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Foi nunha visita ao Museo Verbum, Casa das Palabras, en 2007, cando naceu a idea de 

pór en funcionamento un encontro de poesía experimental e de acción que puidese 

utilizar como plataforma o propio espazo museístico, de tal forma que a idea de museo 

como lugar de exposición e conservación quedase desprazada temporalmente cara a un 

concepto plenamente social, capaz de darlles vida ás poéticas dos artistas convidados e 

tamén de dialogar co lugar onde acontecen. A propia natureza do Verbum, definido 

como “interactivo sobre todos os ámbitos da comunicación humana” dábanos pé a 

iniciar un proxecto en que a (inter)acción puidese ser o contexto onde desenvolver a 

madeixa discursiva da arte para a comunicación; é dicir, para ser respirado á vez que se 

produce.

Unha vez presentado e aprobado o proxecto, iniciouse a actividade na primavera de 

2009 cun orzamento, a cargo do museo, de 3500 euros, e que progresivamente iría 

aumentando en anos sucesivos ata alcanzar a cifra de 4700 euros en 2011. Orzamentos 

dignos de tempos bélicos que só desde un punto de vista crítico poden entenderse, a 

pesar de que a crise de verdade non comezaría ata 2012. Ademais, se temos en conta 

que desde un primeiro momento existiu un interese por involucrar coa súa presenza o 

maior número de artistas posibles (12 na primeira edición, 18 na segunda e 22 na 

terceira) e con propostas que tentaban darlles aos encontros un carácter internacional.

Ante a realidade de sistemas culturais que de forma esmagadora deixan escasa marxe 

para as iniciativas de pequeno formato e sen ánimo de lucro, á organización de Poéticas 

para unha vida non lle quedou outro camiño que agarrarse con forza, e desde un 

principio, á ilusión que xeraba a propia celebración da actividade, e manterse firme, a 

pesar da austeridade, na defensa rigorosa dos seus obxectivos. Estes, en síntese, só 

respondían e seguen respondendo -a pesar da incerteza sobre a celebración da súa cuarta 

edición-, á necesidade de compartir poéticas, actos de vangarda poéticos. 



Precisamente, a expresión emancipadora da arte foi o tema do primeiro encontro 

celebrado nos meses de abril e maio de 2009, en que cada participante presentou, ben 

unha mostra da súa traxectoria performática, ben traballos concretos, e onde quedaba 

patente a capacidade de subversión da propia acción poética, no sentido que apuntaba 

Filliou: “A arte como aquilo que fai da vida algo máis interesante que a arte”.

Na liña antolóxica, mencionaremos a Bartolomé Ferrando e Fernando Aguiar, quen 

dalgún modo apadriñaban Poéticas para unha vida coa súa presenza. Aínda que é certo 

que a amplísima e recoñecida traxectoria artística de ambos os dous impide realizar 

unha simplificación do seu labor, podemos apuntar que nos dous subsiste unha 

tendencia cara ao experimentalismo a través da linguaxe, capaz de estender a poesía a 

territorios sonoros aínda non tiranizados polo imperio da significación. Herdeiro en 

parte da poesía discursiva e concreta de Felipe Boso, Bartolomé navega nas súas 

accións en imaxes de silencio e de ruído a partir da exposición lúcida dun universo 

íntimo, capaz de facer cómplice o público espectador a través dunha sedutora ironía. En 

Fernando Aguiar, as imaxes arrincan desde o silábico e fonético significante das 

palabras para acabar elaborando concienciudos rizomas de sentido. Así é como o poema 

devén en estrutura a través dun proceso de (re)conceptualización e (re)desambiguación 

lúdicas. Para ambos os dous, ademais, as súas performances son esencialmente públicas, 

inciden no carácter contaxioso e diseminador do feito poético, mediante a súa 

capacidade para constituírse como ollos críticos da realidade: Los olhos que el nosso 

olhar nao vé (título da antoloxía poética de Aguiar, 1972-1980).

