
O meu nome elixiuno a persoa que traballaba no Rexistro Civil. Isto é algo que escoitei
durante a miña infancia e que nunca me preocupei de confirmar. É máis que posible que non
fose así, que sexa un recordo inventado, como tantos outros. Pero gústame pensar que así foi,
que o romanticismo e a vacilación de nomear unha vida que está por suceder fose substituido
polo impulso práctico de ter que encher un documento burocrático para pasar ao seguinte,
case como unha predición analóxica das moitas decisións que os algoritmos toman por nós.
Tamén me gusta pensar que é por ese recordo de dubidosa autenticidade que os nomes dos
proxectos nunca son meus. Son préstamos de ideas e palabras que están noutros lugares. No
mellor dos casos, proveñen de achados inesperados que recoñecemos como importantes e
significativos. Esta situación, que recibe o nome de serendipia, fainos a miúdo encontrar o
que buscabamos sen sabelo. Tamén nos di que o camiño está nos desvíos e que as decisións
nunca son en liña recta.

Un dos efectos da serendipia é que nos converte en semiólogos involuntarios á caza de
signos. Tamén transforma a realidade nun texto cheo de significados ocultos e direccións
ambiguas. Isto é algo que lles sucede con frecuencia ás persoas enamoradas. Para elas toda a
realidade é un sistema de signos ao axexo que remiten unha e outra vez á súa historia de
amor. Ao escribir esto doume conta de que Romantic Bullets Position Effectively parece
querer referirse a esta situación que Roland Barther describe nun libro que non lin: proxectís
románticos que se posicionan eficazmente. Pero a intención deste título impremeditao era
outra: permitir que fose un algortimo o que lle dese nome a unha exposición. Deixar a
posición do autor en mans dunha máquina. Pero escribir é facer sentido sobre cousas que se
escapan e resisten ao sentido, facer que a realidade ocupe unha forma. Pensar é tamén o
peligro de facer liña recta dos desvíos e as torsións. Por iso é tan difícil escribir en forma de
trenza ou labirinto, ver aquilo que nos fai ver, facer unha viaxe de ida e volta sen transformar
a súa propia orixe.

A miña afección por ler o dicionario como se fose un libro máis fixo que me dera conta
rapidamente de que as palabras tiñan varios usos, literais e simbólicos. Saltar entre as súas
definicións e exemplos fíxome percibir e entender como a ideoloxía se infiltra no sentido das
palabras, retorcendo a súa presunta imparcialidade. Todo aquilo que ten que ver co desvío, co
torcido, coa torsión, cos xiros involuntarios suxire algo negativo. Cando as cousas se torcen é
porque non van ben; cando as cousas non van ben é porque se torcen. Cando as complicamos
inncesariamente, puidendo evitalo, estamos rizando o rizo. O valor moral da liña recta é
maior co da liña curva. Os itinerarios rectos impóñense sobre as bifurcacións, os desvíos, os
canellóns sen saída, as interrupcións, as viaxes sen ida e sen volta. O principal non quere ser
molestado polo secundario. O corpo da linguaxe concéntrase no pé da letra. Incluso aquilo
que naceu para ser rebelde ou desobediente termina por convertirse na disciplina. O irracional
é benvido, sempre e cando sexa razonable.

A norma tácita fai que a maior parte de exposicións teñan un concepto, algo que as suxeite á
linguaxe: unha palabra, un termo, unha noción, unha historia que faga o relato co balbuceo do
proceso. Recoñeco que en Romantic Bullets Position Effectively, cando era un desexo que
non tiña un nome, a noción de “twist” apareceu antes que a imaxe que terminaría por revelar



esta palabra. O recordo dun dos meus xeados preferidos da infancia foi parte das primeiras
conversacións con cada unha das artistas para encher un espazo que normalmente se entrega
ao discurso. É un xeado torcido, de cores fortes que xiran á vez coa promesa de chegar a
mesturarse e desaparecer da boca. Desta imaxe gústame especialmente que ten sabores e
cambios de temperatura, propiedades da realidade que non son fáciles de invitar e incluir
nunha exposición e que non obstante existen nos seus procesos e nas obras. Tamén me gusta
que é unha imaxe con (algo de mal) gusto, que se desvía da seriedade e distinción das teorías.
Intentar facer discurso de ela é un movemento forzado, unha deformación contra-di a
espontaneidade da propia imaxe. Todavía non sei por que esta imaxe apareceu para axudarme
a expresar un desexo que se moveu como unha dirección en curva. E creo que quizáis non é
tan importante sabelo, porque segue activo, cambiando de dirección e significado, facendo
que calquera posición sexa tan efectiva como insegura.

Sonia Fernández Pan


