
A identidade, baseada na noción de persoa,
verase afectada pola linguaxe na teoría da enuncia-
ción, xa que a adscrición de enunciados (atribu-
ción) se consegue cando se enuncia, cando se
pode ser suxeito dun predicado, é dicir, cando se
actúa, aínda que sexa como potencia, isto é, no
caso da atribución. Neste sentido as únicas persoas
que realmente enuncian son a primeira e a segun-
da. A terceira persoa, no plano da enunciación,
nunca é suxeito, acto, sempre é referencia; xa que
logo será a non persoa. Pero tamén a referencia ás
dúas primeiras se descobre na incerteza, porque eu
e ti poden ser apropiados no lugar de calquera per-
soa; poden ser a fixación de calquera á linguaxe2.

A dialéctica entre identidade narrativa e identi-
dade persoal desenvolve a dialéctica entre ipsei-
dade (si) e mesmeidade (mesmo). Na expresión si
mesmo viamos representada esta dialéctica; pero
é na dimensión temporal onde podemos dilucida-
la, porque só na dimensión temporal da realiza-
ción dunha vida pode desenvolverse a identidade
persoal. Unha vida, unha temporalidade que
manteña a durabilidade tanto do carácter (si)
como do manter a palabra (mesmo), pode funda-
mentar a definición dunha identidade. Prescribir,
narrar e describir. A teoría narrativa ofrécese
como instrumento que describe e prescribe a
identidade persoal. A identidade volveuse unha
cuestión de permanencia no tempo, o suficiente-
mente forte como para poder desenvolver unha
narración concreta: ter unha historia. Conségue-
se grazas a ser fiel á súa propia palabra e ser iden-
tificábel polo carácter. Deste xeito a definición
posibilítase na historia que se narra de si mesmo;
á fin e ao cabo, unha narración concreta que se
fai sobre un suxeito. Neste sentido non só é
importante o feito de crear unha narración sobre
un suxeito, senón que é maiormente fundamen-
tal o feito de enunciar. A narración vólvese funda-
mental porque é un mecanismo non transparen-
te. Un suxeito é creado pola linguaxe cando se
nomea e se recoñece a si mesmo no nome. Así,
como Benviste di, «é eu quen di eu». Trátase
dunha ideoloxía dobremente especular: porque
somete ao recoñecerse como suxeito (a identida-
de sométese a unha orde), e porque se descoñe-
ce tanto o feito de estar sometidos como o feito
de reproducir os aparellos de produción do poder.

Así e todo, a identidade narrativa non só é a
dilucidación da dialéctica ipse e ídem, senón que
fundamentalmente é unha superación ou media-
ción. En realidade a narración non asegura a per-
manencia; trátase máis ben da coincidencia de
dúas cousas diferentes: por unha banda a disposi-
ción ou costume adquirido do carácter e pola
outra, a promesa da fixación ética ao manter a
palabra. Prodúcese unha superación da alteridade,
de tal modo que a identidade non só se fai reco-
ñecíbel para os demais senón, e o que é máis
importante, aos poucos vaino sendo para si

Un lugar que posibilite a representación dos cues-
tionamentos e que así mesmo se estabeleza
como lugar de intercambio co espectador, que
abra unha posibilidade interpretativa de situar
unha acción política, de propoñer camiños aber-
tos, saídas relacionais a unha definición pechada.

Encontro esta posibilidade na extensión narra-
tiva da definición da subxectividade. Esta exten-
sión podémola achar por tres camiños: o da refe-
rencia ao suxeito da linguaxe, o da referencia ao

suxeito da acción e o da refe-
rencia á identidade persoal.
Estas tres orientacións levaran-
nos cara a definicións da identi-
dade persoal fundamentais na
análise contemporánea como a
de Judith Butler de base lingüís-
tica, pero con implicacións que
afectan de cheo á identificación
persoal no sentido das análises

de Paul Ricoeur. Esta liña intentará definir o lugar
aberto do espectador.

A referencia ao espectador mostra a intención
de definir o proceso como algo aberto, como un
proceso interactivo e, en parte, é debido á impor-
tancia dos procesos narrativos na formación da
subxectividade. Polo tanto poderemos concluír
unha estreita relación entre a formación dun
espectador na lectura (tamén visual) dunha obra
e a formación dunha subxectividade. E sobre
todo, ao facer fincapé no fundamento narrativo
da subxectividade, buscar a influencia das narra-
tivas neste.

Ser un mesmo Segundo as análises de Paul
Ricoeur1, o concepto de identidade persoal remí-
tenos ás constantes do si mesmo. O si refírese
aos predicados que atribuímos a unha persoa,
atribución que depende dunha constancia, indi-
cada no mesmo. Así, ese un mesmo, coa ambi-
güidade que iso supón, cando se poden adscribir
certos predicados, e cando se pode manter unha
mesmeidade. Esta é a identidade baseada na
referencia.

ccaarrmmee  nnoogguueeiirraa

a política silenciosa
O interese que anima este texto é o de

situar un lugar de acción na representación
da identidade e as súas fracturas.
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atopar unha acción identificá-
bel. Algo identificábel que
pode ser o nome.

Así unha nova categoría
empeza a asomar: o nome. O
nome é a parte visíbel da iden-
tidade, a fixación do suxeito.
Do mesmo xeito que a terra é a
fixación do corpo, e a historia é
a fixación da vida.

A unidade da vida conver-
teuse en dubidosa. A primeira
dúbida da unidade xurdía
cando intentamos buscar os
seus límites: comezo e fin. O
comezo tivemos que limitalo a
un nome. O final non é definí-
bel, só pode terse en forma de
dialéctica entre experiencia e
espera. Isto podemos denominalo a inconclusión
narrativa da vida. Como consecuencia desta
inconclusión temos a posibilidade de urdir tramas
diferentes dunha mesma vida, porque ao faltar o
sentido de fin se pode contemplar a vida dende
diferentes enfoques.

