitude de aprazamento da es-
trea, logo a compañía tivo que renunciar á subvención], 
nese momento Macarena [Montesinos] e Clara [Ferrao] 
dixeron que continuaba cara adiante sen ningún tipo de 
axuda, e eu  propuxera buscar outro nome xa que non 
estaba producindo eu, pero non o fixemos. Eu por min 
buscaba outro nome para facer outras cousas, pero non 
podo, me está poseyendo Licenciada Sotelo (risas) / De 
que está feita a compañía? / En principio comezou polos 
meus momentos vitais, por exemplo en ‘Métanse nos seus 
asuntos’, o primeiro traballo, eu precisaba dicir: métanse 
nos seus asuntos. En ‘Silencio por favor’ precisaba dicir: 
silencio, por favor (risas), ‘Ensaio Amor’ cando naceu 
Lena, polo medio ‘Estado de gracia’ e outras, pero sempre 
eran cousas que eu necesitaba dicir. Agora en realidade eu 
non precisaba dicir nada, pero Cris, que está ao meu lado, 
si que necesitaba, entón deixeille espazo á súa necesidade, 
impliqueime. / Dicir é encarnar? / Non é dicir. A ver os tí-
tulos din, e despois o outro é... non sei o que é. De cada vez 
as cousas aparecen de distinto xeito, constrúense diferen-
te. Nesta última peza si que ten moita importancia a pala-
bra por ser un traballo feito sobre alguén, sobre Maruja 
Mallo si que se di. A verdade é que eu nunca fixera un 
traballo baseado na vida de alguén e, neste caso a palabra 
si que ten peso, conta datos. / Só lle interesa esta obra a 
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quen admira a Maruja Mallo? / Unha das nosas metas é 
lograr que quen ve a obra quede con ganas de saber máis 
de Maruja Mallo, e iso xa ten pasado. Na primeira mostra 
do traballo que fixemos en Saumede, un rapaz que viu a 
obra xa estaba mirando no teléfono -agora vai así- a ver 
quen era esta muller. E para quen a coñece xa, tamén é 
unha ocasión de recoñecela. Tómase a figura de Maruja 
Mallo e a muller que era como referente, pero levado a 
nós / Como é esa viaxe? / Pois haberá que ver ‘A Gala’ (ri-
sas) / Vós conseguistes vervos nela? / Si, é que tampouco 
hai tanta diferenza... Haina porque ela pasou dunha repú-
blica a unha ditadura, pero hai moitos paralelismos. Na 
segunda república, na que ela estivo moi activa, eran moi 
modernas en moitos aspectos anque tiñan o peso do pasa-
do. Había esta dualidade estre as ideas modernas e unha 
moralidade estrita, e hoxe en día tamén vivimos contradi-
cións fortes, anque con outros matices. / Como se vían as 
outras en Maruja? / Cris sentiuse moi identificada, primei-
ro porque lle recordaba moito a súa avoa Edita, muller 
transgresora que non aceptaba o que se lle impuña, de 
pensamento moi crítico. Tamén a enganchou moito a 
obra que ten esta muller, a súa historia, onde viviu, onde 
expuxo... é unha pasada. Eu non coñecía a Maruja Mallo, 
dáme vergoña dicilo. Ten unha obra súper interesante a 
nivel técnico-pictórico, e tamén a nivel do que mostraba. 
Chamábanlle surrealista pero ela non aceptaba esa eti-
queta, non era nada. Muller transgresora que non acepta-
ba o que se lle impuña, como muller nin como artista, 
facía o que lle daba a gana. Mira, isto pode ser do que máis 
me achega a ela. Non era reivindicativa, mostraba o que 
pensaba, facía e o que facía era unha reivindicación en si. 
