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O Consello da Cultura Galega axúntase ás celebracións do 

ano dedicado a Luís Seoane con este cartafol e cun volume 

de traballos espallados, froitos en sazón da súa sabencia e 

da súa precursora capacidade crítica ea, Sinxelo tributo a un 

artista integral que cultivou a creación con orixinalidade en 

tódolos eidos das letras e da plástica: debuxo, pintura, gra

vura, cerámica ... ea, E asemade a un gal ego entendedor da 

súa Terra e do seu pobo, para quen non foi alleo nada que 

atinxise ó seu vivir histórico e ó seu porvir ea, Fillo de emi

grados, retornou á Arxentina do exilio despois de participar 

af ervoadamente nas xerais culturais e políticas dos tempos 

do Seminario de Estudos ea, Posuidor, como dicía Ramón 

Piñeiro, 11 dunha das experiencias más rica ces e máis pro

fundas da realidade galega 11 non só a fixo vizosa na prolífica 

e variada obra, senón que fecundou moitas iniciativas de 

xorne social, editorial, periodístico, escénico, educador ... ea, 
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· Foi un dos grandes artistas galegas do noso tempo, pero 

tamén un dos mellares servidores da identidade galega, 

aquí e coas xentes da diáspora, no exercicio dun maxisterio 

exemplar ea, 

Estas páxinas ofrecen o dobre engado de seren a decla

ración de principios dun dos mellares críticos da Galicia do 

noso tempo e de amosárenno-lo credo estético dun grande e 

universal artista ea, 

No 1957 García Sabell, dicía nun dos seus fermosos 

ensaios: "Coido, se me permitides, que sería bo dicirlle ó 

la brego pintor Seoane cómo non se a topa soio" ea, Toda 

Galicia dá testemuña neste ano de que camiña con el com

prendendo a valía e o ronsel do seu esforzo ea, 
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Ilustración de Seoane para Os nenas de Filgueira Valverde (1935) 
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"Todo individuo que sente a necesidade dunha 

sociedade humana, debe aprender a ter 

conciencia da súa responsabilidade 

cara á arte, case tanto como cara á vida. " 

B. BERE so 

Estética e historia nas artes visuais 

1 

Murguía, precursor en tantos estudios sobre 

cuestións de Galicia, foi, de seguro, quen 

primeiro deu expresado a posibilidade dunha 

pintura galega, aguilloado pola liberdade que se 

anunciaba para a arte nas novas escolas do século XIX 

xurdidas en Francia, aínda que con antecedentes, como se 

sabe, noutras nacións europeas. En Galicia antes que 

ninguén, non sabemos se en España, soubo recoñece-lo 

valor da crítica de arte de Baudelaire, e, nalgúns ensaios, 

sobre artistas galegos e aínda non galegos (tal é o caso de 

Ignacio León y Escosura, asturiano, aínda que criado en 

Galicia), deixou constancia da súa opinión sobre as 

es colas estéticas en polémica naquel tempo: Naturalismo, 

Realismo e Impresionismo. O ensaio sobre León y 

Escosura data de 1881 e publicouse en La Ilustración 

Gallega y . Asturiana. En El Arte en Santiago durante el 

siglo XVIII, amais de novas e comentarios sobre os artistas 
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composteláns, estableceu moitas valiosas reflexións sobre 

a arte galega e sobre a vida dos artistas na sociedade · 

galega dese século. Este libro, publicado no 1884, foi 

redactado, segundo a data da dedicatoria, dez anos antes, 

en 1874. Noutras publicacións, algunhas consideradas 

posiblemente máis fundamentais que a Historia de 

Galicia, deixou sinalada a súa preocupación pola arte. A 

súa semblanza de Serafín Avendaño, de Los Precursores, 

pertence ó seguinte parágrafo en que se revelan 

características que parecen comúns ós artistas galegas: 

"Ó notar como o noso Avendaño se forma por si só, a 

penas posúe os elementos necesarios para dar comezo á 

empresa, ó ver como Cendón, como Gil, primeiro de todo, 

e ata o mesmo Villaamil, se fan pintores fóra das 

academias e dos círculos do ensino, ó notar que .tódolos 

nosos artistas semellan dotados dunha certa 

personalidade que os leva a ser eles e máis nada que eles, 

non hai outro remedio que pensar que, se ben pode 

entrar por algo o noso carácter reservado e un tanto 

rebelde, non por iso debemos descoñecer que hai no 

artista galega un elemento de orixinalidade poderosísimo 

que lle abriga a procurar por si só o que desexe, e a 

realizar polos propios medios aquilo que soña. Parece que 

non lle gustan os camiños por onde van todos e que busca 

o que estaría ben que seguise". Estamos seguros de ter 

reproducido esta mesma frase do ilustre Murguía 

nalgunha outra oportunidade, pero é que o carácter de 

independencia e rebeldía fronte ás academias e cánones 
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-a pescuda individual e o disconformismo é o que fai 

orixinal ó creador- é unha primeira característica da 

diferenciación da arte galega a través da súa historia, a 

que sinala a primeira orixe natural das diferencias 

particulares do seu Románico e do seu Barroco. No 

tocante a un deses elementos de orixinalidade, sempre 

ref eríndose á pintura, el mesmo subliña: "Polo de agora, 

pódese afirmar que os nosos artistas, bos e malos, teñen a 

cor como por instinto" e a cor, en efecto, a riqueza de 

tonos e matices, é algo que vén diferenciando a pintura 

galega a partir dos románticos. Parecería que aquela 

consigna de Antolín Faraldo, aceptada pola mocidade 

literaria compostelá que participou na rebelión de 1854: 

"Abaixo as regras, as escalas, e os mestres" se concretase, 

perdurando ata os nosos días na arte e na literatura de 

Galicia. Unha case total liberdade ·técnica e colorista, 

certa inxenuidade e frescura, expresividade nas formas e 

nos ritmos, caracterizan á pintura galega, calquera que 

sexa a es cola ou o Ismo ó que se adscriba o artista. Non 

contamos a arte académica, dos moi poucos 

academizantes galegas, convertido hoxe en artesanía de 

carácter universal que iguala nos nosos días, nas súas 

habilidades repetidas, ós artistas de calquera 

nacionalidade e procedencia. 

Existe na pintura europea ó longo da costa atlántica 

unha liña romántica, non clásica, un expresionismo 

consubstancial cos países desa costa, que teima de 

comprende-lo misterio do home e da natureza, a través 
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dunha arte que acentúa esa xénese "fluída, eternamente 

non rematada" que atopa Lengyel no celta, para quen "a 

creación é fertilidade". Esta afastada orixe, admitida por 

nós , presente dende logo nas características máis 

importantes da cultura galega, explicará o gorentar dos 

ritmos, tan definidos en xeral na arte de Galicia e que 

procede dende as primeiras pedras gravadas ata o 

informalismo último dos pintores máis novos; 

constituíndo outro idioma galego, polo cal a arte de 

Galicia se dirixe ó espectador, axudándolle a defini-lo seu 

espírito. Trátase dunha cualidade máis fonda que estilo e 

técnica e que establece esa forma de tradición que quere 

Herbert Read para a arte inglesa, que non pode 

contemplarse cunha ollada distraída, nin utilizando a 

obra artística soamente como ilustración arqueolóxica, 

facendo que artistas con vontade de escola non poidan 

ceibarse do seu influxo. Tal foi o caso, no pasado, dun 

grande escultor, Xosé Ferreiro, quen non puido, no seu 

neoclasicismo, refuga-la chamada á liberdade do Barroco, 

que en Galicia chegou a expresións abstractas, seguindo 

un criterio do noso tempo, coma nos cilindros do 

Convento de Santa Clara. A ese desexo de expresa-lo 

inexpresable que se vén amosando, sen embargo, na obra 

do artista, aínda sen telo este advertido, incluíndoo na 

comunidade tradicional do seu pobo . Esas formas 

tendentes á espiral e ó círculo, envolventes, que se 

advirten como característica da arte celta dinamizan o 

Románico galego facéndoo desviarse do seu estatismo 
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fundamental; parece atopa-la súa natureza axeitada no 

Barroco, e percíbese na construción dunha parte moi 

característica da pintura galega actual. Coa tendencia a 

esas formas, ese detemento dos nosos artistas na 

observación agasalleira da natureza e unha actitud e 

sentimental de unión con ela. Ata o impalpable, o ideal, 

coidaba Murguía que conducía á arte o risco celta, como 

atopa Herbert Read case cen anos despois. Ceibados da 

Academia e dos encargos relixiosos ou dos retratos 

destinados a embelecer mecanicamente a fealdade do 

cliente, souberon nutrirse dese sentimento pánico de 

unión coa terra que caracteriza os galegos, tentando ser 

"xustos e fieis coas súas imaxinacións", como quería 

Blake. Dende o Romanticismo en pintura, empezando en 

Pérez Villaamil, está presente en moitas formas, aínda 

nas dalgúns artistas abstractos, o mesmo amor pola 

paisaxe que caracteriza a súa literatura, onde as cantigas 

do Medievo e as descricións de paisaxe de Rodríguez del 

Padrón. Na riqueza de matices, nos tonos da natureza 

galega, o pintor atopou, por si mesmo, ese placer pola cor 

e a súa autonomía, xurdido talmente noutros países 

europeos do Atlántico norte ós que antes nos referimos, 

con exemplos moi nidios na arte inglesa, transcendendo, 

nesa riqueza, o grande instinto terreal que é condición 

anímica do pobo de Galicia. 

Se existe unha imaxinación galega (como sabemos que 

existe a través doutras manifestacións do espírito, da arte 

e tamén da artesanía popular), existe, como é natural, 
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unha arte galega. Aínda que non houbese exemplos 

artísticos de arquitectura e de escultura, nin exemplos 

literarios, ou soamente probas decadentes destas artes, 

teriamos que ter presente ata os exemplos toscos e barís 

da arte que xurdiu da imaxinación popular, anónima e 

colectiva, que poden sempre suxeitarse máis tarde a un 

proceso de refinamento. O crítico e historiador inglés de 

arte ó que nos referimos antes, establece que na obra de 

todo artista existen dous aspectos: "a súa habilidade 

técnica ou artesanía e a súa verdade inherente ou 

expresividade"; clasificación, por outra banda, ben 

sabida, e que, antes que el, estableceu moi ben 

Berenson. A perfección do primeiro, a artesanía, 

significa unicamente como medio; e unha arte que 

descanse as súas virtudes soamente nela, vai dereita ó 

mero academicismo. É no segundo aspecto, na orixinal 

verdade e expresividade do artista, onde este é un 

herdeiro daquilo que é indefinible e diferente do seu 

país. Tributario dos valores recibidos e dos costumes. 

