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Pode ser que, despois de catro edicións do Chamalle, algún de vos aínda vos esteades 
preguntando (con toda a razón) qué raio é isto da performance. Penso que nesta  breve 
presentación non procede despregar unha teoría, pero, para ilustrar unha posible 
definición, propóñovos un gracioso exemplo que, dentro do noso contexto académico, 
considero moi acertado. Imos falar dunha famosa experiencia levada a cabo por o artista 
británico John Latham no ano 1966. Lembremos que nesta data, Latham, ademais de 
divertirse ca práctica artística, exercía como profesor na reputada St. Martin School of 
Art de Londres. A cousa foi como sigue: un día do mes de agosto, o noso benquerido 
Jhon, organizou unha multitudinaria festa na súa casa. Un party que él mesmo bautizou 
como a festa do Still and Chew. Antes da convocatoria, pedira prestado na biblioteca da 
escola o ben coñecido libro de Clement Greenberg titulado Arte e Cultura1. No 
transcurso da xuntaza, o propio Latham invitou á xente a arrincar, mastigar e, 
finalmente, cuspir as páxinas do libro nunha palangana, obtendo unha pasta que amasou 
en forma dunha gran bola. Esta peculiar deconstrucción do clásico pensamento de 
Greenberg estivo fervendo lentamente na súa casa ata que -case un ano mais tarde- 
solicitan enerxicamente o libro dende a biblioteca da  escola. Lonxe de pedir desculpas, 
Latham entregou na biblioteca unha noxenta egagrópila informe dentro dun recipiente 
de cristal; unha peculiar vitrina que foi etiquetada co mesmiño titulo ca obra do crítico 
norteamericano. De seguido, o noso heroe foi expulsado da universidade e rematou 
abruptamente a súa carreira académica. Curiosamente, anos mais tarde, as “reliquias” de 
Still and Chew atópanse  no Museo de Arte Moderno de Nova York. Con esta actitude, 
Latham mesturou, quizás inconscientemente,  a súa vida ca propia arte e incomodou a 
unha esclerótica academia. Por outra banda, mirade que curioso é que a  pataleta de 
Latham, se convertise nun epítome de performance (os recunchos da arte son 
inescrutables). Xunto a práctica de Latham, temos outros moitos exemplos que circulan 
na mesma dirección. Sómente lembremos as arriscadas e rompedoras propostas de 
autores coma Allan Krapow, Jhon Cage, Chris Burden ou Ana Mendieta. É así coma 
dende os anos sesenta, a arte de acción plantea un novo xeito de entender o propio 
proceso artístico, permitindo cuestionar moitas parcelas da nosa sociedade, xogando 
comodamente o roll do “enfant terrible” do panorama artístico contemporáneo. 
Desgraciadamente, case todo remata perdendo intensidade e o verdadeiramente 
alternativo fica ao final coma unha parte mais do voraz mecanismo da “cultura”. 
Supoño que hoxe ninguén se escandalizaría por arrincar, mastigar e cuspir nunha 
palangana as follas dun ensaio sobre arte. De ningún tipo de arte.           
 
Xa centrados nesta cuarta edición do Chámalle X, a representación de artistas galegos 
encontrou nas propostas de Amaya González Reyes, María Castellanos, Ivan Rodríguez 
Cerro e Periférica Enérxica (Nela Que / Sr. Pause) un magnífico exemplo do que 
estamos a falar. Amaya González, nos enfrontou ao absurdo dunha situación inesperada, 
pois, precisamente a súa proposta, partía dun feito difícil de aceitar no contexto onde 
este se presentaba. Así, a súa performance foi precisamente non  facer unha 
performance, negando en todo momento que o que estábamos a ver era una 
performance. Un irónico meta-discurso que soubo manter a tensión en todo momento, 
desconcertando dende a provocación e o auto-fustigamento. María e Ivan recuperaron  
                                                
1 Cfr. Greenberg, Clement, Arte y Cultura:ensayos críticos, Traducción de Justo G. Beramendi, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1979.    



