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En el treball de Teresa Lanceta hi pesa una forma 
determinada d’escriure. No em refereixo només als seus 
textos meravellosos, sinó a la tensió entre esdeveniment 
i text que hi ha en el seu gest, en la manera de fer, en 
el teixit mateix. El que ens proposem de fer (perquè, a 
més de la lectura de Pedro G. Romero, hi ha, sobretot, 
les bailaoras Ana Morales, Fuensanta «La Moneta» i 
Javiera de la Fuente) és aquest subratllat, visibilitzar, 
per dir-ho així, el que tenen d’escriptura els teixits, les 
teles i els tèxtils de Lanceta. Quan, seguint la cita de 
Walter Benjamin, penso en la manera en què Lanceta 
suma en la seva obra música, arquitectura i tèxtil, penso 
en coreografies, en un cos o diversos cossos que nuen 
gestos, polítiques i àmbits. L’artista va somiar que 
Antonia Mercé «La Argentina» il·lustrant la Filosofia de 
la dansa de Paul Valéry seria una bona explicació de la 
seva obra, i és en el rastre del seu somni on treballem.

«El treball en una bona prosa té tres 
esglaons: un de musical, en què es 
compon; un altre d’arquitectònic, en 
què es construeix; finalment, un de 
tèxtil, en què es teixeix.»

              Walter Benjamin, Einbahnstraße 
(Carrer de sentit únic), 1928.



I.
Una mà. Una mà fa un gest. Un gest de dins cap enfora. 
Normalment la mà que escriu ho fa de fora cap endins, com 
si hi fiqués coses. Aquesta mà pensa de dins cap enfora, fa 
el gest de sortir. La mà obre allò que escriu. La mà musical, 
una vegada i una altra, de dins cap enfora. De dins cap 
enfora. Es repeteix el gest. Una vegada i una altra, les mans 
de dins cap enfora. Repetint-se. Pensem amb les mans.

No parlo d’escriptura alfabètica, tot i que també la incloc. 
No parlo de literatura, tot i que també. El que escriu 
Lanceta entra dins d’allò que aprecio com a escriptura, 
esclar, encara que sembli redundant. Però tampoc vull 
fer cap metàfora, tampoc vull dir que la feina de tallar i 
cosir i trenar la tela sigui escriptura. El que penso és que, 
efectivament, això és escriptura, però vull portar més 
enllà la meva idea d’escriptura.  El que intento dir sobre 
l’escriptura de Teresa Lanceta afecta la seva manera de fer. 
De sobte apareixen pintures i vídeos i converses i tot això 
té una mateixa escriptura. Tot això té el mateix teclejar. Tot 
això comparteix la mateixa música. 

La música que sona és escriptura, l’onda, el plec a la tela 
que denominem escriptura. No és gens fàcil descriure 
aquesta escriptura. Tota escriptura és musical, amb els 
seus tempos, les seves cesures. Però aquesta música 
intenta tenir particularitats. Una és la labor. Una altra és 
la relació. Cal tenir en compte el que es trena aquí: hi ha 
colors, hi ha fils, hi ha ritmes, hi ha una biografia sencera 
trenada mitjançant una labor pacient que produeix música 
i aquesta música és relació. Hi ha una veu i un picar de 
mans. No hi ha cap esquinç a les teles. No hi ha crit a les 
teles. Hi ha modulacions i ritmes, i aquests ritmes tenen 
el nom precís de compàs. El compàs va relacionant això 
amb allò. No ho enganxa, no ho acobla, no ho munta: ho 
trena. Trenar és una forma particular de compàs. No tots 
els palmells sonen alhora. Uns piquen a tres, altres a dos i 
rematen en contratemps. Sembla que quan Teresa Lanceta 
fa la seva labor i escriu, hi ha una gentada que trena. 
M’agrada aquesta imatge de labor i relació alhora. 

