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MujerArt ademais de conformarse como unha
biblioteca da arte en feminino, tece un proxecto
de visibilización máis aló da palabra escrita, unha
rede sororal e necesaria está a fiarse.

Mulleres artistas de todo o mundo, fannos chegar
as súas propostas artísticas, teñen en común o
desenvolvemento das súas carreiras artísticas en
sociedades patriarcais e algunhas delas, máis aló
das dificultades que a todas son comúns, deben
lidar tamén coa misoxinia e desprezo máis
dolorosos.

MujerArt seguirá traballando para ser voz de
todas elas.

Grazas por lernos. Esperamos disfrutedes deste
novo número.

                                                                                                 B.L.J
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MARIA MALIBRÁN
París 1808-Manchester 1836

 
María Felicia García Sitches, coñecida como A
Malibrán, naceu en París o 24 de marzo de 1808,
onde se trasladou a súa familia fuxindo da
ocupación de España por parte das tropas
napoleónicas. Foi filla dun soado tenor e compositor
sevillano: Manuel García e dunha soprano castelá:
Joaquina Sitches.

Tivo dous irmáns que tamén foron artistas: Manuel
Vicente García nacido en Madrid en 1805, foi un
famoso barítono e ademais un dos mellores
profesores de canto do seu tempo, a súa irmá
menor Poline García coñecida como A Viardot foi
outra gran diva da ópera e unha das mulleres máis
influentes na cultura europea do seu tempo.

No ano 1811 a familia debe fuxir outra vez cara a
Nápoles, onde coñecen ao mestre Rossini e da que
nace unha duradeira amizade.

A cantante formouse musicalmente grazas ao seu
pai que tivo sobre ela unha influencia decisiva. A
disciplina acérrima á que Manuel García sometía á
súa filla era das máis severas na historia do
bellcanto. O seu profesor esixía dela unha
capacidade e unha entrega segundo as súas propias
palabras: “que ningún cantante profesional podía
imaxinar”.

A técnica musical prodixiosa que adquiriu María
Felicia estaba en permanente evolución, tratábase
de harmonía, composición, de instrumentos como o
piano. Era esencial na súa aprendizaxe saber
improvisar, facer adornos, mérito e virtuosismo, isto
distanciábaa de ser unha boa artista para convertela
nunha artista excelente.

A esixencia do pai foi tan extremada que chegou
aos malos tratos físicos e psicolóxicos, o que marcou
a ruptura entre pai e filla.

Con tan só 6 anos María pisa por primeira vez un
escenario na obra Agnese de Ferninando Paêr.

Tras a batalla de Waterloo, a guerra e as
enfermidades chegaron ata Nápoles e os García
Sitches deberon fuxir novamente con rumbo a París
e logo a Londres.

Ao chegar a Londres, o seu pai decide internala no colexio
convento de Hammersmith para apartala da vida do
teatro e dos trafegos políticos do momento. 

O seu pai toma as rendas da súa aprendizaxe e céntrase
en formar á cantante. 
Entre dous caracteres extremadamente fortes, as leccións
convertéronse en auténticas batallas entre pai e filla. Din
que María aprendeu a cantar chorando sen que isto
afectase á súa voz. 

Saíu do convento aos 16 anos formada e multilingüe pois
se desenvolvía sen problemas en 5 idiomas.

Retrato de María Malibrán. Henri Decaisne. Musée Carnavale. 

Wikimedia Commons
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Debutou na ópera o 7 de xuño de 1825, no King´s
Theater de Londres co papel de Rosina, de “El
Barbero de Sevilla”, a cal foi un éxito rotundo, no que
a mezzosoprano foi nomeada como unha nova
estrela extraordinaria polos xornais londinienses.
María cantou xunto ao seu pai, que encarnaba o
papel do Conde Alma Viva, este papel, foi escrito por
Rossini pensando nas posibilidades da xenial voz do
tenor. 

Neste mesmo ano, despois da tempada de verán
inglesa, Manuel García e a súa filla acompañados por
unha orquestra de 24 músicos e outros cantantes
líricos embarcáronse en Liverpool rumbo a Nova York.
A que coñecemos hoxe como a Gran Mazá, nunca
había acollido espectáculos líricos de ópera italiana. O
debut de María Felicia e os seus compañeiros, no
Park Theatre o 29 de novembro de 1825 coa mesma
peza, desembocou nun rotundo éxito. María Felicia
cativou ao público e a crítica neoyorkinos.

Durante a primeira tempada musical na que María
comezaba os seus pasos sobre os escenarios, pai e
filla ían cultivando e aumentando os seus triunfos,
estreando catro óperas de Rossini “Tancredi”, “Otello”,
“El turco en Italia” e “La Cenerretola” nos que ela
encarnaba papeis tan diversos como Rosina,
Desdémona, Tancredi ou Angelina, houbo un masivo
recoñecemento á súa xenialidade.

Debutou o 23 de maio de 1826, na que sería o comezo
da súa segunda tempada, coa primeira
representación de Don Giovanni de W.A. Mozart, no
seu papel de Zerlina, a artista recibiu ovacións
interminables, demostrando ser única e excepcional.

O seu talento non só foi recoñecido polo canto, senón
tamén na actuación. 

Neste mesmo ano, coñecera en Manhattan a un
banqueiro francés: Eugene Malibrán, moito maior
que ela e co que casou en St. Peter o 23 de marzo de
1826.
A razón deste matrimonio non foi tanto por amor, se
non polo desexo de fuxir do seu pai.

Esta unión resultou un fracaso, xa que o banqueiro
non era un adiñeirado cabaleiro, senón máis ben todo
o contrario e dilapidaba os ingresos de María, polo
que a finais de 1827 regresou soa a Europa. A partir
deste intre comeza a coñecerlla como María A
Malibrán.

Bosquexo de vestiario para o papel de Marie Stuart por Maria
Malibran, extraído de "A reforma do teatro" (Biblioteca do

Conservatorio Real de Bruxelas, B-BC, FC-002-MM-073)

De volta en París, María estreou no teatro da Opéra
national de Paris a obra de Rossini: “Semiramide”, da cal o
famoso crítico da época: Fetise, din que comentou
entusiasmado: “na sala oíronse uns aplausos como nunca
lembraba ouvir.”

Pouco despois do grandísimo éxito obtido, chega á vida
da mezzosoprano un contrato especialmente beneficioso
de parte do espazo que entón era a meta universal da
lírica: O Teatre deas Italiens de París e este foi o comezo
dunha carreira inigualable.



Retrato de María  Malibrán,  ilustración para un xornal en 1933.  
Wikimedia Commons.

En 1835 neste mesmo teatro estreou a ópera de
Beethoven: “Fidelio”. “O talento dramático que ela
mostra no papel tan belo e tan interesante de
Leonora – escribía o correspondente da Gazette
Musical de Paris-, atrae gran cantidade de público
en cada representación desta obra e logra
constantemente manifestacións de entusiasmo. A
Malibrán é igualmente transcendente na súa faceta
como cantante e como actriz”

O 29 de marzo de 1836 contraeu matrimonio civil co
famoso violinista e compositor belga Charles de
Bériot en París dando outro rumbo á súa vida, co
que, ademais, tivo un fillo. 

Viaxa a Italia percorrendo os máis grandes teatros,
recibindo similares críticas ás recibidas ata o
momento e unha acollida sen igual do público,
sendo as súas representacións non equiparables a
ningunha outra no mundo.

Continuou cantando en Inglaterra e París, pero
poucos anos despois, unha caída grave desde un
cabalo ocorrida en Inglaterra, deixoulle secuelas,
debilitándoa ata o extremo, tanto, que finalmente
acabarían traxicamente coa súa vida. 

María A Malibrán morreu ao finalizar unha das súas
inesquecibles representacións, as cales nunca quixo
deixar a pesar do seu delicado estado de saúde.

O 23 de setembro de 1836 morreu en Manchester
con tan só 28 anos de idade.

María A Malibrán non só fixo gozar de maneira
sublime ao público que a adoraba, senón tamén foi
inspiración de poetas e outros artistas.

Alphons de Lamartine escribiu estes versos para ela
que figuran no epitafio do seu mausoleo, no
Cemiterio de Laeken, Bruxelas.

“Beleza, xenio, amor foron o seu nome de
muller. Escrito na súa mirada, no seu corazón,
na súa voz. Baixo tres formas ao ceo
pertencía esta alma. Chorade terra, e ti, ceo,
acóllea tres veces.”

 
 

F. Eugler

Foi amplamente recoñecida por traballar en tantos
papeis e tan diversos que a prensa da época, citaba:
“ante tanta novidade e realidade na caracterización
pódese dicir que operou unha reforma do teatro
italiano”.

Despois de dúas tempadas triunfais en París, a
mezzosoprano regresou a Gran Bretaña para actuar
no King´s Theatre de Londres, onde, unha vez máis
obtivo un éxito colosal.

En xuño de 1830 debutou no Teather Royal, Covent
Garden, co papel de Romeo da ópera “Romeo e
Julieta” de Vaccai. Non é de sorprender que
desenvolvese o papel de Romeo, pois a súa
prodixiosa voz, permitíalle ir dos rexistros máis
agudos aos máis graves, que adestrara duramente
baixo as directrices do seu pai.

M A R I A  M A L I B R Á NM A R I A  M A L I B R Á N
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As dificultades de ser unha muller compositora iraniana 

COMO CONDUCEN AS LIMITACIÓNS CULTURAIS AO MEU FLORECEMENTO MUSICAL 

Cando me ofreceron escribir sobre os desafíos das compositoras iranianas na revista MujertArt, pensei que era moito
máis difícil para min como compositora pór palabras nun papel branco que pór notas musicais. Tamén pensei que
son, sen dúbida, unha desas mulleres iranianas que loitou coa súa familia e a sociedade desde a infancia para
converterse en compositora, e que as miñas palabras demostrarían capacidade crítica reflexiva, empática e
evocadora da arte, que permita ás compositoras marxinadas en comunidades restritivas, atopar a súa voz e
compartir a súa voz (as voces que habitualmente non se escoitaron). Espero que este artigo estea cada vez máis
comprometido con cuestións sobre xustiza , activismo e desequilibrios de poder, facilitando a comunicación cultural
de compositoras restrinxidas.

Quero profundar en como as limitacións culturais e políticas crearon obstáculos e escollos para o meu traballo
musical, o que sorprendentemente, conduciu -como mecanismo de defensa- ao meu descubrimento dalgunhas
linguaxes musicais emerxentes e á experimentación intercultural aplicada. Como muller compositora que vive no
Medio Oriente e que experimentou a guerra, a revolución e a migración, o meu exexético artigo descubrirá cantas
liñas persoais e experiencias culturais entrelázanse para crear as miñas obras musicais.

Parece que a proposta de escribir este artigo labra o campo da miña alma. Nos meus 50 anos de vida, estiven en
severas tormentas políticas e sociais (polo menos 5 veces), e sentinme culpable e incapacitada pola inseguridade na
miña terra e a falta de paz dos meus compatriotas. Inconscientemente, transformei estes andazos de sufrimento e
culpa en ondas musicais. A violencia e a tristeza xurdiron en cada nota das miñas pezas, coma unha paradoxa, a
miña música foi enriquecida polas restricións.

Independentemente a calquera análise política e social, quero examinar os períodos da miña vida que pasei en
illamento e arresto domiciliario (debido ás diversas guerras e revolucións que tiveron lugar no meu país). Un tempo
en que a escuridade e as dificultades externas leváronme a crear a miña propia luz e tiven que pasar moito tempo
coas miñas criaturas musicais para desfacerme da miña soidade. Adoitaba improvisar durante longas horas na
escuridade absoluta, xa que non tiñamos electricidade pola noite para evitar os bombardeos. Conseguía a paz
interior a pesar da situación de estrés que  de portas para fóra estábase a vivir, e así atopábame lista para dedicar
cada segundo do meu tempo a facer música.

Negin Zomorodi

Por Negin Zomorodi
12 de outubro de 2022
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Quero descubrir as historias persoais detrás da miña
experiencia artística. Tiña seis anos cando empecei a
aprender música e sempre me preguntei por que o
meu profesor particular soia vir á miña casa en
segredo. 

En realidade, a entrada do piano na miña casa
coincidiu aproximadamente coa axitación política en
Irán, que circunscribiu a educación musical nese
momento, o que significa que o ensino e a
aprendizaxe de música estaban prohibidos neses
días. Desafortunadamente, a revolución e a guerra
chegaron como un tipo de cancro, que se nos comeu
por dentro. Inmediatamente despois da revolución
islámica en Irán, todos os programas musicais foron
interrompidos e músicos e cantantes famosos,
emigraron ao estranxeiro. 