Da dificultade de localizar unha unidade da
trama da vida podemos concluír a relación entre
ficción e vida. Esta resólvese no poder de actuar,
o agency. No sentido que damos á vida prodúce-
se unha apropiación dos feitos, apropiámonos
deles para volvelos interpretar aplicando o senti-
do á vida. A aplicación de sentido faise para supe-
rar esa dificultade de suxeición que provoca o
carácter imprevisíbel da vida.

A ficción serve, xa que logo, de unión narrati-
va da vida. E esa función cúmprese de dous
modos diferentes: reorganizando a vida no antes
e o despois, retrospectiva e prospectivamente e
debuxando o contorno dos fins provisionais.

Unha última consideración respecto deste
tema: a ficción non só ten influencia considerada
como proceso cotián de entender a vida, de reor-
ganizala; tamén o proceso de lectura de ficcións
escritas, visuais ten influencia sobre a organiza-
ción da vida, porque dende aí tamén se constrú-
en tramas que afectan á vida cotiá do mesmo
xeito que o fan os exemplos prácticos da vida vivi-
da. É máis, a influencia da ficción non só afecta á

interpretación da vida pasada, senón que, dado o
carácter cuasipresente da narración, tamén arti-
cula as anticipacións que orienta os suxeitos cara
ao futuro.

Localizamos a dependencia/interferencia entre
identidade persoal e identidade narrativa para
concluír que a identidade é unha construción que
se realiza en relación a implicacións narrativas:
defínese no nome e consúmase ao recoñecerse
como un nome e denominarse. Este modo de
definirse ten unhas implicacións que nos servirán
de ponte cara á definición da acción da represen-
tación artística.

Con isto quero dar unha visión máis ampla da
identidade, que interactúa non só coa súa acción
e con outras vidas, como xa dixemos, senón
tamén coa súa propia definición, coa forma
narrativa que esta ten. Pero podemos ver que o
narrativo é unha formalización común a diversos
campos como a ficción, a historia, a identidade...
aqueles campos nos que debemos dar un sentido
ordenado á acción. E é, dentro das narracións de
ficción, onde podemos ver como o suxeito se des-
envolveu como espectador4. Nesta dinámica de
formación da subxectividade introdúcese a forma
de narración. O verdadeiro sentido da vida temos
que buscalo nunha forma narrativa. As formas
narrativas inflúen na formalización do suxeito
como identidade, non só dende os exemplos

mesmo. A identificación ten, xa que logo, unha
historia como contracción: o modo polo cal a iden-
tidade vaise adquirindo, innovando e sedimentan-
do; adquirindo costumes; adquirindo un carácter.

Nese modo de proceder descóbrese unha
ferramenta: a historia do carácter. Con esta
expresión non só se dá a coñecer a forma dinámi-
ca e continua da formación do carácter senón
tamén se mostra o xeito interactivo que ten este
de formarse3. Lonxe de intentar construír unha
totalidade e unha estabilidade da definición, ché-
gase a unha especie de acordo a través da perma-
nencia. Manter a palabra era unha promesa e o
carácter formábase a partir de actitudes adquiri-
das co tempo que ao fin fanse recoñecíbeis, dous
xeitos de permanencia que distan moito de ser
estábeis no sentido estrito da palabra. A perma-
nencia é consecuencia dun repouso da acción: a

idea que sobre ela podemos chegar a ter. Velaquí
a mediación narrativa.

O personaxe faise con relación á historia (a súa
historia persoal) da que se considera non só pro-
tagonista, senón tamén autor e narrador. A histo-
ria non só serve de contexto ao personaxe (o
suxeito), senón que o fundamenta. O suxeito
convértese nun actuante da súa propia historia.

O lugar da inflexión é a construción, o dar
comezo e fin, dar unidade. Unha unidade que
conseguimos ao narrativizar. Na trama, persona-
xe e acción coinciden, o relato faise precisamente
para colmar esta esixencia. Deste xeito o persona-
xe ten unha identidade porque se pode contar,
pódese facer historia, e tamén a acción ten un
sentido: a unidade dunha vida.

O principio da vida non nos pertence. Só temos
un principio na historia persoal cando podemos
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ción pasa pola diferenza cos outros. E como a
alteridade resulta un concepto especulativo, do
que non podemos falar claramente, referirémo-
nos á súa atestación: a pasividade. A pasividade
como atestación da alteridade vólvese definíbel,
ou polo menos limitábel.

A materialidade da identidade narrativa A
identidade que intentamos definir vaise facendo
presente. E ese facerse presente significa que non
só afecta a un modo de comprender a identida-
de, senón que é algo presente na materialidade
propia dos suxeitos. A identidade deixa de ser
unha definición para converterse en acto. Un
acto, ademais, que é inconsciente no máis amplo
sentido da palabra. A identidade preséntase for-
mando parte do suxeito, como o material do
suxeito.

A inconsciencia da materialidade vén dada
pola necesidade da súa formación. Anteriormen-
te definiamos o identificábel como un proceso
inherente ao suxeito mesmo: non se pode ser
suxeito sen identificación. Así, no proceso de
materialización do suxeito asúmense certos
aspectos que adxectivan (ideoloxicamente) a este.
Con proceso de materialización refírome a un
proceso complexo que afecta a forma dende
cuestións tan básicas como a orientación sexual
até cuestións máis específicas como os modos de
comportarse ou presentarse. Estas cuestións for-
man parte do material da identificación e afectan
dobremente á identidade: porque son un reflexo
dela e porque a identidade mesma é afectada
pola materialidade. Así vai resultar interesante ver
os trazos visíbeis da identidade. E esta revisión
non só nos definirá a identidade, senón que
tamén mostrará como as formas narrativas
(materialización) están implicadas neste proceso.
É máis, veremos como o narrativo é en si unha
forma.

