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As artes escénicas (teatro, danza, circo…) sufriron nas últimas décadas unha renovada e 
interesante evolución creativa, completando un proceso secular de cuestionamento e 
deconstrución da representación e do espectáculo burgués. José Antonio Sánchez, entre 
outros, propuxo a necesidade de falar dunha dramaturxia da imaxe que permitise enten-
der as propostas escénicas nun sentido amplo. Hans-Thies Lehmann fala dun teatro post-
dramático, que xa superou a representación e a dependencia do texto. Así, as tradicionais 
figuras profesionais das distintas disciplinas (dramaturgos, actores, bailaríns, coreógra-
fos, etc.) vanse reducindo a unha soa e magnífica: a de creador escénico, que non só 

excedeu as fronteiras tradicionais de xéneros e disci-
plinas, senón tamén a tradicional división do traballo; 
para empezar, a distinción entre o autor e os oficios 
subordinados: actores, bailaríns, músicos... Un proce-
so que xa emprendeu John Cage nos anos 50 no 
ámbito da música, mediante partituras abertas nas 
que o intérprete recuperaba a súa iniciativa, nunha 
metáfora da emancipación e a autodeterminación.  
Neste ambiente efervescente parece que xa se supe-
raron as barreiras formais, e só o feito de que se 
trata de arte en vivo (live art) merece consideración. 
A arte en vivo fronte á arte diferida: pintura, escultu-
ra, videoarte, cine, literatura…  
A pesar desta situación intermedia xeneralizada, 
sorprende que unha porción importante da arte de 
acción (que en primeiro lugar e dunha forma máis 
significativa insistiu nos aspectos intermedia), sexa o 
primeiro interesado en manterse “puro” como espazo 
específico alleo ás artes escénicas. 
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INTUICIÓNS NUMERADAS DO UN AO VINTE E TRES -E CON TODO 
DESORDENADAS-, RESPECTO DA RELACIÓN E DIFERENZA ENTRE 
ARTE DE ACCIÓN E ARTES ESCÉNICAS. 1 

 
Nelo Bilar e Rero  

nelovilar@gmail.com 

 
 
1.- A arte de acción é, en parte (a parte relativa á performance de sala, a que se ve nos festi-
vais), unha arte escénica. Ponse en escena, logo é escénico. 
A arte de acción derivou, tras un século de historia, nunha disciplina, cos seus propios xéne-
ros e, ao parecer, os seus propios elementos de creación. Tamén o é o teatro, a danza, o 
circo, etc. Pero segue habendo espazos comúns e espazos indefinidos, fronteirizos, e non. 
 
2.- Ao longo dos anos 80 as artes (á vez que os movementos sociais tradicionais) van per-
dendo o seu aspecto vangardista-terrorista. É o momento, por exemplo, do éxito pop da per-
fórmer Laurie Anderson, do teatro postdramático de Robert Wilson, da danza-teatro de Pina 
Bausch, e tamén, pouco máis tarde, dos traballos operísticos de Carles Santos ou dos visto-
sos espectáculos da Fura dels Baus. O chamado neocirco renova completamente o “maior 
espectáculo do mundo” e recárgase ás veces de poesía e performatividade; é o caso do 
fabuloso Circo Invisible (Vitoria Chaplin e Jean-Baptiste Thierrée), ou do popular Circo do Sol. 
En xeral, apréciase unha fusión de teatro, ópera, circo, artes plásticas, performance…  
Para a arte de acción isto supón a irrupción dunha corrente de performance espectaculari-
zada que está presente en clubs e discotecas. Tanto Arnaud Labelle-Rojoux como Roselee 
Goldberg narraron esta evolución desde a perspectiva da performance, que con todo non fixo 
desaparecer unha vertente purista, máis radical e “alternativa” que segue traballando.  
Por exemplo, en Nova York, a medida que pasaba o tempo e os espazos independentes e 
alternativos facíanse menos undergrounds, boa parte da actividade -xa un pouco distante do 
mundo da arte-, desprazábase cara aos clubs: A Danceteria, o Riz, o New Peppermint Lounge, 
o Mudd Club, o Club 57, o Pyramid club, 8 BC, etc. Os roquers-artistas no ronsel de Andy 
Warhol (mentor da “Velvet Underground”), producían todos os xéneros revoltos: «Víronse 
vídeos de Nam June Paik ou de Michel Auder, oído a David Byrne ou ao grupo B.52, ou a Grace 
                                                            
1 Este texto se benefíciase dunha serie de discusións mantidas con Loreto Alonso y Fernando Baena. 
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Jones, asistido a todo tipo de performances (Robert Longo por exemplo), bebido bailado rido 
en festas temáticas (“Chachá” organizada por Tina Lhotsky ou “Zeitgeist” por Stephen Po-
llack)... Onde?... No Mudd Club...» (Labelle-Rojoux: 274). 
 
3.- Se todas as artes que se presentan en vivo adoptaran un mesmo nome (“escénicas”, “Live 
art”…), non habería ningún problema. Pero en realidade, a qué ou a quen serviría esta identi-
ficación? A quen beneficiaría? Á burocracia? Ao seu institucionalización? Á academia? 
 
4.- Relendo Artes da escena e da acción en España: 1978-2002 parece que, a pesar das eti-
quetas, segue estando moi claro o que é o teatro, a danza, o circo e a arte de acción. Neste 
volume, as Historias do teatro son historias do teatro, sen fisuras, sen ambaxes, sen equívo-
cos. Cando se fai unha historización das “artes do corpo”, entón dedícase uns parágrafos á 
arte de acción. O texto de Juan Pablo Wert sobre a arte de acción fala dun campo específico. 
Se parece que estea tan claro, por que non se tería que facer esa distinción? Pero non só 
desde o seu aspecto formal senón desde os obxectivos, as ideoloxías artísticas, as filiacións, 
a historia de cada campo artístico… 
 
5- A diferenza é de facto. Aos festivais de artes escénicas, ata aos máis performativos, non 
se adoita invitar aos perfórmers, salvo algún traballo de maior formato, formalizado como 
espectáculo escénico. Nos festivais de performance tampouco se adoita ver aos creadores 
escénicos. Aínda que non sempre é vontade dos organizadores. Eu (en tanto que artista-
xestor da arte de acción) intenteino, pero xeralmente non podía pagar os 2000 euros (ou os 
900, dá igual) que cobra un creador escénico, máis os gastos de material, montaxe, trans-
porte, iluminación, sonorización… O da arte de acción é un ámbito marxinalizado, xeralmente 
sen un duro, cunha ideoloxía autoxestionaria que é difícil de atopar noutros campos. No nú-
mero da revista Fóra de banda  sobre a performance, que coordinei en 1996, incluír unha 
entrevista de Carolina Boluda a Rodrigo García, do que me interesaron moitísimo as súas 
Notas de cociña (1995). Tamén me interesaron máis tarde as Pezas Distinguidas (1993-1999) 
da Ribot. O traballo dun e outra é performance. Porén, a maior diferenza “formal” destes 
traballos de Rodrigo e da Ribot (entre outros) co traballo dos perfórmers cos que me rela-
ciono é o seu uso da montaxe. Usan pequenas accións que montan e logo sáelles outra cousa: 
Un espectáculo escénico “estándar”, “comercial”, de hora ou hora e media, “unha cousa 
seria”. Lehmann, no libro citado, distingue entre teatro (aínda que sexa postdramático) e 
performance. Di tamén que a miúdo o teatro achégase á performance reducindo o seu forma-
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to, e que ás veces a performance inténtase “ennobrecer” (a expresión é miña) ampliando as 
súas feituras. 
 
6.- Os perfórmers ou artistas da acción adoitan rexeitar as artes escénicas. A miúdo este 
rexeitamento, ata a súa distinción acción /escena, está baseada en ideas simples: na oposi-
ción presentación /representación (que fai tempo que deixou de ser relevante),  e na idea do 
teatro como arte dramática burgués (ao estilo decimonónico). Este rexeitamento non debe 
ser tido en conta, pois aliméntase da (mutua) ignorancia. 
 
7.- Desde un punto de vista sociolóxico, aínda resulta máis difícil superar a “distinción”. En 
Nas regras da arte, Pierre Bourdieu formula a tese de “os campos autónomos de produción 
cultural” (a arte, a literatura, a filosofía, a política, a relixión, etc.). Segundo esta, as distintas 
artes funcionan de acordo a mecánica do campo: un polo dominante e outro dominado que 
intenta arrebatar ao primeiro a lexitimidade, ampliando o espazo dos posibles desde unha 
posición ideolóxica. Ao estudar a historia do teatro e da danza desde este enfoque faise evi-
dente que todos os “progresos”, todas as achegas fanse respecto dun campo, dunha discipli-
na da que se quere conseguir espazos de liberdade. Jarry, Piscator, Brecht, Artaud, Living 
Theatre, Robert Wilson, Rodrigo García… Todos eles conseguiron espazos de emancipación 
artística e social, pero no seu caso dentro da dinámica do campo teatral. En canto á perfor-
mance, tamén ten a súa propia historia, as súas propias referencias, que ademais poucas 
veces teñen que ver coas das artes escénicas. Sendo así, por que non se tería que ter en 
conta unha “diferenza”? Un proxecto tan importante como o Arquivo Virtual das Artes Escéni-
cas2, favorece, ao meu parecer, a idea dunha Diferenza, posto que visibiliza (ao seu pesar) o 
funcionamento dos respectivos “campos autónomos”. 
Tamén é interesante ler Esgotar a danza. Performance e política do movemento, de André 
Lepecki. Lepecki fai unha serie de brillantes análises de traballos de “nova danza” ou “danza 
conceptual” caracterizados polo uso da inmobilidade (Jerôme Bel, Juan Domínguez, Trisha 
Brown, A Ribot, Xavier Lle Roy, Beira Mantero, e artistas que usaron a coreografía, como 
Bruce Nauman e William Pope.L). Pois ben, toda a súa análise vai na dirección da emancipa-
ción achegada ao seu campo (a danza), por bailaríns que, ao “non bailar”, atópanse facendo 
performance. Formalmente moi similar, pero con obxectivos afastados e para auditorios 
distintos, posto que hai unha transgresión particular, dirixida ao campo da danza. 

                                                            
2  http://artesescenicas.uclm.es 
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8.- Os perfórmers ou artistas da acción non adoitan saber nada das súas vellas curmás, as 
artes escénicas. Na súa formación, polo menos na maioría dos casos (como se pode ver na 
publicación de Valentín Torrens, Pedagoxía da performance ), non hai demasiadas referencias 
ao teatro nin á danza, senón a Dadá, Cage, Fluxus, Gutai, o accionismo vienés, a performance 
dos 70, a arte conceptual; a poesía visual, obxecto, sonora e de acción… O que Fernando Millán 
chamou con maior ou menor fortuna o “territorio conceptual”, ou Simón Marchán Fiz “novos 
comportamentos artísticos”. 
 
9.- Puiden asistir á toma de contacto de actores, de dramaturgos ou de coreógrafos coa arte 
de acción, por exemplo con Fluxus, que é un grupo creado fai agora 50 anos. A liberdade que 
se lle ofrece de súpeto só é comparable á caída do cabalo de San Pablo, camiño de Damasco. 
A arte de acción, a performatividade, ofrece moito á nova danza e o teatro postdramático (ou 
como queiramos chamarlles), pero,,, que ofrecerían estas a os perfórmers? 
 
10.- Ideoloxicamente, a arte de acción comportou un concepto de desmaterialización. A perda 
do obxecto artístico liberou o xesto poético, sonoro -ou como sexa-, e, idealmente, a súa 
inserción na vida. A súa institucionalización supón unha volta ao obxecto: fotos, vídeos, resi-
duos, instalacións ou espectáculos escénicos transportables. Podería ser neste momento 
cando coinciden artes escénicas e da acción, despois de obviar ideoloxías, obxectivos, contex-
tos…? Cando o artista da acción quere sacar partido económico do seu traballo ten que re-    
normalizarllo, darlle un formato acorde con festivais, programacións, etc. Dicía o perfórmer-
xestor Nuno Oliveira que a performance anarquiza os espazos. Os encontros de performance 
son espazos de liberdade en canto a formatos, espazos, tempos, obxectos… Desfixéronse de 
moitos corpiños que, a pesar de todo, seguen caracterizando a maior parte dos formatos 
escénicos. Parece ser que agora tamén existe un teatro desmaterializado, pero eu non o vexo 
en ningures, síntoo. (Hei de confesar a miña pouca información, o cal resta credibilidade a 
estas liñas). 
 
11.- Da a impresión que parte do espazo de emancipación do teatro, a danza, o circo, etc., 
atópase na súa performatividade. Pola súa banda, no ámbito específico da arte de acción, a 
finais dos 80, nun festival de performance en Québec, diagnosticouse o impasse narcisista da 
performance, e propúxose o concepto de manobra artística como alternativa para a interac-
ción, para o traballo con sentido en contexto real. Á manobra dedicamos o número 5 da revis-
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ta Fóra de banda. Un exemplo de manobra foi todo o meu traballo coa insumisión3, por exem-
plo, que xa non é performance nin arte escénica. Á cosificación da performance oponse máis 
a desmaterialización, menos o obxecto, máis a arte-vida. Tampouco foi aquel un traballo de 
arte-activista bombeiro / asistencialista, nin teatro do oprimido, ao xeito de Augusto Boal, 
senón (creo) un traballo na tradición da arte conceptual, á mantenta da natureza e a función 
da arte. 
Intentando ligar toda esta perorata co tema de artes escénicas vs. arte de acción, diría que a 
única opción válida que vexo para que este último siga existindo como espazo autónomo das 
artes escénicas, cun sentido propio, é que a arte de acción retome a súa investigación máis 
aló do espazo escénico, como fixo Joseph Beuys, como fixo Robert Fillliou, como fixeron tan-
tos clásicos, ampliando o espazo dos posibles, facendo uso doutras disciplinas, escénicas, 
políticas ou o que sexa. 
 
12.- A proposta de meter todas as artes en vivo nun mesmo paquete e fundar unha institución 
para iso, como o Live Art  Development Agency (LADA)4, supón, por unha banda, a liberación 
de xéneros e disciplinas nun totum revolutum formalista, e tamén un salto conceptual na 
consideración da arte en vivo. O artista xoga coa ampla paleta de medios e procedementos 
que ofrece a historia da arte. Pola miña banda, sigo vendo utilidade a ese gran laboratorio 
colectivo que é o campo da arte de acción, cos seus artistas que viaxan, atópanse nos even-
tos, intercambian, crean discursos… O Live Art é unha proposta de formalización cun obxecti-
vo burocrático, e non intenta xulgar os motivos duns e outros. Deste xeito, é un paradigma de 
institución liberal, pluralista, o que significa que equipara distintos fenómenos sen expor 
ningunha valoración, ningún criterio filosófico, sociolóxico, político, etc.  
Vexamos un caso entre outros: Pódese incluír o “arte activista” como unha arte en vivo máis, 
sen valoracións? A organización activista Reclaim the streets  é un grupo de artistas entre 
outros? Entón, toda a protesta estetizada, ao longo do século XX, é Live Art? Por exemplo, a 
Marcha do sal  do Mahatma Gandhi, en 1930 (unha gran performance simbólica)? Foino o 
xesto rebelde de Rosa Parks ao non ceder o seu asento no autobús a un home branco? Era 
Live Art o traballo dos Ecofontaneros de Zaragoza? O xesto simbólico de ocupar durante 

                                                            
3 En 1994 declareime Insubmiso ao servizo militar e á súa prestación social sustitutoria e declarei este feito 
“obra de arte”. Durante catro anos adicárame a preparar a defensa xurídica con criterios estéticos. Un 
resumo pódese consultar en http://www.accionmad.org/textos/texto11.pdf 
4 http://www.thisisliveart.co.uk/ 
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semanas o espazo público dunha forma creativa, como fixo o movemento 15-M, é artístico? 
Persoalmente paréceme ridículo, os criterios seguen vivos e pedindo rigor nas análises. 
Agora ben, se esa é o xeito de subvencionar traballos que as institucións non saben como 
etiquetar, pois ben, podemos beneficiarnos diso. Pero cando se subvenciona a subversión 
estamos asistindo á morte da Utopía, do espazo político, transgresor, transformador da arte 
e da sociedade, e poida que chegue o momento de remarxinalizarnos.  
 
