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El siluetazo, Buenos Aires, setembre de 
1983. Foto: Villoldo 
 

Gustavo Buntinx, 
historiador de l’art Gustavo Buntinx, 
autor del llibre EPS Huayco. 
Documentos (Lima, Centro Cultural 
de España, 2005). Nascut a Buenos 
Aires, viu a Lima des de fa anys, on 
dirigeix el Centro Cultural de la 
Universidad Nacional de San Marcos 
i impulsa el projecte Micromuseo (Al 
Fondo Hay Sitio), un projecte de 
museu-arxiu que juga amb les 
diferents accepcions de «micro», 
entre el que és públic i el que és 
transportable, el que és públic i el 
que és nòmada. És autor de molts 
treballs sobre arts visuals 
llatinoamericanes. Va formar part del 
col·lectiu Sociedad Civil, que va 
participar activament en el 
moviment social que va contribuir a 
derrocar (culturalment) la dictadura 
d’Alberto Fujimori l’any 2000.  
Huayco és la paraula quítxua que 
designa l’esllavissament o l’allau de 
llot i pedra que ho destrueix tot al 
seu pas i, alhora, regenera la 
fertilitat de la terra, fenomen 
habitual en la temporada de pluges 
a la serralada dels Andes. També 
designa, per extensió, l’al·luvió 
immigratori que baixa massivament 
des de la serra fins a les ciutats de 
la costa (en tres dècades, la majoria 
de la població peruana va passar de 
ser rural a ser urbana), cosa que va 

Ana Longoni: Pel que fa a l’aparició, després d’anys de 
feina, de la teva documentada i rigorosa recerca sobre 
el grup EPS Huayco, publicada pel Centro Cultural de 
España en Lima, el 2005, és notable veure com en els 
darrers anys adopten estat públic recerques de llarg 
abast sobre casos o problemes de l’art llatinoamericà 
que permeten pensar en un procés col·lectiu i polifònic 
de reescriptura de la història de l’art del nostre 
continent. ¿Estàs d’acord amb aquesta avaluació? 
 
Gustavo Buntinx: Sens dubte, hi ha una renovada escena 
reflexiva que es consolida. Radicalment i de diverses 
maneres. Entre moltes altres coses, crec que estem davant 
un gir decisiu vers l’estudi concret de situacions específiques 
en la plàstica contemporània. De fet, una pràctica ben 
establerta en altres àmbits de la història de l’art, però, en 
general, descuidada pel que fa a la nostra actualitat més 
candent. 
Hi ha unes quantes explicacions referents a això últim: en 
particular, la distància incerta davant de fets i imatges 
recents, en què, a més, alguns dels seus intèrprets hem 
tingut de vegades alguna mena de participació. El tema és 
com productivitzar aquesta dificultat inherent a la nostra 
opció analítica. La resposta és dialèctica: des de fa com a 
mínim vint anys sostinc la necessitat d’insuflar la història de 
l’art amb la intensitat i la urgència de la crítica d’art, i la 
crítica amb el llarg alè de la història. S’ha avançat força en 
aquesta decisiva tasca intel·lectual –que és també política–. 
Però cal destacar que aquesta renovació epistemològica per 
a la discussió sobre l’art contemporani es remunta fins a la 
dècada dels vuitanta, com ho demostren ponències i assaigs 
dispersos. La novetat radica en el format unificat i major de 
les publicacions actuals de tants autors que acostumen a 
compartir aquest compromís metodològic des del mateix 
perfil generacional –i, per tant, la major repercussió i 
permanència aconseguides per a les propostes que 
s’expressen d’aquesta manera–. 
Tant de bo una articulació més orgànica d’aquests esforços 
pugui contribuir a la lluita cabdal contra la improvisació, 
l’arbitrarietat, la subjectivitat tendenciosa, la paorosa 
informalitat acadèmica que assola el devastat camp de la 
nostra tasca intel·lectual. Aquest context carrega amb un 
interessant biaix militant el que es podria interpretar com 
una estricta reivindicació disciplinària. És el que vaig 
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transformar de manera radical i 
irreversible la identitat social i 
cultural de l’habitant popular de la 
capital peruana i va fer emergir el 
que el crític peruà Mirko Lauer 
entén en aquest moment com una 
nova modernitat popular («sols el 
que és popular és realment modern 
avui al Perú», afirma). Huayco és, 
justament, el nom triat per un 
col·lectiu d’artistes que actua a 
l’escena de Lima al final dels anys 
setanta i principi dels vuitanta, la 
pràctica dels quals reformula els 
vincles entre art i política, cultura 
lletrada (o més ben dit, il·lustrada) i 
nova cultura popular. 
A aquest nom tan suggerent li posen 
al davant la sigla EPS (Estètica de 
Projecció Social), que remet 
directament a «Empreses de 
Propietat Social», la denominació 
que rebien les cooperatives 
promogudes per l’Estat durant la 
gestió reformista del general Juan 
Velasco Alvarado (1968-1975), 
govern que, entre altres mesures, va 
impulsar la reforma agrària i el 
reconeixement del quítxua com a 
llengua oficial.  
Buntinx entén que l’experiència 
d’EPS Huayco representa «la 
culminació simbòlica (eventualment 
la frustració) d’una conjuntura 
revolucionària tan intensa com 
efímera: l’articulació radical de la 
petita-burgesia-il·lustrada i allò 
popular-emergent que es va 
projectar en la lluita antidictatorial 
de la darreria dels anys setanta per 
després diluir-se sota les pressions 
creuades de la lògica electoral i la 
lògica de la guerra» civil que es 
desferma des del 1980 entre la 
guerrilla fonamentalista Sendero 
Luminoso i les forces repressives.  
Amb ell conversem sobre el seu 
llibre, la renovada escena de la 
historiografia de l’art llatinoamericà, 
les connexions que estableix entre 
Huayco, El siluetazo i altres 
experiències que articulen 
pràctiques artístiques i moviments 
socials i replantegen la categoria 
moderna d’art com a «objecte-de-
contemplació-pura, instància-
separada-de-la-vida». 
 