La música d’aquesta escriptura. No hem de confondre les 
coses; no podem dir, per exemple, que el flamenc és la 
música d’aquesta escriptura. D’una banda sona flamenc, i de 
l’altra parlo de la música d’aquesta escriptura, i aleshores tot 
es pot arribar a confondre. De fet, penso en l’escriptura llarga 
d’una soleà dels Pinini, en les tandes festives de buleries 
gitanes que duren hores amb el repic del compàs per sota. 
Veig aquesta labor. El sentit musical que dono a aquesta 
escriptura és el de labor. Labor, amb el seus ritornellos i 
les seves fugues. Labor, fer una labor. Efectivament, allò 
que amb menyspreu anomenen sus labores o feines 
domèstiques. Resulta que una «labor» pot ser una feina i pot 
comportar molta feina. Però si dic «labor» i no dic «feina» 
és perquè vull qualificar d’una manera determinada aquesta 
escriptura. Dic «labor» i descric un dels seus funcionaments. 
Dic «labor» i estic parlant de la seva música. La mà escriu 
«labor» i no «feina», per més que aquí la mà d’obra sigui 
febril, i també fabril, de fàbrica. La música de la fàbrica. 
«Labor» se sostrau de l’obra d’art total, de la gran màquina 



fordista. Una labor musical, i no penses en la tetralogia de 
Wagner, sinó més aviat en un lied o en una soleà.

Cloto és santa Bàrbara, i santa Bàrbara és la Charo. De 
vegades Lanceta demana peces de roba velles als seus 
amics i les trena als seus tapissos i jarapes. Això és «relació». 
Pensem el mateix respecte a les seves preocupacions 
socials. Pensem que «labor» i «relació» no poden tenir cap 
altre apèndix que «política». Estem parlant d’una escriptura 
política amb molta consciència de ser-ne. Aquest fer labor, 
aquest trenar relacions no pot ser sinó política. La primera 
de les tres Parques, Cloto –literalment, la que fila–, és 
la Charo, i aquesta secularització és política. Política és 
cantar compassant unes quantes veus, no sols cantar amb 
protesta. La manera de fer és política, no l’agenda municipal 
ni l’ordre mundial, no la guerra o la pau, les dues cares de la 
mateixa moneda. Secularització materialista. No sols allò 
que s’esdevé com a gran Història és política. De vegades 
coincideixen en el mateix trenat. Però el que jo entenc 
com a «música» i «política», el que entenc quan poso les 
dues paraules alhora i després d’haver parlat de «labor» i 
«relació», és, conseqüentment, una determinada manera de 
fer política. Hi ha una forma de parlar, una manera d’anar fent 
avançar el relat; el narrador té les seves respiracions com la 
mà té els seus gestos. La mà té les seves respiracions. Quan 
intentes respirar simultàniament amb d’altres –i això és 
cantar– estàs fent una política determinada. El cor: aquest 
és el lloc de la labor, de la relació i de la política que intento 
definir, sí; és una qualitat específica, és la música d’aquesta 
escriptura. El cor és la música d’aquesta escriptura.

II.
Una mà que es mou. Com en els quadres cinètics, són 
moltes mans. Veiem una sola solista tocant l’arpa i hi veiem 
moltes mans, malgrat que sabem que només n’hi ha dues. 
Les mans es multipliquen. Les mans en el teler sempre es 
multipliquen. Sembla que n’hi hagi dues, però sovint una 
d’aquestes dues mans topa amb una tercera. Si no ho fem 
bé, les mans, les moltes mans, topen entre si. Un cor de 
mans és això: una coreografia. 

Encara no sabem si el cor és el lloc on moltes veus canten 
juntes o bé si és l’espai que formen tots aquests cossos quan 
canten junts. Corografia designa una ordenació de l’espai, 
un conjunt de turons i muntanyes, per exemple. Corografia 
i coreografia signifiquen el mateix. Coreografia és doncs, 
sempre, una arquitectura. No sabem, continuem sense 
saber si aquest ètim de «cor» –el Khóros dels grecs, segons 
sembla–, si aquest «cor» prové del conjunt de cossos que 
dansen i canten alhora i delimiten un espai, o simplement 
dona nom a l’espai on veus i cossos canten i ballen junts. És 
una distinció important.

