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Introdución
Está claro que queiramos ou non temos a necesidade de saber cousas sobre nós, 
sobre as mulleres. Esa procura para min é un paseo polo místico, o ancestral, 
pola natureza, polo noso precioso planeta Terra que temos a sorte de habitar. 
Lévame a reflexionar sobre o desconectadas ou conectadas que vivimos á nosa 
Terra. Quero saber máis sobre a nosa herdanza ancestral, sobre o que fomos 
perdendo ao longo da nosa existencia, sobre o que se queimou nas queimas 
de bruxas, sobre ese saber feminino que xace oculto despois de milenios de 
sociedades patriarcais. Quero saber que contestar á pregunta: Que é a muller? 
Que é a súa esencia? Quero tentar capturar que é iso que a caracteriza, que é iso 
noso que tanto me ten marabillada pero que non se deixa coller e plasmar de 
xeito racional.  É todo isto sobre o que quero traballar.

A idea
Das inquedanzas mencionadas e dunha viaxe ao outro lado do mundo, ao 
antípoda de Galicia, a Nova Zelandia e Rarotonga nas Illas Cook (grupo de illas 
no Pacífico) xorde Agasállame un día da túa vida. Quérolles pedir este 
agasallo a mulleres de distintas idades, culturas, procedencias xeográficas e 
sociais. Quero viaxar polo mundo para entendelo coma un todo do que somos 
parte, do que somos reflexo, do que estamos feito. Co meu traballo quero facer 
que sintamos a beleza daquilo que nos rodea e axudar a que sexamos cada día 
máis conscientes diso e polo tanto de nós mesm@s como parte deste todo para 
que poidamos deixar de facernos dano, fancendo dano ao noso mundo. Para 
iso creo que é imprescindible descubrir ese saber feminino. Quero investigar as 
orixes, coñecer mulleres, usar ese día regalado para elaborar un retrato seu que 
talvez nos ha falar do amor, da nosa procedencia, da nosa herdanza, da nosa 
esencia ou do que sexa que xurda nestes encontros. 

Para conseguir comunicar todo o dito anteriormente o mellor é crear retratos 
artísticos. Para iso non me interesa especializarme nunha disciplina. Interésame 
adquirir habilidades moi variadas para poder ter moita liberdade á hora de 
expresar o descuberto e así chegar a máis persoas.

Paréceme máis importante o que quero contar e segundo o que sexa elixirei o 
como dicilo. O que me gusta é crear imaxes, xa for co meu corpo nun escenario, 
cunha cámara, con pincel, pluma, lapis ou usando palabras.
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Que mulleres?

Pedireilles participar a mulleres de todo tipo, da idade que sexa, de 
calquera procedencia: xeográfica, cultural e social. Son mulleres que saben 
da súa forza, mulleres que recordan as súas devanceiras, que senten o latir 
da terra. Son mulleres comprometidas ca natureza e co traballo de facer 
deste mundo un lugar máis fermoso; mulleres que saiban do brillo que 
poden adquirir e do tesouro que levan dentro de si mesmas. Serán as que 
viven no que se move eternamente. Quero tratar de captar ese lugar que 
habitan, debuxar ese tesouro que coidan, descubrir e describir un anaco 
do seu camiño para que outras nos poidamos decatar cando atopemos algo 
semellante nas nosas vidas. 

Dispoño dun listado de nomes e dun libro cheo de plans para estas viaxes 
que teñen un agasallo como destino.

Onde?
As visitas faranse ao redor de todo o globo: Galicia, Europa, África, 
Mongolia, Tíbet, Illas do Pacífico, América do Norte, Sur,... O que me 
interesa moito son os pobos que viven perto da terra ou os que hai pouco 
aínda vivían así. Como poden ser, por exemplo, os nativos de América, 
tanto norte como sur, os habitantes das Illas do Pacífico ou os nómades de 
Mongolia. 

Outro aspecto que me dirixirá na elección de lugares son os matriarcados 
-sociedades próximas ao matriarcado, sociedades que viviron deste xeito 
até hai relativamente pouco ou nas que actualmente o haxa.
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Temática
Trátase dunha investigación ao redor de algo que se podería denominar 
como a esencia da muller. É unha busca das nosas orixes; talvez unha 
procura do esquecido, do que se queimou coas bruxas en tempos da 
Inquisición ou algo que ten que ver coa tan coñecida, manida e aclamada 
intuición da muller. Seguro que ten que ver coa escuridade, co mundo 
subterráneo (como o chama Clarissa Pinkola Estés), coa creatividade, coa 
liñaxe materna, con vellas ensinanzas e contos. Igual é o que fomos perdendo 
ou ocultando durante milenios, vivindo nunha sociedade patriarcal e tamén 
durante as últimas décadas nas que fomos virándolle as costas á natureza.  

