º

Non hai que ser unha Casa – para ter Pantasmas -

Non é necesario ser unha Habitación –
Pois o Cerebro ten Pasadizos – ao marxe do
Espazo Material –

É máis seguro toparse a Medianoite
Cun Espíritu de fóra,
Que plantar cara ao que se leva dentro –
Ese Xélido Hóspede.

É máis seguro profanar as Lousas
Ao percorrer unha Abadía –
Que atoparse sen Armas a un mesmo –
En Lugar solitario –

O eu que vixía tralo eu –
Debería asustarnos moito máis –
Un Asasino oculto na nosa Casa
Non é tan terrorífico –

Toma o Corpo – un Revólver –
E pecha os Candados –
Ignorando a un espectro máis temible –
Ou Algo máis –

Poema 670
Poemas á morte, Emily Dickinson

Non hai que ser unha casa para ter pantasmas é un espectáculo de creación escénica contemporánea
baseado en dous eixes fundamentais: o Aikido (arte marcial xaponesa) e a danza contemporánea,
complementados con outras técnicas corporais como son o teatro físico e a danza Butoh, esta úlima
tamén de orixe xaponés. Interésanos experimentar como absorber, dende unha fisicalidade occidental,
algúns preceptos físicos orientais sendo conscientes desta diferenciación cultural e investigando cómo
facela nosa. Cada unha destas disciplinas deixa a súa pegada na peza, sempre ao servizo do que esta
creación precisa para devolver a vida ás nosas pantasmas durmidas

Tomamos como punto de partida o concepto físico de resiliencia, entendido este
como a capacidade dun corpo ou materia para recuperar o seu estado inicial una
vez cesada a perturbación á que estaba sometido. Para isto apostamos por unha
posta en escena que busque e reivindique o valor dos pequenos detalles, partindo
do corpo como canal expresivo e comunicativo.

O material físico desta creación parte
dunha

nova

metodoloxía

de

adestramento corporal baseada no Aikido
como disciplina marcial, desenvolvida
pola actriz e creadora escénica Belén
Bouzas. Despois de dez anos de intensa
práctica marcial atópase investigando
acerca das posibilidades desta disciplina
como método de adestramento no ámbito

das artes do corpo.
Centrámonos en extraer directamente
do Aikido diferente material físico,
traballándoo primeiro no seu contexto
máis puro (katas, manexo de armas,
desprazamentos

e

formas

de

estrangulamentos) para despois levalo

a outros lugares, xogando con el e re creándoo.

Non hai que ser unha casa para ter pantasmas habita a fronteira entre a dor e o amor, a relación e a
incomunicación, o dentro e o fóra, tendendo pontes que permitan ás nosas pantasmas atravesarnos
e transitar polas paisaxes dos nosos corpos.
Conflúen diferentes maneiras de abordar a loita, a falta de aire, a caricia e a violencia. Como
na Lección de anatomía de Rembrandt, as personaxes debrúzanse sobre os corpos para
atravesalos e examinar a materia que os compoñen. E unha vez alí, na escuridade dos
recunchos e corredores, a fascinación e plenitude que produce o asombro ante tan grande
misterio.

Só nos queda a rebelión, un nó na gorxa e as ganas de bailar.
p r á c i d o · d o m i n g o é unha
compañía emerxente que ten como
obxectivo
linguaxe

principal
do

profundar

corpo

investigación

nas

interpretativas

de

a

partir

na
da

técnicas
adestramento

físico ligadas ao Aikido, a danza
contemporánea e ao teatro físico.

Basea a súa actividade en dúas
liñas de traballo fundamentais: a
artística, por medio da creación e

distribución

de

espectáculos

no

ámbito da creación contemporánea,
e

pedagóxica,

impartindo cursos

destinados á formación de creadores

e creadoras vinculados á danza, ao
teatro e ás artes do movemento.

Titulado superior en interpretación textual pola ESAD de Galicia (2005- 2009), entre os
anos 2009 e 2010 fórmase en artes circenses na escola Carampa de Madrid,
especializándose en técnicas aéreas (trapecio fixo e teas). No ano 2010 ingresa no

Real Conservatorio Profesional de danza de Madrid, estudos que remata no
Conservatorio Profesional de danza de Granada no ano 2015.
Complementa a súa formación con profesionais como Lucas Condró, Sharon Fridman,
Laly Ayguade, Les Slovaks, Rootlessroot Company, Jose Agudo (Akram Khan
Company), Jorge Crecis, Daniel Abreu, Dairakudakan Temputenshiki, Cranämour
Company, Hisako Horikawa e Patricia Caballero entre outrxs.
Desenvolve a súa carreira profesional en montaxes de creadorxs como Álvaro
Frutos/ Los negros (Waterloo, Zaragoza, 2017), Sharon Fridman (Nido/Rizoma,
Holanda, 2016), Olga Cameselle/ A Artística Produccións (Leixaprem, non me
veñas con cantigas, Galicia, 2016), Tino Sehgal (Instead of Allowing Some Thing
to Rise Up to Your Face Dancing Bruce and Dan and Other Things, Sevilla, 2015/
2016), Jorge Crecis (Whistleblower , Granada, 2015) e Antonio Ruz (Manipula,
Granada ,2014).
Entre os anos 2014 e 2016 coorganiza o evento de regularidade mensual de
microdanza Danzamatique na sala de artes escénicas Vladimir Tzekov de
Granada, anos nos que comeza a súa labor de docente en danza en diferentes

centros ata a actualidade.
As vacacións máis longas é o seu primeiro traballo en solitario, creado
baixo o abrigo das Residencias Paraíso organizadas polo Colectivo
RPM en colaboración co AGADIC e finalista no certame internacional

Sólodos en danza 2017.

