
I. ACOMODADOS NO LABIRINTO 

Nos inquietos anos do que xa era unha avanzada modernidade, a
arte considerada pura amparaba un conxunto de preceptos que
loitaban por conseguir unha cobizada autonomía na controverti-
da paisaxe das disciplinas. Neste senso e concretamente desde a
pintura, reclamábanse estratexias que vindicaban a utilización
do soporte plano, a delimitación física do cadro e outros des-
velos de índole puramente formal, facendo posible a defensa
dunha ortodoxia artística hoxe en día inxustificable1. Contraria-
mente, o paso dos anos advírtenos de que non soamente a
expresión pictórica, senón unha tendencia xeral na produción
cultural internacional esixirá unha cartografía de entrecruza-
mentos, onde o préstamo, a contaminación e os movementos
asimétricos manteñen un evidente protagonismo; situación que
como veremos en diante acabará mostrando perigosas fisuras. 

Partindo deste pensamento xeral que avoga por un case obriga-
do sincretismo entre os nosos produtos culturais –en ocasións
tan dogmático coma as tácticas da pintura antes mencionadas–
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o contemporáneo A, B, C da arte de acción presentará grandes
perigos; aspectos tan esvaradíos que nos parece importante
reflexionar agora sobre as maneiras desta práctica que co come-
zo do novo século cambiou significativamente as súas formas.
Parece entón inevitable tecer unha definición que poida sosegar
a incerteza provocada por un facer que, alleo ás, categorías se
nutre de múltiples mecanismos expresivos. Sabemos, no entan-
to, que todo intento de aclaración podería conformar un peri-
goso búnker de significado convertendo o noso esforzo nun la-
bor estéril, nun feble enunciado condenado a se disolver entre a
enguedellada realidade artística que nos envolve. Desafiando es-
te arriscado escenario, descubrimos numerosas aproximacións
que desde diferentes liñas de investigación inténtannos ofrecer
convincentes definicións desta complexa disciplina. É así como,
especialmente desde os axitados anos oitenta, atopamos un am-
plo abano de formulacións que poderíamos situar entre dous
grandes posicionamentos: un extremo alimentado por categóri-
cos pronunciamentos que defenden  unha esencia case “relixio-
sa” da acción e outro que articulará a súa estrutura con base en
lixeiras teorías que identifican a performance2 como un espazo
infinito onde todo parece ter lexitimidade e vixencia. Comple-

mentando unha e outra opción, puidemos dar escoitado voces
que reclaman a práctica da acción fóra de toda protección insti-
tucional, outras que defenden o carácter efémero como signo
característico ou aquelas que se empeñan en rexeitar calquera
proceso performativo que teña afinidade co teatral; con algo xa
escrito de antemán. Como vemos, as tentativas de interpre-
tación adoptan múltiples e dispares direccións e dan forma a un
discurso difícil de conter nun corpus teórico delimitado: a co-
rrente que podería articular un concepto desbórdase continua-
mente. Pero non soamente atopamos discrepancias no terreo
teórico, incluso na maneira de presentar as accións ao público se
aplican heteroxéneas postas en escena; fórmulas que en
ocasións enriquecen a propia acción e noutras potencian a nosa
perda de interese debido á súa escasa consistencia3. Inmersos
nesta maraña de ideas e actuacións consideramos oportuno
abandonar enunciados estáticos para expor a nosa preferencia
por un tipo de acción que non se atope atada de mans nin pola
intransixencia do canónico, nin pola laxitude do todo vale. Non
obstante, sabemos que desde o indispensable esclarecemento
que debe acompañar a toda hermenéutica esta “media tinta” po-
dería parecer unha postura covarde. Dado o noso lugar de nace-
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mento, haberá mesmo persoas que poidan atopar unha influen-
cia solapada do desafortunado tópico que define o galego como
un ser indeterminado que nunha escaleira nunca se sabe cando
sobe e cando baixa. Superada a presión psicolóxica que nos pro-
duce o dito popular, preferimos sortear o risco inmanente a toda
análise da performance e con iso esquivar a posible  imprecisión
do que unha definición cerrada puidese excluír. Porén e para es-
capar dun posicionamento que se poida interpretar como unha
falta de compromiso pola nosa parte, imos intentar aclarar a
continuación algunhas cuestións que rodean a arte de acción e
que pola súa transcendencia limitan con outras problemáticas
da arte contemporánea. E xa de paso, subir con decisión uns can-
tos chanzos…  

Como xa dixemos ao iniciar este escrito, a condición diversa da
arte –con maior insistencia despois da segunda metade do sécu-
lo vinte– poderíanos facilitar unha airosa saída ao complexo ga-
limatías meticulosamente construído pola esexese dunha prácti-
ca que paradoxalmente parece indefinible. Aludir ao carácter
multidisciplinar e continxente da performance contemporánea,
apoiándonos no imparable big bang que parecen experimentar