El que fa l’escriptura de Teresa Lanceta no és dubtar entre 
aquestes dues accepcions. La seva arquitectura tria la 
primera, és a dir, l’espai que formen cossos i veus que canten 
i ballen junts. L’arquitectura pròpia d’aquesta escriptura és 
la que sorgeix d’aquí, d’aquest espai informe. No és l’espai ja 



format, on simplement es canta i es balla; són els mateixos 
cossos que canten i ballen els que funden aquest espai. 
Aquest cor és l’arquitectura i l’escriptura que estem mirant 
de descriure. És un cor que, al principi, és informe, no té 
forma. I després canten i ballen alhora i aleshores hi ha 
forma, hi ha escriptura. Passa el mateix amb la manera de 
fer política. No es tracta de col·locar eslògans en un espai 
polític ja establert, ni tan sols en el mal anomenat espai 
públic. Es tracta de formar aquest espai a base de cossos 
que canten i ballen junts. Aleshores sí, és una política. La 
Charo és Cloto i és santa Àgueda de Catània, i la Rocío és 
Làquesis –la que reparteix– i és santa Felicitat. I aquesta 
secularització materialista no és cap reducció. En la seva 
arquitectura es barregen, coexisteixen, en pisos diferents, 
en diverses habitacions. Coexisteixen la Rocío i Làquesis –la 
que reparteix–, i també santa Felicitat.

Hi ha un malentès amb el flamenc; hi ha molts malentesos 
amb el flamenc perquè, per sobreviure, el flamenc 
bàsicament s’ha hagut de deixar malentendre. El flamenc 
és una veu, és un bailaor. També sabem que aquest «jo» del 
flamenc –aquest «iogurt» del flamenc, com deia Juan «El 
Camas»– convoca moltes veus, i el «jo» que és un cos en 
el flamenc convoca molts balls. Fins en els bailaores més 
moderns i més trencadors i més trencacames del flamenc, 
aquest «jo» tan sovint patològic, tan sovint paranoic, convoca 
sempre molts altres cossos ballant. El flamenc és sempre un 
cor, no sols quan veiem un ballet o una zambombá. Aquesta 
arquitectura particular del flamenc també es troba en 
l’escriptura coral de Teresa Lanceta. Sona una festa a l’Atles 
magribí o als camps de Sevilla o al Sacromonte granadí (en 
tots aquests llocs hi ha viscut Teresa Lanceta) i veiem una 
fira de cossos que ballen junts. Veiem una sambra i són les 
mans al teler, les moltes mans al teler que veu l’ull, per un 
efecte cinètic. L’ull veu totes aquestes mans juntes. L’ull veu 
la Charo i la Rocío juntes, veu Cloto i Làquesis juntes, veu 
santa Bàrbara, santa Àgueda de Catània, santa Rita i santa 
Felicitat, totes juntes. La secularització és una circulació, no 
un contingut estanc. La seva arquitectura és un urbanisme 
de la circulació.

És una arquitectura que comença, que sembla que 
comenci. De fet, és una arquitectura que sempre s’entén 
com a començada. L’escriptura de Teresa Lanceta no té un 
punt d’arrencada, no té un primer fil per estirar. L’escriptura 
que descrivim, la seva arquitectura, és la d’un espai que ja 
ha començat, que ja s’està construint, i tanmateix és una 
arquitectura fundacional, una arquitectura que primer no 
existeix i després ja és. Però no neix, no hi ha un principi. 
Potser hi ha un principi en la música, però l’arquitectura 
és el que hi ha pel mig; tota aquesta arquitectura que és 
la vida, la vida biològica i la vida biogràfica, tota aquesta 
construcció que ens arrossega i que no veiem néixer i 
tampoc veurem morir. És una escriptura que està viva 
perquè és arquitectura ja traçada, que ja s’està traçant. 
La cançó no té origen, ja s’està cantussejant. El ball no 
arrenca: t’aixeques i busques el moment d’afegir-te a un 
ball que ja ha començat abans. En el ball, en l’arquitectura 
d’aquesta escriptura que és coreografia, t’aixeques i et 
sumes a un ball que ja ha arrencat, que ve amb els temps, 
que ja s’està ballant. Quan cantes, dic que també balles. 



