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SOBRE A ÉTICA  
NA ARTE DE ACCIÓN 
 

 
Bartolomé Ferrando 

 
 
 

 

 
 
•Entendo por ética un modo de obrar, unha 
maneira de actuar ou de intervir, que ten a 
súa compensación nesa mesma maneira de 
obrar ou de actuar. 

•Toda ética fundaméntase nun saber, nun 
coñecemento, co que a persoa afianza a 
posta en marcha dunha actividade ou dun 
modo de obrar determinado. 

•Dicir que unha actividade é ética, implica, 
ao meu parecer, que dita actividade está en 
estreita relación co coñecemento e co 
saber que un ten sobre o tema propio da 
actividade. Pero ademais, será ética, cando 
estea en relación co que un realmente quere 
ou desexa facer. 

•Por iso, para afirmar que unha actividade 
é ética, ao coñecemento e ao saber, haberá 
que engadir a vontade e o desexo de posta 
en práctica dese coñecemento e dese saber. 

•E esa vontade e desexo de posta en prácti-
ca estará marcada pola relación co outro; 
pola correlación co outro; e dalgún modo, 
pola aceptación e reciprocidade do outro. 
Doutro que non é un individuo, senón máis 
ben unha xeneralidade de individuos. A ética 
e a estética, dicía Rousseau, só pode nacer 
na sociedade.   

•Se o dicimos doutro modo, pódese afirmar 
que unha actividade é ética, cando existe 
unha correspondencia entre coñecemento e 
acción, mediatizada polo outro, non indivi-
dual. E ademais, cando dita correlación ou 
correspondencia é auténtica, é dicir, está en 
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relación co que un realmente vive e quere e 
desexa facer.   

•Pero esa correlación non é fixa. Está máis 
ben en continuo cambio, como todo coñe-
cemento ou saber. E así toda actividade 
ética, estará tamén en continuo cambio. 

•Pero, por outra banda, toda ética contén e 
conserva, en gran medida, un elevado grao 
de subxectividade. 

•Se toda ética se fundamenta nun saber e 
nun coñecemento determinados, habería 
que afirmar que ese saber e ese coñece-
mento contén un elevado grao de subxecti-
vidade.     

•Todo saber contén un elevado grao de 
subxectividade porque, cando unha persoa 
cre nalgo, e controla o seu saber en base a 
esa crenza, non fundamenta dita crenza ou 
faino habitualmente de maneira insuficiente. 

•E así, ao dicir que un modo de obrar é 
ético, afirmamos, sen dicilo, que ese modo 
de obrar contén un elevado grao de subxec-
tividade. 

•Intentarei aquí dar algunhas razóns e 
aportar dalgún modo, os coñecementos e 
crenzas en base ás cales fundamento a 
miña actividade no terreo da arte da acción.   

•Porque, volvo dicir: toda ética fundaménta-
se nun saber, nun coñecemento, de maneira 
que a persoa afianza a posta en marcha 
dunha actividade ou dun modo de obrar 
determinado. 

•Pero ademais de ser subxectivo o noso 
coñecemento e o noso saber, atreveríame a 
dicir que a información e a construción dese 
coñecemento e deste saber propio, é debida 
en gran medida, ao azar e a casualidade. 

•Coñecemos algo a raíz dun encontro, dun 
achádego, dun descubrimento que nos 
chama a atención e, en ocasións, nos sor-
prende.  

•Partindo dese encontro, que nos atrae por 
algunha razón, xermina o desexo de coñecer 
algo máis diso. 

•E ese coñecemento obtido, que podería 
equipararse a un edificio en permanente 
construción, aplicámolo, a maioría das 
veces, á nosa propia experiencia.  

•Pero ese encontro, ese achádego, ese 
descubrimento, prodúcese por azar a maio-
ría das veces. 

•O azar, dicía  Hans Arp, é unha parte res-
trinxida dunha orde inaccesíbel, á marxe do 
casual. 

•O azar é un acontecer situado á marxe da 
razón. 

•O azar está en relación ao descoñecido.  

Sobre o coñecemento e o azar. 

•O azar é un imprevisto do que o suxeito se 
mantén á marxe ou no que ten escasa pre-
senza.   

•O noso coñecemento está en gran medida 
baseado en acontecementos imprevistos, ou 
ten o seu punto de partida en certos achá-
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degos azarosos, xerados á marxe da vonta-
de do suxeito.   

•E así, poderiamos dicir que o noso coñe-
cemento é subxectivo, pero á súa vez é 
contedor de puntos de partida xerados á 
marxe da nosa vontade.   

•A modo de resumo, pódese afirmar que 
unha actividade é ética, cando existe unha 
correspondencia ou correlación entre o 
coñecemento subxectivo e a acción, basea-
das no azar e no descoñecido, e mediatiza-
das polo outro. E ademais, cando dita 
correlación é auténtica, é dicir, que está en 
relación co que un realmente vive e quere 
ou desexa facer.   

•Iniciei a miña actividade na arte de acción 
a partir dun encontro fortuíto con Wolf 
Vostell. 

•Fortuíto porque non tiña nin idea do que 
me ía atopar. Eu estudaba música entón, e 
estaba interesado sobre todo polos concer-
tos de free-jazz e de música contemporá-
nea. Asistín á conferencia de Wolf Vostell 
case por curiosidade. 

•Ocorreu en Barcelona, en 1973. Vostell 
expuxo naquela ocasión as ideas principais 
de Fluxus e comentou algúns dos happenings 
que tiña realizado, mentres, eu, atentamen-
te, escoitaba entre o público.   

•Tiven ocasión, dese modo, de coñecer algo 
sobre Fluxus. Debo engadir que, nesa época, 
dispúñase de moi pouca información sobre a 
arte actual, e a posibilidade de poder escoi-

tar algo sobre Fluxus, era todo un aconte-
cemento. 

•De Fluxus atraeume a relación que se 
establecía entre a arte e o xogo. 

•Atraeume porque o xogo desaxusta a orde, 
desamáñao, e mantén ademais unha actitu-
de permanente de oposición a este 

•Atraeume porque mediante o xogo sitúaste 
fronte ao imprevisíbel e ao inesperado. Ante 
isto, debes adoptar unha actitude determi-
nada, froito dunha decisión propia, que te 
sitúa de novo na posición de organizador e 
creador da túa propia experiencia. 

•Atraeume porque cando aplicas a idea do 
xogo á experiencia común, ábres as portas e 
introdúceste nun modo diferente de sentir e 
de estar no mundo da miña experiencia.  

•Atraeume, porque o xogo é un elemento 
estimulante da creación.  

•Atraeume, porque o xogo é un elemento 
estimulante da experiencia. 

•Pero cando falo da relación entre arte e 
xogo, fago referencia a esa noción de xogo 
sen intención algunha, sen vectores, sen 
direccións, ausente de finalidade, que per-
mite que te movas cara un lado ou cara 
outro, cara adiante ou cara atrás, sen 
proxecto, nin propósito, nin regra algunha. 

•Escrebo estas reflexións moitos anos 
despois, buscando dalgún modo as razóns 
daquelas ideas que me atraeron tan podero-
samente, e que determinaron e marcaron a 
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miña traxectoria artística canalizada en 
gran medida na arte de acción.   

•De Fluxus atraeume tamén a importancia 
que eles lle daban ao humor, retomándoo do 
Dadaísmo.   

•Pareceume importante porque o exercicio 
do humor alixeira os actos. Quítalles peso. 
Quítalles gravidade.   

•Pareceume importante porque o exercicio 
do humor vai máis aló da afirmación e da 
negación.   

•Pareceume importante o humor porque 
este faite cómplice. Enguedéllate e faite 
partícipe do acontecemento. Invítate a 
formar parte del. Sácate do seu esconde-
doiro ideolóxico.   

•Pareceume importante porque o humor 
contén verdade. Di probabelmente máis 
verdade que o feito de querer dicir verdade. 

•Pareceume importante pola forza de 
penetración psicolóxica que o exercicio de 
humor contén.   

•Pareceume importante porque o exercicio 
do humor pódeche conducir e situar no 
absurdo; pódeche levar ao absurdo.   

•E iso tamén me atraeu de Fluxus: a presen-
za no absurdo das súas accións.   

•E que no territorio do absurdo as leis da 
lóxica son inoperantes. Noutras palabras 
podería dicirse que o encadeamento ou 
enlace entre dous enunciados ou propostas 
absurdas, conteñen unha lóxica absurda e, 

en consecuencia, o tránsito entre unha e a 
outra non é descoñecido.   

•Lembro que Maurice Blanchot dicía que a 
lóxica do absurdo mantén ao absurdo fóra 
das gadoupas do absurdo. E esa conexión ou 
enlace, na que o suxeito non encontra nin-
gunha senda ou camiño trazado de antemán, 
desata probabelmente a capacidade de 
imaxinación. É por iso polo que tal vez me 
interesaba, aínda que nunca souben porque.   

•Desde entón síntome unido a estes con-
ceptos, e integrei e apliquei o xogo, o humor 
e parcelas de absurdo en case todas as 
miñas intervencións de arte de acción.   

•Pero volvo dicir aquí, que se toda ética se 
fundamenta nun saber e nun coñecemento 
determinados, habería que afirmar que ese 
saber e ese coñecemento conteñen un 
elevado grao de subxectividade. 

•De Fluxus atraeume tamén a presenza 
cruzada de diversas disciplinas artísticas. 

•Pero o exercicio de interrelación artística 
vén de lonxe. Estaba xa contido na escritura 
ideogramática e caligramática, nas prácti-
cas futuristas, dadaístas e construtivistas, 
no teatro de Antonin Artaud, nas composi-
cións de Wassily Kandinsky ou de Paul Klee; 
no letrismo; na poesía concreta, visual e 
fonética ou na música de Luigi Russolo, 
Pierre Schaeffer o John Cage, prácticas 
todas que foron anteriores a Fluxus.   

•Para min, naquela época, a interrelación e 
fusión entre diversas prácticas artísticas, 
era un feito coñecido e moi relevante, posto 
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que abría e marcaba o inicio de outras vías 
de desenvolvemento creativo en todas as 
áreas e en todas as disciplinas. A conferen-
cia de Wolf Vostell á que asistín, afianzou o 
meu interese por coñecer e poñer en prác-
tica algunha desas formas de facer en arte.   

•Ao tentar comprender o procedemento, se 
é que o había, que puidese desencadear a 
fusión entre dúas prácticas artísticas dis-
tintas, decateime de que en todos os casos 
de interrelación producíase unha combina-
ción entre fragmentos ou parcelas específi-
cas diferentes. Cada unha das obras 
específicas de orixe, abandonaba dalgunha 
maneira o seu carácter global e cuarteába-
se ou abría para dar paso á posibilidade de 
engarzamento con outra ou outras.  

•A obra, xa fragmentada, facíase permeábel 
e daba pé a gran número de posibilidades de 
combinación, como a que, por exemplo, se 
creou entre a música e a escultura na obra 
de Joe Jones; a producida entre a poesía e a 
escultura na obra de Emmett Williams e 
Robert Filliou, ou entre a escritura e a 
plástica no proceso de creación de libros de 
artista e de libros obxecto. 

•Pero o interese cara o fragmentario viña 
de tempo atrás, non era algo que me fose 
descoñecido. Estaba xa predisposto entón a 
aceptar e a interesarme por toda arte que 
estivese construída en base ao fragmento. 

•E é que o fragmento, separado do eixo 
central da estrutura, no só posibilitaba e 
era permeábel a moi diversas articulacións, 
senón que constituía un mundo á parte, 
irregular e asimétrico, e era en si mesmo 

contedor do seu propio sentido, ou mellor, 
albergaba insinuacións de sentido. 

•E a interdisciplinariedade, desde a súa 
articulación fragmentaria, prometía modos 
de facer esfiañados, desligados da vontade 
de pertencer a unha totalidade, e non por 
iso eran sentidos como máis fráxiles ou 
débiles.  Pola contra, máis ben, cada frag-
mento era en si mesmo un elemento  indivi-
dualizado, cargado coa súa propia enerxía, e 
capaz de se enguedellar ou de unir a outro 
de forma moito máis plural e dúctil, provisto 
tal vez da vontade de se manter á marxe, 
disperso ou en suspensión, á espera dalgún 
receptor que fose capaz de observalo, 
escoitalo, e tal vez outorgarlle ou  sobre-
cargalo con certo sentido, distinto do que 
supuña con anterioridade.  

•Pero se o exercicio de interdisciplinarie-
dade está na base e na estrutura de calque-
ra modo de facer propio da arte de acción, 
xa sexa no happening, na performance, no 
evento ou na manobra, a presenza do frag-
mentario farase moito máis evidente nunhas 
accións e diminuirá ou permanecerá case 
invisíbel noutras.  

•No meu caso, aínda sendo moi proclive á 
consideración do fragmento, a súa presenza 
nas miñas prácticas de arte de acción non 
salta demasiado á vista. Está contida, e é 
fundamental, pero non se amosa demasiado. 
Onde se advirte máis, onde se fai máis 
evidente, é nas construcións ou composi-
cións fonético-sonoras, que constitúen a 
parte principal ou ao menos forman parte 
dalgunhas das miñas performances. A 
poesía fonética, dicía Jean Jacques Lebel é 
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o esquezo de todas as linguaxes posíbeis, 
antes da súa codificación. 