as zonas de fricción entre as disciplinas da produción artística
actual, sería como atopar o extremo do famoso fío de Ariadna.
Malia que por fin poderíamos salvarnos do temido Minotauro,
esta fuga non nos parece o máis oportuno. Propomos, polo tan-
to, desbotar esta posibilidade e comezar a camiñar con cautela
xa que esta orxía das categorías adoito nos descobre unha senda
de difícil acceso. En relación con esta idea, pensemos por un
momento que levamos xa máis de corenta anos pondo en prácti-
ca toda sorte de mestizaxes e aínda recoñecendo un xiro espe-
ranzador nos produtos culturais que parte da crítica denominou
posmodernos, sospeitamos que desde os últimos lustros do sé-
culo pasado se comeza a perder boa parte dese necesario inte-
rese, firmeza e frescura achegados polos clásicos dos cincuenta e
dos sesenta4. Hoxe en día, a desgastada bandeira do multidisci-
plinar e outras problemáticas relacionadas co propio mercado da
arte, non só non deron integrado a arte coa vida senón que a con-
verteron nunha práctica que para a maioría dos alleos especta-
dores non produce ningún tipo de rendemento. Orixínase en-
tón unha arte ruidosamente contaminada, unha producción
cultural que en moitos dos casos, desemboca nunha masa com-
pacta sen personalidade5. Acomodados no labirinto, seguimos
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sen saber cara a onde debemos tirar. A situación tende a com-
plicarse cando realmente nos decatamos de que o vórtice deste
ciclón non se encontra soamente na probable inestabilidade
dos diferentes medios empregados na performance ou nas
trampas dun insaciable mercado; senón máis ben en como se
producen, distribúen e recepcionan as distintas manifestacións
culturais xeradas na nosa sociedade do benestar. Non parece
atoparse solución nin en certas tribunas institucionais que
dunha ou doutra forma condicionan a selección e a recepción,
nin nos discursos alternativos que –se realmente o son– están
condenados a desaparecer. 

Ao fío destas reflexións, podería resultarnos interesante ter
máis en conta algunhas dinámicas derivadas de prácticas peri-
féricas asociadas polo xeral a contextos con graves problemáti-
cas a nivel económico, político e social. Precisamente, a urxen-
cia que provoca este complexo tecido acabarase convertendo en
beneficioso motor de moitas das propostas interesadas en ilu-
minar todo tipo de penumbras. Posicionados no outro e descul-
pando o necesario desenvolvemento teórico que implicaría todo
achegamento en profundidade á arte producida desde as mar-

xes, si podemos afirmar que moitos dos produtos culturais que
flotan apartados dos grandes centros de dominación presentan
axeitadas estratexias discursivas que saben como res-catar
aqueles principios éticos que na década dos sesenta e setenta
dinamitaron os cimentos dunha anquilosada arte internacional.
Evitando que esta comparación se identifique coa eterna
cuestión da mímese ou co consabido atraso cultural da colonia,
gustaríanos resaltar que parte dos relatos nacidos fóra do main-
stream están contribuíndo intensamente a que o cardinal
binomio arte-vida conserve aínda entidade e validez. Neste
senso e sen esquecer que a voracidade do mercado internacional
acabará convertendo esta enerxía nun patético museo, pode-
mos aínda asegurar que a arte de acción desenvolvida nestas la-
titudes segue a participar como un efectivo interlocutor social.
En ocasións, retroalimenta á produción internacional, funcio-
nando como un efectivo antídoto contra a condición pusiláni-
me que transparentan algunhas prácticas realizadas na órbita do
desenvolvido6. Como contrapunto e incluso dentro de terri-
torios extra-oficiais, o esquema occidentalista que rodea de-
terminadas estruturas onde a performance mantén un crucial
protagonismo, contribúe á construción de vastos espazos de de-
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sasosego. Novamente desanimados, vemos como a práctica da
acción comeza suavemente a integrarse nesa perigosa homo-
xeneización á que antes facíamos referencia, perdendo progre-
sivamente moito do interese que espertaba outros anos, nou-
tros círculos7. Deberíamos logo se cadra comezar a nos
intranquilizar polo éxito esmagador da tele-lixo ou pola ditato-
rial uniformidade cultural que impoñen industrias coma a fac-
toría hollywoodense? 

Feitas estas observacións, decidimos dar prioridade un tipo de
performance que, afastado de calquera imposición de moda ou
mercado, se constrúa con base nun traballo verdadeiramente
rigoroso por parte do artista. A carón desta premisa que, dada a
súa preocupante ausencia coidamos oportuno lembrar, conce-
deremos un papel destacado a dous elementos que ao noso ver
proporcionan á acción un carácter singular que nos interesa: o
tempo, entendido como un mecanismo vivo compartido entre o
artista e o espectador e o uso do corpo como soporte esencial
daquilo que está pasando8. Por outra banda, a herdanza do que
noutro tempo foi unha indómita expresión, permite que a per-
formance poida construír significado fóra dos espazos institu-

cionalizados da arte, traspasando os reducidos límites que pre-
sentan outros modos de facer. Esta última apreciación parécenos
sumamente interesante pois podería levar implícitas consecuen-
cias tan esperadas coma a definitiva desacralización da práctica
artística, a derrota da autoría ou o cuestionamento da represen-
tación tradicional; posibilitando a aparición de contidos que poi-
dan realmente abrigar algunha función ou vixencia. Do mesmo
modo, a actitude snob de moitos artistas poderíase ver menos
xustificada interrogando a pertinencia do actual establishment
da arte, facilitando unha esperada popularización non populista
xa defendida desde certos sectores da cultura moitos anos atrás9.
Así mesmo, é importante advertir que integrando a acción den-
tro do ámbito académico esta gaña un novo territorio escasa-
mente explorado en Galicia. Nesta excepcional situación, a pre-
senza deste tipo de manifestacións orixinará unha beneficiosa
relación simbiótica ofrecendo, a miúdo, excelentes resultados.
Grazas ao esforzo de todos, a universidade converterase así nun
espazo plural e aberto, un eido onde ademais de debater e trans-
mitir coñecementos mediante o enriquecedor exercicio da
investigación e a docencia, se abren outras ventás a través de
procesos creativos coma o que hoxe centra o noso interese. 

