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1. INTRODUCCIÓ 

 

 Presentació, justificació 

Entre 2007 i 2012, els interessats per l‟anomenat art d’acció ens vam trobar amb tres 

projectes distints en què grups d‟artistes entrevistaven altres artistes, incidint 

especialment en temes ideològics, la funció del seu treball i el model de gestió. Alguns 

dels artistes portaven més de vint anys treballant i mai no havia hagut cap experiència 

semblant. Per què en aquest moment? Potser per un cert esgotament, després de dues 

dècades de treball en xarxes “alternatives”... I potser també perquè s‟han assolit alguns 

aconseguiments institucionals en programacions i esdeveniments col·lectius (festivals, 

trobades...). El cas és que de sobte s‟ha accedit a un material inèdit sobre els discursos 

dels artistes: per a què, per a qui, com... Malauradament aquell material no ha tingut fins 

ara cap repercussió crítica, una inèrcia que, si més no, es voldria trencar amb aquest 

treball. 

A les pàgines següents s‟assaja una anàlisi del discurs present en vint-i-nou entrevistes. 

Com que l‟art d‟acció és un medi marginal en l‟art actual, molt situat ideològicament 

(se‟n diu art alternatiu, paral·lel, d‟actitud, de comportament... ), l‟enfocament 

s‟associa a un altre debat: el de la dualitat liberalisme / comunitarisme. 

No és un debat nou, però sí completament vigent. Al nostre context social, més encara 

amb la crisi que assola l‟Estat del benestar, s‟estan plantejant qüestions com el pro-

comú, la redistribució de la riquesa, els drets socials... Distintes formes de 

comunitarisme es plantegen des de moviments socials de tota mena (primaveres àrabs, 

15M...), o en la forma de governs anti-neoliberals a l‟Amèrica llatina. Però aleshores, 

quin paper juga l‟art en aquest context? ¿Es poden plantejar noves qüestions ètiques i 

estètiques en la direcció social apuntada? Una certa resposta a aquesta qüestió vindrà 

donada pel material analític aportat per aquest treball.  

L‟objectiu últim del treball és analitzar els discursos teòrics dels artistes de l‟acció per 

fer-lo públic en el medi artístic estudiat. Cal produir ferramentes de reflexió per a un 
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debat seriós sobre qüestions ètiques i estètiques. En el medi artístic, com en la resta 

d‟àmbits acadèmics i socials, és urgent l‟anàlisi i el debat entre els seus actors. Aquests 

objectius són importants per a les arts en general i per a la societat en conjunt. 

 

 Conceptes bàsics 

L‟art d’acció és un àmbit artístic específic caracteritzat per la presència escènica, en 

viu, de l‟artista; per la desmaterialització de l‟obra d‟art (no hi ha objecte amb què 

comerciar), i per la interdisciplinarietat formal, és a dir, a la voluntat de treballar “entre” 

disciplines i gèneres artístics, buscant transgredir l‟experiència de la vida quotidiana en 

eixos espais intermedis, en la terra de ningú no connotada per la institució art.  

Per la seua natura d‟art en viu, l‟artista de l‟acció viatja per mostrar el seu treball, la 

qual cosa genera una estructura de xarxa en què els artistes circulen, es coneixen, 

confronten el seu treball i construeixen els discursos col·lectivament. D‟ahí el 

plantejament col·lectiu del medi de l‟art d‟acció. Sense recursos econòmics, es fa ús de 

conceptes d‟autogestió material i ideològica, i sovint es desenvolupa un rebuig al mercat 

i a la institució art. 

Històricament l‟art d‟acció inclou part de l‟activitat del Futurisme, el treball escènic al 

Cabaret Voltaire dadaista o les accions surrealistes més delirants. Des dels anys 50 

inclou l‟activitat musical de John Cage, la poesia escènica de Joan Brossa, els 

happenings, el performance art, la maniobra artística desmaterialitzada, etc., etc. A 

l‟Estat espanyol, des dels anys 60 el grup Zaj i especialment l‟art conceptual català 

inclouen bones mostres d‟art d‟acció escènic, incloent accions musicals, poètiques, 

escèniques, plàstiques, etc. 

A principi dels anys 90 reviscola l‟art d‟acció a l‟Estat espanyol i Catalunya, en 

paral·lel als anomenats “novíssims moviments socials”, des de reinventades xarxes 

d‟artistes nacionals i internacionals. Com en el camp de l‟activisme social –i de vegades 

compartint espais i programacions amb ell–, grups d‟artistes s‟han organitzat al voltant 

de grups, encontres, festivals, revistes, programacions, projectes de recerca, etc., amb 

pretensions “alternatives” i fugint de la institució art en el sentit que li donava Peter 

Bürger:  
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Con el concepto de institución arte me refiero aquí tanto al aparato de producción y distribución 

del arte como a las ideas que sobre el arte dominan en una época dada y que determinan 

esencialmente la recepción de las obras. La vanguardia se dirige contra ambos momentos: contra 

el aparato de distribución al que está sometida la obra de arte, y contra el status del arte en la 

sociedad burguesa descrito por el concepto de autonomía. (Bürger, 1987: 62) 

En aquest sentit, les xarxes de l‟art d‟acció, que es diuen “alternatives” o “paral·leles” a 

l‟art institucional, fan un pas més enllà de l‟art compromès, que tanmateix es mou dins 

de les xarxes institucionals o del mercat de l‟art. 

Açò no vol dir que en l‟art d‟acció no hi haja actituds formalistes o amb plantejaments 

conservadors o individualistes. Si bé el seu medi manté una estructura comunitària que 

és defesa per la pràctica totalitat dels seus actors, molts dels treballs incorporen 

característiques pròpies del postmodernisme, com ara la prioritat a l‟experiència sobre 

l‟experiment, l‟individualisme, la genialitat, l‟autotransformació, l‟espiritualitat, les 

mitologies individuals… Això provoca, com s‟anirà veient, una ambigüitat ideològica i 

una sèrie d‟equívocs en els seus objectius.  

Quin és el context social i artístic de l‟art d‟acció? Durant les últimes dècades, el model 

de producció postfordista, l‟afonament del bloc comunista, la mundialització de 

l‟economia, etc., han comportat unes polítiques culturals que majoritàriament han 

abandonat el tarannà crític de la modernitat i l‟avantguardisme, i renunciat als “Grans 

relats” de les ideologies transformadores. Açò no vol dir que hagen desaparegut els 

discursos crítics, però sí que s‟han minoritzat, sovint, fins i tot, s‟han integrat en la 

indústria cultural com un atractiu més en el mercat de l‟autenticitat, de transgressions 

purament formals, de vegades encomanades directament per institucions públiques i 

privades que subvencionen la subversió. Podem pensar en artistes “transgressors”, molt 

reconeguts institucionalment i que tenen un mercat important, com Marcel·lí Antúnez
1
 

o La Fura dels Baus
2
, amb una estètica radical però molt presents en totes les 

programacions institucionals amb un pressupost elevat, i capacitat per a produir 

espectacles amb un format industrial. O Santiago Sierra
3
 i els seus treballs amb 

immigrants il·legals als que tatua o amaga a canvi de diners, o amb drogoaddictes a qui 

                                                           
1
 http://marceliantunez.com/ 

2
 http://lafura.com/ca/ 

3
 http://www.santiago-sierra.com/ 
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paga amb heroïna, desenvolupant projectes “transgressors” per a una elit i dins d‟un 

mercat internacional on aconsegueix preus astronòmics.  

Per Michael Baldwin, membre d‟Art & Language (l‟“ala radical” de l‟art conceptual, 

reciclat a la pintura postconceptual): «La pérdida de su aspecto terrorista hizo necesario 

que enfatizásemos el carácter material del proyecto» (Aliaga y Cortés 1991: 26). I 

Stuart Morgan diu respecto a açò: «Los significados políticos implícitos en el arte de 

conceptos no se han perpetuado en el Neo-Conceptualismo, lo cual indica una recaída 

en la aceptación del arte como objeto, del objeto como producto, y los productos como 

parte integrante del propio sistema de galerías de arte que se había puesto en tela de 

juicio en los últimos sesenta» (Aliaga/Cortés, 1991: 119). Morgan parla de 

l‟amateurisme amistós que caracteritzava els darrers setanta (i que tornem a trobar a les 

xarxes de l‟art acció estudiades aquí), i qualifica el postconceptualisme de ser un art 

WASP (White, Anglo Saxon Protestant): «Tiene que haber algo de represión en un 

proceso de elaboración que apunta al mismo nivel de perfección que los objetos de 

diseño industrial...» (Aliaga/Cortés, 1991: 125). 

És respecte d‟aquesta realitat que l‟art d‟acció, amb major o menor ingenuïtat, es 

presenta a si mateix com “alternatiu”, autogestionari, amb una actitud forta respecte a la 

institució art. 

 

En aquest context es proposa tindre en compte el debat liberalisme-comunitarisme, 

que oposa dos formes d‟entendre la societat, amb diferents principis o postures morals. 

Permet centrar la discussió en una qüestió fonamental, més enllà de les consideracions 

massa generals que han animat els discursos sobre la postmodernitat i els 

postmodernismes durant els darrers trenta anys. El neoliberalisme ha radicalitzat els 

pressuposts que va sentar John Rawls a Teoría de la justícia (Rawls, 1978), un llibre 

publicat originalment en 1971, però la crisi actual també ha radicalitzat les demandes 

comunitaristes en el si del discurs dels moviments socials.  

A què ens referim quan parlem de liberalisme i comunitarisme? I com es situa l‟art en 

general i l‟art d‟acció en particular en eixa dualitat? 

Els comunitaristes són un grup heterodox de pensadors que desenvolupen una línia 

similar de crítica al liberalisme, particularment a partir de la publicació de l‟influent 
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llibre de Rawls. Sintetitzant molt, el liberalisme ha destacat la preeminència dels drets 

individuals sobre els socials i ha defès la neutralitat de l‟Estat sobre les concepcions del 

bé. Els comunitaristes subratllen la necessitat de la participació en la vida pública i 

defenen la unitat entre els membres de la comunitat. Per a Rubén Benedicto Rodríguez 

(Benedicto, 2010) el liberalisme té tres trets fonamentals: el respecte mutu entre 

persones amb distintes concepcions de la bona vida; principi de no interferència en els 

plans de vida dels altres; i composició diversificada i separada de les distintes esferes de 

la vida social (econòmica, política, religiosa...). 

Seguint aquest autor, hi ha també tres qüestions fonamentals en el debat liberalisme-

comunitarisme: el concepte de persona, la vinculació a la comunitat i el subjectivisme. 

El concepte de persona liberal de Rawls el contempla desvinculat de les seues relacions 

comunitàries, a les que pot qüestionar o fins i tot rebutjar; no sent cap obligació cap a la 

seua comunitat al marge de l‟interés particular. És un individu sobirà antecedent a fins i 

valors, no constituït per ells. En canvi per als autors comunitaristes la identitat del 

subjecte es troba essencialment marcada per la pertinença a certs grups, i és en el sí 

d‟aquest grups on s‟autodefineix. El punt de vista de Rawls és extrasocial, les creences 

morals dels individus queden al marge de la vida política, com en una mena 

d‟esquizofrènia. 

Quant a la vinculació a la comunitat, per al liberalisme la societat no és un ingredient de 

la seua personalitat, només un sistema on individus lliures i iguals cooperen pels 

beneficis que comporta. El bé de la comunitat radica en participar en un sistema 

cooperatiu per al benefici mutu, on els individus són ontològicament anteriors a la 

societat. Per als comunitaristes no es tracta de “cooperació”: els individus estan 

immersos en la comunitat, la vinculació és constitutiva i constituent. La comunitat 

participa en la configuració de la identitat personal i en l‟orientació moral de l‟individu. 

El subjecte liberal està desvinculat, desarrelat, atomitzat i interessat només pel propi 

benefici. S‟entén des de la praxi política, no com a subjecte moral. Els comunitaristes 

qüestionen la distinció entre el nivell ètic i el nivell polític. Sobre el consens polític ha 

d‟estar necessàriament la veritat del juí moral. 

 El tercer punt en conflicte, el subjectivisme liberal, es refereix a la forma en què 

s‟ha d‟exercir l‟autonomia. Per als comunitaristes, aquesta s‟ha d‟exercir des d‟un 

context que atorgue valor a les distintes opcions. La pretinguda neutralitat estatal vol 
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que aquestes opcions siguen equivalents en valor, no hi ha un concepte substantiu del 

bé, els judicis morals són subjectius, les preferències arbitràries, sense justificació 

racional. L‟escepticisme i el relativisme identifiquen el sistema de valors liberal. 

El filòsof quebequés Charles Taylor és identificat como un dels principals valedors del 

comunitarisme, una etiqueta que ell ha rebutjat. A “Equívocos: el debate liberalismo-

comunitarismo” (Taylor, 1997) va introduir en el debat un enfocament que matisava les 

postures, i que situava els extrems en els conceptes d‟atomisme i holisme. Seguint 

Michael Sandel, Taylor proposa que els dos pols d‟aquest debat estarien lligats a les 

diferents comprensions del jo i de la identitat: jos desvinculats de la comunitat front a 

jos situats (Sandel, 1982). Taylor es refereix a qüestions ontològiques, que oposa a les 

qüestions de defensa a què s‟apel·la en parlar de liberalisme i comunitarisme. 

Tornant al debat liberalisme /comunitarisme, estem parlant d‟una distinció monològica-

dialògica que té a veure amb els béns constitutius. Hi ha coses que es fan en comú, com 

contar acudits o gaudir d‟un espectacle: Taylor els anomena béns “mediatament 

comuns”. Els serveis o elements que aconseguim col·lectivament, com ara la policia, els 

anomena “béns convergents”. El primer és altruista i respon a identitats-nosaltres: és el 

que caracteritza el voluntariat, l‟associacionisme, els moviments socials. Els béns 

convergents responen a l‟interés, a la identitat-jo purament convergent. Si no tenim en 

compte aquesta distinció, ens diu el nostre autor, estem en perill de perdre la distinció 

entre instrumentalitat col·lectiva i acció comuna (Taylor 1997: 250). 

En aquest treball s‟ha plantejat des del principi els termes liberalisme i comunitarisme 

perquè en un àmbit artístic radicalitzat pareixia que implicava models de societat en 

conflicte, però igualment s‟haurà de fer ús de les qüestions ontològiques per matisar la 

qüestió, per intentar esbrinar els factors que participen en les relacions socials que 

expressen els artistes entrevistats. 

 

Des del nostre enfocament, pareix que les últimes dècades les arts han abandonat 

l‟avantguardisme, que situava la focus del treball en una crítica o una fractura amb una 

comunitat social, històrica i institucional (artística), per a practicar una retirada d‟allò 

social, cap a un atomisme en què l‟artista, aïllat en la soledat del seu estudi, només es 

deu a si mateix –i al mercat. 
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Des de fa trenta anys, autors com Fredric Jameson identifiquen la postmodernitat com a 

“lògica cultural del capitalisme avançat” (Jameson, 1991), com a una retirada d‟allò 

social, històric, comú. Tanmateix, no tots els estudiosos pensen que es puga parlar d‟un 

fenomen absolut: des de les corrents de crítica institucional o de crítica ideològica es 

reconeixen espais crítics que recuperen aquell aspecte ètic-estètic propi de les 

avantguardes (Foster, 2001; Crimp, 2005).  

En l‟àmbit artístic hi ha sectors crítics que actuen contra el liberalisme hegemònic 

augmentant la seua capacitat autoreflexiva. Distintes formes d‟art compromès, polític, 

activista, relacional, etc., han transportat a l‟àmbit de les arts visuals els debats més vius 

en els camps dels estudis culturals –la multiculturalitat, els estudis queers...- o de 

l‟altermundialització, entre altres. Alguns artistes han pres part activa en estos debats, 

sovint amb l‟èxit suficient com per a integrar-se amb rapidesa i comoditat en la 

indústria cultural, en una versió paradoxal de la Llei de ferro de l‟oligarquia. La crítica i 

la teoria de l‟art s‟ha fet ressò d‟estes actituds –especialment dels fracassos–, participant 

en enceses polèmiques però generalment impotent per a oferir alternatives. Sense eixir 

de les files de l‟art d‟acció, és el cas del grup La Fiambrera
4
, que el 1998 llença la 

proposta de l‟art col·laboratiu (un art activista que col·labora directament amb 

organitzacions cíviques de distints moviments socials), desenvolupa un model 

d‟activisme estetitzat que aviat sedueix institucions de renom (el MACBA, per 

exemple) i en pocs anys mor d‟èxit, consumeix el seu capital simbòlic i és rebutjat per 

artistes i activistes (Vilar, 2011). 

