
Quizais resulte un tanto estraño iniciar unha charla que ten
como obxectivo achegarnos á obra dun autor, titulándoa tal e
como fixemos con esta: Nunca souben que fai Juan Hidalgo, así
que probemos unha vez máis. Pór un título destas características
pode responder a unha causa moi precisa: é posible que haxa
quen pense que descoñezo a obra e a traxectoria seguida por este
autor ou que, incluso, sexa esta a primeira vez que escoito falar
del. Se iso fose así, o propio sentido extravagante da situación
determinaría o feito de que nun arrebato de sinceridade puidese
afirmar desde o principio da miña intervención que ignoro o que
este fai. A dita posibilidade –real, aínda que un tanto inverosímil
dadas as circunstancias– parece que queda despoxada de cal-
quera fundamento se temos en conta dous feitos.

En primeiro lugar, suporía considerar que os que organizan estas
xornadas, contravindo o seu propio cometido –aínda que non
sexa máis que nominal– estarían desorganizando as mesmas e,
por iso, boicoteándoas. A función que a organización desem-
peñaría iría dirixida non a coordinar e promover senón a espallar
o ridículo –ou, se cadra, a desorde– e para iso nada mellor que
chamar a falar sobre un tema a alguén que non ten nin idea do
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mesmo. Aínda no suposto de que esta fose a desafortunada con-
tribución performática que desde a organización se efectúa a
unhas xornadas dedicadas á acción, o resultado xeraría tan só
unha confusión –de certo, bastante ordinaria e simple– que se
volvería en último extremo en contra de quen a propuxera:
mostrada a ocorrencia –ou sexa, queimado rapidamente o chiste
e alporizado o público asistente–, non existiría posibilidade nos
próximos anos de seguir propiciando encontros coma este, dado
que todo o mundo sabería que os organizadores e organizadoras
carecen de seriedade e credibilidade á hora de montar eventos,
posto que ou non teñen idea de o facer ou, polo contrario, gozan
mofándose do persoal.

Agora ben, esta posibilidade a que se aludía ao comezo –a igno-
rancia da traxectoria seguida por Juan Hidalgo– tamén queda
posta en dúbida por unha segunda cuestión que garda estreita
relación coa propia fórmula lingüística utilizada no título. Neste
sentido, o feito de non saber qué fai este artista non é algo que
derive dun descoñecemento, senón, polo contrario, dun recoñe-
cemento: non é a primeira vez que abordo a obra de Juan
Hidalgo, no entanto –e a pesar desta circunstancia–, non podo

máis que asumir que os meus intentos previos poden ser consi-
derados como baldíos, en tanto que o obtido deles foi sempre un
non saber. Un non saber que non impide que, malia sospeitar de
antemán o morno resultado que, sen lugar a dúbidas, deparará
esta nova tentativa de aproximación, a mesma poida ser realiza-
da. Ou dito noutros termos: aínda que intuamos con certeza
abonda o escaso valor desta intervención –e da súa conseguinte
vontade explicativa–, iso non vai supor obstáculo ningún para
que a mesma sexa efectuada.

Deste xeito, dado que probar, é dicir, dado que efectuar un novo
ensaio hermenéutico non ten por que nos resultar gravoso,
podémoslle fincar o dente ao tema e comprobar, unha vez máis,
que o noso exame máis que demostrar a incuestionabilidade dal-
gún feito e/ou a verdade dunha afirmación, só pode ir encarrei-
rado a degustar o sabor que deixa saber que, ao final do intento,
nin se vai obter conclusión ningunha nin, en menor medida, se
vai chegar a saber nada. Nada salvo o propio coñecer a nosa
propia insuficiencia. Debido a iso, querendo levar a cabo un labor
de cata, só imos obter como certeza o noso cateamento, é dicir,
a nosa suspensión. Feito que, desde un primeiro momento, nos
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empurra ao ámbito dunha paradoxal ciencia da ignorancia que,
nin tan sequera é douta á maneira proposta por Nicolás de Cusa,
senón mera conciencia –que non seguridade– do noso instante e
da nosa percepción. Unha conciencia que en 1967, tres anos
despois da primeira actividade Zaj do mes de novembro de 1964
–un traslado polas rúas de Madrid de tres obxectos cuxa forma
resultaba complexa– algúns críticos non dubidaron de cualificar
de tomadura de pelo e de lilaina soberanamente bouba. 

Porén, convén que nos deteñamos nalgunhas das afirmacións
que acabamos de realizar, xa que estas están dando por supostas
certas cuestións que non deben pasarnos inadvertidas.

En primeiro lugar, se comezamos polo final do apuntado, ato-
parémonos co feito de que aludimos a un termo –Zaj, pero que
é Zaj? Zaj é Zaj porque Zaj é non-Zaj– que, sen posuír previa-
mente un significado propio, retén a propiedade de ser indisolu-
ble de Juan Hidalgo. Deste modo, falar de Juan Hidalgo implica
ineludiblemente ter que facer referencia a Zaj e á situación que
Zaj propicia, unha situación que é coma a dun bar no que a xente
entra, sae e está. Un bar onde, entre outros moitos, nos vemos

obrigados a mencionar moi especialmente a Walter Marchetti
–autor do símil anterior– e a Esther Ferrer, así como a recoñecer
personaxes como Ramón Barce ou Tomás Marco. Desde esta
perspectiva, falar de Juan Hidalgo supón ter que aludir tanto a
unha situación –a unha posibilidade de acción multiforme e
fronteiriza de natureza artística que se materializa a partir dun
momento dado–, como ter que mencionar unha agrupación de
autores que, formados maioritariamente na linguaxe musical,
sitúan a mediados da década de 1960 e no ámbito dun Estado
español que estaba vivindo a conmemoración parafascista dos 25
anos de paz, o rexistro do universo sonoro máis alá do espazo
instrumental.

