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Hsü, naltros

Clara garí

Aquests dies estic llegint unes memòries on Gershom Scholem , historiador 
i teòleg jueu, narra la història de la seva amistat amb Walter Benjamin des 
de que es van conèixer el 1915 fins la mort de Benjamin el 1940. (1)
Juntament amb la sinceritat de l’autobiografia i la llibertat de passar de la 
filosofia als llençols i les faldilles, de la teoria del coneixement a les cami-
nades per la muntanya i de la teologia a l’humor; m’ha captivat aquest ar-
dor, tan humà i entranyable que porta els amics a pensar i aprendre junts 
sense necessitat de seguir, ni de bon tros, el mateix camí.
Els primers anys del segle XX, tan riallers, es van anar tornant primer convul-
sos, i més tard tràgics. Encara que també fascinants. Els joves estudiants, els 
artistes, els teòrics de la revolució, els idealistes, les dones valentes d’aquells 
anys; veien néixer i prendre forma tota aquella meravella de rebel·lió, aquella 
explosió avantguardista que nosaltres hem heretat. Als seus cors arrelaven 
grans esperances,  que era possible canviar el món, tornar-lo a inventar, i 
que la imatge, o la música, però sobretot la paraula tenien aquest poder. 
Així era com els amants, i també els bons amics, s’escrivien llargues cartes 
i compartien vetllades on parlaven de Hegel, de Hölderlin, de Bakunin, de 
Kandinsky, de Baudelaire, de Freud, d’Ernst Bloch, de Ferruccio Busoni, de 
Breton, de Madame Blavatsky. Anaven amunt i avall per tota Europa, viat-
javen amb tren, o fins i tot a peu, per trobar-se aquí i allà, i un cop junts 
parlaven i parlaven fins que els galls cantaven, i parlaven i bevien tota la 
nit i pensaven junts.
Va ser en aquells anys que es van fer les primeres accions, al Cabaret Vol-
taire de Zurich, a Milà, a Paris, a Viena. Podem dir moltes coses diferents de 
les intencions i de l’esperit de les accions, i se n’han dit moltes; ara penso 
en una que ens interessa en aquest moment: aquelles accions dibuixaven un 
cercle protector a l’interior d’un paisatge molt confús, que era l’amenaçadora 
Europa dels 30 i dels 40. Poc més o menys  el que feien la setmana pas-
sada els acampats de Plaça Catalunya per protegir-se dels aldarulls de la 
festa del Barça, o millor dit, per protegir-se de Felip Puig i dels seus mossos 
d’esquadra.
És d’aquest poder inclusiu de l’acció que parlo ara.

L’art de l’acció, si vol, pot ser la més simple i la més directa de totes les 
arts contemporànies. Primer perquè, independent de les convencions de la 
representació, el seu fer i quefer és presentar i no representar. L’acció no 
“vol dir” res, l’acció simplement diu, simplement fa. Per això, a aquesta sim-
plicitat representativa li escau millor, em sembla, la simplicitat de mitjans que 
tenen les accions de John Cage, o de Joan Casellas, de Ramon Guimaraes, 
de Rosa Suñer o d’Esther Ferrer, que les complexitats del teatre, la música 
o la dansa per molt essencialistes que siguin. En resum: l’acció és

OPINIÓ



Corpologia 24

assenyalar mitjançant un fer, enfront d’altres arts que assenyalen mitjançant 
un “fer com si”, un representar.

Un fer que no representa sembla una de les coses més naturals del món: 
jugar a saltar i parar o a póker, ballar a la disco o a l’envelat,  fer l’amor 
al llit o al cotxe, beure vi a la taverna o al menjador de casa, nedar a la 
piscina o al mar; són exemples de fer sense representar. 
I també em sembla un dels recursos més immediats, més senzills i més efi-
cients de reunir les persones i de dibuixar un cercle inclusiu quasi sense dir 
res. Naltros fem, i fent  ens naltrem. Naltrar ens fa casa, ens fa colla, ens 
inclou, ens reuneix.