Seguint aquest debat, i tornant a l‟art d‟acció, s‟ha dit que en aquest àmbit es fa una 

crida constant al treball en xarxa, als esdeveniments col·lectius (festivals, encontres, 

programacions...), al treball en grup, etc. A principi dels anys 70, un jove Simón 

Marchán Fiz, aleshores implicat personalment en l‟art conceptual català, parlava d‟una 

activitat artística “protosocialista”: 

La actual afloración de formas nuevas, a pesar del curso complejo y contradictorio de su 

evolución, parece prefigurar movimientos futuros. Y no sólo como negación de los presupuestos 

dominantes de creación y apropiación privadas, sino como reflejo de fuerzas latentes, en 

gestación, de movimientos sociales. De movimientos sociales que pugnan por abrirse camino en 

la dialéctica histórica más amplia y por resolver la contradicción social principal, ya que en la 

                                                           
4
 http://www.sindominio.net/fiambrera/ 
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base de toda transformación cultural se encuentra de un modo más o menos directo los 

movimientos sociales y, desde luego, necesita a éstos para su pleno desarrollo. En líneas 

generales, estas prácticas, en sus dimensiones creativas, receptivas y en los niveles de sus obras 

están poniendo en cuestión la práctica dominante del arte, es decir, la burguesa y capitalista, y 

apuntan tímidamente a una actividad artística protosocialista. (Marchán, 157) 

L‟art d‟acció esdevé una forma d‟acció col·lectiva amb un discurs comunitarista que 

produeix les seues pràctiques socials específiques i que té capacitat per a crear 

representacions, és a dir, coneixements sobre l‟art, els artistes, la societat i els 

esdeveniments. Sovint s‟ aprecia un rebuig explícit a l‟individualisme (podem començar 

a dir-li atomisme) del sistema artístic postmodernista, que genera creadors desvinculats 

del seu context social i dels valors cívico-humanistes (explícits o implícits) que 

comportava la modernitat, atomitzats com a col·lectiu i interessats pel seu propi benefici 

material o espiritual. 

Per a Joan Casellas (1998) que serà un dels artistes entrevistats, «la crónica de la acción 

en los noventa lo es de diversos colectivos y asociaciones así como festivales y eventos 

de todo tipo». Casellas destaca el sentit social de l‟acció com «una de sus vertientes más 

significativas y eficaces que lejos de menguar (...) se manifiesta fuerte y en expansión». 

Aquest sentit associatiu, autogestionari i vagament polític, mostra com l‟existència 

d‟una dinàmica col·lectiva, sense entrar en qüestions qualitatives, és part constitutiva de 

l‟art d‟acció que estudiem. Però aquesta comunitat incorpora a més a més unes 

representacions, a manera d‟un “art de viure”: l‟artista esdevé un nòmada que es 

desplaça en compte d‟enviar la seua obra, que fa un ús desinhibit del cos (nus, 

autoagressions...) i que viu el seu treball artístic, molt sovint amb ingenuïtat, com a part 

d‟un procés col·lectiu d‟alliberament o d‟autodeterminació, en un ambient eufòric i 

solidari, molt estrany en altres disciplines més recolzades en la gestió burocràtica de 

l‟obra individual.  

 L‟aspecte social d‟aquesta dinàmica es confirma en totes les crides a l‟autogestió 

“alternativa” i en el compromís amb organitzacions de tota mena de moviments socials, 

en les programacions dels quals participen, sovint desinteressadament. 
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 Antecedents 

L‟art d‟acció està particularment poc i mal estudiat. La literatura sobre l‟art d‟acció dels 

anys 50 a 70 arriba a l‟Estat espanyol amb retard: el primer llibre sobre el tema el 

coordina Gloria Picazo el 1988, i el publica en català l‟Institut del Teatre de la 

Diputació de Barcelona. Les institucions museístiques començaran a reaccionar ja entrat 

la dècada dels 90: l‟exposició de Joan Brossa al MNCARS data de 1991; Pilar 

Parcerisas sistematitza l‟estudi de l‟art conceptual català en un conegut llibre i una 

exposició el 1992; la primera exposició del grup Fluxus es fa a la Fundació Tàpies el 

1994; l‟exposició de Joseph Beuys al MNCARS és de 1994; la mostra sobre la 

Internacional Situacionista al MACBA de 1996; ZAJ al MNCARS de 1996; i 

Performance art [1979], el llibre clàssic de Roselee Goldberg es publica en 1996...  

Sobre l‟acció actual a l‟Estat espanyol la cosa és més escassa: durant anys l‟única 

referència al treball dels artistes que comencen a treballar a principi dels anys 90, 

després de la pausa dels anys 80, ha sigut el número 3 de la revista valenciana Fuera de 

banda, que data de 1996. La major part de la informació s‟ha produït en precari: articles 

solts, catàlegs fotocopiats... Des de 2010, la revista madrilenya Efímera ha produït cinc 

números especialitzats sobre performance. L‟art d‟acció “alternatiu” no genera 

documents i els treballs i els propis artistes resulten efímers; és un medi eternament 

emergent. Recentment, des de les arts escèniques es reclama l‟art d‟acció i els formats 

performatius formen part de la Nova dansa conceptual i la Nova escena. En eixe àmbit, i 

amb més mitjans, l‟art d‟acció s‟ha sumat als projectes teòrics dels àmbits escènics: el 

2004, el projecte de recerca ARTEA, dirigit pel catedràtic José Antonio Sánchez, la 

inclou al llibre Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002. De fet, el 

primer llibre sobre l‟art d‟acció des de l‟any 90 és la compilació d‟entrevistes que s‟ha 

emprat per aquest estudi: 10x10+1.acció! Performance en la Península Ibérica, que és 

un projecte editat per dos artistes: Yolanda Pérez Herrera, amb textos de cinc autors, 

entrevistes a deu perfórmers i un DVD amb obra de 41 artistes; és a dir, un projecte 

col·lectiu.  

Des de principis dels anys 80, la discussió sobre el postmodernisme ha capitalitzat el 

debat teòric sobre l‟art actual: la pèrdua de la funció social de l‟art, fins i tot la seua fi 

(Danto, 1999), la subvenció de la subversió, les opcions crítiques o fins i tot 



12 

avantguardistes... Sembla que no hi ha opcions crítiques, que tot es queda en un 

individualisme atomitzat, expressivista, que cultiva l‟espiritualitat a la carta i està 

sotmés a una pulsió terapèutica. Tanmateix, els anys 90 apareixien un seguit de 

novíssims moviments socials (insubmisos, okupes, LGTB, moviments de solidaritat, 

indigenistes, etc.) que no solien incloure‟s en el relat “finalista”. També va reaparèixer 

una xarxa nacional i internacional d‟art d‟acció que es plantejava formes cooperatives i 

autogestionàries de producció i distribució de l‟art, i un nou rebuig a la institució i al 

mercat.  

Des de principis de la dècada se celebraren importants festivals de performance, com 

els tres que van tindre lloc a València (Festival internacional de performance i poesia 

d’acció, que va tindre ediciones en 1989, 1991 i 1992, i on acudiren artistes 

d‟Alemanya, Catalunya, Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, França, Itàlia, Japó, Polònia, 

Portugal, Quebec, Suïssa, Turquia, etc.), amb gran èxit de públic però que tanmateix no 

van tindre continuïtat per falta de recolzament institucional (hi ha catàlegs de les tres 

edicions). Però també va haver festivals oberts arreu de l‟Estat, amb desenes de 

participants a cada edició: a Madrid (Fiarp, 1991, 1992, 1993), Granada (Encuentro de 

performances y nuevas formas de creación, 1992, 1993, 1994), València (Performatori, 

desde 1993 a 1998), Pola de Lena i Turón (Astúries, des de 1995 fins a 2003), Segòvia 

(Circuito de performances, des de 1998 a 2000), Conca, Santiago de Compostel·la, 

Burgos, Gijón, moltíssimes activitats a Barcelona, entre elles la programació del CLUB 

7 (durant les temporades 96 a 98), etc. En l‟actualitat han dinamitzat la xarxa el festival 

eBent (2001-2011) a Barcelona; el festival internacional Contenedores a Sevilla (des de 

2000); Xámalle X (des de 2004), des de la facultat de Belles arts de Pontevedra; 

acción!MAD a Madrid (des de 2003)... I Revistes parlades i Caminades arreu de l‟Estat 

(des de 1993 a Barcelona, Madrid, Astúries, Palma de Mallorca, Burgos, etc., etc.)...  

Tret d‟algunes individualitats que han aconseguit sortir del gueto, (el duo Los 

Torreznos, els Accidents Polipoètics, el projecte La Más Bella... i l‟avantguarda 

consagrada dels anys 70, per suposat), aquest moviment artístic ha estat absent dels 

àmbits acadèmics o artístics institucionals. Aquest treball pretén analitzar els discursos 

dels artistes i les representacions individuals i socials que s‟hi fan, des d‟un enfocament 

concret.  
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 Metodologia i marc teòric 

A les entrevistes que s‟han treballat es pot apreciar les coincidències quant a objectius i 

mitjans, i sovint també els conflictes o les dissidències entre els artistes. Uns i altres es 

construeixen en la interacció, en la dinàmica del camp artístic, més encara quan parlem 

d‟àmbits menuts, amb nombrosos contactes i coincidències en esdeveniments 

col·lectius, amb referències comunes... Es tracta d‟una comunitat menuda que 

comparteix referents. Però, com s‟ha dit, ens trobem en un medi on la crítica i l‟anàlisi 

acadèmic està absent, i les certeses es construeixen sobre materials propis de les 

avantguardes artístiques i dels textos clàssics dels anys 70, amb un considerable 

desfasament.  

Per tant, he optat per l‟anàlisi del discurs pensant que amb una combinació de tècniques 

d‟anàlisi textuals i contextuals es podria esbrinar i confrontar tendències ètiques i 

estètiques, sovint desapercebudes per als propis artistes. Es tracta de fer atenció a la 

construcció discursiva de representacions socials, fent palès l‟aspecte representacional 

dels enunciats i la barreja de motivacions i objectius dels artistes. Les temàtiques i les 

categories ens donen els “símptomes” que defineixen quin és l‟estat i el sentit de la 

dualitat a què ens referim en la pregunta. 

En principi he buscat els indicadors dels aspectes atomista i holista. El primer es 

refereix a aspectes d‟individualisme, del jo desvinculat, de l‟artista com a geni; en els 

treballs massa abstrets en un mateix i la seua percepció, propers al narcisisme; en 

l‟atenció posada a l‟espiritualitat, en l‟expressivisme d‟arrel romàntic i el gir terapèutic; 

en la retirada de l‟aspecte públic de l‟art cap a qüestions personals que reflecteixen 

l‟atomisme social en forma d‟atomisme artístic (on es fa abstracció del context social, 

institucional i històric). 

Els indicadors de l‟holisme són aquells que impliquen aspectes dialògics o relacionals, 

en xarxa: en esdeveniments autogestionats, en encontres i festivals que permeten el 

contacte, el debat, la formació de discursos col·lectius i una certa identitat de 

“moviment artístic”. Però també caldria tindre en compte els objectius de transgressió 

de la quotidianitat, de subversió de codis donats, les distintes formes de relació amb 

l‟espectador... Es tracta de trobar com els aspectes privats de l‟experiència artística 
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esdevenen públics, universals, per la seua forma de relacionar-se amb el medi artístic o 

social. 

L‟anàlisi s‟ha fet en dos temps: un primer estudi del contingut, per esbrinar els 

indicadors en cada text, i un segon moment d‟anàlisi de discurs, per veure exactament 

què estan dient els artistes en el nivell de la teoria o l‟opinió, i quina cosmovisió o 

weltanschauung existeix realment per davall del seu treball. Donada la limitació 

d‟espai, en el cos de l‟estudi faig un repàs general de les posicions dels artistes respecte 

al dualisme que s‟hi proposa, i incloc un comentari individualitzat de cada un dels 

artistes en un annex final. 

Quant al marc teòric, ha sigut necessàriament interdisciplinar, s‟ha tingut en compte 

diferents tradicions analítiques: l‟estètica filosòfica, la crítica institucional i de la 

ideologia, el constructivisme estructuralista de Pierre Bourdieu, les teories sobre l‟acció 

col·lectiva i els nous moviments socials, etc. 

L‟enfocament constructivista de Pierre Bourdieu es concreta al magistral Las reglas del 

arte. Génesis y estructura del campo literario. D‟ací utilitzarem el concepte d‟habitus i 

de camp artístic. Els camps autònoms de producció cultural (artístic, literari, filosòfic, 

polític, científic, esportiu, religiós...) són espais de lluita i de tensions pel monopoli de 

la legitimitat. A un pol dominant s‟oposa un altre de dominat que crea les seues pròpies 

posicions en el límit del camp. Si bé tota producció cultural “dominada” no implica 

necessàriament una confrontació, els moviments avantguardistes sí que disputen la 

legitimitat a la cultura institucional, que gaudeix del capital econòmic i del 

reconeixement. 

En aquest espai de lluites els artistes s‟han organitzat tradicionalment en grups, escoles, 

tendències, poètiques, i en general en “ismes”, en unitats estilístiques i ideològiques 

basades en l‟experimentació estètica (que és un aspecte social) més que en qüestions 

d‟expressió personal. L‟art d‟acció autogestionari, que es diu “alternatiu” o “paral·lel”, 

està situat en el pol dominat del camp. Precisament aquestes denominacions ja anuncien 

la seua posició relativa en el si del camp, però també la seua militància per la 

legitimitat.  

A aquest enfocament, tan fèrtil, hem d‟oposar una pega: en la postmodernitat, la sobre-

institucionalització de les arts, la subvenció de la subversió i la indústria cultural han 
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posat en crisi la seua capacitat transformadora. Això ha dut a un abandonament de 

l‟aspecte social de l‟art, de vegades no d‟una forma absoluta sinó gradual, cap a una 

estetització de la vida o cap a una espiritualitat narcisista; en tot cas, cap a un atomisme 

a cada cop més radical, d‟artistes desvinculats. A l‟anàlisi bourdieuà se li haurà d‟afegir 

un enfocament més individualitzat, baixant al nivell “micro” i atenent les raons dels 

artistes per a matisar el procés. Més que un dualisme, el que es vol estudiar és tot el 

ventall de matisos i contradiccions entre els dos pols en qüestió. 

La crítica institucional i de la ideologia a la crítica d‟art està d‟actualitat, tot i que fins 

ara s‟ha produït al voltant del mainstream (el pol dominant del camp artístic, en la 

terminologia de Pierre Bourdieu), no sobre les subcultures artístiques marginals i 

subordinades (el pol dominat).  

 

Per a entendre la dinàmica d‟acció col·lectiva s‟ha recorregut a la recerca actual sobre 

els moviments socials. Per a entendre els moviments socials cal tindre en compte tres 

factors generals que afecten el seu sorgiment i desenvolupament: oportunitats 

polítiques, estructures de mobilització i procés de creació de marcs interpretatius o de 

referència (McAdam, McCarthy i Zald: 1999; Ibarra, Martí i Gomà: 2002). Els marcs 

interpretatius s‟utilitzen cada vegada més per a entendre com es produeixen les 

identitats col·lectives, i per tant els propis moviments.  

En el cas que ens ocupa haurem d‟analitzar quin tipus d‟identitat col·lectiva, amb 

quines referències, i com s‟expressen eixos objectius des del punt de vista dels 

protagonistes. Alberto Melucci (1994) distingeix aquells moviments que es deuen a una 

demanda de participació política, i aquells altres que incorporen una dimensió 

antagonista del conflicte. Respecte dels primers, Joseph Heath i Andrew Potter (2005) 

encara fan, a Rebelarse vende. El negocio de la contracultura, una anàlisi crítica de les 

actituds contraculturals purament estètiques i per tant instal·lades còmodament en (i fins 

i tot “motor de”) el model neoliberal, hiperconsumista i postmodern.  

En aquest treball que esteu llegint s‟intenta esbrinar si hi ha elements d‟un conflicte 

antagònic: com es produeix l‟acció col·lectiva en l‟actual estructura d‟oportunitats, 

quines estructures de mobilització s‟adopten i quins són els elements que conformen el 

marc interpretatiu, ideològic i cultural, de l‟art d‟acció. 
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Finalment, a partir de l‟anàlisi del discurs, s‟intentarà esbrinar què està passant en 

l‟àmbit que es proposa, que és el de la discussió liberalisme / comunitarisme. 