•Pero o meu interese pola práctica da 
poesía fonética e sonora, e polo tanto pola 
consideración e inclusión do fragmentario 
na miña práctica artística, tivo lugar moitos 
anos despois, en 1982. Foi ese ano cando 
construín, influído por Kurt Schwitters, un 
poema consonántico derivado dun texto 
común obtido dun diario local.  A partir de 
entón, atraído polas posibilidades combina-
torias que a fragmentación da linguaxe 
posibilitaba, desenvolvín esa vía de creación 
e inserina nas miñas prácticas de arte de 
acción en 1987. 

•A utilización de gargarexos, gruñidos, ecos, 
repeticións, permutacións, superposicións, 
berros e xestos, provocaban feridas á 
armazón lóxica da linguaxe e esnaquizábana. 
E todo intento de recomposición dese corpo 
malparado, deixaba escapar en ocasións 
sons primitivos, ósos descarnados e resi-
duos sonoros da linguaxe, que desaxusta-
ban, aínda máis, se cabe, o conxunto da 
peza. 

•A poesía fonético sonora no só incluía o 
fragmento, senón que o amosaba en primei-
ra plana, en carne viva. A súa articulación e 
estruturación, abandonando e ignorando por 
completo o sentido, debía facerse en base 
ao ritmo, é dicir, a un elemento máis propio 
do territorio musical.   

•Pero ese ritmo non era unha marca impos-
ta: proviña do suxeito, do seu latexo, da súa 
propia vivencia. E así, na poesía fonético-
sonora, escritura e música dábanse a man 

nun exercicio fragmentario, articulado e 
emitido polo suxeito que á súa vez se desfa-
cía, engrenado como estaba ao seu propio 
discurso. 

•Hans Richter dicía que o son fonético 
estaba en relación coa respiración. Unha 
respiración que non é diferente do corpo do 
emisor; forma, máis ben, unha unidade con 
este. 

•Desta maneira, a rotura, o farrapo, o 
galdrapo lingüístico, afectaba de maneira 
directa ao emisor. A persoa deviña nun ente 
cuarteado, aberto, permeábel e poroso. O 
suxeito vivía a esgazadura, feito que non 
ocorría noutras prácticas artísticas inter-
disciplinares. O feito de incluír a fragmenta-
riedade fonético-sonora na práctica da 
performance, favorecía un dos aspectos 
máis relevantes desta práctica, xa que 
colaboraba no proceso de desaparición e 
disolución do suxeito-actor do escenario da 
acción.  

•Por medio desta transformación, favoreci-
da pola fragmentariedade, o performer pasa 
a se converter nunha materia que emite, se 
move e articula, deixando de ser o centro ou 
o eixo da peza.  

•Pero ademais, este proceso de desapari-
ción e disolución é, en si mesmo, un dos 
trazos que distancian e separan a práctica 
da arte de acción do exercicio teatral, ao 
que aquela non quere verse nin identificada 
nin sometida. 

•E así, desa maneira, guiado inicialmente 
polo desexo de construción dunha peza 
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fonética influída por una das composicións 
de Kurt Schwitters, descuberta case ao 
azar, adiquei a  arte da miña práctica de 
creación á construción de pezas fonético-
sonoras, que inserín despois nas miñas 
propias performances. 

•Pero a conferencia dada por Wolf Vostell 
de 1973, na que expuxo e comentou algúns 
dos happenings que daquela realizara, 
provocou ademais que aumentase o meu 
interese acerca da idea da posíbel partici-
pación do outro na obra artística, e da 
posibilidade de incluíla, dalgún modo, na 
miña práctica persoal.  

•E é que a participación ou intervención na 
obra é unha forma de autodeterminación e 
transformación creativa do outro. 

•A participación ou intervención na obra é 
capaz, ao meu parecer, de provocar o de-
senvolvemento da identidade do suxeito que 
intervén. 

•Pero ademais a participación do outro 
aporta un certo equilibrio de forzas no 
interior do acontecemento artístico. 

•E diría tamén que a participación do outro 
é un acontecemento que se fixo case nece-
sario á arte.  

•Sabemos que toda participación pode ser 
mental e/ou corporal. Para algúns, o modo 
mental de participación é xeral, é dicir, 
lévana a cabo en maior ou menor grao todas 
as persoas que perciben ou observan un 
feito artístico, e invalida, ou cando menos fai 
innecesaria, todo tipo de participación 

corporal. Para outros, entre os que me 
inclúo, constitúen modos de activación e 
intervención moi diferentes, e probabelmen-
te complementarios. 

•No meu caso, sempre me sentín atraído 
pola participación corporal na obra de arte, 
xa apoiada e exposta por Allan Kaprow, Wolf 
Vostell e Marta Minujin, nos seus escritos 
sobre o happening. Nas miñas primeiras 
accións participativas que fixen en Valencia 
en 1977, así como nas performances dos 
últimos anos, a invitación á participación 
física do outro é moi evidente. 

•E se Joseph Beuys defendía unha forma de 
participación simple e non educada nas súas 
performances, non facía na miña opinión 
máis que continuar as ideas de Allan Ka-
prow, xa que para este, a intervención do 
outro na obra de arte, debía fundamentarse 
nun comportamento e nun modo de facer 
baseado na sinxeleza.  E desa maneira como 
considerei e incluín o modo participativo na 
miña práctica de acción, tendo en conta, 
ante todo, as teses escritas de Allan Ka-
prow, que defendían unha forma de partici-
pación simple e aberta a calquera persoa. 

•En resumo, eu diría que o xogo, o humor, o 
absurdo, o fragmentario e a inclusión da 
participación do outro no acontecemento 
artístico, son os principais compoñentes 
que estruturan e dan forma a miña práctica 
de acción. 

•Pero poderáseme dicir que nin a participa-
ción do outro, nin os conceptos de fragmen-
tariedade, xogo, absurdo ou humor son 
privativos da arte de acción, xa que están 
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presentes en moitas outras manifestacións 
artísticas.  

•E é que probabelmente, xunto as ideas que 
acabo de expor, o concepto máis relevante e 
indutor das miñas iniciais prácticas de 
acción foi a miña identificación coa idea, 
claramente manifesta por Fluxus, de vonta-
de de apertura e extensión da experiencia 
artística ao ámbito do cotián. 

•Fluxus, como se sabe, recolleu e fixo súa a 
vontade de conexión entre a arte e a vida, xa 
amplamente manifesta no futurismo, no 
dadaísmo, no teatro de Artaud, no surrea-
lismo e en John Cage.  

•Esta relación e apertura, que implica unha 
certa desvalorización do feito artístico 
pechado en si mesmo, e á súa vez, unha 
consideración e revalorización do feito 
común, contiña, ao mesmo tempo, un modo 
diferente de conexión e relación entre a 
arte e o feito social. Refírome aquí a posibi-
lidade de que, entre un e outro, houbese un 
maior transvasamento e interinfluencia, que 
á súa vez permitise e facilitase un tipo de 
práctica artística sen xerarquías, moito 
máis directa e próxima ao receptor. Fluxus 
dicía que a arte non representaba a realida-
de, senón que máis ben coincidía con esta. 

•E se o cotián contén e expón xenerosamen-
te as nocións de humor, xogo, absurdo e 
fragmentariedade, a relación aberta deste 
coa práctica artística provoca, por esa 
relación, unha dobre filtración e enriquece-
mento. E ademais, o contaxio entre un e 
outra multiplica e amplía a dimensión de 
ambos, confundindo e estendendo ambos 

territorios, claramente distantes na arte 
clásica. E esta fusión-confusión, sen dúbida 
permite e facilita a intervención participati-
va, mental e/ou corporal do outro, proba-
belmente nun grao moito maior que en 
calquera outra manifestación artística. Esas 
foron as razóns principais da miña vontade 
de dedicación á performance, ao evento e 
ao happening. Eses foron os coñecementos 
que activaron o meu desexo de desenvolver 
unha arte ligada á acción. 
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DESEXADORAS  
E PROTOCOLOS 
DO CONSENSO  
 
(Uns apuntamentos sobre  
“Pendente de Votación”  
de Roger Bernat) 
 
 

 
Roberto Fratini 

 
 
 

 
 
 
 
 

Como outros dos últimos traballos de Roger 
Bernat (Dominio Público, Pura Coincidencia, 
A Consagración da primavera), Pendente de 
Votación é máis un experimento na direc-
ción diso que as estéticas correntes definen 
como “teatro participativo” ou “teatro de 
inmersión”.   
 
Quen escribe estas liñas ten insistido en 
moitas ocasións sobre a substancial ambi-
valencia, por non dicir a “doenza primitiva”, 
dos formatos teatrais baseados na “provo-
cación” literal dos espectadores (do lat. 
pro-vocare, “chamar dentro e diante”), onde 
se pide ao público (que é xa de por si unha  
astuta ficción ideolóxica) exercer de forma 
vicaria as competencias e responsabilida-
des da performance. Na grande maioría de 
casos, a fórmula homenaxea, por así dicir, 
unha idea de democracia moi terxiversada: 
a idea, por unha banda, dun espectador 
literalmente activo ser tamén automatica-
mente emancipado do seu rol pasivo de 
voyeur, e do seu rol hiperactivo de consu-
midor dun produto espectacular; a idea, por 
outra, de que o sangue fresco do especta-
dor real obtería o máxico efecto de achegar 
a panacea da verdade verdadeira á area 
viciosa da ficción teatral. Ora, estou certo 
de que no xeral a activación do espectador 
convérteo nun hiperconsumidor empírico e 
interactivo (o que converte o teatro de 
inmersión nunha expresión ben grotesca da 
cultura mainstream), e de que precisamente 
por esta razón o efecto da provocación é 
unha literal “realización do ficticio”: o falso 
non torna  verdadeiro por o ser o público , 
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senón que ao contrario o suposto verdadei-
ro, o público, torna verdadeiramente ficticio. 
 
Sempre achei que as pezas de Roger reflec-
tían estes paradoxos cunha lucidez, cun 
desencanto poético admirábel. Que en suma 
demostraban con forza a ambivalencia, a 
compoñente velenosa inscrita en toda pre-
tensión de performatividade do público. 
 
Sorprendido como todos pola vaga do 15-M, 
e polo poderoso revival dos proxectos 
utópicos de democracia real que portaba; 
conscientes, tamén, de que aquilo que se 
cuestionaba con máis raiba era, a través de 
todo o movemento, o efectivo de poder de 
nos representar daqueles chamados nos 
comicios a ser os nosos representantes nas 
institucións (supostamente) democráticas 
de Occidente, quixemos en Pendente de 
Votación pór a xente común no escenario 
extraordinariamente performativo dunha 
cámara de deputados, para experimentaren 
a súa dimensión teatral (por exemplo o seu 
requintado perfil protocolario) represen-
tándose a si mesmos nun contexto no que 
simultaneamente se lles concedía, de xeito 
excepcional, o mesmo que implicitamente 
reivindican en todos os escenarios do deba-
te de base: seren os representantes “ver-
dadeiros”, “sinceros” e “íntegros” da 
colectividade social. Un corpo político su-
postamente emancipado das ficcións e das 
prestacións (por non dicir os enganos e 
corrupcións) que moven o grande espectá-
culo da liturxia parlamentaria. 
 

Por un lado era fundamental evitar que, no 
desenvolvemento deste experimento-
apólogo sobre democracia, se fraguase un 
maniqueísmo fácil, baseado nun rexeitamen-
to incondicional do mecanismo político do 
voto parlamentar: interesábanos que o 
público non só tocase coa man o carácter 
altamente teatral do dispositivo democráti-
co, senón que tamén aprendese a respectar 
os seus módulos aínda achándoos absurdos; 
por outro,  interesábanos que, colocado na 
situación correcta, cada espectador fose 
inducido a separar o xuízo sobre os contidos 
da ficción parlamentar do xuízo sobre o seu 
formalismo, non xa para xulgar a forma 
“limpa” sen máis, senón para entender que 
na súa sucidade, na súa ficcionalidade e 
hipocrisía, esta forma non deixaba de ser a 
mellor aproximación a unha interface per-
formativa do exercicio das liberdades de-
mocráticas elaborada até o momento. De 
que en suma a extrema imperfección do 
sistema “representativo” encarnado pola 
maquinaria da cámara (seren tan maos 
“actores” da vontade colectiva) dos nosos 
representantes políticos, era dalgún xeito 
estrutural para a garantía da democracia 
real, e que calquera libre cidadán, conducido 
a habitar a mesma trituradora performati-
va, acabaría sendo un intérprete ruín. 
 
Por esta razón, insistimos moito desde o 
primeiro momento en que, aquí máis que 
nunca, o público tópase na pantalla, coas 
súas propostas de lei e a súa xestión esta-
tística a distancia dos resultados da vota-
ción (efectuada por comando electrónico 
cuns trebellos chineses cuxa contabilización 
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era confiada a un programa informático 
creado propositadamente para o espectácu-
lo), un interlocutor aparentemente imperso-
al; que cada espectador fose abandonado, 
por así dicir, nun espazo performativo 
bastante desocupado como para que, supe-
rada a desconfianza do inicio, aprendese a 
lerse a si mesmo e a ler os demais especta-
dores como os únicos performers efectivos 
da “sesión” en curso; e aprendese a consi-
derar que as súas decisións, quer no proto-
colario (as regras mudábeis e opcionais de 
xestión da sesión) quer no institucional (a 
axenda política esgrimida polas preguntas 
da pantalla e os temas de debate) determi-
narían á vez a cualidade virtual dunha su-
posta sociedade en construción, a cualidade 
prestacional do micro-parlamento en curso, 
e a cualidade “espectacular “da velada: 
inútil dicir que a tentación de orientar es-
pectacularmente a propia presenza a costa 
da plausibilidade política (forxando por 
histrionismo unha cámara potencialmente 
reaccionaria) era para moitos irresistíbel. 
 