13.- En Arte de la performance: elementos de creación, Bartolomeu Ferrando non só rexeita 
as artes escénicas cos consabidos argumentos anticuados (o teatro como representación), 
senón o polo “dominante”, institucionalizado, da mesma arte de acción, aquel que accedeu a 
galerías, feiras, etc. Deste xeito rízase o rizo e non só distinguimos arte de acción de artes 
escénicas, senón “noso” arte de acción “alternativo”, de pequeno formato, comunitarizado en 
festivais e encontros, autoxestionado, ideoloxizado, comunicado mediante un sistema de 
redes internacionais… Unha rede que, por certo, tamén inclúe artistas británicos, subvencio-
nados polo LADA. 
Non é moi científico, pero simpatizo co matiz ideolóxico de Bartolomeu. Contra a homoxenei-
zación e os paraugas demasiado folgados, maticemos ata o infinito. 
 
14.- As raíces da arte de acción son múltiples. A arte de acción non vén da plástica. Tampouco 
vén do teatro. Ou ben, vén do conxunto das artes. Unha parte da arte de acción vén da litera-
tura, en concreto da poesía. As vangardas históricas en España son basicamente literarias: 
desde o ultraísmo ao postismo (xa na posguerra), pasando polo fito asombroso do poeta Joan 
Brossa en Catalunya. As artes escénicas non necesitan “copiar” á arte de acción, porque eles 
teñen unha gran tradición performativa: fragmentos de Ubú Rei, de Alfred Jarry, representá-
banse no Cabaret Voltaire, mentres as accións de Hugo Ball, Tzara e compañía eran recitais 
de poesía (“Jolifanto bambla”, “Karawane”, etc.). O dadaísmo bebe directamente do move-
mento parisiense dos Incoherentes, que no último cuarto do século XIX reunía a pintores, 
cantantes, literatos e dramaturgos. Tamén recordar a influencia de Antonin Artaud na arte de 
acción, en xente como Jean-Jacques Lébel pero tamén en moitos outros. Por non falar da 
importancia do Living Theatre na deconstrución ideolóxica da representación. No catálogo de 
Bruce Nauman editado polo Centro de Arte Reina Sofía nárrase a proximidade da poética 
deste autor coa obra de Samuel Beckett, e na mencionada Esgotar a danza. Performance e 
política do movemento, Lepecki relata o interese de Nauman pola danza contemporánea, que 
lle serve de base para as súas influentes accións, presenciais e en vídeo, dos anos 60. 
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15.- Lehmann intenta definir a especificidade da performance respecto do teatro postdramá-
tico. Non é tarefa fácil, posto que, como el mesmo di, non parece posible definir formalmente 
a arte de acción. Tanto o teatro postdramático como a performance producen presenza, non 
representación. Basicamente, para Lehmann a diferenza entre teatro postdramático e a 
performance radica en que, no primeiro, os artistas representan “unha realidade que trans-
forman artisticamente”. Na performance, a acción do artista non pretende transformar unha 
realidade exterior a el, senón “comunicar unha realidade que, grazas a un traballo estético, 
aspira a unha autotransformación” (221). O corpo do perfórmer non é só corpo significante, 
como no teatro postdramático, senón que crea situacións para ser autotransformado. O 
teatro só aspira a transformar unha situación, e talvez ao público. No teatro, ata no teatro 
postdramático, transformación e catarse “permanecen 1) virtuais, 2) voluntarias, 3) futuras. 
En cambio, o ideal de performance é un proceso 1) real, 2) que forza as emocións, 3) que se 
opera aquí e agora”. No teatro non se produce autotransformación, “a autoidentidade dos 
actores permanece inalterada, o proceso é un procedemento teatral” (223). “O recurso a 
elementos arcaicos, a reflexión sobre os límites do comportamento, codificados polas socie-
dades; a adaptación de liturxias, deveu obxectivamente produtivo, e, ao mesmo tempo, sostivo 
a resistencia contra as tentativas que queren comprimir a arte radical no interior do marco 
das regras estéticas tradicionais” (224). 
 
16.- A historia da arte de acción está chea de accións que se repiten, de maneira que unha 
vertente “teatralizante” axexa continuamente. Non hai un “ideal” de performance. O poeta 
Pere Sousa ten un longuísimo repertorio de poesía sonora e de acción histórica, desde os 
futuristas ata a actualidade. A poesía sonora non deixa de ser un xénero da performance ou 
da arte de acción. Os fluxus (que máis que das artes plásticas veñen da música) escribían 
partituras simples que interpretaban uns e outros. Hai accións marabillosas que puiden ver 
en diversas ocasións e que non deixaron de interesarme nin perderon a súa capacidade para 
sacudir ao público. Paréceme ben que os seus autores fáganas unha e outra vez, ou as pres-
ten para que as fagan outros artistas. Andrea Saemann, perfórmer suíza, fai súas accións 
históricas de mulleres artistas. Por suposto, ao repetilas adquiren outro sentido. Outro tipo 
de accións ou manobras moi dependentes dun contexto non tería sentido repetilas. 
O noso espazo híbrido, acción-escena, ten exemplos de gran valor que, problematizando os 
límites disciplinarios, amplían o espazo dos posibles. O traballo de Los Torreznos, por exem-
plo, dúo accionista que alcanzou un nivel inaudito no ámbito da arte de acción. Persoalmente 
considero a súa unha achega orixinal, inmensa, ata histórica, á arte de acción. Creo que é o 



 

 
13 
 

resultado dun proceso de máis de dúas décadas como protagonistas no noso pequeno ámbito 
artístico, froito dun proceso dialéctico, de toma de posturas (a favor e en contra) respecto 
del. No seu traballo pre-Torreznos abundan as accións metalingüísticas, que se distancian 
lúcida e criticamente das dinámicas colectivas. Por exemplo o ABC da performance, un repa-
so ordenado alfabeticamente polos tópicos do xénero; pero tamén penso noutra acción na que 
durante os tres días dun pequeno festival en Asturias identificaron a todo o público, e na 
acción (que pechaba o festival) puideron falar individualizadamente de todas as persoas que o 
integraban. Deixa de ser arte de acción interesante cando un bo traballo realízase nun festi-
val de teatro ou danza, tal como fan na actualidade… Eu creo que perde, para empezar, o 
sentido contextual respecto do noso campo artístico, que lle daba un carácter visionario. 
Pero  habería que traballar moitísimo máis sobre iso, e de feito agora o traballo de Los To-
rreznos xa é parte integrante das artes escénicas españolas, nun sentido moi amplo. E das 
plásticas, e etc. 
 
17.- Na facultade de BB.AA. de Valencia impártense talleres, cursos de máster, etc., de danza, 
teatro, escenografía… Diríase que as artes escénicas veñen todas das artes plásticas. 
 
18.- Chegados a este punto, a artista e profesora Loreto Alonso suxire que xa non se trata de 
definir a arte polo seu campo de lexitimación tradicional. Se trasladamos a análise aos proce-
sos de recepción podemos entender porqué Marcel⋅lí Antúnez non é un dos nosos, por pór un 
exemplo: porque non comparte os nosos espazos, nin os nosos contextos. E ver que, efecti-
vamente, os nosos ámbitos de acción e distribución, no polo dominado do campo, teñen, aínda, 
unha recepción diferenciada. Véxase, por exemplo, a importancia que se dá entre os perfór-
mers máis pataqueiros (e outros que non tanto) ás accións na rúa, en contextos reais, non 
avisados, que manteñen, moitas veces inxenuamente, a utopía situacionista. A capacidade 
para “anarquizar espazos”, para transgredir as condicións de espazo, tempo, corpo, contex-
to... Deternos nas formas de recepción podería achegar moitísimas cousas, posiblemente 
máis que estudar metodoloxías e puntos de cruzamento de artistas escénicos e de acción 
(porque en moitos casos, como no dos Torreznos e o de Antúnez, e dada o seu ambivalencia, 
non tería sentido). 
 
19.- A fascinación que a arte de acción e/ou a performance exercen, aínda!, sobre novos artis-
tas, ten máis que ver coa súa contundencia e a súa inmediatez, a súa curta distancia entre a idea 
e a súa execución, coa súa liberdade e a súa vinculación co cotián, concretamente coas súas 
opcións para a súa transgresión, que coa vivencia ritual do presente. 
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20.- Cando dous “disciplinas” (a acción e a escénica, por exemplo) pugnan pola súa pureza, ou 
pola súa supervivencia, créase un marco cognitivo (McAdam, Ibarra), como nos movementos 
sociais. Un marco cognitivo quere dicir que se produce unha identidade colectiva. Para un 
movemento social pártese dun marco de inxustiza compartido (pensemos no movemento 
ecoloxista, ou no feminista, etc.), pero ademais intervén un marco cultural (os activistas oen 
unha música e non outra, ou un cine e non outro, ou un certo tipo de arte escénico…), un 
marco simbólico, etc. Cando unha disciplina pugna, repito, polo seu propio espazo, e se ade-
mais reclama unha lexitimidade sobre este, apela a un marco cognitivo que inclúe filiacións, 
ou sexa, autohistoria (como o movemento feminista, ou o movemento gai reinterpretan o 
pasado, recuperan aos seus artistas minorizados, etc.), ideoloxía, etc. Eu puiden acceder á 
historia do noso medio, o da arte de acción, en revistas e publicacións especializadas edita-
das por artistas-xestores que me permitiron ter acceso aos textos de fluxus, dos situacionis-
tas, de dadá, etc., antes de que as institucións fixesen as grandes exposicións de todos estes. 
E estes ilustres precedentes, pais e avós, orientan en parte o sentido da miña acción. 
Que na arte de acción (e máis no seu polo dominado) existe unha identidade de movemento 
paréceme evidente, e explica porqué non só no Estado español prodúcese unha forte resis-
tencia a ser asimilados como “artes escénicas”. Este purismo prodúcese en todas as redes 
da arte de acción: artistas fundamentalistas en Francia, Italia, Quebec, Alemaña, Xapón, Suíza, 
México, Arxentina, Corea, Singapura, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Polonia, República Checa, 
Iugoslavia… Por suposto, falamos dunha distinción “de facto”, que polo seu propio ben merece 
unha maior análise. 
Esta “pugna” non só nos enfronta ás artes escénicas e aos nosos propios artistas da acción 
consagrados, senón á Institución arte entendida, ao xeito de Peter Bürger, tanto como o 
conxunto de institucións físicas como coas ideas hexemónicas que dominan nunha época. Por 
iso é polo que a min, máis aló de cuestións formalistas, este noso paréceme un bo lugar para 
investigar, para actuar. Pero creo que a programación, nun ámbito precario, habería de ser 
máis complexa, incluír máis reflexión crítica. Certo que nas artes escénicas tamén hai un polo 
dominado, vangardista, de gran interese, e por iso mesmo de difícil acceso. 
 
21.- En canto ás distincións entre xéneros, Bourdieu di que no campo de produción cultural os 
artistas non se organizan ou non se asocian por xéneros ou disciplinas, senón polo espazo 
relativo que ocupan no propio campo. Así, nas vangardas, ou sexa, no polo dominado do cam-
po, con intereses ideolóxicos comúns, asociábanse dramaturgos con pintores, músicos con 
arquitectos, filósofos con poetas, etc. No polo dominado, vangardista, do campo artístico, 
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aparece o concepto de intermedia, que non supón unha suma de disciplinas senón un espazo 
intermedio, unha serie de liñas de fuga. Por suposto, o intermedia está máis que instituído, 
por iso tamén relativizaría a súa importancia. O que non significa que o meu interese pola 
arte de acción non se deba á miña fe nel como ferramenta ou como “máquina de guerra”. E 
non na pintura, por exemplo (aínda que podería ser que algún tipo de pintura tivese aínda 
algún sentido, non o sei…). 
 
22.- Outra cuestión que me parece interesante é a “naturalización” da arte de acción. Distin-
tas linguaxes deviñeron performativas con toda naturalidade. Moita publicidade en televisión 
responde a criterios de performatividade, como moita publicidade gráfica mellora formal-
mente a calquera traballo de poesía visual. Ilustres poetas visuais usan o seu traballo en 
anuncios publicitarios (vénme á cabeza algúns foto-poemas publicitarios de Chema Madoz 
extremadamente elegantes). Sigue sendo performance ou poesía visual? Supoño que si, pero 
tamén é outra cousa. Por todo isto creo que o enfoque non pode ser formal: poesía visual/ 
publicidade, arte de acción / artes escénicas. Estudar os modos de recepción é un enfoque 
posible; estudar os campos de produción cultural, outro; os obxectivos, etc. 
 