Mensaxeiro da singularidade do seu pobo. A través del, 

do seu xenio, transcéndendese a tradición modificándoa 

e dando pé ó nacemento de novas tradicións das que, 

logo, outros serán herdeiros. Negar isto sería tanto como 

negar ó artista a súa condición de axente consciente do 

mundo en que xorde. Amais de vivi-la natureza galega, 

vive os soños e fantasías colectivas do seu pobo, 

incorporados ó folclore, ó que consideramos como 

expresión máis auténtica dunha diferenciación anímica. 
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Vive, o artista, Galicia, identificando a súa vida co seu 

país, como vive e se identifica, para a súa obra, cos 

obxectos que ten que representar ou a materia que 

quere vivificar. Os escultores, os arquitectos e os 

artesáns das catedrais non sabían, de certo, que creaban 

o Románico galega ou o Barroco compostelán. Eses 

estilos naceron como producto do instinto estético 

herdado. Non se conduciron por ningún programa que 

os convidase á diferencia. Os seus modelos eran claros, 

de seguro, mais eses canteiros e carpinteiros, cos seus 

caprichos independentes e ás veces coas súas torpezas, 

foron canle dun instinto colectivo transcendente que Hes 

fixo transforma-las regras ás que teoricamente se 

deberían suxeitar. Como parece que pasa, segundo 

algúns filólogos, con esa teima da fonética, que subsiste 

en idiomas recentes de idiomas xa desaparecidos, a arte 

vai establecendo en cada parte da terra unha 

continuidade de moitos miles de anos que hai que 

acertar a descubrir. "A través dunha tradición de cinco 

mil anos, todos levamos no cerebro un padrón invisible", 

di Siegfried Giedión. Non podemos resisti-la tentación de 

volver citar a Berenson, do que, a pesar da frecuencia 

das citas, nos separan, sen embargo, ideais e 

interpretacións da arte distintos: "Non se poden abri-los 

beizos sen servir de voceiro de milleiros e milleiros de 

mortos. Somos un pouco máis que un disco que rexistra 

as tradicións que ningunha conciencia pode sondar". 

(Contradicindo Berens·on, ó noso xuízo , con este 
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parágrafo significativo, a súa teoría sobre a esque

matización da arte). 

Neste derradeiro medio século veu o artista galego 

chamando a atención do público -en Galicia e fóra de 

Galicia, na emigración- sobre o modo de ser do seu país, 

tanto ou máis na pintura que noutras artes. Se se tratase 

de establecer diferencias soamente pola temática destes 

artistas, seríanos doado amosa-la existencia dunha arte 

galega. Ningún outro país peninsular, coidamos, ofrece 

tantos exemplos de fidelidade á representación dos 

traballos máis característicos da súa terra como asunto, 

amosa máis firmemente os costumes da labranza e os 

labores específicos da costa, cando se trata de artistas 

figurativos, e, ningún outro no cal os seus artistas 

enfronten de xeito tan directo, sinxelo, á paisaxe e ó 

home. ás veces esa figuración ata pode semellar brutal ó 

espectador dende o punto de vista dos medios, se non se 

establecese a delicadeza dos resultados. Formas 

esculturais envoltas en si mesmas, coma nas imaxes dos 

cruceiros, unidas ás liñas dunha paisaxe tendente a se 

envolver. Mesmo un humor tradicional -vencellado 

cunha longa tradición de capiteis, gárgolas, mise

ricordias, contos populares e cantigas de maldicir

nalgunhas imaxes burlescas e choqueiras, que é unha 

forma intelectual da imaxinación galega que a nós nos 

gusta como lle gustou a Baudelaire, referíndose á arte en 

xeral e, concretamente, ós debuxantes satíricos, e que ten 

exemplos de valía nalgún artista galego actual. Ademais, 
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unha actitude negativa permanente fronte ó cadro 

histórico ou relixioso desenvolto en grandes escenarios. 

(Non deixa de ser curioso establecer, ilustrando ese herdo 

ó que nos referimos, o parentesco entre os .debuxos de 

paisaxe de Maside publicados por Galaxia e os tamén de 

paisaxe de Pérez Villaamil, conservados no Museo da 

Coruña). 

Mais, se na arte non se trata do que representa, senón 

das relacións entre cores e formas, entre elementos 

sensibles e elementos matemáticos, ou de deducir toda a 

expresividade dos materiais -tratándose de artistas 

orixinais, non só de reproductores ou imitadores doutros 

con máis éxito, doutras partes, e os que coñecemos en 

Galicia non se inclúen nestes casos-, todos eses medios 

convértense en portadores de signos que, non 

representando obxecto ningún, denuncian a modalidade 

do ser galego, deixando pegadas deste reco'rdo antigo do 

que antes falabamos e achegándonos a un mundo de 

signos herdados. Abstractas eran e son as decoracións 

populares de cobertores, mantas farrapeiras, xugos 

labrados, etc., e elas contribuíron a concretar unha traza 

galega, en relaCión coas decoracións de o bx ectos 

semellantes doutros territorios, ofrecéndonos unha imaxe 

mental e sensible de Galicia. 
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"Ningunha sociedade do pasado produciu 

expresión cultural ningunha sen a 

participación do artista" 

WALTER GROPPIUS 

11 

Outra cuestión é o destino utilitario da obra 

de arte en Galicia. Algúns escritores do século 

pasado,_ Murguía novamente en primeiro 

lugar, escribiron algunhas páxinas sobre a soidade do 

artista galego e a súa pobreza. A súa situación de 

abandono polas institucións e o público, talmente que o 

labrego no seu minifundio e o emigrante. Murguía sinala 

exemplos de desamparo no século XVIII, cando escribe da 

arte en Santiago, e láiase , ó se referir a pintores 

contemporáneos seus, a emigr~ción destes a outros 

países onde se poden desenvolver con maior folgura e 

comprensión . . Este fenómeno social é actual aínda, e 

ternos que dicir outra volta con Berenson, para que 

alguén nos acompañe, non sendo sospeito.so dunha 

tendencia determinada: "O factor económico nunca debe 

perderse de vista" . O mesmo que dixera Mur guía con 

outras palabras, ó referirse á arte galega, pois a economía 

dun país débese ter en conta decote para se referir ó 

desenvolvemento da arte. Durante séculos o artista 
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galego dependeu case exclusivamente da solicitude da 

Igrexa. A burguesía, dende a súa constitución temperá en 

Galicia como clase social, foi, en xeral, indiferente ó pulo 

cultural galego. Segue a selo pasados os séculos, aínda 

que, coidamos, polo menos queremos crelo, nun menor 

grao na actualidade . Case non coñecemos cal foi a 

relación da nobreza galega, na súa época de esplendor, 

coa arte, antes das devastacións dos castelos e das 

fortalezas na guerra dos Irmandiños e do desterro dos 

nobles galegos, logo do que se chama a pacificación de 

Galicia exercida, feíta polos Reís Católicos, e de estar, esa 

nobreza, ocupada en empresas afastadas ou da corte. 

Debemos supor que esta clase, que non foi allea ó cultivo 

e protección doutros aspectos da cultura, protexía, pola 

súa vez, as artes visuais, o mesmo que a outra nobreza do 

occidente europeo da que, polo xeral, non se distinguía 

nos seus costumes. É probable que se perdesen por 

aquelas guerras, incendios e devastacións, exemplos 

artísticos que agora nos servirían para ilustrar mesmo a 

existencia de posibles estilos, como quizais a dun Gótico 

galego -existe exemplo de pintura mural- e a duns 

primitivos que se anuncian, con singular personalidade, 

nas miniaturas das Cantigas de Santa María. Séculos 

despois ternos algún exemplo illado de no ble protector 

das artes, verdadeiro mecenas, como o Conde de 

Ximonde, Don Pedro Cisneros e Castro, a primeiros do 

século XIX. Mais continúa a ser real, na sociedade galega 

de hoxe, a soidade e o desamparo do artista. Maside nos 
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nosos días non tería destruído unha parte considerable da 

súa obra (a exposición completa, podemos afirmar, das 

obras que fixo á súa volta de París en Amigos da Arte de 

Santiago), preocupado polas novas tendencias da pintura, 

nin tería designado no seu testamento posibles 

destructores doutras obras súas, se non fose víctima dese 

desamparo; e non nos deteñamos en pescudar, para non 

nos desanimar, sobre cal foi o destino das obras de 

artistas desaparecidos hai relativamente poucos anos, 

como Eiroa, Virxilio Blanco, Fernández Mazas, Francisco 

Miguel, etc. Existen en Galicia na actualidade numerosos 

museos, algúns con excelentes pezas heteroxéneas e ben 

coidados, en xeral, sen posibilidades de adquisicións nin 

reformas, dependentes das Deputacións ou dos Concellos, 

pero ningún deles está dedicado soamente á arte galega 

con orientación precisa. Verdadeiras mostras da arte 

actual están, dende logo, fóra deses museos, algúns dos 

cales, como os cadros expresionistas e distorsionados de 

Maside, que el destruíu, non se poderán ver, como é 

natural, nunca máis. Nin sequera queda -que saibamos

d o cum en ta ci ón fotográfica. N á caso de Souto, mal 

representado en Galicia por obras primeiras e estampas, 

e do que, en Roma, na Academia de España, consérvanse 

seis ou sete cadros de calidade extraordinaria que 

decoran as súas paredes, amais dos seus moi importantes 

óleos, non sabemos se perdidos, da Guerra Civil española. 