Tamén considerabamos que, como en todo 
lugar de declinación do paradigma político, 
tamén no modelo democrático do parlamen-
to toda ficción, toda prestación e toda per-
formance  posuían algo  como un anverso 
literalmente obsceno, cuxa substancia non 
deixa de coincidir coa noción, ou coa fanta-
sía, do “poder” no seu sentido máis puro e 
incondicional: unha forza (ou unha ausencia) 
cuxo impacto pode de feito medirse en todos 
os aspectos da convivencia, e cuxo prestixio 
baséase, ao cabo, na capacidade que ten, 
entre mística e erótica, de se postular (e 

actuar postulándose) para alén de calquera 
principio de lei, de consenso, de democracia. 
Máis nada que a raíz de todo fascismo, de 
todo totalitarismo, de toda opresión. Somos 
conscientes de que a principal fraxilidade de 
todo dispositivo asembleario (dos máis 
abertos aos que como a cámara resultan 
máis monitorizados polo guión do protocolo) 
é a enorme facilidade que ten de ver os seus 
formalismos colonizados por formas incon-
trolábeis de dionisismo, de entusiasmo 
colectivo, de unanimidade extática: iso 
mesmo que autoriza, ao converter a colecti-
vidade en masa, os cambios históricos 
violentos e as derivas antidemocráticas. 
Queriamos que dalgún xeito este fetiche do 
poder, que é tanto máis corpóreo canto 
máis fantasmal, tanto máis “activo” canto 
máis baseado nunha ausencia de facto (o 
comichón do chamado “poder absoluto”), 
asomase de entre o baleiro do dispositivo; 
que a interlocución entre  público e pantalla 
fose histerizándose nesta dirección; que, 
sen ter en  momento ningún unha existencia 
ou consistencia de tipo psicolóxico, a panta-
lla fose acordando aos poucos no público a 
sospeita de que o corpus das preguntas non 
fose outra cousa que un “corpo” maquinal e 
desexador, unha obscena ofrenda de poder 
absoluto. Era suficiente, neste aspecto, que 
paseniño a pantalla efectuase unha especie 
de “indiferenciación” extática dos “si” e 
“non” disparados con virulencia polo públi-
co; que o seu ton ficase cada vez máis 
petulante  cada vez máis insinuante; que en 
suma fose constituíndo cada vez máis a súa 
interlocución segundo os eixes no xa da 
vontade política mais dun desexo cuxa 
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configuración non podía interpretarse 
correctamente de non acudir a categorías 
obscenas. Este paulatino “facerse corpo por 
ausencia” dunha interface totalmente fan-
tasmática representaba para nós o verda-
deiro crepúsculo da peza. E interpretándoo 
como un crepúsculo, unha verdadeira dis-
torsión do “clima” de Pendente de Votación, 
unha mudanza atmosférica, quixemos imaxi-
nalo como un lento disolverse de toda capa-
cidade de decisión ou aseveración, de toda 
discreción a respecto do si e do non, moi 
semellante ao amolecer do pensamento 
diurno que acontece no limiar do sono. 
 
Por iso, gostamos entre nós de chamar 
“Molly” o “sistema” (comandos a distancia, 
programa informático, interface en pantalla) 
cuxo fallo esgrimía cara ao final uns carac-
teres tan perigosamente fálicos. Pensamos 
en Molly Bloom, cuxo fluxo de consciencia a 
piques de durmir, no último capítulo de 
“Ulises” de Joyce, está embruxado pola 
forza carnal dunha aseveración, dun con-
senso infinito  absoluto (os “si” que substi-
túen toda puntuación no monólogo interior 
de Molly), que teñen tamén en Joyce a forza 
dunha rendición incondicional, dun verdadei-
ro asentimento sexual, tan afastado de toda 
consciencia política como para revelar, 
posibelmente, o degoxo secreto de consenso 
total, de suspensión do pensamento, de 
incorporación irreflexiva, que agocha detrás 
de cada prestación política. 
 

Roberto Fratini Serafide, Barcelona, 25 de 
marzo 2012. 
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O PUNTO SEN RETORNO 
 

 
 

Domix Garrido 
 
 
 
 

 

Ou a orixe das miñas accións. Evidentemen-
te non podemos debullar un  elemento dunha 
granada sen desmembrar a súa estrutura, 
mais podo tentar describir a miña granada 
desde fóra, xa que desde dentro é máis 
complicado é agardo que flúa de acorde co 
propio texto.  
 

Como comezar, onde está a punta do fío?  
 
Comezo constatando que o meu salto ao 
baleiro da acción prodúcese nun momento 
vital da miña vida (nada máis orixinal, como 
adoita ocorrer cos artistas).   Período onde 
necesito expresar os meus cambios máis 
aló dunha páxinas engurradas na mesa de 
noite, máis aló da lectura dun libro de auto-
axuda, tamén moito máis aló de conversas 
transcendentais e desde logo infinitamente 
máis afastada do cotián dos días brancos, 
grises e anódinos.  
 

Reflexión ou materia, esta é a cuestión, 
sempre reflexionei e "case nunca" entrei en 
materia... materia. 
 

Unha foto de Gabriel Orozco, Mis manos son 
mi corazón, é o punto de partida de algo que 
non sei aínda que é, pero percibo que está 
vivo, latente. 
 

Materia, materia, materia… atópoa por 
casualidade, abandonada xunto aos conte-
dores do lixo en Cartaxena: un xustillo co-
rrector dorsal, para evitar a desviación da 
columna. Ese momento foi claro, chamába-
me, era para min. Cólloo alterado pero 
consciente, excitado pero atento, é dunha 
moza, aínda leva o seu nome no interior 
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escrito con bolígrafo sobre unha tira de 
esparadrapo e... aínda, adheridos, vexo 
pegados longos cabelos negros... 
 

Que facer con ese xustillo ortopédico?  
 

Simplemente poñelo e... deixar que fale. Xa 
estaba nacendo a miña primeira acción, 
intuíno, era unha chamada tan forte que non 
podía ignorala, non quería. Ese intre fica 
gravado no meu corazón como un momento 
transcendental, holístico, ontolóxico, vital, 
máxico e fecundo. 
 

Eu estaba "torcido" como a columna desa 
moza... necesitaba axuda externa. Tomei con 
cariño ese aparello, un corrector que faría 
retornar o meu corazón e o meu espírito 
desviado ata o seu leito orixinal, primixenio. 
Non precisamente para volver ao punto 
anterior, senón para reenviarme ao punto 
inicial, á orixe, ao centro da espiral.   
Durante, antes ou despois, non lembro nin 
se é relevante, nesa etapa, nese punto  
considero: que fago agora?, como atravesar 
isto?. Só tiña claro que debía atopar a 
maneira de focalizar esta ansiedade de xeito 
creativo.  
 

Reflexiono sobre a miña traxectoria huma-
na, familiar e social: pasei por diversas 
etapas, como se diría, típicas: amor, árbore, 
fillo, libro, escenario, empresa... pero sabe-
mos que non é suficiente, debe haber algo 
máis...se o hai. 
O meu valente enfoque, tendo en conta o 
punto no que me atopaba, foi necesario para 
evolucionar: debo  facer aquilo que máis 
medo me dea facer, aquela cousa ou acto 

que realmente me dea unha volta ás tripas 
sen que nin sequera o considere... que 
podería ser? Non podería terme marcado 
outro obxectivo menos incómodo?   
 

Creo que estaba diante miña e me negaba a 
aceptalo, ata que un día me atrevín a pro-
nunciar o seu nome: performance.  
 
Por que unha performance?  
Por que sinto que para min é o máis arris-
cado? 
 

-Soidade: Enfoque en soidade, de creación, 
conceptualización e desenvolvemento en 
solitario. Ti es o máximo responsábel.  
-Obriga: Pensar, sentir, ver de outra forma 
e esforzarte en usar outro punto de vista 
como posíbel e lícito. Apertura. 
-Desamparo. Non existe o papel asinado ou 
escrito por outra persoa onde refuxiarte. 
Porén, si rolda unha idea, unha estrutura 
espida que se encarna durante o desenvol-
vemento.  
-Exposición. Acción ante o público, en vivo, 
directamente, sen artificios, barreiras, 
distancias nin imposturas. Nú. 
-Risco. Non ensaio, non se practica "antes" 
da súa creación. A creación en si mesma 
dáse durante o proceso: sen o risco da 
exposición non culmina o proceso.   
-Respecto. Audiencia convocada ou non. 
Público ou viandantes. Non importa o espa-
zo, o motivo ou a forma, ante todo atención, 
consideración e igualdade.   
-Irreverente. Unha expresión aínda non 
recoñecida oficialmente. Só amparada por 
algúns xestores de institucións. Aínda non 
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aceptada pola nosa cultura social… acostu-
ma arremeter contra ela. Cuestionamento 
de todo o establecido. 
-Baleiro. Ningunha ou breves indicacións de 
cara onde dirixir o traballo creativo. Medo a 
saltar, sen rede. Incertidume, exploración, 
investigación. 
 

O único sinal que percibes é: cara ti mesmo, 
cara o teu interior. Cuestionar se é ou non 
egoísta, incluso se "o teu mundo" non care-
ce de interese para os demais... é posíbel, é 
probábel, mais o meu compromiso foi que 
utilizaría esa introspección, non para falar 
sobre "min", se non que empregaría estas 
ferramentas comúns, como os sentimentos 
e as necesidades básicas, para aproveitalas 
como un trampolín onde expoñer, da forma 
máis bela posíbel, todas as actitudes huma-
nas e desexos colectivos, a dor unitaria 
esparexida sobre calquera parte do mundo, 
migrado de contexto, ás veces intolerabel-
mente humanista, outras irreverente.    
 

Precisamente ese espírito de respecto foi o 
que me acompañou e me acompaña en cada 
acción na que me permito traballar... unha 
actitude que me faculta para poder entrar, 
sen permiso, a estados onde normalmente 
non miramos, onde non nos permitimos 
entrar por non ferirnos. Doe ver verdades. 
O curioso: descubrín que grazas a lembrar 
permanentemente a miña orixe, o meu 
encontro, a miña eclosión ou erupción á 
performance, grazas a esa sensación... 
permíteme estar nunha actitude privilexiada 
que dá acceso á profundidade emocional do 
que mira. É fugaz, sei...como tamén sei que 
hai momentos que o sinto tan palpábel e tan 

real como efémera a miña vida. É a realida-
de, a sensación de liberdade que me ofrece 
sentirme fóra do círculo coherente, o que 
me dá forzas para volver a romper esa 
burbulla ficticia, formal e consensuada que 
nos envolve a cada un.   
 
eu sinto o que el sente 
el sinte o que ti sentes 
ti sentes o que ela sente 
ela sente o que eles senten 
eles senten o que elas senten 
elas senten o que vosoutras sentides 
vosoutras sentides o que vosoutros sentides 
vosoutros sentides o que nosoutros sentimos 
nosoutros sentimos o que nosoutras sentimos, 
  
Esta foi a plataforma que me impulsou a 
abrir o meu corazón, corazón de arxila... e 
que me permitiu osmar na miña caótica 
intimidade: permitir que outros, unha au-
diencia, uns estraños puidesen penetrar no 
máis íntimo e profundo dun ser tímido e 
ciumento das súas emocións, á vez dotado 
dunha gran resolución… un artista potencial 
que quería servir como transmisor, como 
canle, unha antena máis… que se vincule a 
outras iguais… outras ás que tería ocasión 
de descubrir. O mellor, a sorpresa foi que 
ao difundir a miña primeira emisión, deca-
teime que o meu protocolo de rede inalám-
brico falaba no mesmo código que outras 
antenas que xa existían e admiraba (sígoas 
respectando profundamente). Outros emi-
sores de luz, de altas vibracións que me 
inundaron. Outros seres de luz. 
 

Cando comecei a emitir, a primeira vez, foi 
algo realmente máxico. Honestamente 
dubido que sexa capaz de transmitir aquí 
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cando menos unha mínima parte do que 
significou ese momento para a miña evolu-
ción. A serie de “casualidades” que se con-
catenaron para que a miña primeira acción, 
que falaba do corazón e titulada   MUY FRA-
GIL, significase un antes e un despois na 
miña vida: vida-arte, arte-vida. 
 

Arte-Vida: enténdoo como a capacidade da 
ARTE para impregnar a túa vida. Faslle un 
oco na túa casa, no salón principal e permí-
teslle...pídelles que che fale e te arrole coa 
súa capacidade lúcida e reparadora. Unha 
actitude con capacidade para transformar a 
túa VIDA nunha obra artística, pública. 
Poucos, moi poucos o conseguen, non nos 
enganemos, a poucos, moi pouco llo permi-
timos.   
 