23.- A arte só é unha parte, un extremo, dun proceso comunicativo que adquire sentido cando 
se produce “esfera pública”. O traballo artístico adquire sentido cando entra en xogo no 
ámbito público e é sometido a unha mirada crítica. As performances de rúa, por exemplo, a 
miúdo adquiren sentido non no momento da súa execución, ante un público que quizais non 
está avisado e que apenas percibe a un imbécil facendo o bobo, senón cando a súa proposta é 
asumida como parte dun campo de produción cultural (artístico, político, filosófico, etc.), e 
cando crea posicións nese campo. Iso pode ocorrer cando se publica nunha revista, cando 
aparece unha mención nun libro, fálase diso nun debate... E ao meu parecer, esta función 
complexa no seo dunha esfera pública pódese producir repetindo ou non os traballos, inde-
pendentemente da experiencia do espectador directo. 
Desde este punto de vista tamén creo que ten unha función distinguir escena de acción, posto 
que a esfera pública intensifícase se temos en conta o contexto histórico, institucional ou 
como queiramos chamalo, que é o campo de produción cultural, ese espazo de loitas pola 
lexitimidade que dota de sentido a un traballo. 
A grandísima maioría de traballos de acción que se fan en encontros, festivais e programa-
cións desvanécense sen chegar a producir esfera pública. O noso é un medio a reinventar, 
que case sempre adquire o seu sentido político como ruído de fondo, como contexto. Iso é bo 
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(precisamente porque xera contexto), e malo (porque na súa maioría esgótase en si mesmo, e 
porque custa facerse oír entre tanto ruído). 
A práctica da arte de acción sempre foi unha ferramenta de experimentación e de transgre-
sión, como dicía Lehmann. É neste sentido que me interesa destacar a súa independencia e a 
súa singularidade.  
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PERFORMANCE: O LEGADO INVISIBLE 
 
Posibles interrogantes fronte a un evento performático. Análise dos mesmos a 
través das experiencias e do proceso de construción en “La quadrille”, compañía 
intermitente de investigación na performance da cidade de Rosario (Arxentina).  
(Traballo en proceso) 
 

Norma Ambrosini- Diego Stocco5  
norma_ambrosini@hotmail.com 

 
 
 

 
Dar Señales.  Primeiro Encontro de Performance de Rosario. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
5 Membros fundadores da Quadrille- compañía intermitente de investigación na performance. 
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Introdución 

Antes, despois ou durante, a arte en todas as súas facetas pregúntase se é suficiente.  
Cal é o seu límite e cal a súa dimensión? 
O multidisciplinar foi unha posibilidade para transmitir mensaxes mediante construcións de 
mesturas poéticas e de efecto. 
Pero a pregunta sempre queda “incontestada” (facendo referencia á obra musical con devan-
dito nome) como aseguraba o compositor estadounidense Charles Ives. E seguimos sen saber 
se a arte comeza estando separado entre si ou comulga de xeito imperceptible, permitindo 
que se dispare por momentos cara a dimensións definidas. 
A perfomance aparece en todas as áreas para definirse, xustamente, coa indefinición mesma 
do que propón: a arte en bruto, o xesto puro da expresión intrínseca do lúdico - comunicacio-
nal... 
Pero o que di a performance é un labor, un novo lugar que expón non só novos artistas, senón 
novos observadores da arte. 
Notar a performance é situarse xustamente no sitio onde todos os elementos de enmascara-
mento desaparecen. Onde o home di “que a sociedade di”. O sitio. 
A performance indica e mostra pero, sobre todo, demostra. 
Performático / performance, palabras que falan dunha desprolixidade indescifrable, indefini-
ble. E é xustamente nesa indisciplina por cumprir normas, onde posúe as gretas exactas 
desde onde se debe situar o ollo pero, sobre todo, a pregunta do espectador. Xa que é o sitio 
axeitado onde atopa, non a un artista, senón a un igual, que lle mostra algo acerca do que 
todos podemos ser capaces.  
A performance é a posibilidade de lograr unha democratización da arte. 
 
I: Preguntas eternas: idea é acción 

Os que fan performance, falan dela. Senten necesidade de falar dela. De definila eternamente... 
As performances que nos resultan interesantes son aquelas nas cales clarifícanse “berros” e 
xestos sociais cunha transparencia aterradora da nosa sociedade, en moi pouco tempo e cunha 
potencia sen precedentes. Polo tanto, se o concepto, é dicir o tema é tan relevante na perfor-
mance, notamos que a idea xeradora da acción ou a inacción serán un lugar de detemento im-
prescindible para quen investiga ou critica a performance, de xeito de localizar interrogantes 
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que identifiquen problemáticas sociais, talles como, xénero, localización, diversidade, etnia, etc. É 
dicir, o que os integrantes da Quadrille denominan: Os graves universais6. 
Aquí subxace a primeira confrontación que se percibe ao facer primar a idea, por sobre 
outros elementos constitutivos que aparecen como remarcables e imprescindibles noutras 
disciplinas. A saber: “o personaxe”, a historia, o discurso, a narración, o adestramento mes-
mo, etc. 
Na performance a idea per sé desemboca nunha catarata de interrogantes e, sobre todo, de 
reflexións ou de respostas e efectos.  
Debésemos dicir, entón, que A IDEA tería que ser un pretexto que desemboque en cuestiona-
mentos filosóficos para o espectador e que o performer debería presupor por unha banda, e 
arriscarse a descubrir por outra. 
Se pensamos performáticamente diremos que a idea pode ser reformulada pero que é irre-
petibel conceptualmente, intrinsecamente. 4' 33''7 de John Cage presenta a pregunta no 
marco do concerto tradicional, de se todo son é música, do por qué do evento artístico, etc. 
As preguntas  poden reformularse, por exemplo a idea de evento como recorte e definición a 
priori dun espazo de tempo determinado; máis repetir a obra como 6' 99''' sería un fracaso e 
un roubo.  
É dicir, o relevante aquí é a concordancia entre Idea e acción ou contido. 
Pasemos agora a devandito “contido”. O contido na performance é non só a acción, senón “o 
dicir”, “o comunicar”. E aquí sepárase novamente das demais disciplinas porque a súa urxen-
cia en desenvolver comunicación é necesariamente tan inmediata que non espera ao espec-
tador nunha sala (aínda que iso non ocorrese na performance de Cage, xa que xustamente a 
sala propiciáballe a obra, estaban sendo executores os espectadores sen sabelo) senón que 
sae na súa procura; e aquí tamén os camiños de bifurcan porque cando o atopa “sobrevalora” 

                                                            
6 A Posibilidade do Imposible- Abordaxe creativa a través da performance dos 'graves' universais: Inserción 
social, xénero, diversidade sexual e identidade (Conferencia/Relato das experiencias performáticas da 
Quadrille- compañía in-ter-mi-ten-te de investigación na performance- da cidade de Rosario (Arxentina) 
ditada no II Encontro de Arte e Movementos políticos e sociais o 16 de Xullo do 2011 en IMPA (Fábrica recupe-
rada) da cidade de Bs. As. 
7 Obra musical en tres movementos realizada polo compositor estadounidense de vangarda John Cage en 
1952. A peza pode ser interpretada por calquera instrumento ou conxunto de instrumentos. Na partitura, 
cunha única palabra, "Tacet", indícase ao intérprete que ha de gardar silencio e non tocar o seu instrumento 
durante catro minutos e trinta e tres segundos. Aínda que comunmente considérase que se trata de "catro 
minutos e trinta e tres segundos de silencio", en realidade o material sonoro da obra compono os ruídos que 
escoita o espectador durante ese tempo. Co paso dos anos 4’33” converteuse na obra máis famosa e contro-
vertida de John Cage. 
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ao espectador (e o universaliza en devandita intención xeneralizada) é dicir, permítelle decidir 
se quedar ou non. Non presupón a súa devoción pola arte, intenta timidamente tentalo a 
permanecer.  
E se falamos de personaxe, de desempeño, de expectación/espectáculo falamos dunha nece-
sidade expresiva que se basea no sentimento de gratificación do proceso creativo. Na per-
formance o devandito “narcisismo”, dita necesidade de proceso de perfeccionamento en 
técnicas, etc, non existe, porque, como xa deixamos claro, o personaxe non existe, o perfor-
mer é iso: o performer. En concordancia co pensamento de Judith Butler, definiríamos a 
intención do performer como a de realizarse (accionar) da forma máis inconsciente posible, é 
dicir sendo consciente desa inconsciencia para que todo o que acubilla a súa personalidade 
póidase deixar de lado. Nese momento aflora o que xustamente Butler chama performance, 
aquilo que mecanizamos e non podemos controlar, poder “facer de”. A idea é ser tan un que o 
outro poida identificarse de inmediato e que en devandita identificación pregúntese acerca de 
si mesmo. O que persegue o performer é unha intención; desde o punto de vista do corpo, 
como accionar a idea. 
 
II: O meu fin, é o meu comezo?8  

As decisións nunha performance están implícitas para calquera dos integrantes durante a 
súa exposición (ou posterior visión, se falamos de foto-performance ou vídeo-performance) é 
dicir, tanto para o performer como para o espectador/ analizador/público activo ou como se 
denomine a quen decide participar dun evento de tales características. 
Polo tanto para quen traballan na performance é un tema primordial a duración da obra ou 
polo menos para os integrantes da Quadrille que son os expoñentes en discusión. A pregunta 
sería se é ou non importante o tempo dunha performance, é dicir a súa duración e se é un 
tema a debater a forma do seu inicio e a do seu final. 
E a resposta que recibimos é que as variables son infinitas como os marcos e os límites en 
todo o que rodea ao tema performático. 
O aleatorio é importante e sempre estivo presente nos inicios experimentais da performance 
cando se presentaba como resultado dunha gran improvisación grupal (happenings9). Pero a 

                                                            
8 « Ma fin est mon comencement et mon comencement ma fin » (O meu fin é o meu principio e o meu princi-
pio o meu fin ) obra do principal compositor do ars nova en Francia foi Guillaume de Machaut (ca.1300-77 ) 
significa que a melodía do tenor é a correspondente á voz superior cantada en sentido retrógrado. A segunda 
metade da voz do contratenor é o investimento da súa primeira metade. 
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partir de que a performance consolídase e comézase a teorizar sobre esta, a aleatoriedade é 
un elemento que se mantén baixo control, é dicir, sábese cando, onde e ata onde é aleatoria a 
performance que se vai a executar. 
En xeral, a parte ou sección da performance que sempre permanece na aleatoriedade é a 
resposta do público. E veremos porqué: Os eventos performáticos carecen do acordo implíci-
to de respecto co público que unha obra de teatro tradicional ata as máis vangardistas posú-
en, xa que, en primeiro lugar, se o espazo é non convencional, como ocorre cando se realizan 
na vía pública, comézase por agardar, desde o imos, a decisión a permanecer fronte á obra 
ou evento e logo o risco da interrupción e ata da resposta verbal ou física ao finalizalo. 
Doutra banda, se non ocorre na vía pública, a súa natureza provocativa é xeneticamente 
disparadora de sensacións que convulsionan e será o performer o que de lugar e teña baixo 
control canta posibilidade daralle ao espectador de demostrala. 
En eventos para entendidos nesta “indisciplina”, onde estas convencións e acordos entre 
espectador e performer xa están implícitas, en xeral desenvólvense con naturalidade e consi-
dérase que mantén un espazo xustamente para recibir as “resonancias” do que ocorre. Al-
gúns tentan a participar no medio do evento mesmo, outros agardan á conclusión e 
responden de miles de xeitos diferentes... por iso resulta primordial un estudo profundo das 
posibilidades a posteriori, é dicir, o tempo de espazo, a capacidade do mesmo, os elementos 
que o rodean, para poder ter unha suposición próxima á realidade destas posibilidades “sor-
presivas”. Este xerará unha estatística que sempre posuirá a posibilidade da aleatoriedade 
pero con mínimas consecuencias e posibilidades resolutorias. 
 
III: Post performance. A súa crítica e a súa posibilidade democratizadora 

Para finalizar tomarémonos un tempo para falar das instancias posteriores ao evento per-
formático, pero non no que respecta ao público ou ao espectador ao cal xa fixemos referen-
cia, senón a posteriori, en tanto e en canto reflexión da performance, e das súas posibilidades 
e achegas. 
Para iso diremos que a performance é algo mais que unha “multidisciplina”, que é unha posi-
bilidade de combinación do extremadamente libre das outras disciplinas. 
A pregunta comparativa respecto das demais artes é: Que é o que leva a que a performance 
sexa invisible en tanto e canto ao avance (de acordo con Theodor Adorno)?. 

                                                                                                                                
9 Da palabra inglesa que significa evento, ocorrencia, suceso. Manifestación artística, frecuentemente multi-
disciplinaria, xurdida nos 1950 caracterizada pola participación dos espectadores. Os happenings integran o 
conxunto do chamado performance art e mantén afinidades co chamado teatro de participación. 
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Segundo este pensador, a arte de vangarda permite un avance nos seus máis maxestosas 
exposicións, onde se remarca o camiño cara a onde se dirixe, e que se debe superar para 
poder seguir o fío histórico do camiño da arte. As obras que descobren e desenmascaran 
algo novo son as que marcan o camiño a superar. En performance non podemos avaliar supe-
ración, porque cada evento é único. Si, en cambio poderiamos falar de perfórmers que por 
medio das súas procuras marcaron un avance, pero en xeral non se toman como elementos a 
desenvolver estruturalmente ou tecnicamente porque o seu lugar histórico é o valor intrínse-
co do seu incondicional lugar. Segundo diría o crítico e investigador de teatro Jorge Dubatti, o 
parámetro histórico, é dicir a importancia histórica que ten ese espectáculo, respecto da súa 
localización, prevalece. 
Polo tanto, fronte a unha performance cuestionámonos: Non é necesario o valor do cronista, 
en tanto e en canto a función do observador como testemuña do que ocorre por fóra do 
evento é relevante? (Falamos de rexistro como documentación e relato, porque o que ocorre 
co público ocupa un lugar de importancia que durante un extenso tempo non a tivo). 
Por outra banda, cómo avaliar a crenza de que a performance permite a democratización da 
arte? 
De entrada, habería que avaliar varias instancias: A súa sustentabilidade por unha banda, e 
por outra a carencia da indispensabilidade de formación especializada, que non significa nin 
apunta á improvisación constante, senón a capacidade, a través de case calquera linguaxe 
sensible, de chegar ou apostar a un bo resultado performático, potente, provocador, valioso 
por contido, sorprendente por acción ou por proceso, etc. 
A performance crea un novo actor, un novo bailarín, un novo artista. Aceptar que a perfor-
mance é inconsciente, é parte de nós. A idea de que calquera pode ser capaz, indica e define 
unha linguaxe. Segundo Clemente Padín: “A suma de linguaxes confluíndo nunha soa obra 
fíxose realidade coa aparición da performance (a multimedia foi posterior). Pero non ao xeito 
dunha ópera musical, onde cada arte conserva o seu contido, é dicir, onde a música, a danza 
ou o vestiario ou o decorado poden ser separados sen perda de información como no poema 
ilustrado, onde o texto verbal non se ve alterado polo visual. Na performance conflúen, non só 
os signos das diferentes linguaxes con toda a súa carga expresiva, sexa do tipo que sexa, 
senón tamén, toda unha gama de elementos técnicos propios dos diferentes soportes que 
aqueles signos adoitan conxurar, talles como sons, luz, escuridade, movementos, lume, auga, 
papel, ruídos, etc., e outros non tan discernibles como o lugar, o clima, a temperatura am-
biente, a hora do día, a idade media ou as aspiracións do público, etc., postos alí para confor-
mar esa totalidade de expresión artística, a performance.” Para finalizar dicindo: “Parodiando 
a Marcel Duchamp podemos dicir que a performance provén da vida e non da arte porque 
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soubo amalgamar o sentir popular chamando a atención sobre as arbitrariedades do poder, 
falándonos da solidariedade e a cohesión social ao redor de ideais compartidos e, tamén, a 
esquecidos sentidos da vida postergados pola crecente indiferenza que impulsa o neolibera-
lismo rampante.”10 
Cremos na potencialidade da performance de construír unha expresión propia, realmente 
representativa. 
Falamos acerca da performance porque insistimos en pensar e crer no seu legado invisible. 
 

                                                            
10 Padín, Clemente. “Arte de la acción”. En http://performancelogia.blogspot.com.es/2006/11/arte-de-la-
accion-clemente-padn.html  
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“Non só escribimos quen non teriamos que escribir, senón que o facemos desde onde non deberiamos facelo”. 
Itziar Ziga 

 
“Este acabado non xustifica necesariamente a estética académica da arte pola arte. Falsa fórmula, na medida en 

que sitúa a arte por encima da realidade e non lle recoñece mestre algún; inmoral na medida en que libera ao 
artista dos seus deberes de home e asegúralle unha nobreza pretensiosa e doada”. 

Emmanuel Lévinas 
 
 
 

Fragmento 

A resistencia política soubo utilizar a estratexia do fragmentario da representación, da se-
xualidade e do poder para articularse criticamente respecto á hexemonía que se materializa 
na figura do ideolóxico e a súa concreta programaticidade. O fragmento dubida dunha totali-
dade dominante que integre a todos como utopía do comunitario. Unha utopía que nos fala 
dunha perda da subxectividade en pos dunha pluralidade aglutinadora e alienada do común 1.  