...I ara torno a les vetllades de Scholem i Benjamin al calor de la llar de foc, 
al calor del riesling mentre a l’exterior del cercle de guix nevava i prenien 
forma els fantasmes del nazisme, de la complicitat burgesa i estalinista, de 
l’esfondrament de l’Europa humanista. Aixoplugats per unes hores es reunien 
com ara ens reunim nosaltres, a redós del bon vi i del desig de saber més,  
de la fascinació de les paraules que porten coneixement, de l’amor per la 
creació i el pensament, de la reverència absoluta al davant dels misteris de 
la natura tant si es miraven amb ulls de positivista o de naturalista o de 
místic...i vinga i vinga fins la matinada...com era aquella cançó del Raimon 
“les caminades mig d’estiu..”?

Han tornat els temps convulsos. Són diferents dels que visqueren els nostres 
avis i besavis de principis del segle passat, però son confusos i són peril-
losos, també. Morim de set mentre ens sobra de tot, uns moren de gana, 
altres de greix, ens devora la burocràcia i la política, sobra calor a l’hivern i 
sobra fred de màquina a l’estiu, hi ha molt soroll  i en canvi estem nit rere 
nit a l’aguait del més petit senyal que ens digui alguna cosa, buscant la 
manera d’ajuntar-nos i compartir els misteris. 

Hi ha un daltabaix mundial, però jo crec que això no és el que ens preocupa. 
Ens preocupa que mentre el món s’estavella contra les roques de la seva 
pròpia inèrcia i mentre es fan forats a l’atmosfera i esquerdes fins al centre 
de la terra, se segueix inventariant espècies, posant multes, prohibint begudes 
i pixades, controlant passaports, repassant factures, demanant el vot, des-
calçant els viatgers per trobar bombes a les seves sabates. Ens preocupa el 
soroll perquè ens fa mal, i s’ens ha acudit aplegarnos per compartir formes 
de silenci.

Segur que les persones que ens hem anat trobant aquests tres primers 
vespres als Jardins de la Mercè de Girona ho hem fet amb mirades i ex-
pectatives ben diferents. Entre les moltes expectatives, però, jo he sentit que 
compartia amb moltes persones una de molt precisa: el desig de refer la 
nostra comunitat  perquè les nostres circumstàncies d’artistes s’han tornat 
molt difícils. La necessitat de fer junts les nostres simples accions
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per dir-nos a nosaltres mateixos que no hi ha crisi, ni burocràcia, ni normativa 
europea, ni política local que pugui acabar amb la nostra devoció interior, la 
nostra passió per viure, el nostre desig de fer.

He dit “per dir-nos a nosatres mateixos”. No està ben dit, refaig la frase: la 
necessitat de fer junts les nostres simples accions per fer-nos a nosaltres 
mateixos sigui quina sigui la deriva exterior. És un gest col·lectiu i inconscient 
que te forma espiral perquè te eix, és inclusiu, és expansiu i tira cap amunt.
I per fer-nos això a nosaltres mateixos l’acció, que és nua és l’eina correcta.

Al cel s’acumulen els núvols: la imatge de l’espera
Així menja i beu el savi, i roman seré i de bon humor

I Ching.  Hsü  l’espera, l’alimentació. L’aigua damunt el cel.

(1) Gershom Scholem Walter Benjamin historia de una amistad. Ed Península 
2007
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acció

El arte de acción, hoy
joan casellas

El arte de acción, también llamado “performance”, es un lugar común en 
el ámbito del arte contemporáneo y una cita permanente en todos los 
programas y textos retrospectivos del arte de las últimas décadas. Sus 
orígenes pueden rastrearse en el manifiesto futurista de Marinetti, que el 
próximo año cumplirá un siglo de antigüedad, mientras que su primera 
denominación especifica, el happening, surgió hace ahora cincuenta años, 
de la celebrada instalación interactiva de Allan Kaprow 18 happenings en 
6 partes en la Reuben Gallery de Nueva York el año 1959. 

La performance es un procedimiento artístico íntimamente ligado a todos 
los movimientos de vanguardia, aunque generalmente vista como una 
actitud o práctica complementaria al desarrollo de otros procedimientos 
de producción. La práctica del arte de acción, sin más aditivos, suele 
considerarse una actividad ligada y limitada al pasado inmediato del 
periodo conceptual de los años sesenta y setenta, aunque resulta 
evidente que buena parte del arte actual participa o es resultado directo 
de procesos performativos.

Históricamente el arte de acción se ha desarrollado paralelamente al 
arte de la instalación, cada vez menos efímera, y para muchos de sus 
protagonistas esta práctica suponía un estadio experimental de juventud 
con límites infranqueables. Es paradigmático en este sentido que pioneros 
del arte de acción de la talla de Kaprow, Gutai o los Accionistas Vieneses 
mencionen como referente a pintores norteamericanos de la action 
painting como Jackson Pollock, quienes evidentemente sólo aspiraban a 
producir cuadros para colgar. 

