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No presente ano celebramos o cen-

tóricos... acaban covertíndose en mensaxes e reflexións

tenario de Luís Seoane, un dos artistas

sobre temas universais como a liberdade, a vida, a

e inelectuais galegos máis importantes do século XX.

morte, a dor...

Seoane transmite a través de toda a súa obra un
novo concepto multidisciplinar e poliédrico da arte en

Toda a súa actividade estivo sempre ao servizo da nosa

Galicia. Pintor, debuxante, gravador, ilustrador, muralis-

terra, tanto en Galicia, como na Arxentina, en época de

ta, editor, xornalista, poeta, ensaista, ceramista, xestor

potguerra, e de novo en Galicia na derradeira época.

cultural... pode ser considerado como un artista global

Tivo en Isaac Díaz Pardo un colaborador e compañeiro

que tivo sempre a Galicia como guieiro monotemático.

inseparable e xuntos desenrolaron unha frenética actividade que se concretou en numerosas “empresas” entre

Conseguíu que a súa obra con temática exclusivamente

as que debemos destacar o “Laboratorio de formas de

galega traspasara exitosamente o ámbito local. Partindo

Galicia”.

do noso entorno e da nosa realidade tansmite e proxecta ao exterior unha imaxe que acaba convertíndose en

A “Fundación Luís Seoane” é a súa legataria e desenrola

mensaxe universal. As súas obras que reficten a reali-

dende o ano 2003 unha impagable labor de custodia

dade galega a través da paisaxe, o pobo, o mundo

e difusión da súa obra cuxo cerne foi permanentemente

da emigración, os personaxes populares e mesmo his-

a identidade galega.
5
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«Caballero saluda al sol», s.d.

L u í s S e o a n e:
a memoria da estirpe
Alberto Ruíz de Samaniego

O

tos; dos acontecementos artísticos

súa estética e de todo o seu

ricas e que, singularmente, el, entre

con severidade a súa propia lexiti-

universo, é unha fonda atmosfera

poucos, soubo entender e incorporar

midade. Como sinalou Karl Kraus,

moral que tinxe a súa existencia

a esta tradición estética en Galicia.

a verdadeira meta é a orixe, e todo

enteira e que determina, tamén, a

Infaliblemente, diriamos tamén, uni-

periplo arredor da terra acaba por

súa posición e conviccións artísticas.

camente os que aportan as novida-

nos conducir ao noso punto de par-

Seoane sábese, neste sentido, un

des en principio sacrílegas, as máis

tida. É esta dupla refracción, cara o

herdeiro, pero un herdeiro que non

inopinadas son, ao mesmo tempo,

futuro e ao tempo cara o primevo,

se vai contentar con fosilizar a simple

os que conservarán e conducirán

misteriosa e tan singular, case diria-

lexitimidade da tradición e do pobo.

á luz as verdades máis senlleiras.

mos fatal, en Seoane, a que fai

Debe sempre recordarse que Seoane

En Seoane isto constitúe non só

deste gran cultivador e entusiasta

posúe unha enerxía e un ánimo espe-

unha norma de conduta artística

da metamorfose, da transformación

cial, xustamente a que lle concede a

ou intelectual, senón mesmo unha

como único signo de conduta, polí-

forza de realimentar esta memoria e

norma de vida: o elemento verda-

tico, social, plástico, educacional, a

saber –escritural pero tamén sígnico,

deiramente revolucionario, o máis

que o fai tamén consciente –tal vez

icónico, emblemático en todo o sen-

autenticamente novo, isto é: o máis

o máis consciente entre os seus con-

tido da palabra–. Seoane sábese

vivo dunha época, resulta ser sempre

temporáneos– de servirse e de servir

integrado na tradición que ven de

aquel que se incardina, dunha forma

a unha sorte de conservadurismo

Murguía e, antes, do Padre Feijoo

ou doutra, nas raíces ancestrais máis

interior, a unha tradición consciente

e que culmina en Castelao, pero

profundas da inmemoria.

que o ligan á idea de valores dura-

que debe apreciarse en Luís

terminan nunca de tomar consciencia

Seoane, como baseamento da

que constituirán as vangardas histó-

disto, o que, indudablemente afecta

da que el, Seoane mesmo, séntese

bles e hereditables, aos ancestros e

integrado e ao tempo, por dicir así,

Velaquí a verdadeira lei interna do

antepasados, que baixo o seu propio

rebelde, na medida en que, alleo a

sistema estético de Seoane: en xeral,

punto de vista, o determinan. Neste

todo seguidismo, el toma a súa lexi-

os representantes profesionais da

sentido, ninguén como Seoane viviu

timidade no curso dos acontecemen-

novidade, os actantes do Novo, non

baixo as consignas da transmisión
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valor de primeiro rango. Todo isto hai
que confirmalo observando as súas
paisaxes e as súas materias pintadas,
os bodegóns –e o seu gusto polos
pintores de bodegóns, de Holanda
e o clasicismo español, de Zurbarán
a Juan Gris–. Pero hai que velo
ademais, e especialmente, nas súas
mulleres, nas maternidades e nesas
matronas solemnes e ensimismadas
que saen e permanecen chantadas
no solo, na terra, e que non parecen
glorificar outra cousa máis que o
momento feliz e grávido da presenza.
Unha presenza plena, fermosa, isto
é: plena de forma. Un momento, por
dicir así, sagrado. As mulleres de
Seoane son grandes, efectivamente,
e pousadas, elas manifestan a forza
e a duración inmemorial dos grandes
afectos, dos sentimentos profundos
que conforman tamén aos homes, e
fan a súa grandeza. Este repouso,
sen o cal non pode nacer nin resistir
ningunha civilización, que encarna
sen dúbida a muller e, por veces, a
terra mesma, é o que se lle promete
ou lle está prometido e por vir ao
home en Seoane. O estilo de Seoane
reflectirá esta tendencia, resultado
da concentración ao máximo das
forzas da natureza. Pero, por iso
mesmo, xunto co repouso, aparece

«El ceñidor de Venus desceñido», 1947

a convulsión, as terras e os demais
elementos (fundamentalmente o mar,

de valores míticos, e baixo a enseña

da arte que se funda nun antes.

pero tamén as forzas tectónicas e os

do amor polo país que o viu nacer.