Se eu me tivese aferrado a unha negativa 
auto-valoración, posíbelmente non me 
atoparía escrebendo esta reflexión nin 
posteriormente ti estarías a lela. Por que? 
Moi sinxelo, o meu primeiro impulso e dúbida 
razoábel foi facerme esta pregunta: que lle 
teño que dicir ao público? Que che teño que 
dicir a ti, en linguaxe artística, que non 
estea xa notificada e expresada? Serei 
capaz de facer algo orixinal, aínda? 
 

A miña resposta sei que aínda está en cami-
ño e aposto que se presentará por dous 
camiños: a forma en que o farei para ti, 
sempre que esteas disposto a ver, ler, oír 
ou sentir, a maneira de expoñelo, e o tema 
que propoña, que sexa algo interesante, 
aínda que sexa algo estraño ou pouco acce-
síbel; ambos brazos exporanse ás críticas, 
non só dos interesados na arte, se non 

tamén de persoas anónimas, a maioría das 
veces afastadas dos circuítos de arte con-
temporánea (estas críticas ás veces sor-
préndennos positivamente). A mensaxe que 
eu quero expoñer xorde da parte máis sutil 
do meu espírito, da parte máis fráxil e 
pura...polo tanto tamén da parte máis salva-
xe, cruel e irracional.   
 

E para que aparentar outra cousa que non 
ser ti mesmo? 
 
Esta é a orixe, ao meu modo de ver, a orixe 
da necesidade da acción. Non necesitas ser 
outro que ti mesmo...expor, evidenciar e 
desentrañar os teus medos, as túas inquie-
tudes e fracaso e... por que non, os teus 
brillos, as túas conclusións. 
 

E agora... que máis necesitas para lanzarte 
e facer arte?   
 

Os artistas que conseguen facer da súa 
obra unha canle limpa de comunicación 
descubriron a vía ou forma que máis se 
adapta a súa expresión, os performers 
temos unha vía máis ou menos definida, 
máis ben menos (creo que somos os artis-
tas que máis dubidamos da nosa propia vía 
de expresión) e ese punto é algo positi-
vo...podemos investigar e re-crear novos 
campos, iso é o marabilloso e o vertixinoso 
da acción: non temos límites á hora de 
buscar calquera elemento, espazo, tema ou 
actitude.   
 

Por outro lado, non é necesario ter unha 
formación académica especializada, pois 
non hai especialización que te faculte. Inde-
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pendentemente, se profundizaches na teoría 
que enmarca a túa expresión, se te docu-
mentaches aínda que fose de maneira auto-
didacta, será un valor engadido á túa 
creación e traxectoria, á túa exposición e 
dialéctica.   
 

Imaxinas unha titulación así?: Licenciado en 
Performance Art. Especialidade en pedras e 
auga, ou Especialista en Berros, ou ben este 
outro: Grado en Arte de Acción: Master en 
Papeis mordidos… ou Especialista en apro-
veitar todo o que ten ao redor, ou Master en 
comer os alimentos necesarios para a 
expresión. A  listaxe sería infinita… por iso, 
calquera persoa que queira, que sinta a 
necesidade de expresar a través de "non sei 
que" e que se tivese formado ou practicado 
costura, pintura, modelado, interpretación, 
debuxo, danza, electrónica, vídeo, música, 
canto, poesía, son, agricultura, carpintería, 
bioloxía, fisioterapia, iluminación, escritura, 
cociña, encadernación, enxeñería, arquitec-
tura, filosofía, antropoloxía… é capaz de 
realizar unha acción interesante. Isto, pen-
sarás, é tirar pedras sobre o meu propio 
tellado… e?, se entón te cuestionas se cal-
quera pode chegar a ser performer, a miña 
resposta é categoricamente si! Todos po-
demos facelo, sempre que adquiras unha 
responsabilidade ante a mirada do outro. 
Para min iso é unha peza fundamental, o 
respecto: se ti respectas, respétanche, se 
te mofas, mofaránse, se te cres superior, 
miraránche por riba do ombreiro.  
 

TODO É RECIPROCIDADE. Intúo que a canle de 
comunicación, é un carril de dobre sentido, 
a comunicación xamais é unidireccional, nin 

sequera as conferencias máis aburridas e 
sisudas ás que asistimos, o problema está 
en que  o conferenciante ou emisor non se 
entere e teña bloqueado o sentido de retor-
no, que non reciba e tan só se preocupe de 
soltar, soltar e soltar sen erguer a vista do 
papel ou se o fai, pensa en que o seu discur-
so é incuestionábel e que todos calan para 
escoitar a súa marabillosa e prolongada 
exposición (ás veces nin sequera isto lles 
preocupa). 
 

Tamén hai artistas en todos os ámbitos, que 
non se esforzan por comunicar, ou ben xa o 
fixeron no seu momento e non o volven 
facer pois iso require unha actitude cons-
tante de escoita e atención e moito esforzo. 
Ou ben xamais a tiveron e por azares do 
destino, cruces ou vantaxes teñen certo 
recoñecemento mediático e non se preocu-
pan xa de que o seu discurso sexa honesto. 
Hai artistas que non entran xa nesa actitu-
de, prefiren "vivir de rendas" e deixan á 
providencia e sen máis interese, os golpes 
de efecto da súa arte. É triste, pero é así.   
 

Volvendo á miña primeira acción, aquela que 
comeza a fraguarse nas miñas mans, a miña 
materia, unha materia que xamais tiña 
utilizado, comeza a tomar corpo fronte a 
unha cámara de fotos. Casualmente, ao 
fondo da parede, onde tomo as miñas pri-
meiras imaxes (para ver o meu aspecto 
exterior) hai un cartel que rezaba:  ART 
AGAINST STIGMA, eu estaba estigmatizado 
pola dor, e paradoxicamente, arte e o amor 
foi o que me recuperou. Non só conseguín 
conectar, se non que me elevou a límites 
insospeitados. Durante ese proceso tiven 
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multitude de soños, en absoluto foron pesa-
delos, sobre a MORTE. Comezaron a roldar 
pola miña cama, ao tempo que pola miña 
cabeza se cruzaban infinidade de ideas, 
escenas, documentos, imaxes, lecturas e 
reflexións sobre a morte. Eu interpreteino 
como un cambio de vida, un cambio de 
estado ou actitude...nada máis desexado, 
morrer en vida e renacer dentro dela con 
outro corpo, outra mentalidade e por supos-
to outro ímpeto. Este cambio era evidente-
mente unha morte da miña anterior vida e 
un renacemento á consciencia… á miña 
flamante vida nova. Casualidade? Despois de 
sentir o que sentín, vivir o que vivín e soñar 
o que soñei, podo asegurar que nada é unha 
coincidencia. Desde entón deixei de crer na 
casualidade.  
 

Có tempo descubrín que son un ser de 
acción máis que de redacción, aínda que as 
miñas orixes foron "escritores"...no que 
concirne a este estudo que me ocupa agora 
e no que me centrei, redáctoo sen unha 
estrutura clara para os apartados ou par-
celas a delimitar, creo que vai todo mestu-
rado, tal cal a vida mesma. Este estudo ou 
reflexión representa unha idea que agroma 
sen deixarlle ao cerebro moito tempo para 
pensar, non quero que reflexione moito, non 
quero presentar un artigo formal e cohe-
rente, non é o meu estilo (aínda que recoñe-
zo que gostaría). Deixar renda solta á 
expresión é unha liberación. Recoñezo que 
todo o que vén despois como ordenar, 
corrixir, argumentar ou pulir pertence ao 
reino da mente, da redacción, das normas 
de publicación, dos entendementos ou da 
literatura, non pretendo facer nada diso. 

Non son escritor, por fin o dixen, xa o reco-
ñecín, non son poeta, xa o recoñecín, non 
son actor, xa o recoñecín, nin xamais gaña-
rei o Nobel nin o Oscar como todos os mo-
zos soñamos algunha vez, sei que nunca 
pasará, por iso creo que o mellor é coñe-
cerse, recoñecerse e aceptar como é cada 
un  (que liberación).  
 

Eu penso que son estruturado e metódico, 
son caótico, eu penso que son práctico e me 
vence o impulso do momento, a non planifi-
cación. Na miña cotidianeidade quizais eu 
crea unha cousa de min mesmo e para o 
resto aparente todo o contrario, pero no 
concernente á miña actitude ante a vida si 
que é verto que deixo que as cousas oco-
rran, que flúan. Non deixo de buscar... e por 
conseguinte de atoparme. Fluír.  
 

Unha pulsión que incontrolable emana de 
moitos artistas performers e que lles obriga 
dalgunha maneira á xestión e promoción de 
encontros de arte de acción, parte dunha 
necesidade innata de propiciar estes even-
tos para rodearse dos seus iguais. Creo que 
esa cualidade responde a unha necesidade 
de suplir as carencias estruturais que 
padece esta corrente artística: a súa visibi-
lidade entre outras artes, o seu coñecemen-
to entre "o gran público". Ao tempo que 
xorde a necesidade de manter elevada a 
categoría desta manifestación artística.  
 

Loitar para distinguila e diferenciala do 
equívoco significado que ás veces recae 
sobre a performance como:  
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A) É gratuíta. Unha arte que non se pode 
cuantificar nin valorar economicamente. 
Allea ao circuíto comercial, por tanto non é 
arte “rexistrada” e é menospreciabel. 
B) É informal. Improvísase na rúa e por 
tanto carece de recoñecemento académico 
curricular.   
C) É sexual. As erroneamente denominadas 
“performances” que se presentan como 
shows en discotecas relacionadas con strip-
tease e espidos provocativos.  
D) É improvisada. Actuacións sen prepara-
ción previa, totalmente improvisadas e sen 
estrutura nin base teórica. 
E) É pobre. Uso dunha simple idea ou ele-
mentos cotiáns confunden a un público que 
non outorga valor artístico ao traballo feito 
con conceptos ou materiais comúns. 
 

Estas son algunhas das razóns que nos 
motivan a determinados artistas para com-
plicarnos a vida, roubarlle tempo á nosa 
creatividade e adicarllo á promoción de 
encontros de arte de acción. A parte positi-
va engadida destes encontros é que gozas 
con outras accións, aprendes, compartes 
experiencias, estableces amizade e desen-
volves un campo de investigación e experi-
mentación fenomenal. Desmitificar a 
corrente errónea que desvirtúa o seu ver-
dadeiro significado e aplicar, como o meu 
xustillo ortopédico, unha corrección a tem-
po, realizar un acompañamento ata que a 
performance poida continuar o seu camiño, 
por o seu propio pé, independentemente e 
sen levar a ninguén a erro.   
 

Se nós mesmos non o facemos, indubida-
belmente ninguén o fará. Este tema é unha 
cuestión que moi poucas veces se aborda, a 
pesar de ser unha estrutura dunhas 30 
organizacións, eventos, centros ou festivais 
os que tentamos difundir a acción na penín-
sula ibérica. É curioso, somos tan numero-
sos como varios países do noso entorno 
xuntos. Isto quere dicir que hai un interese 
latente por isto, e nun período económico 
tan nefasto como este para a cultura, onde 
importantes festivais (caso eBent) non 
poden continuar de momento coa súa activi-
dade, florecen novas formas, unhas auto-
xestionadas, outras subvencionadas con 
mínimos recursos e outras tentando insta-
lar a fórmula máis coherente que creo que 
debe prevalecer: a de PAGAR pola asistencia 
a este tipo de manifestacións cando se 
realicen nun local ou espazo pechado. Esta 
actitude sei que está en contra da corrente 
imperante, pero... se queremos asistir a 
unha performance, eu como público enten-
dería que debo pagar ao artista, igualmente 
que se vou a un concerto ou a unha obra de 
teatro… a época que se achega, mellor dito, 
que xa está aquí, abócanos a iso, a pagar 
(polo menos algo) pola cultura que queira-
mos disfrutar, este cobro está destinado 
aos artistas e ao seu material, ás súas 
viaxes, ao imprescindíbel para cubrir os 
seus gastos máis básicos e aos do local, se 
temos o apoio institucional péchase o círcu-
lo.   
 

Entendo que non podo escreber sobre a 
acción en xeral sen falar do meu proceso 
interno nin do meu traballo externo, o un 
como creador, o outro como promotor, pois 



24 
 

ambos van indisolubelmente unidos a min, 
quizais un día sexa capaz de crear sen 
organizar ou ben de organizar sen crear… 
pero eu entendo a organización como crea-
ción e a creación como organización.  
 
Cando creas organizas o teu caos, as túas 
emocións, plásmalo nunha folla de papel, na 
túa mente, nunha melodía, nunha luz... é 
necesaria a organización para que ese caos 
creativo tome forma entendíbel e poidas 
comunicar a túa intención. 
 

Cando organizas tamén é un proceso creati-
vo, debes pór en marcha unha maquinaria 
con moitos elementos para que unha vez en 
marcha se converta nun movemento conti-
nuo, alerta aos cambios e adaptando o teu 
discurso á improvisación.  
 

Creación-organización, todo nun. Se non tes 
unha padeces, se non tes a outra tamén. O 
certo é que o traballo e o disfrute son dis-
tintos, os motivos de preocupación tamén. 
Se tivese que escoller, sen dúbida escolle-
ría... a creación. 
 