Cuando Marinetti proclama ver más belleza en un automóvil a toda 
velocidad que en la Venus de Samotracia, inaugura, incluso avanzándose 
a Arthur Cravan, la provocación como arma artística, como acción. Esta 
energía de la provocación, que dadaístas y surrealistas cultivarán con 
entusiasmo, se asociará indisolublemente al arte de acción, mitificándolo 
y limitándolo a la vez. Las acciones más reconocidas suelen tener un alto 
grado de riesgo, escatología, violencia o destrucción; acostumbran a ser 
“fuertes” de alguna manera que desborda los parámetros estrictamente 
artísticos.
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Estas consideraciones generales suelen pesar mucho a la hora de valorar 
el arte de acción como una practica vigente fuera de sus protagonistas 
históricos en activo; en general las tendencias performativas asumidas 
como nuevas suelen tener una gran carga material, tecnológica y/o de 
producción. Particularmente tiene mucho predicamento la tendencia del 
performer-empresario que, con un gran sentido de la producción en 
términos del creativo publicitario, piensa sus acciones para que otros, 
generalmente ajenos al proceso creativo y por simple remuneración 
económica, realicen sus performances. El objetivo de este articulo no 
es analizar críticamente estas tendencias, por otro lado de actitud muy 
“duchampiana”, sino señalar la existencia de otros panoramas del arte de 
acción, que a pesar de su contemporaneidad transcurren invisibles para 
muchas personas que se ocupan del arte contemporáneo.

Aunque pueda parecer evidente, es necesario aclarar que el arte de acción 
o performance no constituye en sí un movimiento o tendencia artística 
de ningún tipo, sino que es un simple procedimiento artístico más, tan 
variable en sus contenidos como la pintura, la escultura o a la instalación; 
por lo tanto se impone hablar de tal o cual tipo de performance o 
arte de acción. Por su naturaleza efímera, anticomercial, etc., el arte de 
acción, en sus inicios, sobre todo en el contexto de los llamados “nuevos 
medios”, pudo asimilarse a una determinada propuesta programática, que 
en parte se mantiene pero que en ningún caso es exclusiva ni inherente 
a esta práctica artística en un sentido amplio. Es como fumar marihuana 
en el convencimiento de que es parte de una identidad social, hasta que 
descubres perplejo que, entre otros, policías y jueces también fuman.

Aunque la práctica del arte de acción nunca se ha interrumpido, manteniendo 
en mayor o menor grado un reconocimiento social, es un tópico en el 
ámbito de la crítica del arte española reconocer la existencia de un 
resurgimiento del arte de acción en la década de los noventa, que por lo 
demás casi nadie, fuera de los propios protagonistas, se ha preocupado 
en estudiar. Se trata de un amplio grupo de artistas del que formo parte, 
que toma el arte de acción como un procedimiento artístico liberador del 
mercado galerístico e institucional, que permite la autoorganización ante 
la evidencia de que la coyuntura artística de principios de los noventa no 
ofrecía nada bueno ni razonable a las personas que querían ser artistas 
pero no estrellas.

Ese grupo o red de grupos, que fue muy amplio y que perdura con 
numerosas bajas y nuevas incorporaciones, tomó como referencia la 
acción conceptual de los setenta en general y ZAJ en particular, por lo 
que en las escasas citas que ha merecido se la ha llamado acción neo-
conceptual o “acción clásica”, Lluís Alabern la llamó “la nueva acción”, 
y se ha desarrollado paralelamente (con cruces y mezclas puntuales) a 
otros grupos de acción explícitamente políticos, pero a diferencia de éstos, 
no ha rechazado la institución artística como tal, sino su dudosa deriva.
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Una de las características de estos artistas de acción es cuestionar las 
constantes diferencias impuestas entre generaciones artísticas, que parece 
más cosa de la moda del vestir que del verdadero progreso o proceso artístico. 
Así asumimos que las diferencias con nuestros modelos no son tantas ni 
tan grandes, y que en todo caso derivan de la propia realidad cotidiana. 
Una de las principales diferencias sería, a mi entender, el “compromiso 
implícito” en el acto de desarrollar nuestro arte, es decir que el “cómo se 
hace” concuerde con “lo que se hace (o dice)”, y la crítica al uso de los 
espacios, las energías y las cosas, que resulta anticonsumista y ecológica 
de alguna manera ya que tiende a adaptarse al lugar y utilizar las cosas 
sin transformarlas o destruirlas definitivamente (en general). En este sentido, 
la instalación como procedimiento complementario, que está en el mismo 
origen del happening de Kaprow y que perdura con éxito en numerosas 
producciones contemporáneas de carácter performativo, desaparece casi de 
forma natural en la “nueva acción” y representa una evidente diferencia con 
referentes tan queridos como ZAJ o FLUXUS. 

