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Un dels eixos fonamentals de treball del Departament de Programes Culturals i 
Educatius de l’IVAM és la relació entre el cos i l’espai amb l’objectiu de qüestionar 
el paper de la institució cultural en l’entramat social actual. 

El museu com a institució cultural s’ha caracteritzat al llarg de la seua història 
per estructurar de manera restrictiva els modes en què s’hi accedeix així com 
els comportaments i usos que regulen l’experiència en els diferents espais que 
l’integren.  La institució museu s’ha erigit, per tant, com una entitat de l’ordre i 
normalitzadora que decideix com han d’actuar els cossos, i qui són benvingudes 
i benvinguts als seus espais. 

Amb motiu d’aquesta constatació ens preguntem com podem fer del museu 
un espai que construïsca altres sabers, diversos esquemes de relació i de convi-
vència i, conseqüentment, quin és el paper dels departaments de programes de 
públics en aquest nou horitzó.

I és, precisament, a través del treball, la investigació i la pràctica estètica amb el 
cos on el museu adquireix potencialitat per a, no solament analitzar les estructu-
res existents, sinó per a activar la imaginació com a element imprescindible de 
generació de realitats inèdites, nous imaginaris que permeten desarticular els 
imperants. És en aquesta dislocació del paper de la institució en què les lògiques 
arrelades comencen a afeblir-se per a donar cabuda a altres modes i maneres 
que posen èmfasi en el paper del museu com a agent que ha d’estar integrat en 
un context concret, en el seu entorn. 

Radicants. Dansa i altres espècies, en la seua proposta i metodologia, és una apos-
ta ferma i contagiosa que vol possibilitar aquesta transformació i ho fa explorant, 
qüestionant i legitimant el cos com a espai de coneixement. A través de l’eco i la 
pell, ens proposa habitar l’espai d’altres maneres des del que és intuïtiu, els afec-
tes, el compartit i l’inesperat...  maneres que ens remeten a sabers que semblen 
injuriats per la seua sensorialitat immanent i que, no obstant això, són inaliena-
bles del procés de construcció d’un nou acord.

Julia Ramón Carbonell
Subdirectora d’Activitats i  

Programes culturals de l’IVAM
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RADICANTS. DANSA I ALTRES ESPÈCIES. CICLE DE DANZA,  

PRÀCTICA, EXPERIMENTACIÓ I PENSAMENT EN EL MUSEU 

Rocío Pérez, Tatiana Clavel i Mireia Ferrer Álvarez

“[…] radicant: terme que designa un organisme que fa créixer les seues arrels a 
mesura que avança. Ser radicant: posar en escena, posar en marxa les pròpies 
arrels en contextos i formats heterogenis, negar-los la virtut de definir comple-
tament la nostra identitat, traduir les idees, transcodificar les imatges, trasplan-
tar els comportaments, intercanviar en comptes d’imposar.”  
(Bourriaud, N. Radicante. 2009, p. 22) 

Radicants busca crear entorns relacionals allunyats de les convencions teatrals 
i/o artístiques per a establir un espai d’investigació, pràctica i reflexió entorn de 
l’acte creatiu, els seus mecanismes de producció i d’exposició.

Un dispositiu dissenyat per a compartir l’acte creatiu en viu. Un laboratori 
escènic, un espai de prova, experiència i observació on el públic és part activa 
de l’experiment, interacciona i dona realitat a l’esdeveniment, amb la qual cosa 
incideix directament en els resultats. Una exploració oberta sobre la creació, 
despullada dels seus costums, hàbits i inèrcies, per a ser pensada des d’altres 
angles. Una trobada amb la mirada i el cos de l’altre.

Per a això, creem un espai d’immediatesa, de crítica, de debat, de reflexió sobre 
la pràctica performativa, que es desprén de formalismes innecessaris, en un 
intent d’oferir a creadors i públic les condicions adequades per a compartir una 
experiència d’observació en viu.

Un temps i un espai dissenyats per a arriscar-se a experimentar amb la 
potencialitat de les idees, despullats de la necessitat d’atendre un resultat 
preconcebut. Un dispositiu pensat per a intentar abolir les categories d’èxit o 
fracàs en considerar l’error com una de les magnituds en joc, com a condició 
necessària per al descobriment.

Un altre dels objectius que pretén Radicants és integrar la dansa en l’espai 
museístic com a manifestació artística amb identitat pròpia, deslligada, per 
tant, de la dansa decorativa que acompanya l’opening o la dansa relacional 
vinculada a una peça artística, aspecte que motiva, en la majoria dels casos, 
una subalternitat que la redueix a mer predicat de la peça artística. La proposta 
adquireix, per tant, una funció reivindicativa que pretén situar la dansa en una 
posició discursiva pròpia al mateix nivell de qualsevol altra manifestació que 
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té lloc en museus o en espais de reflexió i pensament artístic. Entenem que 
el projecte utilitza el terme dansa com un camp semàntic obert, generós i 
interdisciplinari amb altres manifestacions artístiques en les quals el cos, l’acció i 
el moviment adquireixen ple protagonisme.

Radicants comença uns mesos després que les pràctiques es posen en 
funcionament en l’espai museístic. Mitjançant la proposició de treballar sobre 
un tema que desperta el nostre interés i en el qual observem una potencialitat, 
llancem una invitació a diferents artistes, coreògrafes, ballarines per a formar part 
del projecte. L’inici el constitueix un procés de comunicació d’idees, una espècie 
de laboratori que adquireix la forma de quadern de treball, en el qual s’aboquen 
textos, dibuixos, esbossos, pensaments, mapes conceptuals, etc. Amb això, 
intentem establir sinergies i treballar col·lectivament.

Les pràctiques se succeeixen de manera dinàmica sense una estructura ni format 
o durada convencional, i culminen en una última pràctica en la qual es proposa 
una trobada on compartir l’experiència de tot el que ha succeït, aprofundir en els 
processos i debatre entorn dels temes proposats.

El cicle no finalitza el dia en què abandonem el museu, la comunicació continua 
i es veu plasmada en una publicació que ix a la llum recollint bona part dels 
materials i deixant testimoni de les experiències dels participants, les coreògrafes, 
les creadores, les dinamitzadores i el públic.
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AUTÒPSIA D’UNA PUBLICACIÓ

Mireia Ferrer Álvarez

Una de les dificultats més grans de l’immaterial radica en el fet que la seua materi-
alització produeix sempre un efecte diferent, perquè l’efímer i no objectual es ma-
nifesta sempre com una cosa per a ser viscuda en el que Walter Benjamin deno-
minava el hic et nunc, l’ací i ara. L’acció del cos es resisteix a oferir-se envasada en la 
pantalla d’un televisor, serialitzada en la seqüència fotogràfica, es resisteix a aquell 
ull descorporitzat1 que és incapaç d’aconseguir l’exhalació del pols del cos. Perquè 
l’extensió espacial i la durada temporal són elements que formen part de l’essèn-
cia i la vivència d’una proposta performativa de l’espectador-públic-cosubjecte.

No obstant això, potser aquesta publicació operava en cert sentit com una cosa 
revivenciada de manera diferent, capaç de produir altres estímuls d’un aspecte ja 
experimentat i aprés o, potser, per a aquells que no ho van viure, per a explorar 
una cosa des d’un lloc que s’obri a un infinit de possibilitats.

Una publicació d’accions performatives és un entramat de contradiccions i incer-
teses que es revelen en el seu mateix desenvolupament.

Per a il·lustrar les primeres dues sessions de Radicants, GIM i Imago vam proposar 
a les artistes que posaren un títol a les seues pràctiques, una operació no exemp-
ta de complexitat que obligava a reescriure un fet ja esdevingut i passat, d’algu-
na manera estàvem invertint un procés al qual Jerôme Bel es refereix: “Sé que 
tinc una peça quan li trobe el títol”2. Evidentment, la naturalesa de les propostes 
de creació en viu dista molt de ser entesa com a peces tancades, però el propi 
caràcter revelador és allò al que es referia Bel i, sens dubte, la postrevelació que 
exigíem a les artistes revestia una naturalesa del tot diferent. En qualsevol cas, la 
motivació de donar un títol a la pràctica sorgia novament de la incomoditat amb 
els formats, en aquest cas textuals, que demanen els llibres: títol, autor, capítol. 
En aquest sentit, el volum primer no deixa de mostrar una constant fricció entre 
desig i categoria, entre norma i llibertat, una incomoditat que es mostra en la 
seua naturalesa híbrida.

