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DO DESEXO DO INEFABLE 
AO LÍMITE DO MOVEMENTO

“Enquanto infra língua o corpo está em comunicação com 
o mundo: não seria necessário encará-lo sob o modelo de 
uma língua com a sua gramática e o seu léxico?” - José 
Gil, Movimento Total

Javier Martín desenvolve un traballo de investigación en 
Artes do Movemento explorando as técnicas de improvi-
sación como estratexias de composición coreográfica e 
de linguaxe escénica. A improvisación xorde, no traballo 
deste coreógrafo, como unha metodoloxía de busca ri-
gorosa centrada no corpo e privilexiando unha linguaxe 
poética. Contemplación e fragmentación fan parte da súa 
dramaturxia pouco conformista sobre a actualidade e o 
Mundo. Unha creación de Javier Martín é sempre unha 
viaxe en dirección a un país mitolóxico e subxectivo. A 
vontade do artista coma individuo e parte integrante dun 
todo social está plenamente asumida, apuntando a súa 
obra cara os cuestionamentos sobre a funcionalidade da 
arte. Nas coreografías de Javier Martín o Corpo é o ele-
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con motivo da presentación de “método negro” de Javier 
Martín o vindeiro 12 de maio no Teatro Rosalía de Cas-
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mento fulcral a través do cal se afirma un movemento 
simbólico, pleno de expresividade persoal. Estamos ante 
un Corpo real que se transmuta nun Corpo enerxético e, 
no caso do coreógrafo, hai sempre un coidadoso estudo 
teórico e de investigación empírica dos elementos que o 
levan á creación. Desta maneira, atopamos unha estrutu-
ra coreográfica a un tempo orgánica e codificada. Na base 
do seu traballo atópanse os propósitos de construír unha 
ponte entre o consciente e o inconsciente; de traballar so-
bre as polaridades feminino-masculino (integrándoas de 
forma harmonizada); de explorar a relación entre o sen-
sible e o mental. Estas procuras, tendo como obxectivo o 
humano e o papel da arte no social, encadran a este artis-
ta como un investigador que recorre a diversas técnicas, 
ás veces colaterais ó discurso artístico, para consolidar a 
súa linguaxe artística. Desta maneira, atopámonos ante 
un científico-creador que asume a súa condición episte-
molóxica como condición existencial, necesariamente 
dividida e fragmentada, sabendo que todo coñecemento 
é autocoñecemento a partires de supostos metafísicos. 
Javier Martín ten formación académica en Química, coa 
especialización na Mecánica Cuántica, e cun interese par-
ticular na Filosofía. Sostido por esta vertente académica 
o seu traballo é, igualmente, un proceso de investigación 
nas propias prácticas artísticas cun particular enfoque no 
discurso epistemolóxico. En paralelo á súa práctica per-
formativa, ten desenvolvido un intenso traballo de inves-
tigación, promovendo contextos de debates, activando e 
coordinando grupos de investigación, onde son convoca-
das varias áreas e disciplinas, que se teñen materializado 
en conferencias performativas, seminarios, encontros co 
espectador, entre outros. Hai no seu traballo unha marca 
moi persoal de articulación entre investigación e arte, ben 
como un compromiso entre praxe artística e participación 
social e de cidadanía. Como conclusión, observamos nas 
obras deste creador unha concepción de “creación-acción” 
influenciada polo pensamento filosófico, nomeadamente 
o fenomenolóxico, así como polo paradigma do discurso 
das ciencias naturais e exactas. Esta mirada creadora so-
bre o real, inspirada pola súa vivencia artística, tradúcese 
na produción de unha realidade estética na súa xénese 
subxectiva e non medible metodoloxicamente. Neste sen-
tido, a Arte do Movemento preconizada por Javier Martín 
é unha forma de entender o Mundo e o Outro, sabendo 
que este entendemento é sempre subxectividade. En can-
to Investigador de Movemento, como o artista gusta de 
se titular, atopamos un coidadoso interrogante do corpo 
e do movemento en escena sen nunca perder de vista a 
dimensión estética. O que é verdadeiramente innovador 
nesta pescuda é a busca do movemento como textura, 
como materia en cuestión. Unha das singularidades que 