O de Colmeiro, co seu gran cadro da Cesta de broa e 

mazás -que levou a Maside a saudalo, ledamente, dende 

26 



as pax1nas de Nós- e outros de diversas épocas, 

verdadeiras mostras da pintura galega deste medio 

século. O grande óleo das Espigas de Maruxa Mallo 

vendeuse en Bos Aires. O caso dalgún cadro de Laxeiro, 

agora nesta cidade, como o da Carreta infantil, que hai 

anos debera estar nun museo galego. O dalgunha 

natureza morta de Torres. E logo, o de Fernández Mazas, 

autor de pequenos e fermosos óleos e dun gran debuxo, 

entre tantos que fixo, El pan nuestro de algunos días, que 

debeu perderse na toma de Madrid ó remate da Guerra 

Civil, e moitas obras notables doutros artistas; Concheiro, 

o infortunado pintor coruñés entre eles; Francisco 

Miguel, asasinado, a penas representados ou ausentes 

deses museos e que deberan exemplarizar publicamente 

a arte de Galicia. 

En canto á prensa, útil, como se xulga, para a educación 

e estímulo do público, sabéndose que Galicia conta cun 

núcleo de ensaístas e críticos importantes, preocupados 

por estas cuestións, nos xornais galegos, ocúpanse de 

espallar xuízos sobre a arte e os artistas en xeral, 

periodistas de profesión, ou circunstanciais, que é peor, 

alleos á estimación artística e ós problemas da arte. Así, 

pódese ler en calquera xornal, sinalando como 

"picassianas" obras que pouco teñen que ver coa de 

Picasso, amosando a ignorancia do cronista sobre arte 

contemporánea e sobre o labor dos artistas galegos. 

Apondo a unha.raza determinada, en 1960, a protección 

das novas escolas de arte, coma nos días arrepiantes dos 
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teóricos nacionalsocialistas de Hitler. Exaltando ma

las obras académicas, co pretexto dun premio calquera 

-importante o premio como síntoma de recoñecemento 

oficial do valor da arte- que non teñen nada que ver coa 

realidade dunha pintura galega activa e viva. Facendo 

resumos da arte galega, caprichosos e que desnortan ó 

público, como se pode ler no número extraordinario 

dalgún xornal, tamén de 1960; ou deixando librada a real 

existencia dunha arte galega, ou dunha escola galega de 

pintura, a entrevistas máis ou menos pintorescas e a 

discusións bizantinas entre artesáns académicos e xentes 

alleas ás artes visuais e ás preocupacións estéticas. Como 

se ademais das consideracións expostas, non ahondase 

para dar fundamento a esa existencia, a vontade galega 

de arte nos artistas de Galicia. 
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Hai anos formuleime certas preguntas sobre a 

creación artística, para as que non consigo 

respostas claras. De seguro as respostas están 

mellor dadas nos resultados da miña obra, pois penso, 

dende logo, que o que cómpre ás preguntas íntimas dun 

pintor é que aparezan contestadas na súa pintura. Oxalá 

os demais vexan estas respostas na miña e adiviñen nelas 

as miñas preguntas. O pintor pregunta e responde 

pintando, e cando nos seus cadros non se acha nin 

pregunta nin resposta non hai arte. 

A nacionalidade na arte 

Na arte, non na simulación artística, o artista verte o seu 

espírito no traballo e non ten por que se preocupar do 

problema da nacionalidade da súa obra que, outramente, 

é, como obra artística, universal, pois a nacionalidade, a 

particularidade, xorde das coincidencias espirituais, da 

comunidade de gustos e sentimentos coas xentes do seu 

pobo. Na maneira instintiva do artista de emprega-los 

medios de expresión, descóbrense, ás veces, os caracteres 

comúns dunha nacionalidade. O tema, importante ou 

non, pouco ten que ver coa caracterización nacional da 

obra de arte, aínda que tamén o gusto por determinados 

motivos -no caso da pintura figurativa- axuda á súa 

filiación. Aínda no xeito de traballa-la terra empregando 

os mesmos apeiros de labranza e usos de oficio, 

caracterízase unha nacionalidade. Sendo igual 
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minifundistas, e tendo de seguro a mesma tradición 

labrega, na Península Ibérica é diferente o sentido 

decorativo dos campesiños -poñendo por comparanza

de Portugal, Galicia, e de Valencia. É este un aspecto do 

folclore non estudiado aínda, polo que eu sei. 

N este tempo é característico o exemplo da nomeada 

Escola de París, que é ex actamente un conxunto 

cosmopolita de escolas. A universalidade de propostas de 

dita escola non conseguiu arrincar, nos artistas máis 

representativos, o carácter nacional dos seus autores: 

Juan Gris e Picasso mantiveron a condición española da 

súa natureza, coma Matisse e Braque a súa de franceses, 

mentres os italianos mantiveron as características xerais 

do diferenciamento histórico da súa arte. O desexo 

universal de case tódolos pintores da Escola de París, non 

puido afoga-lo que de instintivo, de imponderable, pon o 

artista nos seus traballos. Os expresionistas alemáns 

afincaron, aínda contra a súa vontade o carácter 

diferencial permanente da súa arte nacional; o mesmo 

ocorreu cos neo-futuristas, abstractos, e "radionistas" 

rusos, e cos expresionistas belgas. 

A vitalidade da arte vive en gran parte nesa constante 

permanente. Cada nova xeración, nun país calquera, 

reponse contra dos esquemas do pasado; pero por moi 

fondamente que se faga esta revolta, ó cabo, contribúe a 

afincar nos diferenciamentos tradicionais, productos, de 

certo, da singularidade da natureza que arrodea a un fato 

de homes e da propia do home mesmo. Unha parte desta 
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desigualdade, que contribúe a afirmar ó artista, está 

condicionada por estes diferenciamentos de natureza, 

que inflúen na súa vida que o distinguen, como home, 

doutras actividades alleas á súa, aínda que os problemas 

de toda clase sexan universais, ou cada vez máis 

universais. 

Mesmamente, no acento persoal da súa obra en 

relación co acento persoal da dos doutros artista~ do seu 

pobo, vaise caracterizando o carácter substancial do seu 

país de orixe, que non é só o de nacemento ou formación; 

e isto afirmase, a pesar das propostas estéticas do artista, 

que nalgúns casos -como ocorre hoxe en día cunha 

parte importante das últimas escolas- , propóñense 

deixar que se esvaian estas distincións. O home, como é, 

estas aparecen sempre en cada obra de arte, non a 

carauta do home, a que se pon para convivir na 

sociedade, senón o home nos seus desexos e arelas máis 

íntimos e auténticos; e ó home debúxao fatalmente, aínda 

que se resista cara a esta formación, a sociedade que o 

arrodea, con tódolos seus defectos e virtudes. 

Na pintura galega coñecida por min - a que se fa cía na 

Galicia antes de 1936, e a que se segue a facer na emi

gración- ofrecíanse, dende logo, estas características, 

como se tiñan ofrecido no pasado, desviacións dentro de 

estilos xerais; por exemplo, na arquitectura dos nosos 

constructores, e na obra dos nos os escultores, tallistas e 

canteiros; que non foron levados por ningún fin estético 

definido, nin propaganda ningunha, ó acentua -las 
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características nacionais do Románico e do Barroco 

galegos, as cales xurdiron naturalmente, ou foron froito 

do ser galego. lsto mesmo ocorre coa actual pintura e 

escultura de Galicia, co expresionismo total que os vén 

caracterizando, e que entronca claramente, nalgúns 

casos, co Románico e co Barroco nosos. As afinidades 

existentes na obra dos pintores galegos actuais, fóronse 

establecendo, a pesar, se se quere, deles; mais, a verdade, 

. para quen saiba velo, é de que existen; como tamén existe 

o que poderiamos nomear unha pintura da lembranza, 

que penso ten algunha relación coa saudade, coa 

morriña, coa nostaixia, co que sexa, e que evidentemente 

conxenia co noso amor e odio de homes. 

O problema do estilo 

Aínda a Academia e o Manierismo, que tanto fixeron por 

acougar ó artista e mecaniza-la arte, erguendo a 

categoría o secundario nel, foron impotentes diante da 

forza extraordinaria da personalidade do artista, e do 

pobo e nacionalidade á que o artista pertence por 

nacemento, caste ou propia decisión. 

Ademais, a tradición artística dun país non se segue nin 

se imita, senón que se vén facendo presente, aínda sen a 

intención do artista; e do xenio orixinal del pódense tira

las variantes desta tradición. Nunca se puido chegar a 

seguir un estilo sen se atopa-lo seguidor -de talento, 

enténdese- con novas formas independentes, como 
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tampouco se puido xamais imitar un estilo sen mata-la 

arte. É propio do home facer que ningún estilo sexa 

eterno. O artista vén a atopar no traballo as liñas do 

propio xeito de se expresar, e con elas as constantes de 

relación coa tradición artística do seu pobo. 

A obra de arte independente do artista 

É falso .que a obra de arte remate en si mesma; máis 

ben comeza en si mesma, na súa relación entre ela e o 

espectador. O artista é un descontento, que xamais fica 

-non pode- satisfeito da súa obra, e non pode dala por 

rematada sen traizoarse a si mesmo; non pode, pois, 

rematar nela ou con ela. A obra é independente do artista 

e da súa v_ontade, e con ela comeza unha nova relación; a 

permanente entre a obra e o público que a ve. O artista, ó 

non dar por rematada a súa obra e librala ó destino de 

toda creación de arte, non fai senón recoñece-la súa 

impotencia para consegui-lo seu ideal artístico, e 

despedir amarguexadamente á perfección pensada. 

A obra total dun artista está feita de refugamentos, e 

destes vén a súa grande humildade fundamental, íntima, 

aínda que na súa apariencia externa, defendéndose, 

semelle ter fachendosas e insolentes actitudes distintas. 

Non existe obra de arte sen esta lo ita do artista contra a 

súa impotencia para levar a cabo exactamente o seu 

ideal, e onde non sexa patente este fracaso interior, este 

drama prometeico da alma do artista. 
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No artista o importante non é que f ai senón o que é 

O realismo que nós tentemos ou procuremos ten que ser 

un realismo cun contido ideal diferente ó do pasado, no 

que interveña a realidade humana, política e social dos 

nosos días; e a técnica do pintor e do escultor deste novo 

realismo, non ha ter senón, como tivo sempre, o carácter 

de medio, de procedemento persoal; o que tivo en tódalas 

épocas nas cales o academicismo, a mediocridade, os 

manifestos, e as regras, non acougaron a arte. 