 



II. SOBRE O TEMPO E O CORPO  

Como xa apuntamos anteriormente, o tempo –ou máis concreta-
mente o tempo psicolóxico ou o tempo da conciencia– confír-
masenos como un elemento cardinal no proceso de construción
da performance, funcionando de maneira similar a unha cinta
transportadora que circulase incansable polo epicentro dun
agora irrepetible. Sen relacionarmos este feito cun estado excep-
cional da produción artística, si recoñecemos que iso establece
unha particular proximidade entre o emisor e o receptor; posibi-
litando a aparición dun contexto que conduce á acción cara ao
intenso espazo da vivencia compartida. Será precisamente esta
presenza dun tempo que contraditoriamente deixa de ser un
mecánico-tempo para se converter en substancioso alimento do
noso presente, o que en ocasións se produce no lugar da acción.
Do mesmo modo, este imaxinar o tempo como un estado pra-
centeiro en continua metamorfose, como algo –en definitiva–
liberador, permitirá vencer o cansado estatismo que en ocasións
subxace na recepción doutro tipo de discursos, posibilitando un
fértil diálogo entre o produtor e unha activa concorrencia.
Ademais, resulta interesante non esquecer que a magnitude tem-

poral na performance deixará de se entender como un proceso
pasado para se converter nun presente continuo, ofre-céndose
como material que o artista pode moldear ao seu gusto.
Descubrimos entón unha magnífica ferramenta expresiva real-
mente despreocupada dunha mera fabricación obxectual; feito
que establece unha estimulante distancia fronte a soportes máis
convencionais coma a pintura, o vídeo ou a fotografía. Así, o tem-
po e os seus diferentes modos de  percepción estarán integrados
como partes privilexiadas da acción, edificando un locus singular
onde seremos testemuñas directas de suxestivos cambios na
sensación que nos produce o avance vertixinoso das agullas dos
nosos reloxos. 

Centrándonos agora no uso do corpo, gustaríanos advertir que
non deberíamos asimilar a súa importancia coma un trazo exclu-
sivo da arte de acción senón coma unha estratexia creativa vindi-
cada desde numerosos ámbitos da práctica artística contempo-
ránea. Desde esta afirmación, propomos entender este común
denominador como consecuencia dunha serie de importantes
mutacións en campos tan esenciais coma a antropoloxía, a filo-
sofía, a medicina ou a socioloxía; parcelas do saber que estimula-
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ron a exploración constante de novas cartografías para a produ-
ción artística. Xa desde finais do século dezanove e tras as valio-
sas achegas de pensadores como Nietzsche e Freud fundamental-
mente, a alma deixará de se percibir coma unha entidade illada da
carne, presentándose coma un ingrediente indisociable da nosa
propia corporeidade. Esta crucial formulación vainos permitir en-
tender o físico coma unha substancia permeable que interactúa
co plano mental, sendo practicamente imposible –sobre todo nas
sociedades occidentais e o seu raio de influencia– pensar a dor, o
pracer, a alegría ou o fastío como sentimentos illados da nosa
propia carne. O corpo material e o corpo espiritual fundiranse
inevitablemente nun todo, dando maior sentido a un periplo que
se inicia co nacemento e se consuma coa morte. Reflexionando a
partir desta formulación, parece lóxico que a representación con-
temporánea da nosa propia fisicidade abandone a conflitiva dua-
lidade alma-corpo, convertendo o envoltorio que nos define nun
nítido reflexo de factores económicos, políticos e culturais conti-
dos nas diferentes sociedades que poboan e poboaron o noso
planeta desde o principio dos tempos até a actualidade. En
relación con esta observación, episodios tan transcendentais
coma a barbarie xeneralizada despois das dúas guerras mundiais,

a terrible crise da sida ou o punto de inflexión marcado por suce-
sos coma os do once de setembro, converteranse en activos
acontecementos que orixinarán outras estruturas sociais e, por
ende, outros corpos. Asimilando as múltiples secuelas destas
sacudidas, o ser humano modificará forzosamente a súa propia
aparencia pondo en práctica toda sorte de ferramentas que –so-
bre todo na contemporaneidade– descobren unha representa-
ción cómoda na fragmentación, a ambigüidade ou a ocultación. 

Debedores das interesantes achegas propostas desde o campo
da antropoloxía e a socioloxía da arte, recoñecemos agora unha
experiencia física do corpo entendida como un significante en
continua alteración10. Atendendo a este enunciado, o noso corpo
negará unha única catalogación xeral e permitirá a influencia dun
conxunto heteroxéneo de dinámicos axentes que modificarán a
nosa epidermes ao tempo que dirixirán o noso comportamento
social. Xa centrados na modernidade, estas estruturas sociais
estarán profundamente condicionadas por arcaicos patróns de
conduta que foron cuestionados a posteriori desde algunhas
plataformas onde se desenvolvía a arte de acción, a práctica cul-
tural periférica, unha loitadora arte feita por mulleres ou o ám-
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bito do queer, entre outros comportamentos de resistencia. Es-
tes patróns –estudados profundamente por autores como
Foucault e tamén suxeridos  desde o construtivismo en socio-
loxía, ou desde a negación da conduta natural sostida por Marcel
Mauss– van ter unha importancia capital á hora de modelar o
noso comportamento en sociedade, xerando a aparición de di-
ferentes suxeitos, que han conformar esa variada cartografía do
corpóreo a que antes nos referíamos. 