 

 

 Hipòtesi 

En el si d‟un model hegemònic neoliberal on la mida de totes les coses es troba en el 

seu valor econòmic i en l‟expressivisme terapèutic de l‟individu atomitzat, les actituds 

artístiques radicals que es volien transformadores van entrant en dinàmiques de reflux, 

aprofundint en l‟atomisme, l‟abstracció en un mateix, l‟expressivisme i l‟espiritualitat.  

Tot i això, l‟art d‟acció manté una estructura de funcionament i un discurs públic que 

prima el funcionament en xarxa, autogestionari, “contra institucional” i utòpic. 

La hipòtesi d‟eixida és que l‟art d‟acció també ha anat deixant-se seduir per qüestions 

d‟expressió personal més que d‟experimentació artística, i que una part del discurs 

ideològic ha abandonat els elements antagonistes per a esdevenir únicament una forma 

de demanda de participació en un sistema de beneficis i normes del qual s‟està exclòs, 

representat bàsicament per l‟accés a les beques, subvencions, i, en definitiva, els diners 

públics. 

L‟ambigüitat que produeix el caràcter desmaterialitzat del medi, que dificulta la seua 

comercialització i la seua museïtzació, manté una il·lusió d‟independència institucional 

que no sempre es correspon amb la realitat dels discursos artístics individuals. Aquests 

incorporen formes de filosofia liberal individualista, de “creixement personal”, distint al 

comunitarisme experimental que ha caracteritzar les avantguardes del segle XX i les 

arts en general des de la modernitat.  

Però tot i això, en el si de un posició autogestionària i comunitarista militant, aquell 

individualisme manté encara posicions antagòniques cap a la institució art, en 

privilegiar el valor d‟ús sobre el valor de canvi o el reconeixement institucional. En 

aquest cas, individualisme no equivaldria a atomisme. 
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 Justificació de la tria documental 

Em dirigisc directament als discursos explícits i no al treball artístic per dos motius: 

d‟una banda m‟interessen els objectius declarats dels artistes, que no tenen per què estar 

presents en la seua obra: les representacions ideològiques, els objectius públics i 

privats... L‟obra d‟art incorpora nivells intuïtius que escapen del control conscient de 

l‟autor, i cal una anàlisi posterior per esbrinar el seu sentit (psicoanalítica, hermenèutica, 

semiòtica, etc.). Però per altra banda perquè el discurs ideològic regeix el procés de 

creació artística, és un moment previ i rector. Treballant directament sobre els discursos 

crec que es pot incrementar la consciència crítica del medi. 

A més a més, el gènere de l‟entrevista és un fenomen recent en l‟art d‟acció. La 

precarietat del medi, invisible per a crítics i teòrics, revistes i institucions, i pràcticament 

per a les universitats, ha deixat la producció, distribució, reproducció dels creadors, 

crítica, teoria i arxivament en mans dels propis artistes. Entre iguals, la idea de fer 

entrevistes no havia quallat, i fins i tot s‟havia rebutjat
5
; de fet a les poques publicacions 

des dels anys 90 només es pot llegir alguna entrevista a artistes reconeguts 

(“l‟avantguarda consagrada”) de dècades precedents, o a creadors escènics que 

s‟aproximaven als llenguatges propis de l‟art d‟acció. Serà ja molt avançada la primera 

dècada del segle XXI quan determinats projectes col·lectius comencen a entrevistar els 

artistes a tall, per tal de rellançar la reflexió sobre allò que s‟està fent. 

Així, en coherència amb les dinàmiques col·lectives que comporta l‟art d‟acció, les 

entrevistes estan confeccionades per grups d‟artistes, de manera que no estan dirigides 

des d‟un únic punt de vista i expressen millor la pluralitat en les intencions dels 

entrevistadors i en les preocupacions dels artistes. Aquest caràcter col·lectiu pareix més 

lògic, respecte dels objectius declarats en l‟enunciat d‟aquest treball, que si el 

qüestionari l‟haguera fet jo mateix per a l‟ocasió. 

                                                           
5
 En una entrevista inèdita, l‟artista, gestor i sociòleg de l‟art amerindiquebequés Guy Sioui-Durand, 

diferenciava entre el model institucional de revista, basada en l‟entrevista i per tant en l‟individualitat, 

que ell personificava en la revista Parachute, i el model “alternatiu” de l‟art d‟acció, que prioritzava les 

idees i la recerca teòrica, que representava la revista Inter. Art actuel. Rafael Santibáñez i Nelo Vilar: 

“Entrevista amb Guy Sioui Durand”. 1994. 
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Tot i que se n‟han localitzat algunes més, l‟estudi es centrarà en les entrevistes fetes en 

el llibre 10x10+1 acción! Performance en la Península Ibérica, el cicle de 

performances Arrt d’Accció, i el col·lectiu ARTóN. Són 29 entrevistes en total, a altres 

tants artistes individuals i col·lectius de tres generacions distintes. Al meu parer és una 

mostra significativa que pot donar idea de les tendències existents respecte de la dualitat 

plantejada: “liberalisme / comunitarisme”. 

Per últim, els propis qüestionaris (qui es planteja fer entrevistes, per a què...?) podrien 

ser objecte d‟una anàlisi pregona, però no serà en esta ocasió. Els autors dels 

qüestionaris són grups de contorns difusos, que signen col·lectivament el seu treball. 

Per aquest primer moment d‟obtenció de dades no m‟ha paregut fonamental ressenyar-

los exhaustivament. 
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2. ELS ARTISTES I ELS SEUS DISCURSOS 

 Els qüestionaris 

Els tres paquets de preguntes estan redactats col·lectivament per grups d‟artistes que no 

signen el seu treball. Només en el llibre 10x10+1.acción! Performance en la Península 

Ibérica signen el qüestionari Yolanda Pérez Herrera i Javier Seco Goñi. No es tracta de 

entrevistes dirigides a conèixer la personalitat o l‟obra dels artistes (alguns ni tan sols 

parlen d‟ella), sinó a avaluar o confirmar la situació del medi de l‟art d‟acció.  

Des del punt de vista de l‟anàlisi del discurs, els qüestionaris són, en primer lloc, una 

pràctica social que produeix una reafirmació del medi, instituint-lo i establint una xarxa 

d‟artistes vinculats. El fet de prestar-se a ser entrevistats ja és, possiblement, una praxi 

social, un ritus que construeix comunitat. 

En segon lloc, en tant que pràctica discursiva, les tres bateries de preguntes mostren 

unànimement quines són les preocupacions en el medi i contribueixen a configurar-lo: 

primer la importància de l‟autogestió i la institucionalització, i la preocupació per la 

precarietat o la marginalitat que comporta; aquestes són preguntes que apareixen en els 

tres qüestionaris. La resta de preguntes es centren en l‟especificitat del medi de l‟art 

d‟acció, delimitant-lo dràsticament amb distints matisos a propòsit de la tensió art-vida, 

de la funció de l‟art, del paper del cos i del públic, i finalment de la repercussió dels 

treballs. A continuació s‟extracta les temàtiques abordades en els tres paquets de 

preguntes: 

-10x10+1.acción! Performance en la Península Ibérica. Definició de l‟Art d‟acció, evolució del 

medi, especificitat del medi, importancia de l‟espai i el públic, percepció per part del públic, 

relació artístic-existencial, estètica i conceptualitat, autogestió i institucionalització del medi, 

especificitat  

-Arrt d’Accció. Orígens, habilitats, ús del cos, objectius, relació amb les institucions, funció de 

l‟art, autogestió, consideració del públic, art-vida / art-quotidianitat, treball col·lectiu, estil 

-ARTóN. Autogestió i institucionalització del medi, precarietat, funció de l‟art i de l‟art d‟acció, 

funció de l‟artista en la societat, repercussió de l‟art 
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Finalment, com a pràctica textual, els textos contribueixen igualment a definir el medi, 

donant-li coherència i una mena de sentit comú amb determinats materials lingüístics. 

La representació que resulta de les diferents dimensions del discurs institueix la natura 

del medi. Assistim a un procés de construcció de la identitat col·lectiva, una “comunitat 

imaginària” en el sentit de Benedict Anderson. 

En aquest moment la nostra funció és, més enllà del consens, trobar elements que 

definisquen dos tipus ideals en aquest projecte: els que, d‟una forma certament 

abstracta, equivalen a un pol liberal i a un altre comunitarista.  

Uns qüestionaris tan orientats a la natura del medi podrien generar respostes igualment 

generals, però tot i això varien fortament: des de la consideració més subjectiva, 

expressivista, espiritual o terapèutica, al distanciament reflexiu, intel·lectual, amb un 

discurs social. Tant en uns com en altres, hi ha elements d‟atomisme i d‟holisme. El 

replegament individualista es pot deure, bé a un gir “terapèutic” o bé a un escepticisme 

aristocràtic. Els discursos privats més individualistes incorporen sovint una consideració 

del medi o la comunitat de l‟art d‟acció, i l‟artista s‟autodefineix en la pertinença al 

grup. 



21 

 

 Atomisme i holisme 

Fent un repàs per la semàntica de les representacions individuals veiem una gran 

coincidència en algunes idees. Les idees que apareixen i que es repeteixen són les 

següents: 

 El vocabulari del jo privat: Experiència, encarnar i “empoderar”, llibertat, 

intransferible, vivència, personal, gaudi, pensaments i emocions, protagonisme, 

consciència, necessitat interior, sensacions, sentiments, estats d’ànim, plànol 

existencial, sentir, diversió, motivació personal profunda, benestar, felicitat, 

reconeixement, afecte, necessitat d’expressió, el que et dóna la gana, plaer, 

estats de superació, desfogament emocional, superació personal, consciència 

del procés, vivència plena, només existeix l’instant, subjectivitat, redefinició de 

l’experiència, intimitat, pràctica reduïda, evasió, fusió cos-ment, objectiu sentir 

l’acció, despertar-reactivar-obrir la ment, interès personal-psicològic, límits 

perceptuals, transformació, onanisme, fugacitat, alliberament, forma de vida, 

art incopsable, despertar continu, catalitzador de la vida, Veritat, sentir i ser.  

 Per comunicar eixe jo (sovint, com s‟ha vist al paràgraf anterior, en base a una 

“necessitat interior”) es parla d‟expressió i d‟actitud. 

 El mitjà és, òbviament el cos: cos com a mitjà d’expressió, procés creatiu, nu, 

identitat social d’artista, cos transmissor. 

 De vegades s‟al·ludeix a un projecte que ja implica una interacció: integrar allò 

quotidià, apropiar-se d’allò públic i allò altre íntim, estar amb l’altre, potencial 

alliberador, creativitat en la quotidianitat, unir art-vida, mitjà d’expressió 

conductual, poetitzar. 

Com es pot apreciar, es manté una coherència important que no deixa dubte de què 

estem parlant i a quin camp de sentit es refereix: al de l‟atomisme propi de 

l‟expressivisme romàntic en què ressona forta l‟harmonia schilleriana.  

Encara hi ha dos artistes que pel sentit del seu discurs he posat a part. La primera és 

l‟artista britanocatalana Denys Blacker, entrevistada pel projecte col·lectiu Arrt 

d‟Accció, que incorpora el treball artístic com una pràctica més entre “consciència 
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corporal, tai chi, menjar com a curació, autoconeixement, autoconsciència, èxtasi, 

dejuni, meditació, sanació i curació, altruisme, comunitarisme (!), viure en el camp”... I 

l‟artista i historiadora Pilar Baselga, que participa al qüestionari web d‟ARTóN, que 

radicalitza encara més el seu discurs:  

El problema és l’ego enorme i autocomplaent, immadur, infantil, egocèntric, hedonista; 

descobrir què soc i qui sóc. L’art s’ha desvinculat de l’Amor a l’altre i a la Humanitat, comença 

i acaba en el propi artista, que rebutja l’harmonia i la bellesa. L’art compromès esdevé 

propaganda. L’art va començar a perdre el seu vertader sentit quan es va separa de l’activitat 

espiritual dels grups humans, quan va deixar de servir de vehicle per a comunicar amb altres 

dimensions i es va posar al servei del poder terrenal, pecat original, la Humanitat està vivint un 

procés d’allunyament de la seua sacralitat. 

L‟un i l‟altre són exemples un tant extrems entre el conjunt dels textos –però igualment 

mereixen ser ressenyats.  

Ara bé, el llistat d‟expressions que es refereixen a representacions individuals ha de ser 

contrastat amb el de les representacions socials, que ens definiran el camp de tensions 

entre atomisme i holisme.  

 Una de les sorpreses amb què ens trobem al cercar la “representacions socials” 

és que molt d‟allò que hem vist com a “representació individual” es proposa 

com un projecte social. Ens trobem amb expressions com: Evitar el segrest de 

l’experiència, contra el tot protocol·litzat, la uniformització de la realitat; crear 

situacions i experiències, pegar-li la volta a allò habitual, a l’experiència 

quotidiana; apropiar-se des de l’entorn públic fins el més íntim; compartir 

l’experiència col·lectivament; situació de llibertat; viure d’una forma diferent 

algun afer concret. Rebuig de l’estandardització; transfigurar la realitat social i 

artística. Experimentació integrada en la pràctica social; per un art lligat a la 

vida; valor d’ús sobre valor de canvi; despertar ments. Guerrilla, atac a la 

realitat, curtcircuitar la quotidianitat. Trencar la rutina; harmonia; creativitat. 

Canviar la vida, canviar el món. 

 Tot i això, són moltes les veus que s‟oposen a un art introspectiu, que reclamen 

una motivació intel·lectual. Es diu, per exemple que l’art no soluciona 

problemes existencials. Contra l’art com a teràpia i l’art emotiu, contra el 

narcisisme, contra l’ego i la introspecció. Contra l’excés d’existencialisme. 
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 Quan es parla de com ha de ser eixe art de què es parla, s‟al·ludeix a un: Art no 

comercial, no objectual, no espectacular; a un mitjà (l’art d’acció) directe. 

Rebuig a la formalització; construcció de dispositius crítics. Contra la 

professionalització de l’art. Democratització de l’art; humor. Participació del 

públic, reflexió, sinergia, ús d’espais no artístics; capacitat per fer-se preguntes 

amb una funció propera a la filosofia. Art perifèric; acció econòmica, 

ecològica, barata, sense materials. Prioritat a la comunicació directa sobre la 

producció material. Compromís implícit, que es troba en l’ecologia de la 

producció. Experiment contra professionalitat. Rebuig al formalisme. 

Hibridesa; denúncia de la teatralització i de l’obra tancada. Contra 

l’autonomia de l’art. Contra el funcionalisme del sistema productiu. Autogestió, 

carnestoltes, qüestionament de la cultura de l’oci. Altruisme, alliberament. 

 El rebuig a la institució art és explícit en tots els cassos, fins i tot en aquells que 

pareixen tindre un discurs més individualista: La institució fagocita. Les 

institucions fagociten, corrompen o manipulen l’art. Es perd la independència i 

la llibertat. Contra l’elitisme i la competitivitat, intranscendència, diversió, 

proximitat. Ambient positiu, proper, sa. Col·laboració i associacionisme. Contra 

l’aura artística. “Visió catxonda”, caràcter horitzontal, sense manipuladors o 

líders. No marginal però sí diametral i diagonal. 

 També hi ha al·lusions directes a posicions ideològiques extra artístiques, és a 

dir, hi ha un alineament i un compromís explícit: Feminisme, individualisme, 

anarquia, objectius socials.  

Entre els artistes hi ha discursos absolutament allunyats de l‟expressivisme terapèutic, 

com els d‟Esther Ferrer o Rodolfo Franco, però la gran majoria conjuguen els dos 

nivells. Fins i tot Denys Blacker, de qui hem parlat unes línies més amunt, té una 

pràctica política, un alt nivell d‟autogestió artística i social: organitza dos festivals des 

d‟una associació, gestiona una biblioteca i milita en el feminisme àcrata. Només Pilar 

Baselga es deixa portar per una retòrica New age radical, per la qual cosa pareix més 

una excepció que una norma. 

No estic dient que els dos extrems, atomisme i holisme, convisquen harmònicament 

sense conflicte, de fet s‟ha vist com hi ha un sector crític que manifesta el seu rebuig als 

excessos individualistes-terapèutics.  
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 L’individualisme 

El treball artístic és una pràctica individual, privada, de vegades solitària. Això és distint 

a dir que és una pràctica intimista o centrípeta: de fet durant la major part de la història 

ha estat lligada a usos propis de l‟artesania i sotmesa al mercat per vincles gremials. 

Serà a partir del romanticisme quan l‟artista, l‟individu genial, adquirirà noves funcions, 

però encara no completament allunyades d‟una funció pública. La modernitat i les 

successives avantguardes mantindran la relació de l‟experimentació estètica amb 

l‟esfera pública, i no serà fins a l‟arribada de la “condició postmoderna” quan 

l‟expressivisme i la cultura terapèutica duran la creativitat al terreny privat, 

materialitzant aquella antiga utopia de l‟estetització de l‟experiència.  