marca o traballo deste creador é, como xa referimos, o 
recurso á técnica da improvisación para atopar a súa lin-
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guaxe escénica que, a súa vez, sitúase nun territorio híbri-
do entre a praxe artística e a investigación. As súas coreo-
grafías básanse en metodoloxías de improvisación e nun 
coidadísimo traballo do espazo escénico, a iluminación e 
o universo sonoro. O resultado é a creación de atmósferas 
sorprendentes que sitúan ó espectador nun plano de frui-
ción da cuestión estética. O corpo ocupa o espazo e dialo-
ga con el, sendo explorado o movemento con intelixencia 
e sensibilidade. No caso deste creador, a improvisación 
ocupa un dobre lugar: (i) a motivación para a descuberta 
dun estímulo coreográfico; (ii) a exploración co resultado 
dun movemento significativo. Neste senso, a improvisa-
ción xorde como impulso sustentado por unha poética 
metafórica. É pola improvisación que o intérprete-creador 
se deixa afectar polos impulsos do seu corpo. A improvisa-
ción é, no traballo de Javier Martín, o lugar onde se deixa 
o corpo falar, onde se escoita o espazo, se escoita o outro, o 
lugar onde se pensa e sente o movemento. Os resultados 
deste proceso son obras que aliñan a poesía da imaxe a 
unha estrutura de composición coreográfica xeométrica, 
case matemática, na que o corpo e o espazo organízanse 
nunha lóxica de afectos que se propagan en infinitas di-
mensións. Na escena Javier Martín leva consigo a cuali-
dade do silencio e da levidade. Acontece que este silencio 
nunca é só silencio, senón corpo habitado. Acontece que 
esta levidade, nunca é só levidade, senón corpo vivido. 
Atopámonos perante un dinamismo interior e unha sóli-
da consciencia interna que lle permite entrar en diálogo 
coas sensacións e emocións que ocorren durante o espec-
táculo. Desde o lado da escena, o corpo de Martín vive da 
improvisación para se converter noutra cousa; unha nova 
forma de compor a vida, onde o movemento mestúrase 
nun continuo entre pensamento e corpo. En calidade de 
público, quédanos a sensación de que o corpo do intérpre-
te revela a imposibilidade de pensar o futuro, só existindo 
o corpo presente, mesmo que este se sinta preparado para 
un futuro. Isto é porque a construción mental que se tece 
dese futuro choca coa necesidade visceral do corpo que se 
move en presente, no “aquí e agora”. O corpo na escena 
descoñece o futuro, pérdese na improvisación do momen-
to. De maneira transversal á obra do coreógrafo atopamos 
esta noción dun corpo escénico en situación de presente, 
aínda que na intimidade se intúa, no performer, o dese-
xo mental dunha vontade de historia futura, dun destino 
posible da mente. Porén, ningunha construción mental 
sobrevive á construción do corpo na escena, vén lem-
brar o coreógrafo. En consecuencia, como espectadores/
testemuñas das obras de Javier Martín somos convidados 
a abandonar todo o que non precisamos para deixarmos 
espazo ao que é novo e sensorial. Se nos ensina a contac-
tar con o noso espazo interior ofrecéndonos, o coreógrafo, 
o enorme presente que é a liberdade de reacción ao que 
está a acontecer no aquí e agora. O corpo sensible de sí 
mesmo, espontánea e íntimamente, adquire valor de au-
tenticidade. É por iso que un xesto, un movemento, unha 
expresión do corpo de Javier Martín feito na escena fica 
para sempre inscrito na pel. O público é convidado polo 
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artista a ser a memoria do espectáculo e o guardián do 
intérprete. Sabemos que a memoria contén en si mesma a 
capacidade de conservar no espírito unha cantidade de da-
tos, ten o poder de se transformar nun sistema cognitivo 
dinámico que regula os comportamentos, constituíndose 
nun corpo comunitario. Nese senso, o espectador e o intér-
prete, poden permitirse existir por si mesmos, como cor-
po que se di espontaneamente sen proxeccións de futuro. 
Nese senso, a contra-escena escenario-sala que o coreó-
grafo propón fala, constantemente, do desexo do eterno 
e da certeza do efémero. É unha respiración conxunta por 
manter un ollar sobre o outro e por deixarse ollar.