                                                            
1 Respecto de pensar a comunidade, o filósofo italiano Roberto Esposito dixo: “En termos máis precisos (a 
comunidade), exprópialles, en parte ou enteiramente, a súa propiedade inicial, a súa propiedade máis propia, 
é dicir, a súa subxectividade. Impomos así un xiro de cento oitenta graos á sinonimia común-propio, incons-
cientemente presuposta polas filosofías comunitarias, e restablecemos a oposición fundamental: non é o 
propio, senón o impropio -ou, máis drasticamente, o outro- o que caracteriza ao común” Roberto Esposito. 
Communitas, orixe e destino da comunidade. 1ª ed. Bos Aires: Amorrortu Editores, 2003. p. 30-31. 



 

 
27 
 

Poderiamos dicir que é este fragmento2, no seu recorte, o que permitiu dubidar dunha com-
pletitude satisfeita en canto a perda da organización totalizada (sexual, simbólica, cultural, 
ideolóxica), o que permitiu fuxir as nosas identidades dunha mera clasificación prefabricada. 
Así mesmo, é esta estratexia do fragmento o que en Latinoamérica facilitou refusar dun 
“todo” naturalizado e salvaxe, onde as historias do colonialismo seguen con saudade buscan-
do un anterior fértil e inmaculado. Pero isto non significa que o fragmento descoñeza as 
historias de violencias que completan a escritura da historia oficial, senón máis ben di da 
resistencia á procura dunha esencia que sempre está asociada a un corpo completo.  
Proba disto son as múltiples representacións de resistencia que baixo a actual e quizais 
mesquiña consigna (polo inabarcable das prácticas) de “activismo artístico”3 souberon de-
marcar desde as desobediencias sexuais, o feminismo e a localización teórica, a asfixiante 
débeda da historia cunha representación entrecruzada entre a ironía e o desacato á mirada 
oficial que limita cada vez máis o marco de representación. Desta forma unha resistencia 
desde o fragmento estaría imprimindo tensión sobre iso que chamamos fronteira, para dis-
gregar os límites daquilo catalogado como “visible” xunto ao seu correlato ideolóxico.  
O filósofo chileno Willy Thayer dinos que “ante a presentación de fragmentos separados hai 
que desistir da nostalxia dunha totalidade, ou do pensamento dunha totalidade esnaquizada, e 
afirmar o fragmentario sen totalidade, ou a totalidade como fragmentos”4, para entender 
dalgún xeito a que se refire iso que coñecemos como o contemporáneo, lendo así a trama 
política do tempo e as súas estéticas asociadas en función destes termos. Con todo, permí-
tome penetrar nos mesmos niveis de organización ou desorganización que o fragmento per-
mite, para así deducir que o que se quere desestabilizar serían entón os marcos xerais -
ideoloxías e representacións- que abarcan tales fragmentos, pero sen deixar de asumir que 

                                                            
2 En ciencia, o fragmento sempre é aquilo que é mínimo, que carece da totalidade e que polo mesmo require 
de fortes conexións para poder subsistir. Non hai outra forma de miralo, sempre será visto como algo in-
completo. Exemplo disto son os fragmentos inconclusos da febra atrasada do ADN que requiren supostamen-
te estar sempre ligados e reparados para poder ser funcional ás convencións da xenética e os seus relatos 
da orixe. 
3 Este é quizais unha da máis interesante tomas de posición coa que se leu intensamente as escenas de 
resistencia latinoamericanas ante os avatares das ditaduras durante os anos 80`s. O grupo da “Rede de 
conceptualismos do sur” e a teórica Ana Longoni souberon articular un intenso debate ás formas artísticas 
de resistencia e militancia acuñando e analizando no concepto de “activismo artístico” esta intensa produ-
ción. 
4 Willy Thayer. Para un concepto heterocrónico do contemporáneo, en Miguel Valderrama (Ed.) Que é o con-
temporáneo? Actualidade, tempo histórico, utopías do presente. Edicións universidade Finis Terrae, 2011. p. 20 
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nun momento, un non pode ser lido senón como a imaxe do outro. É dicir, que un fragmento 
non existe senón en relación ao apego ou desapego coa noción de totalidade, cuxa mutua 
inclusión ou exclusión sérvennos sempre como estratexia enunciativa e de resistencia crítica. 
Aínda que fragmento e totalidade comparten a particularidade de estar nos extremos do 
intervalo, existe sempre entre eles moitos subconxuntos que se solapan ou intersectan. Son 
nestes espazos onde proliferan vigorosamente corpos e representacións que cuestionan 
sempre o límite da política, da arte, do activismo e a representación. 
Pero é posible que teñamos que estar alerta aos reacomodos que estes mesmos fragmentos 
poidan realizar como estratexia de reordenamento político nese marco da totalidade que, 
aínda que esnaquizada, abre posibilidades de enmascaramento. Catherine Malabou sinálao 
moi ben: “de feito, o acto mesmo de reivindicar o desapego absoluto mediante un imperativo, 
revela un apego a ese acto”5. 
Non hai que fascinarse só co fragmentario como estratexia da desorde, senón máis ben 
entender que, como cada átomo de gas que vibra de xeito azaroso impulsado pola calor nun 
volume dado, hai un punto no que a forza de presión acouta cada vez máis a traxectoria do 
seu movemento atómico dando por conseguinte a formulación de “novas” moléculas. E aí está 
o problema. Cando o reacomodo do fragmentario presume da creación dunha “novidade” 
perde quizais gran parte da súa oposición, posto que descoñece das conexións xa pre-
establecidas e asóciase rapidamente a esa linguaxe do mercado que presume de renovar 
rapidamente todo aquilo que interrompe a súa cadea de produción. Falando rapidamente a 
lingua da obsolescencia como dispositivo dunha modernidade que goza de borrar rapidamen-
te a súa memoria.  
Con este reacomodo do fragmentario refírome principalmente a un fragmento do sexual. Ou 
máis ben de como podemos traducir en representación ese fragmento do sexual para tensar 
o que cremos saber sobre os nosos corpos e sexualidades. 
A sexualidade é un importante campo de batallas desde onde tensar as nosas xerarquías e 
ordes de administración, para facer do noso ordenamento social un territorio posible de vivir, 
para que así as nosas identidades teñan unha posibilidade no futuro. É esta batalla pola re-
presentación o que nos permite comprender que certos discursos do “natural” non sexan 
senón ordenamentos sociais que van da man do poder (gobernamental, psíquico, cotián) e da 
violencia (patriarcal, heterosexual e simbólica), e que constrúen un tecido moi finamente 

                                                            
5 Entrevista a Catherine Malabou. Dialéctica, deconstrucción, plasticidad. Revista Papel Máquina. Editorial 
Palinodia, 2010. p. 149 
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organizado que resulta moi difícil  de “dediferenciar” (para penetrar así nalgunhas das súas 
capas). Unha historia tan ben contada que a moi poucos urxe exaltar ou comprometer.  
Agora ben, estas estratexias de organización do fragmentario no campo da sexualidade (e 
diría quizais de todo fragmento residual que tome unha posición desde unha resistencia) está 
dado, sen dúbida, por estratexias que se atan ás figuracións do “impolítico”. 
O “impolítico” como materialización dunha figura, máis que falar desde o seo da política 
mesma, enúnciase desde os marxes para descalcificar o armazón identitario da política 
moderna. Pois, como ben di a feminista chilena Alejandra Castelo “estes nomeamentos, como 
nomeamentos do impolítico, non teñen como preocupación central a dilatación da dimensión 
do individuo e da comunidade ata os seus últimos termos (…) Non é, en definitiva, como se 
podería pensar, a comunidade a que comprende dentro de si ao individuo, senón o propio 
individuo o que leva dentro de si unha comunidade rota”6. 
Desta forma o fragmento sempre dubida dunha radicalizade que se pode ler sempre como 
completa. Unha dúbida que materialízase en loitas que pretenden unha completa “liberación” 
ou un “dereito” abstracto e democrático. Non é que o fragmentario non loite tamén por unha 
emancipación dos modos de como se estrutura o social e o sexual, onde nos atopamos abso-
lutamente incómodos, senón máis ben se entende que as resistencias teñen que tomar corpo 
en loitas específicas e contextuais, desde onde comprometerse coa posibilidade do erro ante 
unha totalidade que non existe. 
 
Crueldade 

Sobre estas reflexións Geneviève Fraisse dinos que “en materia de reflexión sobre os sexos, a 
opinión prima sobre a demostración; escoller o seu campo, atrincheirado, tranquiliza a todo o 
mundo. Propoño investir, e ante todo, construír un espazo crítico. Este falta cruelmente”7 
Púxenme a pensar na unión ou puntos de converxencia que poderían existir entre ambas as 
palabras: crueldade e crítica. Crueldade, é unha noción tan próxima ás formas femininas na 
súa desborde, asociadas sempre a unha monstruosidade do desexo ou unha equívoca admi-
nistración del, a unha tolemia sádica e cruenta. Con todo, para Artaud a crueldade designa 
aquela dor fora do cal non podería continuar a vida. Unha crueldade que contrae vivamente, 
que recorta as posibilidades de continuidade e paraliza a existencia. Sería algo así como unha 

                                                            
6 Alejandra Castillo. Nudos Feministas. Política, filosofía, democracia. Editorial Palinodia, 2011. p. 105 
7 Geneviève Fraisse. Del Consentimiento. Editorial Palinodia, 2011. p.109 
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dor que axencia, que implica en nós un cambio. Unha incomodidade, un ardor ou unha moles-
tia. E non é seica que a crítica xorde por esa mesma crueldade que nos fai intervir os planos 
da representación para desenmascaralos, cambiarlles o límite ou axitalos máis aló do co-
mún? Non hai seica unha extrema crueldade en crer que a forma como actualmente pensa-
mos a sexualidade é a única posible? Sabemos que a crítica non é nin un espazo cómodo, nin 
un lugar que goce dun importante prestixio social. É certo que a academia e certa produción 
teórica han cooptado rapidamente as voces críticas para facelas parte do seu sistema de 
atomización do coñecemento e así manter queda a interrogación ás súas mesmos paradig-
mas. Ao sistema universitario non lle é cómodo contar cun corpo docente e estudantil que 
estea reflexionando sobre os modos de transmisión do saber ou os axiomas que sustentan as 
súas disciplinas. O que necesita a academia é máis ben unha transmisión de coñecementos 
validados culturalmente para continuar coa engrenaxe desigual que ordena as habilidades 
segundo necesíteo o mercado, e para iso tende aquietar as voces críticas que lle son incómo-
das, construíndo “trincheiras” onde situalas.  
A un ensínanlle rapidamente os contidos mínimos da disciplina que elixiu para poder aplicalos 
no experimento da sociedade industrializada, pero non che forzan a transitar criticamente os 
coñecementos que criches adquirir. Moi poucos optan por vivir nun espazo crítico, un espazo 
en crise, pois a quen o fan sempre se lles cataloga como conflitivos, inconformes, incomple-
tos, rebeldes e desagradecidos. En definitiva, como suxeitos “crueis”. Sen dúbida para quen 
non gozamos das regalías da comodidade identitaria nin estamos conformes co réxime hete-
rosexual dominante, a crueldade non é senón un compromiso. Xa existiron quen aprenderon a 
habitar a realidade de formas críticas e é a eles a quen temos que citar, e é con eles con 
quen debemos -sen nostalxia- traballar. A crítica que toma posición é, sen dúbida, unha dispu-
ta por desnaturalizar as formas do sentido común para desmontar as representacións e 
facer entrar en crises as categorías. Quixese insistir na incomodidade “cruel” da crítica, 
máis aínda nun mundo que se esmera na especificidade do coñecemento como técnica mecá-
nica, que dá valor á produtividade máis que á pregunta ou interrogación. 
O feminismo contemporáneo insistiu na construción dun espazo crítico, desde onde dubidar 
da construción das nosas identidades. A crítica desde o feminismo soubo mostrar que as 
posicións críticas son sempre posicións ancoradas a un contexto determinado, a un fragmen-
to situado, desde onde enaltecer os espazos da diferenza. 
Cando criticamos a representación das ordes sexuais non estamos nun terreo que convoque 
implicacións tan multitudinarias como cando imos a unha marcha para requirir tal cambio ou 
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esixencia. Non somos “cidadáns” na acepción cívica do termo cando nos involucramos a 
intervir nas representacións que foron fabricadas para a súa postura diaria, posto que “o 
político” e o fragmentario fala mais desde un desarraigamento que desde dunha identifica-
ción, dunha incomodidade máis que dunha ideoloxía, dunha resistencia máis que dunha solu-
ción. E isto debido a unha fatiga na promesa da política e a súa integración democrática. Por 
iso mesmo intervir desde os fragmentos non significa a procura dunha resposta directa. Non 
buscamos respostas senón mais ben nos enchemos de preguntas, as que axenciadas preten-
der irromper desde ese mesmo substrato desobediente do fragmentario.  
Téndese continuamente a asociar ao “outro” como unha totalidade completa e homoxénea 
antes que como unha fragmentación de diferentes tempos. Unha totalidade sempre diría “este 
é o meu corpo”, como falando nun tempo que non cambia. Pero non podemos dicir isto, posto 
que inmobilizariamos a posibilidade de fixar a mirada e ver que vivimos en distintos tempos, 
cuxo paso é o que constrúe a nosa subxectividade.  
Unha subxectividade resistente que habita criticamente ese fragmento sexual que sempre 
está ao límite da desorganización.  
O motivo das miñas palabras, neste caso, son un intento cruel para desviar a mirada cara ao 
traballo do meu compañeiro Felipe Rivas San Martín con quen compartín gran parte do meu 
activismo político na Coordinadora Universitaria pola Disidencia Sexual  (CUDS) que, máis que 
abarcar un espazo determinado, xorde como oposición crítica a certas prácticas activistas 
da política sexual que teñen un rotundo rexeitamento á experimentación estética, ao traballo 
teórico e aos cuestionamentos críticos da forma dos nosos corpos: é en definitiva un rexei-
tamento a un traballo no político. Fálase continuamente da crítica, da súa ontoloxía e do seu 
plano de acción, con todo é necesario cuestionar tamén quen tivo a posibilidade de enunciar 
esa crítica. Paréceme que o traballo artístico de Felipe Rivas San Martín, que abarca desde a 
pintura, pasando pola performance ou o vídeo fala moito diso: non é necesario pedir un espa-
zo para iniciar esa crítica, nin moito menos utilizar as canles tradicionalmente utilizadas para 
iso. Se a crítica non ten un lugar seguro, tampouco é necesario que posúa a formalidade 
“pura” e “exacta”, que é supostamente o estritamente académico. A crítica abre sempre 
posibilidades -sen dúbida co risco do erro- de infiltración e dúbida.  
Que significa isto que un suxeito supostamente de ciencias como eu, trate de analizar o prolí-
fico traballo artístico dun compañeiro de activismo político? As miñas análises e titubeos 
fracasados están moi lonxe do que podería facer un crítico de arte, pois non seguen a pro-
gramaticidade dunha mirada formal que nos ordena en disciplinas. Recollo fragmentos equi-
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vocados, análises fóra de contexto, mesturando autores que seguramente xamais deberían 
utilizarse para unha crítica académica de arte.  
Paréceme que o traballo de Felipe Rivas San Martín é un traballo que toma posición con res-
pecto á arte homosexual, ao activismo político e ao audiovisual feminista para utilizar estra-
texicamente estes lugares de enunciación. Esta toma de posición fai que o seu traballo non 
poida ser lido só en termos formais, pois isto faría del unha forma illada dentro do catálogo 
artístico. A radicalizade desa toma de posición fala dun afastamento a unha forma vitoriosa 
que moitas veces adquire a arte denominada como político “no que se aceptan os elementos 
críticos e diverxentes da arte, pero a costa que non desafíen nin no modelo de produción (…) 
nin tampouco que se desafíe moito a noción convencional de éxito”8. 
Esta crítica ao éxito na arte entendida só como abstracción se atopa presente neste traballo 
na insistencia a esa liña do exceso tan próximo á arte feminista na súa factura e na súa poli-
ticidade.  
Godard preguntábase por como non facer un cine político, senón que facelo politicamente9. 
Sen dúbida, o que podería darnos algunha pista disto atópase na materialidade mesma do 
traballo, nos desacertos e no compromiso por desacatar a forma como vemos as nosas 
biografías e subxectividades. Un compromiso onde o político “configúrase, entón, como arte 
en microteses e hipóteses sensibles que cuestionan o hexemónico artístico e político. Inter-
pela desde a súa propia materialidade a representación artística e cultural burguesa. A súa 
política é, directamente, a do movemento social que integra”10.  
 