Desde esa ontolóxica anterioridade,

aires), en convulsión e tremor dionisía-

O respecto dos antepasados non

sen embargo, a arte procurará e se

cos, case e por veces en ebriedade

só está no berce de todo o que fai

buscará ou cumprirá as súas imaxes

pánica. Porque hai efectivamente

e predica, senón na forma en que

no porvir.

algo arcádico en Seoane, pero aínda

o pon en práctica e o desenvolve.

máis que arcádico hai algo épico,

Así, atoparemos sempre en Seoane,

A arte, sostiña Nietzsche, relaciónase

mesmo por veces fero, ou rabioso

por un lado unha radical esperanza

coa piedade. Piedade pola terra,

que el se encargará de manifestar

no porvir, e nesta perspectiva a arte

pola duración ou existencia na terra,

e mesmo glorificar. Concentración

funcionará sempre ou será enten-

sobre a terra, da terra, poderiamos

ao máximo e estoupido máximo das

dida como a arma dese porvir, o

dicir, pensando en Seoane. Neste

forzas naturais.

anuncio tal vez dunha civilización

seu estraño espectáculo: un radical,

absolutamente nova, e, ao mesmo

un marxista convencido, para quen a

Nese ciclo, só nese ciclo, se des-

tempo, ou ao lado, unha concepción

duración sobre a terra configura un

envolve a duración, se mantén a
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presenza do mundo e da terra. Só
aí se respecta a gran duración dos
valores humanos máis salientables,
no medio, na duración que se renova
e fecunda por estoupidos e reciclos
continuos. Vistas así as cousas, hai
un concepto central en todo o universo de Luís Seoane: a importancia
da memoria. A memoria, efectivamente, sería a nai de toda duración
humana, e por tanto de todo estar
na terra. Ela é a súa forza primitiva,
a súa garantía. A memoria en tanto
que creadora do home, e de toda
sorte de comunidade –e comunicación– humana. Hai sempre, no sistema poético e plástico de Seoane,
como un acto de gratitude cara á
memoria –diriamos tamén de gratitude da memoria–. Un sentimento de
que se depende dela, do seu pasado
–ou mellor: do seu pasar–, dun xeito
ou dun modo biolóxico, pero ao
tempo

intelectual

e

psicolóxico.

Mesmo diriamos que se pode producir, por parte de Seoane, unha certa
esaxeración de esta dependencia,
deste sostén. Unicamente para poder
albiscar, desta forma, interpretacións
máis fecundas. Concentración absoluta, pois, sobre aquilo que está
no fondo inmemorial da especie e
da comunidade, aquilo que funda.

«El ceñidor de Venus desceñido», 1947

Porque é considerado un feito psicoético cardinal e decisivo, unha
parte importante da existencia do
pobo e, singularmente, de Seoane

responsabilidade diante dos séculos

case como un fatalismo nietzscheano

como intelectual, escritor e creador.

–pasados e por vir–. Vontade dun

e mesmo demoníaco. Non estamos

Por tanto, duración, continuidade,

pobo que se quere, ou dun home

tampouco diante dos hábitos dun his-

tradición renovada como base, no

que quere un pobo solidamente arrai-

toriador. Este culto dos ancestros non

home, de toda cultura, de toda inte-

gado e, aínda máis, solidamente

ten nada en común nin coa tendencia

lectualidade, de toda humanidade.

encadeado cara a diante e, por

a ver todo baixo un ángulo histórico

Isto vese moi claro no Manifesto do

iso mesmo, cara o antes. Non esta-

nin tampouco cun certo determinismo

Laboratorio de Formas, por exemplo.

mos falando aquí dunha tradición

de tensión pasiva e ineluctable, no

considerada como un refuxio, ou

que a carga da tradición se con-

Pero esta vontade de continuar a

peor aínda: como unha fórmula que

verte nunha pesada lousa de infe-

tradición non pode entenderse máis

petrifica ou esteriliza nunha sucesión

cundidade. Ningún outro autor como

que como vontade de autoridade,

de clichés, senón da tradición como

Seoane tan singular, tan único dentro

ou mellor aínda: como vontade de

unha paixón, como un arrebato,

do seu tempo e circunstancia, e, ao

9
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mesmo. Nada, pois, de resignación,
ningún residuo de determinismo en
sentido pasivo, senón unha clara solidariedade coas distintas xeracións,
habidas e por haber, unha responsabilidade que pensa por xeracións.
Unha firme actitude de buscar o
futuro non só construíndo o porvir
senón mirando a través do pasado.
O futuro será de redención, precisamente pola redención mesma do
pasado e que dá o pasado, exaltándoo en lugar de renegalo.
Neste punto, o pasado non é sola
ou unicamente un valor simbólico, un
soño tímido ou delgado, unha posibilidade perdida de futuros, senón
que é unha creación por si mesmo,
unha creación do artista en certo
modo visionario. O pasado é así
moito máis que unha mera lectura ou
unha interpretación, é un horizonte
de expectativas, é un sinal do destino de verdade ou autenticidade. O
artista, efectivamente, en tanto que
produtor de pobo, de comunidade.
Velaí o esforzo heroico de Seoane,
o seu dinamismo lendario. Traballa
por un porvir, e o traballa redimindo
Gravado incluido en «O conde asesino de Sobrado e outros grabados», 1971

e traballando todo o que foi. Pois a
resposta do pasado é como oracular,
non se comprende máis que sendo

mesmo tempo, ningún outro como

ridade ou nobreza que lexitima a

construtores de futuro e, por tanto,

Seoane tan cheo de nostalxia polos

quen se proba nesa proba. Non só

coñecendo o presente, como fan as

ancestros, ningún outro, desde logo,

a marabilla, pois, da memoria, ou o

meigas, as bruxas, as adiviñas e sibi-

insistiu tanto nesta forma de “pensar

feito de ser herdeiro, senón o perigo.

las que pintara e gravara o propio

por xeracións”, de pensar tamén a

Este dobre sentimento de heredade é

artista, tantas veces.

través da cabeza de outros.

importante. Ser herdeiro representa
un favor e un perigo, todo herdeiro

Por tanto, e volvemos de novo: nada

Pensamento por xeracións, este sería

porta á vez signo e insignia. Seoane

que ver en Seoane cunha tradi-

tamén un bo adagio para achegarse

sabe, é un gran lector e un fervoroso

ción restritiva e restrinxida. Máis

a Seoane. Para el, diriamos, todo o

intérprete de signos, da estraña toma

ben cun encadeamento de lazos

que é bo é herdanza, o que non é

de conciencia dos vínculos de san-

e veneracións, de ritos e hábitos.