A partir sobre todo da década dos sesenta e das súas grandes
convulsións entrarán en xogo novas situacións que á súa vez
propiciarán a aparición doutras categorías para o corpo, presen-
tándonos –e nisto a irrupción da imaxe desempeñou un papel
fundamental– fortes contrastes que serán difíciles de esquecer:
Un denso tráfico iconográfico circulando atropeladamente entre
os horrores do nápalm, a glamourosa vida das estrelas nortea-
mericanas ou a fame de América Latina conviven agora nun
mesmo escenario11. Esta sobresaturación da imaxe e a súa cons-
tante visibilidade en importantes medios coma a televisión, o
cine ou a prensa escrita, concederalle un protagonismo pouco
habitual ao corpóreo naquelas sociedades cun certo nivel de

desenvolvemento. Neste sentido, a cultura de masas comezará a
gañar presenza en amplos círculos de poboación e a ser un im-
portante caldo de cultivo para as propostas que empezaban a
inundar o convulsivo panorama cultural da época. Esta condi-
ción axudará a consolidar unha defensa do corpo como vehículo
ideolóxico da produción cultural, sendo reclamado como eixe
vertebral desde categorías tan importantes coma a performan-
ce. Xa nos setenta, falar de acción significará falar do corpo
como espello da expresión íntima do creador. As intelixentes
propostas de autoras como Carolee Schneemann, Lygia Clark,
Gina Pane ou cara ao final da década, Ana Mendieta, son un claro
testemuño. Desde este momento, a fecunda relación que se
establece entre o corpo e a arte de acción non se corresponderá
cun supremo acto individual de creación senón que posibilitará
un espazo aberto para as preguntas, as propostas ou as comba-
tivas resistencias12. 

III- CONTIDOS

Para finalizar, propomos un breve percorrido polos diferentes
discursos que integraron estas xornadas de arte de acción e que
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en maior ou menor medida sintonizan coas observacións que
estivemos desenvolvendo até o momento. 

AA tteemmppeessttaa ddee ,, de AAnn ddrrééss  SS eenn rraa , abriu con enerxía esta terceira
edición de Chámalle X. Aproveitándose quizais da claustrofobia
que produce un reducido habitáculo nos sotos da facultade, o
seu relato preséntanos de modo obsceno, irónico e descarnado
situacións cotiás que reflicten algunhas das lamentables lacras
da nosa sociedade. Amparado por un osixenante sentido do
humor, Senra ridiculizará e cuestionará sen descanso a daniña
intransixencia política, a indecencia moral da tele-lixo ou as
intricadas reviravoltas dun sexo reprimido. Recordándonos o
magnífico traballo de autores tan dispares no uso dos soportes
como Sherman, Anthony Goicolea ou Hoogerbrugge, Andrés
adoptará unha sucesión de esquizofrénicas personalidades que
o conducirán desde a máis absoluta submisión ao máis intole-
rante fanatismo. Deste xeito, comprobamos como nun espazo
curto de tempo o artista lambe con esmero os nosos zapatos,
ofrécenos con luxuria as súas nádegas ou oféndenos cunha agre-
siva pose hitleriana. Os asistentes á acción (aos que previamente
se lles deu unha lanterna para alumear o escuro recinto) deben

seleccionar con coidado o obxectivo da súa luz xa que son moi-
tos os detalles que nos chaman a atención neste espazo minu-
ciosamente planificado. Habitamos un escenario artificial onde
xunto a inquietantes vídeo-proxeccións, provocadores autorre-
tratos fotográficos, debuxos que circulan arredor de compro-
metidas visións do sexo ou o que parece un opresivo ámbito
familiar, conviven outros ornamentos domésticos dun marcado
gusto kitsch. Ao coñecer a súa traxectoria é doado advertir que
este particular set non fai senón retomar parte das principais
obsesións que perseguen a Senra xa desde traballos como Se-
mióticas del wc, After Be Fucked II ou Cuando murió mi padre;
propostas que desvelan un universo persoal especialmente com-
prometido en conceder especial relevancia a un abano de senti-
mentos e posibilidades fóra do canonicamente establecido. 

EEnnttrreeggaass ,, da artista galega AAnnaa   GGii ll, foi o segundo dos traballos
presentados. Iniciando un calculado ritual, Ana entra na sala
dirixíndose a unha pequena mesa redonda sinxelamente cuberta
cun artesanal mantel branco. Nada se improvisa e todo parece
discorrer conforme un milimétrico guión. Sobre a mesa, unha
botella de viño tinto e unha copa. Destapa a botella e con parsi-
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monia sérvese xenerosamente. Cátao a modiño, observa con
detención a súa cor, recreándose en cada paso do cerimonial que
pronto nos converterá en profanadores dun espazo íntimo.
Pouco a pouco, o seu impecable vestido branco metamorfosea-
rase nun conxunto de torpes manchas producidas cando os
espectadores introducen os seus dedos na copa de viño e dirixen
estes cara ao seu corpo. No entanto, fronte ao que podería pare-
cer un sacrificio, encontramos unha entrega consentida des-
cubrindo que a autora sabe como levar as rendas do xogo para
ser a vítima de quen verdadeiramente lle apetece. Desde este
posicionamento a artista non desenvolverá un rol pasivo, toman-
do a iniciativa e elixindo en todo momento quen pode manchar
a súa inmaculada presenza. Grolo tras grolo, Ana Gil irá gañando
presenza. Especialmente interesada na acción como acto de
resistencia, define un corpo fóra do arquetipo de feminidade
vulnerable, conquistando aínda maior protagonismo cando a
artista sae ao espazo público e se fai forte entre os viandantes. 