Esta “nueva acción”, que puede parecer vieja por sus referentes directos 
y que incluso ya lo es en relación a sí misma, ha generado material 
documental y teórico relativamente abundante, y a pesar de no encontrarse 
en librerías y centros documentales al uso es fácilmente accesible en 
internet. Sea como fuere, esta red de artistas y proyectos que surgió 
de forma espontánea y aislada en el Estado español a principios de los 
noventa tiene réplicas similares en Suramérica y los antiguos países del 
Este, que a su vez conectan con circuitos más amplios de Europa y Asia. 
Existe un mundo paralelo de eventos y festivales de acción o performance 
que sorprendentemente apenas se refleja en la extensísima red de centros, 
fundaciones y museos de arte contemporáneo a pesar de que es un 
fenómeno contemporáneo de gran dimensión... Una de las razones de 
esta situación puede deberse a que el arte de acción, como todo arte, 
participa del sistema de comunicación emisor-receptor dentro del cual su 
percepción está limitada a la ocasión puntual del evento y su posterior 
difusión a través de documentos resulta muy discutida por propios y 
extraños. También puede influir en su precariedad laboral el hecho de que 
por su naturaleza en el juego de intereses sociales, el margen de beneficio 
de posibles intermediarios resulte limitado, pero este es asunto para otro 
articulo. Al margen de estas consideraciones el arte de acción tiene hoy 
una extensa presencia y actualidad, sólo es cuestión de quererlo ver.

* Articulo publicado al buletin del centre cultural UARTE, Navarra  y  
posteriormente en Exit Express.
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participants
corpologia2 

CORPOLOGIA2 es va celebrar el 10 de maig del 2011 al bar restaurant 
Els Jardins de la Mercè, Girona. 12 artistes es van trobar per a presentar 
les seves obres. Es va cobrar una entrada simbòlica de 3 euros que va 
ajudar a pagar les despeses de la publicitat. La primera edició de la revis-
ta es va vendre per un preu de 3 euros per ajudar a pagar les despeses 
d’impremta..

Desprès de les accions s’ha obert un espai de discussió per a parlar de 
temes relacionats amb el grup. Els/les participants vàrem acordar de man-
tenir la independència i l’autonomia mitjançant la venta de la revista, les 
entrades i futures col·laboracions amb empreses i particulars per a cobrir 
les despeses de la trobada.

Estem cansats/des de la lentitud, les exigencies i la  poca efectivitat del 
sistema de subvencions i volem trobar maneres efectives de producció i 
expressió que ens alliberi de la burocràcia de condicions i dificultats.

Actuarem amb l’esperança, l’amor i la imaginació insurrecte. Ens definirem 
mitjançant la pràctica, creant una comunitat basada en l’acció concreta i 
la convivència fruïda. 
No acceptem que la competència i els diners sigui la moneda de les rela-
cions humanes.
Actuant i fent, trencarem la complaença, l’apatia i la indiferència.

No sub-estimem el poder contagiós de la metàfora i l’acció perquè no po-
dem saber amb certesa que és el que motiva una persona a implicar-se o 
donar l’esquena, desesperar-se o reaccionar. No cal arribar a les masses 
per a tenir un efecte massiu.

“If I can’t dance, I don’t want to be part of your revolution.“ Emma Gold-
man.
“Despair never creates a revolution” Peter Kropotkin.