En les dues sessions del volum segon: Eco i Pell, ja no sol·licitem títols, la rea-
lització de projectes corals eximia els textos o creacions del llibre d’un format 
autoral individual clàssic. Però això situava novament la publicació en els 
marges dels sabers: sense autor no hi ha indexació; adscrita a aquest un altre 

1. Sánchez, Mónica (2009), La instalación en España, Madrid: Alianza, p. 33.

2. Copeland, Mathieu (2017), Coreografiar exposiciones, Madrid: Comunidad de Madrid-Publicaciones 
Oficiales, p. 20.
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immens mar, el de les pràctiques artístiques i els sabers poc inclinats als passat-
ges estrets.

Els cossos de Carme, Sofía i Mar eixint del museu, traspassant els llindars de la caixa 
blanca, aquells mateixos cossos que havien escapat també de la caixa negra, en un 
desplaçament que evidenciava la necessitat d’expandir els límits i, en franquejar-los, 
destruir-los. Aquells cossos es convertien, així mateix, en un imperatiu que ens im-
pel·lia a traspassar els llindars de la pàgina, les constriccions i els codis bibliogràfics.

Una de les nostres preocupacions més grans va ser precisament aquest sentit de 
resistir la fluïdesa del temps present, com si la materialitat atorgara una mena de 
permanència. Intentem oferir un caràcter perdurable a cada moment viscut en 
Radicants, sense que això es traduïra a fer discursos fossilitzats, evitant convertir 
una experiència en un depòsit sedimentat. Amb la inquietud i el temor de fer un 
mer registre documental de l’esdevingut, aspirant a atorgar un valor propi a la 
publicació com un fet intencionadament artístic.

El volum primer, novament, es mostra com un cos encara no format, incapaç de 
desprendre’s de les velles maneres de fer, però amb formats i metodologies que 
el transcendeixen: la conversa, present en dos capítols, conforma un altre exercici 
de materialització de l’immaterial, l’escriptura-cal·ligrama, l’esborrany com episte-
me del llibre d’artista…

Hi ha en les imatges dels llibres de Radicants un ull, també, esquiu, que sobrevé 
d’un acte de generositat. Moltes d’aquestes imatges han sigut realitzades per 
amics que ens han regalat els seus instants, instants que s’han robat a si mateixos 
i que ens han oferit sobreexposicions de contactes atzarosos bellíssims. Els seus 
ulls, en aquest cas sí, són ulls corporis compromesos amb l’acció de la qual for-
men part, perquè cada mirada s’expandeix com una constel·lació d’experiències.

Totes aquestes contradiccions poden ser resoltes amb més o menys fortuna en 
aquesta publicació. Hi ha, no obstant això, una que es manifesta com una qui-
mera impossible, transcriure els temps i els afectes. 

Perquè els temps de les coses, de les persones, dels cicles i les accions, són difícils 
en aquests moments d’heterocronia, en els quals la multiplicitat de temps es 
manifesta sense pudor de manera refractària. Treballar en temps dilatat i espais 
distants, forjar complicitats dislocades, teixir en la trobada concentrada i intensa, 
extenuant i impredictible, i després el silenci d’un futur pretèrit assaltat per les 
imatges sobrevingudes, pel record i l’impuls dels afectes, perquè els afectes són 
esdevenirs. Latituds de cossos que no són sinó aquest grau d’afectació en potència 
del qual és/són possibles els nostres cossos3.

3. Deleuze, G. i Guatari, G. (2008), Mil mesetas, Valencia: Pretextos, p. 261.
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Aquest temps, aquells temps, que han operat, també, un canvi en les nostres ac-
tituds que han anat sincronitzant-se amb la pròpia existència de l’organisme que 
s’ha creat. Radicants, un organisme discret, però no silenciós, no autoritari, que 
s’estén espacialment en horitzontal, comunicatiu més que vocatiu, incòmode a 
la categorització, experiencial més que espectacular i que per habitar en aigües 
movedisses, frontereres, s’inclassifica i es fa lliure. Habitar els marges no significa 
ser marginal.

I, abans de res, l’eterna pregunta: per què ho fem?, què és el que ens mou a bus-
car-nos, a trobar-nos, a compartir-nos, a escórrer-nos entre les taxonomies de la 
museïtzació? Potser per una cosa tan senzilla com una essència primitiva, aquella 
a la qual Ligia Clark va posar frase: “Sentir també és art”.
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FER-SE ECO

Raúl León

Són més o menys les set i Mar es queda mig ajaguda al terra de la institució, 
amb unes tiretes roses als peus i una granota de pencaire blava fosca… però 
impol·luta, sense ressons de treball. Fins que no he vist les fotos, no m’he 
recordat de la perruca. Els seus amics l’acompanyen, més o menys, amb un 
poc de música. Es trau uns papers arrugats escrits a mà d’una butxaca de la 
granota, es mig incorpora per a llegir-los i llig un text que ressona durant tota 
la vesprada, almenys a mi em ressona. És impossible no viure-ho tot des d’ací. 
L’eco no és només un so, és un concepte sostingut, que rebota en el buit i torna 
reinterpretat, podríem dir que contínuament mal interpretat.

L’IVAM no té atmosfera, de manera que la cançó que canta existeix només  
per al sentit del tacte. Hauríem de seguir-la? Abandonar el nostre pes i adherir-
nos a les parets com un paper d’empaperar humit. Tenim nosaltres ací i ara la 
capacitat de provar de ser una criatura de les cavernes de Mercuri. Si no ho  
fem, pot ser que no entenguem res, encara que no hi haja res a entendre.  
Passe el que passe, el que passe a partir d’ara es produirà a un altre temps, serà 
per a altres sentits. Però, en realitat, és igual perquè en el Chthulucé no hi ha  
res a entendre perquè tampoc hi ha res a fer. No som tan importants els humans 
i darrere nostre vindran o no els harmonius. Som insignificants com a éssers 
vius, com a molt una vibració accelerada enmig del no-res. Potser des d’aquesta 
premissa podem tan sols viure, abandonant, encara que siga per moments,  
les lògiques i les pràctiques verticals.

Mentre Mar va caient, va caient la vesprada, sabrem trobar la freqüència en la 
qual està emetent el missatge? Si no aconseguim menjar-nos la cançó, escoltar 
la nota, morirem? Importarà això? La vesprada ja no cau com una altra vesprada 
qualsevol, per la seua culpa, perquè la seua pràctica m’ajuda a pensar en altres 
formes que té la vesprada de caure i en altres pràctiques d’esdevindre dissidents 
dins de la panxa del monstre. Serà possible? És igual, perquè simplement està 
passant. La nostra solidesa és virtual i contingent. Mentre ella ja ho està fent, ja 
ho sabia. Ella s’alimenta d’energia mecànica, és impossible veure-ho ni escoltar-
ho perquè només passa cos a cos. Son només relacions en la matèria, relacions 
de transmissió energètica que mai seran apreheses, només et pots deixar  
afectar i elles ho saben.

Radicants ho sap i nosaltres només ho intuïm i ens arrosseguem al seu voltant  
un poc com una eruga, però mai com un harmonius. Pensem i en pensar  
només rebem una reverberació en lloc de sentir un eco: qui s’alimenta ací?  
Qui transitòriament no excreta, s’asexua, no ambiciona? Només els cadells-
escates de les radicants són els que saben mantindre la tensió superficial del 
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fluid, participar d’altres subjectivitats subjectes a altres lògiques. Cossos que 
s’alimenten de so, que no caminen, sinó que s’arrosseguen, dinamiten el 
patrimoni simbòlic que pretén capturar el lloc que els conté. No hi ha edat, no  
hi ha fam (encara que es menge), no hi ha enveja perquè no hi ha batalla,  
només trànsit al marge del trànsit.