 

intentar suggerir des de la citació a Lucien Febvre que dóna 
títol al prefaci del llibre sobre EPS Huayco, Combates por la 
historia, ja que el que finalment duem a terme són aquestes 
batalles. Per la mateixa possibilitat i la idea d’història entre 
nosaltres. 

 
AL: Respecte a la història d’EPS Huayco, parteixes de 
situar-lo en un context social i polític molt diferent al 
de les dictadures militars que en aquell moment 
estaven en el poder en altres països llatinoamericans. 
¿Podries sintetitzar els trets d’aquesta particular 
conjuntura peruana, que vincules a l’esperança 
revolucionària nascuda amb l’aturada nacional del 
1977? 
 
GB: Al Perú, la massiva aturada nacional del 9 de juliol de 
1977 va forçar la retirada definitiva d’una dictadura militar 
peculiar, iniciada el 1968 amb un programa aparentment 
«progressista» que, després, la seva anomenada «segona fase» 
es va encarregar de desmantellar. Però aquella mobilització 
sense precedents va inaugurar, a més, un horitzó de 
radicalitats inèdites, que he anomenat la utopia socialista per 
distingir-lo de l’autoritarisme fonamentalista encarnat més 
endavant per les activitats violentes de Sendero Luminoso. 
Des d’aquella data fins a les eleccions del 1980, sectors molt 
considerables de la iniciativa política i l’hegemonia cultural 
van estar en mans d’una nova esquerra heterodoxa en la 
qual predominaven sectors procedents del castrisme i el 
trotskisme. Però més important que no pas aquella filiació 
va ser la seva recerca implícita d’una aliança estratègica entre 
la petita-burgesia-il·lustrada i allò popular emergent, 
sobretot a través de l’acostament a l’experiència de la 
migració urbana i els nous sincretismes generats al seu 
voltant. D’aquell context sorgeix la gran il·lusió d’una 
(post)modernitat popular, plena de promeses alliberadores, 
fins i tot en termes culturals. 
Propostes com les del grup Paréntesis i sobretot el taller 
EPS Huayco van saber donar una autònoma però culminant 
expressió artística a aquella gran esperança social i política. 
També a la seva crisi terminal, anunciada per la ruptura 
traumàtica de l’Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI) 
poc abans dels comicis que van acabar amb una dictadura 
per donar inici al que, amb el temps, s’aniria convertint en 
una guerra civil. La utopia socialista va ser una de les 
primeres víctimes d’aquell procés. I amb ella desapareixeria 
també el taller EPS Huayco, tot i que no la radicalitat 
artística, que va trobar altres horitzons i canals. 
 