herdanza é como imperfecto, tal vez

gue, sente, por dicir así, o orgulloso

É esta enerxía que corre tras o os

simple bosquexo ou esbozo. Neste

fatalismo de esta relación do imaxi-

séculos a que lexitima e prepara ao

sentido, Seoane sabe ben que é

nario, do imaxinativo e á vez estrito

individuo, a que, á vez, disciplina e

perigoso ser herdeiro. Que require

cos ancestros. E esta relación non

exalta o seu ánimo. Case diriamos

unha responsabilidade e unha auto-

para de crecer, cos anos e co exilio

que hai en Seoane como un orgullo
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dos ancestros, un orgullo

mente el mesmo, e que se

ancestral que representa

sabe independente. Home

unha

responsabilidade

que camiña ou cabalga só,

ancestral. Unha boa resi-

sen obediencia de ninguén,

dencia na terra depen-

como un gaucho, segundo o

dería disto, precisamente.

mito austral. Home de rigor

Dunha boa herdanza, ou

e valor. Home que proba

dun bo mantemento desta

a existencia no que ela ten

condición inicial: o artista

de terrible ou de aleatorio,

non é máis –nin menos–

pero que di si a ese combate

que aquel encargado de

e enfrontamento. Home de

soster esta cadea ininte-

firme vontade, home, como

rrompida, el soporta unha

dixemos, de coraxe, que ten

sorte de capitalización da

a fiereza e o desexo de un

Herdanza que se distri-

inimigo. Tal é o guerreiro

búe a través das diferen-

de bravura, característico de

tes xeracións. De novo,

Seoane. Aquí onde a idea

pois, a existencia como

mesma de coraxe ten que ver

unha prolongación secu-

tamén coa idea de coraxe

lar, unha duración. O que

espiritual e intelectual.

é a duración é xustamente
isto: unha tradición non
interrompida,

velaí

Figura, 1945

Neste punto, Seoane glorifica a miúdo a bravura do

un

valor de primeira orde, para Seoane.

de morte, en certa maneira, que é

animal, o touro por exemplo, na

Por iso, habería que relacionar aquí

tan próxima da vontade de saber.

medida en que o animal simboliza

o regusto medieval característico de

Habería que situar nesta orde a

o que de máis coraxoso hai no

Seoane, o seu ánimo polas xustas e

predilección polas estampas e os

home mesmo, ou mesmo o animal

os poderes, ou as potencias vitais, da

gravados xermánicos en Seoane,

que hai en el. Velaí a bravura do

nobreza anterga, ese seu sentimento

ese seu gusto polos triunfos e as

animal que pode chegar ata a

próximo á dimensión do heroe e ese

danzas da morte e os rituais entre

morte mesma, o seu humor belicoso

iconismo por veces tan próximo da

o macabro e o sardónico, típicos de

que forma parte instintiva da propia

heráldica.

Jacques Callot, ou de Posadas, os

vida. O guerreiro, ou o animal, son

corpos feros dos pintores da reforma

felices na medida en que colman

Pois, certamente, un dos emblemas

(Cranach, Grunewald, Durero) e os

a existencia asumindo os embates

máis característicos do sistema poé-

desastres goyescos, as deforma-

máis fortes da vida mesma. En

tico de Seoane, é o do guerreiro

cións e os monstros de Picasso ou o

certa maneira esa vida, en Seoane,

medieval. Un solitario desespera-

Bosco , as críticas brutais de George

postula ou reclama unha enerxía

damente só, cabaleiro batallador

Grosz e dadá. Hai, efectivamente,

potente, mesmo perigosa, pode che-

en medio do terror e unha ruta

un gusto polo fantastique do Norte,

gar incluso ao sacrificio. Cómpre,

incerta. Os cabaleiros ou guerreiros

polas soidades dos bosques e polas

pois, un estado de alma heroica,

de Seoane son homes de ferro, de

escuridades do mundo feudal. Pero

para soportar eses embates. A ver-

mirada fera, son como cabaleiros

sobre todo, nos interesa destacar

dade é para Seoane unha cuestión

á la Durero, un dos seus artistas

esa figura, tan da Reforma, tamén,

de coraxe, e de resposta de coraxe.

de cabeceira. A vida, en certa

do guerreiro de coraxe. O home

Os guerreiros son os que verdadei-

forma, é tamén para Seoane unha

coraxoso ou belicoso (como, disque,

ramente honran a vida, precisa-

cabalería. Cada un debe estar pre-

foi o propio artista) que, alma inflexi-

mente porque é a eles a quen se

parado para o combate. A vontade

ble, elixe enfrontarse con todo tipo

opón maior hostilidade. O sacrificio

de coñecer e construír leva apa-

de forzas demoníacas ou de morte.

do guerreiro modela todo o sistema

rellado un loita salvaxe. Vontade

Home que ten a coraxe de ser fera-

ético do autor. O pensamento, a

11
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«Guerrero antiguo», 1965

Mesmo máis do que o propio Seoane
é consciente, que xa é moito, Luis
Seoane é, sen dúbida, un herdeiro.
O seu vínculo, coido eu, aínda está
máis entroncado cunha anterioridade
mítica –que repousa nos dolmens e
nos signos petroglíficos, no trisquel
céltico e na Idade Media– que no
futuro, para o cal sempre queda
unha esperanza. E esa anterioridade
ten moito que ver, claro é, co país da
infancia, con esa terra media perto
de Santiago perdida no decurso da
existencia. Pero ten que ver tamén
cunha especie de pathos que diriamos profético, algo que está moi
presente na súa poesía, pero non
só. Esta herdanza da que falamos
irradia como un impulso solar, consume e consúmase nun ímpeto que
nos conecta directamente cos tempos
inmemoriais e con dimensións xeolóxicas –tan presentes en moitas das
súas paisaxes–. Esta forza de irradiación é transmitida e renovada polos
creación artística, o coñecemento,

Velaí tamén, quizás, a liberdade,

signos estéticos, que non teñen outra

son a guerra, unha cabalgadura

unha liberdade, así mesmo, de ton

misión, tal vez, que a de comunicar

temeraria entre a morte e o destino.

protestante, de un belo humor caba-

e manter esta transmisión, amasar e

O guerreiro é un monstro de coraxe

leiresco. Unha creación moi próxima

conducir esta cadea e este poder, de

e curiosidade, un aventureiro, e

ao espírito do home, así chamado,

xeración en xeración.