A miña familia tivo un gran impacto na miña música.
Crieime como parte do "ethos" persa, nunha familia
onde a literatura e a poesía conformaron o tecido das
nosas vidas. Unha familia que construíu a súa
identidade sobre narracións históricas, con
sentimentos orientais e a gloria antiga. O meu avó,
que foi un dos pioneiros das editoriais de libros
iranianos, adoitaba apoiar aos músicos que quedaban
sós, convidalos á súa casa e ter recitais ás agochadas.
Eu, con oído absoluto, estaba entre moitos famosos
improvisadores iranianos que xogaban con graza
toda a noite, en segredo e tamén con temor.
Descubrir as súas mans perpetuas xogando e o seu
momento decisivo, seguramente alimentaron a miña
mentalidade para a improvisación. Sen dúbida, se a
revolución non ocorrese, eu, como unha nena
pequena nunca participaría na improvisación
tradicional persa sen fin, e si, así foi, eu estaba entre a
audiencia, escoitando a vibración da cadea de Tar ou
Santour de preto.

A miña forma de explorar a música examina a
intersección entre a miña creatividade interna e a miña
experiencia social externa. Política, guerra, revolución,
compromiso comunitario, restrición cultural e cuestións
máis amplas de xustiza social e ambiental. 

Se vostede é á vez muller iraniana e compositora,
sempre se enfronta a condicións sociais e económicas
complexas dunha forma crítica, e estes factores afectan
definitivamente á creación, o rendemento e a produción
das súas obras. Como gañar diñeiro ou atopar un
patrocinador financeiro e cubrir os custos de realización
das obras da miña composición, sempre foron difíciles. 

Como artista independente, adoitaba escribir e crear a
miña música de vangarda, sen ordes nin apoio
financeiro nin espiritual. Sempre ocupan gran parte do
meu tempo: como conseguir o meu salario, o ou
alugueiro da sala de concertos, a presenza do público, o
contrato co editor e moitas outras preocupacións. 

Ademais, loitando con restricións e leis moi
compricadas. Por exemplo, se a súa música cristaliza na
improvisación, é necesario realizar o seu traballo no
escenario como músico, nese caso o tocar nun
escenario en Irán terá as súas propias limitacións
especiais, especialmente se o seu instrumento é un
violonchelo ou unha guitarra eléctrica. 

Negin Zomorodi
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As compositoras iranianas, realizan a importante tarefa
de tratar o problema de raíz e sociolóxico do
patriarcado. Persoalmente, sempre me ofenderon os
homes aparentemente modernos que, interiormente,
non ven ás mulleres como compositoras, que non as
senten como iguais e si se sinten superiores a elas en
calquera posición, e con este punto de vista, eliminan
ás mulleres das escenas da creación musical. Este
incidente é ben evidente nos espazos da educación
universitaria entre o profesorado. 

Tales problemas para as mulleres iranianas no campo
da música lamentablemente causaron que moitas
delas emigren ou se illen. Por exemplo, podemos
mencionar a Golnoosh Khaleghi, Sosan Shakrin, Mahin
Zarinpanjeh e moitas outras compositoras formadas,
que se especializaron en música de cinema ou música
sinfónica e decidiron emigrar nas últimas décadas, coa
esperanza de achegarse a condicións máis favorables. 

Un dos exemplos máis recentes foi o caso da Sra.
Nazhat Amiri, directora de orquestra, compositora,
pianista e profesora de música que se enfrontou a
tantos obstáculos que se viu desalentada para seguir
traballando coa Orquestra Nacional de Irán. Outro
exemplo foi o caso de Nazanin Aghakhani, que estudou
en Austria e Suecia e dirixe en orquestras europeas,
pero cando chegou a Teherán en 2009 para practicar
coa Orquestra Sinfónica de Teherán e posiblemente
dirixir algunhas actuacións con esta orquestra, non se
lle permitiu ter unha actuación pública e a súa viaxe
non tivo éxito. 

Aínda que hoxe hai máis aperturas esperanzadoras no
espazo de crear e interpretar música. En comparación
coa escuridade e calexóns sen saída das últimas
décadas, agora hai mellores plataformas para a
presenza das mulleres na sociedade. Non debemos
subestimar os esforzos das mulleres que plantaron en
terras secas: Fouzia Majd, Lili Afshar, Shida
Qarachedaghi que poden ser mencionadas entre a
primeira xeración de mulleres compositoras de Irán. 

Tamén debo mencionar ás novas compositoras que
hoxe, tendo en conta todos os desafíos, están a tratar
resoltamente de producir e crear a súa propia música:
Sara Abazari, Golfam Khayam, Aftab Darvishi, Nastaran
Hashemi, Aso Kohzadi, Mahoor Moghadam e moitas
outras. Ao final, é inxusto non mencionar aos homes
que non só apoiaron o traballo das mulleres no campo
da música, senón que colaboraron con elas moitas
veces. 

Aquí, gustaríame agradecer aos editores, gravadores de
son, músicos e outros homes que me alentaron,
apoiado e simpatizado na produción das miñas obras. 

Nazanin Aghakhani

Lili Afshar

Aso Kohzadi
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R A Q U E L  C A S T R O

M Ú S I C A

R A Q U E L  C A S T R O  P E G O ,  1 9 7 2 ,  R I B E I R A ,  G A L I C I A ,  E S P A Ñ AR A Q U E L  C A S T R O  P E G O ,  1 9 7 2 ,  R I B E I R A ,  G A L I C I A ,  E S P A Ñ A
  

“Se a miña pequena historia ten algo que ofrecer, é que ás veces o paso
lóxico a dar é o que é ilóxico. Nada contra corrente se ves que non

podes nadar con ela.”
 
 

                                                                                                    Raquel Castro

MUJERART | 7



R A Q U E L  C A S T R O  P E G OR A Q U E L  C A S T R O  P E G O

Raquel considera que entrou tarde no mundo
musical, o que quere dicir que adquiriu habilidades
musicais a unha idade maior “do normal” aínda que
isto lonxe de ser un inconveniente, supuxo que a
súa madurez fose unha gran vantaxe para entender
o mundo do violín no que penetraba.

Naceu en Aguiño, un fermoso pobo das Rías Baixas
en Galicia e nunha familia traballadora, na que os
seus pais comezaran a traballar desde nenos e no
que ela comezou a traballar colaborando na
economía familiar aos 15 anos.
Aínda que a música sempre formou parte da súa
día a día, a súa primeira experiencia musical
impactante viviuna con 14 anos.

O primeiro músico que se cruzou na súa vida foi
Don Camilo, profesor do seu colexio, que aínda que
impartía a materia de inglés propuxo ás súas
alumnas/os crear unha rondalla e así empezou
cantando e tocando a mandolina.

Un ano despois o charamelo converteuse en chama
e deuse conta de que necesitaba estudar máis…

Don Camilo un día apareceu en clase e díxolle:
Raquel, sabes o que é isto? É un violín. A min
encántame o violín, pero non teño tempo para
aprendelo. Se queres pódocho deixar e podes tentar
tocalo.

E aquí comezou a súa historia de amor co violín.

Ao terminar bacharelato, trasladouse a Santiago de
Compostela para estudar COU e matriculouse no
Conservatorio, despois chegou unha audición na
Xoven Orquestra de Galicia e comezou unha xira
dun mes por Sudamérica.

Continuou cos seus estudos de violín e a súa
carreira de Filoloxía Inglesa, para despois preparar a
audición que a permitiría acceder á Guildhall
School of Music and Drama en Londres. Con moito
esforzo e dedicación diarias, lembra especialmente
ao seu profesor Detlef Hahn co que aprendeu
moitísimo ademais de gozar enormemente das
súas clases. Chegaron os recitais en España e
Inglaterra e o novo sentimento que produce a calor
do público. Cursos en Salzburgo e Bloomington, no
estado de Indiana, EEUU onde ingresa na
Universidade e o mestre Fuks ábrelle a porta ao
mundo da pedagoxía para a que el consideraba que
Raquel tiña claras dotes.

No ano 2004, realiza a audición para ser profesora na
Escola Superior de Música de Catalunya e desde entón o
seu camiño na docencia e como intérprete en distintos
concertos non parou.

Agradecida á vida e a todas as persoas que lle
achegaron coñecemento e aprendizaxe, Raquel é feliz
dedicada de maneira total á música.
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Toda unha vida dedicada ao violín como intérprete
e pedagoga, como é combinar ambas disciplinas?
Que te achega no teu crecemento artístico a túa
experiencia docente?

Son moi afortunada de poder dedicarme ás miñas
dúas paixóns profesionais: ser intérprete e profesora
de violín. Para poder realizar as dúas o mellor
posible, é necesario ter un bo horario e disciplina
para seguilo. No meu caso, tento manterme en
forma estudando un pouco cada día, se é posible,
antes de impartir as miñas clases diarias e cando é
necesario, busco máis ocos. En referencia á segunda
pregunta, ambas disciplinas retroaliméntanse. As
miñas experiencias e as dos meus colegas no
escenario permítenme entender mellor as
necesidades dos meus alumnos. En cada concerto
que toco sinto que teño novos coñecementos e
ferramentas que poden axudar aos estudantes no
seu crecemento como músicos e pedagogos. O
meu traballo como docente achégame
artisticamente de varias maneiras: continuamente
estou a buscar recursos para axudar a cada alumno
de maneira individual tanto a nivel físico, mental e
emocional; doutra banda cada obra musical
trabállase en profundidade, vexo como os alumnos
enténdena e guíolles para que descubran outros
niveis de entendemento musical e como
transmitilo. No camiño vou descubrindo eu tamén,
definíndome como ser humano, coa miña
personalidade musical e renovándome
continuamente. 

Como valorarías a relación entre pedagoxía e novas
tecnoloxías no teu ámbito? Resulta difícil conectar
co alumnado -especialmente adolescente- no
"universo das pantallas" no que vivimos?
 
En certo xeito, son un pouco “anticuada” neste
sentido... ensinar o violín é unha disciplina antiga
que se imparte dun a un, que ten moito que ver coa
conexión humana, e desde ese lugar é onde o
crecemento violinístico e persoal é máis efectivo. 

Aínda sendo así, podo ver que a tecnoloxía está a
gañar unha parte importante na forma na que
experimentamos o mundo e na forma na que
aprendemos sobre el. As novas tecnoloxías
axúdannos moito no ensino en xeral. Coñezo
bastantes profesionais que levan anos facendo un
uso exhaustivo delas. No meu caso, durante a
pandemia é onde máis as usei.

Obviamente, as xeracións máis novas naceron nunha
sociedade na que teñen acceso a unha gran cantidade de
aplicacións que descargan nos seus teléfonos e pódenlles
ser útiles de moitas maneiras na súa práctica diaria. Coa
mesma facilidade que fan unha chamada telefónica poden
escoitar case calquera gravación que desexen, visualizar
masterclases, gravarse e compartilo. Desde que empecei a
ensinar usei a gravación como ferramenta. Hoxe en día é
moito máis fácil, os meus alumnos gravan todas as súas
clases para uso inmediato e como axuda na súa
aprendizaxe de clase en clase. Gravarse coma se estiveses a
tocar nun concerto tamén se converteu nunha ferramenta
importante, que atopo moi poderosa para que os
estudantes teñan un oído "externo" a si mesmos e poidan
avaliar máis obxectivamente o que están a facer. 

O confinamento significou, en moitos ámbitos da vida, ser
creativo para seguir traballando desde a distancia. Ao
principio, sentía completamente antinatural e contraditorio
como profesora xa que as clases presenciais son un
elemento esencial na miña forma de ver o ensino do violín.
Ás veces atopábame gritándolle ao computador para que
me escoitasen ben, había problemas de conexión, etc. pero
aprendín novas formas de chegar ao alumno, de ensinar, de
observar a súa maneira de tocar, de ofrecerlle información.
Durante o confinamento tamén aprendín a realizar
proxectos doutra maneira, que considerei necesarios para
seguir mantendo a comunicación. Gustaríame compartir
convosco un deses proxectos que fixen cos meus alumnos:
Por unha cabeza - Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=z3nJ-MCOcA8

Observei estes últimos anos que as novas xeracións sofren
especialmente de falta de paciencia e falta de
concentración. Teñen necesidade de que todo sexa
inmediato na aprendizaxe do violín, que é un proceso lento
e profundo. Doutra banda, emocionalmente vexo que vai
en aumento a falta de autoestima, de metas e de
motivación na vida, e de non saber como xestionar o estrés
ante toda a información que reciben diariamente coas
pantallas. 
Nesta situación as leccións uno a un, que se centran no
estudante, son moi importantes xa que suavizan algunhas
das secuelas negativas da adicción ás pantallas e da
inmediatez de conseguir todo cun click. As clases ofrecen
conexión humana, fan que a escoita ao teu corpo sexa
mellor, axúdanche a descubrir o teu ser interior e aprendes
a deixar que se exprese a través da túa arte. 

Na miña clase recomendo aos meus alumnos cambiar o
enfoque no estudo cada 5 minutos, e facer unha boa pausa
cada 20 minutos para respectar a súa capacidade de
concentración. Adoitamos facer un plan individual da súa
práctica diaria semanalmente para así obter os máximos
resultados.

R A Q U E L  C A S T R O  P E G OR A Q U E L  C A S T R O  P E G O

Rebeca Maseda Longarela entrevista a Raquel Castro
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Se estivese na túa man, que cambiarías no sistema educativo dos conservatorios de música en España?