AL: Passo ara a la teva particular lectura d’El siluetazo, 
acció col·lectiva iniciada al setembre del 1983, quan la 
dictadura argentina preparava la seva retirada. Trobes 
en aquesta potent forma de representació dels 30.000 
desapareguts per la repressió militar «no pas la simple 
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Ana Longoni  
és Doctora en Arts (Universidad de 
Buenos Aires), escriptora, 
investigadora i professora de Teoria 
dels Mitjans i la Cultura a la 
Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Dirigeix el grup d’investigació “Arts 
plàstiques i esquerres a l’Argentina 
del segle XX”. Ha publicat, entre 
altres treballs, els llibres De los 
poetas malditos al video-clip 
(Buenos Aires, Cántaro, 1998), Del 
Di Tella a Tucumán Arde (Buenos 
Aires, El cielo por asalto, 2000), 
l’estudi preliminar al llibre d’Óscar 
Masotta, Revolución en el arte 
(Buenos Aires, Edhasa, 2004) i un 
dels capítols de l’antologia editada 
per I. Katzenstein, Listen, Here, 
Now! Argentine Art of the 1960s: 
Writings of the Avant-Garde (Nova 
York, MoMA, 2004). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il·lustració artística d’una consigna [“aparició amb 
vida”] sinó la seva realització viva». ¿Per què? 
 
GB: Perquè el principi vital i simbòlic que hi actua no va ser 
el de representació, sinó el de presència. Cada silueta va ser 
confeccionada amb el suport de vida proporcionat pels 
milers de manifestants disposats –literalment i 
metafòricament– a «posar el cos», configurant amb el seu 
propi perfil el perfil absent dels desapareguts. I retornant-los 
així a una fugaç però poderosa experiència de vida. 
Transformada: alguna cosa decisiva va canviar fins i tot en 
mi i en la meva experiència de l’art en participar jo també en 
aquell primer Siluetazo del 1983. De seguida vaig notar, amb 
tota claredat, com un poderós element de taumatúrgia 
lliscava darrere aquella acció en principi política. I va ser 
cabdal per a això la seva vocació no artística, la seva 
inscripció i validació en altres registres: socials, existencials, 
fins i tot religiosos. 
 
AL: Malgrat el dispositiu de repressió policial que hi 
havia, durant el primer Siluetazo es van empaperar 
amb aquestes figures que evocaven la presència dels 
absents les parets que envolten la Plaza de Mayo i la 
seva rodalia. L’historiador de l’art argentí Roberto 
Amigo avalua aquest esdeveniment en termes d’una 
presa del lloc que simbolitza la suma de poder polític, 
econòmic i religiós del país, una presa no sols política, 
sinó també estètica. Tu, d’alguna manera, li ho 
discuteixes: «la presa de la Plaza té certament una 
dimensió política i estètica, però al mateix temps 
ritual.» Llegeixes l’experiència com «una experiència 
messiànico-política en què resurrecció i insurrecció es 
confonen.» ¿Pots desenvolupar aquesta dimensió? 
 
GB: En primer terme, és important subratllar el caràcter 
complementari abans que antagònic de les lectures sobre el 
Siluetazo assajades per Roberto Amigo i per mi. Entre els 
nostres assaigs no hi ha una discrepància de fons, sinó una 
diferència d’enfocament i d’èmfasi. I allí sí que potser haig 
d’admetre una peculiaritat present en bona part de la meva 
trajectòria reflexiva, que insisteix a tensionar la interpretació 
artística amb variables no sols socials sinó també religioses –
entenent aquesta última també com una pulsió inconscient o 
com una matriu cultural que s’estén més enllà de qualsevol 
acte de fe–. D’aquí la importància que en diversos treballs 
meus ha tingut el tema de la pèrdua i restauració de l’aura. 
 