A primeira noción a definir é a de materia.
Como dicimos que o material pasa agora a pri-
meiro lugar, temos que definir que é o material
(no caso da identidade correspóndese co corpo).
Pero interésanos ir máis aló: que sentido ten o
material. Para esta noción interésanme funda-
mentalmente as análises de Judith Butler. Para ela
a identidade realízase pola performance. A reali-

zación da identidade que vén dada pola súa exe-
cución, pola realización de actos que describen
unha determinada identidade. Así estes actos dei-
xan unha sedimentación que é o que se conver-
terá na forma identificativa6. Esta materia ten
relación tamén co modo de construción. Constru-
ción da identidade e da materialización mesma. O
instrumento acaba sendo a citación. Citar, perfor-
mar, de modo que o que se vai repetindo acába-
se producindo. Esta sería o xeito de formalización
que funciona coa identidade. A definición da que
falabamos anteriormente formúlase dende unha
práctica citacional. Os enunciados repítense na
materia, de modo que responden a unha defini-
ción que se vai elaborando aos poucos. A respos-
ta é unha interpelación. Unha identidade que é
interpelada por un contexto e que responde
cunha formalización.

A construción, no sentido de identificación que
rastreábamos no apartado anterior, presenta a
dobre materialidade do performativo e do formal.

Así diciamos que a identidade se lograba grazas
a unha narración que se fai da historia persoal; dáse
un principio e un final ao redor do cal creamos esa
identidade persoal, con todas as formas do
narrativo. É a forma narrativa do principio e o final
a que nos axuda a localizar os límites do persoal.
Unha forma, á fin e ao cabo, que ten trazos visíbeis
que aparecen no propio corpo. Non xa como corpo
lingüístico, como personaxe dunha historia, senón
como materialización desa historia; o corpo como
pegada da narración de si mesmo. O corpo onde
podemos atopar a historia persoal escrita.

Neste concepto de corpo como escritura pode-
mos retomar as reflexións sobre a materialización
das que falabamos anteriormente. A materia con-
vértese en algo fundamental porque non só repre-
senta as historia coa súa presenza, senón que
axuda a estruturala coa súa materialidade. Non só
actúa (perfomativity) para crear unha identidade,
senón que é a propia materialidade a que é iden-
tidade. Materia como pegada e como nome.

Dende este momento a procura de trazos iden-
tificativos no corpo vai ser fundamental. Porque o
corpo é ese lugar intermedio que nos dá as claves
da identificación; é a materia que se vai forman-
do e vai conformando a resposta á nosa pregun-
ta sobre a identificación.

tomados da ficcionalidade, senón tamén de for-
mas narrativas do ámbito simbólico5 .

É entón cando se fai importante a definición da
alteridade, que non é exclusiva dos outros suxei-
tos. O lugar da alteridade é, en definitiva, o lugar
de formación da subxectividade, se é que existe tal
definición. O lugar da definición ten que ser un
lugar indeterminado que necesite encherse cunha
definición. No transcurso da procura da identida-
de atopamos baleiros que enchemos co resultado
de movementos dialécticos que, aínda que non
chegaron a colmar a nosa procura de definición, si
que levaron unha liña argumental que nos axuda
a localizar os límites da nosa tarefa.

O lugar da indeterminación por excelencia é a
diferenza co outro. Un e outro estabelecen o

lugar da definición. Diferenciarse do outro, ese
cerco que debuxamos do suxeito, é o que crea o
lugar. A atestación da afirmación do si é o que
acaba enchendo o lugar da definición. E éncheo,
como vimos, por medio da mediación obxectiva-
dora da linguaxe e dos predicados morais e éticos
da acción. A atestación ocupa o lugar intermedio
entre a mesmeidade e a dialéctica coa alteridade.
O atestado é a ipseidade.

Dicimos que non se trata dun camiño seguro,
non se trata dunha seguridade da definición, de
atopar un nome seguro. En realidade, a atesta-
ción está sementada de sospeita. Unha sospeita
que tingue a identidade persoal e a identidade
narrativa. A sospeita propia da identificación.
Pero, se podemos afirmar algo, é que a afirma-
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mento e no seu fracaso. Os puntos débiles da
teoría (entendendo por teoría ese proceso de for-
mación que rexe o material) mostran a materiali-
dade illada, funcionando na incerteza, cando as
razóns do aparello invisíbel xa non serven para
describir o seu funcionamento.

No contexto da identidade xenérica faremos
referencia a formacións definitorias. Formacións
que en ocasións exceden a súa significación. A
materialidade parece significar algo que realmen-
te non significa. A libre elección da diferenza
sexual atópase coa contradición de non ser real-
mente libre, senón de estar en certa medida diri-
xida. A formación da heterosexualidade, baseada
na lóxica do repudio, considera certas actitudes
como aceptábeis e outras como non.

Neste sentido podemos dicir que «os corpos
importan, significan», e a súa significación é a
materialidade, o xeito que teñen de mostrar a súa
adscrición xenérica.