O primeiro que reflexionaría como institución é que materias son importantes para o crecemento do músico e
definilas.

Ao meu parecer necesitamos desenvolver e implementar materias novas que axuden aos nosos novos artistas. Por
exemplo, materias que compartan coñecemento desde o punto de vista psicolóxico do que estamos a facer, da arte
da interpretación, da preparación, de como manexar os nervios dunha maneira saudable, de como lidar coa
competencia, coa comparación, de como facer o mellor posible nunha situación de interpretación pouco natural. Un
exemplo claro son as audicións para traballar nunha orquestra, onde o aspirante ao traballo ten que tocar pequenos
fragmentos de música, xeralmente ante unha cortina que esconde tras ela un xurado canso e saturado despois dun
longo día de escoitar pequenos fragmentos musicais doutras cen persoas.

Tamén considero importante desenvolver materias que preparen aos alumnos con ferramentas para ser
competitivos no mundo cambiante e non na contorna que existiu no pasado, xa é moi diferente. Se pretendemos
que a xente consuma música exactamente da mesma maneira que o facían fai 40 ou 50 anos, perderemos á nosa
audiencia nova e non lles daremos aos músicos novos a oportunidade de atopar emprego. 
Doutra banda, sociológicamente, a medida que as tecnoloxías nos quitan tempo e elementos da nosa interacción
humana e experimentamos unha felicidade momentánea ao recibir uns "gústame", a nosa autoestima non ten uns
cimentos sólidos porque non está arraigada na interacción da vida real. Esta fraxilidade hai que traballala no
conservatorio e nas escolas de música para que os alumnos posúan ferramentas que lles axuden a vivir na nosa
sociedade actual e poder ver con proporción e obxectivamente, no que respecta a a autoestima, o rol das redes
sociais.

Paréceme imprescindible que se aumenten as prácticas interpretativas en diferentes situacións e escenarios. Hai
moi poucas ocasións de tocar concertos durante os seus estudos superiores. O coñecemento en profundidade da
nosa fisonomía e da nosa mente en relación ao uso do corpo sería outra materia para desenvolver. 
E doutra banda, materias xerais como adestramento auditivo, harmonía, acústica, historia da música, composición,
improvisación, informática, análise, etc., deberían converterse en ferramentas interpretativas e non nun
coñecemento 'colateral' e irrelevante para o músico.
Idealmente, un equipo de profesores falaría co profesor de instrumento, (que centraliza a educación do estudante),
para crear un programa que se axuste ás necesidades individuais e que desta maneira as materias compleméntense
entre si.

Como punto importante gustaríame destacar que neste últimos quince anos o nivel dos alumnos superiores de
música creceu moito en España, e atopámonos tamén moitos alumnos que veñen de fóra para formarse aquí. A
pesar deste gran cambio, os conservatorios e escolas de música seguen cos mesmos métodos de outrora para
avaliar e contratar aos profesores, cun sistema de puntos obsoleto, que perdeu o sentido e onde as capacidades
reais dos aspirantes non se poden apreciar.

MUJERART | 10
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Poderías citar algunha persoa ou persoas que
consideres referentes ao longo da túa vida desde a
túa etapa como estudante?

En primeiro lugar quero mencionar ao meu mestre
de violín Mauricio Fuks. O meu gran referente na
pedagoxía do violín. Para o meu e para decenas de
violinistas que tivemos a gran sorte de ser os seus
alumnos, o mestre Fuks cambiounos a vida
profundamente, non só a nivel violinístico senón
tamén a nivel humano. No meu caso en particular, el
foi quen me abriu as portas ao mundo da pedagoxía.
Pola miña historia persoal de vida e de relación inicial
co violín, moitas veces sentinme menos que os meus
compañeiros de estudo, con menos técnica e con
menos capacidades. Explicoume que todo se pode
traballar: fixemos un traballo técnico exhaustivo e
fíxome ver os meus puntos fortes como música para
afianzalos. Díxome que tiña un don para o ensino e
confiou no meu para ser o seu asistente na
Universidade de Indiana. Un gran mestre é aquel que
ve o teu potencial máis aló do que o teu mesmo
podes ver e axúdache a conseguilo e amplialo. Esta é
o gran ensino que recibín do mestre Fuks e que tento
aplicar en cada alumno que chega ás miñas mans.

Gustaríame mencionar tamén ao primeiro mestre
que puxo un violín nas miñas mans, e o primeiro
“culpable” en toda a cadea de “culpables” que me
levou ata aquí: Don Camilo Rumbao Requejo. Don
Camilo foi o meu profesor de Inglés no antigo sistema
educativo. Gran amante da música e gran músico;
creou unha Rondalla no meu pobo, e ensinounos a ler
música. Un día mostroume unha gravación dun
cuarteto de cordas e deixoume un violín e un libro
para que aprendese a tocar o violín, xa que a el
encantáselle e non tiña tempo para facelo. Don
Camilo é outro deses grandes mestres que cambiou a
vida a centenares de persoas a través dos seus
ensinos. A súa máxima é “non importa o que fagas na
vida, pero faino ben”. Sempre atento ás necesidades
de cada un dos seus alumnos, sempre disposto a
escoitar e a axudar. Que ben o pasabamos nas súas
clases de inglés e das súas desinteresadas clases de
música!! 

Tamén foron grandes mestres para o meu Lev
Chistiakov e Detlef Hahn. 

Cada un dos meus mestres tiveron un papel moi
importante no meu desenvolvemento como músico
e como persoa. Grazas!

  

 Disfrutas dunha vida profesional moi activa e
ademais es nai, como levas a conciliación? A túa
contorna laboral ofréceche algún tipo de
ferramenta que a facilite? 

Como docente de estudos superiores teño moita
sorte de poder ter certa flexibilidade en organizar o
meu horario. Sempre fago o meu horario ao redor
do horario dos meus fillos. Lévoos á escola e
recólloos cando saen e xa podemos organizarnos
xuntos o resto do día. Agora os nenos creceron, xa
teñen 10 e 14 anos, o que significa que entenden
mellor as miñas necesidades profesionais. Cando
eran máis pequenos, adoitabamos viaxar xuntos
para os festivais e as masterclases. 

Como familia é moi enriquecedor ver novas partes
do mundo e coñecer novas culturas. Viaxamos
xuntos a Cuba, a China, a Israel e varios países de
Europa como Finlandia, Noruega, Italia, Francia,
Croacia e Grecia. Estas experiencias aínda que
economicamente ás veces non compensaban,
enriquecéronnos como familia.

Cando naceu a miña segunda filla, no meu lugar de
traballo faleilles da idea de ter unha gardería no
propio edificio para poder facer mellor a conciliación
familiar. Ás profesoras coas que falei gustoulles
moito a idea, pero desafortunadamente desde as
administracións non foi tan ben recibida.
Alegroume moito saber que por exemplo, agora na
Orquestra Sinfónica de Barcelona xa teñen esta
necesidade cuberta.

As mulleres e nais traballadoras, necesitamos máis
apoio da sociedade, porque facer malabarismos con
estes roles vitais como son traballar, coidar e manter
aos nenos, non é simple e esixe moita enerxía e
dedicación. Sería marabilloso poder facelo con
tranquilidade e menos estrés; non ir tanto con tanto
cansazo nin sentir que non chegas a facelo todo.

R A Q U E L  C A S T R O  P E G OR A Q U E L  C A S T R O  P E G O
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Por último, queres contarnos algo sobre os teus próximos proxectos?

Mirando ao futuro, e este sentimento é máis forte agora, vindo dun verán completamente activo e de colaboración
con grandes músicos, sinto que o equilibrio entre ensinar e tocar é moi importante para min. Como xa expliquei
antes, experimentar diferentes escenarios é importante para o ensino e viceversa. 
Os novos proxectos, a parte dos que normalmente fago cada ano, como son os festivais e as masterclases, fanme
moita ilusión: o meu marido, Yuval Gotlibovich, violista e compositor, co que colaboro musicalmente moi a miúdo,
está a compoñer un concerto de violín para min. 

Pedagóxicamente, estou feliz de traballar agora con xente nova con moito talento. Tamén teño plans para volver
impartir de maneira máis extensiva seminarios dirixidos a mestres, para profundar no coñecemento sobre varios
temas de conciencia corporal na interpretación do violín e do desenvolvemento da conexión coa voz interior.

Teño antigos alumnos aos que lles está indo moi ben profesionalmente en España e por toda Europa. A través dos
anos volvémonos bos amigos e desexamos compartir música xuntos como colegas. Xusto esta semana estaremos a
facer realidade este soño: neste pequeno encontro estamos a formar unha orquestra de cordas sen director, que
estarei feliz de compartir máis adiante nas redes sociais.

www.raquelcastroviolin.com

Raquel Castro Pego. Fotografías: Núria Codina & Chechu Bal & Giovanni Bettinello, en www.raquelcastroviolin.com

R A Q U E L  C A S T R O  P E G OR A Q U E L  C A S T R O  P E G O
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R E M E I  S I P I ,  1 9 5 2 ,  R E B O L A ,  G U I N E A  E C U A T O R I A LR E M E I  S I P I ,  1 9 5 2 ,  R E B O L A ,  G U I N E A  E C U A T O R I A L
  

“Non hai que esquecer que o xénero humano gozou por primeira vez do milagre da
intelixencia nunha contorna africana e que desde alí expandiuse aos demais continentes.
África é o noso continente nai, a casa da nenez do xénero humano, e de alí nacen os nosos
mitos e a súa luz vénnos a través de Exipto e Grecia, ata os nosos días. Talvez sexa xa hora

de mirar tranquilamente cara a ela, de reencontrar as nosas raíces, a nosa orixe, o noso
sentido da vida, atendendo a estas fráxiles e humildes voces”.

 
                                                                                                                                     Remei Sipi

R E M E I  S I P I
E S C R I T O R A  &  E D I T O R A
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R E M E I  S I P IR E M E I  S I P I

Rebola, Isla de Bioko, Guinea Ecuatorial

Remei Sipi, é un activo indispensable en activismo ao redor dos dereitos da muller africana. 

Nace en Rebola, dun espazo rural, na Illa de Bioko en Guinea Ecuatorial cando aínda era unha colonia española. No ano
1968 cando se establece a independencia de Guinea con 16 anos trasládase a Barcelona. De nena viviu o apartheid, a
prohibición de falar a súa lingua materna: Bubi, mediante castigos na escola, viu aos seus pais apartados na igrexa por
ser negros. O espazo para os negros dunha colonia española, delimitábase a un lugar apartado do resto. 

Criouse no feminismo, as relacións máis importantes da súa vida, foi coas mulleres que a rodearon: a súa avoa, a súa
nai, as súas tías, foron os seus referentes, ela considera que aí comeza o feminismo e a loita das mulleres unidas e así
educou á súa filla. 

Sororidade é a palabra que define a súa forma de habitar neste mundo, empoderarse e axudar a outras a conseguilo é
a súa máxima.

Remei, coñecida popularmente como Tía Remei, é educadora infantil, escritora, editora, conferenciante, directora de
teatro, investigadora e activista experta en xénero e desenvolvemento, destacada pola súa militancia no movemento
asociativo de mulleres afrodescendientes.

En Cataluña, se diplomó en Educación Infantil e especializouse en xénero e desenvolvemento na Universidade
Autónoma de Barcelona.

Na súa faceta laboral, foi directora e propietaria de Garderías Infantís (Llars d’infants). Durante 15 anos traballou na
Fundación CIDOB ( centro de investigación en relacións internacionais que, baseándose nos criterios de excelencia e
relevancia, ten como obxectivo, a análise das cuestións globais que afectan as dinámicas políticas, sociais e a
gobernanza, desde o internacional ao local), onde iniciou as súas funcións no Departamento de África e
posteriormente foi responsable dos Cursos Especializados en Relacións Internacionais.

Traballou como funcionaria interina da Consellería de Xustiza da Generalitat de Catalunya, durante os últimos 20 anos
ata a súa xubilación. No ano 1995 funda a editorial Mey, especializándose na publicación de textos africanos.

Apaixonada da escritura, escribe ensaios e realiza conferencias e colaboracións ao redor das mulleres africanas e
emigrantes, colabora desinteresadamente con artigos en diversas revistas, que nos achegan ao mundo africano e a
vida da muller neste continente.
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É especialmente activa no tecido asociativo de
distintas organizacións: E´Waiso Ipola (confundadora
e secretaria na actualidade),“Yemanjá” (confundadora
e presidenta a día de hoxe) tamén foi activo
importante noutras organizacións como: “Rede de
mulleres negras e minorías étnicas de Europa”,
MFUNDI- KUPA, Cofundadora da Xarxa (Rede) de
mulleres migrantes en Catalunya. Membro da “Rede
de mulleres negras e minorías étnicas de Europa”,
con sede en Londres, desde 1991, Riebapua, Membro
do Grupo de Mujeres “Ca la dona” de Barcelona,
Membro do grupo de mulleres “Maria Zambrano”,
Vogal do “Consell da llengua catalá”, Vicepresidenta
do “Consell Nacional de dóeslles de Catalunya”...

Na súa carreira literaria, atopamos ensaios, contos,
publicacións en revistas, conferencias, tráenos a voz e
a cor de Africa. Ler a Remei nos seus ensaios ou
artigos ábrenos un encontro coa súa orixe, a claridade
ante a inxustiza achéganos á realidade dos nosos días,
ábrenos os ollos á historia que non nos contaron, ao
día a día da muller africana entre nós, desfai tópicos e
elimina os “marcos” que os medios de comunicación
impoñen. Gozar dos seus contos, que debuxan outras
latitudes e transmiten fermosas historias.

Algúns dos seus escritos podes lelos na Biblioteca
virtual Miguel de Cervantes:
https://www.remeisipi.es/publicaciones-en-pdf/

Entre as súas publicacións, podemos atopar:

Las mujeres africanas: Incansables creadoras de
estrategias. 

Inmigración y género. El caso de Guinea Ecuatorial,
Tercera prensa

Les dones migrades [Texto impreso]: apunts, històries,
reflexions, aportacions.

Cuentos africanos.

El secreto del bosque: un cuento africano.

Baiso, ellas y sus relatos, junto a Nina Camo y Melibea
Obono

Voces femeninas de Guinea Ecuatorial. Una
antología

Mujeres africanas: Más allá del tópico de la
jovialidad, Wanafrica Ed. 2018 

"O obxectivo deste libro é mostrar que as mulleres
das distintas sociedades africanas non son
mulleres que aceptan pasivamente un destino
que non elixiron, tal e como mu chas veces son
presentadas polos medios de comunicación
occidentais, senón mulleres que loitan a pesar das
barreiras que lles po nen os seus gobernos, as súas
relixións, as súas tradi ciones"

wwww.remeisipi.es

R E M E I  S I P IR E M E I  S I P I
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Como escolliches o camiño da escritura para dar voz?

O meu era o máis puro activismo social, sobre todo no que fai referencia aos temas das mulleres negras, tanto das que
estamos na diáspora, como as que viven en África. Polo que ao situarme neste momento, doume conta de todos os
tópicos que hai sobre nós. Así que decido dar un paso adiante e enfrontar eses tópicos desde unha actitude proactiva,
para enfrontalos e na medida do posible axudar a desterralos.

Dedicarche ao activismo obrigouche a renunciar a algo importante?

Non, en absoluto, para min foi máis un reto e un enriquecemento persoal, que tamén puiden compartir con outras
mulleres, polo que creo que nos reforzamos todas.

Sufriches o rexeitamento por parte doutras mulleres polo teu labor activista?

Non, non, houbo moitas compañeiras que se apuntaron á loita común nos casos que eran intereses compartidos e nos
que non, intercambiamos información.

En 1968, con 16 anos chegas Barcelona, nótase un gran cambio da sociedade en xeral. O pobo empezaba a saír á rúa
para dicir Basta, achegábase o fin da ditadura. Notábase nesta época algún cambio tamén cara á muller e na muller?
Crees que agora estamos demasiado acomodadas/os a pesar das inxustizas e desigualdades que vivimos?

Naquela época, chamaba moito a atención vernos compartir as mobilizacións múltiples en que unha parte da
mocidade da época reivindicabamos e faciamos forza para tombar o fascismo imperante. Á vez, dábase o momento
álxido das loitas pola independencia e descolonización de moitos países africanos; todo e que nalgúns como o meu xa
eramos formalmente independentes da metrópole, exactamente nese ano 1968. As loitas non eran tanto de xénero,
como por abrir novos camiños de liberdade en todas as frontes sociais.

Eu non me atrevería a afirmar nin negar o posible acomodamiento, pola sinxela razón de que tamén hai nestes
momentos moitas persoas que se mobilizan, iso si en loitas non tan globais, máis parciais e noutro contexto.

A educación na igualdade é esencial, estamos a retroceder ou baixando a garda á hora de sentar as bases de
igualdade entre os máis pequenos?

Creo sinceramente que avanzamos, o que pasa é que é un camiño cheo de dificultades e onde as forzas reaccionarias
han aberto un claro enfrontamento cultural onde poñen máis obstáculos, sobre todo ás bases da educación en
igualdade dos pequenos (e os maiores).

A pesar da gran evolución que vivimos ao redor das novas tecnoloxías e o preto que parecemos estar, non é real,
seguimos enormemente afastados e desinformados, como podemos loitar contra isto?

Penso que hai moi pouca interacción a nivel humano, cos nosos iguais, pero tamén cos máis pequenos e xa non
digamos cos nosos maiores, onde á falta de comunicación engádese a fenda dixital. Se non nos decidimos a abrir o
camiño dun diálogo sincero e desinteresado co resto de persoas da nosa comunidade máis próxima, como imos
romper esas barreiras: coa tecnoloxía? Coa desinformación dos medios controlados e dirixidos polos intereses duns
poucos?

Petronila Daza e Bea López entrevistan a Remei Sipi

R E M E I  S I P IR E M E I  S I P I
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R E M E I  S I P IR E M E I  S I P I

A muller africana carga con distintos tipos de agresións de xénero e racistas, as derivadas da exclusión interna e
ademais as externas, sentides afastadas ou incomprendidas polo feminismo “branco”? Como crees que se poderían
axuntar forzas?

A exclusión de xénero non é exclusiva das mulleres africanas, punto primeiro que quero destacar. As mulleres en xeral,
sufrimos agresións e exclusión, e se esta muller é negra e pobre, podemos constatar que os efectos, dada a súa maior
vulnerabilidade, son devastadores. 

En canto ao feminismo branco xa hai anos que camiña en diferentes direccións e o mesmo podo dicir dos nosos
feminismos negros; pero nesa procura da interseccionalidad, da que tanto se fala, creo que o único que debería
interesar ás mulleres (sexan brancas ou negras), é buscar 1/ o recoñecemento mutuo desde a igualdade e, 2/ corrixir,
cando non cambiar o relato, que expón o nacemento do feminismo branco como o primeiro do mundo e o único
posible, versión canto menos pueril, por non dicir racista da historia das loitas de xénero na humanidade.

Ademais de escritora e ensaísta, es editora, máis de 12 libros editados, moitos deles, sobre mulleres o escritos por
mulleres, actualmente traballas na edición dalgún título novo? Podes adiantarnos algo?

Actualmente estou a traballar en varios proxectos propios e alleos, algúns son ensaios ou reedicións de contos noutras
linguas. E teño a intención de pechar varios destes proxectos para que vexan a luz, se é posible, o próximo ano 2023.
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El origen genera discriminación que obstaculiza el encuentro y la convivencia entre el colectivo inmigrante y la
sociedad receptora, colocando a los inmigrantes en terreno de desigualdad.

La falacia del riesgo de ser invadido está justificando no sólo las restricciones a la inmigración, sino también las
limitaciones de derechos de las personas que ya están aquí.

Cuando en los textos de los contingentes leemos, «abstenerse todos los que no pretendan trabajar ni como
empleadas/os de hogar ni como trabajadores agrícolas o ganaderos» se está realizando, ni más ni menos, la
segmentación de la fuerza de trabajo, de seres humanos, mujeres y hombres, destinados hacia determina- das
franjas del mercado laboral. Indudablemente hay un techo de cristal sobre todos para las mujeres.

La visión que demos de la realidad de las mujeres inmigrantes es importante complementarla planteando las
múltiples estrategias que vamos forjando y donde logramos traspasar en pequeños fragmentos, pero que abren
intersticios de libertad. Por ejemplo, las salidas, las alternativas personales que abrimos (autoempleo, cooperativas,
etc.), para no colocarse en situaciones de riesgo y exponerse a situaciones precarias, aunque en términos
estadísticos, corresponden a una franja pequeña de mujeres inmigrantes.

Existen acciones, opciones y redes que propician que, poco a poco, aparezcan caminos viables para algunas en la
actualidad y que estas redes posteriormente puedan ser retomadas por muchas otras; caminos que nos facilitaran
ser visibles y participativas a fin de tener presencia y voz en la gestión de todo aquello que nos concierne, sin olvidar
que los límites de la plena participación, existen y son fundamentalmente de índole institucional, cultural y política.

Las mujeres tenemos más dificultad en todos los campos y disponemos de menos tiempo para el espacio personal.
El tiempo que dispone la mujer inmigrante para sí es mínimo. No obstante nos hemos revelado como unas
auténticas mediadoras en el fenómeno de inmigración, entre la sociedad receptora y el colectivo de inmigrantes.

Fragmento do libro "Inmigración y género. El caso de Guinea Ecuatorial" de Remei Sipi. 
Dispoñible na Biblioteca Cervantes Virtual.

R E M E I  S I P IR E M E I  S I P I
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V A L E R I A  L E D E S M A

A R T I S T A  P L Á S T I C A

V E R Ó N I C A  V A L E R I A  L E D E S M A ,  1 9 7 6V E R Ó N I C A  V A L E R I A  L E D E S M A ,  1 9 7 6     B U E N O S  A I R E S ,  A R X E N T I N AB U E N O S  A I R E S ,  A R X E N T I N A

"Expoñer unha obra é expoñerse, unha confesión, unha
proxección da mirada íntima do mundo. Confesión difícil ao

espectador porque é a mirada descarnada."
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V A L E R I A  L E D E S M AV A L E R I A  L E D E S M A

Verónica Valeria Ledesma, nace na cidade de Buenos
Aires, aínda que sendo nena, trasládase a Santiago del
Estero, situada ao norte do país e da que sente agradecida
por todo o que achegou á súa carreira artística; a cor, as
texturas, a paisaxe... a día de hoxe sente santiaguera co
orgullo de formar parte desta terra.

Os primeiros estudos de arte de Valeria, foron de
Maxisterio de Artes Plásticas da Escola de Arte Ricardo
Carpani, para continuar na Facultade de Artes Plásticas, na
especialidade de gravado e pintura, deseño e animación
dixital Universidade Século 21. Nesta etapa dos seus
estudos, coñece ao mestre Jorge Proz, ao que ela nomea
como “excelente profesor” e nesa época tamén, comeza a
expoñer en salas e museos, realiza intervencións urbanas e
imparte talleres de arte para nenas/os. 

No ano 1997 tivo a oportunidade de coñecer a Carpani e a
Caloi nunhas charlas xunto a outros artistas e recoñece
que foron disparadores para implementar o vídeo arte á
súa vida e creación, para ela foi a apertura dunha nova
visión e así comezou a investigar a arte dixital.

Obtén despois a Licenciatura en Artes Plásticas en
Tucumán e realiza tres especialidades en gravado, pintura
e taller de arte conceptual, transitando non só os saberes
universitarios, senón investigando e experimentando en
múltiples exposicións e salóns de arte.

No ano 2005 realiza a súa primeira exposición individual
no Museo Ricardo Rojas, de Buenos Aires.

Nestes tempos involucrouse na procura de novos artistas
e realizar exposicións colectivas e individuais con ganas de
contribuír á cultura e co desexo dun cambio na dinámica
da movida cultural-xoven, sabendo ademais que Santiago
del Estero é un perfecto caldo de cultivo na arte
contemporánea, quixo dar respostas con convicción
porque tiña o coñecemento do capital humano artístico
que alberga esta rexión arxentina.

Participe en movidas de arte postal, libros de autor, e
incursión literaria por Francia, Portugal, Alemaña, España
entre outros, sucedéronse 5 anos de exposicións, algúns
certames e premios con proxección internacional. 

Os anos 2010 ao 2012 foron anos de exposicións individuais
e colectivas e xa en 2015 instala un taller de mosaiquismo,
pois se namorou irremediablemente desta técnica.

Actualmente dedícase á Curaduría de exposicións, á
xestión cultural independente e é docente tallerista en
diferentes casas de artes e museos. Tamén é artista
integrante de ÑAM, Asociación de artistas plásticos de
Santiago del Estero e catedrática no Instituto San Ignacio
de Loyola.

Cartas para Ana Mendieta. Expo colectiva durante
postcolonial 2021.

Valeria Ledesma en Escenas intimas
8M 2020 – Casa Argañaraz Alcorta Santiago del Estero
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https://www.youtube.com/watch?v=F4SgsYsaFOw+Carpani
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Natalia Horschovski entrevista a Valeria Ledesma

Como é crecer nun lugar como Santiago del Estero?

Aínda que non son santiagueña, senón nada en Buenos
Aires e establecida desde nena por cuestións familiares,
a cidade ofreceu un espazo de seguridade e liberdade
para a vida cotiá tan diferente do que é vivir nun
departamento na capital federal, é unha provincia na
que se recrean continuamente as tradicións vinculadas
á música, a danza, a gastronomía, tecidos e outras
riquezas culturais moi arraigadas, as cales me fixeron
crecer e explorar diversas expresións artísticas: o canto,
a poesía e outras que me fixeron proxectar cara ás
miñas obras. Hoxe recoñézome como santiagueña.

Cando foi o teu primeiro contacto coa arte?

Desde que teño uso de razón debuxei, gañei o meu
primeiro premio de pintura na escola.

A túa obra é fortemente colorista. Ten unha relación
coa túa contorna ou hai algo máis de fondo ?

A cor é unha parte esencial na miña obra, é unha
expresión continua da vida sensible, pintar para a min é
proxectar os sentidos co mundo que nos rodea, é unha
contestación cara a fóra onde as cores expresan a
organización do espazo. Tamén considero que hai unha
forza que transcende a un, desde o inconsciente e que o
espectador percibirá desde a súa propia historia.

É as miñas viaxes cotiás como docente, cara ao interior
da provincia, case na nada da agreste paisaxe, aparecen
colgados en sectores contiguos ao roteiro, tecidos
artesanais que son producidos para a venda, mantas que
explotan de cor creando unha paisaxe surrealista.

A miña historia esta atravesada polas cores da terra, da
paisaxe e as expresións culturais que o atravesan todo. 

Quen foron os teus referentes ?

Henri Rosseau , Joan Miro , Juan Doffo , Tom Chambers,
Juan Manuel Sánchez entre outros artistas que admiro
profundamente.
Tamén quero agregar que unha parte dos meus traballos
son atravesados pola iconografía dos pobos orixinarios
Sunchituyoj.

Desenvolves ademais a técnica de mosaico bizantino, de
onde xorde esta motivación?

A miña actividade co mosaiquismo comezou cunha
procura de crear murais na miña cidade coa inquietude
da deterioración da cor que se ve frecuentemente polas
cuestións climáticas. Santiago é ata o de agora a cidade
máis quente do mundo. Empecei a implementar as
técnicas de mosaiquismo desde o trencadis e
perfeccionándome día a día co vitro mosaiquismo que
xera a saturación e brillo que ten o vidro, permíteme a
exploración dentro da obra do deseño e creación de
xoiería contemporánea, teño un taller que funciona
desde 2015. 
Estou absolutamente encantada coa arte bizantino, sinto
un encontro espiritual un tanto indescritible.

Mural Historia de Santiago del Estero – La expulsión de los Jesuitas. Museo a Cielo abierto. 400x600 cm. Valeria Ledesma.
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V A L E R I A  L E D E S M AV A L E R I A  L E D E S M A

O silencio, actualmente, é tratado como un
elemento incómodo que hai que tapar ou
encher con algún outro. Na túa obra, fas
referencia ao silencio. Canto de silencio hai en
cada unha das túas pinturas e canto de silencio,
na túa vida cotiá e social?

Na miña obra hai mais ruído que silencio, pero no
momento de crear, de pensar na obra é
fundamental o silencio, a abstracción total.

Na miña vida social tamén hai moito ruído e
movemento como docente e artista e como
xestora cultural en ocasións. 

Como artista es exploradora e ábresche á
liberdade de seguir experimentando.
Pasaches por varias etapas ao longo da túa
carreira. Poderíanse distinguir reminiscencias
con Chagall , Kandinsky, realismo máxico, ao
fauvismo ou mesmo á ilustración. Que etapa
sentes, como artista hoxe en día, que tes a
necesidade de transitar ?

Hoxe atópome centrada na exploración do
mosaiquismo e as súas posibilidades de
incorporar na arte téxtil e a escultura, pensando
en instalacións. Constitúe tamén un medio de
vida.

Llegará un mañana…  Digital fx. 2019. 50x70.  Valeria Ledesma

Valeria Ledesma
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B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A  

A R T I S T A  V I S U A L  &  A R Q U I T E C T A

B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A ,  1 9 8 0  M A D R I D ,  E S P A Ñ AB E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A ,  1 9 8 0  M A D R I D ,  E S P A Ñ A
  
  
  
  
  

Minguez de Molina traballa sobre a procura dunha beleza natural. Ou mellor devandito, unha
beleza pertencente á natureza. O ser humano, como obxecto de estudo parece dirixirse cara
á liviandad.
Aínda que é verdade que dados os últimos tempos, o cambio climático é unha ferramenta
reflexiva e creativa para as artistas contemporáneas, Minguez de Molina, ademais de traballar
a ecoloxía da paisaxe desde a arte, fai fincapé, na auga como elemento fundamental. É unha
ferramenta que sostén ao corpo humano no plano.
A súa obra non dá sensación algunha de afundimento, afogo, angustia ou perigo, senón todo
o contrario. O corpo humano neste caso parece que vivise unha fase anfibia.
Asi pois, o corpo flota, xoga, baila e desprázase desde un espazo que aínda que non é o seu
hábitat, descobre que pode chegar case dominalo.
 
                                                                                                                                           Natalia Horschovski
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Beatriz Mínguez é licenciada en Historia da Arte
pola Universidade de Barcelona e como arquitecta
se graduó na AA Architectural Association de
Londres. Desde hai anos desenvolve a súa carreira
artística entre a arte visual e a arquitectura.

As fontes inesgotables e inspiradoras da súa obra
son a relación entre a natureza e o home, a cal
escruta, estuda e observa ata facelas xogar nun
único plano, creando unha simbiose perfecta entre
elementos que nos poderían parecer en grao sumo
dispares senón fose pola xenialidade do acabado
dos seus traballos. Concretismo e abstracción,
crueza ou poesía, elementos que poden situarse en
espazos moi distantes conviven nas súas propostas.

No seu traballo, como non podía ser doutra forma,
combina diferentes disciplinas: fotografía, vídeo,
escultura e vídeo instalacións, Beatriz é unha artista
multidisciplinar, cunha envexable capacidade para
que ningún elemento sexa menos que outro, senón
o perfecto complemento para lograr a excelencia
do proxecto.
 
Os seus vídeos e instalacións participan
regularmente en festivais internacionais de cinema
e videoarte (FIVA, File.org, Bideodromo, Festival de
Cinema e Artes Visuais Bugarte, Loop, Figueira Art
Film Festival, En Pezas da Casa Acesa e Choreocope
entre outros) e expón regularmente na Galería de
Arte contemporánea H2Ou, en Barcelona. Ademais
o seu traballo forma parte dos arquivos Marxes.org
e PLAT.tv, arquivo fílmico en liña de cinema español
independente.

Tamén realizou talleres de creación audiovisual co
xa desparecido director de cinema iraniano: Abbas
Kiarostami e co director e produtor catalán: Albert
Serra.

Algunhas das súas pezas de vídeo arte, como The
Swimming Pool, Pixel, Las Moscas no se posan en
el cielo ou Femme, recibiron premios e
recoñecementos por todo o mundo, tamén na súa
faceta como escultora ou fotógrafa fóronlle
outorgados premios por algúns dos seus proxectos. 
A súa obra viaxa desde Barcelona, Madrid,
Zaragoza, Londres, Soria, Ciudad Real, Mariupol en
Ucraína, Palma de Mallorca, India, Italia, Arxentina...
a unha infinidade de destinos nos que puideron e
poden disfrutar da súa creación.

Beatriz ten unha extensa carreira artística, que
comezou fai máis de quince anos e que continúa en
constante crecemento e expansión.

The swiming pool en Vimeo

Pixel en Vimeo

Femme en Vimeo
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https://vimeo.com/105976114?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=8802291
https://vimeo.com/101346498?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=8802291
https://vimeo.com/101454125?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=8802291
https://vimeo.com/162353489?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=8802291


Recentemente presentou na sala Janer do Centro Cívico
Guinardó en Barcelona, a súa última exposición: Tipping
Lines, cunha serie de fotografías do mar, a terra, a
quietude, a inmensidade ou o horizonte. 

“As liñas, os contornos e as texturas forman unha
nova representación dunha paisaxe mariña un
tanto irreal que sorprende ao espectador pola
súa falta de determinación e busca desorientarlo
e suxerirlle a posibilidade dunha experiencia
máis que unha mirada a un obxecto.” 
(Art Photo BCN).

www.minguezdemolina.com

B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N AB E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A
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Como empezaches a túa carreira na arte e en que disciplinas desenvolvíchesche?

Aos 11 anos os meus pais regaláronme unha cámara e encantoume. Eu era e son moi tímida, e a miúdo quedábame
observando á xente, as cousas. A cámara era unha ferramenta perfecta. Por outra banda encántame o mar, nós
navegamos e pasamos meses nun barco. Desde pequena compraba as cámaras subacuáticas de carrete que sempre
había nos portos, facía fotos de nós, de bañistas, amigos, familia, todos na auga ou gozando dela. Supoño que sigo co
mesmo.
Por outra banda, estudei arquitectura e dedícome a iso profesionalmente, asi que influíu nas obras de arte e ademais
de fotografía fago vídeoarte e cando se dá a ocasión instalacións artísticas. Supoño que o espazo sempre está presente
nas miñas obras.

Que disciplina crees que che completa máis como artista?

Todas por igual. Depende mais do espazo expositivo, onde vai. Non teño preferencia. Teño ideas roldando pola cabeza
e en canto podo lévoas a cabo.

Que elementos inspíranche á hora de traballar un proxecto? 

A natureza, os elementos esenciais, como a auga, o aire e a terra. Os espazos belos. E os xestos das persoas, como se
moven, como interactúan entre eles e co contexto.

Quen foi os teus referentes, se é que os tiveches? Algunha muller? 

Teño moitos referentes e continuamente miro obras doutros artistas. Encántame ver arte. En especial, e desde o inicio,
podo citar a Bill Viola, Olafur Eliasson e Tacita Dean. E a cineastas como Chris Marker, Godard, e os documentais de
Werner Herzog.

Cando sabes que unha obra xa está terminada? 

Iso é unha boísima pregunta, porque as estaría retocando e mellorando sempre. De feito, non me gusta moito ver os
meus vídeos - cando se proxectan en festivais saio da sala se podo - tampouco as miñas fotos, non demasiado, porque
vexo os fallos e cústame saír desa mirada, e velo desde un punto de vista mais xeral e crítico. É difícil. 

Natalia Horschovski entrevista a Beatriz M. de Molina

I can go down forever. 2016

B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N AB E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A
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I can go down forever (2016)



Tes algunha creación especialmente importante para tí? 

Si, o vídeo The Swimming Pool, do ano 2006, foi un vídeo de final de carreira, da universidade de arquitectura. Un
amigo programador viuno e decidiu programalo en varios festivais, foi moi ben. E de súpeto converteuse en vídeo arte
e gustoume pensar que podía combinar a carreira de arquitectura coa da arte. As dúas compénsanse, coas súas
ataduras e liberdades mutuas.

Algunha vez sentiches a necesidade de traballar varias obras á vez?

Necesidade ou circunstancias, si me pasa. Na arquitectura é algo normal. E na arte tamén, hai proxectos de cocción
moi lenta, lentísima e outros que saen mais rápido, por unha circunstancia concreta externa ou simplemente porque
son mais espontáneos.

Traballaches en proxectos colectivos? 

Si, recentemente por primeira vez coa artista Sara Ojanguren, ela é arquitecta como eu, e en paralelo ten unha obra
gráfica moi interesante, debuxa co seu corpo, nun acto performático, moi meditativo. E creamos unha instalación
conxunta fantástica.

Se tiveses que escoller algún obstáculo durante o teu desenvolvemento como artista, cal é o primeiro que se che vén
á cabeza? 

Eu mesma, os meus medos, as limitacións que eu me invento.

Que consello daríaslle a alguén que está a empezar a súa carreira de arte?

Produce, crea, pensa e crea, ensínao sen medo.

Próximos proxectos, exposicións? Que che deparan os próximos meses…

O 8 de Setembro inaugurei exposición individual no festival Art Photo Bcn. Estará ata principios de Outubro na sala
Janer do Centro Cívico Guinardó. Este é a ligazón: https://artphotobcn.com/exposicion/tipping-lines/

Blues Triptych  1. Serie: Gradients. 2018

B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N AB E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A
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A arte contemporánea, é en si a arte do noso propio
tempo, prodúcese e manifesta no agora,
respondendo á conciencia cultural do momento, á
súa sociedade, ás necesidades conxuntas, ao
espírito da época.

E é que, a arte é inherente ao humano, á súa cultura
e evolución. Non houbo época desprovista de
manifestacións artísticas, a través das que podemos
ler e investigar as reviravoltas da historia.

O teórico da arte Jacob Burckhardt, entendía a arte
e as demais producións humanas como un elo da
historia da cultura. Sostendo que a arte de cada
período é a máis completa expresión do espírito no
que se produce, non alleo á relixión, o estado ou os
intereses do capital. Todo inflúe nas súas
manifestacións sendo así co-responsable do
desenvolvemento da propia historia.

Baixo esta óptica, a arte contemporánea e as súas
distintas expresións son o fiel reflexo do que vive a
sociedade actual. O panorama mostra unha gran
diversidade e comprende un conxunto moi
heteroxéneo de prácticas artísticas, así como
diferentes abordaxes á hora de acoutar o período
que comprende. Entender a arte contemporánea é
entender conflitos, realidades e sociedades. Coñecer
a arte lévanos indefectiblemente ao entendemento
do ser humano en toda a súa complexidade.