AL: ¿Quines persistències i quines reformulacions 
identifiques entre aquestes pràctiques de finals dels 
setanta i principis dels vuitanta que coneixes tan bé, i 
altres produccions posteriors, tant en l’escena peruana 
com en l’argentina?  
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GB: No em sento autoritzat per opinar sobre l’escena 
argentina més recent, ja que des de fa uns quants anys me’n 
sento físicament distanciat. Però, en canvi, sí que puc retre 
testimoni sobre l’interessant caràcter referencial que 
estratègies simbòliques com les d’El siluetazo a l’Argentina i 
el No + a Xile van poder tenir per a les propostes sorgides 
durant el que al Perú anomenem el derrocament cultural de 
la dictadura de Fujimori i Montesinos, en especial al llarg de 
l’any 2000. Penso sobretot en Lava la bandera, aquell ritual 
participatiu de neteja pàtria que va arribar a ser 
multitudinari, de la mateixa manera que altres iniciatives del 
col·lectiu Sociedad Civil, creat inicialment per un nucli de 
persones sorgides de l’escena plàstica, incloent-m’hi a mi i a 
la meva dona, l’artista Susana Torres. Allí vam contribuir al 
recent viratge democràtic al Perú des d’una praxi simbòlica 
que ofereix un plus diferencial a la lluita per la ciutadania: 
l’acció de rentar ritualment la bandera nacional peruana a les 
places públiques, en al·lusió a la corrupció del règim, va ser 
una acció que es va iniciar a la Plaza de Armas i es va 
estendre setmana rere setmana, com un càncer, per tot el 
país i fins i tot les comunitats de peruans exiliats. El 
col·lectiu Sociedad Civil postula la redefinició de l’espai 
públic per un sentit renovat de la praxi: les interseccions 
crítiques de ciutat i ciutadania, de polis i política. També, de 
manera predictible, d’ètica i estètica. 
 
AL: ¿Quines precaucions plantejaries a la inclusió 
d’aquestes pràctiques artístiques en col·leccions de 
museus o en dispositius d’exhibició en àmbits 
artístics? ¿Es poden mostrar com a «obres» o es tracta 
sols de registres? ¿És possible retre compte dels seus 
sentits específics en aquests nous contextos? 
 
GB: Precaucions, totes. Però sense gaires il·lusions. Està en 
la naturalesa mateixa de la institucionalitat artística i dels 
seus mecanismes el fet de fetitxitzar fins i tot allò que 
s’origina com un gest plenament antiartístic. En tot cas, 
l’important radica a concebre formes sempre renovades de 
posar èmfasi en el que és fugaç i irreproduïble d’una manera 
d’actuar simbòlica el sentit d’origen de la qual està a la praxi 
i no pas en l’objectualitat dels seus subproductes. 
Continuo pensant que fins i tot les imatges més assimilables 
a la condició d’«obra» han de ser sotmeses a una 
contextualització rigorosa. Una posada en valor artístic que 
no en defugi la condició de document –en el sentit radical i 
ambivalent d’aquesta categoria, com a registre però també 
resta d’una història a la qual ha de romandre sempre 
vinculat–.  
Tot el contrari del que passa amb els intents mercantils 
d’alguns plàstics per reproduir a deshora –de vegades 
dècades després dels fets– «rèpliques autèntiques» o símils 
artístics de les imatges més identificades amb les 
irreproduïbles situacions de la vida que s’hi expressen. 
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L’objectiu n’acostuma a ser una capitalització massa literal 
de la història. Penso en els girs d’un dels integrants d’EPS 
Huayco que, durant anys, va fer fama amb la idea que els 
artistes haurien d’intentar assolir miracles en comptes de 
vendre quadres a milionaris. I ara s’ha convertit en el 
principal perseguidor de milionaris per a la venda personal 
de versions tardanes de la seva antiga producció subversiva. 
Per descomptat, no és l’únic tret que avui el distingeix, i 
sempre hi haurà alguna cosa apreciable a dir de la seva obra 
en general, incloent-hi altres aspectes de la més recent. Però, 
com un dels principals difusors i exegetes de la seva tasca 
històrica, no puc deixar de sentir-me cridat a la reflexió, a 
l’autoreflexió. I a la melangia. També a la saviesa. Procurem 
no ser injustos amb demandes impossibles a éssers 
inevitablement (massa) humans. Ni tan sols Duchamp es va 
poder resistir a aquestes temptacions. La pregunta que 
finalment inquieta és la que hem d’adreçar a la nostra pròpia 
pràctica, com a autors d’una història que es vol alternativa i 
crítica tant en la seva estructura com en la seva tria de 
temes. Però sempre amb el risc de contribuir –sense voler-
ho– a una altra mena de mistificacions. Potser la vocació 
crítica, l’audàcia teòrica, l’alt rigor disciplinari no siguin prou 
garanties per a la tasca historiogràfica diferent en què estem 
entestats. ¿Quines precaucions addicionals hem d’assumir 
nosaltres mateixos? 
 

 
 

Buenos Aires-Lima, maig de 2006 
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