


Cando estamos moribundos só 
manda o corazón. Nada importa o 
pensamento, se aínda existe, só é lí-
quido encefaloraquídeo. Pensamen-
to, decisión, cordura, integridade, 
non importa, só o corazón. Ese ór-
gao, o corazón, que pasamos a vida 
tentando reprimir, de controlar, de 
silenciar. No leito de morte quen 
decide a vida é a maquinaria do co-
razón. 
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tic tic, 
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A proposta escénica fala 
da incapacidade política 
para detectar o talento e 
da única vía posible de su-
pervivencia que é a mili-
tancia coma minoría.

Asi é como vexo o tecido 
social, unha trama escu-
ra onde semella que todas 
somos toupeiras e onde as 
mentes brillantes poden 
cegarnos, co cal é mellor 
non consideralas, iso fai 
que todo o interesante 
sexa minoritario, e en bre-
ves o minoritario exótico. 
E para daquela, se aínda 
queda algo de cultura ga-
lega, seremos vip, como 
son agora as civilizacións 
precolombinas e algunhas 
tribos africanas. De mo-
mento somos “hai un ga-
lego na lúa…” e os anucios 
de Gadis, onde ao estilo 
de Braveheart fai da idio-

sincracia galega un pro-
duto de consumo, consti-
túen unha tendencia onde, 
cando esgoten as minorías 
tocará ir investigar sobre 
as identidades destruídas.

O megamonstro da glo-
balización instalouse con 
éxito e a súa última ver-
sión mellora as capacida-
des para pasar desaperci-
bido, semellan non existir 
as diferenzas sociais, a 
desinformación incons-
ciente é habitual. Parece 
que buscamos a informa-
ción onde queremos por-
que estamos todo o día 
conectados co móbil pero 
en realidade estamos es-
cravizados a estar aí, sem-
pre en perfección, harmo-

nía e sen emocións, sobre 
todo sen enfado, que iso 
non está nada ben visto.



O uso da política do distancia-
mento, non para poder  analizar, 
senón para calcular o esforzo e 
sobre todo o gasto dun enfron-
tamento, aniquila o pensamento 
en quente, o que leva á acción. 
Podes invertir a túa enerxía no 
ximnasio, que en breves terá sis-
temas onde aproveiten as nosas 
frustracións para crear enerxía 
que manteña os privilexios da 
elite. Namentres facemos spi-
ning o coche do noso xefe chega 
aos 160 cun motor eléctrico… 
E iso é uns dos avances polos 
que debemos estar orgullosos 
de pertencer a esta época e a 
este tempo!!  

Non pretendo que o públi-
co empatice coa montaxe, 
nin sequera quero que 
sinta o medo a ser ata-
cado, quero que se sinta 
cómodo, tranquilo, nin-
guén vai atacar o patio 
de butacas.

Quero remexer nas es-
truturas abisais 

A min gústame o fígado. É por 
iso polo que milito na minoría“

do pensamento, nas tripas, na 
razón do desexo. Non vou na 
percura de ningunha experien-
cia que satisfaga o inmediato, 
senón na incomodidade da de-
cisión, do camiño que teño que 

percorrer cando 
vexo isto, na 

posición que 
debo tomar. 
Loitar por 



A min gústame o fígado. É por 
iso polo que milito na minoría“

evitar a extinción ou deixar que 
pase sen maís? 

O concepto plástico que decidín 
que rodeara a tese é a casquería, 
o que rexeitamos por pequeno e 
noxento, onde se garda a subs-
tancia e alimentou ao ser que 
agora desprezamos, o unifor-
me no que se foi consti-
tuíndo como 

ser individual, onde de xeito 
físico gardaba a súa esencia, o 
que contiña o seu enfado e o seu 
pracer: as vísceras.

O sistema de traballo que usa-
mos é o collage, onde cada in-
tegrante aporta os seus saberes 
dende a súa área de coñecemen-
to para poder afrontar o tema 
dende diferentes puntos de vis-
ta e asi favorecer un percorrido 
múltiple pola proposta.
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Directora de escena licenciada pola ESAD de Málaga. Propietaria 
da Sala Ingrávida do Porriño. Dirixíu “Salpicados”, “Mac… Yes, we 
can!”, “M.O.R.G.U.E.” entre outras propostas. Socia da ADE.

Jose Vaquero
Axudante de dirección. Actor. Antropólogo. Coa nova compañía 
Antagonista Teatro puxo en escena “Coma e punto” . En Ourense 
coordina proxectos de Teatro Social. Ocupouse da axudantía de 
dirección para “Casquería e outras vísceras” .

Montse Piñeiro
Escenógrafa en “Casquería e outras vísceras”, responsábel do estilo 
gráfico da peza e videocreadora para o contido audiovisual da 
peza. Ilustradora, iluminadora e credora plástica.

Olga Cameselle
Bailarina, coreógrafa e actriz  en “Casquería e outras vísceras”. 
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Álex Sobrino
Actor licenciado pola ESAD de Galicia, xerente de Xerpo Cultural, 
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Equipa artistica'



“Para manter o cerne da 
identidade é preciso un 
esforzo de resistencia, 
pois son numerosos e 
insidiosos os mecanismos 
de asimilación que po-
súen as sociedades. Debes 
adicar moito tempo a encher 
a túa peixeira de arxila, pois estes 
mecanismos asimiladores filtran 
a auga sen descanso, deixándoa 
transparente e libre de impurezas. 
Por outra banda, os contidos ho-
moxeneizadores fíltranse tamén 
ao interior do noso núcleo indi-
vidual.”



Ligazóns
www.xerpo.com

https://youtu.be/SlUnIgdpt_4

Contratación
Álex Sobrino 639692955
xerpoteatro@xerpocultural.com 
Sala Ingrávida. Rúa Pérez Leirós nº3, 
36400 O Porriño, Pontevedra