Na segunda liña de acción, aquel primeiro encontro de Poéticas converteuse en espazo 

para a presentación de accións en que entraban en xogo modos disidentes de habitar a 

realidade. Na performance de Margarida Chambel e Nuno Oliveira, titulada 

(((Fatalismo circular))), e inspirada na poesía existencialista de Raúl Brandao, ambos 

os artistas explotan ao máximo a creación de estrañeza a través do comportamento 

desviado. Cepillarse o pelo cun violín, secar unha leituga, bicarlle os zapatos ao público 

ou repetir constantemente un son, son accións que configuran presenzas extremas do 

cotián, e que converten os corpos dos actuantes en espellos de actividade desprovista de 

conciencia. Para Víctor Bonet, en cambio, o posicionamento crítico fronte á realidade 

vén dado a través da intervención metafórica, ao utilizar para iso un dispositivo de 



translación narrativa. En Tsunami, os edificios, convertidos en xices brancos con 

grampas, e pintados con luz a través dunha proxección en circuíto pechado deles 

mesmos, sucumben na area tras ser lanzado de forma dramática un caldeiro de auga. 

Se na primeira edición, como advertimos, houbo un propósito de salientar o carácter 

transformador e vivencial da acción poética; na segunda edición, celebrada en maio de 

2010, a selección dos traballos veu determinada pola ampliación de fronteiras desde un 

punto de vista formal. Con indagacións no teatro, a música ou a danza, a maior parte das 

propostas escaparon ao seu ámbito natural do encontro para deixarse contaminar pola 

transdisciplinariedade.

De maneira especial, na proposta de Quico Cadaval, ON AIR (Equilibrio inestável), 

estas características aparecen como circunstancias previas, ao ser este un dramaturgo e 

director de teatro cun gran prestixio en Galicia que acepta crear unha performance para 

a ocasión. Esta práctica, que de forma mordaz coloca a ambos os lados dunha gran 

balanza-randeeira unha televisión e o propio performer -sen que os dous cheguen a tocar 

en ningún momento o chan-, non deixa de ser un exercicio de oralidade verborreica, 

onde son aproveitadas as aptitudes actorais e de conexión co público -admirador de 

Quico-, a favor da propia performance. O espectáculo xerado por Ajo camiña na mesma 

dirección. Ajo, que é micropoetisa, cantante, axitadora e personaxe de referencia na 

contracultura madrileña, ofrece un recital de micropoemas repleto de humor en que se 

produce unha catártica conexión co público e que ela mesma cualifica como microshow. 

Mentres que no polo oposto, e cun interese case antiespectacular, Estela Lloves presenta 

a súa peza de danza-performance Bom dia mainó. Seguindo unha liña de investigación 

moi persoal, Ronsel leva o seu traballo co corpo ao espazo público, que apoia a acción 

dancística na presenza do público espectador. Autodefinidos como activistas poéticos, 

pero dentro dunha liña próxima ao happening, o grupo Ad hoc, liderado por Lois 

Magariños, explora na conxunción e mestura dos elementos: música, audiovisual, 

poesía visual e acción; golpea unha lingua de tenreira contra unha chapa metálica, e os 

compoñentes de Ad hoc terminan por afirmar repetida e radicalmente: ”A poesía ou é 

acción ou non é nada”. 

Pero se hai un traballo que destaque nesta edición de Poéticas, precisamente grazas á 

súa heterodoxia, pero grazas tamén á súa forte coherencia plástica e poética, é Estudo de 



anatomía, unha acción de Avelino Saavedra. Nela, os recursos técnicos, plásticos e 

vogais entran a formar parte do discurso dunha forma aditiva e fraccionada, pero 

profundamente conectada a través do corpo do performer. Conceptualmente, acción e 

poema fúndense nunha idea de ente orgánico animal, susceptible de ser disecado e 

analizado por partes. Trátase, en consecuencia, dun exercicio de práctica forense onde o 

todo queda descomposto a favor dos membros sen por iso perder a súa capacidade de 

asociación discursiva. É así como a poesía fonética e sonora, a música improvisada e a 

manipulación de obxectos compoñen unha peza de fortes resonancias biolóxicas ao 

redor dun tema: a deconstrución e dixestión lingüística. 