Quant a l‟art d‟acció, històricament s‟ha definit com un art de l‟actitud o del 

comportament. A les entrevistes, tots els artistes vinculen el seu treball amb l‟actitud, la 

transgressió de la quotidianitat, el caràcter “vivencial” de l‟acció, que implica el cos i 

l‟experiència de l‟artista. Si tornem a l‟estudi clàssic de Marchán Fiz, trobem quin és 

l‟ideari d‟aquest art del comportament: 

El núcleo de estas experiencias (…) es disolver los patrones habituales de comportamiento y 

provocar formas prácticas de entrenamiento y aprendizaje perceptivo y vivencial, reflexivo y 

creativo, de la conciencia individual y social. La propuesta última es una liberación de la 

percepción y del comportamiento en relación con las ataduras y esquemas habituales, suscitar 

posibilidades de experiencias libres de prejuicios. Estas experiencias se dirigen a un 

entrenamiento de la percepción y la acción como contrapeso del comportamiento, orientado 

hacia el consumo, y del conformismo en las sociedades actuales. (…) Por el momento y hasta 

ahora más que afectar a los contenidos explícitos del comportamiento han atacado las estructuras 

conformistas del mecanismo social del mismo. (Marchán Fiz: pp. 237-238). 
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 Experiència front a experiment 

Quaranta anys després de la publicació del llibre de Marchán Fiz, en un context històric 

molt distint, ens trobem que l‟ideari de l‟art del comportament es troba perillosament a 

prop dels usos privats i terapèutics. Al catàleg del festival Sin número. Arte de acción 

(Marzo, 1996; un dels pocs documents de l‟època), José Luis Marzo observava 

críticament com l‟experiment conceptual havia deixat pas a l‟experiència creativa:  

Subrayar el hecho de que no importa volver a los pasos ya dados en el pasado –léase años 50 y 

60- si se tiene en cuenta que lo que importa es la nueva experiencia que cada uno puede aportar. 

En definitiva, se trata de recuperar la experiencia sobre el experimento; re-inventar el papel del 

autor, como principio y fin de la cadena creativa. (Marzo: 31) 

Aquesta predilecció per l‟experiència porta aparellat una companya de viatge: 

l‟expressió. Tornem al text de Marzo:  

En términos generales, ésta se define como la observancia cuasi religiosa del derecho a decir lo 

que uno quiere sin prestar demasiada atención al mismo hecho comunicativo, es decir, a si se 

entiende o a si se comparte. La pulsión personal que lleva a decir ofrece ya suficiente 

legitimidad. Se trata de algo auténtico y original. (íbid.)  

La dèria postmodernista segons la qual l‟autor esdevé “principi i final de la cadena 

creativa” incorpora a la història de l‟art un artista atomitzat, premodern, centrat en 

l‟experiència privada i la seua expressió –una expressió sense contingut, purament 

exhibicionista-narcisista. És un moviment que defineix una espiral centrípeta, 

desvinculada de la societat general i de la història de l‟art. Marzo atribueix aquest gir 

essencialista a la pèrdua de predicament de l‟art d‟acció per a artistes i institucions, 

durant tots els anys 80 i fins a meitat dels 90, quan les institucions, com s‟ha vist, 

recuperen els artistes de les neoavantguardes de postguerra i fins als anys 70.  

Durant la dècada dels anys 80 s‟assisteix a una reafirmació del mercat de l‟art i per tant 

de l‟objecte artístic, a una reaparició de la pintura-pintura de caire expressionista i a una 

“estètica oficial”, en paraules de José Luis Marzo, en què, a l‟Estat espanyol, es creen 

infraestructures i es recolza públicament un art que ha abandonat el conflicte per valorar 

l‟artista i el “món” de l‟art. Si l‟experiència pot produir objectes finals, l‟experiment 

només pot prometre el desenvolupament d‟una hipòtesi, amb les seues dificultats i 

possibles fracassos. L‟experiència no fracassa mai. Si l‟experiment suposa una recerca 
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de la diferència sobre allò conegut, l‟experiment només mostra la pulsió personal del 

creador, l‟individu autèntic. 

En aquell context no tenia molt de sentit un art que “se había centrado en buena medida 

en reconstruir situaciones y actitudes del sujeto emisor frente a los canales dados de 

expresión, poniendo sobre el tapete muchas de las nociones heredadas respecto a las 

relaciones entre sujeto (autor) y contexto (receptor)” (Íbid.). Però prompte l‟art d‟acció 

retornarà com una disciplina privilegiada en tant que el cos és el terreny ideal per a 

l‟experiència.  

Experiencias y no experimentos estériles e incomunicables. Pero ¿no hay algo más 

incomunicable que la experiencia y más transmisible que el experimento? (…) La 

experimentación ligada a la percepción del cuerpo, especialmente en Madrid, no dejó de 

impregnarse de toda la avalancha “autenticista” del momento. Algunos perfórmer procedentes de 

los años 70 entendieron que era necesario redefinir determinadas ideas para conseguir mostrar lo 

que de “cierto” seguía teniendo la acción del cuerpo en público. Ello llevó a patéticas 

performances impregnadas de incienso, mirra y budismo. (íd. pp. 32-33) 

L‟allau “autenticista” no ha desaparegut, com es pot veure a les entrevistes, sinó que 

s‟ha reafirmat. Les mencions a l‟experiència són constants. No sempre es poden agafar 

al peu de la lletra, en tant que, en general, no són consideracions sobre les que s‟haja 

aprofundit. A més a més, en ocasions allò que hauria de ser un atomisme agressiu 

esdevé en una representació social, per exemple quan es denuncia el “segrest de 

l‟experiència”. Sobre tindre o provocar experiències en l‟espectador parlen Belén Cueto 

(“art de l‟experiència, segrest de l‟experiència, experiència quotidiana, experiència 

col·lectiva, compartir experiències, experiència irrepetible i intransferible, generar 

experiència...”) o Isabel León (“me pregunto qué siento y qué voy a experimentar 

haciéndola...”; Joan Casellas vincula el seu treball amb la seua experiència, el Col·lectiu 

MAE afirma el compromís entre allò artístic i allò altre existencial, Los Torreznos 

parlen de construir experiències a partir del material tret directament de la quotidianitat; 

Ana Higueras diu que l‟objectiu és la superació personal del subjecte; etc., etc., etc. 

La tendència és tan evident que alguns dels artistes es desvinculen explícitament de 

l‟excés expressivista: Álvaro Terrones, si bé no veu diferència entre la persona i l‟obra, 

que pot incloure objectius personals, formalització corporal i “conductual”, tampoc no 

ha de perdre de vista la seua funció comunicativa per evitar que tot quede en un exercici 
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d‟introspecció, d‟ego. Més explícits es mostren Esther Ferrer, Pepe Murciego, Nieves 

Correa, Los Torreznos de nou, i molts altres.  

Aturem-nos un poc més en la idea de l‟experiència, la vivència “d‟una forma diferent”, 

l‟ampliació de la percepció o l‟apertura de la ment. En part es tracta de la idea de 

l‟estranyament, formulada a principi del segle XX pel formalisme rus, que suposa un ús 

desviat de l‟ordinari. L‟estranyament és un principi actiu, una constant en totes les arts, 

però en aquest cas es vol provocar una fusió d‟art i vida, i fer que cada moment de la 

vida corrent provoque aquell estranyament –un concepte present en el budisme Zen, per 

exemple a les arts del Uabi-Sabi: tir amb arc, cerimònia del té, meditació zazén, 

cal·ligrafia japonesa... 

Hi ha un altre concepte útil al que pareix referir-se Belén Cueto, i és a la proposta de la 

“situació construïda”, una aportació de la Internacional Situacionista, que al número 1 

de la revista Internationale situationniste (juny del 1958) defineix com un “Moment de 

la vida, concretament i deliberadament construït mitjançant l’organització col·lectiva 

d’un ambient unitari i d’un joc d’esdeveniments”. Hi ha una distància considerable entre 

la situació construïda situacionista i la percepció conscient, a què apel·la Cueto en la 

seua resposta. Per entendre a què ens referim com a percepció conscient, en una 

coneguda Web sobre creixement personal es recomana:  

Cultivar el arte de la percepción consciente, aprendiendo a estar más despiertos a nuestra vida en 

cada momento, sin juicios ni pretextos. Hemos de aprender a «sorprendernos en el acto» de 

comportarnos según los dictados de nuestra personalidad, a ver cómo nos manifestamos 

momento a momento de modo mecánico y no libre. Cuando somos capaces de advertir lo que 

estamos haciendo en el momento presente, de experimentar el estado actual totalmente y sin 

juicios, empiezan a desvanecerse las viejas pautas. (http://www.crecimiento-

personal.com/enegrama_percepcion_consciente.htm)  

Haurem de retindre la definició, perquè la trobarem reproduïda amb una fidelitat 

sorprenent en algunes de les respostes. 

Les diferències entre situació construïda i percepció conscient són diametrals: mentre la 

primera es situa en l‟organització col·lectiva i en un context polititzat, la segona és una 

proposta individual, que es queda en l‟àmbit privat i que prové de pràctiques 

centrípetes, espirituals o psicologistes. Al discurs de Belén Cueto no hi ha una distinció 

clara entre aquestes dues opcions, però la insistència en l‟experiència pareix decantar la 

http://www.crecimiento-personal.com/enegrama_percepcion_consciente.htm
http://www.crecimiento-personal.com/enegrama_percepcion_consciente.htm
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seua opció, conscient o inconscientment, cap a l‟àmbit privat. En tot cas, eixe extrem 

dependria de la versió de la quotidianitat per la qual s‟opte: la quotidianitat de la crisi 

econòmica podria ser molt distinta políticament a la quotidianitat burgesa, rutinària i per 

tant necessitada de procediments psico-espirituals d‟adquisició de sentit.  

A més a més, no hi ha “experiència” individual pura, essencial, privada de context 

social i cultural: tot el que la suposa és, per dir-ho així, “ideologia” –veure quines són 

aquestes “ideologies” és part d‟aquest treball. 

 

SEGREST DE L‟EXPERIÈNCIA 

Però aturem-nos un poc en el sentit d‟experiència. De què es parla quan s‟apel·la a la 

necessitat de tindre experiències, que és, amb diferents paraules, al que s‟al·ludeix 

majoritàriament? Segurament el discurs més explícit és el de Belén Cueto, de què s‟ha 

parlat un poc més amunt. Cueto reclama noves experiències sobre la quotidianitat, del 

tipus que siguen: “Que sea estética-conceptual-espiritualoide-mágico-psíquico-mental, 

me da igual”. A la vegada, el seu és un discurs polític, en què parla d‟accions basades 

en la realitat política i socioeconòmica de la Comunitat de Madrid, on viu. Què vol dir 

“segrest de l‟experiència”? 

Anthony Giddens diu que el segrest de l‟experiència 

Es la condición del establecimiento de amplias áreas de relativa seguridad en la vida cotidiana en 

condiciones de modernidad. Su efecto, que según hemos visto se ha de considerar en gran parte 

una consecuencia no pretendida del desarrollo de las instituciones modernas, es el de reprimir un 

conjunto de componentes morales y existenciales básicos de la vida humana que quedan, por así 

decirlo, relegados contra los bordes. (Giddens, 1997: 212) 

La rutina de la seguretat en la societat moderna segresta “la locura, la criminalidad, la 

enfermedad y muerte, la sexualidad y la naturaleza” (Giddens, p. 214). Aquelles rutines 

estan mancades de sentit moral i es poden sentir com a “buides”, faltes d‟autenticitat. 

Les fronteres d‟eixa experiència poden ser “camps de batalla” de caràcter social o en 

l‟espai del “jo”. A major pobresa moral, més fortalesa del projecte del jo; d‟ahí la 

preocupació moderna per la salut, les psicoteràpies i els moviments psicoterapèutics, 

que donen pas a nous paternalismes dels experts, a “institucions intermèdies” i 

“professions de recolzament”. 
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Ací es pot veure l‟ambigüitat entre objectius socials i objectius purament individuals 

que es pot apreciar en els discursos de l‟art d‟acció. Un expressivisme subjectivista, 

procedent de l‟expressivisme romàntic, que té per objectiu l‟autoexpressió, 

l‟autorrealització, l‟autosatisfacció i el descobriment de l‟autenticitat, com diu Charles 

Taylor (Taylor, 1996: 684). 

La ética generada más allá de la autorrealización es precisamente la de la equidad procedimental, 

que desempeña un importante papel en la perspectiva instrumentalista. Políticamente, este 

segmento de la contracultura encaja perfectamente en el mundo instrumental y burocrático que 

se proponía poner en tela de juicio. Lo fortalece. (686) 

Tanmateix, hi ha un punt mig: “La normal comprensión de la autorrealización 

presupone que algunas cosas son importantes más allá del yo, que existen algunos 

bienes y afanes cuyo fomento tiene significación y que, por consiguiente, pueden 

aportar la significación que requiere una vida plena” (685). És difícil parlar d‟una forma 

categòrica, diríem que essencialista, sobre el caràcter absolut del subjectivisme artístic 

que s‟està estudiant. Ens movem en un espai força dinàmic que inclou aquella apel·lació 

a l‟experiència i la reivindicació, encara, del dadaisme i d‟una tradició moderna de 

l‟emancipació, que fa que no es tracte només d‟un “estil de vida” expressivista sinó 

d‟un treball amb un marc de referència basat en la transgressió i la crítica. Un marc de 

referència que es desenvolupa, a més a més, en una comunitat artística-política, que 

defuig en la pràctica el món instrumental i burocràtic de què parla Taylor. 

Siga com siga, l‟art d‟acció és un dels sectors artístics que podríem qualificar de més 

“situats”, capaços de generar “béns mediatament comuns”: xarxes, grups d‟afinitats, 

esdeveniments col·lectius. Res més lluny de l‟atomisme que suposa entendre l‟art com 

la carrera individual d‟un jo “desvinculat”, que fa ús de “béns convergents”: institucions 

públiques i privades de reconeixement, circuits comercials o institucionals.  
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3. INTERPRETACIÓ  

 

 Acció privada 

En resum, és molt cridanera la identificació que s‟hi fa entre representacions individuals 

i representacions socials: com es manifesta un ideari combatiu, utòpic, però que es 

desplaça cap a l‟espai privat, cap a una vivència, a una actitud, a una experiència de la 

quotidianitat en la línia de la percepció conscient, per a la qual cosa, com diu un dels 

entrevistats (Giusseppe Domínguez, a ARTóN), no cal recórrer a la pràctica artística. 

Tanmateix, aquest ideari es defèn amb una militància agressiva, barrejada amb un 

rebuig a la institució i el mercat de l‟art. El punt àlgid d‟aquest discurs quasi unànime és 

la identificació entre art i vida, considerant la “vida” una forma de percepció conscient, 

juganera, regida per la creativitat i cercant una autenticitat perduda. Aquesta 

identificació té dues vessants: d‟una banda la pròpia de l‟atomisme expressivista, però 

de l‟altra el rebuig a l‟autonomia de l‟art que està, segons Peter Bürger, en el cor de 

l‟avantguarda, i cal entendre-la en eixa ambivalència. La tensió art-vida implica el 

rebuig a la institució art, al mercat i la gestió elitista, però també al sentit hegemònic de 

l‟art en la nostra societat. Una bona expressió d‟aquesta paradoxa és la cèlebre frase de 

Robert Filliou, un dels emblemes de l‟art d‟acció dels anys 60-70, que en reprèn una 

altra dadaista: “L’art és allò que fa la vida més interessant que l’art”. 

Una interpretació que es limités a la vessant atomista, a l‟artista amb un jo desvinculat, 

perdria de vista l‟aspecte comunitari, fortament situat de l‟artista de l‟acció. Per 

exemple, per què no hauria de ser possible aquest procés de percepció conscient, 

d‟intercanvi afectiu i comunitari, treballant per a institucions poderoses, amb artistes 

ben remunerats? És difícil d‟entendre si no incloem la variable de la ideologia. 

Un dels teòrics de la performance actual, el professor Bartomeu Ferrando, també deixa 

fora del seu àmbit d‟anàlisi una part important, si més no, de la performance actual. 