un descubridor nato. Dureza, pois,

septentrional, do espírito xermá-

fiereza mesmo, reciedume, gusto da

nico. Espírito viril, e en certo modo

Neste punto, atopamos, de novo,

descuberta: estas son as virtudes

activamente angustiado e de vigor

outra dualidade típica de Seoane: a

cardinais de Seoane.

ascético. Espírito guerreiro como

do atavismo e a culminación da cul-

símbolo das forzas e do gusto polo

tura. Nova síntese se cadra do incon-

Podemos contemplar tamén os bode-

extremo, que habería que comparar

ciliable, novo sentimento de media-

góns de Seoane baixo esta perspec-

e tensionar, de novo, coa gravidade,

ción entre o pasado e o futuro. Entre

tiva: materia endurecida, resistente,

a dozura e a ensoñación plácida, o

a animalidade por exemplo ancestral

ruda e dura como un guerreiro,

ensimasmento arcádico da muller en

do monstro e o rastro sempre auroral,

áspera como un cabaleiro andante.

Seoane.

lumínico, matinal, do anxo. Seoane
12
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«Guerrero antiguo», 1954

ou a maxia dos extremos. O seu
estilo configura o extremo en sí,
diriamos, un movemento como de
crescendo continuo, unha ambición
continua da forma por ultrapasarse,
por ir sempre máis lonxe do que ela
mesma é. Neste sentido, a figura do
mar en Seoane pode funcionar como
un emblema axeitado: negación da
seguridade da terra firme, espazo
abrupto e espléndido que funciona
como un presentimento de aventuras
sen fin, de aperturas nas ribeiras do
espírito. Promontorios, caídas extremas no aberto, movementos de liñas
turbias sen fin, canto pleno de beleza
tráxica, exaltación, en fin, do alén; alí
onde desaparecen todas as seguridades e todas as forzas determinantes.
Emancipación de toda ribeira antiga,
a mar como eterna promesa de recomezo. Preludio perpetuo de novas

O home atávico reúnese, por dicilo

e valor dos símbolos. Os símbolos

costas por chegar. Toda a actitude

así, ou se promete ou destina cara

proban a propia continuidade dos

de Seoane se define por este estado

ao escalón máis alto na orde dos

ancestros culturais. Proban tamén,

como de soño flotante, híbrido, osci-

valores bioculturais. O sistema cul-

ou funcionan, como síntomas profé-

lación ou temblor que precede inme-

tural é, tamén, un organismo, e

ticos ou anunciadores, como unha

diatamente á ensoñación. Suspensión

como toda creación orgánica non

sorte de presaxios sobre o propio

entre a materia ou o continente natal

pode máis que crecer ou decaer;

destino da cultura ou do grupo

e o ardor dunha nova singradura.

unha estabilización é imposible.

social: De novo, é misión da arte

Tal é, tamén, o que emblematiza a

Crecer significaría perfeccionarse.

inserilos, para lexitimalos e facelos

figura do paxaro: un tránsito leve,

A duración mesma acredita necesa-

poderosos, dentro do destino social.

un fulgor prodixioso de luz e dina-

riamente a altura da evolución cultu-

O ancestral, ou o inmemorial, está

mismo. Animal lixeiro e simple que se

ral: a máis anterga é, forzosamente,

sementado de signos escuros e ago-

dirixe ao afastado, ao máis aéreo e

a máis alta de valor. Deste xeito, os

chados, diversos destinos proféticos

lonxano. Promesa da luz. O paxaro

homes valiosos son, como Feijoo –o

están nel concernidos; e esta ten-

apunta sempre, como o mar, a unha

padre Feijoo...–, por exemplo, son

dencia, tendencia mítica, anterga,

inmensidade libre, ese é o seu habi-

sempre os homes de máis longa

está profundamente arraigada no

tar. O paxaro como figura de precur-

memoria interior. Para que esa per-

seu ser. Os símbolos son modelos de

sor. Síntoma que anuncia o paso cara

manencia e desevolvemento se pro-

conduta, son iconas exemplarizan-

ao océano de porvir.

duzan, Seoane sabe da necesidade

tes, globalizantes. Condutores da
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enerxía. Sen os mitos e os símbolos,

esencial, por descubrir e revelar, un

rase, por exemplo de novo no mito

pensa Seoane, toda cultura perde o

valor de futuro. Non se describe a

da paisaxe, esa sorte de fusión

seu vigor. Todo movemento civiliza-

historia, a historia créase, como un

grandiosa entre unha realidade pri-

dor está transido de mitos

acontecemento se produce e crea:

maria, e ao tempo ideal, e unha

toda historia é creación, como todo

ensoñación de ebriedade pánica,

Podería parecer que todo este dis-

pasado é devir. Todo en Seoane res-

un soño dionisiaco e pagano de luz,

positivo remite a un certo pulso

ponde a este sentimento profundo

cor e plenitude. Un instante divino,

instintivo e inmediato, pero nada

de nostalxia ancestral proxectada

por intemporal. Contemplado no

máis afastado da organización dos

cara o despois. Profecía tornada

seu momento formante. Terra nun

signos estéticos en Seoane. Máis

cara o atrás. No medio, o suxeito,

estadio reminiscente, e renacente,

ben atopamos nel unha especie de

o individuo maduro e consciente

por tanto. Un estadio solar.

creación dunha perspectiva de dis-

das súas responsabilidades, sopor-

tanciamento, unha tendencia, sen

tando todo o peso da tradición e

Aquí o mundo vese transfigurado.

dúbida deliberada, a tomar distan-

vinculando este legado cun instante

Por iso, tamén, o imaxinario de

cia respecto dos motivos utilizados

de porvir. Construíndo un pobo,

Seoane non se estabiliza nunca:

e dos temas desenvolvidos. Esta dis-

na medida en que, como apun-

característico del é ese tremor entre

tancia, este artificio de construción

tara Novalis, todo pobo é unha

liña e masa, ese zigzagueo e obli-

da imaxe, evidente se pensamos na

idea: cómpre, pois, devir un pobo.