Se no referente á programación de contidos, tanto na primeira como na segunda edición, 

prevaleceu un interese pola exploración e a procura de diferentes fontes e formas de 

expresión no ámbito da poesía de acción, na terceira edición levada a cabo no mes de 

abril de 2011 prevalece un sentido de autoafirmación do encontro, e tamén unha maior 

proximidade coa arte de acción; ata o punto de confundirse con el na natureza das 

propostas. En Poéticas 3 subxacerá un impulso poético capaz de conectar intimamente 

coa arte de acción, mediante a súa relación épica e contextual co medio a través dun 

feito extraordinario: a acción mesma.  

Plenamente orientada a programación nesta dirección, debemos de diferenciar entre as 

accións levadas a cabo no interior do museo, e outras que toman a rúa como espazo de 

presentación. No primeiro apartado, comezaremos falando de Julien Blaine, un dos 

máximos expoñentes da poesía de acción en Francia, creador de emblemáticas revistas 

na década dos setenta do s. XX, e artista de gran influencia na poesía experimental 

contemporánea. A acción de Blaine, titulada Le r´appel de Magda, inspírase no poder da 

presenza que atesouran os magos africanos. A frase: ”La respiration: inspirer/expirer, 

inexpirer, inespérer...” conxuga accións no corpo do performer, quen a través do alento e 

da súa respiración modifica e escribe o espazo do museo. E neste mesmo proceso de 

sonorización do corpo inscríbese o traballo oral de Américo Rodrigues. Na súa 

intervención, s/t, e do mesmo xeito que Blaine, a fisicidade do son convértese nun 

reclamo de autenticidade do humano, de manifestación do antropolóxico a través da 

ritualidade. En palabras de Américo: ”No início era a própia respiração. No início não 



era o verbo, era a respiração, o vento que circulava dentro dos corpos, o sopro mágico. 

No início, era, então, o ar. O ar que mantinha o corpo, um corpo feito de ar e sangue”.

En canto ás accións levadas a cabo na rúa, o xiro operado na xeración de poéticas dentro 

de Poéticas… podería ser considerado como revelador, pois nelas quedan desvelados 

mecanismos de intervención que conectan fortemente co sentido social da poesía de 

acción. En realidade, non é a primeira vez que en Poéticas… se traslada un evento 

desde a institución-museo á re(in)stitución-rúa. En 2009, e no marco da primeira 

edición, a abandonada zona vella da cidade de Vigo é ocupada por carteis de gran 

tamaño que non son outra cousa que poemas visuais de Daniel Rojo que xogan co nome 

e significado dos lugares. A modo de percorrido, Rojo propuxo un paseo con paradas en 

cada un dos carteis, e efectuaba en cada un deles a lectura ou a execución dunha 

mensaxe. E en 2010, o colectivo Dax 31, despois de colocar un marco de porta nunha 

das rúas máis transitadas da cidade, realizou unha serie de accións en que prevalecía a 

creación de situacións de estrañamento ao redor da palabra prexuízo, que redundaban 

metonimicamente na problemática da emigración irregular. En canto á terceira edición 

de Poéticas…, o número de accións urbanas aumentou ata ocupar practicamente todo 

un día, o 9 de abril de 2011, e desde a mañá ao atardecer. Os artistas convidados foron 

Nel Amaro, Domix Garrido, Yolanda Pérez Herreras, Ana Matey e Sergi Quiñonero. 