O artista, segundo un clarísimo concepto de Delacroix, 

é o encargado de ver onde outros, ou o que outros non 

ven. Non se trata pofs, dun realismo procedente dun xeito 

de ver xeral; senón daquel que vai nacendo da visión 

interior do artista, da súa maneira propia de ver, e da súa 

experiencia persoal e tamén social para contribuír coa 

súa arte á renovación da sociedade e da vida; e isto 

porque el contribúe coma o suxeito de calquera outra 

arte, o home de ciencia, e o revolucionario, ó progreso. 

Asemade, ceiba a súa obra, aínda que non o queira, ó 

xuízo, máis que dos homes que o arrodean e que as máis 

das veces o abafan e o cinguen, ós días que virán, ó 

tempo. De pouco lle pode servir ó home e ó pobo dos 

nosos días, unha arte que non o represente nos seus 

desexos e aspiracións íntimas actuais, diante da historia 

vindeira: no caso de que o home e o pobo teñan 

conciencia de si mesmos, e do auténtico significado 

espiritual da arte. 

A arte ha ser, pois, significativa do home do noso 
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momento vital, coma a arte do pasado foi dos homes, das 

necesidades e dos azos doutros tempos. Non se trata de 

que reste para o porvir, como noticia dos nosos días , 

como documento para o que tanto pode servir como non 

a obra de arte, interesa que sexa expresión do drama do 

home desta época, do momento en que lle toca vivir, e 

que sexa espello -coma sempre ocorreu- da loita do 

artista por se expresar con relación ás formas da época. 

Aínda así, non ha ficar como característica toda a pintura 

ou escultura que se faga nestes días; só -coma de cotío 

na historia da arte- se vai salvar aquela obra artística 

infiel ás re gr as e manif estos, que leve imprenta da en si 

mesma o carácter e a intensidade do drama humano 

particular do seu autor, en loita con si mesmo. 

"No artista o importante non é que fai , senón o que é", 

dixo unha vez Picasso; e engadiu: "Cézanne nunca me 

tería interesado se vivise e pensase coma J acques Émile 

Blanche, nin aínda cando a mazá que pintou fora dez 

veces máis fermosa. O que avivece o noso interese é a 

inquietude de Cézanne. E niso aséntase a lección de 

Cézanne; o verdadeiro drama de Van Gogh son as súas 

angustias, o demais é unha farsa". Picas so refírese, non 

tanto ós xestos e angustias exteriores de Van Gogh - as 

que forman o seu anecdotario, e que serven actualmente 

a tantos literatos procurando temas-, coma ás angustias 

producidas polo acto de pintar e que ficaron manifestas 

na violencia expresiva e esgazada de tódolos seus óleos e 

debuxos . Isto · é o que mellor que ningúen, enxerga na 
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obra dun artista calquera outro creador, sexa artista 

plástico, escritor ou músico . Todo o demais, anécdota 

persoal, encanto do motivo, procedemento ou frivolidade 

artística de moda, e o que constitúe o doadamente 

enxergable para moitos -para a arte non hai maioría nin 

minoría-, e o que se vén empregando para a "publi

cidade" de calquera artista. É a farsa á que se refire Pi

casso. 

Sobre a realidade que cingue o artista 

Tense dito, aproximadamente, que todo artista está ó 

servicio de algo, e que todo artista aínda non compro

metido é, dun xeito elevado, propaganda. O artista non é 

un mono solitario, capaz só de imitación e de xestos 

inútiles. O artista é un home, non sei se coa sensibilidade 

máis aguilloada que os demais homes, pero si coa 

linguaxe máis axeitada e fonda que os outros para 

expresa-lo afervoamento, a angustia e tamén o pracer se 

existe, do momento en que vive; e nese sentido, todos, 

dende os pintores e escultores formalistas, tamén 

nihilistas, que son os máis abondosos da pintura 

abstracta, ata os realistas de calquera das ramas vixentes, 

representan as ideas xerais, as inquietudes normais dos 

seus anos de vida. Pode ser, naturalmente, un precursor e 

pode non ser aceptada a súa obra por unha parte dos seus 

contemporáneos; mais as xeracións seguintes atoparán 

en algo, quizais indescritible, desa obra, as coincidencias 
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de moral, de nación e de época. Ninguén dubida nos 

nosos días, en aceptar ó Greco como un artista da 

Contrarreforma, e a Goya como a un pintor popular, 

"socialista", importándonos pouco ou ren que 

manifestasen eles ás súas intencións relixiosas ou 

políticas, ou se sentiran comprendidos ou non nas súas 

épocas, pois opúñanse a elas; nós sabemos cales son os 

elementos instintivos ou razoados que os vencellaron ó 

tempo en que viviron. Esta é unha das forzas da arte. Por 

contra dela, o home vai expresando intuitivamente, 

subconscientemente, os medos, a ledicia, a moral, os 

pensamentos, o modo de ser da colectividade do seu 

tempo; e este é o elemento imponderable que vai xunto 

cos novos problemas, ás novas conquistas técnicas, á 

mellor educación do modo de ver, e da nosa sensi

bilidade. 

Ortega y Gasset acaba de publicar no seu libPo Papeles 

sobre Velázquez y Gaya unhas memorias e avisos da 

época, que serven non só para retrata-lo ambiente en que 

viviu Velázquez, senón tamén para nos dar a coñecer de 

que xeito era ese ambiente, aínda opoñéndose - como 

verdadeiro creador- a el. Aí pode o lector ver que 

distinta era a realidade desa época -á que se opuxo 

Velázquez- da nosa e das que transcorreron entre elas. A 

arte foi sempre, é, propaganda; é un dos roáis aptos e 

eficaces instrumentos para espallar unha nova moral, un 

espírito diferente, un xeito de ver e de ser que logo será 

popular. A arte - ¡como lle doi isto ós satisfeitos de 
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todo!- sempre quere dicir algo aínda que público e autor 

non o desexen, e espállao sutilmente; espalla o espírito da 

época. 

Das dúas direccións da arte 

A realidade non ten límites. Ninguén nos pode dicir do 

seu comenzo e do seu cabo, nin dala por representada. 

Non facemos máis que amos a-la nos a intención de 

exhibila valéndonos da nosa arte. Nin sequera a máquina 

fotográfica, ou o aburrido pintor naturalista -outra sorte 

de máquina- nos dá verdadeiramente a realidade. Esta 

suprema e imposible aspiración da pintura figurativa, é a 

que establece a grandeza dos seus autores de tódalas 

épocas, e a súa humanidade. O que chamamos arte 

abstracta, e as súas conquistas técnicas das que se 

valeron moitos dos mellores artistas do noso tempo, ten o 

límite da imaxinación, da capacidade inventiva do artista, 

e estivo sempre -ó meu xuízo- .ó servicio da arte 

figurativa; e, dende logo, cando foi a arte máxica, 

relixiosa ou simbólica dos primitivos. Non conta a arte 

xeométrica, sen misterio e sen alma, dos musulmáns, 

p~üs ficou reducida nunha condición só decorativa. 

Os chamados elementos abstractos, que responden 

unicamente a unha vontade práctica, estiveron sempre 

dentro de toda obra de arte figurativa cando non se 

esgallan dela para constituír tan só signos e obxectos 

estéticos, e serven para fortificar tamén unha arela tan só 
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decorativa. Estes ídolos gravados, que se teñen por 

figuras abstractas a pesar de "que seuls quelques atributs 

sexuels permettent de reconnaitre" como afirma Le 

Conneur, son unha de tantas maneiras da arte figurativa 

esquemática. Paréceme comprender o que se quere dicir 

cando se fala de actividade creadora soamente plástica, e 

quérese couta-lo mundo expresivo do pintor o ensaio das 

infindas combinacións de formas e de cores. Pero mellor 

entendo cando se di que o pintor de be pó-la súa realidad e 

interior, a súa experiencia, a súa linguaxe ó servicio do 

home en xeral. 

Esta división da arte de tódolos tempos, chegou á súa 

maior agudeza na nosa época. Achámonos hoxe ben 

lonxe -no tempo e na cultura- de cando os pais da 

lgrexa Católica discutían nos primeiros séculos da nosa 

Era sobre esta división, arredor da arte máis ou menos 

intelixible, e sen embargo, no fondo, o problema vén 

sendo o mesmo. De calquera maneira, a condición 

puramente plástica destes, coma a dos pintores 

figurativos, sitúase na cualidade da súa linguaxe; e para o 

tempo, así mesmo, na densidade humana da súa 

mensaxe, a través, non dos seus manifestos, conferencias 

e propósitos, senón das súas obras. 

O presente da obra de arte 

Dende o meu punto de vista, def en do unha forma de arte 

da que as posibilidades de expresión non estean 



reducidas a regras, e onde o real -a miña realidade 

interior reflectindo a exterior-, teña a calidade axeitada 

ó meu espírito; iso sen esquencer por un momento, e 

afirmándoo, que a arte da nosa época está emprazada, 

como ben dixo Gaston Diehl, baixo o dobre signo da 

visualidade e da síntese. A arte diferénciase da ciencia no 

que é unha creación permanente do espírito do home. 

Para a educación do cal non son necesarias regras 

preestablecidas. Creo, coma o sabio Freí Benito Jerónimo 

Feijoo, que: "tal vez es mayor perfección apartarse de las 

reglas, porque se sigue rumbo superior a los preceptos 

ordinarios"; e en arte conta, máis que as regras "o non sei 

que" do que o mesmo Feijoo escribía. 

Eu tento atopa-los medios de expresión axeitados ó meu 

modo de ser; e ó meu desexo: mais poñéndome sempre, 

deliberadamente, no punto de vista da nosa época, do 

presente en que vivimos. 