Convé que reproduïm un fragment del seu llibre El arte de la performance. Elementos 

de creación: 
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La performance no es lógica. Deshace lo normativo. Desarticula el discurso. Descontextualiza en 

ocasiones sus componentes. Subvierte la sintaxis habitual de los acontecimientos, y a veces es 

molesta, pues no tiene fácil encaje en la lógica de la convención ni del discurso artístico, ni 

pretende ser grata al público que la contempla. No aludo aquí a las prácticas de los diversos 

perfórmers amparados y seleccionados por galerías y museos desde hace ya algunos años, que se 

mueven y circulan en espacios exclusivamente institucionales. No, no me refiero a ellos. Aludo 

aquí más bien a aquellas otras performances, situadas más al margen y en el límite, desarrolladas 

por individuos o colectivos más desconocidos, integrados hoy en una red internacional, de la que 

forman parte perfórmers de más de una treintena de países. (Ferrando: p. 8) 

Així que la performance al·ludida per Bartomeu Ferrando és una pràctica marginal, de 

la que s‟exclouen alguns artistes pel fet d‟haver aconseguit el reconeixement 

institucional. Sense explicar perquè el treball d‟un artista institucional no pot ser a-

lògic, a-normatiu, perquè no pot desarticular el discurs, descontextualitzar els seus 

components, subvertir la sintaxi dels esdeveniments, etc. Un treball reconegut 

institucionalment i emparat per galeries i museus no pot complir els requisits de ser una 

performance comme il faut? Per qüestions morals, per un prejudici polític de base? 

Sense atendre els seus continguts i les seues maneres de fer?   

Es donen pocs arguments per respondre estes preguntes, de fet Los Torreznos admeten 

no haver deixat de fer el treball que volen. I Esther Ferrer mostra la seua obra en els 

principals museus d‟art contemporani del món. Si “el sistema” no és l‟enemic, aleshores 

on cal buscar-lo? Per què es manté eixa ficció d‟oposició a la institució art, eixe esperit 

rebel, en l‟art d‟acció? Pierre Bourdieu aporta un argument poderós:  

Por su estilo de vida campechano y el espíritu de camaradería, por el entusiasmo y el 

apasionamiento de las discusiones teóricas, sobre política, arte y literatura, este grupo abierto de 

gente joven, escritores, periodistas, pintores noveles o estudiantes, basado en los encuentros 

cotidianos en un café, propicia un ambiente de exaltación intelectual totalmente opuesto a la 

atmósfera reservada y exclusiva de los salones. La solidaridad que estos “intelectuales 

proletaroides” manifiestan hacia los dominados es sin duda en algo tributaria de sus raíces y 

vínculos provincianos y populares (...). Pero, contrariamente a lo que pretenden creer y hacer 

creer, no es sólo efecto directo de una fidelidad, de disposiciones heredadas: también procede de 

las experiencias que conlleva el hecho de ocupar, en el seno del campo literario, una posición 

dominada que evidentemente no está desvinculada de su posición de procedencia, y, con mayor 

precisión, de las disposiciones y del capital económico y cultural que de ella han heredado. 

(Boourdieu, 2002: 117) 
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Segons Bourdieu, el mateix fet d‟ocupar un posició dominada en el camp incita a 

mantindre una postura combativa, apassionada i solidària, vinculada per un estil de vida 

“campechano” i un esperit de camaraderia (l‟afecte de què parla Pepe Murciego, o els 

vincles comunitaris a què es refereixen Isabel León, Nieves Correa, Álvaro Terrones, 

etc.). Què passaria si una administració subvencionara generosament el treball d‟un dels 

nostres artistes? ¿Si trobara un mercat per al seu treball, com l‟han trobat Los 

Torreznos? L‟argument de Bourdieu implica que estar al pol dominat del camp artístic 

genera més radicalitat i per tant més exclusió dels avantatges de la posició dominant. I 

contràriament al parer de Los Torreznos, que no veuen contradicció en el fet de treballar 

per a institucions (perquè continuen fent el que volen), Bourdieu indica que aquesta 

situació els converteix en avantguarda consagrada: això implica un envelliment social 

del seu treball i un desplaçament fora de l‟espai en què es produeixen posicions en el 

camp. Una domesticació, una pèrdua en la funció “avantguardista”. 

La lògica del camp artístic vol que el medi precari de l‟art d‟acció genere una radicalitat 

conceptual que faça que, tot i les respostes atomistes dels artistes, s‟hi conserve el 

prestigi (el capital simbòlic) de la producció avantguardista, si més no, en el camp 

social general. Els espais de l‟art d‟acció són sovint espais autogestionats, cases 

okupades, aplecs d‟associacions cíviques, centres culturals compromesos, 

esdeveniments universitaris... De vegades també ho són, és cert, museus i centres d‟art 

contemporani institucionals, contenidors subvencionats per administracions públiques o 

privades. Però l‟art d‟acció manté un peu en l‟àmbit àcrata, eternament emergent, sense 

res a perdre, independent i escenificant contínuament la seua independència, és a dir, 

seguint la dinàmica de camp que exposa Bourdieu: acumulant capital simbòlic. 

Encara cal encetar un altre raonament, vista la militància utòpica dels artistes 

entrevistats: ¿Es pot parlar de conflictes antagònics, que posen en qüestió el sistema 

artístic? Alberto Melucci planteja alguns dubtes: 

Muchos de los conflictos contemporáneos pueden explicarse a partir del funcionamiento del 

mercado político, como expresiones de categorías o grupos sociales excluidos que intentan 

obtener representación política. En esos casos no existe una dimensión antagonista del conflicto, 

sino sólo una demanda de participación en un sistema de beneficios y normas del cual se está 

excluido. (Melucci, 1994: 126). 

En algunes de les respostes que s‟ha vist no s‟aprecia cap conflicte antagònic, més aviat 

un desig de reconeixement institucional del medi, un accés a recursos i per tant una 
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“normalització” dins del sistema. Melucci diu que aquest moviment en el mercat polític 

pot resultar violent en alguns moments, però tot i això no hi ha un conflicte sistèmic.  

Tanmateix, en altres artistes s‟exhibeix un discurs utòpic, basat en la creença que allò 

que es veu als festivals no és l‟ideal de l‟art d‟acció; eixe ideal es troba en el fet que 

l‟art (la creativitat) esdevinga una forma de vida, una nova forma de relacionar-se amb 

la seua quotidianitat: amb els objectes, les rutines, el treball... No està lluny de l‟homo 

ludens schillerià, recuperat per Herbert Marcuse a Eros i civilització el 1953 i que 

Charles Taylor també atribuirà a la conciliació entre art i vida, treball i amor, que 

propugna la revolta estudiantil de maig de 1968 a París, tot i els préstecs situacionistes, 

dadaistes o surrealistes (Taylor, 671).  

Per moments, les enèrgiques afirmacions dels artistes semblen ingènues i plenes de 

contradiccions. D‟una banda, l‟individu atomitzat, que privatitza la rebel·lia en una 

forma de percepció conscient, en una actitud particular, com una retirada d‟allò social, 

públic. De l‟altra banda, les dinàmiques col·lectives i contrainstitucionals que es 

defenen amb la mateixa passió. Tant l‟una com l‟altra manifesten un conflicte antagònic 

cap a la institució art, entesa –tornem a Bürger- com a les institucions físiques i el 

mercat, però també com al model hegemònic que la societat entén com a art. A eixe 

conflicte antagònic s‟apeguen els artistes. Quin antagonisme major que renunciar a 

l‟obra d‟art per una actitud creativa? Per una interpretació pura del que és l‟art? Pel 

valor d‟ús de la creativitat sobre el “producte” acabat, maculat pel valor de canvi? 

 

¿D‟on venen aquelles representacions, individuals i socials, que els perfórmers 

repeteixen com una cosa sabuda? Quines tradicions es continuen? Com es constitueixen 

les identitats del col·lectiu? Per què no desapareix la seua militància sota l‟impuls de 

l‟individualisme New age? 
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 Acció col·lectiva 

Constatar les formes de la reproducció social i del fracàs de l‟assaig avantguardista de 

l‟art d‟acció pareixia força senzill. Més complex és cercar les formes del conflicte o del 

canvi social. Com que hem vist que sí que existeix un conflicte antagònic amb la 

institució art, continuarem amb l‟anàlisi de l‟art d‟acció des de l‟enfocament de l‟acció 

col·lectiva, aplicant la teoria del moviments socials a aquest discret moviment artístic. 

Com s‟ha dit al parlar del marc teòric, anem a aturar-nos sobre els tres factors que es 

considera que afecten el sorgiment i desenvolupament dels moviments socials: 

l‟estructura d‟oportunitats, les estructures de mobilització que adopten i quins són els 

elements que conformen el marc interpretatiu, ideològic i cultural, de l‟art d‟acció, 

manifestat en les respostes als qüestionaris (McAdam/McCarthy/Zald, 1999). 

Comencem pel darrer: un moviment (l‟art d‟acció, per exemple) es construeix sobre un 

discurs compartit, és a dir, un marc de referència, interpretatiu o cognitiu. Un marc de 

referència vol dir que es produeix una identitat col·lectiva. Per a un moviment social es 

parteix d‟un marc d‟injustícia compartit (pensem en el moviment ecologista, o en el 

feminista, etc.), però a més intervé un marc cultural (els activistes escolten una música i 

no altra, o veuen un cine i no altre, o un cert tipus d‟art escènic…), un marc simbòlic, 

uns objectius... Benjamín Tejerina diu que els moviments socials “imaginen” societats 

(netes, no sexistes, multiculturals, verdes, etc.) (Tejerina, 2010). Quan un moviment 

pugna pel seu propi espai, i si a més reclama o disputa una legitimitat sobre aquest, 

apel·la a un marc cognitiu que inclou filiacions, o siga, autohistòria (com el moviment 

feminista, o el moviment gai reinterpreten el passat, recuperen els seus artistes 

minoritzats, etc.), ideologia, etc. A les entrevistes es veu com alguns artistes apel·laven 

als seus ascendents artístics (Joan Casellas, per exemple, i la reivindicació històrica de 

Dadà i demés), però a més, les coincidències en aspectes claus de l‟art d‟acció, com 

l‟atenció a l‟actitud, o la utopia de l‟homo ludens i la raó sensual proto-marcusiana, ja 

configuren un marc a què emparar-se, una representació social col·lectiva. 

Que en l‟art d‟acció (i més en el seu pol dominat) existeix una identitat col·lectiva 

pareix evident. Una identitat que enfronta els artistes novells amb la l‟avantguarda 

consagrada (tal com hem vist a la cita de Ferrando), però també amb la Institució art. El 
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que posa en joc s‟ha vist més amunt: el valor d‟ús (en forma de “capital simbòlic”) 

contra el “valor de canvi” institucional o mercantil; l‟“autenticitat” de l‟expressivisme 

terapèutic front a l‟arbitrarietat de la societat capitalista... La barreja d‟elements actius 

en el camp és important, i inclou representacions de tota mena, algunes banals i 

atomistes, altres amb un pes específic i amb denúncies a l‟altura dels debats sobre el 

model de societat que estem vivint. Un dels més destacables és, encara, aquell que 

converteix l‟art d‟acció en part de marcs referencials d‟altres moviments socials, com 

deia Marchán Fiz en una cita anterior:  

no sólo como negación de los presupuestos dominantes de creación y apropiación privadas, sino 

como reflejo de fuerzas latentes, en gestación, de movimientos sociales. De movimientos 

sociales que pugnan por abrirse camino en la dialéctica histórica más amplia y por resolver la 

contradicción social principal, ya que en la base de toda transformación cultural se encuentra de 

un modo más o menos directo los movimientos sociales y, desde luego, necesita a éstos para su 

pleno desarrollo. 

No és estrany, llavors, com també s‟ha dit abans, que l‟art d‟acció siga la manifestació 

artística privilegiada en aplecs ecologistes i antinuclears, centres socials, manifestacions 

de tota mena, etc. 

A tot açò, encara no s‟ha dit que tindre una identitat col·lectiva supose necessàriament 

un aconseguiment artístic o social qualitatiu.  

El segon factor a tindre en compte en l‟acció col·lectiva són les estructures de 

mobilització. L‟art d‟acció es caracteritza en concret per la ideologia autogestionària i 

per les xarxes d‟artistes-gestors, els circuits informals de programacions, festivals, 

encontres, revistes, projectes de recerca, etc. Una capacitat per a l‟organització 

col·lectiva que supera amplament a la resta de les arts.  

I el primer element, que s‟ha deixat per al final, parla de l‟estructura d‟oportunitats 

polítiques. Sovint es demana als moviments socials uns èxits que són impensables, unes 

capacitats que no poden assolir. L‟estructura d‟oportunitats polítiques de l‟art d‟acció, 

entés com una forma d‟acció col·lectiva comunitarista, es debat entre l‟aïllament en 

xarxes paral·leles precàries, la sindicació “reformista” a la manera de les associacions 

d‟artistes plàstics, o la retirada dels aspectes socials, que, com s‟ha vist, està en el límit 

de moltes actituds contraculturals. Ací només es pot dir que és un procés dinàmic i que 

tots els extrems estan en joc.  
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Per tancar el tema de l‟acció col·lectiva, al llibre Creadores de democracia radical, els 

seus autors (Ibarra/Martí/Gomà, 2002) s'ocupen dels diferents graus d'autonomia que 

practiquen els moviments socials. Crec que la seva anàlisi es pot transportar als 

moviments artístics: D'una banda els moviments o xarxes que creen espais d'autonomia 

radical, que tendeixen a la constitució d'espais al marge de l'organització social 

generalitzada, espais propis de producció, distribució, d'anàlisi, d'ideologia... fins i tot 

formes de vida alternatives. Transmeten els seus models i els seus discursos des de fora 

de les vies de participació formalitzada: així és en part dels àmbits de l'art d'acció 

(xarxes, programacions, espais alternatius...).  

D'altra banda ens trobem amb les xarxes crítiques que penetren en les institucions 

establertes o en construcció i opten per ser un actor operatiu dins d'elles. És el cas de les 

associacions d'artistes plàstics amb una vocació més "sindicalista", o, en tot cas, amb un 

interès pels “béns convergents”, pel reconeixement institucional i l‟accés als beneficis 

del “sistema”. El resultat buscat per aquest tipus d'estratègies és institucionalitzar els 

espais creats per la xarxa crítica, penetrant i acceptant la interacció / negociació sobre 

les regles del joc –que en el si del camp artístic són les regles de la legitimitat artística. 

Evidentment, aquest tipus de xarxa crítica pretén entrar amb una posició el més fort 

possible i per això no estalvia estratègies de caràcter movimentista (però no 

necessàriament antagòniques), però la tendència és la de normalitzar el seu espai 

participatiu i institucionalitzar. 

No hi ha una separació radical entre els dos models, i a les entrevistes es poden veure 

posicions amb una voluntat de negociació. Es tracta de dos paràmetres en tensió que 

ajuden a definir "moments" de cadascuna de les xarxes. Els espais d'autonomia generen 

incertesa, i així espais utòpics i discursos emancipadors; generen processos de 

subjectivació, consciència política i responsabilitat col·lectiva, i enriqueixen la definició 

d'Art i la participació democràtica. En bona part, la majoria dels moviments 

emancipadors generen dinàmiques de creació d'espais d'autonomia o inclouen actituds 

polaritzades al respecte. 

D'altra banda, els espais d'institucionalització també tenen aspectes positius que 

produeixen una major complexitat en el Sistema. Integren més persones i utilitzen 

models més propers als marcs cognitius dominants, pel que són més fàcils d'entendre –

més populars. També generen noms de persones o grups amb reconeixement social i 
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legitimitat, la qual cosa crea un efecte d'identificació i una major empatia en persones i 

grups. Pel que fa al seu discurs, aquestes xarxes serveixen de garbell entre els discursos 

innovadors més radicals i els marcs cognitius hegemònics. Els espais 

d'institucionalització solen portar a rebaixar plantejaments, perden força estratègica a 

l'hora de crear incertesa i disrupció, però, poden jugar un paper molt important en els 

escenaris regulats de participació democràtica, facultat que no tenen les xarxes 

autònomes. 

En qualsevol cas, les xarxes crítiques, siguin de tendències autònomes o institucionals, 

comporten una certa conflictivitat amb els models institucionals i simbòlics 

hegemònics, són un fenomen imprescindible en el procés de creació i renovació de 

posicions en el camp artístic, permanentment innovador i radicalment crític. 
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4. CONCLUSIONS 

 

Com a conclusió, es pot afirmar que l‟atomisme expressivista està present en bona part 

del discurs dels artistes de l‟acció, en diferents nivells i de vegades de forma conflictiva. 

Es presenten com un barreja entre la percepció conscient de les cultures 

“terapèutiques”, el New age, etc., y la situació construïda situacionista o l‟estranyament 

teoritzat pel formalisme rus... 

El radicalisme amb què s‟expressa s‟explica perquè s‟opta pel valor d’ús de la 

creativitat, inserta en la vida diària, per davant de la producció d‟objectes que requereix 

la institució art. És una opció contra un art autònom, entès com a habitus, com a lloc 

comú instituït socialment. 