A crítica de Butler céntrase en analizar o tema
do xénero/sexualidade nas interpretacións psica-
nalíticas que pretenden clarificar este tema9. Esta
crítica interésanos fundamentalmente porque
relaciona dúas cuestións que son primordiais na

nosa reflexión: por unha banda refírese ao anató-
mico e por outra, ao lingüístico. Esa dualidade
dos nomes (o xenérico como un nome) vai cons-
tituíndo a forma e, por extensión, a anatomía (o
suxeito convértese naquilo do que recibe o
nome). Parece que si hai unha diferenciación
sexual antes e despois do nome; posicións sexuais
que persisten a un dominio simbólico e a catego-
ría do sexo como preexistente ao dominio simbó-
lico. Pero a tautoloxía refírese basicamente ao
proceso polo cal a diferenza sexual é asumida.
Non se trata só da existencia, máis ben da acep-
tación, a conciencia de tal existencia.

O corpo ten unha marca anterior, que sería a
que se corresponde con esa diferenza preexisten-
te. Pero a marca significante é a segunda, a que
enche a diferenza de sentido; a conciencia do
corpo marcado pola diferenza. Esta segunda
marca é a que introduce o corpo nun novo con-
texto de relacións: as simbólicas. Deste xeito o
corpo marcado convértese en certa medida en
ficcional.

Comprobar que este é o funcionamento cotián
faranos saír do marco heterosexual ao que nos
conduciu a reflexión psicanalítica; veremos como

O meu interese por este tema vén de
traballos previos sobre a identidade,
sobre un suxeito experiencial, da
representación. Neste sentido, o con-
texto e o suxeito son elementos dis-
cursivos, de modo que acaban con-
verténdose en marcos interpretativos
o un do outro. A naturalización desta
relación, como a interpretación que o
contexto fai dos suxeitos é asumida
como algo natural (xa que logo, invi-
sibilizada), é un dos obxectivos do
meu traballo. Ese facerse invisíbel
prodúcese porque moitas veces se
obvia o efecto discursivo. 

Cada espazo organízase cunhas
regras concretas, cun argumento e
cun protagonista co que, suposta-
mente, debemos identificarnos.
Neste sentido, o texto do espazo, con
todos os matices, dende o público ao

privado —xa que non as entendo
como dúas realidades independen-
tes—, foi deconstruído, reinterpreta-
do, lido por moitas artistas e teóri-
cas, para pór en evidencia ese fóra
de campo. Un proceso de crítica que
se deu en todos os ámbitos da repre-
sentación. No caso dos proxectos
para o espazo público ou os proxec-
tos que teñen o espazo como proble-
ma, ás veces asúmense estas críticas
de forma teórica, pero non tanto na
súa execución práctica. Renunciar ao
monumento é máis complexo do que
parece. Esa é, polo menos, a miña
experiencia sobre o visto. 

Máis que falar de espazo, para
referirme a este texto, a esta historia
posta en escena, falarei a partir de
agora de lugar, isto é, incluído o físi-
co e o vivencial. Pero se atendemos a

algúns mapas do lugar 
Os proxectos que vou presentar

parten dun cuestionamento
sobre o espazo como

representación.
Carme Nogueira

A nosa pregunta esténdese a catro cuestións.
En primeiro lugar, a identificación en canto ao
xénero e a súa extensión a unha actuación regu-
lada. En segundo lugar, o aparello invisíbel que
regula esa actuación á que nos sentimos chama-
dos (agency). En terceiro lugar ese aparello invisí-
bel, é un conxunto de normas que operan como
formadores dunha materialidade que é en si for-
madora. E para rematar, para que esas normas se
estabelezan, necesítase un proceso de constitu-
ción da identificación.

E o límite deste proceso é o límite do corpo7.
Ese proceso de materialización do corpo/iden-

tificación é á súa vez un proceso que limita a posi-
bilidade de teorizar porque nos atopamos coa
capacidade que ten o corpo de simbolizar. Esta
posibilidade faise significativa sobre todo no
punto onde aparecen as contradicións do corpo
porque entón o simbólico contradise dende den-
tro e deixa a forma funcionando na incerteza. O

corpo, matter, é tanto o instrumento como a
forma da identificación, de modo que cando esa
forma falla nalgún punto, toda a identificación
vólvese incerta. Chegamos ao momento onde a
identidade narrativa e a forma conflúen e mos-
tran as súas contradicións. Porque a forma narra-
tiva non sempre pode dar a coñecer o real8.

En relación coa formación da subxectividade
debemos ver entón o corpo como un trazo visíbel
desta, un trazo que sería o modo de recoñecer e
recoñecerse e, polo tanto un elemento indispen-
sábel. Estas formalizacións funcionan, e nesa
medida podemos dicir que funciona todo o pro-
ceso. Por isto interésanos mostrar os lugares da
formación correcta, da comprobación do modelo,
pero tamén aqueles da contradición, cando a
pegada que o corpo presenta non se correspon-
de directamente coas normas dese aparello invisí-
bel. Esas contradicións interésannos porque son
os puntos que mostran a teoría no seu funciona-
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ocorre a ambivalencia prohibición/produción de
desexo. Neste contexto é lóxico que o espazo do
desexo sexa tamén repensado para deixar lugar a
outra identificación. O desexo entendido baixo
unha perspectiva psicanalítica como un mecanis-
mo asociado ao medo á castración, o desexo
como recuperación simbólica do falo, deixa de ser
así interpretado a ollos dunha subxectividade
ampliábel, horizontal, que perdeu o referente,
como a definida neste contexto. É imposíbel unha
relación da identificación co simbólico; esta disól-
vese nunha orde no que non pode haber un reco-
ñecemento, unha orde como o simbólico. Neste
sentido, prodúcese un exceso do referente, que
impide calquera identificación. Xa non hai un
medo a perder o referente senón que é a nostal-
xia da perda do referente o que se produce10. A
identificación pertence ao imaxinario, é un produ-
to de relacións difíciles de limitar. Así, as identifica-
cións, como modo de limitar e describir ás subxec-
tividades, tamén asumen esta perda de referente
e asúmena cun distanciamento dos modelos
dados, propoñendo outros, volvéndose múltiples.