Por desgraza, poucos días antes da chegada prevista de Nel recibimos a noticia do seu 

falecemento. Nel tiña previsto efectuar dúas accións. A primeira delas, Aullidos 

urbanos, que cruzaba a cidade con dous chocallos e berrando ”¡Qué vienen los lobos, 

qué vienen los lobos!...”. A segunda, unha declarada homenaxe a José Luis Brea, ao 

plantarse durante horas e diante do Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) 

cun cartel no peito: ”No quiero que me encierren en un  museo”. Nel Amaro, un dos 

poetas situacionistas máis activos nos últimos tempos, non puido levar a cabo as súas 

accións en Vigo; pero en recordo seu, e no seu nome, a acción ás portas do MARCO foi 

simbolicamente realizada polo resto dos performers. 

A acción de Domix Garrido, titulada Fame, requiría un espazo urbano de acordo co 

concepto central da acción: a fame. Para iso, a organización ofreceulle a Domix a 

posibilidade de intervir nas proximidades dun centro comercial: A Laxe. Unha case 

recentemente estreada superficie de 13200 m² que serve de recepción para turistas que 



chegan en cruceiro á cidade de Vigo. Na ponte de acceso á zona comercial, Domix 

escribiu con cubos de xeo a palabra fame, á vez que os fonemas desta palabra 

constituían a súa presenza corporal. En La inutilidad de (todas) las batallas, Yolanda 

Herreras atópase co lugar de intervención de maneira casual. Foi só a noite anterior 

cando Yolanda tópase cunha Bocca della Veritá, e decide introducir no percorrido da súa 

acción esta máquina do destino (e do azar) capaz de xerar enigmáticas mensaxes. O 

accidente queda, deste xeito, incorporado ao discurso, ata o punto de configurar 

completamente o poema. De modo case inverso, Ana Matey, en Madrid-Vigo, planea e 

define a acción poética a través dunha abstracción espazo-temporal. A acción, en 

realidade, deu comezo no propio estudio da artista, en Madrid, coa fabricación de xeo 

ao redor dun longo fío; continuou coa conservación do xeo durante a viaxe, e terminou 

na cidade de Vigo co desxeo provocado polo alento da artista sobre o bloque 

prefabricado, mentres percorría unha longa rúa peonil e o fío quedaba liberado e daba 

lugar a un labirinto que interceptaba o libre tránsito cidadán. Como epílogo da acción, a 

auga recollida en bolsas, proveniente do desxeo, foi vertida ao océano na praia de 

Samil. Por último, Sergi Quiñonero, unha vez terminada a acción de Ana, propuxo no 

paseo marítimo os seus poemas visuais, accións letristas de reescritura da A mediante o 

uso dunha escada dobre. 

Outras dúas accións na rúa tiveron lugar nesta terceira edición de Poéticas… O 

colectivo lisboeta Bu deseñou para a inauguración do encontro un mercado de poesía a 

través de murmurios, poemas rumoreados ao oído de transeúntes mediante pequenos 

embudes de papel. E con motivo de clausura do encontro, levou a cabo a acción 

ecoloxista AIRE, de Clemente Padín, en que se entregaron, ademais, 500 mensaxes 

propagandísticas elaboradas pola organización e á mantenta do accidente nuclear 

acaecido en Fukushima neses mesmos días, empregando para iso redaccións do tipo: 

”Isto é un manifesto polo aire / Isto é un manifesto polo aire / Isto é unha alegación polo 

aire / Isto é un panfleto polo aire / Isto é un pasquín polo aire / Isto é un libelo polo 

aire / Isto é un soneto polo aire”.

Así mesmo, e como penúltimo relato das tres edicións celebradas de Poéticas para unha 

vida, teriamos que sinalar o esconxuro celebrado entre a acción mesma e a exposición 

de poemas froito da acción: arte correo, videopoemas, poemas net.art e obras de poesía 



visual. Deste xeito, a participación real nos encontros a través de convocatorias na rede 

quedou multiplicada sensiblemente. En 2010, por exemplo, a chamada de mail art é 

secundada por unha trintena de pezas recibidas, que pasan a ocupar, cada unha delas, un 

dos despachos de billetes abertos da pequena biblioteca do museo, e reinciden así, e de 

maneira simbólica, no poder descatalogador que ten o mail art. En 2011, e utilizando 

atrís de ferro fabricados para a ocasión, a poesía visual ocupa o lugar central da Casa 

das Palabras, con obras de Pablo Rocu, Susana Munay, José-Carlos Velázquez, Isabel 