Sembla que la posició dominada amb què es troben els artistes en el camp artístic 

contribueix poderosament a la radicalització de les postures. En tot cas, pareix evident 

que no es tracta d‟una dinàmica dirigida realment a la dissolució de l‟art en la vida, 

perquè això sí que conduiria a un atomisme desvinculat. Tot i els discursos apassionats 

en eixe sentit, l‟art d‟acció constitueix una forma d‟acció col·lectiva capaç de crear 

xarxa i comunitat, segons un ideari que aposta pels “béns mediatament comuns” i les 

posicions situades –el fet mateix de proposar-se les entrevistes per part d‟uns i de 

contestar-les per part dels altres, és un gest que contribueix a “situar” els artistes.  

El camp artístic es desenvolupa més enllà dels seus límits institucionals, en un procés 

públic, no privat. Tot i la retòrica de les “necessitats interiors”, a què es refereixen uns 

quants artistes, el treball és públic i es distribueix en esdeveniments col·lectius, amb una 

militància contra institucional, un rebuig del mercat de l‟art i unes pretensions crítiques. 

I tanmateix, la insistència en les experiències, l‟art terapèutic, la percepció conscient, 

etc., planteja una ombra sobre la capacitat de l‟art d‟acció per a créixer. Com deia 

lúcidament José Luis Marzo, la prioritat a l‟experiència és un contrapès poderós a 

l‟experiment, implica una paràlisi estètica, basada en vivències personals, que no 

necessiten de cap tipus de qüestionament.  
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L‟art d‟acció pareix encara un art saludablement comunitarista, i això és una fita en l‟art 

en la postmodernitat, però potser la tendència atomista siga un perill veritable, i potser  

caldria que en una hipotètica activitat crítica sobre el medi es tinguera en compte.  

 

Quant a la definició de liberalisme de què hem parlat a la introducció, podem referir-nos 

a l‟artista d‟acció com un individu situat en el si de relacions comunitàries, que ajuda a 

construir, que es defineix per la seua pertinença al medi, de què és militant contra una 

representació de l‟art institucional. 

Els nostres artistes no es relacionen segons un principi de cooperació: estan realment 

immersos en la comunitat, i és en la interacció, en l‟associacionisme, com es 

desenvolupen els discursos personals i bona part dels projectes col·lectius. Els vincles, 

les arrels, inclouen una autohistòria, un marc de referència compartit, i una certa 

“ideologia” artística. Disputen el seu concepte d‟art, la seua legitimitat, a la institució 

art, rehabilitant la dinàmica del camp artístic, que el postmodernisme donava per 

conclòs.  

L‟autonomia de l‟artista, que en cap moment ha de ser confosa amb una actitud 

gregària, s‟exerceix des del context específic de l‟art d‟acció, un context actiu que nega 

la neutralitat del camp artístic per desenvolupar un conflicte antagònic, antihegemònic, 

lluny del relativisme postmodernista i dels discursos “finalistes”. 

Pense que l‟enfocament del dualismes liberalisme / comunitarisme, i atomisme / 

holisme proveeix el medi de l‟art d‟acció en concret i de l‟art en general d‟unes 

ferramentes crítiques absolutament necessàries en el moment present. 
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ANNEX 

COMENTARIS INDIVIDUALS 

 

He estimat que les respostes a les entrevistes tenen els suficients matisos i particularitats 

com per a merèixer un xicotet comentari propi. 

Quant a la metodologia utilitzada en l‟anàlisi de les entrevistes, s‟ha partit de l‟anàlisi 

del discurs inscrit en un context social, cultural, històric i polític, però també artístic, és 

a dir en el si de la història i l‟estructura del camp artístic.  

En concret, la teoria del discurs el concep com a pràctica, com una activitat que es fa en 

societat, fruit de la interacció, i està socialment regulada. Però les pràctiques discursives 

no solament son formes de pràctiques socials, sinó que, alhora, en produeixen 

representacions. Per a l‟anàlisi del discurs de les entrevistes amb què s‟ha treballat, 

cenyit al dualisme liberalisme/comunitarisme, he optat per atindre‟m a les 

representacions individuals, aquelles idealitzacions que s‟atribueixen a l‟artista com a 

individu (amb categories com experiència, percepció conscient, expressió, quotidianitat, 

etc.) i representacions socials, que en aquest cas tenen a veure amb la funció social del 

treball artístic. Unes i altres es correspondrien idealment amb els pols liberal i 

comunitarista, però veurem que hi ha força matisos i contradiccions. 

Un tercer element que he tingut en compte són les mencions a la pràctica artística, i si 

aquests es fan cap a un camp autònom, autojustificat, com a habitus en la dinàmica 

interna del camp artístic, o si es plantegen alguna funció pública o privada, seguint 

representacions socials i individuals, respectivament. 

A continuació, els comentaris dins en els tres paquets d‟entrevistes. 

 

Javier Seco Goñi, Yolanda Pérez Herreras (2010): 10x10+1.acción! Performance 

en la Península Ibérica. Sestao: L.U.P.I. 
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En el cas de Belén Cueto
6
, el discurs social (les seues representacions socials) forma 

part de les representacions individuals. Conceptes com el segrest de l‟experiència es 

poden transportar als dos àmbits de representació, i produeixen una gran ambigüitat 

activa en el dualisme de què parlem. En el vocabulari utilitzat a les respostes de l‟artista 

s‟aprecia la importància donada a l‟experiència: “art de l’experiència, segrest de 

l’experiència, experiència quotidiana, experiència col·lectiva, compartir experiències, 

experiència irrepetible i intransferible, generar experiència”, que ens tornarem a trobar 

en molts dels qüestionaris. En aquest punt cal recordar el canvi que es produeix amb el 

postmodernisme artístic, i el pas de l‟experiment, que caracteritzava les avantguardes i 

duia el procés artístic a l‟esfera pública, a l‟experiència, que transporta eixe procés a 

l‟esfera privada (Marzo, 1996). La intenció manifesta és, com diu Belén Cueto, 

“Vivenciar de una forma diferente algún asunto concreto”, que és una al·lusió ambigua 

a l‟habitual exercici d‟ampliació de la percepció, a l‟estranyament (més amunt s‟ha citat 

aquest concepte del formalisme rus), el “quietisme i l’atencionisme” propis del budisme 

zen, la percepció conscient dels àmbits terapèutics i la situació construïda de la 

Internacional Situacionista. Pense que una barreja de tot açò està present, amb diferents 

intensitats segons el treball, quan es parla de “segrest de l’experiència, tot 

protocolaritzat o uniformització de la realitat, pegar-li la volta a l’habitualitat, a 

l’experiència quotidiana, vàlvula d’escapament o la creativitat aplicada a la vivència”.  

Al discurs de Belén Cueto hi ha un esforç apassionat per justificar el seu treball, per 

cercar unes pautes que orienten l‟acció més enllà de l‟autonomia de l‟art, per donar-li 

una base ideològica. En parlar d‟art d‟acció no s‟hauria de tractar de treballs formals, de 

disquisicions estètiques autònomes, pròpies de la dinàmica del camp, sinó de cercar una 

funció que permeta viure en esta societat d‟una forma més plena.  

 

El text d‟Esther Ferrer
7
, la més veterana i reconeguda dels artistes treballats (Premi 

Nacional d‟Arts Plàstiques 2008), presenta dues particularitats. La primera és que les 

representacions individuals i socials són, a la vegada, dutes a la pràctica artística quasi 

literalment. Com a mínim demostra una coherència i una capacitat de dur a la pràctica el 

                                                           
6
 http://belencueto-estasvivoblogspotcom.blogspot.com.es/ 

7
 http://www.estherferrer.net/ 

http://www.estherferrer.net/
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seu argumentari. La segona és que, alhora, un discurs fortament social que renega de 

l‟aspecte individualista terapèutic o espiritual que trobarem en altres entrevistes, està 

assumit com a discurs particular i projectat de forma crítica com a discurs social. Però 

aquesta representació individual ens introdueix un matís fort en l‟anàlisi: esdevé una 

“representació individual” negativa, un exercici individualista de negació de 

l‟individualisme atomista, un rebuig explícit de la funció terapèutica, i per tant una 

afirmació de la funció pública de l‟art.  

Les categories es barregen en un nou matís: si el missatge social d‟Esther Ferrer, 

coherent entre forma i fons, ens introdueix un equívoc al fer afirmacions 

d‟individualisme en negatiu; i si alguns discursos individualistes com el de Belén Cueto 

(i altres artistes que s‟aniran veient) se‟ns presenten alhora com a representació social, 

quines són les conclusions que podem aportar?  

Esther Ferrer manifesta obertament la seua ideologia àcrata, feminista i individualista, i 

es manifesta amb contundència contra l‟art terapèutic o expressivista: “El arte no me 

soluciona problemas existenciales. No hago arte como terapia, no tengo nada en contra 

si es así, es magnífico si otros artistas lo hacen, de hecho me encanta el “art brut”, 

pero para mí es más bien una historia intel·lectual”. Tanmateix, en el seu discurs defén 

la falta d’intenció, que és pròpia de filosofies orientals: “No decirle nunca al público 

qué ha de hacer, qué tiene que pensar, para nada. No soy un profeta, ni un sacerdote, 

ni la madre ni la profesora del público”. Esther Ferrer diu que simplement vol 

compartir una inquietud, contar alguna cosa que li angoixa, que la fa pensar... La manca 

d‟intenció potser purament retòrica; en tot cas, aquesta discussió s‟ha produït en el si de 

les filosofies orientals: el quietisme zen o la manca de necessitat del confucianisme, de 

què parla el “pare” de l‟art d‟acció des dels anys 50: John Cage (Cage, 1981). 

L‟artista treballa amb la fredor de l‟estètica orientalitzant, que entre els anys 50 i 70 

passava per l‟anarquisme. Repassant la seua biografia sabem del seu compromís 

ideològic i artístic: la proximitat als medis precaris i comunitaris de l‟art d‟acció.  
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A l‟entrevista a Hilario Álvarez
8
 trobem unes representacions individuals referides a 

l‟actitud com a art, que són habituals en l‟àmbit de l‟acció artística, i a un gust per 

gaudir de la novetat. Les representacions socials impliquen l‟objecte no comercial, els 

treballs no objectuals i no espectaculars (que no produïsquen mercaderies), i la 

convicció que la institució fagocita la funció de l‟art. La major part del seu discurs va 

dirigida a l‟àmbit de l‟autonomia artística, és a dir, que no justifica la seua funció amb 

representacions individuals o socials, sinó que les dóna per sabudes i les articula segons 

una representació institucionalitzada del sistema artístic. Utilitza un llenguatge 

historicista i tècnic, distanciat, probablement perquè parla per a un àmbit especialitzat i 

per a un lector còmplice.  

 

Isabel León
9
 té molt clar l‟interés i la funció del seu treball. Per a ella la performance és 

“Una manera de expressar, creativa o artísticamente, pensamientos y emociones”, una 

ferramenta que li permet “ser lliure”. “La esencia soy yo misma. Es el medio artístico 

que más me conecta conmigo misma”. Abans de fer performances diu que “No me 

aceptaba, no me gustaba…”, la qual cosa implicaria un ús terapèutic del seu treball. A 

la vegada, amb ell “Tomaba conciencia de quién era, cómo eran mi cuerpo, mis 

pensamientos, mis emociones y mi cultura”. Tornem a la percepció conscient de què ja 

s‟ha parlat, lligada a filosofies orientals i psicologia positiva. El seu treball respon a 

necessitats interiors: “Necesidad de contar cosas... Quiero quererme... Crear desde 

dentro, conectar conmigo, ser yo el origen, el medio, el soporte, el resultado final; no 

necesitar de medios… no buscar la inspiración externamente, sino dentro de mí”. Un 

discurs sobre la identitat, sobre una autenticitat gairebé essencial... 

Les seues primeres accions partien de la idea de l‟autorretrat, la qual cosa ens porta a 

pensar en una vivència narcisista del seu treball, de fixació en el jo que radicalitza el seu 

atomisme. “Experimento sensaciones y emociones... Autorretratos instantáneos y 

efímeros… compartir un aquí y un ahora... Conectado con la vida cotidiana... Me 

permite expresar mucho más las emociones, que es lo que más me interesa; lo que 

siento… cuando hago la acción, cuando la comparto... De hacer los autorretratos sola 

en mi casa a querer realizarlos ante un público”. Seguint la idea del narcisisme, pareix 

                                                           
8
 Bona part de la seua activitat artística es produeix sota l‟epígraf de l‟Oficina de Ideas Libres (OIL): 

http://oficinadeideaslibres.blogspot.com.es/  
9
 http://www.isabelleon.com/ 

http://oficinadeideaslibres.blogspot.com.es/
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haver-hi també un fort exhibicionisme. Continua: “Me pregunto qué siento y qué voy a 

experimentar haciéndola… me faltaría mi propia razón personal, mi emoción. Me dio 

vergüenza… incómoda, rara, fea… ese aspecto hizo que fuera interesante para mí 

realizarla. Transformarme en otra persona… experimentar… para sentirme a gusto en 

mis acciones tengo que ser yo. Sensación nueva, incómoda, prohibida... La transformé 

en una vivencia cómica... Desnudo... No entiendo la creación artística sin sentir... 

Importancia del plano existencial sobre el artístico... Mi intención és sentir en el 

momento de la acción... Arte de acción es libertad y emoción”.  

Quant a les representacions socials, Isabel León conta algunes accions fetes amb una 

intenció social. Les fa després d‟haver arribat a una idea que li permet exposar-se com a 

individu concret, sense generalitzacions. ¿Com es produeix el compromís social des del 

focus personal? La seua fórmula suposa encarnar en el seu cos el conflicte de què es 

parla. Quan, en certa ocasió, ha de fer una performance sobre la Igualtat, es tapa els ulls 

i abraça aleatòriament als membres del públic, entre els que hi ha alts càrrecs polítics 

que han acudit a la presentació. Quan en una altra ocasió vol reflexionar sobre la 

immigració, compromet el seu cos introduint-se dins d‟una bossa de ràfia, despullant-se 

i escrivint sobre el cos nu. L‟espectador només veurà el principi i el final, en què 

s‟ofereix nua i amb la pell plena de paraules; el trànsit estarà amagat dins de la bossa. 

La dinàmica pareix apuntar a una certa forma d‟expiació, una forma de traure la culpa o 

el pecat a través d‟un tercer, un concepte que apareix en diferents religions (Jesús 

ofereix el seu sacrifici per expiar els nostres pecats) que, tanmateix, inclou aspectes 

terapèutics, i narcisistes-exhibicionistes. També les accions socials responen a una 

“Motivación personal profunda”, tal com diu. 

A banda, seguint amb l‟aspecte de representació social, es compromet amb la fórmula 

col·lectiva pròpia de l‟art d‟acció, amb el seu amateurisme amistós, amb les dinàmiques 

no professionals, col·lectives i autogestionàries dels festivals i encontres de 

performance. “No me gusta el aspecto elitista o competitivo. [En els encontres 

d‟accions] todo es menos trascendental, más divertido, más cercano. Se comparte… un 

ambiente positivo, muy cercano, muy sano… me siento muy a gusto y privilegiada”. 

Isabel León fa una justificació apassionada del seu individualisme com a projecte, 

confós amb el seu aspecte social. En realitat no hi ha una desvinculació de principis 

socials comunitaris, sinó que es compatibilitzen amb un individualisme expressivista i 
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terapèutic radicalitzat. ¿Podríem parlar d‟un atomisme procedimental, en aquest cas? 

Possiblement no, coneixent la pràctica de l‟autogestió ideològica de l‟artista. Hi ha 

contradicció entre l‟individualisme narcisista, gairebé solipsista, i el comunitarisme 

inscrit tant en el camp artístic com en el camp social. Un i altre van a la cerca d‟una 

forma d‟autenticitat. 

 

Bona part de les entrevistes es responen des de la complicitat amb els entrevistadors, 

com ja s‟ha vist en el cas d‟Hilario Álvarez, incidint en qüestions tècniques i evitant les 

justificacions. Joan Casellas
10

 es situa en el camp artístic distanciant-se respecte 

d‟altres disciplines (les arts escèniques, per exemple) i cercant vincles amb una passat 

avantguardista (futurisme, dadaisme, etc.), delimitant un àmbit ideològic front al mercat 

i les institucions. De nou, entén l‟art d‟acció com un art d‟actitud, inscrit en una història 

avantguardista. 