Dentro da multiplicidade, na asunción do Eu
prodúcese tamén unha reflexión sobre o outro.

Xa non hai un modelo pechado que configura a
identidade; hai un compendio de alteridade que
axuda a asumir unha determinada posición, máis
ou menos estábel no transcurso do tempo. A pre-
senza do outro (outro como grupo, non como
unha unidade homoxénea) é unha presenza
estruturante.

Xorde entón o feito paradoxal de que para
notar unha identidade, temos que vela. A forma
diranos se acepta a lei ou non a acepta, é dicir,
se mostra os trazos visíbeis dunha determinada
identidade ou non. Estes trazos visíbeis son a
repetición da lei, a citación. Un trazo visíbel que
se volve contra nós porque non é claro, non
sabemos onde está a repetición fiel ou a subver-
sión, porque citar tamén é en certo sentido inter-
pretar. Se se pode falar dun efecto da lei na
forma das subxectividades, este é a produción, o
modo no que esa formación serve para uns fins
concretos. O prohibido e, xa que logo, a subver-
sión de certos mecanismos mostran o que está
fóra da lei. Este é o estado dunha identidade per-
formativa.

A natureza da forma visíbel da identidade é, en
realidade, un acordo ao que se chega. A comple-

feito) se cruza coa outra. 
Así, dende a miña vivencia, non

todas as rúas son igual de accesí-
beis; non todos os espazos me per-
tencen; non todos os lugares públi-
cos son realmente públicos; non
todos os crecementos son pertinen-
tes. Por isto non podo ser monumen-
tal, porque o monumento supón unha
certa lexitimación e, sobre todo,
unha centralidade: a do lugar correc-
to. E ese non foi nunca o meu lugar.
Mediante uns obxectos de interpre-
tación espacial, como os chamei, vou
contar uns lugares: travesía de Vigo,
o barrio de San Pedro en Santiago de
Compostela, as rutas de Calaf e a
fábrica de Álvarez en Vigo. Eses
obxectos en ningún momento preten-
den crear un arraigamento físico nin
propor un uso concreto, unha forma

que posúe o lugar. Tanto os veciños,
os usuarios coma os profesionais
teñen un espazo profesionalizado:
nunha praza, nun barrio, nun descam-
pado. E baixo a óptica de cada unha
desas profesións non hai conflito.
Quizais o conflito ou, máis que confli-
to, a descoordinación, o falar lingua-
xes distintas... prodúcese na conver-
sación. 

Ese estar no medio é a función
que se vai configurando con cada
proxecto; non está definida a priori,
vai mudando. Falar de conflito talvez
suxira a necesidade de corrixir, de
levar ao lugar correcto. Pero non se
trata disto. Trátase máis ben de facer
visíbeis os límites da conversa. Seica
o máis fácil é dicir que se trata de
amosar os lugares intermedios onde
cada profesión (cada traballo ben

Unha multiplicidade de políticas. Así
que en lugar de falar de política do
espazo, preferiría facelo de micropo-
líticas. Por iso, o primeiro paso para
afrontar o meu traballo é situarme
como suxeito. Tanto neste texto
coma no meu papel como actora. A
definición do meu lugar non exclúe
outros lugares posíbeis, senón que
visibiliza o lugar dende o que falo, e
nega que a abstracción pareza neu-
tra. Hai unha directora (ou protago-
nista ou guionista ou montadora). E
ese nomear fai evidente a posibilida-
de doutras visións, outras vivencias.
E, se cadra, é ese o lugar que podo
asumir como artista. Ese estar no
medio, dicir que estou no medio. E
non ter un papel definido, dende a
utilidade. A utilidade con maiúsculas.
A que soluciona un problema. Ou a

se introducen outras identificacións. Entre o pri-
meiro corpo marcado e a segunda marca póden-
se producir desviacións, é dicir, comportamentos
que non se axusten á norma que se ofrecía. Estas
desviacións funcionan de modo que non conver-
ten a identificación e o desexo en entidades
excluíntes. A lóxica binaria da diferenza heterose-
xual entendía que identificarse cun modelo impli-
caba desexar o contrario. Pero nós defendemos
unha identificación diferente: múltiple e contesta-
taria, pero sobre todo non contraria ao desexo. A
identificación, tal e como era entendida nun
marco heterosexual, concibíase como fixa e unita-
ria. Aínda que presentaba un aspecto dobre, en
realidade trátase das dúas caras dunha mesma
moeda: un sexo e o seu contrario. Agora, con
todo, queremos entender a identificación como
un lugar, a territorialización mediante a resolu-
ción temporal do desexo.

O suxeito, configurado mediante a súa identifi-
cación, queda tamén descrito con esta amplitude
aquí estabelecida. O cambio fundamental que se
produce é concibir o proceso como aberto, non só
deixar de entendelo como unha elección entre
dúas posibilidades. Neste sentido o que se conse-

gue é unha apertura espacial e identificativa na que
o modelo deixou de ser unha imposición. A com-
prensión da identificación abriu outros camiños.

A identificación ocupa agora un lugar diferente
en relación co desexo, e así se volven compatíbeis
e non excluíntes. Grazas ao sentido múltiple da
identificación, esta converteuse no lugar onde

como se nos presenta, como é conta-
do, como se estabelecen as coorde-
nadas do seu crecemento e o seu
desenvolvemento, a súa función
como representación (é dicir, esta
constante do representativo), penso
que algunhas cuestións quedaron
borradas polo camiño. 