Na arte, coma en calquera actividade humana, só . 
aparentemente se producen retro-cesos, e non existe o 

pasado senón como expresión, como historia, como algo 

morto, que nós no presente vitali-zamos. Penso que na 

obra dun artista, un cadro, unha escultura, un debuxo, 

non significan nada ou pouco; o im-portante é a 

totalidade desa obra, que é a que nos di da estructura 

mental ou moral do autor. As procuras puramente 

formais dun artista, pódense atopar nunha das súas obras; 

mais a intensidade destas, o só dramatismo de formulalas 

hase atopar máis claramente en toda ela, así como tamén 

42 



a súa relación coa inquietude do mundo, do home, que o 

arrodean. 

Nun mesmo lapso de tempo poden coexistir tendencias 

distintas que poden representar igualmente unha época. 

Hai extraordinarios exemplos semellantemente grandes, 

desas diversas e simultáneas tendencias: Góngora e Lope 

de Vega son contemporáneos, igual que o son San Juan 

de la Cruz e Cervantes, e os uns e os outros sen 

propoñelo, de xeito deliberado, e nas obras de finalidades 

ben distintas, déixannos o retrato das inquietudes do 

momento europeo en que viviron. Négome a adoptar, 

como fan algúns pintores contemporáneos -dende logo, 

coido que os menos- que a creación artística teña que 

servirlle ó home como unha máquina ou un moble, e sexa 

condenada a unha función ornamental e decorativa. O 

home pon na obra das súas mans, o seu sentimento: onde 

non estea reflectido dunha ou doutra maneira, xurdirá un 

resultado mecánico, académico, morto, e non existirá 

obra de arte. 

O mundo interior de calquera home está decote 

invadido polos sucesos e fenómenos do mundo exterior, e 

a linguaxe puramente plástica das liñas e das cores -

coma calquera outra linguaxe artística humana-, se ha 

ser sincera, responderá a dito fenómeno. A abstracción e 

a deformación, como medio de expresión que tanto nos 

preocupan hoxe, son elementos permanentes de toda 

obra de arte, e de tódolos tempos. O pretexto exterior da 

obra de arte xamais se esvae de todo; comeza, en moitos 
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casos de arte clasificado como abstracto, co modelo real. 

Este é o caso dunha grande parte da obra de Paul Klee, e 

de moitos dos pintores actuais que, por extensión, foron 

nomeados abstractos. O problema consiste, para min, en 

que o artista non debe limita-la súa obra ó ensaio e á 

especulación plástica, e moito menos en asegurar que 

esta especulación sinxelamente técnica é o reflexo -

sería ben pobre- do seu suxeito interior. 

Comprendo, e acéptoa como ensaio, a pretensión do 

artista, cando tenta ceibar das formas naturais, do mundo 

sensible, a obra de arte; pero tamén creo sinceramente 

que o artista ten obrigas humanas que fan erma esa 

liberación, ese límite expresivo. A obra de arte .ten vida 

independente da vontade do artista, en unión co público, 

e cos outros homes, e estes procuran, tanto como 

entenderse a si mesmos, comprende-lo que os arrodea. A 

obra artística de calquera xénero axuda a esta 

comprensión, deseo bre ós demais novas visións do 

mundo e, por conseguinte, na relación co mundo, de nós 

mesmos. Na linguaxe da especulación artística abstracta, 

o que foron primeiro formas puras, convértense no 

traballo constante dun mesmo autor, en formas repetidas. 

Algúns pintores teóricos esquecen que unha colección de 

conceptos non fan por si mesmos a obra de arte, que 

existe a necesidade de apoelos á realidade. Agora ben, da 

realidade exterior han nacer as formas máxicas, líricas, 

creadoras, que enriquecen a nosa realidade interior, e a 

nosa calidade de homes. 
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Sobre a necesidade de se ceibar do obxecto 

Case envexo o acto de desdén e de soberbia dos que 

senten a necesidade de desfacerse do obxecto, do home, 

do exterior, cos azos de entrar no propio limbo. Eu sinto 

máis ben a necesidade oposta: a de me ceibar de min 

mesmo, dos meus costumes, das miñas confusións, e só 

no fado da miña obra, á que tento engadi-lo mundo das 

miñas lembranzas e do meu coñecemento , vou 

ceibándome como podo. 

Por isto , todo canto fixen parece nervudo e con

tradictorio, exaltado, nostálxico, fantasioso, tal como 

estou certo de ser, pois así amósase expresado 

claramente nas miñas creacións. Con elas tento axun

tarme á colectividade, seguindo nisto a liña xeral máis 

acusada da tradición artística e intelectual da miña 

raizame peninsular. A invención de formas , os problemas 

da composición e da cor, o ritmo, están guiados en min 

máis que polas regras, pola emoción. "Amo a emoción 

que corrixe a re gr a" , replicou Juan Gris ó aforismo 

racionalista francés de Braque, e esta frase convertina no 

meu lema de pintor. 

O público, o artísta e a primeira ollada 

Creo que o artista debe esixir do público unha cola

boración máis efectiva para a comprensión da obra 

pintada ou esculpida. A calidade dunha obra de arte, os 

valores máis entrañables dela, non se poden descubrir 
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pola soa ollada botada a un cadro, ó percorrer unha 

exposición, e sen dedicarlle ningún esforzo mínimo 

espiritual. A obra de arte esixe a parada do espectador 

diante dela, como tamén, para sentila na súa integridade 

se require unha educación artística anterior. Esixe que o 

espectador tente comprender, entrar na comprensión do 

autor, descubri-la achega deste á arte. Debe reclamarlle, 

tan sequera, igual esforzo que o dedicado á comprensión 

da obra musical e literaria. Nalgún caso, parella atención 

á que dedican á revisión dunha neveira eléctrica. 

Todos coñecemos eses homes que din "isto non o 

entendo", pero que, amais da falta dunha elemental 

cultura artística que faga posible que entendan, amosan 

unha evidente falta de desexos por entendelo, e unha 

indeferencia mental para conseguilo. Creo, outramente, 

ter observado menos honradez na maior parte do público, 

que en moitos artistas que teño por pouco honrados. Así e 

todo, estes e o público che~an ó entendemento, polo 

menos convencionalmente, sen dificultade. Chegaron a 

crear un "modus vivendi" a través dalgunhas convencións 

artísticas; sobre todo esa que nomean "lirismo" e que non 

é, moitas veces, senón falsa e mala retórica pola que 

chegan doadamente, público e falso artista, á 

complicidade. 

O mesmo pasa co amentado e mecánico impresionismo, 

e co amaneirado naturalismo de moitos pintores. Para 

estes, o importante é refugar tódolos problemas da súa 

arte, a prol dos intereses secundarios; e para algún 
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público, o cómodo é coidar e rexeitar por sistema, como 

inintelixible, como sen valor, a obra onde o artista 

presenta problemas alleos a súa falta de sensibilidade e 

cultura. O artista verdadeiro, o realmente afeccionado, o 

intelixente en arte, comprende sempre cando nunha obra 

aparecen verdadeiros problemas; entende sempre aínda 

que se poña na posición contraria á do autor. Fai falla 

rematar co artista pouco honrado, á marxe da súa época, 

levado de calquera interese mercadario; rematar co que 

semella ser artista, e tamén co público falsamente 

entendido, o que está de volta de todo, que non dá á obra 

de arte a súa colaboración sensible e ilustrada, e que en 

xeral, proponse non entender. Refírome aquí tamén ó 

público sectario de escolas, e quero clarexar que o 

público de arte ou literatura non é o pobo. O pobo non ten 

ideas presupostas, e non está de volta de nada, nin o 

supón todo coñecido; el ten, como diría Valle-lnclán, os 

ollos abertos ó milagre. 

Contra deste público de falsos entendidos, e contra 

deses artistas deshonestos, así como contra dos 

mercadeiros avarentos, numerosos dabondo, que serven 

de ponte entre uns e outros, debe loita-lo artista creador 

con toda a súa alma; eles son a negación da arte e do 

progreso. De tódolos xeitos fai falla, no mellor caso, que o 

espectador se fíe menos do seu gusto e menos da 

apariencia externa do cadro, que da súa realidade 

interna. Hai que lle ensina-lo que todo o mundo sabe; que 

a primeira ollada é un engado, que non é de fiar. 
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Sobre a miña pintura 

A miña pintura componse de medios elementais, e de 

cores fortes e vivas. Acentúo as formas para resalta-lo seu 

carácter expresivo, e coido que elas collan importancia 

por si mesmas, independentemente de cada valor, e da 

cor. Procuro facer unha pintura chá, mais fuxindo de caer 

no falso primitivismo; así e todo, trato de facer esa pintura 

chá, construída, de forte carácter expresivo . Fuxo das 

facilidades manuais, e dos "acentos" artísticos, así como 

tamén desa pintura confusa, triste, sucia, e xurdida do 

fregaduxo que poderiamos chamar, para nomealo dalgún 

xeito, existencialista. Emprego valores abstractos na miña 

pintura figurativa, para conseguir novas posibilidades 

expresivas da miña imaxe artística da realidade. Trátase, 

como foi dito, de que con liñas e cores fagamos xurdi-lo 

cadro dun plano; mais, no meu caso, tento facelo, repito, 

coa maior pureza de medios. 

Penso que non existe nature.za ningunha que fique fóra 

do artista e do home en xeral; que non hai necesidade 

interior que non estea apoiada por ela ou nela e, polo 

tanto, son un pintor figurativo, aínda que, pola 

deformación expresiva, faga tamén as miñas 

transfiguracións. Coido que na arte existe a posibilidade 

de moitas clases de xogos fermosos, mais se ternos un 

pouco de sentido da nosa responsabilidade actual de 

homes, debemos pospoñelos para darlle unha finalidade 

afirmativa e colectiva á nosa obra. Resumindo, debería 

dicir sobre a miña pintura, que me limito a pintar; o 
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pintor pensa pintando, e ós demais correspóndelle-la 

clasificación. Alá eles: "obras son amores y no buenas 

razones". 

Unha arte colectiva 

Os puros elementos plásticos poden estar presentes na 

pintura representativa, pola miña parte, loito para que 

estean e, dende logo, considero necesario que o artista 

refugue os temas sen vitalidade. A arte non pode ser tan 

mesquiña que tente soamente xustificar a un autor; 

chegará o día en que o artista, pintor e . escultor, teña 

medios para volver á colaboración co arquitecto nun 

interminable labor afirmativo de loanza da vida. Non se 

poderán facer tampouco, daquela, interpretacións 

demagóxicas, reaccionarias, e falsas da Historia, como 

fixeron nos muros algúns pintores mexicanos; nin 

tampouco o artista deberá afacer se ó gusto dos 

propietarios de casas de apartamentos. 