Qualsevol terraqüi que haguera vist a Mar voldria no sols contemplar-la, no sols 
donar-li un nom… voldria menjar la cançó que canta Mercuri. Pot ser que en 
aquest moment Mar estiga dient: “Ací estic, ací estic, ací estic”, mentre jo espere 
estar al seu costat articulant paraula i que ella escolte “M’alegre que estigues, 
m’alegre que estigues, m’alegre…”.
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Mar Medina

Aquesta pràctica vol moure’s al voltant de la idea de resistència. Amb aquesta 
voldríem obrir un moment d’investigació. Des dels nostres cossos. Per a 
actualitzar el concepte de resistència des de l’experiència. Per a poder treballar 
i compartir sobre una cosa que ens implica cada dia: l’acció i el fet de resistir. El 
focus d’atenció situa la idea de resistència física com a punt de partida. Així que 
convidem ací els nostres cossos a resistir.

La resistència, sempre considerada del costat de l’esforç, es fa difícil sense 
una rendició prèvia i en poques ocasions es parla d’aquesta condició que la 
fa possible. Així que, per a resistir, abans ens rendirem. Ens rendirem. En el cas 
del moviment, la resistència s’activa des de la rendició profunda del pes i es 
converteix en direcció que pot o no convertir-se en projecció.

En tot cas, sempre es converteix en un «estar». En un «ser travessada per». La 
resistència s’activa amb més o menys intensitat, però sempre en col·laboració 
amb altres forces, amb la gravetat mateixa o amb el contacte amb l’altre, i 
no per oposició o confrontació. No necessitem resistir, ja som resistents. La 
resistència és una qualitat inherent a la nostra estructura. La rendició a l’escolta 
del que ens sosté i no l’esforç és el que ens fa resistents.

De manera que s’imposa una mirada cap a això que ens sosté en un entorn 
en el qual el que ens mou és sovint extern i veloç. No és l’esforç, és l’humor, 
el descans, la digestió, l’amor, una conversa o un silenci el que ens aguanta. 
Coses que són invisibles però alhora indispensables en el moment en el qual 
la resistència es manifesta. La voluntat és fer-les presents per a formular a 
través d’aquestes estratègies per a una nova manera de ser resistents, per a 
activar la resistència sense haver d’arribar a l’extenuació ni a l’esgotament. O 
per a adonar-nos de quan estem arribant al límit i defallir amb gust i plena 
consciència. Entregades a això.

Se’ns ocorre que el que resisteix és com l’aigua, que no sosté res que no 
flote, però acull allò que s’afona. Que sembla no resistir, filtrant-se i tornant-se 
invisible en la superfície, però que continua existint en un altre lloc, en el  
fons, acumulant-se per a irrompre en algun moment o creant un oceà de  
l’altre costat. El cos humà és aigua quasi en un sentit literal, el 65% del cos 
ho és. L’aigua és el principal component d’un cos fet de proteïnes: tota la 
composició dels seus òrgans, ossos, pell, músculs, pèl, tot està estructurat 
mitjançant aquestes molècules. Cada una d’aquestes proteïnes es conforma 
d’aminoàcids i cada aminoàcid és bàsicament una combinació d’hidrogen i 
carboni. Aquesta combinació dona un estat sòlid, una densitat estable  
que defineix els cossos i relega l’aigua a aquest espai, podríem dir,  
subterrani.
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Ens agradaria parlar i practicar la visibilitat d’aquesta condició líquida. Considerar 
l’actualitat com a procés fluid i no com a destinació automàtica, la informació 
com a elaboració de forma, i no com qüestió instantània, on el fluid és present. 
Des de dins. Formular des d’aquesta preeminència líquida noves estratègies per 
a la resistència. Com diu Miguel Benasayag, «Resistir no és només oposar-se, sinó 
crear, situació per situació, altres relacions socials».

En l’aspecte físic, la teoria de les vies anatòmiques arriba a la mateixa 
consideració del cos i desemboca en una feliç confluència anatomicopolítica. 
Aquesta visió transversal animaria tota la pràctica. El cos-teixit i el teixit social. 
La tensa estructura. Un cos dinàmic que es compon davant de les diferents 
situacions servint-se d’una xarxa de resistències que respecta la multiplicitat, una 
espècie de cercle que posseeix paradoxalment el seu centre en tots els costats 
fugint d’una direcció única i una organització centralitzadora. L’eix transversal 
anatomia-organització social. La fàscia, la relació, com a continuum i teixit 
connectiu a tots els nivells.

Es tractaria de fer món a partir de la pràctica d’un cos en moviment des 
d’aquesta consideració líquida. D’entreveure les oportunitats compositives 
de la matèria aquàtica que ja està, d’abraçar els condicionants ontològics que 
presenta i prendre decisions al voltant de quines maneres de composició són 
pertinents, urgents, interessants per a construir realitat i relació.

Com es percep, es coneix, s’imagina, es forma un saber des dels cossos? I si 
aquests, els nostres cossos, són una part integrant més del món material, de 
quina manera les seues diverses dimensions es pressuposen, superposen, 
juxtaposen o descomponen? Quant d’orgànic, de processat o d’escala 
infraestructural compon els nostres cossos? I quines eròtiques i pulsions 
col·lectives es requereixen per a posar els nostres cossos en el món, com 
desitgem fer-ho, de manera efectiva? I si, com apunta Paul B. Preciado, podem 
parlar del cos com a arxiu viu davant de la idea d’un corpus únic, podríem parlar 
de la condició fluida com a mitjà de transmissió d’aquesta informació, que va 
conformant contínuament els nostres cossos sense considerar-los mai acabats.

Si el cos fluid és un amb la informació, no hi ha diferenciació entre subjecte i 
objecte.

Igualment, es dilueix la idea d’unitat, d’individual desafectat. Diríem que es tracta 
de «ser amb». I la qüestió radicaria a investigar que ètiques, estètiques, polítiques 
i eròtiques es convoquen en aquesta composició. Si es tracta d’una entitat mòbil, 
fluida i en constant canvi al voltant de la qual s’aglutina l’existència, el cos humà 
esdevindria d’aquesta manera una problemàtica col·lectiva.

Ens fem, adoptant aquesta premissa de l’afectació líquida, unes quantes 
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preguntes: Per què no tots els cossos humans són llegits de la mateixa manera? 
És de la mateixa manera en tots els llocs?

Què fem amb els nostres cossos? Sabem que vivim a través d’ells, a partir d’ells, a 
pesar d’ells. Sabem que envellim, ens alimentem, descansem, sentim, ens relaci-
onem… sabem que els nostres cossos són vulnerables, que els nostres cossos es 
mouen, que moren, que es donen al creixement. Hi hauria manera d’articular la 
vida des d’aquest nou paradigma? Podem abraçar el líquid? Contindre’l? Dispa-
rar-lo? Desbordar-lo?

Culturalment, s’han desenvolupat una sèrie de categories per a classificar els 
cossos humans a partir d’ítems com la seua edat, les seues dimensions, la deli-
mitació de la seua combinació racial o la seua configuració sexual, que respo-
nen i desemboquen en una classificació sociocultural determinada que facilita 
estàndards i cànons basats en certa representació del món. Si abordàrem la 
qüestió corporal des del pensament sistèmic, considerant la corporalitat com un 
subsistema dins d’una interrelació, hauríem de reconsiderar la funció cultural de 
l’anatomia, l’hegemonia de l’eix vertical, la relació del cos amb el moviment es-
pecíficament humà i no humà, els límits d’aquest cos, la seua propietat, la nostra 
possibilitat de modelar-lo o no, la seua durabilitat, la seua fragilitat, la seua lectu-
ra i inscripció en el món.

Per a imaginar diferents possibilitats de resistència des del cos fluid, se’ns ocorre 
desplaçar l’acció dels llocs comuns a altres llocs. Moure el pes treballant al vol-
tant de la idea d’«entre» o «al voltant de». Situar-nos en aquest «al voltant de», 
que és el teixit connectiu. No és l’articulació la que mou, sinó el viatge del pes en 
l’espai entre una articulació i l’altra. El viatge del pes per tota la xarxa. El viatge del 
pes entre el turmell i el genoll, entre el muscle i el colze, entre el colze i la monyi-
ca. El que pesa l’avantbraç dret. O l’esquerre. El pes de la palma de la mà. El pes 
del cap travessant el pit i caient cap al pubis. El pubis esvarant. El fèmur lliscant 
per dins de la cuixa. El moviment és el flux del pes, desplaçat i transmés bàsica-
ment pel líquid. Pel líquid caient de manera contínua a la xarxa, bolcant-se, rebo-
tant, com un trapezista caient en loop sobre la xarxa de seguretat. Donant-se a 
aquesta caiguda contínua a través de la respiració. I resistint. Resistir és pesar, ser 
en el flux, derivar. Resistir és moure i hibridar amb altres cossos i moviments. Re-
sistir seria no adscriure el moviment a cap tècnica amb la condició de no reduir 
la potencialitat que té.