A creación é descubrir novos mundos, 
inventar, traballar en prol dunha atmosfera 
que non sabes como cheirará ata que non a 
esteas a desenvolver, ata que non te vexas a 
ti mesmo cós elementos que selecciona-
ches, ata que non notes o seu tacto á vez 
que o corazón se acelera e os sentidos se 
agudizan infinitamente.   
 

A concentración que acadas no momento da 
acción, se estás conectado, se tes claro o 
que queres emitir ou pola contra te deixas 

arrastrar polo arrebato creativo… sexa cal 
for o modo, o resultado, a sensación é algo 
inexplicábel. Aínda que non saibas moi ben 
como o estás a facer nin como acabará... se 
tivese que sintetizalo nunha soa palabra, esa 
sería FLUÍR. A sensación de fluír é a que 
obtés cando sabes que estás niso, cando 
sabes que vas desenvolvendo a idea no seu 
punto e descobres que estás en sintonía co 
teu entorno, coas vibracións que sentes, en 
harmonía coa audiencia, cando isto ocorre 
sabes que estás COMUNICANDO, de maneira 
estruturada ou caótica, non importa.   
 

Só ti como creador, sabes, es consciente de 
ir a lombos do dragón ou non, sabes se a 
traxectoria que levas é a adecuada ou non, 
se a mensaxe que estás a emitir, premedi-
tada ás veces e outras sorprendentemente 
inesperada, está a calar na audiencia e se 
fai entendíbel. Non se pretende chegar a 
todo o público, por suposto, pero sabes que 
se hai unha boa conexión ou pola contra non 
gosta, non chega, a cuestión depende de ti, 
do creador, do que expón e se expón. Sendo 
a mensaxe coherente, independentemente 
do criterio externo do momento, é o que 
debe importarnos, a cohesión nese momen-
to creativo. 
 

O punto sen retorno claramente debúxase 
cando probaches unha vez a vertixe da 
exposición sen coraza ante a audiencia... 
coraza no sentido de protección cun texto, 
cun ensaio, cun grupo... sen posibilidade de 
emendar aquilo que cres mellor modificar, 
aquilo que pensándoo ben cres conveniente 
borrar para que o público entenda mellor a 
túa obra ou mensaxe... ou simplemente 
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ocultar ou revalorizar aquilo que cres máis 
adecuado, mellor... unha vez meditado, 
repousado. Aquí iso non é posíbel. Na acción 
hai cousas que non nos podemos permitir... 
non podemos utilizar, non podemos prote-
xernos e... ISO É A ACCIÓN 
ISO É A ACCIÓN. Texto non-stop xurdido 
tras...O punto sen retorno...  a modo de 
liberación, supoño. 
 

A maxia do momento, o espectáculo interno 
que gozamos cando conectas con algo 
externo a ti, desde o punto máis crucial, 
desde a embaixada da paixón, desde a ale-
goría do pensamento e a liberdade, desde a 
montaña do pracer, desde a vertixe da 
aposta máis arriscada, desde o extremo do 
patíbulo burocrático contractual que é a 
mediocridade. Esa rama do amor a todos 
que provén da estrutura simbólica da traza 
xenuína e aloucada que supón a liña creati-
va, os trazos marcados pola escritura 
desbordada, pola pulsión toleada da ópera, 
pola mesura do bico apaixonado enigmático 
e silencioso tras as augas verdes do Pacífi-
co. Pirata do momento, bucaneiro do mañá e 
mercador do pasado, esa é a acción, unha 
viaxe sen retorno, un salto ao Yves Klein 
sobre as mareas do horror, da máscara 
contra o vento, da sensación intempestiva 
da mañá, en bebida con sabor a porto e 
salitre do século XVIII, en cidade estraña, 
esa é a acción, esa é a maneira que temos 
os que dubidamos de ser verdadeiros artis-
tas e admiramos as obras e obra de gran-
des creadores que admiramos pola súa 
persistencia e pola súa claridade á hora de 
dicir, ::artistas que cren en si mesmos, que 
fan da súa vida unha obra de arte:: e nós, 

desde o recuncho do libro, da enciclopedia, 
do computador, desde a nosa paixón de sofá 
ou cadeira de brazos sen orelleiras, crémo-
nos e facemos que a súa paixón sexa trans-
mitida con, iso, paixón, até soltar corazóns... 
saltando os vidros rotos, evitando as salpi-
caduras do sal sobre as feridas... eles e os 
seus poemas, elas e as súas descricións, os 
seus trazos, os seus dentes ao libro, denta-
das ao dicionario, acuíferos de dor sobre os 
xornais mollados da mañá, sobre as flores 
murchas que depositan os fieis sobre as 
tumbas acordoadas, baleiras e húmidas, 
acordoadas, baleiras e húmidas dos arro-
zais invernais? ISO É A ACCIÓN, ISTO É A 
ACCIÓN, AQUILO SERÁ A ACCIÓN, debaixo de 
innumerábeis fazañas, mazas, mordazas e 
aniversarios murchos, verdes pradarías 
ocultas sobre as selvas que habitan os 
monos dos créditos. 
 

ISO É O LORO DO ESTRIBO, un enxame de 
introspectivas sensacións, de asemblearias 
manifestacións de paixón, polifonías de 
coral, bandadas de paxaros voando sobre as 
tumbas sacras dos nosos mestres, da 
música engolada dunha paixón, das minis-
tras, das voces femininas, corais de paixón, 
abrazos de caramelo queimado, tostado 
como a cana de azucre, as noces sobre a 
amendoeira, e as súas flores en ermidas 
afastadas dos camiños empedrados, ermi-
das do silencio, aludes de sensacións pouco 
sementadas, sintéticos rozamentos coa pel 
sobre as sabas, ensanguentadas peles no 
Ártico e bocas cheas de beizos por descu-
brir... ISO É A ACCIÓN trompetas deténdose 
sobre as murallas que anuncian os límites 
do deserto, sintonías que lembran películas 
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de Hollywood e encontros en 4 fases pre-
viamente anunciado, escritura performática, 
de fondo unha melodía que evoca a mazá de 
Proust, como Maragall en BCM, timbres de 
bicicletas ocultos tras as nubes vantaxosas 
das mandarinas entornadas entre as pupilas 
dos pupitres, e os voitres comen, cean e 
aman sobre os pianos de cola que se afec-
tan de todo menos do cheiro acaramelado 
da súa parella, dos vestidos de raso e satén 
que levan as cantantes e as botas que 
portan os militares cando montan os caba-
los dos prusos, os austríacos e suízos 
celebran todo o que poden a vitoria da 
monarquía... os demais non podemos, non 
queremos e cáenos a arma ao chan pola 
suor, a dor e a sensación de perder unha 
nación, libre , podrecida polos vermes 
avariciosos da mazá dos ósos de ouro, e dos 
ósos doutros... iso é, os irmáns enmarcados 
nunha sensación de plenitude valente, de 
rebeldía de zapatos brancos, de coros de 
fondo, xénese estático que merece a espera 
por parte da humanidade, a xénese da 
creación, dos perigos dos barrancos e os 
abismos, dos teatros e as garantías inter-
medias que merecen a aprobación dos 
ministros para sentir e sentirse importan-
tes pois senón non deben conducir as súas 
cociñas xuntos aos amigos, as chamadas do 
piano, do futuro incerto que non debe deixar 
de pasar, pasar por unha sensación doloro-
samente cruel que non deixa senón estar 
preto da túa amabilidade da túa outra mobi-
lidade de fin de século e principio de ano, é 
só unha maneira de esquecer todo, as 
crenzas, das axudas.. ISO É A ACCIÓN, ISO É 
A ACCIÓN, a de escribir freneticamente sen 

deterse en crear unha palabra nova, tan só 
unha nova lingua sobre os teus dentes, unha 
nova sensación de sangue entre os teus 
ollos, nas túas meniñas de flúor amarelo, de 
fondo de barcos, de colares nas manifesta-
cións sen detección, das educacións abertas 
ao abrir un pozo na terra, unha batería de 
accións que deben o seu nome á maraña de 
sensacións, moralidades, sen ser ti real-
mente, tan só ser unha forma de manifestar 
as emocións, como ao nacer, o pranto 
manifesta plenamente o que queremos 
explicar, dicir, chorar, amar...e a túa nai 
mírate en tanto cheiras a leite, sabas e 
escoitas berrar, berrar sen parar...o silen-
cio é unha forma activa de manifestar a 
ritualidade esperanzada de deter esta 
fervenza de palabras, frases e letras que se 
mesturan nun lago de coñecemento das 
linguas, mensaxes, comidas para repartir a 
todas as mans, en mans escuras pola terra 
e flores de cores nas mesas de todo o 
mundo, de todos o que dispoñen de mesa e 
queres a sensación para comer unha cabaza 
de paixón procreada como unha cuestión 
tipicamente excitada, unha luva branca que 
reza a convicción que ti e eu estamos aquí, 
ISTO É A ACCIÓN. 
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INSTRUCCIÓNS PARA UNHA PERFORMANCE 
 
 

Con motivo da realización do n.5 de Núa, 

a redacción da revista solicita 

“INSTRUCIÓNS PARA UNHA PERFORMANCE” 

LONXITUDE EN PAPEL 

10 liñas como máximo 

(Non máis de 300 palabras) 

As instrucións consistirán en ordes para 

a execución dunha acción individual ou 

colectiva, de duración determinada ou 

indeterminada e nun lugar especificado ou 

descrito mediante as propias instrucións. 
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Nieves Correa 
 

Till Doomsday 
 
Unha performance para facer todos os anos. 
Só unha vez no ano. 
A mesma performance cada ano. 
Unha performance diferente cada ano. 
Como pasa o tempo. 
 

Till Doomsday 
 
It is a performance to do every year. 
Only once a year.The same performance each 
year. 
A different performance every year. 
As time goes by. 

 
 
 
 
 
Nelo Vilar 
 
Fíos de seme, como rastros de caracol. Trácense itinerarios.  
 
 
 
 
 
José Luis Campal  
 
Trending Topic 
 
O operador escribe, con versallesa pluma de ganso, uns sinais no centro dunha folla en bran-
co. Dóbraa cerimoniosamente e introdúcea nun grande sobre branco. Lácrao e  cobre a súa 
cara principal con selos de diferentes nacionalidades, até non deixar un espazo libre. Acaba-
das estas dilixencias, o operador érguese, abre a xanela e lanza o sobre para a rúa. 
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Palmer Fishman   
 
Descrición de Pílulas Xeneralizadas 
 
1. Senta nunha mesa coberta cun pano que se estende até o chan. 
2. Enche un copo de auga. 
3. Colle debaixo da mesa un frasco de comprimidos dunha medicación que por algún motivo 
estás actualmente a tomar. Abre o frasco, tira unha pílula e engólea con auga. Pon o frasco na 
mesa. 
4. Repite polo numero de medicamentos que esteas a tomar actualmente. 
5. En orde cronolóxica nomea todos os medicamentos que che foron prescritos na túa vida  
por calquera doenza ou outros motivos. Para cada medicamento indica o número de 
comprimidos que teñas tomado até hoxe, no total. 
6. Derrama a cantidade determinada de comprimidos sobre a mesa. As pílulas poden ser 
reais ou representacións (cápsulas baleiras, aspirina, vitaminas, algúns outros comprimidos 
fáciles de obter). As pílulas comezan a se amorear nunha pequena montaña de medicamentos. 
7. Conta historias e pormenores sobre a miña experiencia cos diferentes medicamentos 
conforme a peza avanza. 
8. Despois de ter acabado de nomear e entornar as pílulas na pilla enche un balde coas 
pílulas da mesa. Mete as mans no balde de comprimidos e convida membros do público a 
meter as súas mans nos comprimidos para se faceren unha idea da cantidade de pílulas que 
hai. 
9. Verte o balde de pílulas sobre a túa cabeza deixándoas caer no chan en torno a ti. 
 
 
Narvis Bracamonte  
 
Animal en extinción 
Especie: MULLER 
NECESIDADES: Unha gaiola de 120 x 50 x 50.  
Abrirase por riba.  
LUGAR: Entrada dos Zoolóxicos.  
ACCION: Meterse na gaiola o tempo  
que achar necesario.  
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Domix Garrido 
 
4 monas e 1 actitude 

Materiais: 4 bolos doces compactos (tortas ou monas de Murcia). 
En pé, no lugar que preferires, coa roupa que escolleres, ante o público que pase ou asista 
convocado. Mira con tranquilidade os ollos dos que para ti ollaren. Algúns agardan para ti 
faceres algunha cousa, outros pasarán polo teu ollar e seguirán o seu camiño. Algúns paran 
ao comprobaren a túa actitude e agardarán para ti faceres algunha cousa. Mira para eles con 
gratitude, con amor, con bondade, mira sen xulgar. Tira o calzado. Apaña un bolo e obsérvao 
atentamente, como se fose a primeira vez que ves algunha cousa igual. Comeza a comer, 
saboréao devagar. Se o corpo che pedir para mexer, méxeste, se che pedir ficar quieto, fica 
quieto. Termina un bolo, e despois outro, e despois outro e finalmente outro (se puideres).  

(Instrucións chimpadas sen pensar en consecuencias nin tempo de execución). 
 