 

 
                                                            
8 Marta Rosler. Imágenes públicas. La función política de las imágenes. Gustavo Gili. Barcelona 2007. p. 218 
9 Paréceme interesante discutir brevemente certas reflexións sobre a relación entre arte e a política. Esta é, 
sen dúbida unha relación conflitiva onde se cuestiona en primeira instancia o estatuto ontoloxicamente 
político da arte. Así, mentres uns conciben que non existe arte que non sexa político, hai outros que prefiren 
entender esta relación máis aló dunha mera pertenza e penetrarse máis ben en observar iso “político” que 
se pode atopar nas obras que cuestionan un signo hexemónico. Entre achegamentos e distancias está “o 
político na arte” (Nelly Richard), “a arte política” (Jacques Rancière), “a politización da arte” (Walter Benja-
min) e “a arte politicamente” (Jean-Luc Godard). 
10 Entrevista a Patricia Artés "O teatro debe facerse cargo dos problemas do seu tempo". Artés e o seu 
proxecto “teatro público” intenta pór en escena “o discurso do problema social” sen caer no social como 
“fetiche” da marxe, senón como esa necesidade de representación que xorde polo onde vivimos. Dispoñible 
en http://www.diagonalperiodico.net/O-teatro-debe-hacerse-cargo-de.html 
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Ano e Compromiso 

Comecemos así: “o insistente ruído dunhas moscas batendo ás as freneticamente por toda 
unha sala serve como reflexo dunha incomodidade que nos comezou fai un tempo”. 
Nesa mesma sala, Felipe Rivas na súa primeira performance chamada Ano/INE, que se reali-
zou á mantenta dos 10 anos da despenalización da sodomía en Chile, baixou os seus pantalóns 
sobre unha mesa mostrándonos as súas glúteos e o seu ano mentres detidamente comezou a 
repetir as cifras dos nados vivos en Chile desde os anos da posditadura ata a posterioridade, 
segundo información do Instituto Nacional de Estatísticas (INE). A repetición das taxas de 
natalidade que diferencian segundo a norma sexual imperante en dúas (home/muller) vólvese 
unha insoportable escena, non tanto pola mesma repetición ou o tempo de espera, senón máis 
ben, pola ladaíña dunha sintaxe binaria que só entende por información a entrega dun dato 
discreto organizado en tempos determinados. Cada ano, desde o pasado ata o futuro: unha 
cantidade determinada de nados vivos en calidade de homes e mulleres. É así, nestas cifras 
de taxas de natalidade de anos non vividos aínda, que se patenta como a política traballa cun 
relato de ciencia ficción construíndo realidade, como a política constrúese desde a ficción e 
así organiza o real dun futuro aínda non construído. Tomando, sen dúbida as armas do exacto 
para crear: a estatística como produtora de verdade.  
Se a política traballa constantemente producindo ficcións que anticipan unha división binaria 
do mundo, por que deberiamos aínda crer que esta separación home/muller é a única posi-
ble? Paréceme que a ficción ten mais que ningún outro xénero, unha importancia radical ao 
falar de política, sexualidade e arte pois nos permite ver o límite no que estas verdades da 
poboación divida en dúas (home/muller) non serían senón unha estratexia ficcional de cons-
trución de realidade.  
É xustamente aí onde deberiamos intervir criticamente para desaxustar tales categorías e 
ampliar o rango a un continuo non conforme con tales divisións. Jacques Rancière é crítico 
con respecto a estas mesma nocións de realidade ao dicir que “é a ficción dominante, a 
ficción consensual a que nega o seu carácter de ficción facéndose pasar polo real en si, 
trazando unha liña divisoria simple entre o dominio dese real e o das representacións e as 
aparencias, das opinións e das utopías”11. 

                                                            
11 Jacques Rancière. El espectador emancipado. Ediciones Manantial, 2008. p. 77 
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A intervención Ano/INE 12 explicitó certo desaxuste que puña contextualmente problemáticas 
que na súa asociación remarcaron claramente os temas que axitaron este traballo. Por unha 
banda, estaba a nula discusión sobre que significou que no contexto chileno ata o ano 1999, 
aínda a sodomía fose considerada un delito a tal punto que para o estado, esta práctica se-

xual considerásese aínda un perigo para a orde pública. O 
ano debía esconderse e resgardarse non só para homose-
xuais, senón tamén como orificio de clausura ao corpo hete-
rosexual.  
Con todo nesta performance, a postura corporal parecese 
evitar todo resgardo ao ano posto que se expón ao público 
mentres desde a súa boca repítese unha ladaíña do censo, 
contrapóndose así a certa lóxica que vía no ano un espazo do 
persoal e o íntimo: “o ano é tan teu que non debes utilizalo; 
garda-o-teu”13, dinos Guy Hocquenghem. 
Se neste caso a performance Ano/INE  toma o tema da 
biopolítica en tanto nacemento e morte nas figuras da esta-
tística e a sodomía, non podemos deixar de enunciar que non 
hai un territorio do corpo destinado integramente á resis-
tencia, senón un uso estratéxico como contraposición á 
lóxica dominante, e que neste caso o ano aparece como un 
interesante territorio por descifrar e interrogar sobre a 

dominación e o poder. Mais que mal foi o ano un claro territorio de dominación desde onde 
unha loita desterritorialización á segmentación do pracer no corpo tanto homosexual como 
heterosexual e as infinitas identidades que existen entre eles mesmos.  

                                                            
12 Esta perfomance realizouse no Marco do Seminario ?Sodomía 10? organizado pola Coordinadora Universi-
taria pola Disidencia Sexual (CUDS) como un xesto de reflexión sobre os 10 anos da despenalización da 
Sodomía en Chile. Con todo, é curioso como este seminario terminará por demostrar certa resistencia e 
separación a un discurso radical da disidencia sexual por parte de grupos da denominada “diversidade 
sexual” quen se restaron dunha mesa de discusión por considerar o evento e o seu afiche (que mostraba en 
primeiro plano unha penetración anal) como unha estética vergoñosa e sen respecto, pois parecese que esta 
representación do anal sempre se debería mostrar como sublimada. Dentro dos integrantes que se restaron 
atópanse Víctor Hugo Carballos, Karen Atala e Gabriel Hernández.  
13 Guy Hocquenghem. El deseo homosexual. Melusina 2000, p. 76 
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Deste xeito a desterritorialización do ano, foi un dos eixos importantes para unha contrase-
xualidade que ve neste territorio un importante espazo desde onde “pensar ao ano como 
espazo político de cambio social, para pensarnos a nós mesmos como creadores do noso 
propio futuro de xénero. Defecar cobra outro sentido. A penetración anal cargada de simbo-
lismo e semiótica do ano e a verdade (...) A abolición da masculinidade heteronormativa co-
meza no ano de cada un dos homes”14. 
Non esquezamos que o ano é o que poderiamos denominar un lugar común dentro da anato-
mía corporal entre os denominados “homes” e “mulleres”. Visto polo ano estas diferenzas 
parecese que non existen15. 
Miremos entón os límites do corpo, límites que son claros neste traballo: o ano e a boca. 
Interesante isto mesmo, cando desde a morfoloxía e a bioloxía do desenvolvemento díllenos 
que nun punto boca e ano son unha mesma estrutura e que os camiños que tomen no desen-
volvemento ambos os orificios, determinará que a clasificación biolóxica separe os organis-
mos como caixóns diferentes. Primeiro a boca, logo o ano ou viceversa. Parecese entón que 
esta orde é tan importante nos patróns do desenvolvemento embrionario que culmina cunha 
radical diferenza, xa que segundo a orde de diferenciación, o que nos comunica co exterior (o 
ano e a boca) é máis importante nuns que noutros animais. Este tipo de descricións son 
sempre semellante ao mesmo atávico discurso que ten a ciencia: os eventos son sincronías 
clausuradas en tempos ben determinados.  
Agora ben, nesta acción móstrallenos aberta esta relación ano/boca. Por unha banda, a boca 
serve como sitio de enunciación, como o espazo da retórica que pon en evidencia os discur-
sos do poder, un órgano que habita o social, o que está “cara a adiante” (a política). Isto en 
contraposición ao que vai “por atrás” (o ano) que conforma o máis privado do privado, que 
neste caso”na escenificación mesma da performance” exponse sen reparos “cara a adiante” 
como desorientando a mirada da política tradicional, que considera que só o rostro (onde 
está a boca) é o único terreo anatómico de exposición desde onde se poderían enunciar os 
antagonismos que a política necesita para o seu funcionamento.  

                                                            
14 Fragmento do relatorio ANOMALIA do activista mexicano Lechedevirgen Trimegisto (Felipe Ernesto Osornio 
Panini) Director de “Gran Monicreque grupo artístico” e performer de arte queer extremo, presentada en "IX 
ENELL: encontro nacional de estudantes de linguas e letras" na Facultade de Filosofía da Universidade Autó-
noma de Querétaro, o 3 de Outubro de 2011. 
15 Non quixera tampouco caer nunha lectura glorificada do ano como “o territorio” de resistencia, que en 
certo activismo queer parece unha práctica militarizada e case sacra. 
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De aí o problema dos “encapuchados” que tanta molestia causan á administración estatal. 
Non se lles ve o rostro, pero non por iso non se pode entender a súa oposición. Cristian Cabe-
lo aborda o tema das manifestacións e a súa mediatización: “As interrupcións, ademais de 
desbordar a lingua da comunicación, actúan desde a rachadura da rostridade. Estas accións 
de desencaixe da política, aínda que poden posuír e transitar no uso de certos rostros que 
reflicten xa que logo unha certa identidade, non dependen da obrigatoriedade destes. O rostro 
como imaxe fundamental da personalidade política cívica e pública tradicional non é propio 
desta fisura do político; o rostro pasa a un segundo plano ante o paroxismo do corpo, ante o 
obsceno dese corpo que se mira máis aló do rostro”16 
Clasificación e disección do corpo na política como fragmentos que desordenan a mirada da 
arte e o activismo sexual. Isto será sen dúbida para Felipe Rivas un terreo importante a 
desenvolver en gran parte do seu traballo.  
Pensemos agora novamente na boca. No vídeo Diga queer coa lingua cara a fóra que rexistra 
preto de tres minutos a repetición da palabra queer  ata deformar a boca nunha masa sali-
vousa e atrofiada, Felipe Rivas traballa un tema que non é senón un dos motores que axita un 
traballo disidente: a localización dos conceptos dunha teoría queer que se escribe en inglés 
ou en español europeo.  
 

 
O que a teoría queer di é aquilo que mobiliza grandes cuestionamentos ao intervir na lóxica 
binaria do sexo e o seu suposto correlato co xénero para desestabilizalo ao momento que 
teñamos que mobilizarnos para intervir nesas categorías. Di que onde hai sexualidades, ta-
mén hai discursos que moldear. E que onde hai corpos, existen tamén linguaxes materializa-
das que se volven cotiáns pola lóxica da repetición. 
Tamén o queer é unha invitación a desencantarnos do tradicional discurso vitimizante que 
pesa sobre quen temos unha existencia máis fráxil ao escaparnos da norma heterosexual 
imperante. Todo isto a partires da teoría feminista, pois así nos lembra a feminista Nelly 
                                                            
16 Cristian Cabello. Poner el cuerpo en duda. Interrupciones políticas mediatizadas en Chile. Revista Sociedad 
y Equidad, Norteamérica, 031 01 2012. Pág. 122. disponible en http://www.sye.uchile.cl/index.php/ 
RSE/article/ viewArticle/18261/19196 
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Richard “a teoría queer non sería o que é sen as teorizacións previas do feminismo que soubo 
traballar rigorosamente en desnaturalizar o sintagma corpo-sexo-xénero, para facer vibrar a 
tensionalidade do signo “muller” en todos os seus dobreces e contradicións”17. 
Polo mesmo o queer é sempre produto dunha ficción e un compromiso. Un compromiso que 
como a identidade, é sempre unha estratexia para a oposición a unha mirada que se entenda 
sempre como programática.  
E por iso é polo que o queer domina todo un espazo de resistencia política, posto que xeral-
mente a tradución directa curmá por sobre a súa re-localización. Por iso a importancia da 
lingua na boca: a tradución é un intenso desexo para falar e con iso intervir criticamente o 
espazo naturalizado das identidades sexuais. Valeria flores dinos que aprendeu a pensar coa 
lingua: “a lingua é o órgano xenital da escritura proletaria. Logo aprendín a pensar coa lingua. 
O porno-ollo de deus concentra adiposidades nas xeografías cativas da carne”18. A lingua 
como órgano cultural oriéntanos sobre os gustos e a súa clasificación. Os libros de anatomía 
teñen a diseccionar a lingua en áreas onde se ordena o gusto. Pola boca permítese o ingreso 
do que polo ano non. A boca secreta sempre litros de saliva que lle permite a humectación ao 
que pronto se vai a dixerir, o que entrará no corpo. Na acción Diga queer coa lingua cara a 
fóra ocorre o contrario. A saliva sae sen contención cara a “fóra”, perdéndose a súa capaci-
dade de hidratación en pos dun exercicio que burla as estruturas do nutricional. Sacar a 
lingua é sempre un insulto: é expor o interior do corpo a outro que o mira sen que o pida. Por 
iso é polo que a lingua fóra e a saliva sexa unha imaxe que nos incomoda, que roza a abxec-
ción. Jean Genet, para quen a abxección era unha forma de superar a humillación, utilizaba 
representacións na que a saliva era o medio que evidenciaba a xeito de rito unha purificación 
daquilo considerado como desviado. Na última escena de Milagre da Rosa hai un grupo de 
nenos que para atormentar a un compañeiro toman quenda para chuspirlle na boca como 
símbolo de humillación. Con todo podemos ler que en Genet, escenas como esta son unha 
forma de transmutación da experiencia da abxección a certas lóxicas da santidade como 
espellos. Cando Genet introduce esa imaxe da saliva como unha especie de “purificación” do 
suxeito mediante unha escena abxecta quere falar sen dúbida de “unha resposta social á 
degradación, unha ben lograda resistencia existencial á experiencia social de ser dominado. É 
menos un asunto de triunfo sobre os teus adversarios que un proceso de facerche inencon-