De igual xeito que sucedera desde 1962 con Fluxus, as actividades
Zaj posteriores a 1964 –aínda que non hai que esquecer que desde
1961 se dá un pre-Zaj no que asistimos a composicións-accións
tan determinantes para a música aleatoria e/ou para o espazo
performático como as representadas por A letter for David
Tudor, para un pianista, piano y cuantos objetos sean necesarios
(xuño de 1961) ou por El recorrido japonés (febreiro de 1963),
peza en que un intérprete pode facer con calquera obxecto un
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percorrido calquera de duración indeterminada–, de igual ma-
neira, insistimos, que os eventos Fluxus tomaban en moitas oca-
sións como punto de referencia o espazo musical para transfor-
mar o discurso sonoro na provocadora colaxe dun dicir feito de
corporalidade, acción, expresividade e desobxectualidade, Zaj
parte –aínda que sen compartir de todo– dunha similar inquie-
tude transterritorializadora. Unha inquietude en que as rela-
cións establecidas entre Fluxus e Zaj van gardar unhas concomi-
tancias como as que existían, segundo o propio Juan Hidalgo
puxo de relevo, entre Charles Chaplin e Buster Keaton. Non é
estraño, xa que logo, que cando desde Fluxus se invite a Zaj a se
integrar no movemento, Juan Hidalgo, dando as costas á propos-
ta, devolva o envite invitando a Fluxus a integrarse en Zaj.

Con todo, antes de entrar no significado desta transterritoriali-
dade, é dicir, no sentido que alberga un espazo no que calquera
especificidade lingüística se articula desde a promiscuidade,
convén que nos deteñamos noutra das afirmacións realizadas
anteriormente. Unha afirmación en que textualmente sinalamos
non tanto non saber qué fai Juan Hidalgo, como non saber qué
fai este artista.

Por medio desta aseveración estamos acoutando cal é o espazo
no que a actividade de Juan Hidalgo se desenvolveu: un espazo
que, parafraseando o título dunha exposición que supuxo en
1983 unha temperá recuperación do conceptual, sitúase nun per-
manente fóra de formato. En efecto, Juan Hidalgo, con indepen-
dencia da súa formación como pianista e compositor, dedícase á
realización de prácticas artísticas plurais que deambulan, como
el mesmo tantas veces apuntou, entre a órbita posduchampiana
da anartisticidade, o aceno humorístico de Satie e a sonoridade
obxectual de Xoán Gaiola, máis coñecido por John Cage, a quen
coñece no prestixioso festival de Darmstadt na data temperá de
1958 e con quen manterá unha estreita e estimulante relación
baseada na amizade e na admiración.

O carácter determinante deste encontro foi sempre recoñecido
por Juan Hidalgo, para quen Cage e o zen, o azar e a imposibili-
dade física do silencio, as accións e a vida, a desexpresividade do
artista e o feito de desprover a arte do eu, ou a concepción visu-
al da música e o carácter sonoro do mundo dos obxectos confi-
guran un todo polo que Zaj se desenvolveu con elegante soltura
e áxil afinación. De feito, sen a amizade e admiración a que aca-

 



bamos de facer referencia, a presenza de John Cage nesa sor-
prendente anomalía histórica –entendida así, loxicamente, den-
tro do contexto peninsular– protagonizada polos Encontros de
Pamplona de 1972 sería impensable. Tan impensable, non obs-
tante, como a execución do primeiro ready-made sonoro com-
posto por este autor, os coñecidos 4'33'' , como peza inaugural 
da primeira actuación Zaj en público, desenvolvida no colexio
maior Menéndez Pelayo de Madrid o 21 de novembro de 1964. Ou
tan impensable, á súa vez, coma a realización en Bolonia durante
a última semana do mes de xuño de 1978 do proxecto Il treno di
John Cage (Alla ricerca del silenzio perduto) coma a homenaxe,
por pór un último exemplo, que o Festival de Outono de Madrid
lle dedicou ao compositor norteamericano en 1991, pouco me-
nos dun ano antes do falecemento deste.