cuidade do movemento da liña. As

estrutura de tensión e na dialéctica

Seoane sitúase , como a súa idea

masas flúen e non cesan de mur-

sen resolver que se dá entre a liña

de pobo ou destino, no aberto

murar ou temblar sen tomar unha

e as masas de cor, por exemplo, ou

entre eses dous mares. Entre esas

forma estable. Todo está enteira

entre a liña do contorno da figura

dúas forzas e enerxías o creador

e fondamente fragmentado, esta-

e a masa da carne, anticipa, en

procura fundar unha permanencia e

llado; todo é unha enteira aparición

certa maneira, toda a concepción

un instante, el predi e busca a terra

de algo que está a formarse, que

formalizada, fortemente intelectual,

que ha de vir. Pero iso que ten que

está por aparecer e perfeccionarse,

de Luis Seoane. Pero, neste sentido,

acontecer ou devir non provén máis

que está a piques de alcanzarse.

a intelectualización e a forma han

que desde as máis antigas ribeiras,

Hai en Seoane de continuo un uni-

de servir para un fin máis alto ,que

a súa terra é tan antiga e elemental

verso en perpetua creación, unha

será o de conseguir a creación

coma as orixes (convén contemplar

arquitectura da apariencia que se

dunha lenda. Quero dicir con isto

tamén desde esa perspectiva as

está continuamente renovando, que

que esta tendencia se resume, moi-

súas paisaxes absolutamente aber-

atormenta as liñas e os propios

tas veces, nunha especial facultade

tas, recias, poderosas de materia

materiais. De novo, a loita, a ten-

de pensar e ver baixo forma ances-

e éter).

sión nunca resolta entre un ideal

tral, sub specie anterga, destilando

e una materia que aínda está por

o esencial, o cerne do que hai que

Claro, hai algo profundamente

representar. Como se a pintura

contar ou figurar. Non se produce,

nietzscheano

de

mesma, ou o gravado, aínda estive-

por tanto, unha mostración, canto

Seoane: redimir o pasado e o paso

sen apuntando a unha forma futura

unha revelación esencial, unha

(do tempo) polo feito mesmo de

por vir ou por cumprirse, da cal

revelación nos mínimos trazos, nos

interpretalo como unha afirmación

eles non son máis que un aviso, ou

menores común denominadores da

que porta o que ha de vir. Traballar

un presaxio ardente, intenso, fulgu-

especie aquilo que hai que revelar

sen fatiga para construír ese porvir

rante, que se consume, por dicir así,

no seu sentido máis instintivo e

pero mostrando a súa evidencia

dos seus futuros. Pulsión angustiosa

arcaico, e, ao tempo, máis for-

como unha subestrutura de forzas

e liberadora, ao tempo, da liña, por

malizado e destilado, e, con isto,

seculares, milenarias. A materia

exemplo, que unha vez tras outra

esta revelación é un ver e, á vez,

orixinaria, a pedra, o mar, a area

está perseguindo a esencia, a quin-

un ver-se do proceso de consecu-

e a folla, o signo críptico e ances-

taesencia da figura, ese ser-outro

ción da imaxe mesma. A figura, a

tral sobre oso ou pedra son os que

ou ese alén-ser que parte desde ese

imaxe, son, neste sentido, como o

confiren a permanencia e duración

presente que observamos, e que se

pasado mesmo, algo, no esencial e

para o futuro. Desta maneira opé-

promete e funda na representación

nesta
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enerxía

Debuxo para «Homenaje a la Torre de Hércules», 1944

realizada pero nunca consumada.

viaxeiro perpetuo, para o guerreiro

definitiva coa realidade. Para el,

Incompleción definitiva de Seoane,

e habitante do exilio. Velaí tamén a

para o home e o pobo heroicos e

plástica sempre en promesa, en des-

beatitude, a felicidade do Presente,

torturados, sumidos aínda, e tal vez

tino, cara a un alén sempre en falta

aquilo que Seoane non cesa de

por sempre, na barbarie e na confu-

ou en ausencia. Indeterminación

celebrar e perseguir. Felicidade do

sión, na ameaza dolorosa da men-

consustancial do seu sistema, ilimi-

que existe e permanece, do que

tira e do esquecemento abismado

tación cardinal, sen formas preci-

ten conciencia de sí, ante os ollos

da especie. No mundo pre-moral,

sas ou pechadas, non borneadas

nostálxicos e brumosos do perpetuo

pre-ético e belicoso da loita pola

pero, por iso mesmo, sen fronteiras.

camiñante. A muller, a muller sabia

vida, que é a memoria de sí.

Puro devir do que non acouga, do

fronte ao home –idéntica neste

sen repouso. Nostalxia certamente

sentido á figura anxélica– habita

tráxica

formada,

nun universo formado, de aí o

tal vez. Velaí a nostalxia do Ser

seu encanto supremo. O universo,

que encarna a figura feminina en

afastado e inactual, rodeado de

Seoane. A inextinguible nostalxia

enigma, pudor e transfiguración

dun corpo –ou dun pobo– formado.

que conserva a súa simplicidade

Sedución máxica do feminino, sedu-

natural, en tanto que reino feminino

ción que exerce o que está cumprido

ou infancia grande sería, pois, o

no seu devir, arraigado na súa máis

destino cumprido, o umbral do seu

profunda terminación. Sedución de

propio porvir. Abandono extático

todo o que está sedimentado, sedu-

e silencioso nun mundo de soño

ción de máis, posiblemente, para o

perfecto. Ou reconciliación final e

da

realidade
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sía contemporánea. Entre as súas
publicacións figuran a Antoloxía

Arturo Casas é profesor de Teo-
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ría da Literatura na Universidade
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de Santiago de Compostela, onde

e os volumes Elementos de Críti-
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da

poesía

galega

Individuo
e grupo
na obra
poética

de Luís Seoane
Arturo Casas

como perduración das formas elementaes da
vida do medioevo. (Seoane 1989a: 51-52).

Neste ensaio pretendo atender un aspecto moi
concreto da obra de Luís Seoane como poeta: os
procedementos dos que se serve para sinalar no
individuo unha representación da colectividade.
Na “Adicatoria e crida” que encabezou como limiar
o primeiro libro de poemas de Seoane, Fardel de
eisilado (1952), incorpórase unha experiencia que
se corresponde coa das clases subalternas galegas e
o seu horizonte migratorio. A opción do poeta consiste en ceder espazo ao testemuño. Con isto, presta
a palabra para que sexan os suxeitos da emigración
quen conten o vivido:

Tras estes argumentos, o poeta ocúltase e semella
desaparecer do poema. Son os suxeitos da historia
da emigración os únicos que declaran. Así pode
entenderse mellor, por exemplo, a epopeia da ocupación da Pampa polos poboadores galegos a finais
do século XVIII, manipulados por autoridades diversas. Explica esa esquecida epopeia un dos primeiros
colonos, Ramón Cernadas, na serie poética á que
dá nome en Fardel de eisilado. Seoane, por tanto,
sitúao á fronte, como un anuncio que adiantase
outros capítulos complementarios. O testemuño de
Cernadas representa outros similares. Os lectores
intúeno así. Porén, non aparecen no cadro eses
outros homes e mulleres con voz propia. A súa aparición parece inminente, mais non dan comparecido
a carón de Cernadas.