Si la dècada dels setanta es va moure sota la premissa «my walking is my dan-
cing» i amb aquesta caminem moltes dècades més, podríem anar un poc més 
enllà ara i dir que la nostra respiració és la nostra dansa. Respirar és escoltar, es-
coltar quines necessitats tenen els nostres cossos, establir quina necessitat relaci-
onal tenen els nostres cossos d’altres similars o diferents, observar com produïm i 
gestionem el nostre propi moviment.
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Ens agradaria pensar en la idea de com tots els cossos poden construir un mo-
viment comú i en quines estratègies culturals podríem desplegar per a moure 
els cossos considerant-los tan complexos i inconcrets com són. Deixant que siga 
l’aigua que contenen una superfície de transparentació i transmissió. Fent una 
immersió en el caràcter fluid que tenen, com a acció dissident per a dotar els 
cossos d’una nova agència al voltant de l’acció.
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Catalina Isis 

Ho reconec, m’agrada xiular. Quasi sempre tinc alguna melodia al cap, i sol eixir 
a fragments en circular pel carrer, xiulant o taral·larejant. El curiós és que sembla 
que no soc l’única que camina amb melodies al cap i és quasi un acte reflex que, 
quan em creue amb algunes persones mentre xiule, aquestes persones també 
comencen a xiular. El meu espai sonor xoca d’alguna manera amb el seu, i des-
perta aquesta necessitat de vocalitzar la cançoneta que ell o ella porte al cap.

És inevitable que, per a qualsevol amant de la literatura i la història, quan el convi-
den a considerar algun treball en relació amb l’eco recorde la trista història d’Eco, el 
personatge mitològic que tan delicadament descrivia, entre altres, Ovidi. Però Eco 
és molt més que una nimfa sense genealogia, una criatura sense origen que co-
mença a existir com a arquetip quan és castigada per un altre personatge femení a 
perdre la característica que la defineix: la seua veu. Eco és també un tractat de se-
miologia, una discussió sobre la impossibilitat de l’enteniment del llenguatge, però 
la inevitable reacció que genera. A través de les seues respostes, de la repetició de 
les últimes paraules del seu interlocutor, Eco desconstrueix l’ordre del llenguatge i 
genera un altre significat. Respon, encara sense el poder de la parla; genera, fins i 
tot sense la possessió del contingut. Anne-Emmanuelle Berger1 concep que Eco “is 
an ordinary figure of deconstruction, as altering repetition (différance), as a mode 
of reading immanent to the text which turns reflexively back on itself, a poetic 
method of production (of meaning) by reproduction (of sound)”. 2 Eco produeix un 
discurs només mitjançant la repetició i presenta la problemàtica del model i la cò-
pia presentant el dubte de si tot discurs és, simplement, una repetició.

Un company d’Art Dramàtic em va comentar una cosa que li va resultar fascinant 
del seu pas per diversos cursos teatrals: el teatre textual representa generalment la 
incapacitat de l’enteniment. És per això que els personatges repeteixen idees, que 
subratllen text, que han de dir una vegada i una altra. És una lluita entre el signifi-
cant de les paraules i l’emoció que percep el parlant que acompanya el significat. 
Un “t’estime” és un “no, no ho entens, t’estime, t’estime de veres, com ningú abans 
ha estimat” o un “per tu arrancaria la lluna del cel” i altres promeses impossibles 
que busquen, a través de la metàfora, descriure la vasta amplitud sincrònica d’un 
sentiment. No és novetat, no obstant això, entendre la comunicació lingüística 
com una gran metàfora. D’una banda, perquè tota paraula és una generalització, 
un “verbal act of thought and reflects reality in quite another way than sensation 
and perception reflect it”. 3 D’altra banda, perquè ens ajuda a creuar l’espai entre 

1. Berger, a. (1996). The Latest Word from Echo. New Literary History 27(4), 621-640. Johns Hopkins 
University Press.

2. Ibídem p. 622

3. ONG, p. 6
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l’experiència personal i intransferible i la nostra assimilació de significat,4 Eco sim-
plement ho evidencia: no sols imaginem i “narratitzem” les nostres relacions ver-
bals i les nostres converses, sinó que, el seu resultat, en profunditat, és sempre una 
tragèdia, una evidència de la impossibilitat de la comunicació real.

Però en la mitologia, Eco no “parla”, no “diu” sinó que “respon” 5 i ella escolta sons 
per a respondre paraules. El so apareix com allò que els humans teixim en sig-
nificats paral·lels amb fils de paraules. És per això que m’agradaria subratllar la 
importància de l’element principal d’aquesta comunicació verbal: el so, i el seu 
innat ritme en la parla, la seua successió de silencis i sorolls que concebem com 
a unitats de significat.

En el grec antic, ‘eco’ provenia d’οĩκος (oikos), concebut en valencià contem-
porani com un prefix, i amb el significat de ‘casa’ o ‘llar’ i és, sens dubte, el so un 
dels elements més rellevants en la creació de la consciència de l’“u”. Es concep 
el bebé humà com nascut prematurament, i els seus primers tres mesos de vida 
s’anomenen el quart trimestre. Els elements que representen les necessitats 
del bebé són el que s’anomena en neurociencia ‘the five S’s’’ (swaddling, side or 
stomach position for sleeping, shushing, swinging and sucking) i subratllen la im-
portància d’un espai de contenció i repetició de sons i moviments.6 La rima o 
cançoneta que els pares comparteixen amb el bebé es converteix, per tant, en 
un element que porta nombrosos significats: d’una banda, parla del memorable 
dels elements orals i del seu ús —per què unes rimes romanen en l’imaginari 
col·lectiu i altres no?; també il·lustra un ritme constant i universal, vinculat amb 
el moviment binari; i, finalment, dona una estructura sonora a la identitat del 
bebé, tant en l’àmbit ‘sonor’, generant la rèplica (l’eco) d’una mena de fonemes i 
no d’altres, com en l’àmbit ideològic, atorgant uns límits lingüístics al pensament 
col·lectiu de la cultura de la qual participa el bebé.

Aquest ritme, aquest moviment que es relaciona amb els nostres orígens lingüís-
tics, tant en la construcció del discurs com en la seua relació amb el moviment, 
té unes característiques molt peculiars. Entre aquestes, es considera que l’ésser 
humà és una de les úniques espècies —juntament amb alguns ocells i animals 
que tendeixen a relacionar-se de manera vocal— que naix amb un ritme o “sin-
cronicitat” innata.7 No obstant això, encara que s’estudie la forma en la qual es 
genera i es replica el ritme a nivell cognitiu, no s’entén la raó després d’aquesta 

4. pullinger, d. (2017). From Tongue to Text. A New Reading of Children’s Poetry. Bloomsbury. p. 44.

5. Ibídem, p. 631

6. Coats, K. (2013). The Meaning of Children’s Poetry: A Cognitive Approach. International Reseach in 
Children’s Literature 6.2, 127-142. Edinburgh University Press. P. 135.

7. patel, a i iversen (J). (2014). The Evolutionary Neuroscience of Musical Beat Perception: The Action 
Simulation for Auditory Prediction (ASAP) Hypothesis. Frontiers in Systems Neuroscience.
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capacitat. A això, cal afegir que la nostra vida sencera estiga condicionada a 
aquest ritme. La medicina té una branca que es coneix com ‘la neurociència 
del ritme’, que centra l’atenció en les oscil·lacions i freqüències que ens man-
tenen amb vida: la respiració, el batec del cor o el ritme circadiari, entre altres. 
Sorgeixen preguntes sobre la relació entre el ritme i la nostra humanitat. Ens 
comuniquem a través d’una freqüència rítmica amb l’“altre”? Genera això, des de 
la nostra infància, un espai comú, una forma de comunió, un estatge, un lloc de 
pertinença? Però, sota aquesta mateixa premissa, són llavors les capacitats de so i 
moviment de l’ésser humà un eco?