Ao posibilitar Cage a articulación dunha nova mirada que supón
o contacto cunha renovada escoita asentada na propia vida duns
sons que son roce e gozo, calor e cor, pasar e pousar, a transte-
rritorialidade a que fixemos alusión con anterioridade formúlase
con toda a súa plural evidencia. En relación con iso, a vontade
transgresora e promiscua que desprega a actividade artística de

Juan Hidalgo responde –e espero que non se nos mal interprete,
dado que non imos empregar o termo na súa acepción máis es-
tendida– á actividade propia dun artista multimedia. É dicir, á
práctica dun artista impropio que deambula permanentemente
por medios distintos, posto que os mesmos, ao non quedaren
concibidos como escusas para o artificio técnico e/ou o virtuo-
sismo profesional, non constitúen máis que camiños a través
dos cales as ideas se expanden e multiplican. Neste sentido –e
seguindo coa ironía– podemos apuntar que nos encontramos
ante un produtor multimedia amante dun facer preciso e dun di-
cir minimediático, pero que durante moitos anos viviu no ám-
bito do media-less, ou sexa, nese espazo en que se sobrevive con
medios un tanto exiguos e minguados.

O facer arte de Juan Hidalgo amósanos, por tanto, a diversidade
dun dicir que é actuar e dun actuar que, desbordando o musical
para entrar no parateatral, obxectualiza o sonoro para poetizar a
conciencia do instante e a beleza do banal. Ou formulando a
cuestión de forma aínda máis simple (ou, se cadra, máis comple-
xa): facer arte posibilita ver e oír, tocar e gustar, ulir e saber. Será
por este feito polo que a arte, tal e como escribirá Juan Hidalgo
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nun texto datado en 1995, será como estar na casa un domingo
pola mañá con sandalias, camiseta e calzóns ou como percibir o
penetrante aroma das xestas brancas, rosas e azuis dos cumios
canarios. Algo que, no fondo é para o noso autor similar a dicir
que é a idade da inocencia ou o láser que todo o atravesa ou o
perfume das feces fecais dos mortos.

Desde estas premisas, a multimedialidade aludida remítenos a
unha escritura que atravesa medios, que frecuenta canais, que se
disemina por prácticas en que a palabra e a imaxe, o obxecto e o
son, a acción e a partitura, se integran nun discurso en que a fo-
tografía, a instalación, o obxecto, a performance, o libro ou o CD
son utilizados respondendo sempre a unha vontade controlada e
precisa, restritiva e minimalizadora, distanciada e provocadora.

Co que levamos apuntado podemos entender mellor como,
desde un primeiro momento, calquera intento de saber qué é
aquilo que fai Juan Hidalgo choca frontalmente coa súa propia
práctica plural. Esta percepción agrávase non só cando a intenta-
mos circunscribir a unha división disciplinar que resulta plena-
mente obsoleta en relación co seu traballo, senón, de forma moi

especial, cando descubrimos que a dita práctica responde a unha
formulación que require uns parámetros diferentes de análise,
uns parámetros que, dados os puntos de partida iniciais que
asume Juan Hidalgo, tamén temos que axustalos ás característi-
cas propias desa realidade artística. Por este motivo, desentrañar
os códigos en que nos desenvolvemos implica trastornar os códi-
gos de que partimos. Ou coma aquel vello mestre zen puxo de
relevo: estar dispostos a baleirar a cunca de té. É dicir, aceptar
despoxarnos do sabido e daquilo que sen saber se sabe. Ou for-
mulando a cuestión doutro xeito: esquecer o aprendido e apren-
der desde o esquecemento.

Un novo zajecedario é o que Juan Hidalgo nos propón. Un zaje-
cedario co que, non obstante, temos que ter, tal e como puxe-
mos de relevo noutras ocasións, unha certa precaución: se bus-
camos desentrañar un código, se desexamos coñecer e, por iso,
falar e utilizar o mesmo, é inevitable que este responda a unha
institucionalización, dado que todo código se sustenta na nece-
sidade dun acordo; e iso a pesar de que todo acordo reclama, á
súa vez, a existencia previa dun código compartido. Deste mo-
do, asumir a necesidade de remover os nosos códigos para así
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poder facer uso duns novos e, paralelamente, facer que os mes-
mos non queden convertidos en fórmula lexicalizada require
unha especial atención que, de antemán, sabemos destinada ao
fracaso. Neste senso, se desexamos manter vivo o gato, debemos
deixar que corra sen axóuxere ningún e iso a sabendas de que
todo gato reclama un axóuxere. Por mágoa, o que sempre face-
mos –e unha mostra máis que evidente diso constitúena estas
mesmas palabras e o seu conseguinte ruxerruxe– é o contrario. É
dicir, buscamos co discurso transformar en lingua o que era fala.
O que, en verdade, supón sinalar que convertemos en cemento
histórico e formigón institucionalizado aquilo que tan só era o li-
vián po dun evento.

A inevitabilidade desta paradoxal situación –coa palabra ga-
ñamos, pero ao falar perdemos, algo que no ámbito das relacións
humanas de parella queda resumido nese acertado nin contigo
nin sen ti– colócanos no interior dun discurso en que Juan
Hidalgo se sente especialmente cómodo. Un discurso en que o
bastón logocéntrico non serve xa para apoiarnos, senón para que
algún vello mestre zen o utilice para darnos na cachola e así
sacarnos do soño da causalidade. Lemos desde a palabra, pero

tamén podemos dirixir a nosa lectura desde espazos en que
aínda que a linguaxe cale –feito que é ineludible, xa que sen lin-
guaxe non hai mundo–, o seu calado sexa efectuado sen tanta
virulencia. Uns espazos que, ao se atoparen dotados dunha mei-
rande impermeabilidade verbal, provoquen que a densa arga-
masa da codificación presente un granulado de impurezas que
faga que ese livián po do evento se mostre renitente a adquirir
un sentido compacto.