Unha historia de Galiza, honradamente feita,
non pode contar no seu haber con héroes isolados, cuias fazañas teñan de relatarse ó xeito
de Carlyle, dos historiadores en xeral do século
XIX, senón con movimentos coleitivos realizados polo povo galego a traveso do tempo pra
ceibarse dos desvariados sistemas, políticos,
económicos e sociaes, que veñen humildándoo. [...] As grandes aiciós históricas galegas
foron de caráiter coleitivo, cecais deica hoxe

A opción do poeta é ben outra. A comparecencia das
voces e análises fundamentadoras da subxectivización no que atinxe ao suxeito emigrado ou exiliado
17
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Luís Seoane, A multitude (1965). Gravado en madeira sobre papel.

alcánzase en realidade en Seoane mediante procedementos retabulares nos que as pezas son episodios
tomados de diferentes momentos históricos e de
variados destinos da emigración durante dous séculos. Promóvese así unha comprensión da emigración
como constante histórica, se ben resulta difuminado
o carácter coral e comunitario que exprese algo máis
que o lamento e materialice unha acción política
decidida. Compróbase no segundo poema da serie
(Seoane 1989b: 68):

O mesmo podería dicirse a propósito do poema
sobre as condicións laborais na construción da ponte
de Brooklyn, cen anos despois. Un suxeito-obreiro
toma a palabra e estabelece unha clara percepción
da idea de comunidade explotada (“Podíamos ficar
pra sempre tolleitos e tamén morrer”) pero non
aínda dun protagonismo decidido a mudar a historia.
As masas obreiras están insinuadas tras o ser humano
que fala, pero non se manifestan como tales e non
chegan a postularse como suxeito político.

¡Eiquí estou, estamos, desagarimádo-los povoadores galegos!
nestas chacras, cárceres de namoros, traballadas sen sosegos.
Suxeitos, Deus, aínda ao pillaxe crudel dos invasores Pampas
teñen de sere, hoxe xardís de feitizos pra nós, logo campas.
Obrigados por arteiros mandados do Virrei do Río de la Plata
esta terra non terá de ser nosa, senón pra tristeira burata.
18
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Luís Seoane, A represión I (1965). Gravado en madeira sobre papel.

dunha masa), nas series que titulou Xentes que ollan
ou Xente alporizada. Os grupos, as masas, tampouco
ocuparon un lugar de seu no segundo libro poético
de Seoane, Na brétema Sant-Iago (1956), pero si no
poemario As cicatrices (1959). E moi en especial no
derradeiro libro da súa serie poética, A maior abondamento (1972). Neste breve volume localízase un
poema en dous tempos que merece ser destacado a
propósito do asunto que estamos a indagar.

Sublíñano os debuxos que acompañan os poemas
do libro, todos eles referidos ao traxecto no barco
que conduce aos emigrantes a través do Atlántico.
Debuxos máis líricos ca épicos, con figuras entre a
espera polo que virá e a saudade da patria abandonada acaso para sempre. Unha iconografía esta que sen
dúbida ha lembrar aquela que recoñecemos como
prototípica na pintura e nos gravados de Luís Seoane:
unha figura, dúas, tres ás veces... quietas na contemplación, na lembranza, no ensoño ou na conversa.

Vén sendo, se se permite a metáfora, unha especie
de gran mural histórico sobre o desenvolvemento
social, económico, cultural e político da emigración
galega nas Américas. Un mural nada contemporizador. Crítico, acedo, duro no xuízo moral de determinadas ocupacións e condutas, de determinados abusos e sevicias. E na contraparte, encomiástico cando
se trata de celebrar o honor da patria de procedencia,
aliado en terras americanas coa fundamentación cívica das novas repúblicas. De feito, Seoane desprega
un poema-mural en forma de díptico: a ignominia

Por suposto, na obra plástica e gráfica de Seoane
aparecen outras disposicións, outras formas de ocupar un espazo común. En particular, a propósito de
ambientes festivos, da asistencia a espectáculos, de
actitudes solidarias ou de momentos de represión.
Porén, en Seoane non é tarefa doada localizar iconografías da multitude ao xeito no que as representou
por exemplo Laxeiro. Ou o propio Díaz Pardo, de
xeito metonímico (algunhas facianas e corpos que
son trasunto probábel dun grupo grande ou aínda
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fronte á exemplaridade. O título dado ao poema foi
“Outro canto ós emigrantes”, con dous subepígrafes
que dan pé a dous relatos diverxentes: “I. Terceiros, alcaiotes” e “II. O Eiquí, en Buenos Aires, medrou
honor de Galicia”. O único no que me o ferrolán Antonio Soto,
interesa determe neste momento é na
1,84 de outura, ollos azues moi craros,
aparición da comunidade nestes textos, unha comunidade aínda suxeita a que dirixiu o erguemento obreiro da Patagonia
nomes propios representativos dunha con Outerelo, outro galego,
colectividade, pero con evidente acen- e Graña, tamén galego,
tuación da conciencia comunal e coa
e dúceas de galegos,
obvia intencionalidade d e consolidar
en 1921. Cando uns dous mil peóns de estancias
un novo suxeito histórico.

de a cabalo,
como nas películas do Far West,
coma os cruzados medievaes,
coma os guerreiros do Cid,
de a cabalo
loitaron pola diñidade do home,
pola liberdade,
pola terra que traballaban,
deica morrer,
como así foi.
Asesináronos.