El ritme apareix com un element bàsic de la nostra estructura fisiològica, però 
també com el fonament de la nostra forma d’acció i comunicació. Un so en 
constant eco, el vaivé del moviment. Una persona com jo, que xiula pel carrer 
una melodia, i que desperta l’activitat en una altra persona. Un bebé que reco-
neix el món a través del bressol i d’una nana. La inhalació i l’exhalació. Potser 
Ovidi ja entenia que s’ha de concebre tota acció com una reacció, com una res-
posta, com un dels colps del ritme universal, com un eco.
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Masu Fajardo

NOTES DE TREBALL

Practicar ECO és modificació de la percepció.

Cada gest ja no significa res en si mateix, en qualsevol cas és el seu silenci el que 
permet la seua expansió subtil.

El ritme-no ritme de cada acció genera un lloc transparent, una imatge que no 
és imatge i que pretén desplaçar l’atenció al que està fora d’aquesta.

Gest que es dissemina en l’espai, es llança i queda com a rastre visual, sonor, es-
poràdic, que transita un instant entre la memòria i el que esdevé de nou.

Déjà vu, reverberació de la memòria.

Xicotets intersticis capturats entre el soroll.

L’eco, substància invisible que es desplaça, configura trajectes i crea dissonàncies.

Soc eco quan el cos s’ancora per a portar al present materials del passat, ja en un 
altre cos.

La tela negra en el seu joc opac, revela, en els que miren, el desig inherent de 
voler veure.

Em plantege crear una fuga dins del material perquè puga ser una altra cosa i 
una altra cosa i una altra cosa en aquest estat transitiu.

Eco, esdevindre d’aquest que s’amplia o distorsiona. 



CADÀVER EXQUISIT
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Era hivern i el fred es colava entre les mànegues de la cogulla que no impedia, 
malgrat l’espessor del teixit, evitar la sensació d’esgarrifança que li recorria el cos 
cada vegada que passejava amb el seu mestre pel claustre. La seua ànima, no 
obstant això, era víctima d’inquietuds més grans que a un jove de setze anys sem-
blaven ignotes i que aconseguien estremir-lo.

-Però, senyor, com puc dominar aquests pensaments?
-Has de tindre paciència i pensar que els plaers de la carn són passatgers, ni tan 
sols la més perfecta de les ànimes pot resistir el pas del temps. El cos només és el 
contenidor del nostre esperit, estimat Aldo.
-Però, és que no puc deixar de sentir coses que em recorren el cos i m’impedeixen 
concentrar-me en les tasques.
-Els teus humors ressonen com un eco en el teu esperit, has d’aprendre a sufo-
car-los, el temps serà el teu aliat.

[…]

El so sord dels passos dels dos monjos sobre les rajoles de pedra del claustre es va 
anar difuminant, els caps de les sirenes tallades en els capitells, com a testimonis 
silenciosos, van tornar al seu estat petri. Lluny, una fila de monjos s’introduïa en 
l’estret espai voltat del locutori, ordenadament i sincrònicament, allí es van dirigir 
també ells. Van romandre un temps mentre les converses es feien audibles a la 
resta de monjos que, asseguts als bancs del locutori, badallaven i dormisquejaven 
ocults en les seues caputxes, confessions intranscendents i ordinàries. Els monjos 
van abandonar un a un el lloc amb pas pesat i somnolent. En eixir, una veu va 
ressonar des de l’interior:

Ama et quod vis fac, estima i fes el que vulgues.
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Tan lents som en l’avanç, que només la impaciència del desig 
ens ha donat la il·lusió que el temps d’una vida és bastant.

Clarice Linspector

      

La Lluna […] és una empremta dactilar groga.

Susan Sontag. Diarios.

Havia passat molt de temps i, per fi, se sentia gràcil i lleuger, temps en el 
qual el seu cos s’havia arrossegat en un lliscament quasi imperceptible en 
el qual els dies se succeïen sense alteració i es confonien els uns amb els 
altres. Un viscós pelegrinatge des del llit a la dutxa, des de la dutxa al sofà, 
des del sofà al llit, en un etern, conegut i viciat camí. El frec del seu cos 
amb els mobles de la casa, amb els teixits, els llençols, el frec angoixant 
del pijama de franel·la com a segona pell. El seu cos tan sols havia sigut 
un continu lliscament, perquè això és el que havia fet els últims anys llis-
car-ser.

El vetust edifici d’enormes finestrals del centre de la ciutat en el qual vivia, 
en un carrer limítrof a la seu, es trobava completament esbudellat, amb 
l’estructura nua, sotmés a una profunda reforma. Somatitzava l’exposició 
de l’edifici, com una ferida personal, l’olor d’humitat i d’armari vell, aquella 
rància olor del temps, l’asfixiava i la seua reclusió no feia sinó empitjorar 
l’estat de les coses. A les nits, quan intentava agafar el son, sentia que la 
inhalació d’aquelles olors li provocava al·lucinacions, l’aire es diluïa en 
milers de vibracions que produïen una imatge desenfocada en la foscor 
interrompuda per cuques de llum que emanaven llums fosforescents.

[…]

S’havia servit una copa de vi, l’atmosfera efervescent de l’estiu es filtrava 
entre els seus porus, amb aquella frescor que penetra, com una benedicció, 
a la ciutat amb una direccionalitat furtiva en les nits estivals, que travessa 
els murs dels edificis per a regalar-nos la proximitat de la mar, aquella mar 
aiguamarina de cales amagades.
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Va mirar al cel i va buscar entre les estreles, en algun lloc estaria Mercuri, 
esmunyedís planeta en el sistema solar, i va pensar en la immensitat del 
temps: som tan sols un instant en el rellotge de l’univers.

Tota acció comporta una reacció, com una resposta, com un dels colps del 
ritme universal, com un eco.

Va poder veure la seua silueta eixint del bar aproximant-se, els seus llavis es 
van entreobrir i van trencar l’eco del silenci de la nit, va sentir una plenitud 
amb una intensitat com no recordava haver sentit feia molt de temps, els 
seus sentits entumits es mostraven generosos al tacte de les imatges que 
li retornava la realitat:

-Ací estic
-…m’alegre que estigues

color aiguamarina 
copa de vi 
Mercuri 
Atmosfera 
hemisferi
tacte 
vibracions 
translúcides 
fosforescents 
Cossos 
Setze 
Plenitud 
Fam 
Por 
Ambició 
Cobdícia sexual
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color aiguamarina 
copa de vi 
Mercuri 
Atmosfera 
hemisferi
tacte 
vibracions 
translúcides 
fosforescents 
Cossos 
Setze 
Plenitud 
Fam

Por 
Ambició 
Cobdícia sexual

Era hivern malgrat l’espessor del teixit. La sensació li recorria el cos, pas-
sejava la seua ànima. Aconseguien dominar els plaers, resistir el pas del 
temps. El nostre esperit, Aldo, coses que recorren el cos. Els teus humors, 
eco. El temps, el so dels passos. Caps de sirenes en l’estret temps audibles 
badallaven i dormisquejaven confessions intranscendents i ordinàries des 
de l’interior: estima i fes el que vulgues.

Tan lents som en l’avanç, la il·lusió, Clarice, que la Lluna és una empremta dactilar 
groga.

Susan havia passat molt de temps durant el qual el seu cos s’havia arros-
segat en un lliscament quasi imperceptible. Els dies se succeïen amb un 
viscós pelegrinatge etern. El frec del seu cos tan sols havia sigut un continu 
lliscament. Llis-car-ser.

Vivia completament esbudellat, sotmés a una profunda reforma. Somatit-
zava una ferida de l’estat de les coses. La inhalació es diluïa en milers de 
vibracions en la foscor interrompuda per cuques de llum que emanaven 
llums fosforescents translúcides. Tota acció comporta una reacció, com una 
resposta, com un dels colps del ritme universal, com un eco.
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Eco té dues arrels etimològiques:
1. del grec ἠχώ ekho (so)
2. del grec οἶκος (oikos). En aquest cas, no es considera un prefix sinó una 
paraula que pot formar amb altres paraules termes compostos com: eco-
logia, economia, entre altres.

Els italians encara afigen una tercera etimologia del llatí ecce (aquest o 
heus ací) d’on deriva la seua expressió ecco adverbi de lloc (ací).