Por iso, se se nos permite agora un croque que permita desem-
barazarnos deste bucle en que estamos véndonos implicados,
pode resultar de interese centrar a nosa atención nese po do
evento que acabamos de mencionar, é dicir, nese pulviscular
zarandeo a que se nos invita desde moitos dos traballos de Juan
Hidalgo. E é que o po e os pos sempre foron materia recorrente
neste zajecedario que se deletrea con signos nos cales entender
é tan necesario como non coñecer, xa que se o primeiro –ti
entendes, non si?– nos leva a unha gaia ciencia –a un gai saber–,
o segundo –ou sexa, coñecer– precipítanos no dominio dun
saber normativo no interior do cal só aquilo que vai sendo des-
poxado de vida e tensión pode ser dito. 
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Dentro dun contexto de saberes que necesitan ser esquecidos,
de esquecementos que reclaman ser sabidos e de entenderes
que Juan Hidalgo harmonizou sen armarizar, convén incidirmos
agora nalgunhas cuestións que nos permitan desenvolver cunha
certa presteza dentro dos límites que estamos probando car-
tografar, uns límites que non veñen fixados de forma concluínte,
posto que se atopan sometidos a unha permanente modifi-
cación, similar, á súa vez, á acaecida co propio alcance e configu-
ración existentes en Zaj.

Neste senso, convén ter presente cómo o noso autor sempre
mostrou o seu rexeitamento a considerar Zaj como un grupo,
dado que o que máis lle interesou foi tomalo como unha actitude
e/ou unha disposición ante a arte e, por iso, ante a vida, obser-
vación que temos que situar no contexto das preocupacións
anartísticas vinculadas á galaxia Duchamp e aos asteroides do
sesenta e oito. Tendo en conta este feito, Zaj non só non é a
inversión de jazz –como algún iluminado e pouco avantaxado
deletreador propuxo–, senón que tampouco actúa como versión
dunha formación cerrada, se ben é certo que desde 1967, coa
integración de Esther Ferrer –a primeira muller que no Estado

español vai operar dentro do ámbito performático– ao contra-
grupo, este adquire unha configuración que desde entón é a que
habitualmente se considera como canónica. Feito que non supón
que as actividades Zaj impliquen a anulación doutras prácticas
paralelas dos seus membros –virís ou non–, nin tampouco a posi-
bilidade de que as cualificadas como tales –é dicir, as etiquetadas
como actividades Zaj– teñan que ser realizadas pola totalidade
dos seus integrantes ou por unha determinada parte deles.

Noutros termos, atopámonos perante un grupo que non é pro-
piamente un grupo ou, se se prefire, ante unha formación que
non é unha formación e cuxos produtos, ademais, presentan en
moitas ocasións a ausencia obxectual de resultados. Tendo en
conta todo iso podemos apuntar que, segundo recollemos nou-
tros textos e circunstancias, a actividade de Juan Hidalgo arti-
cúlase arredor dun baleiro (e entendemos pola dita actividade
tanto a vinculada á etapa pre-Zaj, como á Zaj ou á post-Zaj, é
dicir, aquela que se desenvolve con posterioridade a 1996, ano
da gran exposición que o MNCARS dedica a Zaj e que cons-
titúe, despois do mesmo día da súa inauguración, o 23 de xanei-
ro do citado ano, a data oficial que determina a fin de activida-
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des conxuntas, sequera sexa por un malentendido ou non de
raíces periodísticas). Agora ben, coa referencia que acabamos
de efectuar ao baleiro, non pretendemos sinalar que as obras de
Juan Hidalgo respondan á estrutura dunha fala e/ou á articu-
lación dunha escritura mandálica na que o centro da imaxe pi-
vota arredor dun oco, senón que as mesmas –aínda que non to-
das, sen lugar a dúbidas– se concretan arredor dunha ausencia.
Ou, mellor aínda, arredor dun conxunto poboado de ausencias.
De aí que analizalas nos poida permitir ir adquirindo a presteza
necesaria para desenvolvernos no seu universo de significados
coa lixeireza propia de quen tenta de facer do non saber o seu
único saber.

A primeira das ausencias con que nos atopamos fai referencia á
propia inmaterialidade obxectual por medio da cal durante un
longo período de tempo se reviste a actividade de Juan Hidalgo.
Algúns libros, uns poucos cartonciños, un ovo de pascua, un bo-
liño de pan, un conxunto evanescente de documentos públicos
que próximos aos koans o autor cualifica de “etcéteras”, algo de
viño e galletas, unha bandexa e, se se nos apura, moi pouco
máis… Quizais, engadir tan só unhas pastillas de limón e unhas

fabas secas… En suma, unha obra voluntariamente contraexpre-
siva que, afastada da desmesura dunha produción obxectual
impositiva, se reduce a sons fugaces, palabras soltas e xestos
minimalizados. Exemplo desta contención –loxicamente deriva-
da da propia vocación performativa– podémola achar non só no
volume Juan Hidalgo de Juan Hidalgo (1961-1991), editado por
Pre-Textos partindo de todas as publicacións previas do noso
autor (con independencia de El viaje a Argel de 1967), senón
tamén no apartado máis histórico da exposición –case que
poderíamos dicir que a primeira mostra individual destas carac-
terísticas– que o Centro Atlántico de Arte Moderno lle dedicou
en 1997 a este artista –coincidindo practicamente co septuaxési-
mo aniversario do mesmo–, un apartado que só podía verse
apoiado obxectualmente desde documentos fragmentarios e
rexistros parciais aos que cabía unir unha concisa –aínda que non
por iso menos contundente e rotunda– obra fotográfica (pense-
mos en pezas, todas elas de 1969, como Flor y hombre ou Flor y
mujer ou La barroca alegre e La barroca triste).