Con VVoosstteeddee   eessttáá  bbaa lleeiirroo,, do tamén galego RRooii   FFeerrnnáá nnddeezz ,  o
espazo urbano empapa a performance, presentando un esce-
nario aberto onde todo pode ser viable. Roi comeza o seu perco-

rrido case en solitario. Vestido cun elegante smóking negro e
paradoxalmente descalzo, tira con esforzo dun típico carro de
supermercado no que destaca, entre grandes bolsas de lixo, un
anticuado televisor. Mentres camiña, mostrará especial interese
por convencionais parellas que pasean felices o seu prezado filli-
ño. Timidamente achegarase a eles. Deténdose ao seu carón,
intentará establecer un imposible paralelismo entre a súa persoa
e o que para o artista podería xa funcionar como un patrón de
familia-clase-media-heteronormativa. Nestes xestos, encontra-
mos as primeiras mensaxes; case poderíamos dicir a esencia do
contido fundamental do seu traballo. De agora en diante a súa
narración enfrontaranos coas tráxicas secuelas derivadas da idio-
tez dunha poboación manipulada por un poderoso e dominante
universo mediático. 

Xa detido na emblemática praza da Peregrina, Roi constrúe
teimosamente unha primitiva estancia con pedras, area e unha
cadeira. Entrementres, un molesto e incesante ruído do televisor
consegue facerse co protagonismo. Pasado un tempo, observa-
mos a sutil presenza dun pequeno soldado de xoguete que zig-
zaguea polo chan, desafiante. Percibimos daquela outro son, me-
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cánicos ecos que imitan refachos intermitentes de disparos. A
televisión como metáfora de alienación e submisión segue a con-
dicionar gran parte da performance, recordándonos o perigo po-
lítico que este medio encerra cando nos ameaza cun “interesado
efecto de realidade”13. Dentro deste ambiente adulterado sere-
mos testemuñas dun infrutuoso e repetido berro do artista cara
ao soldado; un estéril monólogo que será quen de reflectir desde
pequenos conflitos persoais até  grandes e tráxicas batallas. Malia
o evidente, VVoosstteedd ee  eessttáá  bbaa lleeiirroo saberase afastar intelixente-
mente desta lectura inmediata e desde unha plataforma máis
ampla cuestionar o maquiavélico mecanismo que fortalece o sis-
tema deixándonos a todos sen escapatoria. Mediante o emprego
dunha comprometida ficción fronte á intransixencia da suposta
verdade testemuñal dos mass media, esta acción de ferrado14 de-
fenderá sen descanso a capacidade individual para decidir; aquilo
que nos permite afastarnos da triste uniformidade que nos rodea
e evitar deste modo a ameaza constante dun infinito baleiro.   

A presión física e psicolóxica que en moitas ocasións soporta o
suxeito feminino como consecuencia das imposicións dunha
estancada estrutura patriarcal centrará o interese da performan-

ce titulada GGiimmnnaass iiaa   ppaa ssiivvaa .. Esta acción foi presentada polo
colectivo coñecido como AAss  33   MM aarr ííaa ss, composto por AAnn ddrreeaa
CCoossttaass  LLaaggoo , EElleennaa   GGóó mmeezz   DD aahh llggrreenn, EEvvaa   MMaa rrtt íínneezz  VViill llaarr e
PPaattrr iicc iiaa   VVaallvveerrdd ee  EEsstteeiirroo. Reforzando a presenza e a calidade das
propostas realizadas desde o contexto cultural galego, este grupo
de mozas séntese realmente cómodo a través da práctica da
acción, desenvolvendo con intensidade e rigor un traballo exce-
lentemente articulado; un facer que busca unha comunicación
directa especialmente interesada en cuestionar determinadas
parcelas que desde sectores conservadores da nosa sociedade se
asumen como inquebrantables. En sintonía con traballos anterio-
res como AA   bbooaa   vviiddaa , esta acción comprométese coa denuncia
sen por iso recorrer á incómoda evidencia, priorizando unha
imaxe desprovista de barroquismos, profundamente impactante.
O proceso é longo, poderíamos dicir que incomodamente pro-
longado. Desde o primeiro momento, os corpos de dúas mulleres
danlle as costas ao público cubríndose desde a cabeza até a cintu-
ra cunha especie de saco negro, indumentaria que nos recorda os
crueis métodos aplicados nas torturas carcerarias. O resto do seu
corpo permanece espido, semi-oculto por unhas medias de
malla. Escrupulosamente inmóbiles, esperan. Transcorridos uns
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interminables minutos, entran en escena dúas mulleres impeca-
blemente vestidas. Demostrando un facer profesional, axustarán
nos glúteos das súas compañeiras pequenas terminais que
conectadas a un ordenador provocarán a través de descargas
eléctricas o movemento involuntario dos músculos15. Este con-
xunto de situacións conformará o núcleo dunha performance que
durante os seus catorce minutos de duración converterá o cor-
póreo en soporte dunha activa denuncia, situando en primeiro
plano de contido o papel subordinado que inxustamente se lle
impón á muller nas nosas avanzadas sociedades. Cunha forza
estarrecedora, cuestionarán a lexitimidade da dor como unha vía
para construír unha estereotipada beleza feminina, un arquetipo
que non fai máis que fortalecer os canais de dominación masculi-
na. Non obstante e a pesar da falta de saídas que parece destilar o
seu discurso, acabamos descubrindo unha esperanzadora ventá
aberta. Así, nun inesperado desenlace as anónimas e pasivas efi-
xies descubrirán finalmente o seu rostro, desconectándose con
determinación  de todo tipo de imposicións. 