Ens agradava la idea d’eco perquè el cos és en si mateix una caixa de resso-
nàncies, l’eco articula la connexió entre els cossos, la materialitat dels cos-
sos fa que reboten els uns amb els altres.

de l’E ((((( C ((((( O (((

Semàntica
Repetició d’un so produït quan són reflectides les seues ones per un obs-
tacle. Ressonància.
___________________________________________________________
Somàntica
Repetició d’un estímul sensorial produït quan és reflectit per la tecnologia 
corporal.
Ressonància.

Quan un objecte comença a vibrar per la influència d’un altre, diem que 
ha entrat en ressonància.
hemisferi 
tacte 
Cossos 
Plenitud 
Fam 
Por 
Ambició
Cobdícia sexual
Colonialisme espiritual
La ferida de la conquesta - eco ensordit
Anar i vindre però en vertical
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Que és el que et travessa, Clarice?

Apareixen ones de mar i pantaixos en el magnetòfon.

S’activa el sentit de la pertinença i tot està blau.

Ella comença a córrer amb Tina Turner sonant de fons i levita.

Comprova com es desplaça el pes del cos, una part puja mentre l’altra 
intenta caure.

Em pose a moure’m, em moc, em pose movent-me a economitzar-ho tot. Ella 
no pot parlar de la ferida no sap que està dins.

L’espai se suavitza i la repetició el transforma.

L’eco del moviment original ja és una altra cosa, casa, un altre lloc. Estimar 
els cossos, les cases.
Moure els cossos per a connectar entre llocs

Pensar llocs, que són cossos - cases en moviment

L’eco del caos que tot ho organitza menys el que queda fora per a ser vist.
El que expandeix no sempre es contagia, s’apega
El sagrat s’expandeix. El paritori.
Una coreografia sagrada que s’expandeix en un paritori. Bucle que no és 
eco, és bucle.
Navegar entre buits subtils.

La mort de l’ordre com a paradigma constructiu.
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Acció 1.

Xocar-me contra parets i terra per a eixir. 

Pre acció.

Observar les línies invisibles que travessen l’espai i reboten.

Que puguem veure com rebota el so entre parets i terra.

El tremolor d’una entitat corporal es converteix en dansa quan la deixes 
eixir fora de la tela. 

Tremolors sota capes de lava.

Hi ha un tremolor que recorre el cos des de sempre i l’única cosa que puc 
és invocar la seua eixida. L’eco d’un terratrémol.

Hi ha un eco que és una repetició, un material que es transforma fins a la 
distorsió

ó ó ó ó ó ó

Eixir corrent per a no veure què es. 

Acció 2.

Lliscar-me en l’empremta dactilar groga.

Pre-parar.
E
studiar els nivells i altures de l’edifici.

Ordenar per a poder albirar, estimat Aldo.

Hi ha obstacles. Sempre apareixen obstacles. Llavors, la trajectòria de les 
coses es desvia en altres direccions.
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La malenconia d’eco. Narcís recordant

L’expectativa va instal·lant-se a les cantonades de la possibilitat. Paraules 
com a afecte, benvinguda i temps han canviat de significat.
La distorsió de la veu a través del megàfon irromp entre la gent.
Quin és l’origen del so? Ens preguntem.
El temps se suspén fins que associem el so a un cos concret.
Un cos amb llavis rojos.
A partir d’aquest instant, el temps comença a avançar irremeiablement i 
Clarice tracta de donar cos al so.
El so viatja per l’espai i torna a sa casa- ECO. 
Economia dels cossos en pujar les escales.
El so dels passos dona pas a la fredor i duresa del sòl com a prova de la 
materialitat dels nostres cossos.
Ossos ferms contra el sòl enfront de carn blaneta i lenta.

“ El més blanet del món 
guanya el més dur del món.

L’inexistent cap 
allí on res cap.

D’ací vaig aprendre jo 
la plenitud de la no-acció.

Ensenyar sense parlar. 
Aconseguir sense actuar,
ai, que pocs ho aconsegueixen.”

Tao Te Ching. Lao Tse

El temps opera de diferent manera en cada esquema mental.
Però ara sembla que s’estanca, com quan jugàvem amb poals metàl·lics 
plens d’aigua intentant mitigar la calor en les vesprades d’estiu.
Aquest és un temps d’estar, més que un temps de fer. Un temps de ser 
més que un temps de respondre.
Clarice s’ha col·locat una perruca rosa, sembla pertànyer a la família dels 
nenúfars. Deixa-la ser. 
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Deixa-la navegar en el toll de sirenes mentre llig en veu alta històries.

“No mires als ulls de l’estany, la imatge sempre menteix. Shakira, Akira, Akira.” 
Akira Kurosawa és un nom més pronunciable que Darío Sztajnszrajber o el 
gran puzle còzmic.
El pop sempre va ser un lloc de repòs, però al sr. Robot li interessa el rock.
Al sr. Robot i Clarice els mou Tina Turner.
Ells són els millors.

El toll horitzontal del temps torna a penetrar en l’escena. 
La lava del temps.
Aquesta vegada per a dialogar amb la verticalitat i la seua perruca rossa.
Clarice es desdoblega amb alguna variació.
Clarice es troba amb Clarice.
“No mires als ulls de l’estany, la imatge sempre menteix. Shakira, Akira, 
Akira.”

Al fons, bullici.
El so es fa buit.
Es dibuixen i desdibuixen línies en l’espai entre les cerveses i la música.
Tot ocorre entre quatre parets blanques. Mirades, intercanvi de paraules, 
somriures, interrogants i premisses.
El cos es mou si vol relacionar-se.
De què podria anar aquesta conversa? Paraules penjant en les concavitats. 
La lava torna a aparéixer i m’arrossega.
Blau petroli. Consistència. 
Imatge blava telescòpica.
L’estrela es va esvaint imperceptiblement precipitant-se cap a l’eternitat.
Akira. Akira. Akira
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Aitana Cordero

L E S         C O S E S.

Estimat barri, estimada València. 
Busque COSES. Les vostres COSES.

COSES ja no en ús, però que algun dia van ser útils, estimades, desitjades o van 
servir. 
COSES amb passat, amb històries, coses de les quals costa acomiadar-se, 
però que ja no us caben a prop.

Objectes vells, trencats, oblidats, desgastats, o d’aquells que continuen a casa 
però ja no es veuen, o que volen tirar-se des de fa anys però hi ha algun vincle 
romàntic o remordimient que ho impedix i els salva en cada mudança.

El dissabte 10 de novembre, al hall de l’Institut Valencià d’Art Modern 
IVAM, adreça Guillem de Castro 118, de 17h a 19.30h. 
yo, Aitana Cordero, artista i coreògrafa, estaré recollint-les, una a una.
M’agradaria trobar-me amb tu i la teua cosa. Sentir la vostra història.

M’oferisc a agafar-les. A separar-vos d’elles. A crear espai a les vostres cases. A 
donar-los un final, nou, ple de respecte, amor i violència productiva.

QUALSEVOLCOSA, que ja no us valga i de la qual vulgueu desfer-vos.
Això sí, una cosa que algun dia us va servir, que vau estimar o vau desitjar i/o 
va tindre un ús.

Allí us estaré esperant. Una a una.
Gràcies

I visquen les coses, 
que ja no serveixen…
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LES COSES
I la pell
La pell de les coses
La pell com a lloc de trobada
Deixar empremta, la clivella
Donar un final és permetre un principi
?
Complexitat de les mil peces que succeeixen al tot
Catarsi, neteja, ritual de comiat
Mirada medusa que petrifica
Millor deixa’m agafar a mi el martell, hòstia com pesa, espera que 
t’ajude… 
Tanquem els ulls
Jo millor cante o cride mentre trenque 
María crida i em fa feliç
Jo sóc més d’implotar, cree 
Música
Ostión
Música
destrucció com a estratègia constructiva

Les Coses és La Casa, La Casa is recycling, accumulation, the art of 
demolition, a recipe for alchemy, transformation, the praxis of building, 
action as a connective tissue, the ruins, the destruction as a constructive 
ritual; it is a collective suicide, a (giving) birth.