O resto das compañeiras [Andrea Quintana e Rebeca Ca-
rrera]... pois cada unha diferente... Tivemos debate sobre se 
era feminista ou non, por exemplo. Ela foi unha das mes-
tras da república, estivo nas misións pedagóxicas, estaba 
na acción, no miolo de todo. Pero a ela non lle gustaba 
que a catalogasen de nada, de feito nin galega, nin espa-
ñola, nin surrealista, nin feminista... Pintora si. Iso si que o 
reivindica de xeito activo / Era radical?/ Non me parece 
que sexa radical, creo, eu non a coñecín (risas), pero polo 
que vou lendo dela, dáme a impresión de que ela era o 
que era e xa está./ Soa a alguén elevado. Como hoxe en-
tendemos algunhas a espiritualidade laica: ser, estar no 
presente... / Si, o que contan dela é que tiña unha enerxía 
impresionante, toda a xeración do 27 eran colegas e falan 
dela. Gómez de la Senra comisaria a súa primeira exposi-
ción cando ela era súper noviña, e cantos a coñeceron 
vían nela algo especial, esa luz, esa enerxía, ese ser que ela 
era... Entón que non se coñeza e recoñeza paréceme im-
presionante / Por que pensas que é así? / Por ser muller / 
Pero Frida Kalho si que é coñecida / Xa, pero era a muller 
de Diego Rivera, e Maruja Mallo foi amante de moitas fi-
guras, pero nunca foi “a muller de”. Si que había unha 
certa radicalización na concepción de familia, era moi co-
herente co que era ela e co que ela pensaba, e levábao ata 
as últimas consecuencias. Durante o franquismo foise a 
Chile e A Arxentina, marchou moi triste e moi desconso-
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lada, está recollido na correspondencia o seu desencanto 
e a súa tristura. E despois cando volveu, que é o que se 
coñece dela máis, xa era esta personaxe súa con sombras 
azuis, excéntrica. Pero escóitala falar e alucinas da capaci-
dade retórica. Ela é a súa propia creación tamén, créase a 
si mesma, por iso a súa obra é reflexo do que ela é. Créase 
a si mesma e a súa obra a un tempo, esa é a impresión que 
a min me dá. / Que máis? / Cando empezamos, comecei 
dicindo que esta obra é a menos miña das que tiña, pero  
igual que todas son un reflexo do que estou vivindo, esta 
por ser menos miña é moi miña, é un reflexo do que me 
está a suceder, dese facer máis colectivo, que é o que me 
está apetecendo. / É tempo de colectividade? / Tempo e 
necesidade. A ver, nas anteriores pezas eu facía produción, 
distribución, dirección… pero non tiña unha filla, e agora 
unha parte grandísima da miña vida está ocupada por ela 
e estou encantada de que sexa así, non quero que ocupe 
menos. Entón o que sucedeu nesta peza foi consecuencia 
da miña vida, coma o que sucedeu co resto. Non é tan in-
telectual o que fago, é máis vivencia. Cando abordo algo 
non é tanto unha idea teórica como dende unha necesida-
de física, vivencial... anque non teño nin idea de como su-
ceden as cousas, só sei que cando suceden son reflexo do 
que estou vivindo. / É parte da vida? / E outro xeito de 
manifestarse a vida. Teño que o que escribes porque vou 
descubrir moitas cousas de min (risas) / Temos un altofa-
lante para o mundo, queres dicir algo? / Eu estou un pou-
co desencantada coa creación artística, por unha parte é 
insostible aquí en Galiza, España, o que hai que facer para 
sobrevivir disto. Por outra parte, non vai nin cristo ao tea-
tro, é unha tristeza, e pregúntaste para que fas isto se non 
tes con quen compartilo. Pero ao mesmo tempo, á pouca 
xente que vai gústalle moito ir, e recórdome a min mes-
ma indo ao teatro antes de dedicarme a isto, e axúdame a 
levalo mellor. Agora estando como estou: vivo no campo, 
está Lena, estou máis para dentro... Estou querendo facer 
cousas coa xente, con xente non profesional, que eles o 
fagan. Xa hai tempo que me está apetecendo acompaña-
los. Non soamente dirixir para facer unha peza, senón que 
o encarnen. Non dar clase como se dá unha clase de danza 
contemporánea, ten máis que ver con acompañalos a ese 
outro espazo no que se manifesta a vida. / Despídeste? / 
Non sei, o día foi moi longo, non sei como me despido 
(silencio longo). Non se pode evitar o inevitable.
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pre-texto número 50, publicado o 22 de abril de 2019.

Este texto foi escrito por Ánxela Blanco, en resposta ao convi-
te do 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 deter-
minado artista convidado ao programa TRCDanza, programa 
estable de danza do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.