Aprehendemos o lugar polas súas
cartografías diversas: mapas, redes
de estradas, sinais... e moitas veces
tamén a través dos fitos, que xeral-
mente esquecen as cuestións viven-
ciais para destacar como importante
un sentido de utilidade. Porque talvez
o esquecemento do vivencial teña
unha razón práctica. Os criterios de
crecemento ou arranxo dun lugar
aplícanse en función de cuestións
representativas, esquemas, tipoloxí-
as. Estes son os argumentos maio-

res, os que son responsábeis das
políticas da visibilidade. Pero esa é
só unha capa das moitas que existen
no lugar. Que ser máis visíbel dun
modo representativo é só unha fun-
ción. Os outros lugares que tamén
están presentes teñen as súas pro-
pias regras de visibilidade. Non se
trata doutra realidade, senón doutra
lectura, e quizais doutras formas de
representación. Ou polo menos tráta-
se de visualizar outras cousas que as
formas máis estabelecidas non rexis-
tran. Porque non sempre o esquema
ideolóxico visíbel coincide coa viven-
cia. Esta é multiplicidade. Non existe
unha única vivencia, un lugar é dife-
rente dependendo da hora, a época
do ano, cada unha das múltiples par-
ticións... E esa multiplicidade rompe
a idea dun espazo representativo.

Qué facer coas nosas

prazas? A cidade

interpretada, proxecto de

intervencións na cidade de

Compostela. 2006



xidade da definición que vimos necesita un marco
exterior para poder presentarse, facerse visíbel. A
visibilidade como coherencia. Pero esa coherencia
estabelécese a través da oposición, ao ter que
acougar unha complexidade interior, ao ter que
decidirse entre as partes que realmente forman a
identidade. E esa oposición implica o rexeitamen-
to, a negación. A formación da identidade, da
parte visíbel desta, transfórmase nunha dinámica
de poder que paraliza ou dinamiza aspectos dife-
rentes da identidade. Unha dinámica que actúa
privilexiando determinadas actitudes, ás veces a
risco de perder outras11.

Subverter a lei coas súas propias armas Defi-
nirse como unha identidade pechada, como as
que foron descritas, é aceptar a interpelación da
lei12; é aceptar recoñecerse nun nome ou nunha
imaxe na que somos visíbeis. O único modo de
aceptar a multiplicidade da identidade, as dife-
rentes posibilidades de formarse segundo outros
tantos modelos, é subverter a súa forma. A mate-
rialidade pola que se mostra o éxito da interpela-
ción pode ser posta a favor dunha identidade
aberta se podemos lograr cambiar o seu sentido,

subvertelo coas súas propias armas: habitar paro-
dicamente a conformidade. Sería o caso daqueles
comportamentos que, aparentemente, parecen
seguir a norma, adaptarse ao normativo, pero
que cambian o sentido. Palabras, formas visíbeis
utilizadas noutra dirección. Cómo usar termos,
como raza, sexo, xénero, que son os instrumen-
tos do sexismo, do racismo e da heterosexualida-
de respectivamente, de modo que desprace o seu
sentido de organización.

Os mesmos instrumentos cambiaron de senti-
do, non por significar algo novo, senón por abrir
fisuras na súa significación. A silenciosa forma da
ambigüidade pode servir como ferramenta,
abrindo novas significacións, dando acubillo a
outros nomes que non teñen nome.

A mesmas formas, as mesmas formalizacións
da materia, o corpo, poden abrirse a significa-
cións novas se conseguimos crear unha dúbida,
abrir o camiño a unha reflexión para mostralas
xustamente como formas na incerteza, como
figuracións, non como a resposta á pregunta da
identidade.

Intentar propoñer unha alternativa dificulta a
saída do problema da identidade porque mostra

leis invisíbeis pero existentes. 
Os bancos eran unha copia a esca-

la 1:1 dos testos do centro da cidade
cunha fotografía no asento das flores
de tempada. Os bancos materializa-
ron a loita por un espazo, por pór
límites de uso entre comunidades
que entenden a territorialización de
forma diferente: as máis formais (que
usan os parques máis formais ou
teñen unha idea máis formal do uso,
aínda que non exerzan) e as menos
(máis espontáneas que se apropiaron
dos bancos para utilizalos no seu
espazo social; unha esquina sen
urbanizar). 

Noutros casos, como no de Nos
camiños (CGAC, Vigo, 2007), o obxec-
to, unha maqueta de traballo, serve
como canalizador de discursos. Non
se trata de novas historias, senón de

determinada de usarse. A súa fun-
ción é amosar lugares de desconti-
nuidade e ofrecer a posibilidade de
que aparezan outras visións a través
de usos alternativos aos priorizados
na urbanización, pero existentes (ou
non, en cuxo caso a súa ausencia
fálanos tamén do nonlugar). 

Por exemplo, na ordenación dun
barrio existen regras non escritas de
como e onde edificar e situar o espa-
zo de uso público. Hai tradicións,
espazos que teñen que ver con proce-
sos de identificación non estábeis,
que normalmente non se teñen en
conta nas formulacións abstractas
coas que se xera a cidade. A especi-
ficidade dos obxectos propostos
recae na posibilidade de crear diná-
micas que visualicen dalgunha forma
estas vivencias xa presentes. Non

pretenden descubrir nada nin crear
algo que non existía, senón cambiar
a perspectiva dende a que son vistas
certas formas de vida. Así, no caso
da travesía de Vigo, non se pretendía
descubrir unha comunidade nin dar
solución a un problema de planea-
mento, senón visualizar unha orde
que xa existe no lugar. A aparente
falta de planificación esconde que en

realidade hai unha orde informal que
rexe a ocupación en diferentes
capas. Unhas capas que se corres-
ponden con diferentes vivencias que,
ademais, teñen un uso temporal gra-
duado. Por iso, a proposta non quixo
facerse como unha imposición, como
un obxecto imposto non desexado,
senón como un instrumento que
podía moverse e usarse segundo as

Proxecto de

produción

Obxectos de

interpretación

espacial, para

Idensitat. Calaf.