Sísif, l’útil i l’inútil, la insistència, l’inicio constant. 
Los ojos de la Piel, de Juhani Pallasmaa, i les Poéticas del espacio de Gastón 
Bachelar Especies de espacios de George Perec, i les Polítiques del tocar.
“Touching is for me an event, a political gesture that negotiates 
transgression and understanding. 
The skin as a meeting point, the realization of the impenetrable, touching 
is an experience of the encounter and to perceive a limit. Touching is both 
sharing and separation. Actual and potentiality.
Touching proposes a violation of critical distances inviting at one intimacy, 
tension and conflict.
As J.L. Nancy said, “touching one another, with their mutual weights, this is 
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Esperança estúpida

faena, afaenem.

I recorde
tots els nostres encontres:

Tu em vas contar que aquell joguet pertanyia a un pare per a oblidar o 
que oblidava,
Un altre tu va intentar amb la meua força trencar una xicoteta clau,
una Ella em va portar totes les caixes de les seues medicines vitals dels 
últims anys de les que no podia desfer-se i juntes ofeguem prospectes en 
una botella d’aigua, 
La meua nova amiga menuda em va dir que havia portat alguna 
cosa, però li agradava massa per a donar-me-la, honestedat rotunda 
inqüestionable, vam trencar una altra cosa.
Una altra ella es va resistir a trencar un bol, encara que no parava de 
repetir “el trenquem si tu vols, clar”, com a frase posponedora guanya 
temps del final inevitable. 
La caixa registradora tenia tecles de colors
El despertador ens va deixar números solts
La caixa de música es va convertir en finestra
hi va haver nóvios comprensius
Trencar un coixí requereix creativitat i dits potents
Algú em va portar un GiJoe per a acomiadar-se de la seua infància,
Li lleve el cap?
Una mare amb la seua filla em van regalar una ruptura impossible, 
vam poder, juntes, clar, juntes, res se’ns resisteix.

what make them bodies”.
And as Erin Mannin wrote: “BECAUSE TOUCH IS ALLOWING MYSELF TO BE 
TOUCHED BY TOUCH”
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Vull penetrar els teus ulls marrons amb els meus ulls marrons. Vull penetrar les 
teues preguntes amb la meua entrega.
Vull penetrar la teua mirada amb la meua olor.
Vull penetrar la paret amb el meu caminar graciós.
Vull penetrar la teua camisa roja amb la curiositat de les meues mans.
Vull penetrar els teus putos discursos amb la meua experiència real. Vull 
penetrar el teu cul amb la meua raqueta dels dissabtes.
Vull penetrar la teua felicitat amb la meua cel·lulitis.
Vull penetrar l’altura de la teua falda amb la més curta de les meues fantasies. 
Vull penetrar les teues cames plegades amb 11 de les meues preguntes.
Vull penetrar el teu futur amb la meua taula de surf.
Vull penetrar la teua vergonya amb la meua arrogància maldestra.
Vull penetrar el teu penis que “tothosap” amb una nau espacial acabada en 
punta.
Vull penetrar la teua necessitat de respostes amb el meu cansament.
Vull penetrar la teua menstruació amb les meues fantasies de vampir.
Vull penetrar la teua potencialitat per a ser mare amb els meus matins 
de diumenge. Vull que penetres el meu espai amb la urgència de la teua 
presència.
Vull que penetres els meus ulls verds amb la teua atenció total.
Vull que penetres els meus intestins amb la cançó One night stand de Janis Joplin.
Vull que penetres el meu compte bancari amb la teua gràcia.
Vull que penetres la meua accessibilitat amb almenys 6 dels teus dits.
Vull que penetres la Gran Via de Madrid amb el meu cos nu en un dels teus 
braços.
Vull que penetres el meu voler-ho tot sempre, amb un “sí”.
Vull que penetres la meua esperança en un futur millor amb tot el teu 
pessimisme.
Vull que penetres el meu cor amb una altra fastigosa cançó d’amor.
Vull que penetres la meua articulació del genoll dret amb una solució.
Vull que penetres la flexibilitat de les meues promeses amb les teues 
necessitats rotundes.
Vull que penetres la meua boca amb un àtic mirant a la mar.
Vull que penetres el meu confort amb el teu passaport buit.
Vull que penetres la meua ferida amb el teu dolor.
Vull que penetres la meua inhabilitat per a conéixer gent interessant amb el 
teu número de telèfon.
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Bea Fernández

p i e l b e a p i e l
p i e l b e a p i e l
He decidit anar penjant esbossos del que comença a interessar-me 
sense intenció de donar-li un sentit o una coherència, com la pell, un 
pensament que sosté i acompanya.
Ara com ara, no tinc cap discurs per a defensar, la pell em posa en el cos 
més que una altra cosa.

...tota sensació és una espècie de tacte o té la forma de 
tacte... 

Pràctiques del cos que toca / et toca: 

Com pot convertir-se el moviment de tocar, pressionar o acariciar en una 
estratègia per a percebre la política menys perceptible que ocorre sobre i 
davall de la superfície de la nostra pell?

Potser una pràctica de tocar que ens permeta percebre els cossos 
com a matèria, com també són cossos les entitats no humanes que 
coexisteixen en l’entorn? Accionant i posant en el centre la materialitat del 
cos al marge dels discursos que produeix? Una pràctica que trenque les 
jerarquies entre corporalitats, humanes i no humanes?

pell intimitat
pell temps
pell frontera
pell capes de pell
entre capes de pell

És font de senyals infinits i inesgotables: calor, fred, 
pressió, dolor, plaer, picor... 
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Ens situa al món. És una capa protectora que ens dona 
sostenibilitat, continuïtat, contenció, protecció [...]”.
ocar obri el cos en un punt precís, ho fa en una vora o regió que podria 
ser cartografiada; però, al mateix temps, aquesta operació de sentit toca la 
part d’una multitud que falta
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Steve Paxton diu que (...) la pell, l´òrgan més gran del cos humà i potser 
l´òrgan propi de la facultat tàctil, és la millor font per a entendre l´esfera, una 
imatge acumulada pels diferents sentits, perquè treballa en totes les direccions 
al mateix temps. I continua, “si poguérem apagar la pell, l´apreciaríem molt 
més. Però la pell funciona sovint amb el pilot automàtic. Una ment conscient 
està alerta si apareixen estímuls inusuals en la superfície del cos. Però la 
majoria del temps no sent el tacte de la roba o el pes en una cadira. (...)
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(…) els dos espais no existeixen de fet, sinó per les seues mescles de l’un 
amb
l’altre: l’espai llis no cessa de ser traduït, travessat per un espai
estriat està constantment revertit, tornat cap a
un
espai llis (…) Deleuze, Gilles i Guattari, Félix
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Jacques Derrida: “-Tocar- vol dir ací modificar, canviar, desplaçar, 
posar en qüestió, però es tracta sempre d’una posada en moviment, 
d’una experiència cinètica.”