                                                            
17 Nelly Richard. Deseos de…¿Qué es un terreno de intervención política,  en CUDS (editores), Por un Feminis-
mo sin mujeres. Territorios sexuales editores 2011. p. 175 
18 Valeria Flores. Deslenguada. Desbordes de una proletaria del lenguaje. Ediciones Ají de pollo 2010. p. 28 
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trable por aqueles que che destruirían- a través de descubrir no mesmo proceso de renderse 
e de humillación-, os medios eróticos e espirituais para a túa propia transformación e trans-
figuración”19. 
A saliva de Rivas e os esputos de Genet teñen en común o tema da abxección e, polo tanto co 
seu espello da dominación. Mentres para un esa saliva cae como resistencia a un vocábulo 
inglés (queer) que domina as formas da desobediencia sexual, para o outro a saliva represen-
ta unha estratexia de purificación desde onde a abxección sería un fértil territorio de loita. 
Fluidez dunha dominación como un factor importante a analizar á luz deste traballo. Así o 
problema da dominación é que non existe só un lugar visible e concreto desde onde e cara a 
onde se exerce o poder, pero que na análise do corpo adquire unha parcial lectura.  
Comprendo as dúbidas que existiron desde unha esquerda máis clásica ao postulado foucaul-
tiano de que “o poder está en todas partes” posto que aceptar iso significou, que suposta-
mente xa non hai forma de liberación que non exceda o inabarcable dese poder20 . Pero se 
equivocaron ao pensar que ese “en todas partes” significa que non hai solución, senón máis 
ben que hai que exercitar a mirada e cuestionar os paradigmas mesmos de liberdade. Se 
Foucault desprazou a mirada desde o poder estatal cara ao cárcere ou a tolemia, como ou-
tros lugares onde tamén se exerce o poder, non podemos crer que somos sempre conscien-
tes “a priori” da presenza do poder, pois é moi fácil pensar que o poder atópase nun lugar 
determinado.  
Foucault dicía que non debemos loitar pola liberación, senón máis ben resistir ao poder. 
Paréceme que a arte que traballa nesa resistencia pode traernos posibilidades de ler as 
representacións desde onde intervir, o que nos dá pistas onde estar atento para sopesar as 
nosas inquietudes e as do tempo que se vive. Non debemos asfixiarnos pola procura dunha 
liberación completa, senón máis ben enaltecer unha crítica que se resista a un todo completo 
e claro para comprender que son esas opacidades onde ninguén mira, un importante sitio de 
resistencia. Un sitio onde o poder tamén opera.  
 
 

                                                            
19  ¿Qué quieren los hombres gays? Sexo, riesgo y la vida subjetiva de la homosexualidad.     David M. Halperin. 
Revista Debate Feminista. Año 18. Vol. 36. Octubre 2007 
20 Unha interesante discusión sobre os efectos políticos que tiveron as concepcións do poder en Focault, 
máis particularmente as incluídas no seu libro “A vontade de saber” atópanse no texto de David Halperin, San 
Foucault: para unha hagiografía gai. Edicións Literais, Arxentina 2007. 
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O compromiso de Felipe Rivas San Martín 

Aínda que existe toda unha importante reflexión ao redor das características da arte política 
e as súas diversas formas de interpretación, paréceme que a palabra “compromiso”  ten 
moito que dicirnos ao revisar o traballo de Felipe Rivas San Martín.  
O que se denominou “a arte do compromiso” responde a unha categoría que produce obras 
en función de certa rama ideolóxico-partidista, onde o artista entrega a súa creación en pos 
dunha pedagoxía que expoña na obra rapidamente os conflitos sociais dun tempo, para pór 
fronte a nós os mecanismos mesmos da alienación capitalista. Unha alienación que ese artis-
ta “do compromiso” debe saber pór en escena como un traballador máis, aquietando as 
augas que glorifican a quen deberían onde hai un obxecto, pór unha imaxe. Agora ben o que se 
entende por “compromiso” en moitos destes casos, é máis ben a materialización dun pro-
grama que un esforzo por desenmarcarse dos códigos tradicionais que che din que facer, por 
qué loitar e onde resistir. En Chile, “arte do compromiso” é, en certa medida, un oposto a van-
garda.  
Con todo, quixese re-utilizar esta idea do compromiso na arte, xa que me segue parecendo un 
esforzo crítico e cruel por anteporse ao mesmo signo que nos dá a posibilidade de irromper 
no silencio das nosas representacións cotiás. Sabemos que a sexualidade é aínda mirada a 
contraluz no mundo da arte, pois parece sempre un tema pouco serio, con baixa carga “aurá-
tica”, xeralmente tratada de forma non universalista e de confección moi pouco burguesa. De 
feito son moi poucos os artistas que se implican cunha loita sexual como ferramenta para a 
creación, pois isto parecese mais ben restarlle que darlle énfase á súa creación. Pero o 
traballo de Felipe Rivas non podería senón ser lido desde unha perspectiva do compromiso 
cunha política sexual que incomode iso que rexe as nosas vidas segundo parámetros conside-
rados como correctos.  
Compromiso sempre alude a unha pertenza segura, pero me parece que compromiso fala 
moito máis das posibilidades de intervención que dunha quietude a un substrato firme. Se 
supostamente a arte non ten a posibilidade de cambiar as nosas vidas, creo firmemente que 
ten unha posibilidade de cambiar e intervir nas representacións que facemos desa mesma 
vida. Isto significa cambiar as nosas perspectivas e miradas do como vemos os nosos corpos, 
de como intervimos neses fragmentos. Fragmentos que como no traballo de Felipe Rivas 
atópanse saturados de rebeldía e crueldade. Un traballo que como dicía Susan Sontag máis 
que ensinarnos a mirar procrea a necesidade de fixar a vista.  
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SENSITIVE BODIES  
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Desde fai moitos anos visitei a FIRA DE TÀRREGA, algunhas veces como actor, outras 
moitas como espectador, e sempre me cativaron as riadas de xente que flúen polas súas 
rúas. Tàrrega, durante a Feira de Teatro de Rúa (que sempre leva a cabo a primeira 
quincena de Setembro), ten un son especial, aínda que todas as cidades teñen un son 
especial escoitase atentamente. 
Un bo día pregunteime que ocorrería se todas as persoas que, como eu, foron espectado-
ras dalgún dos espectáculos da Fira, aparte de camiñar cun destino máis ou menos certo 
en busca de quen sabe que espectáculo, empezarán a moverse ao ritmo do mapa sonoro 
da cidade. 
Logo duns anos levando a cabo talleres cos espectadores en Lleida, coa complicidade de 
Margarida Troguet i o persoal do Teatre de l’Escorxador, propuxen ao director de Fira 
Tàrrega -Jordi Duran- , unha macroperformance con persoas do público; é dicir, con non 
profesionais do mundo do espectáculo, para volver os seus corpos sensibles ao son da 
cidade. O primeiro ano esa investigación non foi posible por estar fose do prazo de pre-
sentación de proxectos, pero este ano si. 
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En que consistiu o traballo?  

A proposta que presentei a Fira de Tàrrega e que recibiu unha axuda de SUPORT A La CREACIÓ 
2012, creo que se podería definir como unha PERFORMANCE DE MOVEMENTO COMUNITARIO, un 
traballo de investigación no movemento que xurdiu a partir do que poderiamos denominar “o 
baile do mapa sonoro da cidade”. Non se pretendeu formar a bailaríns profesionais, nin tam-
pouco excluír a algunhas persoas máis formadas no mundo da danza nin a ninguén en absolu-
to; o único obxectivo era traballar conxuntamente determinadas persoas (que normalmente 
só poderían formar parte do público) ás que lles apetecese descubrir e apreciar que significa 
a creación contemporánea en xeral e a performance en particular, pero sen facelo como 
clases maxistrais, senón a partir da sensibilización dos seus propios corpos ao son natural 
urbano. En definitiva, devolver a todas acúdalas a capacidade de sentirse nos seus propios 
corpos, de ser creativas desde o movemento, unha sensibilidade que despois do ditirambo da 
Grecia Antiga foinos “subtraída” polos protagonistas dos espectáculos. A finalidade de que 
sexa un traballo con espectadores e espectadoras radica en ofrecer unha nova lexibilidade ás 
persoas respecto da performance e dos espectáculos contemporáneos en xeral, ofrecer ins-
trumentos que nos permitan ler, se non o espectáculo na súa totalidade, se, polo menos, deter-
minadas partes dos mesmos, estar abertos aos inputs de información, ao como e ao desde onde 
nos chegan estes inputs (do espazo, do son, do corpo das performers, etc.) 
 
Como funcionou? 

O traballo levouse a cabo durante 10 sesións para xerar recursos (a parte do obradoiro) e así 
poder presentar posteriormente o resultado: o espectáculo “SENSITIVE BODIES” na Fira de 
Teatre ao Carrer de Tàrrega 2012.  
En cada unha das sesións fómonos centrando de xeito progresivo nun ou dous recursos para 
que cada persoa puidese entrar ao seu ritmo no traballo co movemento, tendo en conta a 
preparación e a diversidade nas idades e forma física das persoas que participaron.  
Como di Isadora Duncan: “Os movementos do corpo poden ser belos en calquera etapa do 
desenvolvemento do corpo, na medida que estean en harmonía coa etapa vivida e co grao de 
madurez que o corpo alcanzou. Sempre haberá movementos que sexan a expresión perfecta 
daquel corpo individual e daquela alma individual, así que non debemos forzar o noso corpo a 
facer movementos que non sexan naturais para o corpo.”21 

                                                            
21 En La escena Moderna, Sánchez, J. A. (ed). Akal, Madrid, p.78 
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Obxectivos 

O que pretendemos, xunto coas persoas que participaron do taller, foi: 
 

•  Investigar sobre elas mesmas para poder ampliar a súa capacidade imaxi-
nativa e expresiva e, sobre todo, creativa a través do movemento. 

• Desenvolver algúns niveis expresivos coa arte do movemento en persoas 
que nunca os usaron con anterioridade. 

• Concienciarnos daquilo que estamos facendo para poder construír hábitos 
de movemento que non estean arraigados na tensión, na imitación, nos cli-
chés sociais ou na falta de expresividade. 

• Deixarnos levar pola enerxía creativa do grupo co que estivemos traballando 
durante todas as sesións. 

• Improvisar sobre un tema sonoro que nos ofrece a cidade, o ambiente ou as 
demais persoas que están ao noso ao redor. 

• Espertar respostas básicas, reais, automáticas e inconscientes a este uni-
verso sonoro urbano e que poidan alimentar a nosa creatividade cinética. 

• Esperar sempre que o traballo ofrézanos algo, cunha actitude aberta e pen-
sando que o proceso será igual de bo tanto se ese algo aparece coma se non 
aparece. 

• Intentar esgotar todas as posibilidades que xurdan en cada sesión de traba-
llo, e despois reflexionar no por que, en determinados momentos, podemos 
dar un tipo de resposta e noutros non. 

• Ser capaces de reflexionar en comunidade sobre o que se viviu en cada se-
sión, e pensar que calquera problema que bloquea a nosa imaxinación ou a 
nosa expresión acaba por pechar as portas á nosa investigación. 

• Pensar que, aínda que este taller non pretende ser terapéutico, o simple fei-
to de dar movemento libre ao noso corpo xa nos leva a estar máis relaxados, 
pois é posible que con ese movemento liberemos algunhas das tensións coas 
que chegamos ao taller. 
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Sesións  

Veremos só algúns dos exercicios que levaron a cabo nas distintas sesións, pois sería moi 
extenso explicalos todos. 
 
1ª SESIÓN: “Se podes mover os teus ollos, podes bailar.” (Cecilia Macfarlane) 
Logo dunha rolda de presentación, falamos un pouco dos obxectivos do taller, e de como 
deixaremos, durante todo o proceso, a porta aberta ao azar e á indeterminación como dicía 
John Cage, pero sempre atendendo ás necesidades que os nosos corpos requiren en cada 
momento e que temos que ir aprendendo a escoitar e recoñecer, rompendo así coa sensación 
de culpa e coa “educastración” que recibimos no ámbito social e familiar; enriquecendo o 
vocabulario do corpo e volvendo á espontaneidade do neno que xoga. 
Empezamos traballando uns exercicios de arrequecemento. 
Primeiro en parellas: unha persoa guía o movemento da outra.  
Despois facemos os mesmo con 3 persoas. 
Finalmente, en grupos de 5 ou 6, unha persoa guía a todas as demais. 
Os xeitos de guiar aos demais son: 

- seguindo a man do que guía. 
- tocando diferentes partes do corpo da persoa guiada. 
- soprando naquela parte á que queremos dar movemento. 

Ao final da sesión traballamos na creación dunha partitura de accións individual que nos 
servirá como material de traballo e investigación nas seguintes sesións. 
 

 
 
2ª SESIÓN: “Se queredes conseguir unha verdadeira obra mestra, debedes prescindir sempre 
das mentiras bonitas... Tratade sempre de mostrar ao espectador o lado descoñecido das 
cousas” (J. Grotowski). 
Empezamos traballando de novo coa partitura de accións individual e mostrándoa ao resto de 
participantes. 
A continuación un traballo en parellas, de contacto e cambios de peso corporal, que despois 
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convertemos nun traballo en tríos e, máis tarde, nunha composición de espazo con 6, 12 
persoas intentando sempre estar en contacto cos espazos baleiros que deixa a arquitectura 
do grupo. 
Unha das valoracións que xurdiron nesta sesión é a necesidade que teñen algunhas persoas 
dunha orde, o cal fai que nos preguntemos o por que desa falta de apertura ao caos, ao azar e 
á indeterminación. De onde nos vén imposta a necesidade desa orde? 
E outro dos problemas que xorden é: Hai que traballar co tempo e a intensidade do movemen-
to atopado? O certo é que nas próximas sesións veremos que o importante será adaptar o 
movemento ao tempo, á intensidade e a textura do son mediante os diversos reguladores de 
movemento. 
 