* Orixinal en portugués

DO DESEJO DO INEFÁBEL 
AO LIMITE DO MOVIMENTO

“Enquanto infra língua o corpo está em comunicação com 
o mundo: não seria necessário encará-lo sob o modelo de 
uma língua com a sua gramática e o seu léxico?” - José 
Gil, Movimento Total

Javier Martín desenvolve um trabalho de investigação 
em Artes do Movimento explorando as técnicas de im-
provisação como estratégias de composição coreográfica 
e linguagem cénica. A improvisação surge, no trabalho 
deste coreógrafo, como uma metodologia de pesquisa 
rigorosa centrada no corpo e privilegiando uma lingua-
gem poética. Contemplação e fragmentação fazem parte 
da sua dramaturgia pouco conformista sobre a atualidade 
e o Mundo. Uma criação de Javier Martín é sempre uma 
viagem em direção a um país mitológico e subjetivo. A 
vontade do artista se entender enquanto indivíduo e par-
te integrante de um todo social é plenamente assumida, 
remetendo a sua obra para os questionamentos sobre a 
funcionalidade da arte. Nas coreografias de Javier Martín 
o Corpo é o elemento fulcral através do qual se afirma 
um movimento simbólico, pleno de expressividade pes-
soal. Estamos face a um Corpo real que se transmuta num 
Corpo energético e, no caso do coreógrafo, há sempre um 
cuidadoso estudo teórico e de investigação empírica dos 
elementos que o levam a criar. Desta forma, encontramos 
uma estrutura coreográfica a um tempo orgânica e co-
dificada. Na base do seu trabalho estão os propósitos de 
construir uma ponte entre o consciente e o inconsciente; 
de se trabalhar sobre as polaridades feminino - masculino 
(integrando-as de forma harmonizada); de se explorar a 
relação entre o sensitivo e o mental. Estas procuras, tendo 
como alvo o humano e o papel da arte no social, legi-
timam este artista como um investigador que recorre a 



