
m a r c o s  
d e  
g u e r r a

e s c r i t 

a ( s ) 

2 0 1 3
Conferencia performance a modo de “profesora de francés que toca o  piano” Rober 
Bass e Leo atópanse nunha autovía -os dous están abandonados- e  deciden comezar 
unha nova vida xuntos mais para elo deberán escribir o   seu currículo para atopar 
traballo. Eles non saben vender a súa forza de traballo, son inútiles, superfluos e prole-
tarios.  Soamente pretenden conseguir cartos para  facer o único, bailar. Bailar como 
lobas. Neste croquis vital (en plano secuencia) sobre un mesmo, -neste caso sobre 
elas mesmas, pois xa superaron o xénero e o número desde a súa  desmateiralización-, 
farán un percorrido visual pola   videodanza contemporanea, sen axiomas... porque 
lles peta., porque son proletarias e soamente lles queda eso da conciencia de clase.// 
comentan que ten un delicado sabor o cerebro do mono. mais a mauricio sobre todo, 
director de videoclips ese domingo conmovíao a súa individualidade. á unha e vinte 
minutos,vai para a cama e, naturalmente, soña con monos. dous desta especie están 
sentados nunha xanela inmobilizados por unha cadea. tras a xanela voa o ceo e báñase 
o mar. un mono mira a mauricio fixamente e o outro apúntao cun dedo e un lixeiro son 
de cadeas. isto faino acordar. son as catro da madrugada e cóstalle seguir durmindo. 
ninguén está ben ás catro da madrugada, se as formigas están ben ás catro da ma-
drugada, felicitemos as formigas. moitas grazas por todo Wislawa. Descansa en paz. 
// A escrita coma unha forquita e comprender para transformar. As ganas de rematar 
cas náuseas do teatro. O que ruxe por baixo do que facemos e mirar polos furados. 
O que intentei nos versos de Acusación dos que me propoño falarvos. Cando non sei 
qué dicir, cito. Falareivos dun libro de notas que dá conta de que por máis que fose 
contra min e dende o fondo son outros versos os que mellor me acusan. Nas notas 
hai The Kinks: “Deus salve o parque municipal”. Hai María do Cebreiro: “Abre ben esa 
boca a ver qué levas dentro”. E Belén Feliu: “Das moitas formas de arrogancia a máis 
suicida e infantil é confundir a habilidade de safar co poderío”. Bailo sempre igual. 
Cantan Calle 13 “súbele el volumen a la música satánica”. Bailo sempre igual de mal. 
Pero hai que salvarnos nós mesmas// Atravessar todos os rostos, todas as margens, 
desde a Rote Armee Fraktion aos chulos argelinos do Pigalle. É possível articular umha 
proposta política desde a escrita de Jean Genet? De onde parte para enfrentar-se ao 
mundo? Presso, traidor, marica, prostituto e activista pós-colonial, Genet pratica umha 
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maneira original de viver sem ser assimilado, onde a estética do abjecto e a poética 
como política constituem o reverso estratégico dumha sociedade despreciável.// Per-
correrase este espazo onde se depositan anacos da historia da escritura formal –da 
tipografía pero tamén e inevitabelmente da caligrafía e da rotulación– para explorar 
o trazo, ese xesto de articulación preciso entre nós e a escrita que compón as letras, 
o espazo entre as letras, a palabra e a mancha de texto. Á saída, tentarase pensar os 
sistemas de escritura artificial como instrumentos de normalización mais tamén de 
fendido.// Estarricado no cuarto de vanda ou redivivo na carta de ventura, o barrio das 
Fontainhas emprestoulle ao cinema de Pedro Costa, de 2000 a 2006, a resistencia do 
claroscuro; e canda ela, un retruécano: a visibilidade da política conleva unha política 
da visibilidade. Devalo lumínico, o da banlieue lisboeta, cuxa intelectualidade era á 
vez o desacordo de Jacques Rancière pola sustracción de Alain Badiou. xustamente, 
non aparece quen quere, senón quen pode.// “A embriaguez apodérase de quen ca-
miñou longo tempo polas rúas sen meta ningunha. A súa marcha gaña con cada paso 
unha violencia crecente; a tentación que suporen tendas, bares e mulleres sorrintes 
diminúe cada vez máis, tornándose irresistible o magnetismo de cada esquina, dunha 
masa de follaxe ao lonxe, do nome dunha rúa. Daquela chega a fame. Ela non quere sa-
ber nada dos centos de posibilidades que hai para calmala. Coma un animal ascético, 
deambula por barrios descoñecidos ata que, totalmente esnaquizada, se derruba no 
seu cuarto, que a recibe friamente no medio da súa estrañeza”. // Hai silencios, mar-
cas, secretos, outros, que non son senón fantasmas que se repiten, asedian e esixen 
unha concepción de tempo afastado da presenza, onde o pasado insiste no presente 
e a apertura ao por-vir é precisa. O fantasma aparece, ve e deixa marcas secretas e 
silenciosas que condicionan o noso ver e o noso facer na procura da apertura que 
deixe paso ao acontecemento. // ti quererás escribir unha páxina para esa revista do 
mal. imaxe non me atrevo a moito máis ca isto, que é como te imaxino coa macaca en 
por vós, nome non digo nada, cando remate de mamar aposto a que o seu deporte 
ha ser zugarche os cóbados e boeno, agora eu pregúntome se algunha vez puxeches 
en google españa para ver cal é unha acepción orensana de ‘facer unha macaca’ e 
isto ten traza de que se cadra non nos vemos ata a fin do mundo porque antón vive 
xa en bangladesh e amaeza con non levarme a barrañán nadiña, pero ha de ser // 
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corpos, muro, 
dignidAde. sobre 
poéticAs cArceráriAs 
e epistemologiAs 
militAntes iSAAC LOuRiDO
A consolidaçom do Estado penal 
provocou a criaçom de práticas 
de resistência renovadas. Mas 
do estudo dos movimentos anti-
repressivos e anti-autoritários 
pode-se concluir a existência 
dumha autêntica epistemologia 
militante, fundamentada na açom e 
homologável a outro tipo de saberes? 
E dentro das açons geradas desde o 
cárcere: quem escreve poesia, quem 
a converte em discurso público, com 
que registros e com que repertórios?