 
 
Julien Blaine 
 
Dans ces performances en 3 ou 5 parties je dois rappeler 2 ou 3 choses à propos de la Pythie 
et de ses oracles: 
0/ vient le consultant (théoprope). Il paie puis pose la question. 
1/ la Pythie après son rituel, libations-fumigations-purifications, 
2/ répondait à la question par un long cri incohérent, 
3/ que traduisait en grec, (vers ou prose) les prophètes, 
4/ que traduisait en oracle les exégètes et les prêtres.  
 
Le poète est à la fois 
1/ celui qui pose la question 
2/ la Pythie 
3/ l’exégète 
4/ le prêtre 
5/ le prophète 
6/ l’otchoz (the other thing). 
ce soir elle va dire (on va voir) : «...................................................................!?» 
                                                        a  À REMPLIR PAR LE SPECTATEUR (l’auditeur)-patient.  
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Augusto Metztli 
 
Borrar as liñas do mundo  
Rúa. Con xiz dunha cor que contraste coa cor do chan, deseñar o mapa do Mundo, máis ou 
menos de 100cm x 200cm, facendo énfase nos mapas de Europa, África e E.U.A. Cando 
rematado, convidar a xente que transita pola rúa a borralo cos seus pés. 
 
 
 
 
Manoel Bonabal 
 
Epistolario (Arte Postal - Mail Art) 
Díxolle  aos artistas: creade unha folliña voandeira coa humildade dos medios dispoñibeis. 
Unha estampiña (*) será o pagamento polo voo. 
Lanzádea á marea do aire e déixate arrolar polo pracer de esquecerte do envío. 
Cando a marea suba chegará a folliña. 
Co refluxo sempre chegan noticias, aínda cando non as hai. 
 
(*) selo correos. meter carta nunha caixa dos correos? ou entregala a alguén (público?).  
 
 
 
 
Susana Rodríguez 
 
Saiamos de dúbidas  
Nunha rúa calquera, tres persoas camiñan nunha dirección e outras tres veñen en dirección 
contraria, simulan non se coñecer, a uns tres metros fican paradas unha en fronte das outras 
e comezan a lanzarse preguntas sen respostas, só preguntas, con risas, sen botar na cara 
nada, felices, en canto algunhas persoas se paren ou retarden o paso sorprendidas pregunta-
raselles sen esperar resposta e invitaráselles, preguntándolles, a que pregunten igualmente a 
eles mesmos ou a quen queiran, o importante e non rematar de preguntar.  
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Julia Otxoa 
 
Performance en dous actos (*) 
 
PRIMEIRO: Construción e colocación das armadillas: cinco  lazos metálicos  semellantes aos 
utilizados para cazar coellos, colocados  en círculo  nunha superficie de 100 metros. No cen-
tro, unha estrutura vexetal de forma cadrada  de dous metros por un metro, aproximadamen-
te, con cincuenta centímetros de altura. No seu interior colocaranse anacos de corpos de 
aves de curral, ademais de restos óseos e carniza de outros animais.   
 
SEGUNDO: Unha vez a presa caiu  nalgunha das armadillas o/a cazador/a esquécea. Despois, 
pasado o tempo regresa e con xesto rutineiro, liberta o animal morto do lazo que o prende e 
bótao de calquera xeito ao cesto chantado na terra, en cuxo interior se amorean anacos de 
corpos de aves de curral, restos óseos e carnaza en estado de descomposición.  
 

* Nota de la autora: Estimado equipo de la Revista Núa, he recibido vuestro anuncio de llamada para el 
envío de Instrucciones para una performance y os envío esta que escribí como simbología y crítica de  
tanta violencia gratuita que diariamente ejerce el ser humano sobre otros seres, sean humanos o de 
otras especies.  
 
 

 
 
César Reglero 
 
Consellos para unha crise 
 
Colocarse na porta da Casa do Concello. Pór unha alfombra negra no chan (ou semellante) e 
sobre ela un tixolo. Colocar un cartel con: O PROBLEMA. Pór unha alfombra de ouro no chan 
(ou semellante). Colocar unha bóla enriba e un cartel con: A SOLUCIÓN. Facer unha foto, meter 
dentro dun sobre no que figure: CONSELLOS PARA UNHA CRISE. Entregar na Casa do Concello.  
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Neus Ferrer 
 
s/t 
 
Escoller unha acción, un feito, un acto, unha actuación, unha operación, un labor, un traballo, 
unha tarefa, unha manobra, unha obra, unha actividade, un movemento, un exercicio, unha 
forza, un entusiasmo, un ardor, un celo, unha enerxía, un valor, unha participación, e executar 
segundo instrucións: 
 
A acción acontece no espazo que marca o tempo que vén dado polo corpo que reacciona ao 
bosquexo inicial e que devén simulacro mediante unha simulación do espazo-tempo modificán-
dose entre si evoluíndo a unha nova realidade. 
 
Repetición da acción en bucle, en espiral, re-pe-ti-ción, repe-ti-ció-n, rr-epet-ic-io-n, simulta-
neando mistura rep-rep-rep-eticións, compases, des compases ouvindo coas pálpebras de 
tacto, formando simultaneidade de re-accións soando diversas definicións, lecturas, versións, 
traducións des-C o m -P  N  do O  inconsciencia significativa que devén lugar, lugar que oco-
rre, tempo flexíbel formado por un corpo mudábel unha variabilidade imprecisa de conscien-
cias.  
 
 
 
Ad Hoc (grupo de acción poética) 
 
Clown  
 
A acción pode ser desenvolvida por un número variábel de persoas.  
No espazo central da acción, sobre unha mesiña pequena ou cadeira, un nariz de pallaso.  
O executante da acción entrará lentamente polo lateral emitindo a cada movemento do seu 
corpo laios de dor que repetirá en cada xesto, en cada articulación, en cada paso, até poder 
colocarse o nariz. Diante de todos, emitirá un sorriso sincero, aberto e cordial e mirará 
arredor de si sen abandonar esta nova actitude alegre e desenfadada e prolongándoa no 
tempo que considere adecuado.  
O executante, logo de deixar o nariz sobre a mesiña, repetirá a acción inicial, saíndo cara ao 
lateral da escena, con dor, de modo natural.  
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Lucia Alvarez Borrajo aka Sarah Taras 
 
BUILD A PAPER HOUSE WITHOUT ROOF 
 

1. Imagine the house of your dreans 
2. Daw the doors, the windows and the staircase 
3. Cut along the edges 
4. Fold along the solid lines and along each flap 
5. Faste each FLAP A TO LINEA A and each FLAP A TO EDGE to form the house 
6. Adopt a dog and plan a vineyard 
7. Write on the wallpaper and make a wooden floor from coffee stirrers collected by 

your classmates 
8. DIY with a lot of TLC 
9. Tear out these catalogue pages and make your own village 
10. Do not stop in the cemetery to play dead 
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Huaira Basaber 
 
Vos Versas Voz 
 
1- Escribir Nome e  Apelido. 
2- Separar en silabas e construír palabras novas. 
3- Construír palabras con letras do nome e apelido (Todas as que apareceren) 
4- Unir as palabras con preposicións: a, ante, sob, con, de, desde, durante, en, entre, agás, 
cara, até , mediante, para, por, salvo, segundo, sen, sobre e tras.  
Repetir palabras e despois armar versos.  
As cantidades de versos son ilimitadas. 
5- Ler o anterior en voz alta, ler a alguén na rúa, ler no ouvido a unha persoa... buscar outras 
posibilidades. 
6- Enviar unha fotocopia das poesías por correo postal a Rincón Ruta 1 Km 5 código postal 
3001 a nome de Vos Versas Voz -Argentina –Santa Fe- 

Observacións: Este proxecto foi feito en diferentes lugares implicando distintos matices en ocasións utilizando o 
corpo como posibilidade de experiencia. A intención é posibilitar a descuberta dunha poética vinculada ao nome, 
resignificar a identidade e estimular o proceso creativo inherente a todas as persoas sen exclusión. 
 
 

Ana Gesto e Márcio-André 
 
ROMANCE PARA PERFORMER NEUTRO 

Acción para executante de xénero neutro en honor a Urano e Xea: 
1. Amarse a si íntima e publicamente. 
2. Camiñar entre unha cousa e outra, non sendo nin unha cousa nin outra, atopar o punto. 
equidistante entre o corpo e a alma e medir o espazo coas entrepernas; 
3. Roubar da paisaxe a palabra exacta para describir o desencontro entre ceo e terra. 
4. Escribir esta palabra nun anaco de papel e queimalo nun turíbulo, ofrecendo ao ceo este 
sacrificio da terra, pronunciando os seguintes sons: Entre A# e O#| Entre Ab e Ob| Entre Ab 
e O# | Entre A# e Ob 
5. Plantar alí unha semente e o que alí medre terá que ser un instrumento musical para o 
vento. 
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sther f. carrodeguas 
 
Fan falta moitos cartos 
 
Coller cartos en efectivo ou usar cartón (de débito ou crédito, tanto ten). 
Ir ao Zara ou calquera outra área comercial de grande calado. 
Preguntar canto tempo temos para devolver algo que mercamos. 
Mercar todo o que hai na tenda (hai que ter previstos algúns sistemas de carga e transporte 
na porta). 
Deixar o Zara (ou o que for) baleiro. 
Levar os elementos comprados a un lugar de almacenaxe (un museo de arte contemporánea 
pode ser un bo lugar). 
Nunha data seleccionada -dentro da marxe establecida pola tenda- devólvense as mercadurías 
e recupéranse os cartos, agás aqueles investidos nos sistemas de carga e transporte, ida e 
volta. 
(Pódese pedir un empréstimo sen problema porque a maioría dos cartos recupéranse no fin 
da performance). 
 
 
 
Jorge Palinhos  
 
1 – Respira. 
2 - Volta a respirar. 
3 - Pensa na respiração e descobre como o ar ama o teu corpo. 
4 – Caminha para um espaço ocupado por pessoas. Um espaço pequeno, onde uma pessoa 
seja uma multidão. Observa os teus passos enquanto caminhas. Isso basta.  
5 - Olha os outros. Respira. Respira. Sente o olhar dos outros em ti. Sente como os inquieta a 
tua respiração. 
6 – Respira como se gritasses. 
7 – Fala. Abre a boca para dizer a primeira coisa que te vier à cabeça e diz aquilo que vier 
exatamente a seguir. Diz o imediato não o dizendo. 
8 – Respira. Ouve as tuas próprias palavras serem levadas para longe de ti. 
9 – Respira. Não esperes uma resposta. Só é arte aquilo a que não se pode responder. 
10 – Respira. Isso basta. 
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NÚA OBXECTO 

 
 

 
Formado por canas de bambú con artigos no seu interior + caderno da revista. 
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HUELLA nº 1 

 

 

Alba Blanco Boga 

 

 

 
A acción Impresión nº1  (Huella nº 1, no orixinal en español) naceu na facultade de Belas Artes 
de Pontevedra en 2011, durante a lectura do libro A arte fotográfica e outros ensaios de Philip-
pe Dubois.  
Pensando sobre os conceptos de index  e de impresión que propón Dubois no seu libro reparei 
no ronsel de movemento que apañaría unha cámara fotográfica que puidese captar a nosa 
casa desde o alto. En todos os percorridos que realizamos diariamente nas nosas actividades 
de cotío, os nosos labores, os nosos hábitos e costumes; e o especial desgaste que se daría 
sobre o espazo da cociña. 
A cociña, para min, é o espazo máis importante da casa. É o que más se asemella ao meu 
estudio e no que a alquimia está presente polo menos tres veces no día. Nel a vida e a arte 
confúndense, a creatividade é indispensábel, así como a paciencia e o traballo. E ademais alí 
manéxanse, como en ningún outro lugar, os tempos.  
O que me conduciu, inevitabelmente, ao uso da performance  como medio artístico de creación 
e expresión foron dous factores. Precisamente ese uso do temporal, e por outra banda, a 
necesidade de aplicar outros coñecementos afins adquiridos durante o meu crecemiento e 
evolución persoal, como a danza, o swing malabar ou a cociña. 
 
Esta acción, Impresión nº 1, foi de viaxe nunha ocasión, ao ser seleccionada no Show Room da 
Feria Internacional de Arte Unversitario de Bilbo: Ikasart celebrada en novembro de 2011 e 
devece por volver saír. 
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VOLVER A VOAR 

 
 

Ana Matey 
 

Para introducir o traballo quero comezar falando de quen é o Recolector de plumas? O Reco-
lledor é un individuo canso da dinámica na que se vive nas grandes cidades. Máis concreta-
mente do ritmo frenético do transitar e do facer na vida diaria, do continuo facer, producir, 
conseguir, competir, posuír, ser máis, ter máis...  
O recolector de plumas son eu e co sentimento ou necesidade de apartarme dese ritmo iniciei 
unha procura do baleiro e o silencio, ambas difíciles de atopar nas grandes urbes. 
 
Esta procura inicieina no campo, concretamente en Normandía no verán do 2008. Nesta nova 
contorna no que elixín desenvolverme, iniciei unha nova actividade diaria, esta consistía en dar 
longos paseos polo campo e apañar as plumas que ía atopando.  
 