Un cos, especialment un cos que canta flamenc, balla tant 
com el que balla. No es canta amb la gola, això ho sabem; 
es canta amb tot el cos. Per això aquesta escriptura és 
sobretot música i sobretot arquitectura, perquè és una 
escriptura coreogràfica. Teresa Lanceta dansa i balla, 
és el que podem dir quan parlem de la seva escriptura. 
La Rocío dansa i balla, i en aquesta dansa i en aquest 
ball és Làquesis –la que reparteix– i és santa Felicitat i 
és santa Rita. Repeteixo: no és una escriptura alfabètica 
el que provo de descriure; és una manera de fer que 
anomeno escriptura, que és pròpiament una escriptura. 
Una escriptura que es descriu, és a dir, vull dir, que es des-
escriu. Aquesta escriptura i la seva des-escriptura, la seva 
descripció, la descripció que miro de dur a terme, és una 
escriptura des-escriptura que és música i és arquitectura, 
com totes les escriptures que conec. Però aquí hem 
intentat qualificar d’una manera determinada quina és 
aquesta música i aquesta arquitectura en l’escriptura de 
Teresa Lanceta, en la seva escriptura particular i en la seva 
des-escriptura particular. I hem arribat a la conclusió que 
Teresa Lanceta dansa i balla. 

III.
Però no és una mà genèrica. Cal tenir en compte que quan 
la mà de Teresa Lanceta escriu, escriu coses particulars. Per 
exemple, el que ha viscut amb la Charo, la Rocío i la Marina. 
Les mans de la Charo, la Rocío i la Marina, que són unes 
mans molt particulars. Aquestes mans es trenen amb la seva 
i fan un teixit. El que és teixit, el que és cus en aquest teixit. El 
que les mans hi posen és una història particular, un conjunt 
d’afectes. Però la mateixa mà que escriu amb tinta una 
història particular, que explica amb la llengua una història 
particular, la mateixa mà la teixeix i és aquest teixit el que 
anomeno pròpiament escriptura.

Les històries hi són, i s’expliquen, i tenen un valor. Les 
històries ens afecten. Les històries tenen una cosa 
semblant a la comunicació, al conte, a la notícia, al 
que s’ha esdevingut. Estan escrites amb el llenguatge 
dels contes, per exemple, del relat curt, de la vinyeta 
impressionista. Són històries que secularitzen. Estan 
escrites així encara que no són pròpiament escriptura, 
l’escriptura que és teixit. El que fa aquest teixit, el que 
suma a la música i a l’arquitectura que han anat construint 
una particular manera d’escriure, el que fa és teixir, 
sí: això és el que és pròpiament escriptura. No sols hi 
ha text, també hi ha escriptura. El teixit és la manera 
d’acompanyar amb esdeveniment el text mateix. Ja 
no és partitura; és allò propi que s’esdevé. El teixit és, 
doncs, el que s’esdevé. Suma, com a escriptura, l’aparició 
del text d’una banda, i l’esdeveniment mateix d’aquest 
aparèixer del text. No és del tot forma, és mig informe, una 
escriptura literalment teixida, teixit, no és exactament un 
text. Està escrit, però és esdeveniment. La Marina, com 
a escriptura, no és el text que explica la Marina; en tot 
cas, la Marina com a escriptura és el teixit, el tapís que 
anomenem Marina. En realitat, la Marina és l’acte de teixir, 
l’esdeveniment teixit.