Esta ausencia e o seu sorprendente carácter –dado que encerra
un sentido heroico: de que viviu Juan Hidalgo, e non é de rendas
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familiares, durante todos estes anos?– irase paliando paulatina-
mente co desenvolvemento obxectual e fotográfico operado
desde finais da década de 1970 e inicios da de 1980 con pezas
como Hombre, mujer y mano ou Biozaj apolíneo y Biozaj dion-
isíaco –ambas de 1977–, M Lituania de 1978, Rosa, espejo y
condón de 1981 ou Trimasturbación interior e Trimasturbación
exterior, tamén de 1981. Con todo, teremos que esperar até finais
dos anos 1980 e comezos da década de 1990 –cando o artista ten
xa feitos os sesenta anos–, para asistirmos a unha auténtica
eclosión de carácter obxectual propiciada, en parte, non só polo
apoio operado sobre a actividade Zaj desde o mercado artístico
grazas á recuperación neoconceptual, senón tamén pola nece-
saria revisión histórica levada a cabo desde as novas institucións
museísticas do momento, unha revisión dirixida fundamental-
mente máis que a reescribir a inexistente historia da nosa arte
máis recente, a podela escribir.

Debido a esta eclosión, a traxectoria de Juan Hidalgo afondará,
se cabe aínda máis, na pluralización das súas manifestacións.
Un feito este que se solapará co paralelo interese xurdido por
uns autores que, desde propostas tamén plurais e igualmente

pioneiras, protagonizarán a finais da década de 1980 un máis
que necesario labor de lectura e relectura (pensemos, ao res-
pecto, nos casos de Jorge Oteiza ou de Joan Brossa).

Non resulta azaroso, por iso, observar cómo a aparición dunha
serie de accións fotográficas tan importante –cando menos
desde a perspectiva histórico-artística que nos outorga a déca-
da e media transcorrida– como as que integran as vinte e dúas
imaxes de Alrededor del… (pene), de 1990, ou a participación
no mesmo ano na mostra Madrid, espacio de interferencias
–exposición que, comisariada por Javier Maderuelo, analizaba a
achega española do momento ao proceso de hibridación,
expansión e despedestalización da actividade tridimensional–,
xorden despois dun conxunto circunstancias en que conflúen
feitos tan sintomáticos como son: a entrega do Premio Canarias
1987 de Belas Artes e Interpretación, a publicación no mesmo
ano do libro-obxecto Zaj –en que se reeditan todos os cartóns
Zaj–, a concesión en 1989 por parte do Ministerio de Cultura da
medalla de ouro ao mérito nas Belas Artes ou a homenaxe que,
tamén en 1989 e coincidindo co 25º aniversario da aparición de
Zaj, é efectuado en Italia con motivo do festival Milano-poesia.



// 227// arte de acción    

Porén, esta primeira ausencia que en verdade afecta tan só a un
período –aínda que extenso– da traxectoria de Juan Hidalgo e coa
que tamén se enfronta quen desexe –xa sexa desde unha pers-
pectiva historiográfica e/ou bibliográfica– aproximarse a este
xinete solitario, tal e como foi cualificado en 1981 por Nacho
Criado, vese acompañada por outra ausencia. Unha nova ausen-
cia que consideramos de maior interese, dado que non a recoñe-
cer como tal suporía estar dotando o noso discurso dunha orien-
tación historicista sobre a que non queremos que pivote a nosa
intervención. Tendo en conta este feito, a ausencia a que agora
aludimos toma como punto de referencia un baleiro que esque-
maticamente abarca catro grandes cuestionamentos:

1 O rexeitamento do carácter autoexpresivo do artista
2 A negación dun sentido concluso e unívoco na obra
3 A fuxida de calquera identificación no proceso de lectura
4 A suspensión dunha apreciación lingüística

Enunciados estes cuestionamentos e asumindo o risco de os re-
ducir a unha especie de involuntaria consigna, podemos extraer a
partir deles un conxunto de reflexións que axuden a prolongar o

