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DESCRIPCIÓN 

Esta «Acción Artística Universitaria» [AAU] o  «University Artistic Action» [UAA], que titulei 

Pensamento e linguaxe: un exame (para o profesor Antonio Blanco Salgueiro), tivo lugar o día 2 de 

xullo de 2019 na Facultade de Filosofía da Universidade Complutense de Madrid. Ás 15:00 h, cando 

tiña que realizar o meu exame da materia do Grao de Filosofía «Pensamiento y lenguaje», impartida 

por Antonio Blanco Salgueiro.  

Cheguei con certo atraso. O exame xa comezara. Dígolle ao profesor que quero falar con el. Sae do 

aula, e o diálogo  que mantivemos foi, máis ou menos, o seguinte: 

―Antonio, querería que leses un artigo que teño aquí (levaba o xornal Atlántico Diario do domingo 

30 de xuño comigo. En cuxas páxinas 58 e 59 está impresa a acción). 

—Bo, a ver... 

Á vez que llo mostro, dígolle: 

―Quixera preguntarche se me valería como proba de exame. 

O primeiro que lle sorprendeu (aparentemente de forma negativa) foi ver o seu nome en letras 

grandes: 

—¡Home!, eu aquí en primeira plana, a ver que dis de min. Por outra banda, eu son moi flexíbel, pero 

é que isto non o vin nunca, non sei se estaría ben. 

―Non te preocupes, a ti só menciónoche no título, o resto do texto versa sobre os autores e os 

temas traballados durante o curso. 

—Xa, pero é que nun xornal... 

―Bo..., dábanse todas as circunstancias. Dixérasnos, de forma xenérica, cal ía ser a pregunta: facer 

un desenvolvemento xeral do estudado, citando non a todos os autores, senón aos que 

considerásemos. Ademais, ti es galego e eu queríao facer en galego. 

Para redactalo linme tres veces todos os textos, tantos os obrigatorios como os recomendados, 

ademais dos meus apuntamentos. Mentres estudaba xurdíanme ideas que se preparase un exame 

convencional tería que desbotar porque me desviaban do labor dun estudo feito para repetir o 

aprendido. Pensei que sería máis proveitoso socialmente escribir un artigo que puidese compartir cos 

demais que sentar nun pupitre e reproducir o explicado nas clases. 

—Está ben, pero eu quero quedarme co xornal. 

―Por suposto, tróuxeno para ti. 
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DINÁMICA INTERNA E EXTERNA 

Até aquí o relato dos feitos. A nota foi de 9,5. Pero iso é o de menos.  

Como artista entendo que esta acción constitúe unha nova forma de expresión que poderíase 

denominar «Accións Artísticas Académicas» o «Academic  Artistic  Actions» [AAA].  

Académicas no sentido de que teñen lugar no seo dunha institución deste tipo, inda que é posíbel 

que o público xeral entenda que se trata de accións que reciben ese nome porque axústanse ao 

considerado como académico, cando o certo é que non é así. Mais iso non supón ningún problema; 

antes ao contrario: é algo premeditado polo equívoco inicial que pode provocar no espectador e que 

sempre ten interese para os artistas. 

Estas ideas un non as crea nin imaxina mediante un exercicio de vontade; é o pensamento quen as 

elabora dende a súa total autonomía e nun momento dado preséntachas diante da túa conciencia. E 

non tes opción de rexeitalas porque sería como rexeitarte a ti mesmo. 

Ante a miña conciencia o que se manifestou foi que dedicándose a Academia en xeral e a 

Universidade en particular a estudar, investigar e analizar as múltiples actividades e expresións 

artísticas do ser humano, era oportuno implementar semellante quefacer no interior destas 

Institucións a través de accións artísticas. Artísticas non tanto dende o punto de vista da técnica 

empregada ―aínda que tamén—, como do concepto que encerran. É como  disecar o cadáver dun 

catedrático de anatomía. 

No exemplo que estou a expoñer o relevante é a ruptura co hábito e tamén dunha tradición secular 

utilizando, paradoxalmente, un medio bicentenario como é un diario impreso en soporte papel. Se se 

tivera rexistrado a reacción do docente e escoitado o diálogo que mantiven con el (e trátase dunha 

persoa «progresista e flexíbel», como el mesmo definiuse) para convencelo de que un exame final, de 

carácter académico puro, pode ser válido aínda que fose publicado previamente nun xornal (entre 

outros motivos, porque o coñecemento é compartido cos demais), percibiríase con claridade o 

quebrantamento radical que supuxo a acción. E o cambio de mentalidade que xerou unha vez 

aceptada (materializado na nota que se lle outorgou). 