A través dunha interesante e prolongada traxectoria, a artista
catalá MMaarr ííaa  CCoossmm eess converteuse nunha referencia esencial ao

falar de performance no Estado español, manifestando un mar-
cado interese en utilizar a práctica da acción como unha efectiva
ferramenta para relacionarse co mundo e coas persoas. Pro-
cedente do campo da antropoloxía, conducirá os seus intereses
cara ao estudo das relacións interpersoais, utilizando como so-
porte principal o seu corpo e a participación directa do que a au-
tora prefire denominar audiencia. Respondendo a esta vocación
polo antropolóxico, Cosmes extraerá do ser humano e da com-
plexidade das súas actitudes a base sobre a que constrúe a maio-
ría das súas narracións, demostrando unha predilección polas
series de accións que se complementan e reforzan entre si. Nes-
te senso, LLee  LLiieenn  eesstt   rroouuggee poderíase entender como unha voz
comunicante, vinculando así o concepto fundamental deste tra-
ballo con contidos presentes noutro tipo de propostas como
Encuentros fugaces, Un trago ou Niños perdidos. Como é habi-
tual nos traballos de María, a estrutura que constrúe Le Lien est
rouge é sumamente sinxela. Fiel a este aforro de recursos, soa-
mente necesitará a colaboración dun asistente que automatica-
mente se converterá en parte imprescindible da performance.
Entre a artista e o seu colaborador, interporanse moitos metros
de fío encarnado, fío que terminará en senllas bobinas que cada
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un dos participantes introduce na boca. Despois de efectuar
áxiles movementos da lingua, cabeza e tronco, a artista intentará
atraer a un suxeito que oscilará desde a posición de vítima a ob-
xecto de desexo. Non sabemos cal dos dous estados acabará ven-
cendo. Do mesmo xeito que no extenso ámbito das relacións,
dependerá do que un e outro se propoñan.   

Aínda alumnos da facultade, TTaanniiaa   CCaa llzzaa ddoo  RRooddrr íígguueezz, OOllaall llaa
CCoorrttiizzaass  VVaarreellaa , MMaarr ííaa  CCaasstteellllaa nnooss  VViicceennttee , JJuuaann   JJoosséé  CCoonnddee
FFeerrnnáánnddeezz, CCaarroolliinnaa  CCaalluuoorrii, SSaabbeellaa  CCoorrrreeaa  CCoommeessaaññ aa e DDaavviidd
CCrreesspp oo xúntanse para formaren o grupo OOrr iieenn ttee--AAcccc iiddeennttee.
Xa desde a dicotomía que nos presenta o seu propio nome intuí-
mos unha reflexión que podería circular arredor de coñecidos e
perigosos abismos moi presentes en pervertidos espazos da
nosa sociedade capitalista. Coincidindo con esta suposición,
pronto nos decataremos que a temática principal da súa propos-
ta analizará con calma determinados vicios que empapan o noso
contexto cultural e que conforman un statu quo moi afastado
dese descoñecido Oriente que integran na súa propia denomi-
nación. No entanto e salvando a crueza que encerra esta idea,
Oriente-Accidente  apostará por un magnífico sentido do humor

como soporte exclusivo da súa poética. Baixo este propósito,
porán en escena un elocuente e cómico karaoke advertíndonos
dos riscos que encerran pandemias primeiromundistas como a
insatisfacción, a soidade ou a ditadura dun consumismo voraz.
Deste modo, o melancólico tema popularizado por Harry Nilson
titulado “Without You”16, funcionará como unha chamada de
atención fronte ao perigoso construto social que nos define des-
de hai xa algunhas décadas; un modelo que describe sen descan-
so toda sorte de fragmentacións. Debedores dun mainstream
postindustrial, estes creadores substituirán as súas cabezas por
unha sobria caixa de cartón propondo este novo elemento como
un fío condutor que aglutina un monocorde pensamento. Refor-
zando esta alienación mental, todos visten un vaqueiro e unha
camiseta branca cun círculo encarnado á altura do corazón.
Unha ridícula escenografía, criticará a amoralidade dunha con-
sentida manipulación cultural promovida desde medios como a
televisión ou o mercado do disco ou do cine.    

A traxectoria de HHiillaarr iioo  ÁÁllvv aarreezz demostra un perseverante
interese pola práctica da performance e a busca incansable de
fórmulas que poidan autoxestionar a arte de acción. Neste senso
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e sobre todo desde o ano 1993, vén desenvolvendo un importante
labor pondo en funcionamento interesantes proxectos como La
Oficina de Ideas Libres, Acción MAD17 ou Per amor a l’art. 

CCaabbeezzaa  pprrooyyeeccttoorraa ofreceunos unha particular lectura dalgun-
has das propostas Zaj que inundaron o panorama artístico na
década dos sesenta e setenta. Esquivando unha intención his-
toricista, esta acción arranca coa palabra Zaj proxectada na
parede e acaba coa coñecida frase de Walter Marchetti en que se
establece un intelixente paralelismo entre o propio grupo e a
dinámica dun bar18. Dentro desta paréntese, repítense as imaxes
que –de forma directa ou indirecta– fan alusión a clásicos refe-
rentes como Knizak, Cage, Ferrer ou Hidalgo. Hilario comezará a
súa narración sentado de costas ao público. Cada vez que as
imaxes do proxector cambien, o artista realizará metodicamente
unha breve acción que versionará –coma se dun espontáneo
ready-made se tratase– as históricas propostas que no seu
momento convulsionaron un estancado panorama artístico. 

Xa case finalizando esta terceira edición de Chámalle X, RRoossaa
GGaall iinnddoo deleitounos cunha contundente proposta. Impecable-

mente executada, ““AA  ttrraavvééss  ddaa  ffoorrmmaa””..  PPeerrffoorrmmaa , articulará a súa
estrutura baseándose en dúas partes ben diferenciadas entre si.
A pesar desta dualidade, o contido do seu traballo transparentou
unha perfecta harmonía construíndo un poema visual e sonoro
inzado de múltiples referencias procedentes dun suxestivo uni-
verso particular. Desde o íntimo, observamos como a trama na-
rrativa da acción se nutre de recordos situando en lugar prefe-
rente un conxunto de atropeladas palabras que intentan deses-
peradamente conxelar o devir do tempo, a propia vida. Xogando
coas diferenzas entre o ser e o estar, ambos os termos contamí-
nanse nun facer promiscuo, propóndonos un terremoto de sig-
nificados: crear, orixinar, constituír, permanecer, quedar, resistir,
ter, atopar, pertencer, ocorrer... Este incansable caos gramatical
vaise esforzar en fusionar o agora co onte, o eu co ti, o aquí co
alá. Formando parte desta intanxible trama, unha gran vídeo-
proxección serve de escenario de fondo mostrándonos un tré-
mulo retrato da bela paisaxe canaria. Xa dentro do que pode-
ríamos considerar a segunda parte da performance, a artista
abandonará definitivamente a palabra para –en absoluto silen-
cio– esperar con tranquilidade sucesivas mutacións do seu ros-
tro. A través dunha proxección dirixida desde un ordenador,

chámalle x // 2006 //34 //

                                         



Rosa Galindo deixará de ser para se ofrecer como lenzo a un va-
riado conxunto de identidades. Quizais entre este múltiple mo-
saico, acabará atopando o que realmente desexa. 

Para cerrar as xornadas deste ano tivemos o honor de contar coa
presenza do coñecido e prolífico artista JJuuaann  HHiiddaallggoo . Tantas
liñas se escribiron sobre el que resultaría moi difícil intentar con-
tribuír con algo novo nun texto tan breve coma o que nos ocupa.
Por iso, evitaremos relatar agora as súas innumerables achegas
ao campo artístico para nos centrar na lectura da proposta que o
trouxo até a nosa facultade.  

Ante unha sala ateigada de público, Hidalgo ofreceunos un dos
seus xa clásicos dd eessccoonncc iieerrttooss. Coa orde que dita unha partitura,
o artista inicia un persoal víacrucis, substituíndo a cruz por un-
ha cadeira e a oración por un singular autocastigo. Descubrimos
daquela un agnóstico proceder que poderíamos relacionar cun
dos erros máis desafortunados do ser humano: a constante equi-
vocación. Aproveitándose da reiteración como elemento com-
positivo, os estados anímicos que o artista transmite son moitos
e pódense percibir con claridade. Dor, arrogancia, descaro, he-

donismo ou luxuria, serán soamente algúns exemplos. Demos-
trando un gusto pola utilización de diferentes disciplinas, esta
acción combina escritura e música como partes importantes da
súa estrutura. Deste xeito, paseará cunha provocadora cartolina
na que confesa non ter ideas, chamará insistentemente a nosa
atención ou confesaranos o desexo dunha pracenteira viaxe cara
ao sur que parece condenada ao fracaso antes da partida. Como
acostuma, o conceptual convértese en útil fundamental e o
tempo articúlase como outro material máis da performance axu-
dando a construír un espazo único onde axiña seremos
absorbidos. A medida que a acción avanza a atmosfera da sala
énchese de Juan Hidalgo, chegando con estarrecedora faci-
lidade ao curruncho máis recóndito das nosas emocións. Aní-
micamente trastornados, asistimos a un continuo desborda-
mento dos límites gozando da burlona transgresión que suscita
o seu discurso. Caetano e os vapores do ron encargáronse de
facer o resto. 
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1 Pensemos na obra de críticos como Clement Greenberg e o traballo de artistas
por el defendidos como Jackson Pollock, Mark Rothko ou Willem de Kooning, entre
outros.  

2 Nótese que non imos establecer ningunha diferenza de significado entre os ter-
mos performance e acción.  

3 Sen entrarmos en valoracións, recordemos propostas recentes como IMAN en
Vila Nova de Famalicão; Portugal, eBent e Kabaret Obert en Barcelona, Contene-
dores en Sevilla, Festival ALT en Vigo ou Acción MAD  e Jamón-Kinkkua en Madrid,
entre outros.    

4 Recordemos as lúcidas provocacións do movemento Fluxus ou o impacto de pro-
postas como 18 happenings en 16 partes [Allan Krapow], Alento de artista [Piero
Manzoni], Antroprometrías do período azul [Yves Klein] ou Alegría da carne
[Carolee Schneemann]. 

5 Con estas afirmacións non pretendemos negar o valor do xeneroso carácter inclu-
sivo da arte de acción que xa desde as experiencias do dadaísmo, o surrealismo ou
o futurismo souberon demostrar a eficacia que implica o uso simultáneo de dife-
rentes soportes expresivos como o teatro, a poesía ou a música. Do mesmo modo
e sobre todo a partir dos setenta do século pasado, gustaríanos destacar as valiosas
contribucións de procesos performáticos noutras disciplinas coma a videoarte ou
a instalación. 