Titulada en Interpretación Xestual e Textual pola ESAD de Galicia,
esta actriz e artista marcial completa a súa formación cursando o
Máster en Artes Escénicas da Universidade de Vigo (2013-2014)
onde desenvolve unha investigación na que profunda sobre a
creación dunha nova metodoloxía para o actor e a actriz, baseada
no Aikido como adestramento físico. Paralelamente a toda a súa
formación artística transcorre a súa formación marcial (200812017), chegando a acadar o 2 º Dan de Aikido no estilo Iwama
Ryu, e especializándose no manexo de diferentes

armas

xaponesas como o Bokken (sable de madeira), o Jo (bastón de
madeira) e o Tanto (coitelo de madeira). Tamén adquire

coñecementos de tiro con arco tradicional. Ademais, paralelamente
investiga sobre o Butoh como expresión artística e o método
Suzuki como adestramento físico actoral.
Ao longo da súa traxectoria profesional traballa como actriz

en producións de estilos moi diversos, dende traxedias
gregas como Ifixenia en Áulide (Cía. Arela das Artes, 2007)
ata comedias coma Os Clocló (Cía. Lambríaca, 2010-2012)
pasando por espectáculos musicais infantís como A historia

de Martín e A caixa de cartón (Cía. Animar-T, 2014-2015),
no circo, participando no Circo de Nadal (Cía. La fiesta
escénica, 2013) ou pezas de creación contemporánea como
30 e tantos ósos (Cía. Aporía escénica, 2016-2017). Tamén

desenvolve a súa capacidade de improvisación durante a
súa xira co show Improperio (Cía. Triatreros) e as súas
aptitudes máis performativas en pezas xestuais coma Teño
o demo no corpo (presentada en Sala Ártica, 2016).

Titulado superior en Interpretación pola ESAD de Galicia e licenciado en

Danza pola Escola Superior de Danza de Lisboa. Complementa a súa
formación con diferentes mestrxs en España, Portugal e Bélxica, entre xs que
cabe destacar: Carmen Werner, David Zambrano, Eulalia Ayguadé, Rakesh
Sukesh, Les Slovaks, Guillermo Weickert e Patricia Caballero, entre outrxs.
Profunda no seu coñecemento en danza Butoh a través do método Body
Weather con Hisako Horikawa, Andrés Corchero e Oguri.
Traballou con Teatro Ensalle, Tino Sehgal, Dora García, Amélia
Bentes, Meytal Blanaru e Jesús Rubio Gamo. Actualmente é
integrante da compañía Pisando Ovos, dirixida por Rut Balbís. Cofundador

do

colectivo

de

creación

escénica

experimental

áIntemperie xunto a María Roja, Berio Molina e Ángel Sousa.
Compaxina a súa labor creativa e interpretativa coa docencia,
impartindo workshops e clases regulares de danza contemporánea
e creación, entre outros espazos, na Aula de Danza Universitaria
de Ourense - Compañía Doutras no ano 2017.
a temperatura o temperamento, o seu primeiro traballo
coreográfico, foi estreado en xuño de 2015 no Teatro
Ensalle de Vigo, e foi presentado en festivais como
Corpo[a]Terra,
DanzaTac,

Quincegotas,

SóloDos

GraciasXfavor,

en

sendo

Miradas

Danza,

premiado

Abril

al
en

nestes

Cuerpo,
Danza

tres

e

últimos

certames. Actualmente atópase en proceso de creación de

humedales, proxecto apoiado por Centro Cultural Conde
Duque e Coreógrafos en Comunidad (Madrid).
// https://www.efepuntomartinez.com

Videojockey, escenógrafa, fotógrafa e iluminadora. É Técnica Superior en Imaxe pola Escola de
Imaxe e Son de Vigo, Técnica Superior en Gráfica Publicitaria pola Escola de Arte de Salamanca e
titulada superior en Arte Dramática na especialidade de Escenografía en ESAD Galicia.
Desenvolveu a súa actividade profesional en diversos eidos, maioritariamente relacionados coas artes
escénicas, nos que se ocupou da parte plástica e técnica como iluminadora, escenógrafa e videocreadora en
diferentes compañías coma Inversa Teatro, Cía Borja Fernández, Catrocadeiras ou Triatreros.
Iniciouse como videojockey no trío acústico Trilitrate, co que traballa actualmente, e acompaña bandas e

espectáculos en vivo con imaxes xeradas en tempo real.