Digo reaccionario dalgúns pintores mexicanos, 

pensando neses frescos de condición ilustrativa, referidos 

á conquista, e nos que sobresae o seu aspecto de crueza, 

non diferente a calquera outra conquista fe ita en calquera 

época; e, sen embargo, esquéncense, acóchanse, os seus 

aspectos positivos: os referentes á implantación dunha 

civilización máis adiantada. Algo semellantemente 

reaccionario sería se os franceses ou os españois 

destacasen soamente a crueza dos romanos e non o claro 
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progreso civilizante que significou a súa invasión. Esa 

arte colectiva e verdadeiramente constructiva de mañá, 

ten o seu anunciamento primeiro na obra individual e 

revolucionaria dos grandes pintores europeos da primeira 

metade deste século, e no amor ó obxecto artístico, á pura 

obra de arte dos nosos días. 

O meu realismo 

Non se atopará de seguro nos meus óleos e debuxos, 

unha visión á moda do mundo; tampouco tento ser 

orixinal, senón ser eu mesmo. Máis ben poderá atoparse 

neles a lembranza do espectáculo desconcertante da 

diversidade de personaxes do medio en que vivo e loito, 

ou no que vivín e loitei, e das actitudes destes personaxes. 

A realidade da lembranza e a realidade do presente 

mestúranse nos meus cadros. Para este realismo, nacido 

sobre todo da nostalxia, máis c;oncretamente da saudade 

dunha terra perdida, fuxo deliberadamente de todo 

virtuosismo e de todo elemento que non sexa ademais de 

plástico, verdadeiro. 

Un público descoñecido 

No noso tempo existe un público case inédito para o 

artista, cunha limpieza no seu xeito de ser, e o estado de 

inocencia estética en que vive faino aínda capaz de loa-la 

apariencia torda dunha maternidade traballada en pedra 
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por un escultor do pobo, refírome ó público labrego. Para 

que se entusiasmen coa realidade dunha obra de arte, 

non Hes cómpre a servidume maquinal da copia, senón 

da imaxe artística dela. á realidade da natureza faille 

fronte coa súa vida enteira, sordidez noutro aspecto polo 

actual estado da economía mundial, e falta de ilusión; 

máis que a vida faille mante-la virxinidade da súa visión, 

e a extraordinaria sensibilidade imaxinativa que sempre 

o caracterizou. El ve nos ríos, nas árbores, nas montañas, 

en xeral en tódolos elementos da N atureza, algo máis do 

que ve nos quince días das vacacións o público urbano, 

afeito ó pechamento das rúas, dos mu~os, co maxín 

prisioneiro na cadea das cifras e dos costumes, e afeito a 

tódolos convencionalismos. 

O campesiño, coma o home do mar, o pescantín e o 

mariñeiro, vén na natureza tódalas posibilidades de 

transformación e milagre. Lémbrome, pois vén a conto, 

dos vellos labregos labrados de anos do pobo da miña 

caste, co seu día e noite dedicados a cavilar e imaxinar. 

Nos días de choiva, arredor da lareira contan vellas 

lendas fantásticas, que son a súa historia coñecida, e 

narracións de fenómenos da natureza e as súas 

transformacións, que os seus ollos -eles din- axexaron. 

¿Que ten que ver con esta realidade, a grande cantidad e 

de semicultos personaxes urbanos, con ideas aprendidas 

en revistas, ou oídas, que van escépticos da mesma 

realidade, ás· salas de exposicións? Por isto comprendín 

perfectamente cando un escritor norteamericano di cía no 
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capítulo dun libro seu no que escribía sobre un cadro de 

Picasso exposto no Pabillón Español da Exposición 

Internacional de París, que soamente o entendían os 

intelectuais e os campesiños. Naturalmente, fóra desta 

comprensión ficaban os perfectos articuladores da 

máquina de sumar, os burócratas, os snobs, os suxeitos 

de alma entristecida, tódolos novos e vellos 

desenganados de todo; os que sempre están de volta, e 

para quen a realidade, coma a abstración ou calquera 

outra posición artística, é un problema resolto en 

lecturas apren_didas, e ó que apoen a seguridade 

teimuda, atrevida, dos a medias sabidos, dos posuidores 

desa falsa seguridade intelectual que dan o diñeiro, o 

costume da relación social, o bo emprego, etc. 

Ex cluíndo unha minoría de intelectuais e 

afeccionados, á falta de sensibilidade e de ideas de 

tódolos antes sinalados, estase destinando dende hai 

anos a finalidade da obra de a:rte; e os artistas discuten, 

pintan, esculpen, escriben, fan manifestos, dictan 

conferencias, para este enorme coro aldraxante, 

abafante coma un pesadelo. ¿Teñen logo, a inxenuidade 

e a pureza que se lle debe esixir ó espectador de arte? 

Non obstante, hoxe en día é en xeral para eles o gusto do 

artista e o da crítica de arte. Mentres tanto ese enorme 

público de campesiños, por exemplo, que ten condicións 

ideais para a comprensión da obra artística, queda fóra 

da preocupación estética. Mais este é un problema 

social. 
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Unha arte e un espectador auténticos 

A arte, independentemente de que clasifique en cadriños: 

abstracto, expresionista, concreto, cubista, realista, etc., 

ha ser en primeiro termo, verdadeira; e para que o sexa, 

ha reflecti-lo gusto, o carácter, a moral, o modo de ser do 

artista; non a esixencia da moda ou do público medio que 

semella sabe-lo que quere, e ponse voluntariamente 

anteolleiras para non dubidar, para non exercer esta 

facultade marabillosamente humana, natural, da dúbida. 

Por iso, a xeneralidade do público que semella saber, ama 

ó artista trapalleiro que conseguiu unha maneira, e lle 

puxo un cartel, e sobre ela discursa, discute, escribe . 

Unha maneira que, nalgúns, ten aquela dose de literatura 

e daquel "lirismo" necesario, polo visto, para atura-la 

canseira cotiá da trasfega cidadá. 

O artista que vive no contacto verdadeiro coa realidade, 

ou o que viviu e se lembra dela, gaña para a arte moito da 

súa brutalidade. Digo tamén o que se lembra dela, posto 

que hai quen non chega a saber como é unha paisaxe, un 

home ou unha luz, a non velos ata que se acha fóra desa 

paisaxe, dese home, ou desa luz. Así, isto quere dicir que 

non hai artista auténtico que non procure o seu primeiro 

apoio en si mesmo, no contacto coa realidade que vive ou 

que viviu, e na propia experiencia, de xeito que o 

espectador da súa obra vexa nela, non a artista como se 

supón que é, e como semelle ser, senón como é 

:realmente. 
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O artista no mundo actual 

O artista actualmente fai o posible para reatopa-lo seu 

posto social no mundo. O que lle corresponde pola 

evidente función moral que realiza, ademais das outras 

achegas das que tanto se escribiu. Pero vén sendo un 

exiliado permanente na presente estructura da sociedade, 

un heroe illado nas súas loitas. Non obstante, no mundo 

que nace, no que se está a erguer paseniño, con mágoa, 

en cada país, acha o artista consciente da súa función, e 

na súa calidade primeira de home, o seu posto auténtico. 
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NOTAS SOBRE A 

ARTE GALEGA 

Editado previamente no caderno nº 1 

do Laboratório de Formas de Galicia, 1969 





Pensamos que é difícil facer unha síntese 

histórica da arte galega contemporánea. Non 

pode haber perspectiva histórica posible , 

pois, para tela, fai falta distancia no tempo, e a maioría 

dos artistas viven, traballan, e as súas inquietudes lévanos 

a mutacións na súa obra que fai difícil o clasificala. 

Ademais, faltan documentos, monografías, verdadeiros 

estudios sobre a maior parte dos artistas, de xeito que 

faciliten o traballo do investigador. Nos últimos anos 

publicáronse algúns libros sobre a arte galega, o de 

J. Couselo Bouzas La pintura gallega, en 1950; o de 

Fernando Mon é o máis ambicioso, La pintura actual en 

Galicia, que abarca xuízos sobre o maior número de 

artistas contemporáneos, e monografías de distintos 

autores, algunhas moi valiosas sobre a obra de 

determinados escultores ou pintores . Antes, en 1930, 

publicárase Arte Gallego , de Estévez Ortega. Só Galaxia, a 

quen tanto se lle debe, intentou facer unha colección de 

monografías de arte contemporánea que detivo, non 

sabemos ben por que . Existen algúns estudios 

fundamentais de Rafael Dieste, García-Sabell, Lorenzo 

Varela, Luís Trabazo, Castro Arines, Díaz Pardo, Bonet 

Correa, Tomás Barros, Xohán Ledo, Raimundo Patiño, 

etc. De artistas que escribiron sobre algúns aspectos das 

súas propias obras: Castelao, Souto, Colmeiro, Laxeiro , eu 

mesmo, entre outros. Poetas e escritores que escribiron 

máis circunstancialmente sobre algúns artistas: Otero 

Pedrayo, Ramón Piñeiro, Cunqueiro, Ánxel Fole , etc., e 
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escritores máis mozos. Faltan documentos de toda índole, 

dende catálogos, coa presentación dos artistas fe ita por 

críticos ou escritores, ata cartas e notas destes sen 

publicar e que se van perdendo coa desaparición deles. 

