
Por unha serie de circunstancias, entre as que a escala quizais non
é a menos importante, a cidade de Pontevedra en concreto, o
mesmo que outros ámbitos sociais, culturais e artísticos galegos,
desde un principio estivo expectante ante o que a Facultade de
Belas Artes podería supor como enriquecedor e catalizador cul-
tural. Así, ás veces daba a sensación de que desde o seu ámbito se
lle esixía a esta facultade máis do que, nese aspecto en concreto,
se lles adoita esixir a outros centros universitarios de menor visi-
bilidade social. A facultade sempre intentou responder a esa
demanda que encontraba absolutamente lóxica, pero é agora,
despois de máis de tres lustros de vida, cando o noso centro xa
traballou abondo cara a dentro, madurando e consolidándose na
súa estrutura docente e investigadora, como para que desde o
seu quefacer interno se produzan con fluidez acontecementos
que respondan a esa temperá esixencia. En calquera caso eses
procesos de reversión cara á sociedade son coherentes cos fins da
universidade pública, máis alá do que supoñen as súas tarefas
fundamentais: a formación dos seus titulados e a investigación.

As xornadas Chámalle X, centradas na arte de acción, son un
exemplo dese tipo de proceso polo cal unha actividade xerada
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desde a propia facultade, respondendo ademais a concretas ne-
cesidades e inquedanzas internas, emana cara ao medio social
máis inmediato, máis alá incluso da propia cidade de Pontevedra
na que acontecen. E esta publicación, realizada en colaboración
co CGAC como a propia programación da terceira edición das
xornadas, supón un avance nese proceso.

Xunto coa programación de accións de artistas que, como é lóxi-
co, constitúen a súa actividade nuclear, desde un principio as xor-
nadas coidaron o aspecto máis académico, atendendo á contex-
tualización e á análise das obras que se presentaban mediante a
simultánea programación de conferencias, presentacións, pro-
xeccións e mesas redondas, sempre abertas ao público pero
cunha clara vocación de ser complemento da docencia que reci-
ben os propios estudantes da facultade. 

Sería se cadra conveniente aproveitar estas liñas para aclarar que,
a pesar de certo carácter de engadido ás ensinanzas regradas que
ten Chámalle X, o que denominamos arte de acción está perfec-
tamente asumida e integrada desde hai tempo dentro dunha
institución académica e universitaria, convivindo e complemen-

tándose de maneira natural con outras disciplinas, xéneros ou
maneiras de facer habituais da arte contemporánea. O tipo de
formación na arte e no facer arte que, sexan cales foren as deri-
vacións profesionais dos seus egresados, pretende a Facultade de
Belas Artes de Pontevedra para os seus estudantes, non pode
obviar a arte de acción, ámbito en que, por outra parte, artistas
nela formados desenvolven a súa obra total ou parcialmente. Uns
artistas que ademais nestas xornadas atopan un lugar onde pre-
sentar en público o seu traballo, tendo a posibilidade de o con-
trastar co doutros de maior traxectoria e recoñecemento, pois foi
vocación de Chámalle X o feito de conxugar na súa programación
obras de artistas de xeracións diversas e con enfoques diversos do
seu traballo.

En fin, as xornadas Chámalle X constitúen un acontecemento
cun claro aspecto académico, que enriquece a vida docente da
facultade onde se realizan, pero que responde ademais, coido
que co rigor necesario, a esa necesidade de enriquecer e catalizar
o ámbito cultural inmediato a que ao principio me refería. Res-
pondendo a esa necesidade foi onde vimos coincidir e colaborar
co CGAC.
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