Barcelona. 2007



vellas historias de todos sabidas, até
dun saber que está recollido en cer-
tos lugares (publicacións da asocia-
ción de veciños, folletos...), pero que
non se atopan no lugar, isto é, visua-
lizadas espacialmente. Todos os
lugares importantes nestas historias
que conta a xente non poden verse
no territorio. E os interlocutores
axéncianse a si mesmos, convérten-
se en actores principais sen pasar
unha proba. A maqueta, que reprodu-
ce o barrio sen centro, típico do cre-
cemento radial e ao redor dunha
fábrica, convértese durante o tempo
de exposición pública nunha praza.
Xustamente a praza que desapareceu
co final da fábrica. Pero que segue
sendo o centro de todos os discursos
que enlaza a terra co río, coa fábrica
e outra vez co río. E estas historias
sobre o lugar, estes textos do espazo,
son tan verdade como a orde visíbel.
É outra forma de profesionalización. 

só a negativa a un modelo; responde con outra
posición que pode ser igualmente pechada.

Existe unha saída posíbel que se sitúa ao lado
do ambiguo. O ambiguo como a posibilidade de
conciliar posturas contrapostas, non como a
negación da acción, da crítica, senón como a
posibilidade de conciliar posturas contrapostas ás
veces. A ambigüidade pretende buscar un punto
intermedio onde habitar creando unha historia
persoal que se pecha en cada momento, en cada
mirada. Como un acto en construción que pode
ser enriquecido no proceso, dun modo silencioso,
para que as palabras xurdan na lectura.

Ese punto medio que non é a ausencia de con-
tido ou o silencio como resposta, senón un espa-
zo habitábel. A dificultade de habitar positiva-
mente a ambigüidade é o seu límite co silencio.
Pero quero propoñer ese pequeno espazo como
o da acción. O espazo que separa o silencio da
acción. Ese espazo que propón unha implicación
e que nesa toma de posición, esa acción, desfai a
ambigüidade para dar voz ao silencio. Unha voz
aberta, habitábel. Non mostrando a un mesmo,
senón sendo, recoñecéndose, en patróns abertos,
que realmente non representan a ninguén. A

política silenciosa non intenta calar, senón provo-
car o discurso, facer falar ao contexto. Imaxes
ambiguas que funcionan como puntos de parti-
da, como posibilitadores do discurso. Non limi-
tando, senón proliferando.

Deste xeito, unha imaxe ambigua pode abrir o
espazo do contexto, non cun discurso pechado,
senón mostrando as fracturas do discurso, os
lugares de descontinuidade; que fan do común
algo estraño; que fan que aquilo que parece estar
preto do silencio, por simular un discurso repeti-
do, estabelecido, sexa realmente a pedra que
interrompe o camiño.

Poder contestar á pregunta sobre a identida-
de cunha resposta aberta, que non ten que ser
unha resposta negativa. Non contestar coa defi-
nición do que non se é, a non adscrición a un
determinado modelo, senón coa idea dun senti-
do habitábel da adscrición, unha raza, un sexo,
un xénero que se fixeron habitábeis a forza de
ser abertos. ❚

Tal é o caso das prazas do barrio
de San Pedro en Santiago de Com-
postela, onde os textos e a orde visí-
bel non están tan lonxe. Unha orde
aceptada. Afixémonos a dar a res-
posta esperada sempre, a atopar
ofensivo o quitar cincuenta centíme-
tros de aparcadoiro e, ao mesmo
tempo, a falar sobre os nosos roza-
mentos diarios cos lugares. Afixémo-
nos a ir vendo crecer as cousas sobre
os nosos camiños. 

Así que pensei que o meu papel é
estar no medio. E montar (suturar). E
dar voz (dobrar). Dar lugar á vivencia.
E ás veces, nese dar lugar desta loita
territorial, aparecen voces que falan a
través da intervención (que se ache-
gan a min e me contan espontanea-
mente as súas experiencias, queixas,
peticións). E esas voces demostraron
que espazos aparentemente infor-
mais e non fortemente identitarios
tiñan unhas leis concretas; que os

seus habitantes tiñan unha idea con-
creta do que necesitaban. Que, ade-
mais, mostraron o seu descontento
por como son interpretados dunha
forma fácil e estereotipada. 

Esas voces son a verdadeira mate-
rialidade dos proxectos presentados. 

Aínda que sexa difícil de mostrar. 
E demostrar. ❚ Zehar. Nº62. 

Arteleku. 2007

Nos camiños.
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dencias na identidade en prexuízo dou-

tras que resultan excluídas. A proposta

de Butler sería incluír estoutras identi-

dades dentro dunha dinámica de acti-

vismo político: “Doubtlessly crucial is

the ability to wield the signs of subor-

dinated identity in a public domain that

constitutes its own homophobic and

racist hegemonies through the erasure

or domestication of culturally and poli-

tically constituted identities. And inso-

far as it is imperative that we insist

upon those specificities in order to

expose the fictions of an imperialist

humanism that works through unmar-

ked privilege, there remains the risk

that we will make the articulation of

ever more specified identities into the

aim of political activism”. Op. cit., p.

118.
12 O sentido de interpelación é o que usa

Althusser.