que aquí quedou esbozado dunha maneira case telegráfica.
Deste modo, e en primeiro lugar, pódese sinalar que as obras de
Juan Hidalgo non buscan dicir nin lexitimar un autor, o cal non
supón negar a posibilidade de que desde elas poida ser articulado
e construído o dito autor. Ao respecto, non debemos esquecer
que o que basicamente se está cuestionando desde as mesmas é
o proceso inverso, é dicir, que a obra –seguindo a metáfora idea-
lista do mundo como espello da escritura divina– actúe como
reflexo dun creador, é dicir, como sismógrafo dunha grafía do eu.
E iso, a pesar da humana inclinación cara ao euear, algo que o pro-
pio Juan Hidalgo puxo de relevo nun texto datado en agosto de
1965 e vinculado á Fundación 28-6-15, organismo encargado de
individuar o son máis característico emitido polo home, un son
que non é outro que o eueo: “o león roxe, o gato mea, o can ladra,
o asno ornea e o home EUEA, si señores, EUEA, EU-E-A”. Neste
senso, podemos concluír esta primeira reflexión sinalando que as
obras e accións de Juan Hidalgo non actúan como proposicións
enunciadas desde un autor que utiliza as mesmas someténdoas a
un proceso de instrumentalización expresiva, senón como signos
dunha fala e/ou como rastros plurais dun dicir, a través dos que
se constrúe o relato do que denominamos autor. 

 



En segundo lugar, dado que as obras non son xa o reflexo dun
autor, senón este o resultado das mesmas –fenómeno que
responde á formulación: non son eu quen realizo ou fago, senón
quen me vou facendo e realizando en función do feito–, non
podemos considerar que o traballo de Juan Hidalgo transmita
nin unha experiencia cerrada nin un saber concluso. Se o emisor
non dita o seu dicir, senón tan só o seu interese por ser ditado
desde ese dicir, atopamos con que as obras antes que produtos
son procesos, é dicir, itinerarios ou, mellor aínda, percorridos de
accións, fragmentos de transcursos, restos de situacións… En
definitiva, frangullas de eventos. Deste xeito, o que destas obras
pode ser sabido é sempre un apuntamento e un esbozo que
mostra a levidade do pasaxeiro e efémero, é dicir, daquilo que
sendo como é podería ser de forma diferente e iso a pesar da con-
tundencia que nalgunhas destas obras exerce o propio material
utilizado, un material evidente non tanto nos etcéteras ou nas
accións ou, incluso, en certos obxectos, senón na específica en-
verga-dura que asumen determinadas propostas fotográficas.

Constatar a eventualidade da obra e a súa conseguinte incon-
clusión suscita unha terceira apreciación: calquera identificación

resulta sabotada. Non somos lectores nin lectoras dun relato a
través do cal poidamos efectuar un exercicio de proxección,
tampouco somos espectadores nin espectadoras dunha acción
concibida como espectáculo. Non cabe dúbida de que lemos,
pero: que di o lido?, que universo de referencias escribe?
Responder a iso supón que se formulou previamente a outra
cuestión: como contamos o vivido? Ou, se se prefire, como dicir
o vivir? Porque –non o hai que esquecer– o que aquí queda dito,
tal e como acabamos de sinalar, alude a aquilo que podería ser de
forma diferente ou que, mesmo, podería chegar a non ser.
Debido a iso, fronte ao discurso da substancia e do substanti-
vo atopámonos cun dicir máis debilitado e circunstancial que 
é o do accidente, un dicir en que calquera intento de proxec-
ción se sabe precario. O lido, por tanto, achéganos, por un lado,
ao inestable e ao que muda; pero, por outro, precipítanos a un
ámbito baleiro de representación aínda que ateigado de sucesos.

As obras de Juan Hidalgo –xa o apuntamos– non son reflexo dun
autor, porén, tampouco son exactamente un espello en que
poidamos interpretarnos. Este é o motivo polo cal nunha data
tan temperá como a de 1965, o noso autor aludirá a unha parte da
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súa produción cualificándoa de “etcéteras”. A través deste xesto,
Juan Hidalgo considerará o seu propio traballo –e botamos para
iso man do dicionario– como un produto que se emprega para
interromper  o discurso indicando que nel se omite o que qued-
aba por dicir. Desde esta formulación, calquera peza –calquera
etcétera– toma como eixe discursivo unha omisión, é dicir, unha
ausencia. É evidente que en toda obra –sexa obxectual ou non–
partimos dun algo que é considerado relevante. No entanto, no
caso de Juan Hidalgo, a relevancia queda posta en corentena. O
seu convértese nun dicir en xaxún e de coresma que ispe o car-
naval logocéntrico.

Por último, e é nosa cuarta observación, se as obras omiten parte
do non dito, é dicir, se silencian aquilo que aínda se atopa no tin-
teiro, iso débese a que se sospeitan redundantes. Esta fuxida do
reiterativo leva consigo un dobre movemento: a aposta por unha
beleza centrada no redutor ou, se se prefire, no minimalizador e,
xunto a iso, a suspensión dun sentido que univocamente quede
sustentado nunha aproximación verbal. De igual xeito que sucede
coa linguaxe do haiku, en que ao reducir o dito a un suspiro se
suspende a linguaxe e se comprime a palabra sen abolir por iso o

sentido, as obras de Juan Hidalgo poñen en marcha un dispositi-
vo similar. O protagonismo delas non recae no espazo do lingüís-
tico, senón no territorio en que o verbal queda, se non abolido, si
polo menos despoxado do seu peso e densidade. O seu discurso
non é o discurso da palabra. Tampouco é o espazo da oralidade. A
súa fala céntrase na suspensión. Ou, se se prefire, na paréntese.

