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A EXPLOSIÓN DA CRISÁLIDE 

A crisálida é unha fase da metamorfose caracterizada por 
un estado quiescente inactivo. Dende o exterior, observa-
mos. Agardamos a saída da bolboreta.

Entender é só unha cuestión de perspectiva. De asumir es-
tar dentro ou fóra; de asumir ocupar os espazos liminares, 
intermedios; de encarnar un corpo ou outro, unha fartura 
ou unha fame. De ficar na butaca ou arriscar sobre o es-
cenario. Observadora e observada. A distribución de quen 
é activa e pasiva tan falaz como aquela que adoito se usa 
en certos espazos para falar dende a cisheteronormativi-
dade sobre a sexualidade (as mulleres pasivas, os homes 
activos, a femme pasiva, a butch activa, o gay activo o gay 
pasivo). Igual que no diálogo sexual e diverso dos cor-
pos todo é activo, quen danza e quen observa constrúen 
conxuntamente a danza. Non hai binomio, dimorfismo 
sexual, binarismo de xénero. A ruptura do aparente e po-
sible fica só un paso máis alá.

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2021 e 
con motivo da presentación de “O raro é que bailar sexa 
raro” de Colectivo Vacaburra o vindeiro 5 de xuño de 2021 
no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, convidamos á es-
critora, tradutora e activista María Reimondez á elabora-
ción deste Pre-Texto. 

María Reimondez conta cunha extensa traxectoria vence-
llada ao texto e á palabra. Tradutora e intérprete de profe-
sión, participa como intérprete en congresos e conferencias 
e ten ampla experiencia como tradutora literaria. É unha 
das escritoras máis recoñecidas da escrita galega e asina 
multitude de títulos de novela, ensaio, poesía e literatura 
infantil e xuvenil. Algunhas das súas obras foron adaptadas 
ao teatro por Teatro do Morcego e ao cine por Ficción Pro-
ducións. O seu traballo vese fortemente influenciado polo 
feminismo poscolonial e a súa experiencia traballando no 
campo da cooperación ao desenvolvemento.

www.pe-trcdanza.gal

E non só nese momento concreto do espectáculo, senón 
xa ben antes. Pois todas as que nos achegamos á danza 
traemos xa connosco unha idea do que esta é. A danza é 
bonita. A danza é fermosura. Algo elevado e prestixioso 
que non debe utilizarse en van. Sexa o preciosismo do ba-
llet ou o movemento rápido do “baile moderno” (cal é o 
antigo?), pasando pola coordinación dos “bailes de salón” 
(o xeito de prestixiar o sensual e popular), ata o espectá-
culo do “baile tradicional” (a domesticación da creación 
colectiva), non debemos tomar o nome do baile en van.

Posúennos as palabras e as imaxes. Para o dicionario da 
Real Academia Galega, tanto bailar como danzar signi-
fican “mover o corpo segundo as regras do baile”. Nunca 
un significado foi tan enganoso (se cadra muller? lesbia-
na? bisexual? feminismo?), porque agocha máis do que 
amosa. Porque, no fondo, a cuestión é: cales son as regras 
do baile? Onde están escritas? Quen as ditamina?

Dende o que rodea a crisálide, rara vez se interroga o im-
portante, rara vez nos paramos a pensar que o raro é que 
bailar sexa raro. Que bailar teña normas. Que estas nor-
mas sexan anómalas e excluíntes. Tomámolas por algo 
feito e completo. Como o evidente de agardar que dunha 
crisálide saia unha bolboreta.

Mais quen di que no interior da crisálide se dea un estado 
quiescente inactivo? Quen está dentro para observar máis 
ca o corpo que se transforma? Quen pode valorar se na 
aparente calma hai ou non hai movemento?

A danza, desprovista dos seus artificios, fala con clarida-
de das normas que regulan os corpos, o movemento. Que 
cousas son aceptables, bonitas, representables, dignas de 
poñerse enriba do escenario? Para empezar, como nunha 
cuestión bíblica de dogma de fe, semella que primeiro fo-
ron os “homes” e as “mulleres”. No noso contexto socio-
cultural, sobre todo as “mulleres”, que para iso se asume 
que somos puro movemento, sensualidade e natureza. Os 
“homes”, xa se tal. Os papeis están sempre ben distribuí-
dos: elas, etéreas e finas, eles a enerxía dun “porté” ou dos 
“bailes rusos”. 

Non hai nada máis construído ca a danza;
non hai nada máis construído ca os corpos.

Tamén están distribuídas as cantidades: por cada home 
moitas mulleres. O cal aumenta o seu valor. A queixa per-
manente de que os nenos, rapaces e homes non queren 
bailar vén desprovista dunha reflexión sobre como a mas-
culinidade hexemónica occidental entrou en contradición 
coa danza. Os movementos dos “homes” deben ser sem-
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pre doutro tipo, a expresión saír por outras canles. E, por 
suposto, parte fundamental da definición do masculino é 
evitar ser o obxecto da mirada. Abandonar, aínda que sexa 
só por un tempo breve, a condición central de suxeito.

Todos estes dogmas de fe esquecen o principal. Que os 
corpos son, ante todo, materia en movemento. Que estes 
só son “homes” ou “mulleres” por construcións tan artifi-
ciais coma un escenario. Que nese artificio hai opresións 
tan finas coma as puntas dunha zapatilla de ballet. Dores 
tan agudas coma un ombreiro dislocado. Malestares tan 
fondos coma unha rotura de fibras. Exclusións tan impo-
sibilitantes do imaxinario coma as dúas pernas rotas. O 
peso das palabras (gorda, fea, ríxida, baixa, inútil, descoor-
dinada, sen sentido do ritmo...) a esmagar as persoas. 

Non hai nada máis salvaxe ca o(s) corpo(s).

Toda esa violencia para ocultar que o baile non é seguir 
esas normas. Que mesmo aquí, ao noso carón, o baile 
tivo unha función colectiva e transgresora, comunitaria, 
como ben describe Mercedes Peón. Que o baile, a fin de 
contas, non ten por que reducirse ás normas que o poder 
impón. Tampouco os xéneros e os corpos teñen por que 
reducirse ás normas que o poder impón. Porque calquera 
corpo pode ser calquera corpo. Un home con peitos, unha 
muller con barba, un ser composto de elementos que de-
safían o marco de construción do binarismo, un corpo sen 
pernas, un corpo fofo ou sen sentido de dirección. Os cor-
pos, cando deixan de seguir as normas do baile, provocan 
unha revolución de movemento como aquel suposto ba-
ter das ás da bolboreta responsable de catástrofes inimaxi-
nables a partir dun ser que, ao final, non fai senón seguir 
o impulso de voar.

Por iso cómpre esculcar o interior da crisálide, intuír desa 
mortalla aparentemente inmóbil de xéneros e normas a 
vida que comprime. Sacala aos escenarios, con todas as 
dificultades e rupturas que iso implica. Poñela ante outros 
ollos para desafiar o coñecido. Porque ao final, o único 
que cómpre é ter a ousadía de botarse a bailar. Así, diante 
de todo o mundo, dende o corpo propio e salvaxe, bailar. 
Porque bailar é moverse rompendo as normas do baile. 
Bailar é liberar o ser salvaxe que aínda levamos dentro.

A crisálide explota. E dela saen bolboretas. E xabarís. E 
lobas. E baleas. E raposas. E vacas. E burras. E curuxas. E 
morcegos. E carricantas. E serpes. E xardas. E aguias. E 
xirafas. E leóns. E eguas. E osas. E corzos. E humanas. E 
carballos. E sapoconchos. E...
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