Resulta evidente que o acto posúe un significado moi diferente para un profesor avaliador que o que 

poida ter para quen non teña relación algunha con esta actividade. Por iso o adxectivo académico 

para describila é imprescindíbel. 
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ANTECEDENTES E RESOLUCIÓN 

Faise necesario relatar unha parte transcendental da acción: o proceso previo de elaboración, que foi 

complicado. Púidena completar de milagre.  

Este apartado é fundamental para que se coñeza o esforzo que implican estas cuestións. Pois tanto 

valor ten a acción en si como o seu deseño, a súa preparación e a súa execución; a cal, polo xeral, non 

depende tan só do artista ao entrar en acción outros actores. 

Cun mes de antelación púxenme en contacto co director de Atlántico Diario (no que de cando en vez 

publico artigos de opinión) e co subdirector de La Región  (diario de Ourense), para comentarlles que 

tiña previsto redactar un artigo para o que necesitaría unha dobre páxina. Ademais de advertirme de 

que a dobre páxina ía ser difícil, pospúxose todo até que recibisen o texto. 

Eu levaba un par de semanas estudando os apuntamentos e os autores recomendados, unha e outra 

vez. As ideas fluían como un vómito interminábel: canto máis lía, máis cousas víñanme á cabeza. 

Entón decidín anotalas, e aos poucos vin claro que podía escribir un artigo coas miñas propias 

apreciacións e presentalo como exame, o cal sería máis produtivo para a sociedade que repetir o que 

o profesor dixera no aula. Correría o risco de que non o aceptase; nese caso faría o exame normal. 

Finalicei a redacción unha semana antes. Chamo aos diarios. La Región rexeita a publicación en papel 

polo alto custo, e por considerar que trátase dun artigo especializado que debe ser publicado nunha 

revista. Polo menos consigo que se reproduza na súa páxina web, onde o custo é cero.  

O director de Atlántico Diario respondeume que esa semana era imposíbel, tería que ser á seguinte. 

Isto non me valía porque o exame era o martes día 2 de xullo e eu tiña que ir a el co artigo impreso. 

Como alternativa propóñolle que mo publique o luns día 1 de xullo (en lugar do domingo 30 de xuño). 

Non teño contestación. Porén, o sábado 29 recibo unha chamada dunha redactora na que me 

comunica que vaime enviar un arquivo .pdf para corrixir. Chégame. Fago as rectificacións oportunas e 

o reenvío para que saia na edición do domingo 30 de xuño.  

Ese día aviso a un meu irmán para que o compre (publícase en Vigo e non se distribúe en Madrid) e 

verifique a súa publicación. Así o fai pero non o acha en ningures. Insístolle para que revise de novo 

páxina por páxina. Confírmame que non está. Telefono ao xornal para preguntar polo que pasara. A 

redactora, ao facerlle a pregunta, cólgame. Volvo telefonar e sáeme o director extremadamente 

enfadado e alterado porque publicárase.  
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Nunha nova chamada dígolle ao meu irmán o que lle tiña que dicir e pídolle que mo envíe a Madride 

o luns por  SEUR, nun servizo especial para que me chegase o martes (o día do exame) ás 10 da mañá.  

Chega ese día e esa hora e non recibo nada (a proba era ás tres da tarde). Chamo por teléfono varias 

veces á empresa de mensaxería urxente e sorprendeume que tendo abonado unha tarifa cara (por 

cuxo importe garantíronme que chegaríame o xornal antes das 10), contestáranme tan tranquilos 

que habería un atasco ou o mensaxeiro estaría a repartir outros paquetes. Por fin entréganmo ás 

10:30 h, cando xa estaba convencido de que o traballo de máis dun mes fora en balde. Iso si, 

presenteilles unha reclamación por incumprimento do servizo e devolvéronme a metade da tarifa 

abonada, que foi de 45 euros. 

Unha vez co periódico no meu poder ficaba aínda unha fase crucial: que o profesor dese a acción por 

válida, conseguir o seu asentimento como proba avaliadora posto que sáese do estipulado na 

normativa (non porque esta prohíbao, senón porque non o contempla). E tamén o conseguín. Para 

min foi un descanso e unha enorme alegría dado que o esforzo dera o seu froito. 

Unha vez máis quedou demostrado que na arte o relevante non só é o resultado final, senón que 

tamén o é proceso completo de xénese, produción e execución das obras. E esta Acción Artística 

Académica é sen dúbida ningunha, pola súa concepción, elaboración e materialización, unha obra 

artística singular e orixinal. 
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