Se ben é certo que xa o musicólogo Daniel Charles puxo de rele-
vo en diversas ocasións as relacións existentes entre Zaj, o taoís-
mo e a posmodernidade –feito que desde o propio Juan Hidalgo
se reforzou parcialmente a través de múltiples referencias ao uni-
verso do zen–, as reflexións que acabamos de efectuar poden in-
ducir a un equívoco hermenéutico, dado que as mesmas –debido
ás súas aparentes connotacións modernistas– poden focalizar a
nosa mirada cara a unha lectura excesivamente precipitada.
Lectura que adquiriría por iso unha orientación que entraría en
contradición cunha escritura que, tal e como sucede coa realiza-
da por Juan Hidalgo desde os perfís destes catro límites parado-
xais que xeran a superficie do seu facer, busca escapulirse dos
posicionamentos que habitualmente se adoitan vincular ás prác-
ticas artísticas de carácter máis formalista.
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Este contramodernismo posibilitaría que termos como emo-
ción, anécdota, ironía, decoración, detalle ou humor –por citar
tan só aqueles que posúen unha resonancia máis barroquizan-
te– adquirisen un especial protagonismo dentro dun discurso
que, tal e como o propio artista sinalou na introdución á xa men-
cionada serie de Alrededor del… (pene), non fai máis que amar
–e estamos citando textualmente– “a cerimonia, o rito e a His-
toria da Arte”.

A soa enunciación deste triplo interese mostra a quebra do mo-
delo vulgarizado dun modernismo –sen ningunha dúbida do-
mesticado e redutor– que, quedando paradigmatizado no rexei-
tamento minimalista á alusión e á ilusión, pretendía deixarnos
ver aquilo que vemos: un ver ensimesmado carente de profundi-
dades e matices, de sombras e reviravoltas, de citas e relecturas.
Alguén podería pensar que tamén con Juan Hidalgo o visto asu-
me un sentido similar, porén o ver que nel se configura –tal e
como se desprende do espello que conforma a peza Mírate e
verás– despóxase de calquera planitude. A moderación expresi-
va e a nudez contraverbosa non implican no caso do noso autor
un dicir da superficie –e, por iso, da superficialidade–, senón o

valor dunha fala que, apoiada na sospeita, mostra a perplexidade
suscitada pola verbalidade. 

Cando hai xa varias décadas o compositor Tomás Marco –que nos
seus inicios tamén colaborara con Zaj– valoraba a achega musical
levada a cabo por Juan Hidalgo e o sentido do seu ollar, concluía
que este sempre actuara coma un adiantado en relación co
panorama español. Este carácter pioneiro facía que as propostas
do noso autor asumisen unha natureza inaugural que, amén da
súa carencia de referentes autóctonos, ían posibilitar o xurdimen-
to e desenvolvemento dunha vertente experimental –por utilizar
un termo moi en voga na década de 1970– destinada a traspasar as
fronteiras das disciplinas musicais e sonoras. Se tradicionalmente
o son implicaba unha ordenación de tempos, a nova maneira de
encarar o fenómeno sonoro facía que a dita ordenación afectara
tamén a espazos e obxectos. Establecidos estes parámetros, a
posible utilidade e/ou inutilidade de taxonomías e saberes, así
como de definicións e faceres resulta plenamente cuestionada. Á
súa vez, a nova situación xerada permitía a vulneración de calque-
ra tipo de canon, incluídos –qué dúbida cabe– os dependentes da
doxa modernista.
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A respecto diso, chama de forma poderosa a atención que en ple-
no momento de recuperación neoconceptual, Juan Hidalgo na xa
mencionada exposición Madrid, espacio de interferencias, elabo-
rase unha peza, referímonos a Música en el aire, 1990, cuxo bos-
quexo ía acompañado dun texto –dun acróstico– en que efectua-
ba unha síntese da súa esquiva e esteticamente incorrecta
posición poética. Partindo das letras iniciais do título da peza,
consideraba a mesma –e, por extensión, a súa propia actitude
artística– como:

Manierista
Uraniana
Sonora
Inmóbil-móbil
Casual
Alóxica
Efémera
Non-sonora
Elemental
Lúdica
Atónita

Indiferente
Romántica
Estrita

Curiosamente, nese mesmo ano, aínda que uns poucos meses
despois, outro acróstico –neste caso vinculado a Cristal histrióni-
co (un etcétera)–, permitíanos completar esta posición artística
incidindo no aspecto máis transgresor –e por que non o dicir, vil
e canalla– da súa posición. Para quen aínda dubidase da ingober-
nabilidade de Juan Hidalgo, a arte deviña neste petit verre en:

Criminal
Romántica
Insípida
Sonora
Transparente
Agradable
Lasciva

Se analizamos a lista de termos utilizados –incluíndo os que se
contradín entre si, os que se repiten e solapan, os que actúan

// arte de acción    // 231

 



como un simple chiste, os que non nos din nada, os que son
utilizados para epatar, os que sabemos que son mentira, os que
se empregan para despistar, os que están postos para nos facer
dubidar etc. – se analizamos, volvemos insistir, esas dúas listas
creo que estaremos en condicións de dispor dunha moi boa
radiografía de Juan Hidalgo. Con todo, non debemos esquecer
un feito que resulta máis que evidente: as radiografías mostran
algo que permanece oculto, pero ocultan todo aquilo que é vi-
sible e ignoran todo o que escapa á propia visión. 

