
As pezas de María A. A.

En As pezas da miña historia, María A. A. preséntase ao público diante dun cordel con 
pinzas, a modo de tendal, como única escenografía. As pezas de roupa que leva postas 
son un vestiario que se vai convertendo en atrezo, segundo as vai quitando. Pezas que 
cobran obxectualidade ao seren colgadas do tendal, sucesivamente, mentres ela debulla a 
súa historia persoal.
Unha historia contada a retallos e sen seguir unha orde cronolóxica, con constantes idas e 
vindas no tempo. E é que cada peza serve de estímulo para rememorar recordos, etapas da 
súa vida, sensacións. Se En busca do tempo perdido  Proust se vale do poder evocador 
dunha madalena para regresar á infancia, María A. A. sérvese de cada peza para volver a 
fragmentos da súa vida.
Ao fío da narración, a súa historia persoal queda entretecida coa historia colectiva. Así, a 
través desa microhistoria, o público pode situarse na España da década de 1970, dividida 
entre o conservadorismo e o progresismo, percibir os diferentes esquemas mentais e as 
condicións socioculturais entre os contextos urbano e rural, ou reflexionar sobre as 
desigualdades sociais por cuestións de xénero ou de práctica sexual.
Pero se María consegue activar a conciencia do espectador é porque non fala neutralmente 
de feitos, senón que reflexiona criticamente, e plasma unha visión do mundo e un modo 
de se posicionar nel.
Ao trasladar os seus pensamentos e eleccións de vida, queda perfectamente ilustrada a 
proclama feminista de que «o persoal é político»: no rexeitamento da vestimenta 
«feminina» e dos comportamentos inculcados; ao se identificar coa rama emprendedora e 
creativa da súa familia, fronte á máis conformista e tradicional; na aposta por unha arte 
non comercial e o desempeño, paralelo, de traballos alimenticios; ao deixar o centro 
(Sevilla) e ir vivir á periferia (Triana) entre unha comunidade de obreiros, artistas e gais; 
ao apreciar os valores de veciñanza e de comunicatividade fronte ás regras de etiqueta e ás 
convencións burguesas; na negativa a exercer o, daquela, privilexio heterosexual do 
matrimonio e optar por facerse «parella de feito» etc.
E esta forma de vida que implica un desafío á conduta razoable e ao modo de pensamento 
corrente, María relátaa sen «discursar» nin adoutrinar, nos seus xestos e nas súas palabras 
non hai altisonancia nin gravidade; pola contra, fala de «ti a ti», é todo empatía, como 
presupoñer a afinidade do público, como quen lle fala a un amigo.
Se estas características a distancian da habitual «arte política», non menos a afastan do 
típico ritual performático  cos seus xestos hieráticos e comedidos, seriedade, frialdade, 
automatismo, escaso ton, inexpresividade etc. Un modo de interpretación de actor que 
produce no espectador unha separación, unha neutralización do afecto, á vez que o 
disuade da participación espontánea e manifesta.
No seu performance, María parece estar a dialogar co público, ás veces diríxese 
directamente a un espectador, a miúdo emprega un ton cómico que provoca risa e, en 
xeral, unha naturalidade que quebra a distancia representativa entre espectador e «obra».


