
SANTIA FISTER. «Crónica poética, levada á performance, dunha aldea mergullada 
baixo a auga e a atemporalidade...» (palabras dos autores). 
 
Escribe Nietzsche en Más allá del bien y del mal: «para entenderse non abonda usar as 
mesmas palabras, hai que ter unha experiencia común co outro». 
 
No caso do «afogado» non nos interesa saber se o seu final foi rápido ou lento, se a 
agonía foi breve ou prolongada. O que nos importa é o acto, pois subitamente fainos 
comprender que ser e non ser son actos, non verbos intransitivos, que converten en 
sinónimos a existencia e a morte. O acto de «non ser» posúe sempre un efecto 
detonante: o dedo dos afogados está sempre a sinalarnos, recordándonos o que deixaron 
por facer. Dubido que algo deteña a marea que dende sempre ameaza con nos arrastrar, 
aínda que hai algo que a súa chegada escenificada pode lograr: transformar os que entre 
nós son aínda conscientes, aínda sensibles ao futuro, en «frechas de ansiedade». 
 
Para activar unha experiencia común cóntase máis cos sentidos. Pero serven igual todos 
os sentidos? Se o seu fin é a interacción cabería ordenalos en razón do seu nivel de 
idoneidade. 
 
Os xestos que provoca unha crónica de afogados, como actos proxémicos que mellor 
indican a progresiva perda dun contacto e o anhelo, constantemente frustrado, de 
recuperalo, son xestos táctiles con que se sostén (o que perdura), se aferra ou se solta 
algo (un sopro de alento oxidado), xestos con que se suxeita (o tempo no loito), se ata 
ou se libera (o tanxido das antigas campás), con que se resiste ante algo (na espera), se 
abraza, se golpea ou se empurra, se sacode (a palabra), se guía ou manipula (a lanterna 
da Historia), se enlaza ou se destrenza (unha cabeleira somerxida «na tradición do 
pranto»…). 
 
Do mesmo xeito, para saber (a que sabe algo), para saber o sabor do tempo que afoga 
ou que fai naufragar, hai que tomar posición. Non é un xesto sinxelo, toda posición é 
fatalmente relativa. Porque se trata de afrontar, de acceder a algo (situalo «a pedir de 
boca»). Para saber hai que contar con dúas resistencias polo menos: a que dita a nosa 
vontade filosófica ou política de romper as barreiras da opinión e o bo gusto e, así 
mesmo, a que dita a nosa propensión psíquica paa erixir outras barreiras no acceso 
sempre perigoso ao sentido profundo do noso desexo de saborear o que contén o que 
imos degustar. 
 
SANTIA FISTER supón un «cont-acto», pero supono acertadamente interrompido, se 
non roto, perdido, cun sabor imposible de soportar ata o final e emanando os mesmos 
cheiros que hoxe traen impregnados outros. 
 
Solución de separación espacial e temporal mediante hiatos (que tamén son fendas, 
fisuras, aberturas ou gretas por onde escoitar os vogais do pasado incluídos no 
presente): un relato feito de fitos, que obriga a mirar de fite a fite. Traballo incesante de 
desprazamento e mergullo, que se observa nos numerosos dispositivos de evocación-
invocación figurais desta acción: a estrutura da escena, –como nunha «sesión de 
percepción»– «empaticamente» reorienta camiños de retorno nun intento de facer 
emerxer unha «historia que está a se afundir» nos nosos cinco sentidos. 
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