Quant a les representacions individuals, vincula el seu treball amb la seua experiència 

“La forma en que comunicas tiene mucho que ver contigo, en el sentido físico, 

sociológico, económico incluso”, i pareix reconéixer-li una funció personal: “Me crea 

menos problemas, me hace más feliz”. La seua realitat quotidiana es situa en primer 

lloc, en una mena d‟individualisme expressivista: “Me interesan más las cuestiones 

existenciales que estéticas... Relación con la vida y las interacciones vitales, tanto a 

nivel de supervivencia física como emocional”. Hi manifesta també un interés narcisista 

i exhibicionista per la pròpia realitat, per comunicar allò particular: “Comunicar la 

sorpresa de vivir, comunicar lo que te fascina de la vida y lo que te jode la existència”. 

L‟actitud és més important que l‟activitat pròpiament dita. 

Joan Casellas manifesta un clar discurs social: amb el seu treball cerca un art sense 

objecte, ecològic, barat, que treballa amb els materials i els espais d‟acollida. Destaca la 

importància del rebuig que l‟art d‟acció planteja sobre la producció d‟objectes 

comercialitzables o d‟espectacles escènics. Desenvolupa també un discurs sobre el 

compromís explícit de l‟art polític, i el compromís implícit del seu treball, basat en els 

aspectes ecològics esmentats, en la forma de produir més que en el discurs literal. Defén 

                                                           
10

 Joan Casellas no s‟ha preocupat de penjar a Internet el seu treball, però tot i això s‟hi pot trobar 

abundant informació sobre ell. Un bon relat es pot trobar a 

http://elpais.com/diario/2001/03/27/catalunya/985655243_850215.html  

http://elpais.com/diario/2001/03/27/catalunya/985655243_850215.html


49 

l‟acció econòmica, ecològica, barata, sense materials. “Las instituciones deben apoyar 

el arte que se produce en un sentido social. El arte de acción es mucho más social, 

porque no pone el acento en la producción material y todas sus complejidades, sino en 

la comunicación directa. No necesitar nada es un principio ideológico”. Compromís 

implícit, inscrit en l‟ecologia de la producció. Contra l‟artista professional, l‟art d‟acció 

esdevé una forma de vida: “Ser artista es mi identidad social”. 

 

Contràriament a Casellas i altres, Nieves Correa
11

 es desmarca des del principi d‟una 

funció particular de l‟art d‟acció, tot i que ella és artista i gestora del principal festival 

de l‟Estat (Acción!MAD
12

, a Madrid). Els “valors” de l‟art d‟acció es manifesten com a 

qüestions gairebé tècniques, de forma desapassionada: la no espectacularitat, la 

complicitat amb el públic i la independència del treball artístic, que la institució ha de 

recolzar, diu, però no dirigir. No hi ha conflicte antagònic, com a molt una reivindicació 

de més participació en el sistema. 

Un poc més desenvolupa les representacions individuals: Correa manifesta el gust per 

tindre bones relacions amb el públic, per sentir-se apreciada (en una forma de 

narcisisme exhibicionista habitual en artistes en general); treballa amb els seus 

sentiments i vivències: “Hacer historias con relación a tus sentimientos. Fluyen tus 

ideas, tus prejuicios, tus necesidades, tus paranoias, tus miedos, tus alegries”, com, de 

nou, una “necessitat interior”. “La idea no es un concepto, más bien es una cuestión 

visual, sentimental, de necesidad de expresión que, desarrollándola técnicamente, a lo 

mejor tiene que ver con la estètica”. Els objectius són personals: “Es importante la 

cercanía, estar con el otro, ese feeling. Lo que rodea el arte de acción. Encuentras 

amigos, enemigos...” 

Potser aquesta forma personal, desinteressada, de treballar, esdevé en conflicte amb la 

institució art, però a la vegada està travessada per contradiccions en el moment que es 

demanen diners, reconeixement, i es volen organitzar circuits nacionals i internacionals. 

Potser tot açò porte a una certa retirada d‟allò social.  
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 http://www.nievescorrea.org/ 
12

 http://www.accionmad.org/ 
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A diferència de companys com Joan Casellas, Pepe Murciego cerca influències i 

contactes amb altres disciplines escèniques, i s‟interessa per formes d‟objectualitzar 

l‟art d‟acció, per exemple en la forma de residus, de relíquies d‟accions. Com tots, 

manifesta una distància crítica cap a la institució art, però també una comprensió i un 

desig de diàleg. Dóna prioritat a l‟afecte: “Debemos trabajar con el AFECTO, del que 

deberíamos hablar y teorizar más, porque es un material al que otros contextos 

artísticos y no artísticos le restan importància”, als aspectes afectius, no professionals, 

de l‟àmbit de l‟acció, amb els artistes que viatgen, coneixen altres artistes i fan amics i 

relacions de tota mena, és a dir, a l‟aspecte col·lectiu, comunitari de l‟art d‟acció, 

cercant, de forma més o menys militant, el valor d‟ús de l‟art per sobre de la 

professionalització i l‟interés. Un “valor d‟ús” en forma d‟endogàmia afectiva que fa 

que els plànols existencial i artístic estiguen tan a prop. Tot i això, no es compromet a 

una pràctica entesa com a forma de vida, com una mena de religió, que és un discurs 

habitual en bona part dels artistes, i pareix clar que inclou una demanda de 

reconeixement: de diàleg amb les institucions i de cerca d‟espais institucionals –en 

l‟aproximació a disciplines escèniques majors. 

 

Potser els col·lectius impliquen una forma pactada, distanciada, de treballar, de manera 

que les respostes del Colectivo MAE no incorporen representacions individuals que 

justifiquen el seu treball: només un lacònic compromís entre allò artístic i allò altre 

existencial que és comú a la major part de les disciplines artístiques. Quan a la vessant 

pràctica, autònoma, parlen de l‟interés per allò efímer, del seu pas des d‟un purisme 

performatiu a acabats més teatrals, l‟existència d‟una intenció particular en cada acció, i 

del fet que l‟acció artística és una forma més de comunicació. 

Quant a les representacions socials, destaquen que a l‟art d‟acció no hi ha objecte amb 

què comerciar (sense plantejar-se que l‟espectacle escènic al que diuen estar 

aproximant-se és també un objecte de consum), però també diuen que s‟ha 

institucionalitzat i ha trobat mercat. Es parla de la incidència més directa amb la realitat, 

i fins i tot de l‟existència d‟uns objectius difusos per fer un art social i fins i tot polític, 

de guerrilla: “Ataque a la realidad, cortocircuitar lo cotidiano”. Les mencions a 

posicions socials són difuses i contradictòries, i es barregen amb l‟ironia i un humor 

lleugerament cínic. 
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Los Torreznos
13

 és un duo (Jaime Vallaure i Rafael Lamata) que es manté prudentment 

apartat de les xarxes de l‟art d‟acció i que té un recorregut distint al de la majoria del 

medi (entre altres fites internacionals, van ser seleccionats per a la Biennal de Venècia 

l‟any 2006). El projecte Los Torreznos arriba després d‟un allunyament crític de les 

xarxes de l‟art d‟acció que tant valoren altres artistes; així, manifesten el seu rebuig per 

l‟aspecte reiteratiu i limitat de l‟àmbit de l‟acció, propens als tòpics, endogàmic, 

narcisista i amb facilitat per a vincular la pròpia existència a la disciplina performativa. 

Des de la seua posició distant denuncien l‟autonomia artística en què s‟ha instal·lat l‟art 

d‟acció als esdeveniments col·lectius, però esta crítica es transforma també en 

contradiscurs social i per tant en una ambigua representació individual. “La 

performance permite vivir una experiencia en tiempo real, diuen, una experiencia pobre 

y de persona a persona”. Tornem a trobar menció a la possibilitat de construir 

experiències per al públic fent ús d‟allò quotidià. També els Torreznos fan menció de la 

llibertat per a fer allò que els done la gana, per a explorar l‟espai de necessitat interior. 

Creuen haver arribat a un moment privilegiat en què treballant en les institucions fan el 

que volen. Mentre bona part dels artistes reclamen espais autònoms, paral·lels a 

l‟institucional, Los Torreznos ja no el necessiten, i el seu treball pareix poder centrar-se 

en aquella comunicació directa amb el públic, construint experiències a partir del 

detournement de la quotidianitat.  

 

ARRT D‟ACCCIÓ (entrevistes inèdites fetes entre 2007 i 2009) 

 

Ana Higueras
14

 repeteix una cosa que es troba soviet en els artistes de l‟acció, que és 

que l‟acció ja estava instal·lada a la seua vida abans de començar a practicar-la. Es 

planteja el cos com a mitjà d‟expressió, que pateix o gaudeix de les conseqüències del 

seu treball. Es proposa explícitament els estats de superació o l‟alleujament emocional 

mitjançant el seu treball performatiu. “El objetivo de accionar es la superación personal 

del sujeto”. Els temes que treballa són temes emocionals. Coincideix de nou que la 
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 http://www.lostorreznos.es/ 
14

 http://anahigueras.com 
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creativitat depèn de la vida quotidiana. Aquesta és la funció o la justificació del seu 

treball, lligada a inquietuds individuals. 

Quant a les representacions socials, Ana Higueras es diu interessada per les 

col·laboracions i pel treball autònom, però reconeix les dificultats per a trobar amb qui 

treballar. 

 

Carlos Llavata
15

 també diu haver practicat sempre l‟acció de manera inconscient, i diu 

tindre dificultats per a distingir la frontera entre l‟acte quotidià i l‟acció artística. 

Considera la performance una experiència, però a la vegada, contràriament a molts dels 

artistes d‟estes entrevistes, creu que en l‟acció el cos es desespiritualitza, que funciona 

més com un alliberament. L‟objectiu del treball és, de nou, prendre consciència del 

procés i la seua vivència plena, com una forma de percepció conscient pròpia de les 

sensibilitats “terapèutiques”. En algunes ocasions ha fet accions de denúncia, però 

aleshores diu haver sentit un allunyament de l‟experiència, una manca de veritat. La 

relació amb el públic és activa: “Llamémosle místico-social: intuïtiva”, però en cap cas 

és interactiva: “Lo llamaría participación-sorpresiva / orgànica. Me obligo a observar 

la cotidianeidad, a ejercer la vida normal. Utilizo grandes dosis de energia para 

separar ambos mundos: arte y vida y volver a reunirlos, pueden y deben confluir. Solo 

existe el instante, la instantaneidad, y ésta potencia-conciencia e intensifica el momento  

que se esta viviendo”. 

Respecte a les representacions socials, no veu possible el fet de gestionar i fer accions, 

que és el binomi habitual quan parlem d‟art d‟acció (els “artistes-gestors”). S‟interessa 

per la creació artística, per la creativitat i tot el procés, però no manifesta contradiccions 

respecte del mercat artístic o el sistema institucional, sobre els que no vol pronunciar-se. 

 

Ginés López encara l‟art d‟acció des d‟un “enfoque claramente subjetivo, como un tipo 

de gimnasia sobre la experiencia que tiene el sujeto de lo cotidiano (o real)”, i 

manifesta un interés pel treball en la intimitat, per la pràctica reduïda, que augmenta la 
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 http://carlosllavata.blogspot.com.es/ 
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consciència del que es fa –tornem a la percepció conscient dels àmbits terapèutics i 

espirituals.  

D‟altra banda, front a altres disciplines pensa que l‟acció pot provocar una certa pèrdua 

de l‟aura artística, la qual cosa entraria en l‟àmbit de les representacions socials sobre la 

funció de l‟art. Desenvolupant aquell interés per la pràctica mateixa, sense exhibició 

pública, rebutja la professionalització i s‟interessa per la crítica de la cultura. “Me 

interesa más construir dispositivos críticos que cubrir una necesidad interna de 

producción, No me gusta pensar en lo artístico como algo desvinculado del medio en el 

que se produce”. S‟interessa també per l‟obra col·lectiva. 

 

El duo de flamenc-performance format per Ícia Casado i Cel Canales, s‟interessa pel 

paper del cos en l‟acció, per la fusió de cos i ment i per l‟experiència viscuda en l‟acció 

artística. Fan menció a la consciència d‟on estan i a la transmissió d‟energia. El públic 

reactiva la seua ment, aprehèn energia. “Vives para hacer y haces para vivir, se genera 

vida arte, vida arte, no haces por cumplir con una expectatives”. L‟artista treballa per a 

si mateix, sense cap interés més enllà d‟allò personal, psicològic. Hi ha un objectiu de 

superació. 

Quant a les representacions socials, confessen no haver pensat molt sobre el tema. Les 

institucions són aliats, però de vegades les artistes es plantegen trencar amb l‟exigència 

d‟haver de demostrar i justificar el seu treball. Fantasiegen irònicament sobre societats 

on la gent cobrarà per fer art i farà altres coses (treballarà) sense cobrar, per pura 

voluntat. Pensen que transfiguren la seua realitat i la realitat flamenca. 

 

Martí Guillem i Ciscar
16

 es planteja l‟art d‟acció com una forma d‟afrontar les 

situacions de manera experimental, jugant amb els límits perceptuals. Continua sent 

habitual la terminologia propera a la percepció conscient de l‟expressivisme terapèutic. 

Es tracta de fomentar l‟ús de la creativitat en la quotidianitat; de fet, remata: “Los 

trabajos en público no dejan de ser simple productos anecdóticos de lo aprehendido en 

                                                           
16

 http://marti-net.blogspot.com.es/ 
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otros momentos de mayor intimidad”. El que desapareix de l‟imaginari, una vegada 

més, és la funció pública de l‟art, que esdevé una mena d‟espiritualitat atomitzada. 

Com ja s‟ha vist en altres artistes, la defensa d‟aquest viratge a l‟àmbit privat es 

produeix com una forma de justificar el treball artístic, amb passió i radicalitat, mostrant 

una diferència amb les arts formalitzades de la institució art. És una defensa paradoxal 

d‟una representació social que imagina una societat constituïda per persones creatives, 

que han convertit la seua quotidianitat en un joc. “Una creativitat que el entorno social 

reprime en pro de las actividades directamente funcionales dentro del sistema 

productivo”. “L‟acció i l‟art”, per eixe ordre, alliberaran les experiències de la gent, 

trobant possibilitats on abans no prestaven atenció. Pensa que l‟art d‟acció s‟està 

institucionalitzant cada vegada més, per això cal integrar-lo a la quotidianitat.  

Martí Guillem i Ciscar és, com la majoria, artista-gestor. Alguns dels esdeveniments 

que organitza qüestionen, diu, la cultura de l‟oci; a més a més participa en grups 

musicals de caràcter festiu-carnestolenc i experimental. 

 

Rodolfo Franco s‟expressa de forma racional, desapassionada en el sentit privat que 

s‟ha anat veient, amb un discurs equilibrat. L‟única concessió a alguna forma de 

representació individual és equiparar, de forma romàntica, les seues activitats infantils 

amb l‟actual treball artístic. Per “discurs equilibrat” es fa referència a la reflexió 

meditada sobre la funció del seu treball artístic en la dinàmica del camp en què treballa: 

el de la poesia visual, objecte i d‟acció.  

Quant a les representacions socials que s‟hi fa, lluny de proposar models ideològics, 

s‟implica en una crítica lúcida cap al “pol dominant” en l‟art i la poesia actual. Situa el 

seu treball en una dinàmica crítica molt irònica respecte a l‟artista instituït, auràtic, 

solemne, atacant amb humor i una actitud bufonesca, falsament naïf –i formalment 

virtuosa. Igualment incorpora una reflexió autocrítica dirigida a l‟àmbit tancat de l‟art 

d‟acció contrainstitucional. Finalment parla de la necessitat de treballar de forma 

reflexiva respecte del propi context. Una reflexió final que acaba de construir un joc de 

relacions amb el context social i artístic, amb uns eixos sincrònics i diacrònics. Un 

pensament reflexiu que el situa en una forma de comunitarisme, de l‟art com activitat 

amb una responsabilitat pública. 
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Soraya Valiente repeteix el tòpic de considerar performance les activitats infantils, és a 

dir, l‟art fusionat amb la vida. La seua relació amb l‟art depén, segons diu, del moment, 

les formes i de com es trobe emocional i econòmicament. A banda d‟això, no creu que 

hi haja relació entre el seu treball artístic i la forma de vida que du... però acaba dient 

que la funció de l‟art hauria de ser retornar l‟art a la vida ordinària, obrir les capacitats 

de joc que haurien d‟estar en la vida de tots, no només de bojos o infants (l‟art brut, de 

què parlava Esther Ferrer). En la pràctica es planteja el seu treball com un joc. 

Quant a les representacions socials que se fa, ha produït de forma col·lectiva i ha 

participat en projectes socials. Prefereix el públic no avisat, que reba el seu treball d‟una 

forma verge, no com a espectador preparat. 