Gañadora do premio María Casares á mellor escenografía no 2018, xunto a Montse Piñeiro, polo traballo realizado para o
espectáculo Resaca, da compañía Il Maquinario. Teatro.

| prácido·domingo
| Belén Bouzas
Diego M. Buceta
Fran Martínez
| Laura Iturralde
| Joaquim Leal
Laura Iturralde
………………
Diego Freijeiro
| Alba Troiteiro
| Berio Molina
|

Asociación Pedra do Lagarto
Kombat RB
A.B.P. Sport,
Teatro Ensalle
Can Cun Quinqué
María Jesús Piñeiro
AveLina Pérez
Venan Rodríguez
Fran Núñez
Olga Cameselle
Alfredo Rodríguez
Diego Valeiras
Helena Fredricksen

Encuentro Internacional de Jóvenes Creadorxs | …………
………….. ..Casarrodante | Montevideo – Uruguay
Xornadas “ A Escena Galega no palco do Colón” |
……………….Teatro Colón | A Coruña

Festival Cortoindanza | Cagliari ……………………………………..Cerdeña
Espacio Inestable | Valencia
Festival Corpo [a] Terra | Allariz
Sala Ingrávida | O Porriño
Certamen Coreográfico de Madrid
…………………………………… ……| Centro Cultural Conde Duque

Festival Artes no Camiño | Sarria
Festival HerDanza | Santiago de Compostela
Festival Metro Cadrado - FIOT | Carballo
Gala final Xuventude Crea | Outes
Festival Migrats en Breu
…………………………………….. | Espacio Inestable | Valencia

Teatro Ensalle | Vigo

“Mais para debullar os nexos entre os espectáculos do Herdanza non se podería esquecer un dos que conectaron mellor co público pola súa grande beleza,
o Non hai que ser unha casa para ter pantasmas de Belén Bouzas, Fran Martínez e Diego M. Buceta, que acolleu a praza da Inmaculada. Aikido e danza contemporánea
danse da man nesta peza na que non só, -como en Mapa- se explora o corpo do outro, senón que se xoga coa posibilidade de transformar tres corpos nun, ou en dous, e
volta á individualidade, e regreso á unión… ata levar a unha sorte de aperta de encontro co outro, sen deixar de ser tres.”

// Praza Pública
Para continuar a ler: http://praza.gal/cultura/14998/herdanza-ou-a-posibilidade-de-encontro-co-outro/

Fantasmas y transportaciones en Prácido Domingo
Afonso Becerra
// ARTEZBLAI El periódico de las Artes Escénicas
“Non hai que ser unha casa para ter pantasmas es otro poema escénico de danza teatro que
invita a una contemplación plácida, para ir, poco a poco, sin que nos demos cuenta,
adentrándonos en zonas misteriosas que concitan asociaciones entre la animalidad de lo

corpóreo, lo voluptuoso, y la espiritualidad de lo etéreo.”
[…]
“Un trabajo coreográfico con una dramaturgia muy cohesionadora, que pivota
sobre la contemplación de figuras que nos transportan y nos suspenden, en un
estado casi de hipnosis, donde la belleza de la forma es la belleza del contenido.”
[…]
“Los fantasmas no están en las casas ni en las paredes, están
en nosotras/os y entre nosotras/os, pero la belleza de las
formas exorciza los miedos.”

// Para continuar a ler:

http://www.artezblai.com/artezbla
i/fantasmas-y-transportacionesen-pracido-domingo.html

Antón Lopo fala de 'Non hai que ser unha casa para ter pantasmas‘
Antón Lopo // Diario Cultural | Radio Galega
“No Teatro Ensalle asistín a unha das pezas máis delicadas e deliciosas que vin ultimamente. Unha desas alfaias que teñen o seu valor non
tanto polo brillo dos metais senón pola compacta cor das pedras precisoas na que esa alfaia se monta. Refírome a Non hai que ser unha casa
para ter pantasmas, marabilloso título coa que se presenta a compañía p r a c i d o · d o m i n g o .”
[…]
“Non hai que ser unha casa para ter pantasmas desde o punto de vista enerxético é un continuum que flúe en
perpetuo movemento, que vai e ven como a vida ante os nosos ollos sen amosar en ningún momento a inmensa
forza que se necesita para lograr es ese efecto e esa inmensidade estética.”
[…]

“E

sobre

todo

a

mirada,

ese

ollos

sobrenaturais cos que os tres integrantes de
prácido·domingo nos contemplan a nós, os
espectadores.

É

como

se

nelas

,nas

miradas, habitase a historia biolóxica da
nosa especie, e porén, se nos amosase por
vez primeira, case como unha revelación. “

// Para escoitar crítica completa:
http://www.crtvg.es/rg/destacados/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-14-12-2017-3581757

698174985
620547178
636325827

//

http://pracidodomingo.com/

//

//
//

pracido.domingo@gmail.com

https://www.instagram.com/pracido.domingo/

https://www.facebook.com/pracidodomingo
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