por sAber dA verdAde  
co poemA ARTuRO CASAS
O vello asunto da verdade e da 
veredicción das artes miméticas?, 
nas artes miméticas? Non tanto. Algo 
menos. Só a propósito do obxecto 
poético —do couso lingüístico 
para cazarmos a besta—, como 
argadelo de debandar o mimetismo 
absolutizador en streaming e o 
pinganillo horario (ora et labora) que 
dita e desordena o mundo actuando 
aquí arreo, xusto no óso máis cativo 
do corpo humano, no estribo da 
ficción.

A FAbricAÇom de 
'terrorismo': médiA  
e eXcepcionAlidAde  
xOAN & AARON 
radicais que "comem de bocadilhos e 
menu do dia", cérebros nas sombras... 
com etiquetas e 'provas' que rozam 
o rissível, a elaboraçom do mito do 
'terrorismo galego' exemplifica a 
vergonha dum panorama mediático 
vendido sem reservas à 'razom de 
estado' e a simpleza dum discurso 
que unicamente visa legitimar a 
militarizaçom da repressom política.

dAr voZ, o pAsAdo  
é AÍndA posible   
BRAiS GONzALEz ARRiBAS
No momento da máxima expresión 
das sociedades abertas do control, 
onde este interiorízase, asumíndose, 
pola contra, como o exercicio 
individual da liberdade, semella 
que para a filosofía é xa non unha 
tarefa senón un deber amosar as 
fendas posibles polas que ese poder 
totalizador pode ser descuberto 
e deslexitimado. Facendo uso da 
ontoloxía da diferenza, de herdanza 
heideggeriana, intentaremos amosar 
o posible acontecer dos pasados 
agochados e silentes, do deixado 
á marxe, do sometido e acalado, 
mostrando que tal é un paso previo 
necesario para a proxección dun 
futuro posible onde os “sen-parte” 
poidan, por fin, ter voz. Dende tal 
vagar pola historia dos vencidos, 
na cal o tempo concíbese como 
apertura e posibilidade, intentaremos 
ofrecer como conclusión unha 
noción alternativa de filosofía, onde 
esta se entenda como o traballo 
a partires do cal constrúese un 
“pensamento en común pensando 
no común”, alén da lóxica do autor 
-e autoritaria- do individualismo 
consumista contemporáneo. Todo o 
cal permitirannos acadar, finalmente, 
unha confluencia posible entre 
filosofía, política e democracia.