Seoane fai nese díptico o retrato grotesco do ascenso social dalgúns emigrantes galegos sustentado na explotación
sexual de mozas europeas inmigrantes
en casas de prostitución e hoteis por
eles rexentados quizais cun “nome saudoso”. Os alcaiotes, “os presuntos cabaleiros” que nas festividades comunitarias lucirán no peito a cruz de Santiago.
E fronte a ese fresco do arribismo máis
innobre o contrapunto do honor de
Galicia. Os traballadores honrados e, xa
antes ca eles, os heroes das liberdades
republicanas en toda América Latina, compatriotas
tamén emigrados na procura de pan e liberdades, “iñorados fundadores de pobos” –subliña o poeta– que xa
non lembran nin os galegos da terra nin os galegos da
emigración. Así, o exército “dos verdes” na Patagonia
(Seoane 1989b: 93):

Seoane amplía a referencia no texto a outros emigrantes, outros dirixentes obreiros, aos mestres, aos
exiliados, e contraponos a todos eles de novo cos
que luxan o honor de Galicia. O seu é un canto de
recoñecemento e homenaxe á maioría dos centos de
miles de traballadores que desde a coñecida como
20
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Luís Seoane, Esbozo
do mural O nacemento
do Teatro Arxentino,
do Teatro General San
Martín en Buenos Aires
(1956).

Expedición das familias, de 1773, arribaran
a ter ras amer icanas
para sobrevivir con
dignidade e soñar un
soño común: “cambear
Galicia /un a un /e
coleitivamente”.
A mención do labor de
Luís Seoane, O terror fascista en Galicia (1936).
muralista de Seoane a
este respecto non é forzada. Vén dada entre outros
motivos desde a súa propia produción poética. O primeiro poema de Na brétema Sant-Iago é revelador
desa imaxe. Titúlase “Desterrados”. O poeta-muralista que mentres traballa
nos grandes edificios Dende o andaime escoito no chan voces estranas
por teños ref lex iona de obreiros desterrados cicais de moitos países
sobre esoutro mural e con liñas nas paredes sin querer dibuxo
histórico posíbel, o da
nas facianas e nos acenos das figuras,
patria perdida:

as imaxens lonxanas que se acubulan na miña memoria.
E a parede dun edificio de unha cidade estrana
a máis de mil kilómetros do noso océano.
Pecho os ollos e penso:
O home non pode camiñar soio sin perescer.
Un día voltaremos. Será entón inverno.

Bibliografía mencionada
Seoane, Luís (1989a). Fardel de eisilado – Na brétema Sant-Iago. Poesía completa, 1. Edición de Beatriz Eiroa e Concepción
Moure. Vigo: Xerais. Edicións orixinais de 1952 e 1956 respectivamente.
Seoane, Luís (1989b). As cicatrices – A maior abondamento. Poesía completa, 2. Edición de Beatriz Eiroa e Concepción Moure.
Vigo: Xerais. Edicións orixinais de 1959 e 1972 respectivamente.
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Retrato de Luís Seoane por
Arturo Souto, 1933.
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e compromiso (Caixanova, 2010).

Ensaísta e comisario de exposi-

Recentemente publicou a edición

cións. Entre os seus últimos tra-

de Samos de Ramón Cabanillas (Xe-

ballos salientan os comisariados

rais, 2009) e o libro Maruja Mallo,

Laxeiro e arte galega de posguerra

a pintura da nova muller (Nigra-

(F. Laxeiro, 2008) e Seoane. Razón

Trea, 2010).

OUTRO
IDIOMA
GALEGO
A VISIÓN DA ARTE GALEGA
NOS ESCRITOS
DE LUÍS SEOANE
Carlos L. Bernárdez

Desde o comezo da súa traxectoria vital, artística e
intelectual Luís Seoane dedicou unha atención preferente á situación, identidade, pasado e futuro da arte
galega. Cando o futuro pintor comeza a súa proxección pública, no Santiago e na Galiza de comezos da
década dos trinta, faino mergullado nun ambiente
e nun espazo de reconstrución nacional, no que os
artistas levan a cabo a súa actividade cunha dominante preocupación polo desenvolvemento social e
cultural do noso país, un contexto que lembra Luís
Seoane dos seus tempos universitarios, ao redor de
1930-31, cando afirma que non vivían nunha torre
de marfil e que se sentían “formando parte de
un proceso evolutivo de Europa pero sintiendo
que en Galicia, en su escondido genio nacional
estaban nuestras raíces más hondas”1. Debemos,
polo tanto, ter moi en conta que este ámbito no
que se forma o noso pintor é o dun espazo aberto e
permeábel ao influxo externo –ese ser parte do proceso evolutivo de Europa– e isto é algo que Seoane
se encargará de lembrar ao longo de toda a súa vida.

En toda a memoria e escritos deste tempo, o artista
amosa a súa implicación activa nos valores que representaba o Movemento Renovador da Arte Galega,
coñecidos como Os Novos (Maside, Colmeiro,
Souto...), e coa figuración que eles desenvolvían, que
na práctica supuña o asentamento dunha escola de
pintura nacional, unha arte alicerzada en referentes
do pasado: arcaísmos e primitivismos; cunha fusión
do primitivo co románico, concretándose o arcaísmo
no popular –eses tímpanos románicos esgrevios e
frontais–, coa rusticidade granítica da cantaría, propia das manifestacións artísticas rurais románicas e
barrocas ás que tamén se suma a ligazón co pasado
prehistórico e protohistórico. Neste sentido Seoane
sempre salienta a relación da arte moderna galega coa
tradición, pondo énfase no feito de as formas tradicionais subsistiren inseridas nos estilos artísticos (románico, barroco...) e influíndo neles. Alén diso, sempre
subliñou como a tendencia cara o esquemático e
formalista das creacións populares está ligada ao afán
colectivo do pobo galego e en relación co xénero de

1. Seoane, Luís, Textos inéditos, edición. Manuel Nuñez, Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, 1991, páx. 41.
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Precisamente esa espiral provocaría en él nuevas reflexiones acerca del arte prehistórico de
su país y del que siguió luego en su historia, del
que era ejemplo esa misma ingenua portada
románica de la iglesia de San Félix de Solovio
con restos de policromía y que formó parte del
dominio de una casa medieval poderosa ahora
olvidada. Entre tanto románico existente en la
ciudad aquel no era sin duda el mejor ejemplo pero a él le encantaba encontrar aquellos
restos de policromía adherida al duro granito
a pesar de la lluvia y la humedad de los siglos
y también por la torpeza expresiva con que
estaban ejecutadas las imágenes seguramente
encomendadas a un cantero del pueblo 6.

vida e pensamento característico da nosa nación2. A
arte prehistórica e popular é para el antecedente da
moderna –desde os petróglifos até os deseños gravados nas xugadas dos carros tradicionais–, chegando a
afirmar, por exemplo, que as cores da antiga cerámica
prerromana son o negro, o amarelo, o vermello, o
pardo, o gris e o branco, unha paleta que entroncaría
coa empregada nalgunha etapas da obra de pintores
como Arturo Souto ou Carlos Maside3.
En relación coa arte medieval, Seoane mesmo chega
a propor a iluminación de códices galegos, como o
Diural de Fernando I e Sancha ou o Tombo A da
Catedral de Santiago, como posíbel modelo para
os artistas novos, como o foi a escultura románica,
citando tamén os ”Beatos” e os murais románicos4.