Denys Blacker

Fotògraf@s: denys Blacker, uma bunnag 
& joan  casellas 
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pep aymerich

MANS
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carlus camps

el teu univers

La percepció humana construeix una perscpectiva “estreta” de la realitat 
que ens envolta. Diuem el neurocientífics que el cervell dedica la majoria 
del seu potencial a seleccionar i filtrar informació provinent de l’exterior. 
Tenim una quantitat d’estimuls vibracionals dinàmics cinètics termosen-
sors tàctils auditius visuals que ens centren la nostre conciència en algun 
d’ells i la resta van “automàtics” o el sistema els descarta. 
Així ha estat fins ara la nostre relació amb l’univers, bé, el fins ara que 
nosaltres conexem.
L’univers, com ara proven els científics, és 450 milions d’anys llum 
d’amplitud de la franja que més o menys tenim pamada; hi ha un resto 
que ningú sap de la seva amplitud. Situats en aquesta immensitat, la 
probabilitat, si pensem en fer el càcul segons l’espai/temps, de que els 
humans estiguem sols en l’univers és primer, difícil de calcular, i orient-
ant per on aniriem els càculs a ben segur que serà un 0’ seguit d’una 
munio de zeros bastant llarga abans no arribar al u. 
Els humans en aquest segle vint ens estem adonant que el univers és el 
que és, que de moment només conexem del que envolta la terra un 4% 
per dir una cifra; i que la resta d’espai fosc que veiem amb els nostres 
ulls per la nit, té una quantitat d’informació que no son capaços ni de 
predir. En fi, naveguem en un immensitat sense casc, ni cinturó a una 
velocitat de 1.675km/h de rotació dela terra, i la traslació al voltant del 
Sol és de 107.000km/h i l’univers és mou a un 800.000km/h tot això, 
ARA I AQUÍ i demà també. Salut astro nautes = el primer pel planeta i 
el segon per la navegació, oh!

* un any llum equival a 9’46bilions de km



13



Corpologia 214

joan casellas

ESPAI DEL COS EN EL TEMPS RELATIU OAIXI
                              A Fina Miralles

El gran pintor rococó Jean Baptiste Simeon Charden va sentenciar; “ Qui us ha dit que 
es pinta amb colors? certament, s’usen colors, però es pinta amb emocions”. M’agrada 
Charden i la seva asseveració; li prenc la paraula i continuo a redors de l’art d’acció i el 
cos: Qui us ha dit que l’art d’acció es l’art del cos?, certament s’usa el cos, però s’acciona 
amb les emocions.

A- Remeno en una llibreria de vell els cosos de les postals. Postals de cosos nus en 
l’arxivador “pornografia”; ah però soc documentalista duchampianista i en mou l’afany 
acadèmic, queda clar...Busco per buscar perquè mai se sap, puc trobar possibles connex-
ions iconogràfiques amb alguns dels diversos  temes que tinc en dansa. (els cossos dels 
àcars son proteínics? Els respiro a milers sinó a milions eixien de les lleixes de paper vell).  
Les iemes dels dits en llisquen per les superfícies satinades de les bicromies de plom 
d’antigues postals i el clorur de plata de fotografies “vintage”; de sobte la troballa, una foto 
en B/N de data indeterminada mostrant una dona nua ben estirada en diagonal perfecte 
sobre un paller, clatell enrere i boca oberta, cabellera rosa, pits ferms i grans en primer 
pla,  braços estesos i mans obertes, cuixa llustrosa i el pubis, oportunament cobert de 
palla, tot el demés ben a la vista. La connexió es immediata; Fina Miralles tota coberta de 
palla a excepció del cap. La palla que cobreix el pubis de la model anònima seria prou 
per cobrir el cap de Fina Miralles i tots contents!.
Mostro la MAPP (Model Anònima del Pubis de Palla) i llepen l’esquena de la foto me 
l’enganxo al front amb una barreja consistent d’àcars i saliva. Mostro la famosa foto de 
Fina Miralles coberta tot ella de palla a excepció del cap i entenem que no estem davant 
d’un espanta ocells sinó d’una acció artística. Aguanto aquesta segona foto tot xuclant 
amb els llavis. La lectura es automàtica; cos i ment, altes i baixes passions en permanent 
moviment una darrera l’altre, en contraposició i atracció al hora.