Na revista Galicia Emigrante, de Bos Aires, publicáronse 

algunhas notas feitas por Cebreiro, e recollidas por Díaz 

Pardo. En Montevideo, o poeta compostelán Ángel Aller, 

garda algunhas cartas moi interesantes de cando 

Corredoira veu expoñer en Bos Aires. Nesta última cidade 

consérvanse bastantes de Maside, dunha correspondencia 

de moito interese sostida con outro pintor, referíndose 

nelas a problemas de arte en xeral e ós que se 

cuestionaba en relación coa propia pintura. As 

publicacións periódicas galegas non dedican espacio á 

arte galega contemporánea, como non sexa a crítica 

circunstancial ou nota de actualidade referida a artistas 

que expoñen nalgunhas cidades galegas, ou en Madrid ou 

en Barcelona. Non acostuman reproducir obras de 

artistas contemporáneos nin falar demasiado deles. Non 

forma parte da política cultural dos periódicos e, se algo 

se publica, xorde da iniciativa persoal do director ou 

dalgún redactor ou colaborador. Pola modestia da nosa 

economía, e a falta tamén dunha extensa inquietude 

cultural, non hai reproduccións, nin sequera se viñeron 

facendo as máis modestas delas, tarxetas postais, para 

que o afeccionado e os estudiosos gardasen memoria das 

obras destacadas dos nosos artistas. Incluso as 

publicacións literarias galegas de máis prestixio non 
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dedicaron demasiado espacio á arte e non houbo 

tampouco publicacións exclusivas sobre problemas 

artísticos. Bastante disto ocorre coa arte do pasado. Non 

hai monografías sobre os nosos mellores arquitectos ou 

escultores e pintores. Ninguén pode informarse sobre o 

verdadeiro valor, senón seguindo o seu propio xuízo, de 

escultores do pasado como, por exemplo, Moure ou 

Ferreiro, pois non existen sobre eles máis que páxinas 

eruditas e, xeralmente, sen reproduccións; ningún 

estudio que os relacione co medio e coa época europea en 

que viviron, cos estilos dominantes do seu tempo, que 

sirva para determinar en que consistiu a súa achega. Está 

todo por facer neste aspecto, sendo, sen embargo, un dos 

máis importantes de calquera historia da cultura. As catro 

Deputacións galegas e os Concellos das cidades máis 

importantes deberían ter traballado en común nestas 

cuestións culturais, e non o fixeron. Por outra parte, de 

facelo, é posible que as publicacións, da índole que esixe 

a arte, estivesen en mans de arquiveiros e historiadores e 

non de estetas, artistas, escritores, ou eruditos en 

cuestións de arte, de críticos, de xente sensible e 

especializada como ten que ser. Bonome parécenos un 

grande escultor frustrado. Hai trinta ou corenta anos 

pasou de vivir en Santiago e en Madrid a aveciñarse en 

París, e xa ninguén sabe del, ninguén sabe se seguiu 

facendo escultura, se dedicou a outro xénero de arte, ou 

sequera se vive. A falta · de curiosidade das nosas 

institucións culturais, da nosa prensa e, en xeral, das 
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nosas xentes, é lamentable. Mais, institucións e prensa, 

dependen en certa maneira das esixencias dos pobos. Os 

artistas que viñeron a América dende o pasado, que por 

razóns económicas non podían vivir en Galicia senón de 

encargos mesquiños, deixaron de existir para a súa terra 

porque os intelectuais xeralmente non consideraron que 

a extensión de Galicia abarca, dende hai séculos, ata os 

lugares onde os galegos emigran colectivamente, e que 

estes artistas responden, en moitos casos, máis que a un 

medio cultural novo, ó do país onde se establecen, o 

medio saudoso que forma a colectividade de emigrantes. 

É máis, sempre soñaron que traballaban para a súa terra. 

Aínda traballando arredados das comisións culturais das 

ntidades de emigrantes, formadas por xentes de boa 

vontade, mais verdadeiramente alleas en xeral a eses 

problemas, polos seus oficios e falta de inquietudes, que 

aceptan traballar nestas comisións para proxectarse no 

movemento político interno das asociacións. De aí 

proveñen algúns dos "disparates" de boa fe que 

sorprenden e fan sorrir en Galicia. Trátase para 

determinado grupo calquera de adquirir prestixio, non 

importa sobre que iniciativa. Xa é bo isto, aínd~ que non 

lles importe a calidade dos orientadores. 

Unha característica da arte galega parece se-lo seu 

conservadurismo, a permanencia de determinados estilos 

cando estes foron xa desprazados nos outros países 

europeos e aínda da Península. Todo iso ten que ver co 

grao de progreso e inquietude da sociedade en que a arte 
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se desenvolve. Un ensaio sobre a arte contemporánea 

viría a dar novos exemplos dese conservadurismo. Cando 

noutros países europeos, e Cataluña na Península, 

intentaban novas fórmulas e ideas artísticas, en Galicia 

florecía unha arte académica moi de acordo coa de 

Madrid. Gustáballe a representación naturalista 

folclórica, a que se reproducía nas tapas de La Esfera ou 

doutras revistas madrileñas e, nos casos máis avanzados, 

facíase un falso Impresionismo e Modernismo atenuado 

pola Academia de San Fernando. Sotomayor, Taibo, 

Corredoira, Llorens, González del Blanco, Imeldo Corral, 

Sobrino, etc., eran case todos eles bos pintores, tiveron 

unha inquietude galega, mais ningunha estética, e non 

comprenderon, ou non quixeron comprender, os 

movementos que nacían e se desenvolvían neses outros 

países. Eles fixeron a arte que o público consumidor 

quería ter, e cando eles traballaban, non ternos que 

esquecelo, algúns profesores de Belas Artes aínda 

sostiñan, moi seriamente trataban de · demostralo, que 

Goya non sabía debuxar, non consideraban pintura a súa 

época negra; ou que o Greco padecía un defecto na vista e 

por iso a long-ura das súas figuras. E non digamos o xuízo 

que elaboraran de Picasso ou do Cubismo e do Futurismo. 

Descoñecían o Expresionismo dos alemáns ou dos belgas, 

os Constructivistas de Rusia ou os do grupo de Stijl de 

Holanda, por poñer exemplos. Aínda polo 1920 admitían 

rosmando o Impresionismo. Nese ano fíxose a exposición 

de debuxos do álbum Nós de Castelao no Círculo de 
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Artesanos da Coruña. Foi a primeira afirmación da 

posibilidade dunha arte galega diferencial e unha 

apertura ás novas inquietudes. Castelao exemplarizou a 

conferencia que pronunciou con debuxos sociais, e 

elevaba a caricatura, nesa conferencia, a unha categoría 

estética que endexamais se aceptara en España. Facendo 

afirmación sobre unha arte característicamente galega 

pronunciaron outras conferencias, no transcurso da 

exposición de Castelao, Xaime Quintanilla, Vicente 

Viqueira e Vicente Risco . Mais, os mellores exemplos 

dunha arte diferenciada presentáronse arredor de dez 

anos despois con obras de Maside, Souto, Colmeiro, 

Fernández Mazas, etc. Antes, tamén arredor do vinte, 

desenvolvéranse ex emplos de Art Nouveau, menos 

importantes con seguranza cós de Cataluña, mais, moito 

para Galicia, e a penas estudiados. Bello Piñeiro, Camilo 

Díaz, Buj ados, deixaron exemplos de pintura mural en 

Ferrol, en Santiago, en Viveiro, e en óleos e debuxos. Os 

"grandes" tíñanos como representantes dunha arte 

decorativa e menor. 

En escultura, así como Asorey recordaba ás veces a 

Bourdelle, Bonome lembraba algúns escultores do Art 

Nouveau nas súas agudas tallas en madeira e, sobre todo, 

no laúde da tumba de Pérez Lugín do cemiterio da 

Coruña, nunca, que saibamos, destacado. Federico Rivas 

na ilustración, no cartel e no debuxo publicitario tamén 

pode clasificarse entre os que procedían do Art Nouveau 

con exemplos característicos, como o galo que fixo para o 
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cartel que anunciou a saída do xornal El Sol de Madrid, e 

os moitos que concibiu para Perfumería Gal de artigos de 

toucador e xabóns. Castelao mesmo participou deste 

movemento con exemplos que se poden aducir da súa 

obra de ilustrador e de debuxante humorista. Igualmente 

o f errolán Máximo Ramos. Camilo Díaz, ademais dos seus 

murais, fixo moi importantes escenografías e carteis. En 

Bos Aires destacaron, por estas datas, un gran ilustrador e 

debuxante humorista, Juan Alonso, ferrolán e o orlador 

Castro Ribera, os dous adscritos ó Art Nouveau. En canto 

ós gravadores, os de máis sona, Castro Gil, Prieto 

Nespereira, Xaime Prada... por referirnos ós 

exclusivamente gravadores, tiñan, os dous primeiros, 

máis que ver cos da Société des Aquajortistes jranr;ais, de 

mediados e fins do século pasado, cos Meryon e 

Bracquemond, que coas novas buscas iniciadas tamén a 

fins dese século. Prieto Nespereira cambiou nos últimos 

anos. En canto a Xaime Prada fixo linóleos levemente 

expresionistas deducindo moi pouco do debuxo e da 

materia. Outra cousa foi o gravado dos pintores, mais non 

é este o lugar do seu estudio, nin son eu, quizais, o 

indicado para facelo. 