Jover, Clemente Padín e José Blanco, entre outros; reclamaban a presenza permanente 

da poesía visual como linguaxe da imaxe dentro da Casa das Palabras. Así mesmo, tanto 

en 2010 como en 2011, as convocatorias de videopoemas e poemas net.art dan lugar a 

interesantes mostras de traballos en que a acción poética dialoga co vídeo e a tecnoloxía 

para construír un novo discurso formal, e unha nova poética. Nesta dirección temos que 

mencionar a Poncho Franco, Tzizti Barrantes, Erika Vanessa, Lola López Cózar, Nel 

Amaro, Hanna Husberg, Kenji Oullet, Alexia Miranda, Patricio Munita, Francesca Fini, 

Agustín Galán, Javier Seco, Miguel Jiménez (El Taller de Zenón), Alejandro Uribe e 

Silvio de Gracia.   

Por último, mencionaremos as intervencións que de modo transversal cruzaron o 

encontro ao longo destes anos: poéticas de autores a quen se convidaban a participar 

para compartir o seu facer, de modo que o necesario contacto co indefinible, que para 

Paul Valèry significaba o propio poema, se converte tamén nun cruzamento entre o son 

emitido e o efecto psíquico producido. Nesta dirección, citaremos os cálidos encontros 

con Chus Pato, María Lado, Yolanda Castaño e M.a Carmen Krukemberg,  ademais da 0

intervención plástica a través da súa poesía obxectual e discursiva de Xosé M.a Álvarez 

Cáccamo, a miniantoloxía de Antón Lopo, a poesía-concerto de Tiago Gomes & Dead 0

Combo, os inéditos libres de Bea Romarty, a poesía escénica de David Fernández, a 

emisión radiofónica en directo de Ángeles Oliva & Toña Medina, a performance 

tecnolóxica de María Roja & Fran Buceta & Berio Molina, o traballo de danza de 

Begoña Ququejo con textos de Carlos Oroza e música de Estevo Creus, e o recital 

polipoético de Javier Montero, Luis Somoza e Emilio Papel. 

Poéticas para unha vida aspira a seguir celebrándose, aínda que a ligazón museística 

que o permitía se vexa acosada por uns recortes que parecen afectar só a quen xa os 



padecían antes de producirse, pasando do pouco á nada, tal e como, por outra banda, 

xeralmente ocorre. Atopar fórmulas de subsistencia no mundo hipercompetitivo da 

cultura e da arte, cada vez máis lastrado pola impericia de quen o administra, implica 

engadir, ao esforzo persoal, capacidade para a adaptación resistente ao medio. Pero 

nesta resistencia, advirtamos, non só entran en xogo os recursos propios dos 

programadores senón tamén o interese dos propios artistas por subverter o estado da 

cuestión a través das súas accións.

Quizais sexa necesario pasar a unha fase telemática de telepresenza e desaparición no 

interior das redes sociais para efectuar unha deriva do campo da acción cara a terreos 

visibles. Quizais sexa preciso instalar un campamento en plena rúa e converterse en 

diseminadores de ideas libres, emulando a Joseph Beuys. Quizais a situación nos 

aboque a un hiperindividualismo en que cada cal se autoxestiona, se autoedita, se 

autoprograma e se autocura. Quizais, pola contra, a reacción nos empuxe a xuntar 

esforzos e formar novas comunas de activistas, asociacións ilusionantes en que 

conviven persoas realizantes…

Despois da conmoción, despois do golpe dos mercados, despois da asimilación das 

desrealizantes noticias que ameazan con matar a arte -a arte que lle dá sentido á vida- de 

fame ou a canonazos, sobrevén a reflexión. Máis nada que dicir. 

Vigo, abril de 2012