3ª SESIÓN: “Cada persoa é unha obra de arte.” (Wolf Vostell) 
Nesta sesión imos traballar co noso espazo parcial ou espazo propio, visualizando que traba-
llamos no interior dunha burbulla moi fráxil e facémolo, moi suavemente, engadindo ao mo-
vemento diversas partes do corpo que comezan tan só coa activación da cadeira, ata chegar 
a compartir a nosa burbulla con máis persoas. O interesante destes exercicios consiste en 
buscar que espazos privados permitímonos converter en espazos sociais, como a partir de 
determinado momento e da apertura aos demais permitímonos ceder parte do noso espazo 
propio a outras persoas e telo en conta para cando o vaiamos a aplicar na rúa. 
De súpeto, imaxinamos que a burbulla vaise facendo cada vez máis pequena e debemos traba-
llar coas persoas que estaban ao noso ao redor, buscando o concepto de espazo interno 
compartido de cada persoa. 
Nesa sesión falamos tamén do concepto de contemporaneidade facendo que cada persoa 
participante establecese 3 etiquetas do que, segundo o seu parecer, consideraba como “o 
contemporáneo” 
 Etiquetas que despois se agruparon en 9 grupos: 

Inclasificable / Efémero / Agora / Comprometido / Multidisciplinar /  
Próximo / Innovador / Sorprendente / Divertido 

Cualificativos que se poden aplicar mutatis mutandis á performance. Para cada un deles 
buscamos unha peza de performance ou de espectáculos contemporáneos que se puideron 
visitar no noso blog: http://ciadebello.blogspot.com.es/  
Esa foi a sesión en que sacamos o movemento á rúa por primeira vez, para poder escoitar o 
son da nosa contorna inmediata, o cal, para algunhas das persoas participantes, resultou moi 
difícil concentradas como estaban no movemento colectivo e na súa propia partitura de 
accións individual. 
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4ª SESIÓN: “Sen unha desviación da norma, o progreso non é posible” (Frank Zappa) 
A razón da frase adxudicada a esta sesión está en recoñecer que, a partir do movemento 
creado, tiñamos que empezar a abandonar o feito ata ese momento, para intentar adaptarnos 
ao son, pondo en marcha todos os mecanismos de sensibilización e escoita activa. Para iso, 
empezamos a traballar a “ecualización” ou modificación dos nosos movementos segundo a 
aplicación dos principios pre-expresivos de Eugenio Barba: 

A. Principio de oposición 
B . Principio de simplificación 
C. Principio de alteración do equilibrio 
D.  Principio de desgaste máximo de enerxía 

Despois, e tendo en conta o tipo de traballo que realizaran xa cada unha das persoas partici-
pantes, falamos dos puntos de vista, nome que a directora americana Anne Bogart atribúe a 
certos principios de movemento usados para concienciarnos do espazo e do tempo e que nos 
serven para ter unha terminoloxía específica común sobre aquilo que estamos traballando: 
Tempo, Duración, Repetición, Resposta cinética. 
Todo iso convértese posteriormente en traballo por parellas, no cal aplícase, segundo os 
movementos de cada persoa que ten que compartir coa súa parella: o diálogo, a ac-
ción/reacción ou a conversación cinética. 
Cuestións que xorden por exemplo son: Que ocorre se mentres estamos concentrados na 
tarefa de escoitar óense máis dun son? Ou que ocorre cos cambios de traxectoria e de orien-
tación do movemento respecto ao son? 
O importante, en cada un destes casos, é ter a liberdade para tomar decisións que sexan 
acordes co movemento no cal atopámonos inmersos, aproveitar cada un dos estímulos que 
nos chegan e aplicalos á nosa propia expresividade creativa. 
 
5ª SESIÓN: “Non hai nada máis memorable que a experiencia do propio corpo cando facemos 
arte.” (Claudia Galhós) 
Nesta sesión traballamos no exterior con dinámicas de confianza e sensibilización ao espazo. 
Os cambios de claro a escuro provocados pola arquitectura, e polos árbores, dannos a sen-
sación de obstáculos, obstáculos que non son reais e aos cales podemos equiparar aquelas 
prevencións que todas as persoas decidimos “autoimpor”. É tamén unha sesión para descu-
brir as temperaturas dos distintos espazos e o xeito en que deixamos que inflúan sobre o 
noso movemento. 
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Ao mesmo tempo engadimos uns cantos conceptos máis ao traballo co movemento, como son: 
os centros motores da expresividade, da personalidade, da forza, da gravidade, e os subcen-
tros do detalle, do matiz, e do enraizamento. 
Tamén vemos os puntos de vista do Espazo: Forma, Xesto, Arquitectura, Relación espacial e 
Topografía. 
Cuestións que xorden durante a valoración: a partitura é unha escusa para xerar movemento, 
pero resulta molesta no traballo en colectivo. Doutra banda, algunhas persoas atopan moi inte-
resante poder traballar coa arquitectura, sexa a fixa ou a que crean os corpos das persoas no 
espazo, posto que engade un tipo de relación cinética que normalmente non é tida en conta. 

 
 
6ª SESIÓN: “Eu son o meu corpo” (Gabriel Marcel); “Eu son o espazo onde estou” (Noel Ar-
naud) 
Primeira intervención no espazo onde se vai a presentar a performance SENSITIVE BODIES.  
O primeiro que facemos é un traballo de toma de conciencia do espazo e do son. 
Cousas das que nos damos conta e que ata o momento non advertiramos é que se poden 
bailar as palabras, as conversacións da xente. E que podemos establecer diálogos de move-
mento co público. E de que se nos bloqueamos pola falta de inspiración tamén podemos estar 
en silencio de movemento. Esta é unha sesión para homoxeneiza o traballo en grupo. O move-
mento que xeramos á vez, e que nos serve para entrar no movemento libre individual ou por 
parellas. Tamén é unha sesión na que se define a estrutura da performance. E na que descu-
brimos que o feito de ter público achega ao traballo: seguridade, organicidade, complicidade e 
participación. 
 
7ª/8ª SESIÓN: “Podemos dar por perdido aquel día en que non bailamos.” (F. Nietzsche) 
Un dos problemas que nos atopamos na 7ª sesión está na prohibición de bailar na rúa por 
parte dos axentes locais, cousa que pon ás persoas en contacto coa realidade inmediata da 
nosa arte. Despois do enfado lóxico das persoas que se trasladaron a Tàrrega para o ensaio, 
dámonos conta de que o importante é seguir adiante co proxecto, así que nos preparamos 
para a seguinte sesión que vai ser un ensaio aberto con público, e que funciona perfectamen-
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te aínda que haberá que prestar atención ao que ocorra cando as rúas e prazas de Tàrrega 
estean repletas de persoas, como poderá influír ese cambio de situación no desenvolvemento 
da performance non só a nivel colectivo, senón tamén a nivel individual, é dicir: Como o van a 
vivenciar cada unha das persoas que participaron no taller laboratorio? 
Quedan dúas sesións que imos reiniciar en setembro, nos días previos á presentación do 
resultado do taller, e nas que se engadirán ao traballo uns cantos estudantes provenientes da 
Universidade de Winchester (Reino Unido) e esperar tamén a ver o resultado durante os días 
da Fira de Teatre ao Carrer, cando a rúa e o seu son sexa aquilo que nos faga “bailar”. 
 
Onde chegamos? 

Durante todo este laboratorio de creación conseguimos que acodes non profesionais das 
artes escénicas déanse permiso para pór en marcha a súa creatividade, concibindo conxun-
tamente unha performance de movemento comunitario á que, unha vez terminada, pódenselle 
asignar moitas metáforas, conceptos ou significados que van relacionados fortemente coa 
natureza transgresora da performance. Unha delas é o concepto de rebeldía: como as perso-
as podemos rebelarnos contra todas aquelas estruturas que, violentamente, prohíbennos 
expresarnos ou nos homoxeneizan, fannos crer que é a nosa vontade ser suxeitos iguais a 
todos os demais, sen atender ás nosas características individuais. 
A performance oscila entre o movemento colectivo (dous cadrados que se realizan como 
personaxes militares sen ningún tipo de emoción, e catro movementos que se reproducen de 
xeito hipnótica como levados por unha forza que non podemos controlar) e o que chamamos 
?partituras de acción? movementos individuais, libres, nos que cada participante baila ao seu 
ritmo e segundo a súa interpretación o son que lle rodea e que é capaz de oír. E tamén de 
movemento en parella ou en grupo, pero non coreografiado, senón absolutamente libre, vi-
venciando un acontecemento que ocorre de xeito absolutamente improvisado. 
Outra das metáforas que presenta a performance é o xeito en que as diversas sociedades 
asimilan a aquelas persoas que dun modo ou outro se converten en disidentes, en libres, en 
persoas consideradas abxectas por non seguir as normas, sen que iso afecte á liberdade 
daquelas que si prefiren seguila. 
Démonos conta do efémero do traballo que pomos en escena, pois segue ao efémero do son 
da contorna. Máis que nunca esta performance segue a idea de que acontece sen que poida 
ser repetida exactamente igual en ningunha outra ocasión, pois o son nunca vai ser o mesmo 
nas distintas cidades, nin o mesmo en días diferentes pero na mesma cidade, e os ámbitos 
deixados á liberdade das persoas que participan tampouco serán iguais, o único que se pode 
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manter -con certa continuidade- é o traballo en colectivo, o máis homoxéneo, aquel que re-
presenta á sociedade represora e impositiva. 
Outra situación á que chegamos é a de que as persoas que participaron nesta performance 
familiarizáronse co seu propio corpo e o seu propio movemento dando amplas marxes de 
liberdade (a que cada unha delas quixo permitirse) e que nos leva ao funcionamento dalgúns 
conceptos que nos resultaban imprescindibles no mesmo momento de empezar este traballo. 
A NON EXCLUSIÓN: todas as persoas que se presentaron a facer o traballo foron benvidas, 
dando só ao final por rematadas as inscricións por razóns de existencia de vestiario para a 
presentación. 
A ADAPTACIÓN: durante o transcurso do laboratorio, tivemos que ir adaptando o discurso ao 
que suxerían e necesitaban os participantes, por iso o traballo en movemento parte da nece-
sidade simple de cada persoa, e chega á complexidade que cada unha delas desexou alcanzar. 
Tamén tivemos que ir adaptándonos ás incorporacións posto que era a idea non excluír a 
ninguén que quixese levar a cabo este traballo. E tamén nos adaptamos ás ausencias das 
persoas que, por diversas razóns, non puideron asistir a algunha das sesións. 
A VISIBILIDADE: de todas e cada unha das persoas que seguiron o obradoiro-laboratorio, pois 
era preciso para facer un traballo atendendo ás persoas facer visible o traballo de cada unha 
delas, e poder compartilo coas demais. 
A EXPRESIÓN: o feito de facer valoracións ao final de cada sesión permitiunos que cada unha 
das persoas puidese manifestar con que dificultades atopábase, cales era os seus límites e 
cales as emocións que sentía, deixando o espazo o suficientemente aberto tamén para aque-
las persoas que querían gardar silencio. 
A TRANSFORMACIÓN: cada persoa, na súa marxe de liberdade auto-permitida e mergullando 
nas posibilidades expresivas do seu movemento pasou de formar parte do grupo de especta-
doras anónimas para formar parte do grupo de “artistas”  
ou “creadores” na mesma medida que podía comprender que a contemporaneidade non está 
suxeita a canons establecidos por escolas artísticas senón baseada na liberdade de creación. 
A LEGIBILIDAD: o feito de participar nun taller de creación de movemento, pode permitir a 
cada participante obter recursos para poder “LER” os espectáculos contemporáneos, refe-
rencias que lles poden servir á hora de visionar unha performance ou calquera outro tipo de 
espectáculo, e iso conseguiuse coa experiencia vivida nos seus propios corpos e falando 
dalgúns dos conceptos referidos ao movemento mentres se puñan en marcha, non facendo 
ningunha conferencia nin clase maxistral, senón compartindo escóitaa, o espazo e a sensibili-
dade dos corpos. 
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MAXIA AUGMENTADA  
 

Geeksha (Beka Iglesias) 
rbciglesias@gmail.com 

 
 

SINOPSE 

O obxectivo do proxecto mencionado foi e  é introducir na investigación no video en real-
time,na expresión corporal e nas artes performativas en xeral  ( xa iniciada noutros 
proxectos meus previos), as tecnoloxías interactivas e dispositivos de realidade aumen-
tada que permiten un diálogo directo entre corpo e máquina. O output final foi unha per-
formance este pasado mes de xullo no Laboratorio das Artes de Guimarães dentro do 
evento LCD Mostrase. 

 

Desenvolvemento conceptual 

“No centro de miña irónica fe, da miña blasfemia está a imaxe do cyborg” (D.Haraway, femi-
nista e profesora emérita do Departamento de Historia da Consciencia na Universidade de 
California) 
A contemporaneidade do século XXI caracterízase polos dispositivos híbridos, conformados 
por interfaces físicas conectadas a interfaces dixitais (programación con puredata, openfra-
meworks, etc.), ou electrónicas (micros de contacto, sensores, bending etc). 
O corpo, fundamento das artes escénicas, pasa a conformarse como un xerador de inputs, de 
estímulos recodificados e amplificados por máquinas. 
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O transfeminismo formula o xénero como unha serie de actos performativos cotiás aprendi-
dos (baseándose en Beatriz Preciado entre outras), a reformular con outras performatiza-
cións disidentes para deconstruílo. 
A sexualización dos corpos pasa a ser código alterábel (igual que o código libre e aberto do 
software libre) e hackeábel para unha auténtica politización da vida e fuga dos microfascis-
mos, temática histórica do feminismo agora reformulada. 
Maxia Augmentada dentro deste marco conceptual reflexiona sobre os elementos disciplina-
res da medicina e da ciencia en relación  ao corpo e a expresión das diferentes identidades. 

Descrición técnica 

Performance e tecnoloxía dixital, corpo e máquina.  As tecnoloxías a desenvolver neste traba-
llo foron diferentes ferramentas interactivas e dispositivos de realidade aumentada para 
performances (iluminación-vestiario), que permitan tamén explorar/afondar na interacción 
entre as diferentes linguaxes artísticas que conflúen nesta proposta performativa ou que 
poidan confluír en próximas propostas (expresión corporal, vjing, son). 

Desglósanse en: 
-Body art/expresión corporal. 
-Design interactivo de son con puredata como linguaxe de programación, e micros de contac-
to (piezos) e e condensador (eletret). Cuadrifonía e espacialización de son con puredata.  
-Sintetizador analóxico de ruído táctil. Voz de Mariana Ferreira. 
-Smart Material (El Wire) para programar a iluminación do vestiario. 
-Control DMX da iluminación programable a través de arduino. 
-Kinect e openframeworks para a interactividade visual dos visuais.  
-Webcam-microscopio (mediante una manipulación na lente óptica). 
 

Mariana Ferreira é a miña compañeira na escena,  acompañándome na expresión 
corporal e voz. Xavi Manzanares colaborou comigo nos patchs de puredata. Catari-
na Falcão foi a miña produtora. 
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Proceso de  realización 

Tras diversas experiencias de performance que mesturaban diferentes linguaxes artísticas (e 
das que falarei máis amplamente a continuación), desde outubro do pasado ano 2011 ata xullo 
deste, desenvolvín un proceso de creación no contexto do Laboratorio de Creación Dixital de 
Audiencia Zero en Guimaraes sobre o que vou centrarme no artigo. 

 

Antecedentes 

Remontándonos aos antecedentes, o primeiro deles que quero destacar foi unha performance 
no evento 6x6 no Verbum organizado pola Asociación Artística (onde estiven dous anos fa-
cendo danza contemporánea). Formando trío con Sweena e con Vanessa Perozo, desenvolvi-
mos  tres secuencias diferentes que conformaban unha performance dunha media hora 
utilizando a garaxe  como escenario. En cada unha delas o vídeo en tempo real, a pintura en 
tempo real e a danza interatuaban entre si de diferentes maneiras.No meu caso realicei vjing 
na primeira secuencia, un circuíto fechado de vídeo na segunda, e un cinema en directo na 
terceira.O concepto da performance reflexionaba sobre a violencia simbólica de xénero 
exercida a nivel visual na  nosa sociedade. Era un 25 de novembro do 2010. 
A segunda das intervencións performativas que quero mencionar aconteceu no contexto do 
evento Evasión e Victoria organizado por Baleiro Lab e Culture Workers e financiado pola USC. 
O evento presentaba diversas intervencións de diferentes colectivos ao longo dun ano. A 
proposta que realizamos como tándem Sweena mais eu foi unha performance na que a pintu-
ra-materia e a imaxe-luz dixital con elementos 3D constituían dúas capas da composición 
visual. Sweena  realizaba a parte de pintura e eu a parte de vídeo en tempo real (vjing-cinema 
en directo). O papel das mulleres na rebelión árabe en Exipto xogaba un papel fundamental 
nos elementos figurativos (combinados con abstraccións)que utilizamos. 