1 PAUL RICOEUR, Si mismo como otro,

Século XXI, 1996.
2 “Husserl falaba de expresión necesaria-

mente ambigua... “Eu” aplícase a cal-

quera que ao falar se designe a si

mesmo e que, asumindo esta palabra,

tome baixo a súa responsabilidade

toda a linguaxe... Pero, ao mesmo

tempo, pasamos dun sentido a outro da

expresión “eu” . Xa non é o aspecto

substituíbel do termo viaxeiro, o shif-

fer, o que destacamos, senón, pola

contra, a fixación producida pola toma

de palabra.” RICOEUR, p. 28-29, op. cit.
3 Coa idea dunha formación continua e

interactiva do carácter estamos inten-

tando dar a entender dúas cuestións

fundamentais: por unha banda que a

formación da subxectividade é un pro-

ceso que ten que ver co contexto no

que se realiza —isto é, a sociedade—

e polo tanto é un proceso ideolóxico, e

por outra banda que esa formación ten

lugar de modo dialóxico, é dicir, que se

vai formando ao mesmo tempo que

contesta a un contexto social.

En canto ao primeiro aspecto, o da forma-

ción da subxectividade como unha

cuestión ideolóxica (dependente do

contexto social, formando parte deste),

podemos dicir que esta función está

implicada no simple feito de recoñecer-

se como unha subxectividade, xa que

estas están formadas dun modo con-

creto segundo unha definición concreta

que atende a uns fins concretos tamén.

Así, por exemplo, seguindo a Althusser,

podemos dicir que a interpelación ide-

olóxica de recoñecerse suxeito se rela-

ciona cos medios de produción: recoñe-

cerse un tipo de suxeito axuda a man-

ter unhas estruturas de produción de

traballo, pero tamén unha estrutura de

produción na reprodución das formas

de vida. Isto prodúcese porque estas

identificacións están definidas segun-

do un sistema concreto (a definición de

muller como reprodutora, por exemplo,

dese con matter. Matter sería o resul-

tado do performativo. Este termo ten

débedas coa noción en Foucault, e é a

materialización o resultado do poder e

o discurso, un resultado que se volve

produtivo e formativo, isto é, unha for-

malización que provén da acción e que

se dirixe á acción. En certo sentido, é

tamén unha reformulación da teoría da

materia de Platón. “...as Foucault tra-

ces the process of materialization as

an investiture of discourse and power,

he focuses on that process of discour-

se and power that is productive and

formative”. BUTLER, J., Bodies that

matter, Routledge, 1993, p. 35.
7 “...the limits of constructivism are exposed

at those boundaries of bodily life where

adjected or deligitimated bodies fail to

count as A bodies @”. Op. cit., p. 15.
8 Gustaríame recordar o concepto de Zizek

de roca. Unha roca é aquel significante

que se resiste a ser simbolizado, que

dificulta a relación co real. Como un

significante baleiro. Todo significante

político, como aqueles que forman a

identificación, non remiten á realidade

directamente. Xa sinalaramos como se

trataba dun aparello invisíbel o que se

encargaba de regular as identifica-

cións/subxectividades. Ese aparello

invisíbel crea tamén significantes

baleiros, nos que a relación coa reali-

dade foi cortada, para facerse median-

te un rodeo á orde estabelecida.
9 Neste caso trátase fundamentalmente

dunha crítica a partir de Lacan, isto é,

unha interpretación psicanalítica que

supera os tópicos freudianos.
10 Segundo Butler, “it is the spectre of the

recognition that it was already lost, the

vanquishing of the fantasy that it might

ever have been possessed - the lost of

nostalgia’s referent”. Op. cit., p. 101.
11 No caso do traballo de Butler, esta situa-

ción preséntase como un problema

cando a conclusión é violenta, é dicir,

cando se priorizan determinadas ten-

ou o identificarse claramente como un

suxeito produtor nun estamento con-

creto). Pero, ademais, este sistema de

identificación ten a característica de

semellar ser natural (é natural que

unha muller se identifique coa reprodu-

ción) e, xa que logo, esconder o seu

funcionamento.

En canto ao segundo aspecto, o da forma-

ción dialóxica, temos que partir da idea

dunha subxectividade baseada na posi-

bilidade de manterse no tempo. Esta

permanencia só pode ser atestiguada

pola linguaxe, instrumento que mostra

afirmación, como logo veremos máis

atentamente. Todos os enunciados, até

os da conciencia, están feitos tendo

presente un interlocutor. E é esa interlo-

cución a que nos dá a natureza dialóxi-

ca da linguaxe e, polo tanto, da defini-

ción de subxectividade. Ademais, a

necesidade de definirse como suxeito

—e, como vimos, a definición esixe eli-

xir un lugar concreto, posicionarse, cla-

sificarse como un suxeito determina-

do—, está tamén mediada pola presen-

za dunha alteridade. Veremos definirse

a identidade como superación dunha

relación dialéctica un-outro. Pero disto

xa falaremos máis claramente.
4 Neste contexto tomaremos a referencia á

ficción en sentido amplo que afecta a

todo o que sexa refiguración de algo,

re-figuración como o acto de dar unha

nova figura ou forma a un feito.
5 Con formas narrativas de ámbito simbó-

lico refírome a cuestións como a iden-

tificación xenérica que se realiza

mediante este tipo de formalizacións.

Son formalizacións cuxo sentido está

oculto baixo outros sentidos interme-

dios que non deixan ver claramente a

súa definición. Por exemplo, formaliza-

cións simbólicas do xénero poden ser

os modos de vestirse, os modos de

comportarse estabelecidos.
6 En Butler, o material ao que facemos

referencia no noso discurso correspón-

Próspera.

Intervención.
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