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MORTAIS E VULNERABLES
Mortalidade e vulnerabilidade como aquelo que nos une, aquelo común a tódolos corpos, 
a tódalas existencias.
Un corpo como tódolos corpos; na súa particular e única materialización.
Unha existencia que se constrúe en relación. 
Sempre a mútua referencia, sempre a interdependencia, o alimento, o colo, a entrega.
As gretas da fraxilidade creadas polo desexo. 
O teu desexo fortaléceme, o meu desexo vulnerabilizame ante ti.



O PROXECTO
«Mortais e vulnerables» é o segundo solo de 
Nuria Sotelo. Despois de 11 anos da aparición 
do seu primeiro solo, «Métanse nos seus 
asuntos», que marcou o comezo de Licenciada 
Sotelo, Mortais e vulnerables ven marcar a 
transformación en Furia Sotelo. 
Esta peza de danza contén o paradoxo dende 
o seu plantexamento inicial, xa que xorde do 
desexo de encontro, da necesidade do encontro. 
Da vontade de continuar indagando na práctica 
da creación colectiva. 
Un corpo ao servizo das olladas de diferentes 
coreógrafas que acompañan o proceso de 
creación: Beatriz Palenzuela, Rafael de La 
Lastra, Alejandra Balboa e Mónica García. 
Un corpo vulnerable; fráxil ante as olladas que o 
fortalecen. 
Un corpo que se constrúe a través das outras. 
E o sempre vívido desexo de bailar. 
O desexo de levar a cabo Mortais e vulnerables 
xorde antes da pandemia, como unha especie 
de premonición, adquirindo novos significados 
ante esta nova realidade.



O PROXECTO
«Mortais e vulnerables» encabeza un 
artigo de Efigenio Amezúa, un dos pais da 
sexoloxía en España e director do Instituto de 
sexoloxía Incisex. Instituto onde Nuria Sotelo 
realizou o Master en sexoloxía que lle abriu 
novos conceptos, mudou moitos confusos e 
abriulle a ollada a un novo xeito de analizar 
a realidade dos suxeitos sexuados e as súas 
relacións. Inevitablemente, o facer artístico de 
Nuria Sotelo está impregnado de esta nova 
perspectiva.
Estreado no Teatro Principal de Ourense, 
dentro do FITO e apoiado polo programa 
Cruzamentos de Camino Escena Norte.



A CASA VELLA
Este solo xéstase fundamentalmente en 
A Casa Vella, espazo de creación situado no rural 
alaricano, impulsado por Nuria Sotelo e Rubén 
Vilanova e que comezou a súa actividade no 2021. 
«Este espazo de creación tenme permitido crear e 
compartir.
Todo o aquí acontecido forma parte desta peza. 
Os obradoiros e conversa con Aitana Cordero e 
Andrés Corchero foron alimento para o corpo e o 
imaxinario. 
Alejandra Balboa, coa que compartín ensaios, 
movemento e consello. Mónica Garcia coa súa 
ollada e propostas de movemento. Nacho Cárcaba 
e Elisa Medina Hudguins na búsqueda. Ánxela 
Blanco escoitándome e dando colo. E tantas outras 
e outros que coa súa presencia no noso espazo 
teñen inspirado e apoiado ao proxecto A Casa Vella 
e aos que aquí moramos: Cris Vilariño, Caterina 
Varela, Alexis Fernandez, Sabela Mendoza, Javier 
Martín, Clara Ferrao, Eva Paloma Sanz, Ana Vallés, 
Baltasar Patiño, Amparo Martinez, Afonso Becerra, 
Felix Fernández, Mikel Arístegui, Rosabel Huguet 
Dueñas, Carlota Pérez, Jordi Cortés, Alejandra 
Balboa, Jani Balboa, Rebeca Carrera, Macarena 
Montesinos, Avelina Pérez…»
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