B- La Gioconda es el retrat ideal del renaixement però també el cul calent de Duchamp 
(L.H.O.O.Q. Ready-made de 1919) i Dalí (veure entre altres Monument imperial a  la dona-
infant de 1929) un cos que viatge en l’espai-temps de l’historia de l’art, ben antic i modern 
al hora, també paradoxa sexual.
Em cobreixo el cap amb una reproducció de la Giocanda feta a mida (mida natural). Amb 
una ma aguanto la reproducció del cap de la Gioconda i amb l’altre em vaig despullat 
poc a poc, peça a peça i amb pautes de 10 segons. En van dir que la sensació de pre-
sent dura 10 segons, aixi que si entre moviment i moviment hi ha 10 segons de pauta, el 
present es manté, s’estira, es retarda...
La dificultat de desvertir-se i vestir-se tot seguit amb una sola mà es part de la gracia, 
la Gioconda masculina no s’immuta al hora que es contorsiona. De forma imprevista,  
l’escassa il·luminació del local creant sensació  esfumata i el finestral crepuscular amb 
vegetació imprecisa situat a la meva esquena completant la situació trans-històrica i trans-
espaial. Queda clar que uso el cos explicit, simbòlic i històric però que acciono amb les 
emocions; meves, vostre i de la Gioconda meta històrica?
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com-pas

COM-PAS...pas pas pas pas...

Emmarco un pas constant de vermells ,
em sento sola davant algú,
em sento algú davant de molts,
semblo ensenyar i explicar allò que encara no sé...

Segones pells que es despullen ràpidament amb el com-pas 
de la vida,
segones pells, necessàries  per a descobrir el real batec,
aquestes permetent el rastre, un rastre tenyit, 
Una forma de Pa’ma, n’hi ha d’altres

PAS-COM?
El vostre rastre en mi.... toca’m  l’altre forma.

Pa’ma.

pa’ma torrents
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clara garí

MAPEAMONOS

Una acció inclusiva, ha de delimitar necessariament l’altre.

El cercle de guix dibuixa un exterior: polítics, burócrates, espe-
cialistes i comissaris es fan servir com a  fanalets que encer-
clen el “nosaltres”.

Ara, sense haver-ho previst, el cercle de guix era mapa i per 
atzar ha esdevingut plaça: naltros,  la plaça del Vi, la plaça de 
Catalunya, la plaça del Sol.
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carles hac mor

Em va agradar l’atenció i el gran silenci amb què el públic escoltava el 
meu poema a la sessió de Corpologia. Tanmateix, em va fer l’efecte que 
el poema no s’acabava d’entendre. 

Val a dir que hi ha poemes meus ben poc entenedors, i n’hi ha alguns, de 
meus, que fins i tot jo mateix no he pogut capir mai (reclamo el dret a 
no ser entès). Ara bé, el poema que vaig llegir a la sessió de corpologia, 
sí que es pot entendre la mar de bé.

Per tot plegat, a continuació 
del poema en qüestió, 
n’explico la significació.

DECLINAR-HI L’AJORNAMENT

Sumar i decrèpit, verb
en suspensió bipolar 
d’amagatotis en declivi,
hi van afegint trobades
d’amagatotis per suspensió
decrèpitament, afegides
des d’una trucada
de la butxaca, escapçat
per la resta de la torna.
 
Segons la meva hermenèutica com a autor del poema, el vers segon i el 
tercer resten explicats pels dos darrers versos. El cas és que, en declivi, la 
butxaca hi fa una suspensió en dos pols (bipolar), mentre que, d’amagatotis, 
s’escapça. I la resta de la torna del vers darrer, ens remet, mitjançant 
l’humor, al primer vers, on un infinitiu i dos substantius remeten, al seu 
torn, a la platja del quart vers, la qual platja hi és només el·lípticament, 
però hi és, com es fa palès als versos sisè i setè, més que res per l’afegitó 
d’una trucada de telèfon feta, a la platja, des de la decrepitud. I aleshores 
ja és del tot evident que la declinació de l’ajornament (la del títol) s’ajorna 
ben redundantment i amb tanta inclinació que cau pel seu propi pes i pel 
del poema, tots els versos del qual llavors, just al començament del po-
ema, és quan comencen a envolar-se, i ho fan tan i tan eufòricament que, 
fet i fet, el poema no acaba mai de començar.