 

 

Álvaro Terrones pensa que cal dur la conducta a l‟acció sense ficcions (una cosa que ja 

deia Nieves Correa), sense teatralitat ni “intensitat magnificada”. No hi ha diferència 

entre la persona i la seua obra, que pot incloure objectius personals, formalització 

corporal i “conductual”, però que no ha de perdre de vista la seua funció comunicativa. 

Si no és així, l‟artista fa un mer exercici d‟introspecció, d‟ego. La relació entre el que fa 

i la seua forma de vida és absoluta, són dos coses indivisibles. Açò inclou l‟organització 

d‟esdeveniments amb amics, amb una funció purament recreativa (i afectiva, en el sentit 

destacat per Pepe Murciego).  

Com s‟ha anat veient en molts casos, aquests propòsits personals esdevenen objectius 

socials: el rebuig al sistema de l‟art i al seu mercat, l‟autogestió artística, l‟amateurisme 

(la “visión cachonda”), el rebuig a la institució art i als públics “educats”, etc. Participa 

i col·labora en gestió col·lectiva. 

En les respostes d‟Álvaro Terrones s‟aprecia una reflexió tècnica sobre la pràctica, 

sobre la forma que se li ha de donar al seu treball per a servir als seus principis. Es 

repeteix la idea de les afinitats o els vincles comunitaris, que tant poden ser considerats 

socials com propis d‟una pràctica tribal, com allò que hom anomenava “privat de grup”. 

El sentit depén sempre del context. 
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El programa individual de Denys Blacker també passa per la percepció conscient, 

l‟expressivisme espiritual i terapèutic New age: consciència corporal, tai chi, menjar 

com a curació, autoconeixement, experiència física, autoconsciència, èxtasis, equilibri 

lògica / intuïció, ordre en els pensaments, inspiració... “La vista interior o la gracia 

divina vienen a través de la contemplación y la concentración”; sensibilitat cap als 

demés, consciència del moment, experiència de viure, sentit de l‟humor, “consciencia y 

responsabilidad del cuidado de mi cuerpo”, no rigidesa ni obsessió, dejuni, meditació, 

comunicació no-violenta, atenció a les funcions i proporcions del cos, transmissió 

d‟energia, relaxació... “L’energia sexual et porta quan ets jove, però en l’actualitat (en 

el moment de l‟entrevista tenia 46 anys) es fa un camí menys descontrolat, més dirigit 

per l’experiència i l’autoconeixement”. La llista continua: vida al camp, altruisme, 

sanació i curació, accions privades, escolta i descobriment de l‟altre... 

Tot i la radicalitat del discurs atomista terapèutic, de retirada d‟allò social, Denys 

Blacker organitza festivals de performance de dones i altres activitats en una zona rural 

de Girona. Defén que el treball artístic ha de fer del món un lloc millor, es declara 

anarquista i rebutja el treball en el mercat i les institucions artístiques. Militant de 

l‟autogestió, possiblement cal buscar en la cerca de l‟autenticitat tant l‟espiritualitat i la 

cultura terapèutica com els ideals socials comunitaris. El seu discurs comporta tant un 

atomisme espiritual radical com un comunitarisme artístic. 

Hi ha coincidències entre representacions individuals i socials, per exemple, en la 

menció al sentit de l‟humor, que és públic sense deixar de ser individual, o les 

apel·lacions a la creativitat i a l‟altruisme, que no deixen de ser fortament particulars tot 

i que es projecten sobre qüestions socials. 

 

CONVOCATÒRIA INACCIÓN (cuestionari on-line, 2012) 

http://www.arton.es/ARTON/INACCION/INACCION.html  

 

Alba Soto troba el benefici de l‟art d‟acció en la possibilitat de crear amb qualsevol 

cosa i en qualsevol situació, només amb la pròpia presència. Vincula esta idea a l‟ús de 

http://www.arton.es/ARTON/INACCION/INACCION.html
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la quotidianitat com a material de la producció artística, i amb la possibilitat de veure 

les coses des de diferents punts de vista, aprofundint en conceptes, comportaments, 

estructures, visions, percepcions, etc. Seguim parlant de percepció conscient. 

D‟altra banda pensa que cal evitar la dependència de subvencions, per separar l‟art de la 

necessitat econòmica; fins i tot, si cal, inventar formes d‟intercanvi. Reclama educació i 

sensibilització del públic. 

 

Per a l‟artista portuguesa Andrea Inocencio, la funció bàsica de l‟art d‟acció és 

“despertar mentes”. Una funció que no només és una representació individual, sinó 

també social, per la qual cosa pensa que s‟ha de recolzar l‟art des de les institucions 

públiques.  

Quant a la pràctica artística, demana llocs on poder fer accions de forma lliure, per a 

l‟assaig i el contacte amb altres artistes, que com ja s‟ha vist, és un dels principals 

avantatges de l‟art d‟acció, un dels més estimats per bona part dels i les perfórmes. 

 

Edgar Javier Ulloa Luján, artista transfronterizo de Ciudad Juárez (Mèxic), molt crític 

amb la situació d‟inseguretat per a les dones que pateix esta ciutat, tanmateix insisteix 

en representacions individuals que proposa com a representacions socials: “Crear algo 

opuesto a la naturaleza, que a la vez sea la armonía del hombre o mujer en el tiempo y 

espacio, despertarlos dentro de fantasía e imágenes”. Per això, i tot i no tindre mitjans 

ni per pagar el lloguer, tal com conta a l‟entrevista, considera que l‟art ha de ser lliure i 

no estar lligat als diners. 

 

Giusseppe Domínguez exposa que l‟art té la “Función de servir de vehículo de 

expressión de un individuo o colectivo que necesita, por una íntima cualidad, crear”. 

Respon, doncs, a una “necessitat interior”, a la manera de Kandinski. No explica, clar, 

perquè en la modernitat o en les avantguardes es plantejava l‟art no d‟una forma 

centrípeta sinó centrífuga, experimentant, desenvolupant el camp artístic més enllà dels 

seus límits institucionals, en un procés públic, no privat. Assumeix que la seua és una 

funció “un tanto onanista” capaç, tanmateix, de “transformar el mundo. Es una labor 
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catalizadora que puede valer como ejemplo para que otros sepan que pueden  cambiar 

sus vidas, cambiar sus mundos, buscar respuestas, plantearse preguntas... abrir sus 

miradas y expandir sus mentes”. Assumeix també que açò no és una funció exclusiva de 

l‟art. Finalment el que queda són processos individuals, atomitzats, en què cadascú és 

fruit d‟allò que cultiva, baix la seua estricta responsabilitat. Aquesta representació 

individual és també una representació social, que deixa tota responsabilitat pública en 

mans individuals. 

Tot i aquest ideari individualista, Giusseppe Domínguez es penedeix de la falta de 

finançament per a l‟art d‟acció, però d‟altra banda es manifesta partidari de l‟autogestió: 

d‟organitzar i participar en esdeveniments sense finançament de cap tipus. Com Alba 

Soto, planteja una economia alternativa, per exemple els “bancs de temps”. A banda 

d‟açò, insisteix en la necessitat d‟un desenvolupament continuat de l‟art d‟acció: 

d‟exhibició però també de recerca. 

Una última qüestió que interessa per aquest TFM és que atribueix la “resistència” dels 

artistes a les dificultats per a ser museïtzats o comercialitzats. Atribueix també les 

dificultats del medi al fet que no interessa a un gran públic. 

 

Javier Alejandro Robledo desenvolupa el seu discurs en un nivell poètic que roman en 

l‟individualisme. Parlant de la “inacció”, que era la proposta de les entrevistes del 

col·lectiu ARTóN, reflexiona al voltant del concepte de no-fer, fent afirmacions sobre la 

no necessitat de l‟acció per a “ser”, per a percebre la fugacitat, per a fluir, per a pensar i 

adquirir consciència de les coses. El resultat pareix una reflexió de filosofia oriental, 

inclosa una al·lusió al concepte xinés de “fer el no-fer”, que és habitual en els àmbits 

New age. En qualsevol cas, un acte de percepció purament individual, que no requereix 

de societats, d‟àmbits públics, d‟organitzacions o d‟activitats de cap tipus. 

 

Miguel Ángel Gil no manifesta cap representació individual, més enllà de que li sembla 

irrellevant que la gestió artística siga pública o privada. Les al·lusions a la pràctica de la 

producció i la gestió de l‟art d‟acció coincideixen amb les representacions socials, és a 

dir, no a models autònoms, “professionals”, propis del camp artístic institucionalitzat, 

sinó a plantejaments ideològics. Simpatitza amb la gestió de l‟art d‟acció pel seu 
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caràcter horitzontal, desinteressat, sense “manipuladors o líders”. Considera important 

la discussió teòrica de “Contraste, intercambio y reflexión, entre artistas y teóricos”, i 

manifesta aversió cap a l‟art institucional. Restringeix el desenvolupament de l‟artista a 

les seues capacitats creatives i de treball. Quant a les funcions de l‟art, les situa molt a 

prop a les de la filosofia, la qual cosa suposa un cert canvi respecte de les justificacions 

New age de la majoria dels entrevistats: “El arte entendido como lenguaje 

interpretativo de nuestro entorno o nuestra vida; dentro de esta visión del arte, tiene un 

gran papel el arte de acción por tratarse de una disciplina poliédrica y 

multidisciplinar”. El que no queda clar és, aleshores, perquè rebutja l‟art “institucional”, 

que podria complir perfectament amb eixe paper?  

 

Per a Sergi Quiñonero l‟art d‟acció “Nos abre puertas, rompe la rutina, enriquece lo 

cotidiano, nos sirve como instrumento de reflexión y análisis de la realidad, nos libera 

como seres humanos y nos hace más ricos, abriendo nuestra mente”. Una afirmació que 

abasta tant una representació individual com social, però que concep l‟artista com a 

individu atomitzat, que aprofundeix en eixe aïllament. 

D‟altra banda, considera que les trobades sense diners són necessàries per al medi, però 

creu que l‟artista s‟ha de professionalitzar i ha de viure del seu treball, distribuït en 

circuits estables. Es queixa que les institucions programen només als famosos, i també 

de la falta de sensibilitat cap i per a l‟art, que s‟hauria de corregir mitjançant 

l‟ensenyament des de menuts.  

 

ZDI PROJECT pareix afirmar que l‟acció forma part de la vida quotidiana, i per tant el 

seu reflex artístic no s‟hauria de reduir als pocs esdeveniments formals; l‟exhibició no 

hauria de ser “El (único) destino final de la obra de un artista, ni una herramienta de 

desarrollo para él, ni su motivación principal, ni un horizonte vital”. A més a més, 

l‟exhibició final només mostra el producte final, no el procés viscut, ni la informació i el 

coneixement que es posa en joc durant eixe procés. És partidari dels processos 

compartits (“Señoras y señores artistas: trabajemos juntos, ¡coño!”, acaba) i que fluisca 

el coneixement. Les raons que dóna per a la funció de l‟art i de l‟acció (que en principi 

diu no saber contestar), serien: “Enriquecer las vidas, desocultar realidades, explicar 
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complejidades, poetizar...” Una vegada més la funció és autònoma a qualsevol 

consideració social o crítica –ni tan sols autocrítica-, i, tot i la crida a la col·laboració, 

reflexa objectius i vivències atomitzades, que es viurien privadament. 

 

Antonio Alvarado té una representació individual clara de la funció de l‟art: no té cap 

funció, és una forma de vida, una forma d‟interpretar el món, de descobrir el que hi ha 

darrere de cada capa de la realitat. Entenem que es refereix a qualitats purament 

individuals, pròpies d‟un individu atomitzat, però a continuació equipara l‟artista amb 

un intel·lectual i un científic, lligat als més grans descobriments de la humanitat. No 

està molt clar com una “forma de vida” puga contribuir als grans descobriments de la 

humanitat. 

Al seu discurs hi ha també una component important de representacions socials, que 

passen per un compromís amb l‟autogestió, en què el propi Alvarado es diu partidari de 

fer-se càrrec personalment de les despeses d‟un esdeveniment.  

“Les institucions no han fet mai res pel seu treball artístic, diu; amb la desafecció dels 

estats per la cultura ara és possible fer un art realment interessant i lliure”. 

Les mencions a l‟altruisme, l‟apologia de la figura individualista i la insistència en la 

llibertat sobre altres consideracions mostra la presència de l‟atomisme com a referent 

conscient o inconscient. 

 

Miguel Guzmán desenvolupa un discurs carregat de representacions socials, tot i que 

estan basades en una exaltació de l‟art i per tant de l‟individu genial. Eixa exaltació es 

manifesta en expressions com “Los encuentros son necesarios porque el arte también lo 

es, el arte es inaprensible, una práctica continua, un despertar continuo. O bé: El 

artista está (y debe estar) muy ocupado en su práctica, el arte mantiene vivo al ser 

humano, es el catalizador de la vida, lo que más se aproxima a la verdad, el arte es 

acercarse a la verdad y olvidar para sentir y ser, mirar de cerca la verdad. Es tracta de 

traspasar los propios límites, etc”.  

Encara que no pareix un destorb per aquests principis, denuncia que “El dinero lo 

ensucia todo, el dinero se ha inventado para controlarnos, el arte de acción es un arte 
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"nuevo" que ha revolucionado la forma de pensar y comprender el arte y puede seguir 

rompiendo las bases convencionales del pensamiento crítico, de la teoría y la práctica 

artísticas; el arte es ética y estética; permite mirar de cerca la verdad...” Eixe nivell de 

militància discursiva fon les representacions individuals i les socials, però la figura 

autoritzada, mitificada, de l‟artista com a geni no s‟allunya de la percepció conscient de 

les tendències terapèutiques i espirituals. Sembla dir que les solucions individuals han 

de “salvar el món”, amb el seu monopoli de la Veritat. 

 

Per acabar, en el cas de Pilar Baselga, representacions individuals i socials coincideixen 

completament: són els canvis en la persona les que han de transformar la realitat social. 

El discurs privat és el discurs públic. Seria el punt màxim de l‟atomisme desvinculat 

com a projecte ideològic.  

El seu discurs entra de ple en les qüestions tòpiques de l‟individualisme New age: “El 

problema fundamental és que vivimos en un mundo del ego, en la dimensión del ego... 

nuestro momento histórico es el momento de un ego enorme y autocomplaciente, de un 

ego inmaduro, infantil, egocéntrico, que confunde mirar dentro de uno con “lo que 

siento es digno de ser enmarcado, aplaudido, admirado, vendido o comprado”... toda 

la sociedad, valores, educación potencian esta perspectiva ego- centrica y hedonista: si 

me da placer es Bueno”. El que hem de fer és “buscar la pròpia congruència, 

descubriendo qué soy, cómo soy, cómo me muevo, qué temo, qué me mueve...” Veu la 

majoria de les creacions artístiques com un “ego desbocado en busca del aplauso 

externo”.  

Però, inclou un discurs social explícit que denuncia un art: “Desvinculado del OTRO, 

del amor a la Humanidad. Denuncia un arte egocéntrico donde los haya, e inútil no 

porque no tenga un uso práctico, sino porque no tiene ningún fin fuera de sí mismo 

porque empieza y termina en él mismo”. Està denunciant l‟autonomia de l‟art que és un 

vell objectiu avantguardista. L‟art actual, continua, rebutja l‟harmonia i la Bellesa, que 

són pròpies de la natura. Diu no estar interessada per altra cosa que allò que 

“harmonitze el seu ser” –rebutjant, quan calga, la producció artística actual. És a dir, 

que el rebuig avantguardista de l‟autonomia de l‟art sacrifica l‟experimentació, que és 

una activitat inscrita en allò públic, en favor de l‟harmonia individual.  



62 

Quant a les representacions socials pròpiament dites, pensa que l‟alliberament de la 

dona consisteix en la seua esclavitud, que la democràcia és una dictadura... “Cuando el 

arte se socializa, se politiza y se pone al servicio de una ideología social, deja de ser 

arte para convertirse en propaganda de las ideas del artista. El arte empezó a perder 

su verdadero sentido cuando se separó de la actividad espiritual de los grupos 

humanos, cuando dejo de servir de vehículo para comunicar con otras dimensiones y se 

puso al servicio del poder terrenal, es decir las iglesias y el poder. La Humanidad está 

viviendo un proceso de alejamiento gradual de su sacralidad”, però tanmateix pensa 

que estem en un bon moment, en què aquesta consciència s‟està fent pública, mentre 

que abans només la tenien els gurus, els xamans, els grans savis i filòsofs.  

En aquest cas, l‟art d‟acció només és una tecnologia del New age més extrem, en què es 

rebutja la seua dimensió pública. 

 


