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O bxectivamente, o libro
Textículos dramáticos e pos-

dramáticos publicado por Edicións
Laiovento reúne dez pezas breves do
dramaturgo Afonso Becerra de
Becerreá. O traballo, que conta coa
introdución de Manuel F. Vieites, dá
continuidade ás Dramatículas publica-
das polo mesmo autor na antedita edi-
torial, e preséntase como unha serie
de xogos exentos de testosterona que
empregan a acción verbal para contar
historias nuns casos e noutros, para
renunciar a elas.

Subxectivamente, entre as moitas
cousas que pode ser, a obra é unha
declaración de amor do autor polo ofi-
cio teatral ademais de ser unha forma
de normalizar a convivencia entre o
teatro dramático –predominio do
texto dramático sobre a acción escé-
nica- e o teatro posdramático –predo-
minio da acción escénica sobre o
texto dramático. Durante a lectura, é
posible apreciar o gusto de Becerra
polo facer dicindo e tamén polo dicir
facendo no que ás veces abre a fies-
tra dunha historia –drama-, e noutras
renuncia a calquera historia para
colocar un enigma que debe ser
resolto sobre a escena co traballo
creativo da recepción –posdrama.

Explica o propio Becerra que estes
Textículos dramáticos e posdramáticos
teñen ademais unha vontade feminista
e galeguista. Esa vontade apréciase
con claridade a medida que unha
penetra na lectura e percorre cada
unha das propostas que van desde
Oxitocina. Peza coreográfica para un
dúo de bailaríns e un cupido con arco
e frechas a É un dicir -peza teatral
pouco dramática para dous actores ou

máis, onde se expón o papel relevante
que xoga cada un dos diferentes ele-
mentos escénicos na procura dunha
xerarquía horizontal entre os mesmos.
No seu percorrido, unha asiste a un
cuestionar a visión androcéntrica do
mundo, a dubidar da mirada logocén-
trica, e ao desafío de calquera orde
establecida. É o caso de propostas
como Womanizer, con data do Día
Internacional da Muller 2013, onde
asistimos á inversión dos estereotipa-
dos roles masculino e feminino, ao
tempo que se clama pola demolición

dos mesmos. Ou a denuncia do domi-
nio masculino nas xerarquías de poder
en pezas como La vie on rose, no que
tampouco se renuncia a cuestión do
rol: A: Sermos queer. B: Non termos
xénero. A: Non termos un papel pre-
viamente asignado polos demais. E
neste ir non contra as opcións mais si
cara abrir as posibilidades de optar, as
diferentes escenas constrúen un todo
que ofrece “unha literatura onde todos
os xéneros se poidan dar” sen unha
perspectiva masculina.

Os conflitos sociais –socioculturais
ou socioeconómicos- están presentes
nas diferentes  pezas. Tamén a mirada
sobre a cuestión da dramática estafa
bancaria que propón na tamén dramá-
tica 9999. É esta unha peza tamén
incluída no libro colectivo Banqueiros,
de Edicións Laiovento –outra das súas
iniciativas por divulgar o teatro breve
como escaparate ou púlpito desde o
que denunciar os problemas dunha
sociedade e da súa época-.

Textículos dramáticos e posdramá-
ticos como exercicio da brevidade.
Teatro breve que fala da dinámica duns
tempos fugaces, dun tempo da frag-
mentación do discurso e da concentra-
ción do mesmo. Textículos como textos
breves para poñer de relevo a impor-
tancia do instante, para unha poética
esencial e do presente. Textículos
como un xogo de accións verbais redu-
cidas ao mínimo, entendendo o mínimo
non como o escaso máis si como o
necesario. Textículos dramáticos e pos-
dramáticos de Afonso Becerra: unha
técnica mixta sobre papel disposta para
ser levada a escena. Un xoguete para
resolver a incógnita despexando o “x”.
Un gozo para todos os públicos.

Contra toda orde

Vanesa Sotelo Texto

TEATRO Unha serie de xogos exentos de testosterona que empregan a acción
verbal para contar historias nuns casos e, noutros, para renunciar a elas.
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Teatro breve que fala
da dinámica duns

tempos fugaces, dun
tempo da

fragmentación do
discurso e da

concentración do
mesmo.
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