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Bailar “por Marta Sánchez” no salón da casa coa túa nai 
e que che transmita o legado do ritmo, é un ritual trans-
cendente. De súpeto ese ritmo, ese latexo alleo: atravésate 
para sempre. A túa existencia atópase agora nun conflito 
entre gozar do arroubo de pertencer ó ritmo, ou desobede-
celo para bailar fóra del. Bailar “por Marta Sánchez” can-
do apenas sabes falar é instintivo e case sagrado, e é moito 
máis sacro, se o teu nome, é Marta. 

Marta Alonso Tejada foi esa criatura á cal o ritmo some-
teu. Bailar agora é o seu segundo espectáculo unipersoal 
dentro dunha longa traxectoria dancística. É unha retros-
pectiva biográfica enfocada dende a perspectiva de aquilo 
que a apaixona: a danza; e que culmina no máis absoluto 
dos presentes. 

Se deixas entrar ó ritmo na túa vida como fixo Marta, esta 
tornarase hiperactiva, efervescente, desexosa de explorar. 
Imbuída de ritmo, Alonso converteuse nunha muller de 
suma sensibilidade cara a todas as vertentes da expresión. 
Bailar agora é unha experiencia íntima, unha auto-fic-

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2021 e 
con motivo da presentación de “Bailar agora” de Marta 
Alonso Tejada o vindeiro 12 de xuño de 2021 no Teatro 
Rosalía de Castro da Coruña, convidamos á actriz, crea-
dora e fotógrafa Carlota Mosquera á elaboración deste 
Pre-Texto. 

Carlota Mosquera é egresada da ESAD de Galicia na es-
pecialidade de interpretación textual e graduada en co-
municación audiovisual pola USC. A súa traxectoria cons-
trúese tanto dentro da escena como detrás do obxectivo 
dunha cámara. Forma parte das compañías galegas Feira 
do Leste e Pornós Teatro, así coma do colectivo de impro-
visación 8mm teatro. Tamén colabora como intérprete no 
espectáculo Nina Ninette da Cía Traspediante. Como fotó-
grafa, acompaña diversos procesos de artes vivas, e encár-
gase da dirección de rexistro audiovisual e da fotografía 
do Festival Corpo (a) Terra nas VII, VIII, IX e X edicións. 
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ción, que nos convida a reflexionar alén da presenza e 
a importancia do baile nas nosas vidas. As auto-ficcións 
constrúense en base á razón poética, esa noción histórica, 
persoal e social que nos cómpre para non vivir “de cal-
quera xeito” senón para vivir “dun xeito determinado”. 
En Bailar Agora, Marta está traballando coa súa propia 
sustancia e con profundo respecto por ela mesma: a súa 
auto-ficción é tamén auto-afección. 

Unha millenial ourensá con predisposición ao movemen-
to é apuntada polos seus pais a clases de Ballet, así é como 
se fan as cousas. Podo aseguralo xa que eu, que comparto 
contexto espacio-temporal coa creadora, estiven ma mes-
ma situación. Cando escoito a palabra Ballet, anégame de 
inmediato o cheiro dunha nube de laca Pantene. Asema-
de, se escoito Royal Academy of dance, abrásanme as fe-
ridas, xa sandas, dos antepés. O imaxinario que esperta en 
min a danza clásica é análogo aos conceptos de sacrificio 
e de forma estética. Ti es unha nena, chea de vida que 
aprende a atopar pracer na repetición e na observación 
do movemento que sae dos espellos. A barra, os códigos: 
o control. Supeditarse ao compás ternario pode chegar a 
ser coercitivo e xerar desasosego. Mais é un desasosego di-
simulado tras un gran sorriso: Se sofres? Que non se note! 
As túas dores e os teus medos agóchanse tras esa mesta 
nube de laca Pantene. 

Mais soa o valse das flores de Tchaickovsky, e ti es “Paxa-
ro Tres”, e bailando agora non hai lembranza do esforzo, 
nin pena do disimulo, a ti págache a pena calquera cousa 
con tal de estar a sentir a calor dos focos e a respiración 
do público. 

Marta medra e decide que o seu crecemento como bailari-
na pasará por des-aprender o control imposto polo ritmo 
alleo. Lánzase a explorar a danza contemporánea, o seus 
impulsos e a súa inercia. Decátase de que para bailar ago-
ra é necesario crebar esas liñas canónicas que, con tanto 
sacrificio, imbuíu ó seu corpo. É necesario facer a croque-
ta e rachar os patróns; o cal é un labor incrible, incrible-
mente aterrador. Menos mal que o antídoto do humor –tan 
interiorizado na sensibilidade de Marta– transforma, en 
escena, este mal trago en algo que libera. Con este fin vé-
mola transitar por un amplo espectro de calidades de mo-
vemento: dende un corpo dominado, determinante; ata 
un corpo trémulo, que vibra coa emoción, que improvisa 
e atende ao seu xenuíno ritmo interno. Nunha danza co-
reografiada da man de Victoria P. Miranda, Marta supera 
o conflito co ritmo: a teima entre obedecelo ou abandoalo. 
Presenciándoa, non discernimos se está bailando dentro 
da música de Xavier Bértolo, ou é a música a que brota 
do seu corpo. É un limbo magnético e hipnótico, de suma 
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beleza. Se cadra o que acontece nese instante entre o rit-
mo e Marta, é que ela o está a con-sentir. Como tamén 
con-sinte a iluminación que proporciona Laura Iturralde. 
No palco hai chispazos que nacen da danza, atmosferas 
que se recrean nela, hai instantes de fantasía absoluta na 
que sentes estar mais aló da porta de Thännhauser ou en 
presencia dunha fotografía de Muybridge. 

Porén, toda esa experiencia estética profunda vai da man 
dun universo pop auto-referencial, de chiscos ó cotián, 
que Marta desprega cómplice e naturalmente: cando nos 
vai levando polo rego dunha frustración intensa, ri coma 
Juan de la Cosa; ou fala de Alf para logo executar unha 
danza abstracta e poñerese a parir, e dispoñerse a partir-se 
en dúas metades. Detéñome a respirar relembrando ese 
instante. Ela, vulnerable, como un clown; poderosa, coma 
unha señora da danza. 

Como materia ou base de todo, atópase o factor da con-
fianza. A confianza nunha mesma para dar un salto ó ba-
leiro. A confianza para con todas as engrenaxes que per-
miten tal fazaña. Entre a asistencia de Pablo Reboleiro, 
Victoria P. Miranda, e Sergio Perol; entre a iluminación de 
Iturralde e a musica de Bértolo; entre o vestiario de Uxía 
P. Vaello; entre os visuais de Mila Ercoli e Ángel Sousa; 
entre o acompañamento de Manu Lago e Traspediante... 
entre todos eles, hai coherencia, hai esforzo nunha mes-
ma dirección, hai cariño. 

Saio da función de Bailar agora, bailándome. 

Saio co picor nos ollos dunha nena que presencia un truco 
de maxia. 

Saio pensando en como o ritmo que impoñen o éxito e 
a meritocracia, fainos perseguir un momento de gloria 
cando, en verdade, o mais glorioso é estar no momento, 
no agora, bailando. Bailando, agora.
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pre-texto número 76, publicado o 8 de xuño de 2021.

Este texto foi escrito por Carlota Mosquera para o Proxecto de Programa-
ción Expandida do TRC Danza 2021 e a súa liña de publicacións denomina-
da “Pre-textos” na que unha profesional é convidada a poñer en contexto 
a obra dunha determinada artista convidada ao programa TRC Danza, o 
programa estable de danza do Teatro Rosalía de Castro da Coruña.