diversas técnicas, por vezes colaterais ao discurso artístico, 
para a consolidação da sua linguagem criativa. Estamos, 
então, face a um cientista-criador que assume a sua con-
dição epistemológica como condição existencial, neces-
sariamente dividida e fragmentária, sabendo que todo o 
conhecimento é autoconhecimento a partir de pressupos-
tos metafísicos. Javier Martín tem formação académica 
em química, com especialização em mecânica quântica, e 
com um interesse particular em filosofia. Justificado por 
esta vertente académica o seu trabalho é, igualmente, um 
processo de investigação em práticas artísticas com um 
particular enfoque no discurso epistemológico. Em para-
lelo com a sua prática performativa tem desenvolvido um 
intenso trabalho de investigação, promovendo contextos 
de debates, ativando e coordenando grupos de investi-
gação, onde são convocadas várias áreas e disciplinas, que 
se têm materializado em conferências performativas, se-
minários, encontros com o espectador, entre outros. Há no 
seu trabalho uma marca muito pessoal de articulação en-
tre investigação e arte, bem como um compromisso entre 
praxis artística e participação social e de cidadania. Con-
cludentemente, observamos nas obras deste criador uma 
conceção de “criação-ação” influenciada pelo pensamento 
filosófico, nomeadamente o fenomenológico, assim como 
pelo paradigma do discurso das ciências naturais e exatas. 
Este olhar criador sobre o real, inspirado pela sua vivência 
artística, traduz-se na produção de uma realidade estética 
na sua génese subjetiva e não mensurável metodologica-
mente. Nesse sentido, a Arte do Movimento preconizada 
por Javier Martín é uma forma de entender o Mundo e 
o Outro, sabendo que este entendimento é sempre sub-
jetividade. Enquanto Investigador de Movimento, como 
o artista gosta de se intitular, encontramos um cuidado-
so questionamento do corpo e do movimento em cena 
sem nunca se perder de vista a dimensão estética. O que 
é verdadeiramente inovador nesta pesquisa é a busca do 
movimento como textura, como matéria de fruição. Uma 
das singularidades que marca o trabalho deste criador é, 
como já referimos, o recurso à técnica de improvisação 
para encontrar a sua linguagem cénica que, por sua vez, 
se situa num território híbrido entre a praxis artística e a 
investigação.  As suas coreografias são baseadas em me-
todologias de improvisação e num cuidadíssimo trabalho 
sobre o espaço cénico, a iluminação e o universo sonoro. 
O resultado é a criação de atmosferas surpreendentes que 
colocam o espectador no plano puro da fruição estética. 
O corpo ocupa o espaço e dialoga com ele, sendo o mo-
vimento explorado com inteligência e sensibilidade. No 
caso deste criador a improvisação ocupa um duplo lugar: 
(i) motivação para descobrir um estímulo coreográfico; 
(ii) exploração que resulta em movimento significativo. 
Neste sentido, a improvisação surge-nos como impulso 
sustentado por uma poética metafórica. É pela improvi-
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sação que o intérprete-criador se deixa afetar pelos im-
pulsos do seu corpo. Daí a improvisação ser, no trabalho 
de Javier Martín, o lugar onde se deixa o corpo falar, se 
escuta o espaço, se escuta o outro, onde se pensa e sente 
o movimento. Os resultados deste processo são obras que 
aliam a poesia da imagem a uma estrutura de compo-
sição coreográfica geométrica, quase matemática, em que 
o corpo e o espaço se organizam numa lógica de afetos 
que se propagam em infinitas dimensões. Em palco Javier 
Martín transporta consigo a qualidade do silêncio e da 
leveza. Sendo que este silêncio nunca é só silêncio, mas, 
antes, um corpo habitado. Sendo que esta leveza nunca 
é só leveza, mas, antes, um corpo vivido. Estamos face a 
um dinamismo interior e a uma sólida consciência inter-
na que lhe permite entrar em diálogo com as sensações 
e emoções que ocorrem durante o espetáculo. Do lado da 
cena, o corpo de Martín vive da improvisação para devir 
uma outra coisa; uma nova forma de compor a vida, onde 
o movimento se mescla num contínuo entre pensamento 
e corpo. Na qualidade de público, fica-nos a sensação de 
que o corpo do intérprete revela a impossibilidade de pen-
sar o futuro, só existindo o presente do corpo, mesmo que 
este se sinta preparado para um futuro. Isto porque a cons-
trução mental que se tece desse futuro colide com a ne-
cessidade visceral do corpo que se move no presente, no 
“aqui e agora”. O corpo em cena desconhece o futuro, per-
de-se na improvisação do momento. Com efeito, transver-
sal à obra do coreografo é esta noção de um corpo cénico 
em situação presente, ainda que intimamente se intua, no 
performer, o desejo mental de uma vontade de história 
futura, de um destino possível da mente. No entanto, nen-
huma construção mental sobrevive à construção do corpo 
em cena, lembra-nos o coreógrafo. Consequentemente, 
como espetadores/testemunhas das obras de Javier Mar-
tín somos convidados a abandonar tudo o que não neces-
sitamos para deixarmos espaço ao que é novo e sensorial. 
Somos ensinados a contactar com o nosso espaço interior 
ofertando-nos, o coreógrafo, o enorme presente que é a 
liberdade de reagir ao que está a acontecer no aqui e no 
agora. O corpo percebido, simultaneamente de forma es-
pontânea e íntima, adquire valor de autenticidade. É por 
isso que um gesto, um movimento, uma expressão do cor-
po de Javier Martín feito em cena fica-nos para sempre 
inscrito na pele. O público é convidado pelo artista a ser 
a memória do espetáculo e o guardião do intérprete. Sa-
bemos que a memória contém em si a capacidade de con-
servar no espírito uma quantidade de dados, tem o poder 
de se transformar num sistema cognitivo dinâmico que 
regula os comportamentos, constituindo-se num corpo 
comunitário. Nesse sentido, o espectador e o intérprete, 
podem permitir-se a existir por si só, como corpo que se 
diz espontaneamente sem projeções de futuro. Nesse sen-
tido, a contracena cena-sala que o coreógrafo propõe fala, 
constantemente, do desejo do eterno e da certeza da efe-
meridade. É uma respiração conjunta da manutenção de 
um olhar sobre o outro e de se deixar olhar.
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pre-texto número 36, publicado o 7 de maio de 2018.

Este texto foi escrito por Cláudia Marisa, en resposta ao convi-
te do Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2018 
para a liña de publicacións denominada “PreTextos” na que un 
profesional é convidado a poñer en contexto a obra dun deter-
minado artista convidado ao programa TRCDanza, programa 
estable de danza do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.