Perquè ací estic intentant navegar entre tot el que m’obri i em connecta 
el concepte pell, llegint El ToCAR de Nancy i Derrida junts... qui m’ho havia 
de dir, la veritat és que és un gran tema que m’interpel·la molt, ja que en 
pràctiques anteriors havia posat el cos en aquell estat de tocar i ser tocat... 
em com-mou.
Se m’obri molt i encara no vull tancar, estic tocant, sent tocada, 
objectualitzant la meua pell i corporitzant la sala en la qual treballe, 
erotitzant una cadira i desitjant les bigues amb la meua mirada... una 
mirada que toca les taques de la paret i alhora fa desaparéixer l’espai que 
hi ha entre el teu i jo en tocar-te(-es).
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Tocar seria l’experiència mateixa de l’“origen” com a “singularitat plural”. 
El singular plural seria originàriament allò que es troba tendent a tocar. 
L’origen seria a tocar com tocar mateix en tant que tocar-se. Tocar-se a si 
mateix, tocar-se l’un a l’altre o els uns als altres: tocar-se, en bon francés, 
pot voler dir tot això: tocar-se a si mateix, tocar-se l’un-la una a l’altre-
l’altra, els uns-les unes als altres-les altres (Derrida, Jacques).
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*LA PELL DE LES COSES* Per a mi, el vertader misteri del món és el visible, no 
l’invisible, per a mi el vertader misteri està en el que puc veure i puc tocar... He fet 
aquesta dansa perquè la veges. Mentre faig el meu passeig al llarg de la perifèria 
de l’espai, res queda sense tocar. La paret, la pintura, el meu cos, vosaltres, tots, ens 
afectem mútuament. La pell de les coses (és com he titulat aquesta pràctica que 
he fet hui ací) aborda una proliferació de curiositat sobre el tacte i sobre com la 
forma en si mateixa pot ser contingut d’una cosa. Veiem com l’abast del contacte 
físic produeix un moviment i com aquest moviment revela afinitats, imatges i 
significats inesperats. En *La pell de les coses* el tacte es comporta donant sentit 
i en no tindre sentit. Veiem com anima l’inanimat i converteix el més concret en 
el més suau. *Bea:* De què es tracta aquesta practica de hui? *Bea:* Tracta sobre la 
interdependència dinàmica del tacte, la relació i el moviment, tracta de practicar 
en viu. *Bea:* i quina dansa es produeix amb aquesta pràctica? *Bea:* La dansa 
apareix quan una connectivitat fluida entre acció, reacció, pensament i sensació 
es posa en moviment entre mi mateixa, el meu cos i la matèria exterior. Aquesta 
dansa va i ve a través del temps de la pràctica. Visualment, per a l’espectador 
pot ser que no sempre siga obvi; no obstant això, el moviment des d’aquesta 
*percepció-atenció- * produeixen el que jo anomenaria una dansa interna en 
l’espectador o això m’agradaria creure. En la pràctica, per a mi, sempre hi ha una 
negociació de l’espai a través del temps, que use com a base per al meu treball 
com a intèrpret. *Bea: *Quin és el lloc o l’estat de la narració o no en aquesta 
pràctica? Bea: En adonar-me i reconéixer, en temps real, el que succeeix a través 
del que faig es crea una espècie de narració per a mi que implica un allunyament 
de l’activitat amb la qual m’estic ocupant i un acostament a la comprensió de la 
situació en la qual em trobe. De fet, crec que l’audiència fa el mateix: veure el que 
faig i veure què és el que faig. La idea és donar suport a un tipus de creació de 
sensacions que pot ser abstracta i concreta al mateix temps, tant narrativa com 
musical, psicodèlica i hiperreal…?
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María Cabeza de Vaca 

“Picades” un exemple privilegiat i una manera particular de construcció 
de la poètica de la pell: el que es reivindica és la ‘strangeness’, l’’estranyesa’ 
o ‘singularitat’, equiparable a la ‘pell perillosa’ (dangerous skin), dins de la 
identificació del jo poètic femení amb l’abella reina... ‘La pell perillosa’ és 
la imatge cristalitzadora de l’emancipació femenina creativa. Al mateix 
àmbit d’aquesta pell pertany la ‘strangeness’ (singularitat)... la paraula 
recorda també el ‘sinistre’...”
(“Poética de la piel, l’obra de Sylvia Plath… “, Ioana Gruia)

Punt de partida
Ficar-me en la meua “pell perillosa”, trobar aquest estat sensitiu de 
llibertat creativa que em fa mirar cap al que és quotidià de manera 
diferent. Enfrontar-me i confrontar-me amb el que és conegut, però 
modificant la mirada. D’una banda, eixamplar, estirar, engrandir el que 
és real mirant amb “ull de peix” i, d’altra banda, generar “estranyesa” usant 
mirada de microscopi sobre moments puntuals de la quotidianitat
2. El Dispositiu
El dispositiu funciona prenent el que és conegut en escenaris familiars i 
després tornant-los estranys. Pretén desacostumar-te del que és familiar, 
però no per mitjà de subministrar nova informació, sinó per mitjà de 
provocar una nova manera de veure. L’autoconeixement és com perdre la 
innocència, a penes el familiar es torna estrany, és difícil que siga el mateix 
una altra vegada.
La creació a vegades es converteix en una activitat distanciadora, és una 
història sobre tu, fins i tot una activitat afeblidora…
3. La instal·lació
3.1 Construir una instal·lació “fake”, “naïf”, amb onomatopeies i expressions 
d’alegria i sorpresa que contrasten amb la grandiositat del museu.
3.2 El lloc triat per a desenvolupar l’acció és Usar l’escala com a símbol 
de fracàs (“el descens”, “el ridícul”...), usar el ridícul com a forma de rebel·lia 
sobre el que s’estableix, usar la caiguda com a manera d’enfrontar el fracàs, 
usar el descens com a provocació davant de la idea de triomf.
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https://www.youtube.com/watch?v=KjkuBnfE398  Peter Land “ the 
StaircaseWith The Staircase, 
(. “…In the fall, there is a separation of mind and body, with the body 
taking over, reminded of the imperatives of the real, the tangible, what 
resists or slips away…the fall is the main thread of the installation; it is 
present literally with the character’s constant loss of equilibrium, but also 
figuratively as a metaphorical representation of the loss of foundations or 
personal guidelines. The fall is one of the most frequently used devices 
in comedy, notably in the films of Charlie Chaplin or Buster Keaton. 
Traditionally, the fall or accident inevitably occurs to make the viewer 
laugh….)

”https://www.youtube.com/watch?v=O_Vr1H_PK_c Bas Jan Ander “Fall 
dwon &dwon &Dwon

(… Ader s’acosta amb bicicleta a un canal a la ciutat d’Amsterdam. Ader es 
penja d’un arbre, se sosté pel temps màxim que aguanta, fins que acaba 
per caure en un riu. Ader puja al terrat de sa casa, roda pel sostre inclinat i 
cau a terra; i així, continuen les caigudes, una després de l’altra, al carrer, al 
bosc, a l’aigua.
Bas Jan Ader planteja la caiguda com una metàfora existencialista. 
L’ésser humà, que és lliure per naturalesa, utilitza aquesta llibertat per a 
provocar la seua pròpia caiguda i amb aquesta cauen ideologies, històries, 
tradicions i, fins i tot, l’ànima mateixa…).

4. Eines i pautes de treball
Utilitzar l’eina de “RIURE” i “SOMRIURE” per a treballar sobre la veu, el 
moviment, els estats emocionals... Explorar el somriure, la riallada, el 
tremolor, la riota espontània, el somriure forçat, la sacsejada física que 
produeix la riallada, l’explosió emocional, la tensió i la relaxació que l’efecte 
de riure produeix en el cos.
Trobar la rialla en el contacte amb els altres, utilitzar el somriure com a 
eina per a agradar, per a conquistar.
Aquesta descontextualització de la rialla unida a la maldestra caiguda 
per les escales serveix per a fer la realitat més elàstica portant a la peça 
preguntes i viatjant sobre aquestes. 
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BE HAPPY (Mal llamp et mate!)

“… ningú és capaç de determinar amb plena certesa mitjançant un principi 
qualsevol què és el que el faria veritablement feliç. perquè per a això es 
necessitaria una saviesa absoluta”, Kant.
En el món en què vivim ser feliç no és només una opció sinó una 
obligació, la cultura contemporània ens imposa “la trista obligació de ser 
feliç”.
Resolució de ser feliç
per damunt de tot, contra tots
i contra mi, de nou
—Per damunt de tot, ser feliç—,
torne a prendre la resolució.
Però, més que el propòsit d’esmena, dura el dolor del cor.

Jaime Gil de Biedma

Descripció:
En contrast amb la solemnitat i càrrega emocional de l’edifici, construiré 
una instal·lació lleugera, feliç, naïf i lluminosa amb bafarades de còmic de 
paper i cartó que continguen expressions que fan al·lusió a les nostres 
reaccions davant de les bones notícies, aquesta instal·lació serà “la 
resolució de ser feliç”.
He triat l’escala com a espai per a condemnar un personatge a ser feliç 
mentre perd l’equilibri i es desploma per aquesta.
El contrast entre la rotunditat de l’espai, la neciesa i fungibilitat dels 
materials de la instal·lació construïda i “el ridícul” de l’acció (paper, cartó, 
fusta, sedal, bombetes
...) determinaran la performance.
El contrast entre el que roman al llarg dels anys estarà encarnat en l’edifici 
i el que desapareix estarà representat per la instal·lació… aaaaahhhhh…
#socfungible#...#totsfungibles# #emsentfungible#. La rialla i la caiguda 
determinen la meua manera d’habitar l’espai.
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