Ao tempo, non debemos esquecer que o europeísmo
é un dos eixos do discurso nacionalista galego desde
a xeración Nós, que reivindica a nosa cultura como
un núcleo de identidade que afonde as súas raiceiras
no mundo medieval europeo, céltico, atlántico e contraposto ao clasicismo.

Estamos perante un mundo referencial que ten para
os creadores galegos, e nomeadamente para Seoane,
a vantaxe de ser alleo á cultura clásica, e así vinculábel á tradición atlántica e nórdica, e dunha modernidade indiscutíbel ao partir dunha actitude común
a outros movementos vangardistas que reivindican
este pasado ligándoo ás formas non contaminadas,
puras, inocentes. Alén diso, tratábase dun referente
da tradición nacional (Compostela, Mestre Mateu,
románico rural) vinculábel aos valores da sociedade tradicional labrega. Ademais, o medieval podía
ser lido desde a esquerda –na que sempre se situou
Seoane– de xeito positivo ao se asociar cos valores
colectivos e mais co anonimato, propios da arte deste
período5 asentada en estruturas gremiais. Nunha
narración sobre o Santiago de comezos dos anos
trinta, Luís Seoane expresa estes conceptos con toda
claridade, pondo en boca dun mozo universitario as
seguintes reflexións biográficas e xeracionais:

Esta concepción, asentada na tradición cultural galega desde o Rexurdimento (Murguía, Pondal...), e de
filiación romántica no básico, é asumida polos artistas do movemento renovador. Eis a opinión de Luís
Seoane, nun texto escrito en data tan avanzada como
1961, que enlaza en espiral co texto xuvenil:
Existe na pintura europea ó longo da costa
atlántica unha liña romántica, non clásica,
un expresionismo consustancial cos paises desa
costa, que teima de comprender o misterio do
home e da natureza, ó traveso dun arte que
acentúa esa xénese “fluída, eternamente non
rematada” que atopa Lengyel no celta, pra
quen “a creación é fertilidade”. Esta lonxana
orixe, ademitida 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 grabadas

Luego que hubo terminado de atar el cordón de
su zapato extrajo del revés de la solapa izquierda de su chaqueta un largo alfiler de cabeza
negra con el que iría sacando la oscura escama de los caracoles de mar y extraía su violáceo y sabroso cuerpo de la pequeña espiral.

2. Seoane, Luís, “Arte popular gallego”, en Galicia Emigrante nº 10, Buenos Aires, marzo, 1955, pp. 20-21.
3. Escolma de textos da audición radial de Luís Seoane “Galicia Emigrante” (1954-1971). Versión galega e edición de Lino Braxe e Xavier Seoane,
pp. 66-67.
4. Seoane, Luís, “Dos ejemplos de arte medieval”, en Galicia Emigrante nº 16, Buenos Aires, decembro, 1955, pp. 14-16.
5. Silver, Kenneth, “El pasado como futuro: de cómo los artistas modernos emplearon la historia del arte para hacer arte nuevo”, en Arte moderno.
Ideas y conceptos, Instituto de Cultura, Fundación MAPFRE, Madrid, 2008, páx. 50.
6. Seoane, Luís, Textos inéditos, edición. Manuel Nuñez, Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, 1991, 24.
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até o informalismo derradeiro dos pintores
máis novos; constituindo outro idioma galego,
polo cal a arte de Galicia diríxese ó espectador,
axudándolle a definir o seu esprito 7.

Nesta visión da nosa arte coincide cun escritor e
crítico como Rafael Dieste, testemuña “actuante”12,
como el mesmo se define, para a renovación da
plástica galega dos anos vinte e trinta, que explicaba
tamén as limitación estéticas desta pintura:

Nesta liña argumental tamén se expresaba o seu
grande amigo Carlos Maside, afirmando, nunha
entrevista publicada en 1956, o seguinte:
Non debemos esquecer que somos nórdicos, nun
amplo senso: húmidos, sensuaes e introvertidos.
Pouco temos que ver ca arte italiana pre ou post
rafaelista, e sí moito cos artistas dos códices i
esmaltes irlandeses da primeira edade media,
cos románicos do tempo de Xelmírez, cos pintores flamengos do século XV, hastra o tenso
realismo do galego-portugués Nuno Gonçalves 8.
No período inicial da obra de Seoane o escrito no
que mellor se recolle a súa postura a respecto da
arte galega é o intitulado “Un arte da terra”, publicado no número 3 da revista Alento, en setembro
de 1934. Neste texto Seoane fai unha demoledora
crítica do costumismo cando afirma o seu distanciamento dos creadores “que pretendían un arte
galego, atopando os feitos diferenciaes nos traxes e
nos ollos lánguidamente craros das nosas mulleres,
d’aqueles artistas excelentes conocedores, ó
mellor da técnica, pero que cegos â vida que
xurdía a carón d’eles, ollaban soilo a anécdota,
o detalle pintoresco, que podía diferencialos
dos artistas d’outros paises”9.
Esta crítica do anecdotismo precedente leva a
Seoane á constatación de que a arte galega anterior
era subsidiaria da española e que o rexionalismo pictórico se baseaba na superficialidade na captación
de trazos singulares, pintorescos: “A principios de
século os concursos «nacionaes» de Madrí enchíanse
de cadros que levaban a nota variante na cerámica
de Talavera, no pano d’as nosas campesiñas ou nas
viñas dos caseríos vascos”10. Seoane semella non querer, parafraseando a Manuel Antonio, triunfar “n-a
conxugación madrileña do verbo”11.

Retrato de Rafael Dieste por Luís Seoane.

Como es natural, Galicia había sido tratada
en la pintura. Se recogía el paisaje, las mozas,
incluso los bueyes, aunque éstos no tan venerables como son en realidad; pero este arte, estaba como si dijéramos un poco contaminado de
literatura. La literatura es una cosa grande; se

7. Seoane, Luís, Textos encol da arte galega, Cuadernos da Gadaña, número cero, Brais Pinto, