
 
 

 
Chámalle X é, sen dúbida, unha incógnita porque se trata nin máis nin menos 

que dunhas xornadas de arte de acción e, en tanto que tales, aínda que nos anuncien a 
persona ou persoas que realizan a acción e o título da mesma, nunca saberemos co que 
nos imos atopar cando de corpo presente, como a morte, aconteza. No é polo seu tempo 
acotado de intervención nin polo seu non deixar pegadas tralo seu paso, no le por lle 
faltar tales coordenadas, senón porque no evento da acción mesma hai unha serie de 
cualidades de acción-reacción ás que difícilmente se accede se non  é por un acto de 
crear cuxo afán está en configurarse na lembranza e na rememoración, dende o olvido 
privilexiado de permanecer cosificado ós sentidos.  
  

A presente edición mostra sen demostrar o que aconteceu durante as xornadas da 
edición de 2007 realizadas na Sala X da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. E non 
o demostra porque as imaxes e os textos que aparecen no presente catálogo achéganse ó 
que aconteceu, inténtano plasmar, analizar e mostrar, pero nunca poderá chegar a 
transmitira experiencia de estar in situ como os que participaron alí mesmo e naqueles 
días de corpo presente. Aquelas accións formáronse e tamén se diluíron sobre as mentes 
e os corpos que as percibiron e participaron ou, sinxelamente, ignoraron. Cumpliron o 
seu destino niso, simplemente na presenza do outro, na acción mesma, para tornaren 
cegas e mudas a quen non tivo nin gañas, nin oportunidade nin interese de ir alí e 
aqueles días a estar con elas, a verse nelas, a proxectarse sobre elas. O demais importa 
pero menos e a presente edición quere só, humildemente, revelar que aquelas accións 
naqueles días foron para os que estiveron e, de paso, invitar a estar para as vindeiras a 
quen non puido ou non quixo. 
  

En calidade de Vicerreitor do Campus de Pontevedra non poido menos de 
deixarme ser e seducir pola arte de acción. E non poido menos que estar seducido 
porque penso que as xornadas que se veñen celebrando anualmente e que no ano desta 
publicación acadarán a súa quinta edición, ademáis de ter unha calidade incuestionable, 
son unha festa non só para a arte senón para a propia conducta humana, para outorgar a 
nosa sensibilidade non só formas e conceptos senón tamén relación de equidistancia 
crítica entre quen somos e o que permanentemente deixamos de ser, disfrutando do 
placer do tempo e o espazo entre corpos presentes, cousa cada vez máis difícil de 
exercitar nos tempos virtuais que corren promiscuos ás diversiones incorpóreas.  
      
 Quero agradecer a Carlos Tejo, comisario, coordinador e director das xornadas, 
o seu incansable entusiasmo, a súa  enorme presteza e a súa vontade para que estas 
xornadas acadaran o nivel que teñen e que se lles recoñece, formando un evento 
artístico tan importante en Galicia. 
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