o rebelde espírito de Still and Chew e fixeron o que podería ser unha pequena homenaxe 
a Latham, mastigando e cuspindo as imaxes dunha estúpida revista de moda. Co 
resultado, abonaban unha planta que podería lembrar un frío interior doméstico dunha 
alienada sociedade. Santia Fister de Periférica Enérxica, falou da inabarcable distancia 
entre dous camiños irreconciliables, da soidade, do que non está. Estes derradeiros 
segundos dun afogado amosábannos a dor dunha viaxe non elixida, a fraxilidade do 
papel mollado. Xa dende fora de Galicia, Yolanda Pérez utilizou a enerxía deformante 
do esperpento estructurando a súa acción en seis actos diferentes. Nestas “escenas” 
propuxo diferentes reflexións que bascularon dende o cuestionamento a un conservador 
feito creativo ata a irónica crítica a un represivo poder foucaultiano. Silvia Antolín, 
implicada na problemática de xénero, presentounos unha muller-obxecto, unha 
danzarina dunha caixa de música que -atormentada- xira e xira sen descanso coroada 
por utensilios de cociña. Foi a súa particular raíña da subordinación. A profunda 
simpleza de María A.A. lembrounos os brillantes momentos de algúns guións do 
excelente cineasta francés Eric Rommer. Cun falar tranquilo o seu monólogo repasou os 
intres mais significativos da súa vida, utilizando como vehículo o poder simbólico das 
súas propias roupas. Sen xestos grandilocuentes, a narración avanzaba e a artista 
desprendíase dunha prenda. O seu corpo espido foi o mellor espello para todas a nosas 
historias. Concha Jeréz deunos de comer un menú moi especial. Adaptando a súa 
performance o espacio da cafetería da facultade, serviunos na mesa a terrible realidade 
do noso día a día. A guerra, as inxustizas  dun preocupante sexismo ou a manipulación 
informativa foron o noso fatídico alimento. Xa para finalizar, tivemos a oportunidade de 
ver o interesante traballo dos Torreznos; un grupo formado por os artistas Jaime 
Vallaure e Rafael Lamata. Cá súa acción titulada A Cultura, articularon unha 
sorprendente  narración onde, utilizando un fantástico encaixe fonético, ridiculizaron o 
gran aparato institucional da Cultura. Con grandes doses de humor, Jaime e Rafael falan 
moito, significan,  sen dicir nada e sitúan ao absurdo nun primeiro plano de contido.  
 
Dentro do bloque teórico desta edición, tivemos a grata oportunidade de escoitar a 
Miguel Molina Alarcón, catedrático de escultura da Universidade Politécnica de 
Valencia. A súa conferencia centrouse na posible influenza cos movementos de 
vangarda españois puideron exercer na arte de acción desenrolada en España a partir do 
movemento ZAJ. Deste xeito o seu relatorio titulado  A performance española avant la 
lettre: do ramonismo ao postismo (1915-1945), analizou as achegas que nesta materia 
realizaron figuras como Ramón Gómez de la Serna, os poetas españois vinculados o 
Ultraísmo ou as foto-performances da artista galega Maruja Mallo. A segunda 
conferencia deste ano foi pronunciada por o artista Fernando Millán e levou por título 
Presentación frente a re-presentación: A arte de acción. Unha vez mais parece 
necesario limitar e analizar as claves que definen esta práctica singular, aquilo que 
segundo as palabras do propio Millán supón “a renuncia ao pensamento simbólico (re-
lectura ou connotación arbitraria), por un pensamento que aliméntase do semántico 
entendido coma un conxunto de códigos sociais e históricos”. Continuando ca parte 
teórica, a seguinte conferencia  foi a cargo do artista vigués Diego Santomé quen 
reflexionou sobre o proceso de aquilo que poderíamos chamar unha “acción social”. 
Rescatando o valor verdadeiramente útil que pode ter a arte, Diego traballou con varias 
familias economicamente necesitadas de areas marxinais da cidade de Vigo. A súa 
“performance” consistiu en procurar cartos de diferentes entidades institucionais e 
empresas para así poder cubrir -en parte- as necesidades básicas que presentaban estes 
fogares da periferia. Todo o proceso foi documentado nun vídeo que leva por título 
Traballos Temporais. Rematada a intervención de Santomé, Carme Hermo -comisaria 



do ciclo de performances Arte no Parque- fixo a presentación desta suxestiva iniciativa 
que se está a realizar anualmente no Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago 
de Compostela. Falando da proposta presentada no ano 2007, acompañáronma os 
artistas participantes. Asín, tivemos a sorte de contar coa presencia de Miguel 
Bonneville, Ana Gil e Roi Fernández e Silvia García que, a pesares de estar 
convalecente, estivo en “formato videográfico”. Xa para rematar estas xornadas, Miguel 
Angel Ramos, profesor da Universidade Autónoma de Madrid, nos achegou unha 
particular visión sobre o traballo dos Torreznos na súa conferencia titulada O obvio e o 
obtuso.  
 
Xa para rematar, gustaríame lembrar que, nesta convocatoria, seguimos a contar coa 
colaboración do Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago e do Museo de Arte 
Contemporáneo de Vigo. Estas valiosas contribucións axúdannos a ficar mais fortes, 
facendo que a academia participe do museo e que o museo se expanda fora dos seus 
grosos muros. Xunto a estas achegas, temos que subliñar o importante e regular apoio 
que ven prestando a Vicerreitoría do Campus de Pontevedra, soporte sen o cal todo o 
noso traballo quedaríase no eido abstracto das ideas irrealizables. Confío en que 
Chámalle X saiba transformar a facultade nun espacio estable para a performance, 
mantendo na súa programación un desexado equilibrio entre aqueles  artistas cunha 
ampla traxectoria e proxectos de xente nova producidos no noso contexto cultural 
inmediato.  
 
 
 
 
 