Moltes vegades hi ha esdeveniment i moltes vegades hi 
ha text. Hi ha moments. El moment d’aquesta escriptura 
que anomenem teixit, en el qual l’esdeveniment i el text 
es toquen, es troben i se separen. El que ens sembla 
extraordinari és, precisament, la resolució d’aquesta 
contradicció, ja que hi ha escriptura, però produeix 
esdeveniment i no exactament text. Aquest assoliment 
–que Walter Benjamin volia per a tota escriptura, per 
a tot text, i que anomenava teixit– aquí és exactament, 
pròpiament, un teixit, literalment teixit, és teixit. Aleshores, 
en el cor hi veiem emergir o aparèixer una forma. Aquesta 
forma no és encara una cosa, sinó que és teixit. Després, 
certament, serà un tapís. Però en el moment en què la 
mà, musicalment, trena l’arquitectura que donarà lloc al 
teixit, en aquest moment, encara no és cosa; és aparença, 
és imatge, el que se’n vulgui dir de l’escriptura com a tal. 
Aquí hi ha una part de logos, de continuïtat en el temps. 
Ritme i ritornello. Una cosa que creix i que acaba sent cosa. 
Però tota l’estona que pensem en teixit, en el fet que s’està 
teixint, estem assistint a una escriptura. No és artesania, 
no és un objecte bell, no és un artefacte. És tot això. Vull 
dir que acabarà sent tot això. Però el que podem continuar 
veient en tot això, en la manera en què està teixida la cosa, 
és la seva escriptura. Podem veure el tapís i és un objecte 
bellíssim i és una cosa, i podem mirar, aleshores, i veure 
que també és escriptura.

En el flamenc –sempre ho he dit–, esdeveniment i text 
canvien contínuament de lloc. On ens pensem que hi ha 
esdeveniment, improvisació, una rauxa, un sentiment, 
una espontaneïtat –se’n diu de moltes maneres–, el que 
hi ha realment és un text. Tots els participants coneixen 
l’existència d’aquest text i per això no necessiten assajar, 
perquè ja saben quan cal entrar-hi, ja sigui una soleà o 
una seguiriya. Ja saben que és un text. Ja coneixen el text. 
El que fan és aprendre’s de memòria aquest text. Com 
que no és un text alfabètic, sovint se n’abusa dient que 
el flamenc és un art analfabet. Però no és així: és un art 
profundament de text. Ara bé, en l’ordre d’aquest text hi 
ha un requeriment, una cosa que el públic, l’oient, el lector 
sempre espera. El públic sempre espera esdeveniment, 
improvisació, una rauxa, un sentiment, una espontaneïtat 
–se’n diu de moltes maneres–, i per això els flamencs 
han construït un text, una escriptura que produeix 
esdeveniment. El cantaor ve del Marroc, la bailaora ve de 
Santiago de Xile, el tocaor ve de Granada i no tenen temps 
d’assajar, però cadascun se sap el seu text i aquest text 
produeix, a més, esdeveniment. Podríem preguntar-nos: 
per què cal una escriptura que produeix esdeveniment? 
Per què no simplement esdeveniment? No seria més 
fàcil deixar-ho així, esdevenint? Però aquesta és la gran 
aportació del flamenc, aquesta és també la seva capcitat 
d’escriptura. I quan parlem de Teresa Lanceta i parlem de 
flamenc, no és perquè Lanceta es posi flors al cabell, ni 
es vesteixi de faralaes, ni faci enginyoses composicions 
flamenques. A Teresa Lanceta li agrada molt el flamenc i ha 
omplert la seva obra de referències al flamenc, al flamenc i 
les gitanes. La Charo, la Rocío i la Marina són flamenques. 
Però quan parlem de Teresa Lanceta, de l’escriptura de 
Teresa Lancea i parlem de flamenc, estem posant en 



paral·lel aquesta escriptura que, tanmateix, paradoxalment, 
un cop resolta la contradicció, no produeix text, sinó 
esdeveniment.

