
Neste 2011 Chámalle X cumpre xa oito anos de presenza continuada e 

consolídase dentro da programación de outono desta Vicerreitoría. Outro ano 

máis a arte de acción inunda a cidade de Pontevedra centrándose, nesta 

ocasión, no uso do son como fío condutor das accións presentadas. Despois 

desta andaina, temos a enorme satisfacción de poder contar cun festival de 

recoñecido prestixio dentro e fóra de Galicia; un festival que conta xa cunha 

ampla repercusión no seu campo de estudo e que é unha referencia para 

grupos de investigación no Estado español, fondos bibliográficos e institucións 

que investigan esta escorregadiza práctica. Alén destas achegas no campo da 

investigación, Chámalle X fai posible, ano tras ano, que a arte de acción forme 

parte do cotián e que  se amose ao público da cidade e aos estudantes das 

facultades da nosa universidade con especial incidencia na Facultade de Belas 

Artes, que serve de contedor de boa parte da programación. 

Inmersos neste contexto, podemos ir mais aló, facer memoria e lembrar a 

intensa traxectoria do festival. Neste repaso atopamos a presenza de máis  de 

50 artistas de recoñecido prestixio nacional e internacional que amosaron 

proxectos individuais  na Sala X da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, no 

CGAC, no museo MARCO e mesmo no  espazo urbano da nosa cidade. 

Ademais desta importante presenza, contamos cunha nutrida representación 

de prestixiosas persoas do eido da investigación que, a través de lúcidas 

reflexións teóricas, amosaron as ideas  principais  que articulan esta práctica. 

Completando a programación presentáronse outros festivais, achegámonos  a 

diferentes colectivos que traballan a arte de acción ou puidemos coñecer as 

publicacións máis significativas dentro deste campo. Grazas a esta prolífica 

actividade, considero que Chámalle X serve como unha ferramenta privilexiada 

para transferir e expandir o coñecemento e coloca á Universidade de Vigo, a 

esta Vicerreitoría e á Facultade de Belas Artes no centro neurálxico da arte de 

acción, tanto dentro coma fóra das nosas fronteiras.  

Non queremos rematar esta breve introdución sen destacar a importancia que 

a creación galega ten dentro da programación de Chámalle X. Así, un marcado 

interese polo local é outra das características  que alimenta a personalidade do 

festival. Neste sentido, Chámalle X funciona tamén como unha ventá que 

presenta e proxecta valores da arte de acción que teñen a súa orixe no noso 



contexto cultural. Este ánimo en potenciar o local convive cunha clara aposta 

por facer de Pontevedra unha plataforma estable para a arte de acción que se 

está a desenvolver no Estado español e en puntos concretos do que 

poderiamos entender coma contextos  periféricos. Seguindo esta última liña de 

programación, Chámalle X contou ao longo da súa traxectoria con artistas de 

Portugal, Polonia ou Marrocos. Cónstanos que a programación para o ano 

2012, que acollerá la edición número nove, xa está en marcha. Así e dende 

esta Vicerreitoría confiamos en que Chámalle X poida cumprir moitos anos 

máis mantendo o rigor e o excelente nivel ao que nos ten acostumados. 
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