DE L’ACCIÓ CORPUS PARAPAREMIAE
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fina miralles

Un Instant amb la quietud  

Aquesta és una acció col·lectiva, on cadascuna de les persones es rela-
ciona amb ella mateixa, mitjançant la respiració i el so, amb els ulls, les 
oïdes i la boca tancades, és un moviment interior, per assolir si es vol, 
un conjunt de sons, de veus i a l’hora una sola música. A l’Orient hi 
ha el símbol dels tres ximpanzés, l’un es tapa els ulls amb les mans, el 
segon es tapa les oïdes i el tercer la boca, això vol dir, no miris més en 
fora, mira cap endins, no escoltis més enfora, escolta cap a endins, no 
parlis més en fora, parla cap a endins. (A Europa, al capçal de la porta 
d’entrada d’alguns monestirs hi trobem tres monjos amb les mateixes 
actituds).   

Avui està plenament assumit que l’artista és un creador, per l’acte de 
creació també qualifiquem de “creadors” als dissenyadors, publicistes, in-
formàtics etc. etc. etc. Com més passa el temps, més m’allunyo d’aquesta 
interpretació, sublimada i ego-potenciadora de les accions elitistes dels 
artistes.  

Per a mi el FER, està unit íntimament a la pròpia experiència de la vida, 
a allò viscut, sentit, real i no creat o imaginari. Entenc la pràctica de l’art 
com una pràctica vivencial, personal i única que es transmet de maneres 
múltiples, però de forma sincera i autèntica. No m’interessa l’art repre-
sentatiu o mental, ni l’estètica de la ratlla, la taca, la foto o l’objecte 
perquè justament estan buits de contingut i es desentenen de la pròpia 
experiència viscuda. Així com el poema, la paraula o la veu, jo m’endinso 
en aquesta intencionalitat, vers un art vivencial, personal, psíquic, propi i  
únic per cadascun de nosaltres i a l’hora universal i humà, perquè està 
unit a la vida.  

Postscript Avui veig aquestes expressions en l’art fet per moltes dones, 
que ens parlen d’elles mateixes, de les seves experiències, utilitzant mol-
tes vegades el llenguatge simbòlic, allunyant-se així de l’ego-centre per 
unir-se a la vida. 

Fina Miralles Cadaqués Maig 2011  
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montse seró
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denys blacker

al revÉs

Amb el futur tan incert i el present turbulent, penso en el 
impensable nombre de persones vivint situacions d’extremitat.
I no em quedo indiferent.
Estic capgirada. 
De cap a peus
De peus a cap
Suspesa, girada, descoberta.
No se que passarà avui o demà.
No se com hem arribat aquí, però aquí estic
Penjada en un moment, per un instant, davant vosaltres.

El suspens m’està matant.
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ester xargay &
vicenç viaplana

VUITIBUIT

SETZE POEMES AL VUIT

(8 X 4 = 32 OCTOSIL·LABS PER A L’ACCIO “VUITIBUIT” DE VICENÇ VIA-
PLANA)

Tot flueix amb l’inconscient, / que es perd al vers, esquinç d’esquizo.
Plurals adormits en un somni / l’irracional d’un singular.
Malson subjectivat pel gènere / en la flexió de l’adjectiu.
L’acte seguit en camp contrari, / sense fre ètic, és dit i fet.
Fets diversos en participis / actius en el passat compost.
Adversa esdevé la conversa / si l’art del verb és conversar.
Adverbis mal adjectivats / van desgranant el temps al buit.
Nombres en vuitena persona / degeneren en substantius.
Indefinit com qualsevol / si poc concret roman l’article.
Paraula en full ben malversat / al vuit de nou amb consonants.
Les vocals als peus de la llengua / driblen al ritme de l’equip.
En la defensa sistemàtica / la tècnica al sentit fa gols.
Partit obert en joc gramàtic / pilota de correspondències.
Davanter del cicle sintàctic / subjuntivitza la defensa.
Estratagema de l’atzar / rival del guanyar fins a perdre.
Esdevenir del nombre en signe / quan l’infinitiu és al vuit.

Ester Xargay.
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mireia zantop

SORTIR-SE ENTRANT

Pols. Cor. Escoltar-se mutu i propi. Permetre’s. Dins la selva del fluids 
negres, veure sortides, crear portes, entrar. Sortir-se’n. Endins. Saber de 
la possessió de la clau. Desplegar-se. 

En la performance “úter, poema”, besava la “Sal” com a imperatiu ritual 
que invocava la sortida. 