Arte contemporánea, a ruptura.

Explicado tecnicamente, denomínase Arte
Contemporánea, de maneira xeral, ás expresións
artísticas orixinadas a partir do século XX coincidindo
coa ruptura cos modelos tradicionais e un novo carácter
crítico e experimental. Sirvan como exemplo os
movementos artísticos contemporáneos como o
fauvismo, o expresionismo, o cubismo, o futurismo, o
neoplasticismo, o dadaísmo e o surrealismo.

Ismos que a principios do século XX transformaron a
idea de arte, de beleza e de estética. Foron
revolucionarios no modo de pintar, expoñer e describir a
realidade.

Aínda que moitos historiadores da arte consideran máis
exacto situar a súa orixe na segunda metade dos anos
60 coa final da arte moderno.

A pesar de que a arte contemporánea comparte cousas
coa arte de vangarda da primeira metade do século XX,
responde tamén a novos condicionantes.

Coñecer a arte lévanos indefectiblemente ao entendemento do ser humano en toda a súa
complexidade.

Por Adriana Pazos Ottón

Andy Warhol, Flores

A ARTE CONTEMPORÁNEA, FIEL REFLEXO DA SOCIEDADE

Theaster Gates
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Como pistoletazo de saída e pensado como unha
resposta aos movementos de arte moderna que lle
precederon, crese que a arte contemporánea
pisoulle os talóns ao Pop Art. Iniciado por artistas
como Andy Warhol e Roy Lichtenstein, o Pop Art
definiuse por un interese en retratar a cultura de
masas.Este movemento estivo activo
aproximadamente desde a década de 1950 ata a
década de 1970, e renaceu como Neo-Pop Art nos
anos 80 grazas a artistas como Jeff Koons.

A arte conceptual, representante indiscutible do
noso tempo, loitou contra idéaa da arte como
mercadoría. Na arte conceptual, a idea detrás
dunha obra de arte ten prioridade. Os principais
artistas conceptuais inclúen a Damien Hirst, Ai Wei
Wei e Jenny Holzer.

Desta forma as rupturas e novas expresións darán
como resultado un amplo campo de acción,
sumando á pintura e escultura outras disciplinas
como o vídeo, a instalación, a performance, o street
art, a ilustración, a colaxe, a fotografía e o dixital art,
entre outros, que se manifestan dentro de diversos
estilos como a arte abstracta, o minimalismo, a
arte figurativo ou conceptual. 

Impacta a utilización de novos materiais, técnicas e
métodos tecnolóxicos e industriais para crear. A
fusión de correntes artísticas, a procura de
orixinalidade, o valor da experimentación e os
procesos, e a creación de novos discursos dentro a
arte conceptual, son características que vemos
presentes na gran maioría de obras de Arte
contemporánea.
Os límites entre as artes fusiónanse, converxen e
recréanse en novas expresións híbridas e en
constante cambio. 

A fusión e ruptura de límites dános o xurdimento
dunha arte viva, a performance, en contacto coa
danza e as artes escénicas. Coa súa aparición na
década de 1960, esta corrente conserva a súa
popularidade ata o día de hoxe. O seu obxectivo é
transmitir unha mensaxe ou unha idea. Os artistas
de performance máis representativos inclúen a
Mariña Abramović, Yoko Ono e Joseph Beuys.

Na década dos anos 60 e ata os nosos días vimos o
xurdimento do Expresionismo abstracto,
Art&Lenguage, Arte Conceptual, Fluxus, Arte
Cinético, Happening, Minimalismo, Neo Dada, Op
Art, Performance, Arte Pop, Post Minimalismo,
Vídeo Arte.

Donald Judd, Sin título, 1973

Jeff Koons

Yayoi Kusama

Arte Pobera, Instalacións, Fotorrealismo, Land Art, Arte
Dixital, Grafitti, Arte Post Conceptual, Arte Sonora,
Transvanguardia, Arte Corporal, Hiperrealismo, Net Art,
New media Art, Arte urbana e un longo etcétera que
configura un universo eclético e en constante
evolución. 
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Dentro de cada movemento destacan grandes figuras de artistas, por mencionar algunhas das representantes máis
sobresalientes da arte contemporáneo, podemos atopar diferentes formas de expresión como as de Ai Weiwei, Jeff
Koons, Yayoi Kusama, Damien Hirst, Yoko Ono, Theaster Gates, Dálle Chihuly e Bruce Munroe.

Xunto con Abramović e Yayoi Kusama, non podemos esquecernos de Sonia Delaunay, Frida Kahlo, Annie Leibovitz.
Ou a recoñecida como unha figura crave do modernismo estadounidense, Ou’Keeffe, admirada polo seu marcado
individualismo e coñecida especialmente polos seus cadros de flores e de rañaceos (estes últimos, ata entón, só eran
pintados por homes). En 1946, o MoMA dedicoulle unha exposición retrospectiva, o que a converteu na primeira muller
que o lograba. No noso país podemos contemplar cinco dos seus cadros, entre os que se inclúen Rúa de Nova York
con lúa e Lirio Branco n.º 7, no Museo Thyssen de Madrid.

Marina Abramović

A entrada das novas tecnoloxías e a
intelixencia artificial, fai xurdir unha nova
expresión, a arte xerada por código, que pode
producir desde pezas abstractas ata retratos
vectoriais futuristas. A medida que continúa
avanzando, algúns artistas usaron esta
tecnoloxía para crear retratos hiperrrealistas
que borran a liña entre realidade e
imaxinación.

En definitiva, o termo Arte Contemporáneo,
ten entón, un sentido que vai máis aló da
temporalidade, e vén firmemente unido a
conceptos e contextos asimilados, feitos
propios polos artistas e a contorna no que
están inmersos. As obras de arte
contemporánea mostran unha ruptura na
unidade artística, xurdindo como reacción á
situación e o contexto histórico social no que
está o artista.

O’Keeffe
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"Olatz constrúe un universo poético e musical único e auténtico. Con influencia das
fontes da música popular vasca e outras actuais como a irlandesa Enya ou a
estadounidense Suzanne Vega e a música ancestral bretoa, conforma unha
simbiose perfecta acompañada da súa voz: cálida e envolvente."
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Cantante, compositora e arpista. 

Olatz tivo a súa primeira guitarra aos 8 anos e así desde
nena estivo en contacto coa música popular,
participando en festivais escolares e máis tarde a nivel
local.

No ano 1981, coñece a Benito Lertxundi e comeza coa
súa etapa profesional participando en todos os discos
deste músico imprescindible no cancioneiro vasco,
quen interpretou en varias ocasións algunhas cancións
escritas por ela. No mesmo ano, Lertxundi proponlle
cantar no seu disco de cancións épicas
“Altabizkar/Itzaltzuko bardoari” (Elkar, 1981). Dous anos
máis tarde, forma parte do grupo do histórico cantante
tocando o arpa, teclados e cantando.

Paralelamente aos seus estudos clásicos en Bayona e
dada a súa paixón pola música tradicional/popular
estudou o arpa céltica de maneira autodidacta,
completando a súa formación acudindo a cursos en
Bretaña de onde é o seu gran ídolo e quen inspirou a
súa carreira, Alan Stivell. 

En solitario a nivel discográfico, Kantu baten bila nabil
(Elkar, 1991) foi o seu primeiro traballo co arpa como
instrumento principal e acompañamento nas cancións
cantadas por ela mesma, disco de música pop e
tradicional en cuxos arranxos colaborou o seu gran
amigo o guitarrista de Bayona: Joel Merah.

Oito anos despois chegou con Bulun bulunka (Elkar,
1999). Un traballo de cancións de berce vascas
encargado pola discográfica Elkar e para o que tivo que
mergullarse nos cancioneiros vascos. Neste disco
contou coa colaboración doutro guitarrista e arreglista,
Angel Unzu quen tamén forma parte da banda de
Benito Lertxundi. Nos seus traballos pódense escoitar
ademais do arpa, sons como o clarinete, fagot, frauta
travesera irlandesa, cordas etc

Como solista gravou os seguintes discos: Kantu baten
bila nabil (1991), Bulun bulunka (1998), Elearen lainoa
(2002) e Gau hotzenean ere (2010) nos que podemos
escoitar tanto cancións tradicionais como composicións
orixinais e arranxos feitos por ela mesma basicamente
para arpa. Gran coñecedora deste instrumento, tanto
na súa versión clásica como a popular impartiu clases
particulares ao longo destes anos, así como algunha
Master Class en Arpa (Conservatorio de San Sebastián,
Conservatorio de Bayona, Escola de Música de St Jean
Pied de Port,…) así como cursos de canción tradicional
na Ikastola de Orio durante 7 anos.
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Tamén creou un grupo de voces femininas en Orio onde
reside e así mesmo dirixiu e presentou un programa de
músicas do mundo en Euskadi Irradia chamado KANTAITA.

O arpa de Olatz ademais pode escoitarse en traballos de
grupos como Maite Itoiz e John Kelly, Mestisay, Alboka,
Ganbara...

Aínda que a súa traxectoria estivo ligada ao arpa céltica,
non quixo deixar de lado ao arpa de pedais como pode
escoitarse en moitas das súas gravacións ou tamén nas
partituras que está a piques de editar proximamente,
chamadas Malabaristak e Uhinetan e unha terceira
partitura dun arranxo para arpa clásica do precioso tema
das Dez melodías vascas de Guridi chamado Amorosa. 

Olatz estudou e investigou o folclore vasco, as cancións dos
devanceiros, para recuperar a poesía e o idioma, en
definitiva a historia, que durante tanto tempo estivo
prohibida e que aínda a día de hoxe non termina de ocupar
o lugar que lle pertence.

Constrúe un universo poético e musical único e auténtico.
Con influencia das fontes da música popular vasca e outras
actuais como a irlandesa Enya ou a estadounidense
Suzanne Vega e a música ancestral bretoa, conforma unha
simbiose perfecta acompañada da súa voz: cálida e
envolvente.

Olatz conta unha extensa carreira musical que podes
escoitar na súa canle de Spotify ou se prefires tamén en
tamén nas súas cd's.

Olatz Zugasti é unha imprescindible.

O L A T Z  Z U G A S T IO L A T Z  Z U G A S T I
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Tato López entrevista a Olatz Zugasti

Como chegas a converter a música no camiño da túa
vida?
 
Como para casi todo o que se dedica á música, esta
formou parte da miña vida desde pequena. O meu pai
inculcounos a afección de cantar, cancións populares
vascas, de igrexa etc. Tamén na ikastola (escola vasca)
as cancións tradicionais en distintos dialectos do
euscaro formaban parte da nosa educación. Cando
fixen a comuñón un tío meu, que traballaba nunha
fábrica de guitarras regaloume unha e, coa axuda
dunha curmá aprendín os acordes básicos cos que
podía cantar as cancións que me gustaban. 

Arpista, compositora ou cantautora?.

Supoño que as tres..., pero non me importan as
etiquetas, o que me importa é facer que "pase algo".
Bo, e antes que iso impórtame facelo ben, escribir ben,
respirar ben, "dicir" ben a canción, tocar o mellor
posible..., hai moito de que ocuparse. 

Como díscipula, incondicional das súas composicións
e máis tarde compañeira de Benito Lertxundi, como
foi e que significou para tí colaborar nun traballo seu
por primeira vez?

Eu nacía cando el daba os primeiros pasos na canción,
e na nosa casa sempre houbo discos seus, desde os
primeiros singles. Persoalmente coñecino na ikastola
(escola), onde colaboraba vindo unha vez por semana
a dar clases de cancións aos do último curso (aínda
que terminaba xogando a futbol cos mozos!!). Ao cabo
duns anos el preparaba un disco que incluía unha
especie de epopea, de suite épica baseada na batalla
de Orreaga para a que necesitaba unha voz parecida á
de tiple, non coñecía a ningún na época, e acordouse
de min. O que significou para min..., aquilo
condicionou a miña vida dunha maneira
determinante.

Que é KATAITA?

KANTAITA significa canción, tal e como din na zona de
Alsasua, Urdian..., e tamén é o nome que lle dei a un
programa que fixen en Euskadi Irratia, a radio pública
vasca, desde 1995 a 2006, un programa de músicas do
mundo que me encantou facer, aprendín moito.
Posteriormente, e como foi noso aceno de identidade,
foi tamén o nome co que Benito Lertxundi e eu
chamamos á produtora que creamos para xestionar os
nosos concertos, venda de discos etc. Kantaita Enea,
que traducido significa algo así como A casa da
canción (ou das cancións).

Pódesnos explicar en que consisten os cancioneiros
vascos?

Son recompilacións de cancións tradicionais vascas,
dos nosos diferentes territorios coas súas
peculiaridades e dialectos, son unha fonte riquísima de
melodías e letras, de imaxinario popular, aínda que,
como na maioría dos casos os autores destas
recompilacións eran curas (Azkue, o pai Donostia...), ás
veces pódese observar que meteron man se a letra ía
por camiños un pouco libidinosos..., aínda así, o valor
destes traballos tamén está no feito de que podemos
aprender máis acerca dos nosos dialectos, e recuperar
palabras e expresións euscaros esquecidas. 

Gustaríanos coñecer máis sobre os teus discos Oi
Amaiur e As raíñas de Maio.

Oi Amaiur é unha versión da canción Amaiur que
publiquei hai 12 anos. Quería darlle un enfoque actual
na letra, non tanto de evocación do asedio de Amaiur
por parte de Castela, como do espírito de Amaiur, onde
os vascos loitamos polo Estado que nos demos a nós
mesmos, o Reino de Navarra e que nos foi
criminalmente arrebatado. A canción Oi Amaiur é
unha afirmación da continuidade do noso Estado.

Maiatzeko Erregina, A Raíña de Maio, é unha tradición
de canción de rolda, xustamente de Amaiur, coa que
as nenas celebran a chegada da primavera, aínda que
poida que teña algo de celebración da súa madurez
sexual. Quixen ilustrar esta canción coa imaxe desta
tradición que ten á súa vez a súa historia, como non
podía ser doutra maneira, de censura e prohibición.
Segundo cóntase, prohibiuse porque as tales cándidas
nenas tamén proferían maldicións en forma de versos
aos que non daban diñeiro e isto puido enfadar a
algún mandamás..., pero coñecendo a historia de
agresións contra o Pobo Vasco, calquera escusa é boa
para facer acalar a expresión deste. 

O L A T Z  Z U G A S T IO L A T Z  Z U G A S T I
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Érase unha vez unha compositora, unha intérprete e unha
xestora, todas elas mulleres bravas e comprometidas coa súa
profesión. Aínda que nun primeiro momento poderiamos
pensar que non existe unha conexión directa entre as tres, non
é así. Os seus respectivos traballos están fortemente ligados e
deben funcionar como unha engrenaxe ben engraxada, suave,
suave. Un mesmo ser con tres cabezas pensantes, coa súa
autonomía, co seu sentir xenuíno, si; pero respirando un
mesmo perfume e camiñando nunha mesma dirección.

COLECTIVIDADE

Á hora de programar un concerto estes tres perfís profesionais
(compositora, intérprete e xestora) deben interactuar en
coordinación e boa sintonía para acadar un obxectivo común,
presentar ao mundo unha nova creación nas mellores
condicións posibles. É unha especie de “parto colectivo” no
que todas as pezas dialogan nun acto de converxencia
artística, de entendemento total. Nun primeiro momento, a
compositora comeza o seu proceso creativo - principalmente
por encargo dun/dunha intérprete, ensemble ou orquestra -
na procura de ideas e cun labor de investigación e
documentación previo. Unha vez que a obra vai collendo
forma poden iniciarse os primeiros contactos coa intérprete,
encontros cheos de interacción e aprendizaxe bidireccional
nos cales a inspiración se une ao bo facer para seguir
camiñando polo mesmo sendeiro artístico. Nesta relación dual
podemos atopar a figura da mediadora cultural, a xestora.

Esa persoa que crea o marco ideal para que o traballo de
compositora e intérprete atope o espazo axeitado onde poder
plasmarse, facerse vivo e real. Debe comprender o sentir
dunha e doutra, como se fose unha especie de tótem que
canaliza ideas e enerxías para irradiar seguridade e confort.

Por suposto, esta é a miña visión, o modo no que eu entendo
que debería funcionar esta sinerxía de tres. É evidente que,
polos motivos que sexan (económicos, loxísticos, etc.), non
sempre xorden as circunstancias propicias para que o proceso
se desenvolva desta maneira, pero, en todo caso; creo
firmemente na capacidade de traballo colectivo e na procura
de puntos de encontro onde o entendemento estea sempre
presente co fin de acadar obxectivos comúns. 

Ao fin e ao cabo, con vontade case todo é posible.

SOIDADE

Aínda que esta equipa de tres pode compartir moito tempo e
espazo de traballo colectivo, tamén existen as longas mañás, tardes
e noites de reflexión individual. Por un lado; a compositora debe
afrontar o reto creativo na máis estrita soidade, sen esperar que a
inspiración chame á súa porta. Por outro; a intérprete,
independentemente de que forme parte dun conxunto musical -
chamémoslle grupo de música de cámara, ensemble ou orquestra
ou de que comparta sabedoría e bo facer co seu alumnado nunha
aula, tamén precisa de moitas horas de preparación instrumental
previa. 
Por último temos á xestora, esa persoa que no seu exercicio de
liderado debeasumir a responsabilidade de tomar multitude de
decisións en solitario, aínda que, por suposto, se farte a reunións e
encontros coa súa equipa antes de dar un paso adiante.

Todas as nosas protagonistas deben desfrutar da súa soidade
laboral, están conectadas por ese sentimento común que as guía
no correcto desenvolvemento das súas tarefas: soidade reflexiva,
colectividade forte. Digamos que o bo aproveitamento dun tempo
individual de calidade, pode proporcionar maior coñecemento e
seguridade á hora de construír un novo proxecto en comunidade.
Non hai dúbida de que traballar con convicción outorga
credibilidade ao noso cometido e inspira confianza á equipa, todo
vantaxes!

O termo sinerxía - do latín synergia, “tarefa coordinada” - aparece
definido no dicionario da Real Academia Galega no seu sentido
figurado como, “acción conxunta de varios elementos ou factores
que contribúen na realización dunha acción coordenada”. Moi
claro, moi conciso. 

Iso si, logo “practicar” a sinerxía non é tan sinxelo, debe existir unha
forte predisposición ao traballo colectivo, vontade de grupo. Por
sorte – e retomo entón o meu conto inicial – existen grandes
profesionais dispostas a sinerxiar impetuosamente e sen tempo
que perder. Pois ben, eu quixera falarvos de tres nomes propios:
Raquel García-Tomás (Barcelona, 1984), Raquel Castro Pego
(Ribeira, 1972) e Sabela García Fonte (Cabanas, 1979). 

As tres protagonistas do meu conto -a primeira no papel de
compositora, a segunda no de intérprete e a terceira no rol de
xestora- son un claro exemplo de constancia, compromiso e bo
facer nas súas respectivas modalidades. Todas elas son quen de
practicar a arte da sinerxía e agasallarnos cun cachiño da súa alma;
ben sexa a través das súas obras, dos seus concertos ou leccións ou
dos seus proxectos.

Resulta de vital importancia non esquecer que a sociedade
necesita de practicadores/as de sinerxía, de persoas dispostas a
traballar man a man por un fin maior. E que marabilla cando isto
acontece... Acaso non nos produce unha sensación absolutamente
pracenteira o bo resultado dun traballo en equipa? 
Por suposto que si.

De como a arte da sinerxía pode transformar o mundo.

A ARTE DA SINERXÍA
Por Rebeca Maseda Longarela
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I R I A  P I N H E I R O

A R T I S T A  E S C É N I C A

“Ser sirena non ten nada de máxico, é o resultado de séculos de
mutilación feminina”

 
 

                                               De “Anatomía dunha sirena” por Iria Pinheiro
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I R I A  P I N H E I R OI R I A  P I N H E I R O

Iria é actriz, cantante, compositora, performer e
escritora, ser unha artista multidisciplinar só
conséguese con estudo, traballo e moito esforzo.

Estudou psicopedagoxía e se diplomó en
Maxisterio na especialidade de inglés. Pero desde
1998 dedícase de maneira total ao seu traballo
como actriz.

Desenvolveu a súa actividade profesional na
televisión autonómica de Galicia, nas artes
escénicas e na música, ademais de participar en
longametraxes, curtametraxes e videoclips. No ano
2012 crea DandyLady, un alter ego desde o que
investiga as posibilidades da poesía escénica. En
2020 publica xunto a María Lado o poemario
Uralita (Ed. Cuarto de Inverno).

"Uralita" de Iria Pinheiro e María Lado

Hoxe en día está a traballar no espectáculo
Anatomía dunha Sirena (teatro documental)
polo que recibiu no 2019 dous Premios María
Casares: Mellor Actriz e Mellor Texto Orixinal
(xunto coa poeta María Lado).

No 2019 recibe tamén o Premio Maruxa
Villanueva en Interpretación pola súa traxectoria
como actriz.

Pouco despois en 2020 recibe o Premio Mellor
Interpretación no Certame Microescenas do
Festival Internacional de Teatro de Carballo.

No ano 2020 crea xunto a Suso Jalda (na parte técnica e
iluminación) a compañía de teatro: Compañía Electrica
cuxa opera prima foi Aibo, unha peza teatral para público
infantil á que se lle suceden Carablanca -pola igualdade-
ou Miss Docet entre outras.

Iria Piñeiro e Areta Bolado en Aibo

O traballo de Iria impresiona, principalmente pola súa
calidade, sensibilidade e fortaleza reflectidas na
sinceridade dos seus textos. O éxito do seu quefacer non
só reflíctese nos recoñecementos públicos recibidos
senón na acollida do público e a súa continuidade nun
mundo profesional tan arduo como belo.

Iria Piñeiro en Miss Docet

MUJERART | 37



I R I A  P I N H E I R OI R I A  P I N H E I R O

Ao longo da súa traxectoria tivo que lidar coas
dificultades que unha sociedade androcéntrica
impón: violencia machista no traballo. Sufriu os
abusos sexuais e psicolóxicos dun director dun dos
programas de televisión no que traballaba, tendo
que abandonalo en aras de preservar a súa saúde
mental e a súa dignidade como muller e artista. 

Iria denunciou esta situación para a que a día de
hoxe aínda espera data de xuízo pois inicialmente a
súa demanda foi desestimada por “falta de probas”,
aínda que por xustiza se obtivo o acompañamento e
apoio de moitas/os compañeiras/os de profesión…
Emitíronse comunicados e por exemplo o CIMA
lanzou un escrito chamando á elaboración urxente,
dun protocolo para a prevención do acoso sexual, un
problema absolutamente real no mundo audiovisual. 

Recibiu mensaxes de compañeiras de profesión que
sufriron dos mesmos abusos por parte deste
individuo, mulleres que pasaron por estas mesmas
situacións, en silencio. Iria abre un camiño e non o
das “baldosas amarelas”, un moito máis xusto e libre
no que expresar e dar voz á inxustiza.

Grazas á súa excelente traxectoria e por sorte para o
público, nunca lle faltou traballo despois deste feito.

Na súa liña co compromiso social, como mencionamos
antes, traballa na actualidade na súa peza “Anatomía
dunha sirena”, onde pon de manifesto a violencia
obstétrica, tan ignorada e silenciada que grazas a
denuncias como a reflectida nesta peza teatral sobe á
palestra, para ser un fiel reflexo do sufrido por
multitude de mulleres nas salas de parto de tantos
hospitais e na súa posterior recuperación, soas e
ignoradas polo sistema sanitario, que nos fai
“merecedoras” de pasar polas situacións, dores e
limitacións post parto en soidade.

Para crear esta obra documental Iria recibiu
testemuños de mulleres, que como ela sufriron a
violencia obstétrica, reuniuse e escoitou a
fisioterapeutas, médicos e matronas que evidencian o
problema e consideran que son absolutamente
evitables.

A infantilización da muller, a mecanización dos
protocolos médicos, a ignoración sistemática dos
dereitos da muller, soben ao escenario coa delicadeza e
vigor que reflicten os traballos de Iria Pinheiro.
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De onde chega a túa inspiración, cales son os teus
referentes?

Inspiración... pois creo que son unha observadora da
natureza e neses momentos de contemplación veñen
moitas ideas. Identifícome coa palabra "sensorial", por aí
vai a cousa. Tamén gozo moito de investigar e de tratar de
entender a causa das cousas, e se non a encontro pois lle
dou unha resposta poética, que tamén vale.
Interésame moito o cinema, a música, a fotografía, a
danza e a poesía. Recoñezo que me encantan os
videoclips musicais e os anuncios de televisión e a
publicidade gráfica, tamén o deseño de moda, sobre todo
se é artesanal. Se teño que citar algún referente concreto
diría que a poeta portuguesa Adília Lopes é moi
significativa para min, na vida e no traballo.

Como xorde Compañía Electrica?

Nace da necesidade de poñer nome ao colectivo de
persoas coas que levaba anos traballando dunha maneira
estable, e de crear un lugar para habitar entre todas. Non
se se tivo sentido facelo, ás veces parece que se fan estas
cousas para etiquetarnos cara a fóra e que se nos poida
identificar ou solicitar, ten algo de decisión comercial coa
que non acabo de estar convencida.
Considero que as redes sociais e o uso que facemos delas
acaban por influír nestes pasos. Ao mesmo tempo ten algo
de familia esta idea.

En xuño deste ano estreas a peza Miss Docet, quen é? Por
que nese formato? 

Miss Docet fai referencia a Emilia Docet Ríos, a muller que
tamén foi coñecida por ser a Miss Espanha galeguista. Hai
anos descubrín a súa existencia por medio da prensa e así
naceu o meu interese pola súa figura, sobre todo por que
non entendía por que non a coñeceu antes. Diso fala a
obra, do silencio co que se condenou ás mulleres desde a
guerra civil e do imprescindible que é a memoria histórica.