Busco arquetipos femeninos, busco rituais, busco milagros, fantasmas e 
demáis cousas que non se aceptan como verdadeiras na nosa sociedade 
hipercientífica. Busco bruxas, curandeiras, guerreiras, menciñeiras, sabias, 
loitadoras, nais e coidadoras do fogar. Busco isto que precisamos para que 
o noso mundo poida entrar nun equilibrio, iso que fará que deixemos de 
facernos dano a nos a través da nosa natureza.

Busco transmitir o que aportan esas mulleres para que o noso mundo vaia 
avanzando cara a paz e a vida consciente. Busco compartir dun xeito poético 
o especial de cada muller para que poida resoar en cada unh@ de nós.

Os retratos 
Quero crear retratos artísticos usando pluma, palabras, lapis, carbón, 
cámara, o meu propio corpo, cores ou o xeito que me suxira a experiencia e 
tratar de me achegar así ao que ando a buscar e quero transmitir. A maneira 
na que se aproximarán estes retratos ao público se irá cristalizando co 
tempo. 

O plan é publicalos en exposicións nun blog e nun libro plurilingüe: Galego, 
Castelán, Alemán e Inglés. Haberá unha mostra co material das viaxes, 
fotográfico, audiovisual e de artes plásticas e en cada visita a representación 
do espectáculo AMOR.
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AMOR

De viaxe, na equipaxe irá o espectáculo AMOR; un espectáculo 
que cambiará con cada día agasallado, enriquecéndose coas 
experiencias vividas e é polo tanto, unha peza en crecemento e 
cambio continuo.

O espectáculo hase poder ver en cada unha das visitas e, por 
suposto tamén, fóra delas en espazos teatrais e non-teatrais, 
festivais, mostras ou onde sexa que se poida amosar ao público. 

Por todo iso AMOR está concibido para poder ser representado 
en calquera espazo, desde o salón dunha casa, pasando por un 
recuncho íntimo nunha cidade, ata, obviamente, nun teatro.

ficha artística
Creación e interpretación: . Helen Bertels

Axudante de dirección: ...... Gena Baamonde

Axudante de movemento: .. Nuria Sotelo

Iluminación: ..................... Laura Iturralde

Vestiario: .......................... Vaello

Produción: ........................ Belém Brandido

Colaboran: ......................... CDG, 
Festival ALT, 
A Regadeira de Adela
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sinopse
Cal é a esencia da muller? Que fai que sexamos nos mesmas? Que sabemos do 
misterio que levamos dentro de nos?

O que quero compartir neste espectáculo son pinceladas dunha busca. A busca 
dese saber perdido ou ocultado a través de séculos e séculos de patriarcado 
que nalgunha parte agarda para axudarnos a redescubrirnos e vivir unha vida 
plena. 

Tratarei de falar con portadoras deste saber dentro do proxecto Agasállame 
un día da túa vida do que AMOR é parte e no que visito a mulleres de 
todo tipo de procedencias xeográficas, culturais e sociais das que creo que 
poidan botar algo de luz á escuridade que parece que envolve esa cuestión. A 
partir da  experiencia dese día compartido elaboro un retrato en palabras e 
imaxes que se materializará en traballos de artes plásticas, escénicas, literarias 
ou audiovisuais. 

AMOR é un espectáculo en continuo cambio que beberá da experiencia de 
estes días agasallados e se irá transformando e crecendo a raíz das viaxes 
feitas para realizar as visitas ás mulleres.

Agasállame un día da túa vida e AMOR tiveron comezo no ano 2014 ca visita a 
Marina Alzugaray en Irún. Nese mesmo ano AMOR contou co acompañamento 
e apoio do ALT.procrea dentro do Festival ALT de Vigo.
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O día na práctica
O día agasallado será a base que servirá de inspiración para todo o traballo 
posterior. Debe ser un día normal, cotián no que acompañarei á muller 
disposta a agasallarmo dende que se ergue deica se deite. 

Tirarei fotos e farei preguntas, falaremos do amor, da vida, de nós, do divino e 
do humano. Quizais lle pida que me mostre unha canción e que me deixe unha 
pregunta que se fai ela a miúdo para xuntas reflexionar sobre ela. Espero que 
riamos, talvez choremos e quen sabe que máis... 

As mulleres segundo o que queiran poderán quedar no anonimato ou aparecer 
co seu nome no traballo.

Duración 
Agasállame un día da túa vida é un proxecto a longo prazo. Conto con estar 
traballando nel entre 10 e15 anos. 

Inicio 
Agasállame un día da túa vida comeza cunha viaxe-visita a Marina Alzugaray 
en Irún en marzo 2014.

actriz   |  creadora   |  escritora   |  artista

www.helenbertels.com