Teixit és aquesta capacitat de fer del text esdeveniment. 
Llegeixes i veus teixir. Veus com apareix la lletra. Tot allò que 
en el text és teixit, en el moment de teixir és esdeveniment. 
Hi pot haver cites, i una gran estil, i repeticions, o bé 
una manera planera d’escriure, escriure com es parla, 
referències cultes i acudits barroers, tot això es pot trenar 
amb l’escriptura. Però és el teixit, pròpiament, el que 
converteix tot això en esdeveniment. Ens en podem fer 
una idea si pensem que la lletra no l’escriuen ni el cap ni 
la mà, tot i que la mà forma part del cos i el que escriu 
és el cos. Per això pensem en coreografies, perquè en 
aquesta escriptura s’hi posa tot el cos. El teixit, esclar, no 
és el vestit que porta la bailaora. El teixit és l’escriptura 
que cos va deixant amb les seves mudances, amb el seu 
desplegament en l’espai i en el temps. El tèxtil és text, però 
el teixit és esdeveniment. Perdre el fil. Agafar el fil. Tallar el 
fil. Aquestes locucions parlen d’aquest esdeveniment de 
l’escriptura que anomenem teixit. Ho repeteixo: et sumes a 
una cosa que ja s’està escrivint. Abandones en un moment 
aquesta escriptura. El que en queda, el tapís, ja és un text. 
El que en queda, les operacions que en queden –tapissos, 
pintures, vídeos– ja són un text. Però es tracta de textos 
teixits. I aquest teixit ens permet recuperar l’esdeveniment, 
el que s’esdevé, el que passa. Ja no és ni tan sols Teresa 
Lanceta la que parla. El teixit té com a subjecte locutor els 
tapissos mateixos, que parlen independentment de Teresa 
Lanceta. La Charo, la Marina i la Rocío parlen d’una manera 
independent, autònoma, amb una veu pròpia que coincideix 
amb la de Teresa Lanceta, però no és la de Teresa Lanceta. 
La Charo és Cloto i és santa Àgueda de Catània; la Rocío 
és Làquesis –la que reparteix– i és santa Rita, i la tercera 
Parca, la Marina, és Àtropos –la que no pot ser dissuadida– i 
és santa Anna. No es tracta només de secularització. El 
que fa la cultura material és que és capaç de trenar les tres 
històries alhora, en coneix les espessors, pot mantenir els 
tres nivells en la pròpia vida. Secularització sí, però no com 
un canvi de règim de sentit, sinó com un ensenyament que 
permet, teixint, mostrar els diversos règims alhora. Marina 
i Àtropos –la que no pot ser dissuadida– i santa Àgueda i 
santa Anna. Aquesta capacitat de la cosa de tenir biografia, 
fins i tot aquesta capacitat, la produeix el teixit. Pensem, 
per exemple, en l’expressió cultivar un teixit, una expressió 
de la biologia. No és tan sols el trenat, les cites, l’exterior, 
la societat i la natura el que es trena en el teixit. El teixit 
també es cultiva. L’escriptura és teixit en aquest sentit. 
Com si reguessis el camp i no hi creixés l’espart o el lli, sinó 
directament l’arpillera o l’armilla. Com si l’ovella ens donés 
directament el jersei. El teixit assumeix arquitectura i música 
en el seu propi teixit. El teixit no té ni principi ni fi: és la Parca 
de la vida, la que manté el fil. No hi ha naixement ni mort, no 
hi ha ni principi ni fi, es tracta sempre d’intentar agafar el fil. 
La Parca del naixement ja està filant, la Parca de la vida ja 
està filant, la Parca de la mort continua amb el fil. Un fil de 
vida i continuem estirant el fil. El teixit s’incorpora sempre a 
allò que ja està teixint aquest fil. Aquest fil.



Pujar i baixar 
escales 
Sobre el treball  
de Teresa Lanceta  
com a escriptura

Proposta de Pedro G. 
Romero i Teresa Lanceta 
amb motiu de la Nit dels 
Museus

Foto portada: Javiera de la Fuente balla amb We Eat Circles and Drink  
Squares durant la presentació de Máquinas de vivir a la Bauhaus Dessau. 
We Eat Circles And Drink Squares (2018-2019), va ser realitzada per The art’s 
room Factory del Dutch Art Institute amb contribucions de Teresa Lanceta. 
10 de març de 2019, organitzat per la Fundación Bauhaus Dessau.