Proceso de creación 

A formulación do proxecto Magia Augmentada no pasado outubro era introducir elementos 
interactivos na parte de vídeo en tempo real, traballando coa kinect. Había constantes a 
manter como o elemento transfeminista no concepto,  como a interacción co teatro físico ou 
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danza (corpo), e como a introdución do elemento tecnolóxico directamente na escena, a 
artista dixital como performer. 
En xaneiro no recomezo das sesións do laboratorio, e despois da primeira mostra de proceso 
a comezos de decembro, na que xa desenvolvera  parte do código que conectaba a kinect 
mediante o protocolo OSC coa estrutura de código do Quase-Cinema, (mixer vídeo digital 
sobre OF programada por Alexandre Rangel), pasara a querer experimentar coa realidade 
aumentada e/ou a interactividade noutros elementos como o son, o vestiario e a iluminación. 
Martes a martes nas sesións do laboratorio (e en ocasións nalgúns dos workshop do fin de 
semana) fun creando liñas de código, o sintetizador de ruído táctil, o vestiario con El Wire 
incorporado, o hack da lente para converter unha webcam nun microscopio, imprimín a placa 
e soldei as súas compoñentes para poder controlar DMX, os micros etetc Desenvolvendo 
diferentes ferramentas no xogo continuo das sesións de hacking de laboratorio de cultura 
libre e código libre. Nun xogo de creación, aprendizaxe, fluxo e experimentación que constituíu 
o cerne da dinámica de traballo que acompañou esta performance. 
No momento no que Mariana e eu comezamos a quedar  para darlle forma ao concepto e as 
instantáneas ou momentos xa pensados, iniciouse un interesantísimo proceso de seleccionar 
as diferentes ferramentas desenvolvidas en base ao que aportaban a nivel escénico. A tentar 
evitar o uso da tecnoloxía pola súa propia maxia, e a optar pola aumento da maxia da propia 
escena e do propio contexto que ofreciamos. 
Das primeiras cousas que decidimos é que nese interrogante entre as fronteiras do público e 
do privado que caracterizaba a acción performativa o elemento sónico tiña unha relevancia 
fundamental, polo que o último mes antes da mostra final do Laboratorio no contexto da 
Capitalidade Europea da Cultura de Guimarães, dedicámolo a traballar os elementos sonoros: 
ensaios de voz, máis micros realizados, traballo con puredata. O paso do compañeiro Xavi 
Manzanares por Guimarães deu un empurrón definitivo aos pacths (aplicacións programadas 
para realizar lives musicais en base a sons ou inputs como micros) e introduciu o elemento 
da espacialización e da cuadrafonía no ambiente sonoro da peformance. 
Con respecto aos visuais decidimos que de incluí-los (e nesta primeira acción performativa 
nesta mostra non o fixemos), serían proxectados nun camisón de durmir como un elementos 
escénico discreto. Para nós a atención completa das persoas que asistisen tiña que estar na 
nosa interacción, inmersas no son. 
Esta mostra foi o final dunha etapa do proceso de creación, pero tamén foi o comezo doutra.O 
momento de adaptar o código dos visuais e da función da kinect (cámara con sensores infra-
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vermellos)ao atmosfera e contexto concreto xerado por esta performance e de continuar 
avanzado no elemento da iluminación. De aproveitar as ferramentas desenvolvidas para 
diferentes proxectos e accións. De seguir camiñando e procurando o equilibrio entre a diver-
sión do hacking, da paixón pola tecnoloxía e pola experimentación, e a consciencia da singula-
ridade do proceso de creación escénico e da xeración de contextos. 
 
 

COLABORADORAS/ASISTENCIA TÉCNICA LCD:  
Mariana L.Ferreira, Xavi Manzanares, Catarina Falcãou. 

 
MEDIOS TÉCNICOS: 

 -Kinect. -Arduino, DMX Master Shield. -O Wire /O Sequencer. - 2 Computadores. -Projector. -Mesa 
misturas audio. -Proxectores con transmisión de datos DMX. -Sintetizador de ruído táctil. -Micros 

condensadores (eletret) e de contacto.  
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PROCESO DE CREACIÓN DE “DIOLA” 
 

Antía Díaz 

antiadiaz82@hotmail.com 

 
 
No teatro dunha abadía, situada na praza St-Dennis en Bruxelas, iniciei unha viaxe desde o 
descoñecido sen destino definido. Era a primeira vez que me enfrontaba a unha creación 
desde este lugar. Ata ese momento vivira diferentes procesos como intérprete, nos cales 
case sempre houbo un espazo amplo para a investigación e a creación persoal pero partindo 
de ideas, imaxes ou experiencias dun director ou coreógrafo que decidía compartir o seu 
mundo comigo. Aquí vinme fronte a unha folla en branco e un espazo baleiro onde a idea, a 
forma e as decisións partían da miña. O método que seguín baseouse na intuición, estivo 
marcado polas miñas experiencias anteriores, por mecanismos de investigación que coñecía ; 
aproveitei para reempregar e desenvolver fórmulas que xa probara, que me enriqueceron ou 
nas que sentía que non indagara o suficiente. Así, nun primeiro momento convertín este pro-
ceso nun lugar onde experimentar todo aquilo que me perseguía desde facía tempo, nunha 
escusa para probar, confundirme e sorprenderme. 
O punto de partida foi unha sensación, un estar deixado por unha experiencia. Esta sensación 
é, en definitiva, sentir a transformación do corpo co paso do tempo, este pode ser un segundo 
ou toda unha vida, pero independentemente da duración, o corpo queda marcado pola vivencia 
do sentido. Este estar é unha procura de ti mesmo dentro do teu propio corpo, un rastrexo 
das formas que adopta e trázalas que o atravesan. Artaud fala do corpo como o todo, o que é, 
o que pensa, o que é consciente. A súa cita « Entre mon corps et mon corps il e a rien, rien 
que moi » (Entre o meu corpo e o meu corpo, non hai nada, máis nada que eu) apareceu entre 
as miñas mans ao principio do proceso e converteuse no leivmotivo do percorrido. A partir de 
aquí, diferentes camiños abríronse partindo dos tres nomes que contén a cita «corpo», «e» e 
«nada». Isto levoume á imaxe na que me atopaba: un corpo rodeado de nada. Deste xeito, o 
meu camiño empezou cara a dentro, unha inmersión instintiva cara ao profundo. Realicei un 
percorrido invisible, seducida polo descoñecido entrei en territorios que me intimidaron 
nalgúns momentos e que me guiaron noutros.  
Baseándome na improvisación e indagando nos estados dun corpo nun espazo baleiro, seguín 
o efémero que se extingue logo de cada paso deixando a memoria adherida. Aquí o corpo 
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preséntase como materia que sente, como posuidor de algo sen definir, que só é posible 
sentir sen explicar. Nel repousan as experiencias, e del nacen os encontros. Nestas improvi-
sacións sentín que o proceso convertíase no suxeito mesmo da investigación, e non no obxec-
to. Cada unha delas transformábase nunha experiencia no momento presente, onde a razón e 
a reflexión quedaban nun segundo plano para mergullarme nas reaccións máis viscerais do 
corpo. É neste momento cando aparece o instinto, a achega á natureza das cousas e tamén 
de ti mesma, fronte ao inevitable, ao que xorde, para vivilo fóra do tempo e do espazo. A caixa 
negra é un lugar propicio para inventar este momento, un momento que xa non se mostra 
máis como un reflexo da realidade se non como unha parte dela, deste xeito a obra convérte-
se no día a día no que damos paso todo o máis sincero enmascarado de representación.  
O proceso foi unha conversación entre o que pasaba no estudo, e as referencias coas que me 
ía identificando e íanme asegurando. Esta relación co exterior é ambigua. Nun principio a 
receptividade dos axentes externos pronúnciase, buscando fontes, estímulos, puntos de 
ancoraxe, cómplices. Logo dun momento, este vínculo invístese e o universo que creaches 
insírese no mundo exterior. Deste xeito, o teu percorrido vólvese omnipresente no cotián, en 
cada conversación ou situación.  

 

Debuxo do movemento e son de Miquel Casaponsa 
 
O período de creación desenvolveuse xunto ao músico Miquel Casaponsa. O son e o movemen-
to foron creados paralelamente alimentándose un do outro, xogando a seguirse e fuxirse, a 
escoitarse e obviar, a enganarse e a atoparse. Así, cohabitando, cedendo e invadindo un 
mesmo espazo creouse unha relación na cal descoñécese cal é a causa e cal a consecuencia, 
se é a banda sonora dun estado ou a imaxe dun son.  
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*Apuntes de Marielle Morales, Sara Sampelayo, Michiel Soete e Antía Díaz. 
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Despois de semanas mergullada neste universo, intentei coller distancia co traballo e velo 
desde outro punto de vista e dun xeito máis consciente, saber que se xerou e estaba crecen-
do. Era o momento de tecer a tea de araña, buscar o ritmo, a cor, os matices e as sutilezas. 
Propúxenme un traballo de obxectivación, de escoita á peza para pescudar as súas necesida-
des, o que escasea e o que sobra, o que vibra por se só e o que necesita un xiro, e así conver-
tela nun percorrido de imaxes pasando por diferentes estados dun mesmo viaxe. Neste 
momento presentáronse moitas preguntas, entre elas : Como observar as miñas experiencias 
como algo alleo? É aquí onde empeza o acto de creación en se mesmo: o quebracabezas con 
mil posibilidades. A axuda dun ollo exterior que puidese ver o que eu era incapaz fíxose im-
prescindible. O dramaturgo Michiel Soete, co que xa traballara en varias ocasións veu ver un 
ensaio e descifrou o que estaba implícito na peza e escapaba á miña percepción.  
Logo de moitas conversacións, de preguntas, de dúbidas, de escoitas, o só Diola empezou a 
coller forma e a crecer como un ente independente. Durante a creación deixei as portas 
amplamente abertas á sorpresa, cedín o espazo á parte mais irracional do corpo, deixei que 
el buscará o seu lugar e a súa forma, o seu xeito de facer e de sentir. Prescindín de toda 
reflexión para lograr que este corpo actuase sen a contaminación de prexuízos ou ideas 
preconcibidas.  
Para o meu este proceso foi unha evolución desde crear algo ata que ese algo che crea. O 
«resultado» creo que reflicte o proceso mesmo, non hai historia nin narración, non hai inten-
to de explicar ou de impor unha idea, presenta un estado, que se identifica coas experiencias 
mesmas da creación. «Este» estado de «este» corpo, entre o baleiro dunha caixa negra, é un 
espazo aberto á imaxinación ou experiencia de cada un que o ve.  
 
A finais do 2009 estreei este só e aí empezou unha nova fase do proceso, seguiu crecendo e 
cambiando, agora cun novo compoñente: o público. Aquí a caixa negra baleira convértese 
nunha caixa negra observada. Unha nova relación, conversación que modifica o que foi para 
convertelo en algo en continuo movemento e mutación. 
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Nelo Vilar Herrero 
Artana, 1968. Doutor en Belas artes e peón agrícola. Desde 1989 fixo performances polo Estado 
español, Canadá, Francia, Alemaña, Xapón... practicou a manobra artística contra-institucional e a 
arte contextual. foi editor, tradutor, conferenciante, profesor, xestor de eventos… Foi relator na X 
Bienal da Habana, e é membro do Consello de Redacción Internacional da revista Inter. Art actuel, 
de Québec. 
 
 
Norma Ambrosini 
Directora de Prácticas escénicas, especialidade Expresión corporal, no Instituto Superior de 
Danzas Isabel Taboga de Rosario. Investiga a performance desde o ano 2000 como cronista inde-
pendente, acompañando ó traballo de performers internacionais e como realizadora a través da 
compañía La Quadrille coa que recibiu subsidios e premios nacionais e internacionais. Últimos 
logros: Coproducións do Parque de España IBERESCENA 2011/2012, subsidio do INT 2012 e seleccio-
nada para a participación no Festival Internacional de Almagro (España) edición 2012. 
 
 
Diego Stocco 
bailarín, fotógrafo, actor, director, performer. Membro fundador de La Quadrille (compañía inter-
mitente de investigación na o performance) Participante en compañías de teatro e danza. Como 
director o ano pasado obtivo os seguintes premios: Coproducións do Parque de España IBERESCE-
NA 2011/2012, e seleccionada para a participación no Festival Internacional de Almagro (España) 
edición 2012. Como intérprete realizou unha xira por Europa e África xunto á obra Diego e Ulises. É 
un dos xestores de EDR (Escena Doméstica Rosario). 
 
 
Jorge Díaz Fontes  
É candidato a Doutor en Bioquímica da Universidade de Chile e activista da disidencia sexual. É 
membro de CUDS (Colectivo Universitario de Disidencia Sexual) desde o ano 2008. escribiu textos 
sobre farmaco-política, performance, teoría e estética feminista participando en relatorios e 
encontros de arte e política sexual. 
 
 



 

 
61 
 

Jaume Belló Miró 
Artista pedagogo formado con diferentes profesionais de Teatro, Danza e Artes Plásticas. Empeza 
en 1994 traballando en procesos de alfabetización a través do teatro. Durante os últimos 13 anos 
compaxinou o seu labor de director da compañía de Teatro infantil XIP XAP, coa de pedagogo 
investigador en interpretación e teatro comunitario no Aula Municipal de Teatro de Lleida. E na 
actualidade levando a cabo un proxecto sobre a educación-mediación na recepción das artes 
escénicas, proxecto que recibiu a bolsa apoio á creación na Fira de Tàrrega de 2012 
 
 
Geeksha (Beka Iglesias) 
Entre universidades*, laboratorios e hacklabs*, viaxes e construción de redes por GZ (e alén), leva 
tecendo fíos de xénero e audiovisual en software livre desde fai xa un tempinho. Liberando código, 
liberando imaxinarios e liberando tecnoloxías sociais e comunitarias a través do audiovisual expe-
rimental e as artes dixital. Na actualidade rematou o proxecto Maxia Augmentada no Laboratorio 
de Criação Digital de Guimarães e participou na organización do summeroflabs do Arco Atlántico. 
Está co proxecto adtlántida.rtv en vías de desenvolvemento, así como co proxecto guifi.net. 
 

Antía Díaz  
(Galicia, 1982). Fórmase no Conservatorio profesional de danza e a escola Carmen Senra en Ma-
drid onde traballa coa compañía Megaló teatro-móbil. No 2006 trasládase a Bruxelas onde conti-
núa a súa formación e traballa con Michele Anne De Mey (Charleroi-danses), Mala Herba, Michiel 
Soete, Kendell Geers, Thomas Steyaert…. No 2009 crea o só «Diola» que recibe o Premio Injuve 
para á creación nova en propostas escénicas 2010. Outras creacións: «Algo» (2010) xunto a 
Marielle Morais e Guillaume Trontin e «Lle PLI. O futuro non era así.» (2011) e «Lle PLI. Outside was 
not there» (2012) xunto a Marielle Morais. Estas dúas últimas séguense presentando actualmente 
en festivais en Bélxica, España, Francia, Inglaterra e Grecia.  