estéticA e emAncipAciÓn 
CRiSTiNA GARCíA PARGA
usurpamos o concepto de reparto 
do sensíbel (Rancière) como 
condición material dun pensamento 
de resistencia, de emancipación e 
de abolición da intelectualidade. 
A estética é política, un modo de 
distribución de tempos e lugares, e a 
emancipación ten lugar participando 
nese reparto do sensíbel, como 
movemento resistente ao reparto 
excluínte dun tempo e dun espazo 
dado e inamovíbel. 

esKiZotribo.  
precÍsAnse 
AntropÓlogXs 
pArA entrevistA 
en proFundidAde 
semiestructurAdA  
PAuLA TOMÉ ESPiñEiRA
A tribo eskizo habitamos por eiquí 
tamén. Só recentemente empezamos 
a comunicarnos, a saír do armario 
nalgúns casos, a facer públicas 
costumes, historias, gastronomía e 
tradición musical, entre outros rasgos 
de interese. Precísanse antropológxs 
con ou sen titulación para entrevista 
en profundidade semiestructurada. 
Prégase traer algunha pregunta da 
casa. Advertencia: Será un falso "ver 
desde fora"

A sentimentAl odYsseY’  
iLARiA MALLOzzi
 “unha odisea sentimental” conecta 
co moi debatido termo  literario 
“sentimental” e o arquetipo de 
todas a viaxes, o segundo poema 
épico de Homero , A Odisea. De 
igual xeito que o protagonista de 
“unha viaxe sentimental” Yorick, 
ulises pode protexerse de todos os 
perigos grazas aos seus benevolentes 
encontros femininos, enganos 
e brincadeiras. Esta perspectiva 
permitiríame o cruzamento entre os 
aspectos ulisenianos de Yorick coa 
tradución de ugo Foscolo, “Viaggio 
sentimentale” (1813), así como 
explorar os intereses de Foscolo na 
tradición literaria italiana (neste caso 
principalmente representada por 
Dante e Petrarca) desde o encadre  
sentimental de Petrarca ofrecido por 
Sterne.

FrAnKenstein:  
A construciÓn dA  
clAse trAbAllAdorA  
ÁLvARO OTERO
O devir mercadoría de creacións 
estéticas revela unha forma de 
dominación realizada baixo o 
paradigma da industria cultural,  
cuxa finalidade é a apropiación 
mercantil completa do individuo: 
a domesticación do seu desexo e 
a produción é masa de desexos 
imposibles de satisfacer, a 
reorientación da súa atención, 
a redefinición do seu corpo, a 
percepción de si mesmo e da 
realidade, a remodelación da súa 
linguaxe, a reestruturación da súa 
sensibilidade e da súa valoración.

A ForZA de trAbAllo:  
As mAneirAs dA 
eXclusiÓn LuCiA CASTRO
Atopámonos aquí nun marco. 
Deses de madeira que van sendo 
laboriosamente tallados. O traveseiro 
empeza marcando unha ruta, na que 
as figuriñas que se suceden resultan 
ter cada vez máis relevo. Afondan 
nos sucos da madeira grazas a unha 
precisión e habelencia no manexo 
do cicel que se foi adquirindo co 
tempo, a forza de traballar o material. 
Mais esa profundidade do marco 
vai facendo paseniñamente máis 
infranqueábel o espazo entre o que 
deixa fóra e o que fica dentro. 
Este marco comezou a tallarse 
cando a Platón e a Aristóteles se lles 
deu por enmarcar nel -e así facer 
comprensíbel- esa phýsis da que 
tanto se falaba daquela entre os 
sabios. O traballo nunca máis deixou 
de ser un marco de comprensión 
no mundo occidental, até o mesmo 
capitalismo da actualidade. No 
traballo enmarcamos e enmárcanse 
as nosas vidas, que dificilmente 
escapan hoxe a ser concibidas como 
cuantificábeis forzas de traballo. 
Pero canto máis fondo é o relevo, 
máis inhabitábel é o marco, máis 
pobre o que fai comprensíbel e máis 
alleo o excluído. Até non poder senón 
desmarcármonos...

XtreAming 
A. ARGiBAi / M.OTxOTEKO
Sesión audiovisual que inclúe 3 
curtametraxes experimentais de 
A. Argibai e M.Otxoteko na que se 
interpretan os marcos de guerra 
como marcos de creación audiovisual 
cooperativa.
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