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Corpos en loita
Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran Martínez

O corpo é o centro do noso universo 
creativo. Esta vez seremos un 
exército de corpos suorentos fronte a 
un edificio de vinte alturas. Fronte a 
una tormenta eléctrica. Fronte a un 
monstro descoñecido e xordo. Nós, 
que compartimos un misterio… e 
conspiramos.

O cemento e nós. O mar e nós. A 
guerra e, ante ela, nós.

Serva me, servabo te fala dos afectos, 
do colectivo. Do agarrarse forte das 
mans ante o adverso. Do soster o 
corpo que permanece ao meu carón 
coma se fose o meu. Porque son eu. 

O escenario que se presenta é o dun 
corpo nu ante a inmensidade. A súa 
forza na fraxilidade. A violencia que 
emana dun saco de pel e ósos que se 
axita por pura supervivencia, coma un 
peixe fóra da auga.

Seguir reivindicando os corpos dende 
unha visión política e social onde a 
materia nos iguala sen distincións de 
ningún tipo. Empregar as ferramentas 
das artes do corpo para poñer en 
valor isto, unha eterna loita pola 
igualdade en dereitos e dignidade.



A igualdade dos corpos ante unha 
invasión de lava tras a erupción dun 
volcán próximo. Ou ante a caída 
dunha cúpula de cristal levantada por 
unha persoa calquera hai máis de 200 
ou 2000 anos.
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CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
SALÓN TEATRO

T. +34 881 867 229
Despacho de billetes 881 867 223

www.centrodramatico.gal
www.agadic.gal

      cdg.salonteatro

      cdg.salonteatro

            centrodramatico