A idea de que estea eu como actriz en escena, parte da
compañeira María Reimóndez quen na hora da escritura
pensou que era unha boa maneira de destacar a soidade
das mulleres que foron condenadas ao doméstico.
Tratamos de que Emilia Docet represente a todas as
demais, coñecidas e anónimas que foron represaliadas
polo fascismo dun modo ou outro.

O equipo de traballo é esencialmente feminino, destacaría
un núcleo que está formado por Vanesa Sotelo (dirección),
María Reimóndez (escrita), Mónica de Nut (sonoridades) ,
Susana Blasco (arte plástica) e eu, que me podo definir
como "creadora de artefactos". Entre todas démoslle
forma a esta peza.

¿Próximos proxectos de Compañía Eléctrica? Onde
che podemos contactar?

Teño en mente para máis adiante un proxecto teatral
baseado na improvisación e na participación do
público, teño necesidade de experimentar esa vía que
habitualmente traballo no cabaret e que penso que
pode ser interesante nos espazos estritamente teatrais.
Odio o teatro, pero gozo da escena.

Pódeseme contactar neste mail:
iriapinheirosantos@gmail.com. Tamén nos parques
infantís e nos bares ;)

Maternidade e creación, como o xestionas ? Como che
sentes hoxe á hora de crear? Como che gustaría
facelo?

Desde que son nai creo que me convertín en "criadora",
é un termo que me suxeriu Estíbaliz Espinosa e co que
me atopo a gusto. Así non teño que separar tanto unha
cousa da outra e flúo mellor. Por tanto ás veces podo
crear en compañía do meu fillo e outras veces fágoo a
soas. Necesito tamén certas horas de soidade, pero
sobre todo para facer a parte de oficina ou
memorización de textos.

Desde que son nai volvinme máis produtiva en menos
tempo, máis concreta, fago en tres horas o que antes
me levaba seis. Non che queda outra...tamén é verdade.

Seguramente o que eu fago, e moitas facemos, é
adaptarnos e tirar para adiante nas condicións que se
nos dan, pero o ideal sería contar con máis tempo
propio e espazos para desenvolvernos. Ser "creadoras" é
poético, pero o día a día non sempre é así. Os coidados
son un gran tema para sacar á palestra.

I R I A  P I N H E I R OI R I A  P I N H E I R O

Raquel Oitavén entrevista a Iria Pinheiro
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"Hay un futuro incierto 
esperando ahí fuera y yo me preparo

porque no quiero vivir de rodillas".

                                                  Do poemario "Vuelve, querida loca" de Felicidad González
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Felicidad nace en León, na súa adolescencia trasládase a Madrid durante uns anos e pouco tempo despois establécese
en Palma de Mallorca onde reside actualmente. 

Felicidad nos conta que chegou tarde á poesía, sente que probablemente sempre estivo aí, nun lugar da súa
existencia, pero non a percibiu como imprescindible ata que comezou a compartila.

Empresaria, nai, avoa e recente poeta, soubo compaxinar a súa vida persoal cos versos que hoxe recoñece como
imprescindibles no seu día a día: A poesía na miña vida supuxo un cambio radical, serviume para cambiar a miña
forma de pensar, a miña forma de ser. Foi unha gran revolución, axúdame a entenderme, a expresarme, a renovarme,
a sacar fóra todo o que magoa. É unha gran terapia, escribo por necesidade.

A poesía chegou aos poucos á súa vida, empezou escribindo poemas breves que compartía nas súas redes sociais,
entendía a poesía como algo abstracto e difícil de descifrar, ata que entendeu que se podía escribir doutra forma, máis
libre, sen medir, sen corpiño e desde a naturalidade que irradia o seu carácter foi cando sentiu preparada para
escribila.

Felicidad escribe cunha linguaxe transparente, sen recunchos, realza no seus poemas o valor liberador e terapéutico
que conteñen as palabras en versos, descóbrese na súa poesía, abrázaa e se empodera nela:

La poesía, 
antídoto perfecto para combatir 

el efecto dañino de la soledad.
Mientras me escriba no estaré sola.

Na súa faceta como activista poética, a día de hoxe e sempre que outras obrigacións permítenllo, viaxa coa poesía de
pobo en pobo, compartindo co seu compañeiro de vida, Germán Terrón, o nobre oficio de escribir, leva a distintos
lugares da xeografía española encontros ao redor da poesía polo que sente profundamente agradecida ante a acollida
por parte doutros poetas, cantautores e público xeral que a acompaña nos seus recitais.

F E L I C I D A D  G O N Z Á L E ZF E L I C I D A D  G O N Z Á L E Z

Felicidad González en Santa Catalina de Somoza con "Poesía de Pueblo en Pueblo". 
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Publicou ata a data: “Versos despeinados y sin maquillar”
Setembro de 2017 Editorial Círculo Rojo, “Yo sin Tú” Maio
de 2019 Tarqus Editorial e “Vuelve, querida loca” Editorial
Os Libros do Mississippi, 2022.

Algúns dos seus versos formaron parte de distintas
antoloxías poéticas en: "Encuentro Internacional de
poesía" Úbeda, Poetas en Mayo en Vitoria, "Mujeres con
Voz", "Versos sobre el Pentagrama" en Madrid ou “Voces
del Extremo Moguer” e “Voces del Extremo Bilbao”.
Participa no proxecto: Poetizando, poemas musicalizados
de 10 mulleres que se recollen en CD.

Felicidad ábrenos as portas da súa alma sen rubor, cala no
lector e inxecta o imán que a converte en imprescindible
nas nosas librerías.

Me doy las gracias por ser mujer, 
por ser lesbiana, 
por ser puta 
por ser bruja. 

Me doy las gracias por ser rebelde, 
por vestirme como quiero 
por desnudarme y salir a correr. 

Me doy las gracias por poder reír, 
por poder llorar, 
por poder gritar, 
por poder ser. 

Y a ti, compañero, te doy las gracias, por saberme mujer.

Aprendí tarde a desbocarme, 
a cabalgar a pelo, 

a vivir sin orden, 
a descolocar las sillas, 

a no limpiar el polvo. 
 

Aprendí tarde a dejar de planchar, 
a dejar de cocinar, 

a dejar de hacer la cama, 
a no enderezar los cuadros. 

 
Aprendí tarde a no idealizar a nadie, 

a pensar primero en mí 
y a vivir con lo puesto. 

 
Muchas clases de aprendizaje en tiempo récord, 

para llegar a la vida que ahora tengo. 
 

¡Cuánto tiempo perdí creyendo que todo era perfecto!
 

Último poemario de Felicidad González: "Vuelve querida loca"

Presentación dos poemarios "Vuelve querida loca" de Felicidad y "El dios de
los lagartos" de Germán Terrón . La Casa de Zitas (Zaragoza).

F E L I C I D A D  G O N Z Á L E ZF E L I C I D A D  G O N Z Á L E Z
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Ouvímos algunha vez que a poesía a habías descuberto
tarde, que hai de certo? Realmente descubríchela tarde
ou só comezaches tarde a escribila?

Descubrina case á vez á que me puxen a escribir, fai seis
anos, empecei escribindo nas redes, foi unha evolución
dentro de min, un proceso terapéutico, unha forma de
aliviar o peso emocional que todos, dalgunha maneira,
levamos. 

Probablemente, a poesía sempre estivo na miña vida, só
que non era capaz de darme conta até o momento no que
empecei a compartila, a lela máis detidamente desde
outros autores e a recibir o agarimo das persoas que me
seguían.

Resulta moi peculiar a relación que tes con Germán;
ambos son poetas, ambos moi prolíficos, co que se supón
que ambos deben ter os seus propios espazos de
intimidade e soidade para escribir, estarás de acordo
comigo que os poetas se caracterizan por un alto ego
creador, cómo se establece o control da parte poeta de
cada un para que non se desate unha guerra de egos?

Germán e eu temos toda unha vida como parella, uniunos
o amor e tamén a poesía converteuse nun punto forte de
conexión, de comunicación, de socialización co mundo.
Germán foi un referente para min pois escribe mesmo
desde antes de coñecernos, por tanto, máis que unha
guerra de egos, fomos un apoio o un para o outro e unha
motivación á hora de idear novos proxectos, como esta
último “Poesía de pobo en pobo”.

Como anécdota direiche, que puido haber algún pique,
pero non vai máis aló da simple anécdota dunha parella.
Polo xeral, a nosa ilusión polo que facemos enriquécenos
como poetas, como persoas e como parella.

A poesía é un tema de conversación na vosa vida diaria,
ou o tema mételo nun caixón cando estás na casa?

A poesía forma parte da nosa vida. Converteuse nunha
forma de habitar o mundo e de comunicarnos con el. 
Ideamos novas formas de interactuar con outras persoas,
que coñezan a posibilidade de crear ou recibir desde a
palabra, a través de recitais e micros abertos.
Continuamente ilusionámonos con encontros poéticos ou
visitas que programamos o único que nos fai falta é a
motivación e a ilusión, se non xorde nada, creámolo.

A nosa furgoneta (outro tolo proxecto) permítenos pasar
máis tempo fóra de casa e dentro “do poema”.

Seguindo a liña dos teus traballos, nótase claramente
unha evolución que vai pasando desde o evidente ao
rebelde; aínda que a temática versa nos sentimentos
persoais e na forma de asumilos como poeta, tamén é
notorio que cada vez vas máis "a saco" nos temas
sociais e o feminismo…Non sei se o sabes pero a xente
admírache moito por ese aspecto da túa escritura: dicir
as cousas como son dunha maneira que entendan
todos; dicir o que moitas poetas quixesen dicir e non
din, que nos comentas respecto diso?

Non podería clasificar a miña poesía, imaxino que cada
persoa enténdea ou a asume segundo as súas
circunstancias. 
A miña forma de escribir é directa e transparente, isto
creo que me define como persoa e como muller, pois é
unha poesía íntima e sincera, talvez por iso pode
desprender unha certa rebeldía, un berro social ou un
inconformismo respecto a os dereitos de igualdade.

Como digo nun dos meus poemas: “nos meus versos
non atoparás rima nin métrica, confórmome só con que
teñan música para que a dor non quede durmido en
min”.

Marcelo Saffores entrevista a Felicidad González
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Hai un tempo equipástesvos unha furgoneta e
largástesvos a facer quilómetros. Á vez que percorredes
pobos levando voso propio espectáculo poético
publicades nas redes case todo o que facedes nesas
viaxes. Que tal a experiencia dese road-poetry en bucle?

Hai tres puntos de inflexión que se enriquecen con todas
as experiencias que imos gardando dentro de nós.
O primeiro, é como nos une, como parella, o traballo nos
novos proxectos: require dedicación e planificación,
primeiro contactando cos concellos ou asociacións de
cada pobo, organización do roteiro de viaxe, os billetes,
etc.
O segundo punto sería a capacidade que teñen as
persoas para acollernos, para escoitarnos e para facerse
escoitar. Escríbese e escríbese moito, a poesía ten
amantes silenciosos e os micros abertos poden dar lugar
a que redescubran unha parte durmida neles tanto
como espectadores como protagonistas compartindo a
súa propia obra. Gústanos dar voz a outras persoas e iso
enriquécenos moitísimo –cargamos as maletas de
emocións-.

E o terceiro punto, o cal é tan enriquecedor como os
anteriores, é cantos seres e amigos imos sumando no
noso percorrido. E isto ten un valor incalculable. 

Finalmente, dinos algo que a calquera lector que caia
por aquí e non sexa afín á poesía, xérelle unha faísca que
o leve a buscar algún dos teus libros.

Hai persoas que escriben moi bonito e teñen poemas
fantásticos, con todo, non son tan boas para recitalos.

No meu caso, debo dicir, que con independencia de que
fun deixando un calado en forma de libros, creo que
recitando os meus poemas podo expresar e comunicar
mellor os meus versos.

Eu non me vexo recomendando os meus libros porque
creo que isto é algo que terían que facer as persoas que
me lestes –se gusta e, do mesmo xeito, se non é así-. Sexa
como sexa, síntome orgullosa das persoas que me
apoiaron e arroupado desde o xénese de todo, por
exemplo, as miñas prologuistas Mayte Albores, Juankar
Sasiesta e Ana Montojo, que, ademais de grandes poetas
convertéronse, en todo este proceso, en boas/bos
amigas/os.

Hai todo tipo de poemarios, pero falar da poesía íntima
vai ligado a falar de verdade, de experiencia, de dor e de
sanación.

Felicidad en "Femiversas" en La Bóveda. Zaragoza.
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   Artículo María Malibrán:

  Nota ao artigo de Negin Zomorodi:

  Os tradutores ao castelán e galego do artigo de Negin Zomorodi, trataron de ser o máis fieis posible e  expresar os       
  mesmos obxectivos que no seu texto orixinal, respectando ao máximo o seu sentido sen ningún tipo de interpretación.
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