Mais os primeiros, ó noso xuízo, como xa dixemos, que 

poden chamarse precursores dunha arte galega, ademais 

de Castelao, foron: Souto, Maside, Eiroa, Francisco 

Miguel, Colmeiro, Suárez Couto, Fernández Mazas, 

Concheiro, Virxilio Blanco, e. moi poucos outros. Todos 

eles trataron de conciliar unha temática galega coas 
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buscas europeas, acorde cun sentimento social deducido 

da realidade económica e social de Galicia . En 

consonancia con esas realidades, Souto, Maside, 

Colmeiro, aproveitaron as liberdades conseguidas pola 

arte do noso tempo sen perde-las súas individualidades, 

mais, á parte de Colmeiro, que conta con algunhas 

monografías, a de Emecé en Bos Aires con estudio de 

Rafael Dieste, a de Galaxia, cun traballo de Antonio Bonet 

Correa; e de Maside coas dúas obras editadas en Galaxia, 

con textos de Alvaro Cunqueiro, R. García Suárez e 

Ramón Piñeiro, o catálogo de gravados feito en Bos Aires 

para o Centro Lucense e o da exposición circulante que 

se fixo en Galicia e Portugal hai uns anos; de Souto non 

quedan máis que catálogos ilustrados. De Suárez Couto 

scribiu Correa Calderón un estudio; de Eiroa hai unha 

monografía miña; e de Fernández Mazas a penas queda 

nada, nin obra, algún artigo como o que lle dedico u 

Sebastián Martínez Risco en Galicia Emigrante. E nin 

monografías, nin catálogos de Francisco· Miguel, 

Concheiro e Virxilio Blanco . En Madrid trahallaban 

Maruxa Mallo, o seu irmán o escultor Cristino Mallo e o 

vigués José Frau. Souto, Maruxa Mallo _ e Frau 

pertenceceron ó grupo de Artistas Ibéricos fundado en 

1925. Na famosa exposición do Botánico en Madrid, 

dalgúns anos máis tarde, Frau expuso con Dalí, Bores, 

Cossío, Alberto Sánchez e Ferrant. Cristino Mallo foi un 

dos debuxantes de El mono azul e Maruxa Mallo facía 

polo ano trinta unha pintura de tema popular e de oficio 
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audaz. A inquietude de Souto na época anterior á Guerra 

Civil española empezada cos seus óleos e estampas a 

tintas de tema social, continuouse cos óleos da guerra, e 

os moitos debuxos e litografías que fixo ilustrando 

publicacións da Fronte e publicando algúns álbumes que 

se editaron por entón. Maside antes fixo a exposición 

máis audaz que se fixera en Galicia, polo ano 1929 ou 

polo 30, en Amigos del Arte de Santiago, uns vinte cadros 

de forte carácter expresionista que lograron o entusiasmo 

dos estudiantes, pero dos que el, con seguranza nalgún 

momento de depresión, se arrepentiu e destruíunos, 

dubidando sempre da propia obra. Creou un xénero de 

estampa galega non seguido, que saibamos, ata hoxe. 

Toda a súa obra está suxeita a un rigor constructivo e 

depuración formal que non tivo par na pintura galega. 

Colmeiro publicou en Bos Aires un álbum de puntas secas 

La Ofrenda, e dous álbumes de debuxos. Fixo ilustracións 

para libros das editoriais Poseidón, Atlántida, Emecé, 

Nova, desta cidade . Ilustrou entre outros, a Virxilio, 

Rodrigues do Padrón e Manuel Antonio. As ilustracións 

para de Catro a Catro contan entre as máis importantes 

que se fixeron dun libro galego. Colmeiro foi asemade un 

precursor polo ano.1934 ou polo 1935 do que se chamou 

máis tarde a Abstracción Lírica, con paisaxes de Silleda 

que debe gardar na súa propia colección. Coma Colmeiro 

dos Abstractos Líricos, Laxeiro foino dos lnformalistas. 

Contemporáneo dende Vigo, sen sabelo, da Action 

painting, como o amosa nos debuxos da monografía que 
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lle fi x o Xosé Ruibal e nalgúns óleos de entón que 

culminaron cun autorretrato feito en Bos Aires. Foi na 

Península un precursor de Saura do que non se fala. 

Francisco Miguel, un pintor coruñés malogrado, vivira 

algúns anos en México. Traballou en equipo cos grandes 

muralistas dos que foi amigo, Rivera, Siqueiros, e expuxo 

na Habana e México antes de volver a Galicia, onde fixo 

unha pintura que poderiamos clasificar, se tivesemos 

necesidade de clasificalo, moi preto do Realismo Máxico. 

No ano 35 ou no 36 tivo un grande éxito en Madrid, coma 

o tivo antes na Coruña nunha mostra da Asociación de 

Artistas. Vivía en Mera de facer batiks. Luís Huici, outro 

pintor, escritor, promotor de empresas de arte, axudaba a 

Francisco Miguel, como o fixera con Souto, Concheiro e 

Fernández Mazas, así como con cada artista galego que 

tivese necesidade de apoio pola incomprensión do medio 

en que desenvolvía a súa arte. Mais, destas figuras 

galegas terá que falarse detidamente. 

Tense que falar de cantas cousas se fixeron na Galicia 

de non hai moitos anos, ás que non se lles dá a 

importancia que teñen e facendo que este país non conte, 

á hora de facer crónica e resumo da arte peninsular. En 

Bos Aires fixéronse gracias a min antes que noutras 

partes e por outros artistas, novas achegas ó gravado en 

metal e en madeira, utilizando metais con retícula de 

fotogravado e collages de materiais distintos para o 

gravado á parte das miñas achegas ó libro. Tamén volvín 

a darlle importancia ó estarcido, que comecei a facelo en 
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Santiago, para carteis estudantís, arredor de 1931. Mais 

disto non me corresponde escribir, aínda que é noticia. 

Laxeiro, Castro Arines, Trabazo, Anxel Xohán, 

Colombo, Lugrís, Prego de Oliver, etc., seguen no tempo a 

Souto, Colmeiro, Maside, moi poucos anos despois destes. 

Eu publicara na revista Alento un chamamento, quizais 

para hoxe inxenuo, atendendo ó tema máis que a outras 

cuestións, sobre unha arte da terra que coincidía coas 

inquietudes de entón. Moito antes, en 1922, Alvaro 

Cebreiro e Manuel Antonio fixeran un manifesto, ¡Máis 

alá! que podería vincularse cos manifestos futuristas de 

había poucos anos. 

Outra inquietude sen eco oficial foi a da arte mural. 

Souto e Colmeiro fixeran bosquexos arredor de 1935 para 

levar ás paredes de edificios públicos. Polos de Souto 

fixéronse xestións no Concello da Coruña sen que 

chegasen a formalizarse . Anos máis tarde, Colmeiro, 

Laxeiro e eu, fixemos diversos murais en Bos Aires, 

levando ás paredes temas galegos, ou galegos na súa 

concepción. Colmeiro fixo algún en Galicia ó seu regreso. 

Laxeiro fixéraos antes de vir a Bos Aires. Tamén os teñen 

feito Urbano Lugrís, Prego de Oliver e outros . Desta 

xeración é o vigués Botello, pintor con influencia 

gaugueniana que hai anos vive en Centroamérica. 

Arredor do ano 40, poñemos unha data quizais 

caprichosa, xorde outro grupo importante de artistas: 

Díaz Pardo, Xohán Ledo, Pesqueira, Lago Rivera, María 

Antonia Dans, Tenreiro, Labra, García Patiño, Antonio 
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López, Molezún, etc., de tendencias distintas, dende o 

figurativismo realista á abstracción, e todos eles moi 

importantes para a nova pintura galega. Díaz Pardo, que 

expuxera en diversas cidades españolas e en Londres, 

expón en Bos Aires nunha mostra heteroxénea, onde 

participaron Maside, Laxeiro, Prego de Oliver, Pesqueira 

e Xulia Minguillón co escultor Faílde Gago. Publicou 

diversos álbumes de debuxos e ilustrou narracións 

propias e doutros escritores. Mais todas estas notas 

escritas tal como lle acoden a un os datos á memoria, 

proban o difícil que é facer unha pequena historia da arte 

contemporánea galega sen documentos e sen estudios en 

que apoiarse e sen ser inxusto. Descoñecendo as obras, 

non só dos artistas máis novos, senón as de moitos anos 

dos de máis idade e consagrados. Na obra de Souto, por 

exemplo, f eita en México, con ta, como moi importante, a 

carón dos óleos e as estampas, as ilustracións que fixo 

para publicacións galegas, ou para libros de Baudelaire e 

Rémy de Gourmont, non coñecidas en Galicia. E a penas 

se coñece ren de Fernández Granen que vive en Nova 

York. Algúns debuxos surrealistas feitos para o grupo 

francés de André Breton e unha exposición nunha galería 

de Madrid. De todo o que veu facendo Reimundo Patiño, 

pintor e teórico do grupo de Estampa Popular Galega, que 

xunta artistas importantes, mozos e xa consagrados, a 

penas se pode facer aínda historia, pois, coma ocorre cos 

que pertencen a xeracións anteriores, non se escribiu 

sobre a arte deles máis que artigos ditirámbicos de 
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compañeiros de xeración ou de periodistas amigos. Ou do 

grupo mozo de Ourense, que tamén agrupa moi valiosos 

pintores e escultores. Contan moito o debuxante Pérez 

Bellas, de Vigo, e a súa dona a pintora Mercedes Ruibal, 

que comezou a pintar a carón de Laxeiro en Bos Aires. 

Coma o pintor Castillo que vive fóra de Galicia, en Suíza, 

máis que tamén comezou en Bos Aires, e do que 

tampouco se sabe nada na súa terra. 

Teñen que facerse moitos estudios parciais da arte 

contemporánea, por xeracións de artistas, por grupos 

xunguidos por parecidas inquietudes saltando xeracións, 

por xéneros de arte, sobre artistas illados, etc. Trátase de 

medio século de arte que hai que historiar, e non se pode 

limitar, o que o faga, a sinalar datos persoais sen máis, 

senón que ten que xulgarse a obra de artistas e grupos de 

acordo coas condicións sociais e económicas de Galicia e 

en relación co mundo, coa arte do mundo. Fixéronse 

moitas cousas en cincuenta anos, como se fan en 

calquera país, e as xentes, entre estas teñen que contarse 

naturalmente os críticos, esquecen ós mortos. O caso de 

Virxilio Blanco, de Villafínez, un pintor malogrado pola 

súa vida, e dos inxenuos Ben y Bóo, e Landín, en 

Santiago, Amenedo en Cuba, Puente Castelao en Bos 

Aires, e que sei eu cantos máis, artistas todos que soñaron 

engrandecer co seu nome a Galicia. De tódolos xeitos 

penso que estas son notas para ordenar, para ter en conta 

e continualas con novos datos, e xa non de memoria. 

Mais, insitimos, o posible historiador ten que contar coa 
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existencia de artistas galegos fóra do territorio de Galicia, 

nesa extensión de Galicia que é a emigración. Non se 

pode prescindir dos que traballan fóra, pois proxectan a 

Galicia · lonxe dela e polas mesmas razóns que ningún 

país da terra renuncia ós seus fillos. Picasso, coma Juan 

Gris, ou coma o escultor Julio González, nos nosos días, 

non deixan de contar na historia da arte española 

contemporánea, e o seu labor fíxose na súa totalidade, ou 

case, fóra de España. O emigrante, sábese, non vive na 

terra, tena incorporada ó seu ser. 
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