Estas plumas son para min  "corpos" que xacen sobre a terra, e nesta tarefa diaria xorde a 
dúbida, Cando é máis libre a pluma?, ao estar unida ao resto de plumas, que como ela teñen a 
súa función formando parte doutro corpo?, ou ao desprenderse e quedar soa sen función 
clara e a expensas de que vento, auga ou outro corpo lle dean movemento?...  
Podería dicir, vexo na pluma o meu ser, o cal, nese momento, decidiu romper co seu colectivo 
social e atópome sen un rumbo claro, sen unha función clara na engrenaxe social.   
 
Deste período nace unha primeira instalación xunto a distintas pezas, fotografías e perfor-
mance nas que emprego as plumas como metáfora para falar da liberdade e o tempo na so-
ciedade. 
O que lle propoño ao espectador é un exercicio de paciencia, de espera, de observar aquilo ao 
que non estamos afeitos na actualidade, a rapidez impera, a case inmediatez dos medios 
tecnolóxicos. Este é o meu obxectivo principal neste traballo, 
convidar a parar e mirar o que nos rodea, observar, esquecendo o mando a distancia e conti-
nuo zapping da vida diaria.  
 
Na seguinte etapa deste work in progress, as plumas deixan de ter esta idea metafórica de 
liberdade para achegarnos a aquilo que non queremos mirar, o que máis nos aterra como o 
paso do tempo que inevitabelmente nos achega a ela, refírome está claro, á morte. 
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Ao final do proceso da segunda instalación xorden unhas imaxes que constrúen paisaxes 
surrealistas, un novo espazo nace de todo o proceso. Non é unha conclusión pero si un nace-
mento e ao xerar algo novo a idea de cambio e/ou da posibilidade deste transmítese nelas.  
 
"O Recolector" é un work in progress e desde o 2010 xérase nos propios espazos onde se vai 
exhibir. Desde o 2008, hase ir transformando comezando nun primeiro momento (como xa 
comentei) cunha mirada interna, unido a un malestar social, e seguida pola observación da 
natureza. É agora no 2012 que a mirada retorna cara ao colectivo social, esta vez sen males-
tar, senón cunha mirada renovada, cunha nova enerxía e sentido do que somos.  
 
Así o que vos propoño é unha acción colectiva que é unha metáfora de liberdade pero esta vez 
en lugar de individual é social. "Volver voar" imos facer que estas plumas de novo voen, e que 
sigan voando sen rumbo fixo até agosto do 2012, data na que de novo se xuntarán ao sur de 
Francia. 
 
En setembro teño unha nova oportunidade de realizar un site-specific do recolector, esta vez 
en Loupian, un pobo do sur de Francia nunha galería que se chama espace ou225rjj. A acción 
que vos propoño, grazas á invitación recibida por parte da revista NÚA, é un proceso ao que 
lle darei continuidade nesta exposición. Por isto pido que en agosto do 2012 as plumas sexan 
enviadas a este espazo. 
 
As oitenta plumas que se distribúen en NÚA foron colleitadas durante seis meses no Parque 
Rexional do Guadarrama a 25km de Madrid, entre chopos, fresnos, aciñeiras e piñeiros. 
 
INSTRUCIÓNS PARA "VOLVER A VOAR" 
 
No presente número da revista NÚA tes unha pluma. Necesitas un sobre onde esta pluma poida 
ser enviada a unha persoa que ti elixas esta persoa á súa vez débella enviar a unha terceira e 
así sucesivamente ata que chegue o mes de agosto(non enviar máis tarde do 15) deste ano 
2012, entón a pluma debe dirixirse a Francia: 
 

Att. Volver voar 
Espace ou25rjj 

25 rue Jean Jaurès, 
34140 LOUPIAN 

FRANCIA 
 

Toda a documentación poderase ver posteriormente na web www.anamatey.com 
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ACERCA DO ENSINO DA PERFORMANCE 
 

Bartolomé Ferrando 
 
 
Ata o momento no que comecei a ensinar na Facultad de Bellas Artes de Valencia, tras 
unha proposta do pintor e profesor José María Yturralde, non tiven consciencia do 
interese que o ensino podía ter para min. Ata esa data, 1988, fixera intervencións 
artísticas en Barcelona e Valencia, tanto na rúa como en espazos privados e institu-
cionais. As miñas accións abríanse a miúdo á posibilidade de que o outro puidese 
intervir nas mesmas, continuando en certo modo a teoría e a práctica do happening, 
aínda que dun modo moi sutil, baseado na vontade de influír o menos posíbel no parti-
cipante da acción. E foi entón, coa posibilidade de adicarme ao ensino da performance, 
cando se abriu unha porta que manteño e quero seguir mantendo aberta. 

 
Aínda que non o conseguín totalmente, sempre tiven a vontade de desvinvularme dun 
modo de ensino dirixido cara un modo de facer específico. Debo afirmar que o meu 
interese pola escritura e a linguaxe poética delatoume en múltiples ocasións. Non o 
nego, a pesar de que estou convencido de que un ensino excesivamente canalizado ou 
próximo á práctica que un ten, non é produtivo. Ensinar dicía Cage " non debe ser dicir 
algo para que o outro o faga. Non funciona” [1]. Por iso interésame máis ben mostrar e 
demostrar a apertura e as múltiples vías de desenvolvemento que a arte de acción 
ten, de cara a poder espertar o interese do estudante cara un modo de facer ancora-
do ou enraizado na súa propia experiencia. A ese respecto, Barthes descubriume hai 
tempo, que no ensino “hai que ter en conta o desexo do outro” [2]; un desexo que o 
estudante, normalmente, descobre aos poucos en si mesmo. E un prodecemento que, 
para iniciarse, fará falta ser estimulado. No proceso de ensino, dicía Thoreau, “necesi-
tamos que nos provoquen” [3], que nos inciten, a fin de emprender o percorrido crea-
tivo. 

 

                                                 
[1] Kostelanetz, Richard. “Conversando con Cage”. En Arte, proyectos e ideas núm 0. 
Universidad Politécnica de Valencia, 1992, p.40 
[2]  Barthes, Roland. Le Grain de la voix. Edit du Seuil, Paris, 1981, p.223 a 227 
[3] Thoreau, , Henry David. Walden. Parsifal Ediciones . 3ª edición. Barcelona, 2001, p. 103 
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Pero a performance non se ensina, dirán algúns. Non, é certo. Nin a performance nin 
ningunha outra arte se ensina. Ao falar de ensino da performance fago sempre refe-
rencia ao feito de definir e expor os elementos para a súa creación, a fin de que cada 
quen os combine segundo o seu persoal proceder mediante unha práctica continua. 

 
Interésame, mediante o ensino, tentar resaltar o proceso máis que o resultado. Tentar 
que a atención se concentre no feito de facer unha práctica, de intervir nun exercicio, 
ou de formar parte dunha discusión sobre un tema teórico concreto, máis que a von-
tade de que toda a aprendizaxe se amose dirixida á creación e obtención dunha per-
formance ben resolta. A defensa do procesual xa contén, potencialmente, a obtención 
dun resultado óptimo, e evita, ademáis, que toda práctica se amose dislocada do mo-
mento que transcorre; do intre vivido. 

 
E propoño sempre que a performance a desenvolver, conteña a maior intensidade 
posíbel. Para iso remarco sempre a necesidade da existencia dunha idea que articule 
toda a peza, así como tamén a importancia atribuída á percepción do intre ou, noutras 
palabras, á vivencia vertical do tempo que transcorre, que virá a marcar o nivel de 
presenza que o performer amose na acción. 

 
Influiume moito a proposta de Barthes de que “había que ensinar coma se estivese a 
ensinarse a si mesmo” [4]. Debo dicir ao respecto que nunca chego a impartir todo o 
programa. Inicio o curso como dixen, falando dos factores necesarios a ter en conta 
nunha performance como o espazo, o tempo, o corpo, a idea, a enerxía e a non  repre-
sentación, baseándome en frases e citas de críticos de arte, poetas, críticos litera-
rios, filósofos, artistas e performers, para logo tratar de forma aleatoria, e suxeito ao 
interese e á vontade do conxunto de estudantes, as ideas e modos de facer propios 
dalgúns accionistas históricos, en paralelo a outros temas como o azar, a noción de 
límite, a riqueza do silencio ou a importancia do insignificante. E para esta segunda 
parte do programa teórico teño en conta só os temas escollidos, comezando a tratar 
só aqueles que foron máis valorados, nunha orde que é o que a min me tería gustado 
aprender cando era estudante. Pero ademáis,  xunto á exposición dos temas teóricos, 
propóñeme o feito de estimular a capacidade de cuestionar o tema exposto, e esíxome 

                                                 
[4]  Barthes, Roland. El susurro del lenguaje. Ediciones Paidos. Barcelona y Buenos Aires, 1987, 
p.220-221 
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para iso o emprego dunha linguaxe clara e comprensíbel, a fin de romper o discurso 
único emisor-receptor e xerar inversións, travesías e cruzamentos. E hai que facelo 
pois é moi probábel que a disposición á pregunta por parte do outro, constitúa en si 
mesma un dos modos máis intensos de aprendizaxe, posto que a emisión constitúe un 
esforzo enerxético e un risco moito maior que o da disposición receptiva, e creo que é 
en base ao risco e á enerxía como se desenvolve e acelera calquera acto de aprendi-
zaxe, en calquera área imaxinábel.  

 
Ao falar de proceso de ensino, Robert Filliou propuña “facer rexurdir o esquecido” [5]; 
volver percorrer as experiencias vividas. Isto constitúe o procedemento creativo 
empregado por algúns performers como é o da austríaca Ulriche Rosenbach. Para ela, 
retomar a experiencia vivida e transformala, darlle a volta e amosala doutro modo, 
constituiu o modo de inicio de moitas das súas accións. Trátase dun proceder que 
aprecio moito, e que tento transmitir ano tras ano mediante o ensino, propoñendo ao 
estudante que retome algunha experiencia intensamente vivida, non coa finalidade de 
repetila, se non máis ben coa idea de acadar un punto de partida sobre o que constru-
ír a estrutura da súa propia acción.  

 
Os exercicios prácticos que levamos a cabo na aula son, en moitas ocasións, case un 
xogo. Un case-xogo que, como tal, ten certas regras e está aberto ao azar. Un case-
xogo que roza a escultura, a música, a danza ou a pintura, e no que se implica a todos 
os estudantes. Xogo que, baixo o meu punto de vista, é un dos procedementos máis 
poderosos, aplicábeis ao ensino non dirixido, como un modo de facer que estimula a 
creatividade do outro. E os exercicios que practicamos, repito, sen ser un xogo, están 
próximos a el, dando forma a unhas prácticas nas que adoito intervir integrado a todo 
o grupo, facendo o mesmo exercicio que fan os estudantes. 

 
E ao longo do curso académico, pido que cada estudante desenvolva unha performan-
ce propia, aínda que sen establecer pola miña parte unha orde previa. En realidade esa 
acción constitúe unha das probas de exame máis relevantes. Así llo comento aos estu-
dantes ao propoñelo. Dese modo, cada cal "examínase" no momento que quere, facen-
do uso do día que considera máis apropiado para iso.  

                                                 
[5]  Filliou, Robert. Enseigner et apprendre, arts vivants. Archives Leeber Hossmann. Paris-
Bruxelles, 1998, p.259 
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Por outra banda, teño moito interese no feito de desenvolver unha posición analítica e 
crítica do performer cara a performance. Procuro ás veces, tras a realización dunha 
acción, recorrer os parámetros do espazo, tempo, corpo, non representación, idea e 
enerxía, expostos e comentados ao inicio de cada curso docente. O desenvolvemento 
dunha actitude analítica e crítica permite, creo, non só o feito de ser capaz de distin-
guir e apreciar o interese dunha acción, senón, ao mesmo tempo, acrecentar a posibi-
lidade de ser máis esixente coa propia práctica artística. 

 
Marina Abramovic invitaba aos estudantes a “falar da súa propia obra” [6], para des-
cubrir dese modo os mecanismos que lle levaron a contruíla, o cal é, sen dúbida algu-
nha, un mecanismo importante no proceso de coñecemento. Polo contrario, a min 
persoalmente paréceme de maior interese que sexan os compañeiros e compañeiras 
do/da performer, quenes falen en primeiro lugar da acción mesma, descubrindo así 
modos de ver que o autor/autora da performance non podía nin sequera chegar a 
sospeitar. No meu caso, en segundo lugar, é o/a performer quen fala da idea ou ideas 
que subxacen a acción. E xa, tras isto, establécese un cruzamento de diálogos entre os 
mesmos estudantes, nos cales se abordan os puntos máis críticos, e en ocasións 
propóñense ademais, baseándose na mesma idea, modos de facer diverxentes e des-
viados da idea inicial, que amplían e potencian a capacidade creativa do grupo.  

 
E terminarei dicindo que, por medio do ensino, eu aprendo sempre. Aprendo a saber 
escoitar con atención o que o outro di. Aprendo a apreciar a lectura cun estudante fixo 
dunha acción concreta, nunha dirección que eu nin sequera sospeitaba. Aprendo a 
canalizar a lectura do outro e a relacionala cos datos que coñezo. Aprendo a saber 
extender a práctica da acción a outros territorios alleos aos propios, ou aprendo 
procedementos que poden espertar o desexo do outro. “Entendo o ensino, dicía Abra-
movic, como un fluxo en dúas direccións” [7], de tal modo que “desaparece dalgunha 
maneira a distinción entre ensinar e aprender” [8], como propuña Robert Filliou. 
 