6 Nos grandes núcleos urbanos de países como Arxentina, México ou Cuba é fre-
cuente atopar unha arte de acción en que a denuncia e a reflexión sobre a súa pro-
blemática sociopolítica se converte nun dos intereses fundamentais do proceso.

Por outro lado, fronte ao espazo cerrado da galería ou o museo, con frecuencia se
prefire o espazo público como marco de encontro entre o artista e un activo recep-
tor. Neste sentido, recordemos a traxectoria do colectivo cubano Enema, o
Encontro Internacional de Arte de Acción desenvolvido o pasado abril na cidade de
Bos Aires ou as críticas propostas do colectivo Mujeres Creando de Bolivia. 

7 É interesante recordar o artigo de Nieves Correa titulado: “En defensa del artista
gestor, nómada, cazador y recolector”. Entre outras preocupacións, a autora xa
vaticinaba esa perigosa domesticación da performance que nós formulamos como
posible, alertando da sua progresiva institucionalización a finais do século pasado.
V. Nieves Correa. “En defensa del artista gestor, nómada, cazador y recolector”.
Fuera de Banda. Nº 5, outono 1998.   

8 Nun texto anterior explicábanse as razóns fundamentais que sosteñen a liña xeral
das xornadas. Cfr. Carlos Tejo, Castillos en el aire, Vicerreitoría de Extensión
Universitaria e Estudantes, Universidade de Vigo, 2005, pp. 9-13. 

9 Un bo exemplo témolo nas teses mantidas por Ernesto Guevara “El Che”, recolli-
das no seu libro El socialismo y el hombre en Cuba. Na súa política defendía un
afastamento das posturas máis reaccionarias do que el mesmo consideraba unha
arcaizante ideoloxía soviética, entendíase a cultura como un axente dinámico que
puidese interactuar no plano político e social sen recaer no dogma ou no panfleto.
Esta política cultural debuxaba un individuo capaz de transformar o modelo social
utilizando a produción cultural para erradicar as inxustas desigualdades producidas
polo capitalismo, servindo –ao mesmo tempo– como un necesario alimento para o
espírito. Baixo parecidas intencións, recordemos tamén a escultura social formu-
lada por Joseph Beuys ou determinadas teorías acerca da produción e distribución
da cultura defendidas no  pensamento do filósofo italiano Toni Negri.    
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10 En concreto referímonos a determinados contidos dentro da obra de autores como
Mary Douglas, Marcel Mauss, Pierre Bourdieu, Heidt ou Foucault, entre outros.    

11 Estes anos acolleron grandes cambios a nivel social e político. Xunto ao triunfo da
Revolución Cubana nos anos sesenta asistimos tamén ao asasinato de Kennedy, a
polémica guerra do Vietnam, o movemento hippy en Estados Unidos, a revolución
de maio do 68 en Francia, a chegada do home á lúa ou as crecentes tensións entre
os dous grandes bloques do momento: URRS e EUA.  

12 Entrementres, na illada España dos sesenta e setenta a arte de acción podería ser
cualificada como unha rara avis, destacando polo seu tesón e compromiso as
accións de Zaj, propostas puntuais como a exposición Machines [Sala Lleonart de
Barcelona, 1964], o catalán Club 49 ou as valiosas achegas de personalidades como
Valcárcel Medina ou Nacho Criado. Coa pseudo-explosión cultural dos oitenta, a
acción en España mantivo unha tímida visibilidade sen saír de circuítos máis ou
menos alternativos. Recordemos o espazo “P” en Madrid, o grupo Rompente en
Galicia, os numerosos eventos organizados polo poeta de Lleida Carles Hac Mor ou
determinados proxectos expositivos como Fuera de formato [Centro Cultural de la
Villa. Madrid, 1983]. Xa a final da década cabe destacar a actividade desenvolvida
polo colectivo valenciano ANCA ou os encontros organizados polo artista e profe-
sor Bartolomé Ferrando no IVAM.    

13 Así denomina Bourdieu unha das tácticas de manipulación ideolóxica da tele-
visión. Cfr. Pierre Bordieu, Sobre la televisión, Editorial Anagrama, Barcelona,
1997, p. 138.   

14 Roi Fernández titula así unha serie de accións coas que traballa nestes momen-
tos. o termo fai alusión ao que se denominou escolas de ferrado. As escolas de

ferrado persistiron en Galicia até  a década de 1970. Propias de zonas rurais, chamá-
banse así porque ao profesor se lle pagaba cun ferrado [medida utilizada principal-
mente para cereais, legumes ou sementes, que podía equivaler entre vinte e doce
quilos]. Instaladas en locais rudimentarios ensinábanse as destrezas básicas [ler,
escribir e nocións elementais de matemáticas]. Organizados polo propio lugar, os
nenos acudían despois de remataren as tarefas do campo. 

15 Terapia utilizada en algúns tratamentos de beleza, coñecida como electroesti-
mulación. 

16 Este tema foi composto por Pete Hamy e Tom Evans no ano 1971. Álbum: Nilsson
Schmilson.   

17 Proxecto de comisariado de arte de acción xunto á artista Nieves Correa. 

18 “Zaj é coma un bar. A xente entra, sae, está; toma unha copa e deixa unha pro-
pina”. Walter Marchetti, Madrid, 1966. 
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