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Alguén volveu abrir a caixa de música unha vez máis e, aínda que cansa, volvo xirar e bailar a mesma 
melodía. Non sei quen a abriu, non o puiden ver, eu estaba metida aquí dentro, coma sempre. Estaba 
durmida, estaba morta, ...unha vez máis  sácanme, ábrenme de par en par, para que baile para eles. 
Outra vez abriron a maldita caixa, ...quen a abriu, viu todo o que fixen durante dezasete minutos. E 
polo visto parece que lle gustou; ou iso, ou era moi doado de compracer, pois vólvenme abrir unha e 
outra vez.
Cren que é o único que vou facer, bailar, dar voltas e moverme sen desprazarme das miñas 
coordenadas, sorrir sen preguntar, exhibir todos os meus puntos de vista sen ter dereito á miña 
intimidade. Xa sei de sobra  o que é que te escruten coa mirada, todos os ollos se dirixen á miña 
pequenez: se estou rota, vano ver; se son de plástico ou de porcelana, vano notar; se teño algunha 
fisura nos membros, vano detectar; se estou sucia, se son vella, se me pintaron mal o carmín dos 
beizos, criticaranme, se se me correu a máscara de pestanas porque chorei, recordaranmo.

En cada volta escóndome sobre min mesma e reflíctome na miña sombra. A dobrez da sombra 
tranquilízame; nese mundo en branco e negro, a miña coroa de espumadeiras álzase concedéndome a 
beleza dunha raíña. O grotesco da danza sen fin esvaécese e álzase como poderoso, o vestido rachado 
esquécese, bórrase para lucir unha silueta de alta costura, os poros da pel esmáganse en dúas 
dimensións contra o branco da parede e as cicatrices desaparecen. A miña sombra outórgame outra 
dimensión da miña realidade.
Na miña sombra non hai nin dentro nin fóra, nin novo nin vello, é diplomaticamente neutra, 
diplomaticamente correcta.  Máis alá das metáforas especulares, a imaxe da miña sombra redóbrame. 
A miña pegada inmaterial crea un dobre, un tipo de estoxo protector inmaterial, en que a miña forma 
parece nun momento protexida pola miña contraforma. Arrinca a semellanza do meu corpo que 
invadiu. Ao mesmo tempo esa semellanza tórnase depredadora: atrapa o que perdo, íllame e mesmo 
me separa un pouco da miña propia forma. A súa función matricial de redobramento é tamén unha 
función «negativa» de recorte, cápame, mutílame. Son a metade, somos dous.
Tamén me desdobra. Por outra parte, ademais de crear o meu dobre, un semellante a min fóra do meu 
corpo, crea un desdobramento, unha duplicidade, unha simetría na representación. Máis que crear 
unha imaxe, ás veces, é a división dela: dobra como portador da imaxe que une e separa as dúas partes 
dun todo. Dous mundos unidos pola luz.
Pero ao mesmo tempo, invérteme, a sombra invérteo todo: inverte simetricamente as condicións 
morfolóxicas do seu referente: o que vemos na miña sombra é o contrario de min, a sombra 
esvaécese, eu estou atada a esta caixa, á miña fisicidade.
Son a metade, somos dous, son o contrario.

Coa caixa pechada, ás escuras, cega, podo ser eu. Quito o ridículo tutú e o corpiño que me aperta, e 
espida fago o que me prace, ninguén me mira, tampouco eu podo ver nada. Ás apalpadelas, en 
silencio sen ningunha música que me moleste, o meu peiteado desfaise, e descalza, as miñas zapatillas 
de ballet vólvense absurdas e deixan ver os meus pés morados, ensanguentados e cheos de 
rabuñaduras... Que me deixen ser quen eu queira ser!