 
                                                 

[6]  Abramovic, Marina. Student Body. Ediciones del Centro Galego de Arte Contemporánea, 
Santiago de Compostela, 2003, p.57 
[7] Abramovic, Marina. Obra citada, p.54 
[8]  Filliou, Robert. Obra citada, p.24 
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DEVUSIÓN (Maquillaxe aumentada) 
Proceso de creación 
 
 
 
 

Berio Molina 
 
Unha aproximación dende a idea do minúsculo. 
 
Devuison é unha acción pensada nun primeiro momento para as xornadas de arte de acción 
Chámalle X do pasado ano, que tiña como fío argumental “o son que o corpo pode emi-
tir/fabricar”. 
 
Guiado por este motivo sonoro acordeime do músico xaponés Kanta Horio e dunha performan-
ce que vira no festival OFF ICMC de Barcelona no ano 2005, chamada EM#2 
(http://kanta.but.jp/works/index.html) , consistente nunha serie de imáns que atraían clips 
cortados en diferentes tamaños. A frecuencia dos campos magnéticos eran regulados por 
Kanta Horio de forma que os clips se movían  espasmodicamente a diferentes velocidades. 
Este “baile” epiléptico facía golpear os clips entre si e contra a base, facendo un ruído minús-
culo que era amplificado. Interesoume esta exaltación do minúsculo e o “micro”, e coma os 
clips parecían sacudirse de enriba a capa de alienación perceptiva gracias ás convulsións do 
seu baile, desvelándonos toda a súa esencia. Os clips mostraban unha realidade que nunca 
viramos deles, mostrábanse liberados. A estética e a acción liberara o obxecto. 
 
Comecei a mirar as miñas mans e a pensar como podía extrapolar esta idea da revelación 
minúscula ao meu corpo. Fixeime nos dedos e nesas pequenas engurras que saen nas articu-
lacións, dobrei o dedo e vin como as engurras se facían máis gordas. Pensei que as engurras 
podían ser liñas, e que ao mover o dedo estaba modificando un debuxo, facendo unha anima-
ción, como esas tatuaxes que ao “facer bola” se moven. Logo pensei que ademais de modificar 
liñas se podería manipular son, e que esas pequenas variacións nas formas das engurras 
podían ser o suficientemente sedutoras para chamar a atención dunha nova realidade. 
 
Imaxinei unha liña atravesando transversalmente as pequenas engurras. Mentres o dedo 
estivese estirado, a liña manteríase intacta na súa continuidade, pero en canto o dedo se 
dobrase, esta liña se fragmentaría en varias. Cada unha destas liñas podería ser un son, de 
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forma que cando houbese unha soa liña soara un “piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”, e 
cando houbese varias soaran diferentes “piiiiiiiiiiiiiiiiiiii   piiiii   piiiii   piiiiii   piiiiiiiiiiiiiiiiii”. 
Comezaba a xurdir a maxia do minúsculo. Esas pequenas engurras podían fragmentar a súa 
propia realidade e con tan só un leve movemento podían desencadear unha tormenta de fenó-
menos estéticos. 
Noutra orde de cousas, asociei facer debuxos sobre a pel coa maquillaxe, e desta forma o 
axente da acción pasou a ser a cara no lugar das mans. A cara delimitaba espacialmente e ao 
mesmo tempo xeraba máis posibilidades. Baixo un só elemento unitario, a cara, había cabida 
para outros pequenos elementos que enriquecían enormemente as posibilidades de acción. 
Ademais das engurras dos beizos ou as producidas polo sorriso, tamén había dúas grandes 
manchas escuras que aparecían e desaparecían, portas que se abrían e pechaban, deforma-
cións, etc... 
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Así foron xurdindo varias posibilidades: 
Un secuenciador de audio formado por dentes, ou un piano de dentes: 
Ou o mesmo exemplo da fragmentación de liñas nas engurras do dedo levada aos ollos, debu-
xando un círculo rodeándoo que equivaldría a un novo son que variaría dependendo da forma 
que fose collendo a liña ao mover o ollo, e que faría un paneo: 
Ou empregar a pupila para xerar golpes de bombo ou sons baixos. Emitíndose cando o abrir o 
ollo aparecese a pupila, xerando unha onda arredor: 
 
Ou xogar cos pelos das pestanas, de forma que cada pelo fose unha liña, ou que os poros e 
grans foran puntos-grans-partículas sonoras, etc... 
Actualmente o proceso atópase tan só centrado na maquillaxe, marcando zonas da cara para 
acentuar os cambios cos movementos da pel. Escribín un programa en Openframeworks que 
captura esta maquillaxe e proxecta unha nova capa visual que interactúa con ela. Ao mesmo 
tempo comunícase con outro programa para xerar o son en total simbiose coas transforma-
cións da maquillaxe que se vai xerando co movemento da cara. 
 
Para rematar, e en contraposición á idea de minúsculo coa que comezaba, deixo un par de 
bosquexos doutra variación que xurdiu nesta liberación do apenas perceptible, o maiúsculo. 
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ENTREVISTA SEN PREGUNTAS DE JOAQUÍN LANA A JOAQUÍN LANA 
 

de: Joaquín Lana joaquinlana@gmail.com  
para: revista escénica Núa nua.escena@gmail.com 

data: 20 de março de 2012 11:54 
assunto: Re: Hola 

enviado por: gmail.com 
 
 
  
RESPOSTA 1: hum... 
 
RESPOSTA 2: Ben imos por partes: 
 
RESPOSTA 3: Pensei que esta vez ía a vencer a miña fobia à escritura... hai uns anos escribia 
moito... agora son ágrafo... tamén estou cada vez más anicónico...Que se lle vai facer...odio os 
"statements"... e moito máis las explicacións "sisudas"... o meu é como Iris, aquel proxecto de 
Dr. Benway... 
 
RESPOSTA 4: Nunca (nin como Joaquín Lana en solitario, nin como Nice Girls Who Become 
Pornstars And Then Monsters ou Vore) hai un ensaio ou preparación... En NGWBPATM ou Vore, 
por exemplo, só nos vemos cando hai "show"... Non é só que non ensaiemos ou non prepare-
mos as cousas... simplemente só nos vemos cando imos hacer algo... Mesmo as "letras" que 
escribo para Nice Girls (Joaquín Lana é pura glosolalia) no son máis que "áncora" para medir 
o tempo do "show"... costuman ser misturadas, trituradas , esquecidas e/ou improvisa-
das cando chega a hora H. 
 
RESPOSTA 5: No meu B.I. non pon Joaquín Lana. Joaquín é o meu segundo nome, Lana o segun-
do apelido do meu avó materno... Mr. Lana naceu no verán de 2006… 
 
RESPOSTA 6:  "King Cobra"... é "o lado chungo" de Joaquín Lana. 
 
 RESPOSTA 7: "O artista tamén coñecido como Joaquín Lana" teño editado algunhas cousas 
"estáticas" ... nas que eu non participo máis que escribindo un código que é despois executa-
do... Ás veces gravando o resultado,  ás veces faciendo público o código, para ser executado... 
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RESPOSTA 8: As" notas" acostuman ser sempre iguais... son só pequenas "áncoras” (outra 
vez... sempre á deriva) para me axudar a ver o show antes de acontecer (e para lembrar que 
equipa vou levar), mais nada... esas notas axúdanme a  "velo"... totalmente desde fóra, como 
un espectador... na miña cabeza... acontece un par de semanas antes da data indicada... acos-
tumo informarme de como é o espazo... para velo todo con máis detalle... no final nunca suce-
den as cousas como un imaxina... nunca... sempre bebemos o suficiente como para que o 
descontrol estea asegurado... nunca, nunca, nunca falamos entre nós antes ou durante o 
show... nin sequera nos miramos... cada un fai o seu... e pronto... os comentarios post-show 
acostuman ser más ben técnicos... non emitimos xuízos de tipo ningún... esquivamos as pala-
bras ben ou mal... o único que nos preocupa é ter soado "loud"... 
 
 
RESPOSTA 9: A respecto do son, sempre experimentei o código que escribo antes de executa-
lo… Por exemplo... agora estaba  a escribir un sintetizador (ben, tres, dous FM e un granular, 
cun contolador externo)... para Nice Girls... pero iso non é máis que unha "etapa técnica"... até 
os sons que produce son valorados dunha forma "utilitaria"... simplemente para ver o acerta-
do da implementación dos controis ou o rango de certas frecuencias....mais nada... É un "ma-
terial inerte"... morto até o dia no que se usa...sempre traballo/traballamos con munición 
real... non hai balas de fogueo... até o "sound check" é unha proba de que todo está ben e non 
hai nada roto...Ver a cantidade de ruido que cuspe a equipa... nada máis... simplemente regular 
volumes... O que sae dos cones sempre é ruido... nin siquera falo diso como "son".. .ruido... 
sempre a un volume altísimo (os técnicos de son ódiannos...xeralmente levo/llevamos amplis 
propios... para evitar escenas desagradabeis... como que che baixen ou corten o son no medio 
do barulho). Non hai preparación ningunha... hai mesmo un "desprezo voluntario" cara a  
calquera pretensión... 
 
 
RESPOSTA 10.- Sí, os cadernos..ben...non é unha cousa linear... non remato un e continúo con 
outro... polo xeral fágoo aleatoriamente... e simultaneamente (como cando pintaba)... É un 
drop-in... Nun mesmo caderno pode haber notas de 2010 e de hai dous días... Acostumo revisa-
los a miúdo... hai pouco revisei un de 1988-1990 e outros dous de 2000... Cada vez que reviso 
un escribo no interior da capa a data e que tipo de revisión fixen... é dicir, se corrixín, si escri-
bín algo novo ou se foi simplemente unha lectura... Sempre deixo durmir as ideas... Sempre lle 
estou a dar voltas ao mesmo... hai cousas que poden durmir dous, tres ou cinco anos... e 
despois "subir" á superficie... sempre hai algo en marcha.... até cando durmo...  
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PERFORMANCES NO MUSEO MARCO DE VIGO 
 

Curación: Zaida Gómez 
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ACCIÓN Nº1: “Corpo a terra ou aperitivo compartido” 
Camiño / lugar o corpo lugar / 636 km / 
o mar dentro / lugar memoria / miña túa / 
baila / corpo a terra 
  
Autora e performer: Andrea Isasi 
Duración 15 min. 
 
ACCIÓN Nº2: “ Fantasía nº1” 
Exercicio de resistencia física fronte ao pensamento que discorre a través da palabra-imaxe. 
 
Autora e performer: sther f. carrodeguas. 
http://sther-ika.blogspot.com.es/ 
 
Duración: 15 min. 
 
 
ACCIÓN Nº3: “Variación  nº2 Huella”  
A serie Huella fala da estela da nosa existencia, desas accións que executamos e repetimos 
unha e outra vez diariamente, das nosas pegadas más inmediatas.  
O que nos define e nos diferenza uns dos outros é o xeito que temos de realizarllas.  
No fogar, diariamente, amontóanse esas tarefas mecánicas que articulamos, sen sabelo; e 
como resultado xéranse secuencias coreográficas que conforman unha rede malabar propia 
do mellor dos circos. 
 
Autora y performer: Alba Blanco. 
http://albablancoboga.jimdo.com/ 
 
Duración: 15 minutos. 
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ACCIÓN Nº4: “DEVUISON” 
 
A acción consiste en crear unha nova capa sonora e visual que interactúa coa maquillaxe. 
 
Autores e performers: Berio Molina e María Roja. 
http://www.berio.alg-a.org/Devuison-Proxecto-inicial 
 
Duración: 20 min.  
 
 
ACCIÓN Nº5: “Hacer y deshacer. Versión 3.0” 
 
Catro mazás grandes, coitelo, gomas elásticas, mesa e cadeira.  
 
Autora: Nieves Correa. 
http://www.nievescorrea.org/ 
 
Realización: Zaida Gómez 
 
Duración: 10 min. 
 

 
ACCIÓN Nº6: “Variaciones para 15 minutos” 

 
Variaciones para 15 min, reflexiona sobre a idea de despedida e transformación no tempo. 
Baseada na ofrenda e no rito, dentro dun espazo temporal predeterminado (15 min marcados 
por un temporizador). Tres vellos moldes metálicos para prostre, funcionando a modo de 
tamiz e un reloxo e tres tempos marcados polo son da area co contacto do metal e do terrazo. 
Entre a arena vaise marcando o camiño circular a través de sopridos, arrastrando o corpo 
polo chan como se de un insecto se tratara. 
 
Autora y performer: Ana Gesto. 
http://anagesto.blogspot.com.es/ 
 
Duración: 15 minutos. 
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REVISTA NÚA 5 
10 DE ABRIL ÁS 20: 00 H. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE VIGO (MARCO) 
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Andrea Isasi. “Corpo a terra ou aperitivo compartido” Foto: Julio Fer 
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sther f. carrodeguas. “Fantasía n.1”                 Foto: Julio Fer 
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Alba Blaco, “Variación  nº2 Huella”        Foto: Julio Fer 
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María Roja,      Foto: Julio Fer 
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Zaida Gómez, “Hacer y deshacer. Versión 3.0”, de Nieves Correa        Foto: Julio Fer 
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Ana Gesto, Variaciones para 15 minutos”.    Foto: Julio Fer 
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