A pesar diso, o apuntado nestes acrósticos non só permite que
as xa mencionadas pegadas de Duchamp, Satie e Cage –a ver-
dadeira árbore xenealóxica de Zaj– se deixen sentir con evi-
dencia, senón tamén que xunto a elas, tal e como noutras oca-
sións mencionou o noso autor, se rastrexe o nome de Durruti,
o amigo dos amigos da familia. En calquera caso, e reminiscen-
cias á parte, a síntese levada a cabo nas mencionadas listas
permítenos detectar a impureza dun conceptualismo que de-
sexa ser sabido non tanto desde o saber, como desde o sabor.
É dicir, un conceptualismo que desexa burlarse de todo funda-
mentalismo dogmático e da conseguinte mortificación rigo-

rista que o acompaña. En suma, un conceptualismo hetero-
doxo e vital destinado a pór sobre o tapete cómo a arte sempre
foi unha actividade sutil que, reinterpretando a Kakuzo
Okakura, xogou coa inevitable utilidade do inútil e a necesaria
inutilidade do útil.

Desde esta perspectiva, podo sinalar que nunca souben que
facía Juan Hidalgo porque a súa maneira de actuar e de facer
sempre se situou no interior dun discurso tendente a fracturar
aquilo que podía ser esperado do mesmo. Debido a iso, cando
sinalei que, a pesar de todo –é dicir, a pesar de fracasos prece-
dentes– podíamos probar unha vez máis, o que quería era pór
de relevo non tanto o valor dun novo ensaio, coma a aposta por
unha nova –e, no fondo, insensata– proba. Non cabe dúbida de
que a obra de Juan Hidalgo debe ser probada desde o olfacto e
o gusto, é dicir, desde o aroma e o sabor. Por iso, esa obra nú-
trese de contrastes e de equívocos: porque rexeita a uniformi-
dade do que xa se coñece e se espera.

Onde estamos, pois? Se non me equivoco –o cal é moi proba-
ble– ao inicio desta mesma intervención. A ese nunca souben
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que fai Juan Hidalgo e ao conseguinte intento por probar unha
vez máis que toda fala é sempre dicir da paréntese*.
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* O presente texto recolle gran parte da intervención que efectuamos en Chámalle

X. III Xornadas de Arte de Acción. Estas xornadas desenvolvéronse os días 7, 8 e 9

do mes de novembro de 2006 na Facultade de Belas Artes de Pontevedra depen-

dente da Universidade de Vigo. A conferencia alí pronunciada levaba por título:

Nunca he sabido qué hace Juan Hidalgo, así que probemos una vez más.

* E, así mesmo, como dicir da paréntese debe ser lido este apéndice bibliográfico.

Desde esta perspectiva, quen desexe afondar na obra de Juan Hidalgo e Zaj conta

na actualidade cun conxunto de publicacións que, sen ser excesivamente amplo,

viuse incrementado nos últimos anos. Dado que non quixemos interromper o noso

texto con referencias a este material, recollemos na presente nota aqueles títulos

que, na data de hoxe, son facilmente localizables en librarías e centros de arte. Así

mesmo, convén recordar que nalgunhas das obras que citamos o lector e lectora

interesados poderán encontrar unha bibliografía moito máis detallada e precisa.

A edición máis completa da produción textual de Juan Hidalgo atopámola en Juan

Hidalgo de Juan Hidalgo (1961-1991), Pre-Textos, Valencia, 1991. O libro reúne a to-

talidade dos textos aparecidos en edicións precedentes de tiraxe limitada, con

excepción de El viaje a Argel, que por si mesmo posúe unha extensión similar á

desta edición recompiladora. Á súa vez, a información documental máis por-

menorizada sobre Zaj está recollida en Zaj, Consejería de Cultura y Deportes del

Gobierno de Canarias, Madrid, 1987. Este volume –actualmente o que presenta

máis dificultades de adquisición dos aquí citados– agrupa nunha coidada edición

facsimilar todos os cartóns e invitacións editados por Zaj.

Xunto a estes textos, tamén desexamos destacar a curiosa colaboración semanal

–na sección denominada “Encuentros”– que no suplemento de Cultura do diario

La Provincia das Palmas de Gran Canaria, levará a cabo noso autor entre os meses

de febreiro de 1998 e marzo de 1999.

No concernente a catálogos destacamos dous: ZAJ, Museo Nacional Centro de

Arte Reina Sofía, Madrid, 1996 e De Juan Hidalgo (1957-1997), Centro Atlántico de

Arte Moderno, As Palmas de Gran Canaria, 1997. Se o primeiro destes catálogos

posúe unha extensa documentación visual sobre a actividade Zaj, o segundo reco-

lle –ademais dunha exhaustiva documentación biobibliográfica centrada en Juan

Hidalgo– 3 CD que conteñen a produción musical de carácter instrumental do

noso artista. Finalmente, o catálogo Travesía para tres (Manolo Millares, Martín

Chirino, Juan Hidalgo), Sala de Exposicións Gabinete Literario, Las Palmas de Gran

Canaria, 2003; supón unha das máis recentes achegas bibliográficas efectuadas até

o momento sobre noso autor.
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