Ara. La metàfora espaial d’obrir portes inexistents, construeix tant una 
acció lineal, com una forma tridimensional desplegable en l’espai  ir-
reversible. Alhora, però, comporta lectures cícliques d’anada i tornada, 
continguts en doble sentit, equilibradors... per se. 
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reflexió

REFLEXIó és un espai obert a les persones presents a cada trobada de
CORPOLOGIA. per a compartir les seves opinions, reaccions, pensaments,
tot el que forma part esencial del total de la experiencia. No existeix el 
públic passiu, sinò un públic dinàmic que forma part dels aconteixements.

Corpologia maig 2011
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cossos i espai

Els que consideren a la performance com un art d’escombraries sense haver 
assistit mai a una performance viva, o els que només l’han pogut entreveure 
de forma negativa i de segona mà, em recorden dels membres del públic 
que davant de  l’actual i creixent evidència dels ovnis, no reconeixen la 
seva existència i ho rebutgen sense més. El fanatisme sempre estarà entre 
nosaltres, suposo. 

En quant a mi, declaro obertament que estic esperant el primer contacte 
amb els extraterrestres molt aviat i mentrestant estic convençut de que l’art 
d’acció és la forma d’art contemporani més important i desafiant d’haver 
emergit en tot el segle. Rebutjada, difamada i acomiada (com els OVNIS), 
no obstant aixo els artistes d’acció d’arreu del món (els extraterrestres) han 
continuat perseguint el seu viatge terrenal. Les sessions de Corpologia al bar 
els Jardins de la Mercè a Girona és prova de que s’estan convertint cada 
vegada a més i més persones.

El 10 de maig vam ser convidats a un gran banquet. Aquest segon cicle de 
corpologia va ser simplement deliciós i per a mi el millor exemple que he 
trobat del que és l’art d’acció. Crec que el secret va ser el fet de que cada 
artista només tenia 10 minuts. Aquest context temps – més generós que el 
gong show de Robert Filliou – és desafiant però obliga a que cada obra pre-
sentada sigui destil·lada fins a l’essència. Com a conseqüència la repetició 
alièna i innecessari es dispensa i hi ha una fluïdesa en tot l’esdeveniment. 
Això és un regal pels membres del públic com jo, que a vegades em sento 
obligat a patir i seguir a l’artista pel seu propi i llarg laberint.

A la trobada de maig ens van presentar una increïble i profunda gamma 
d’invenció; comprimida, concentrada i poderósa en la seva immediatesa: 
Escultures vives modelades i animades: paraules recitades amb un compro-
mís ràpid i fogós, poemes tallades finament, eslògans i missatges ofertes 
en una seqüència anàrquica: una promulgació d’escolta interior col·lectiva: 
una Mona Lisa amb bigotis pelada a la seva essència despullada: una tela 
pintada, en comtes de vendre o penjar en una galería, tallada destrament 
amb un cúter per a revelar les portes al cor…..i més.

Els extraterrestres no tindrien dificultat descodificant el que hauran testificat. 
En quan a nosaltres terrestres, en temps de crisis la irracional i el mític ens 
pot inspirar i aeixecar, i inclòs fer-nos somriure.  

tew bunnag
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Aquest mes presentem un poema de Robert Filliou d’inspiració Zen. Fil-
liou va presentar el poema al Café Gogo de Nova York el 8 de febrer del 
1965 junt amb l’artista de Fluxus, Alison Knowles.

EL FILLIOU IDEAL

Este es un poema de acción y voy a presentarlo:

no decidir nada

no elegir nada

no querer nada

no poseer nada

completamente despierto

TRANQUILAMENTE SENTADO SIN HACER NADA.

Gracies a Clemente Padin per donar-nos el permis d’utilitzar la seva tra-
ducció al castellà.

paraula històrica
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Suport

Moltes gràcies a tot@s els/les artist@s i creador@s de la familia COR-
POLOGIA. Tothom participa de moment sense cobrar. Busquem la inde-
pendencia mitjançant, la venta de la revista, les entrades i collaboracions 
amb empreses i individuals per a cobrir les despeses de la trobada.

Moltes gràcies a Teresa de la bodega l’Empordà de la Bisbal per la 
contribució del vi per tot@s les artist@s participants.

BODEGA L’EMPORDÀ
Especialitzada amb vins, licors i caves. 

Cavallers, 26, La Bisbal d’Empordà, 17100
Telèfon 972640098

Obert de 9-14 h. i de 17-21 h. 
Tancat diumenge tarda i dilluns.

EMAIL: bodegaemporda@bodegaemporda.net

Gràcies a Bonart Cultural per l’empremta del pro-
grama.
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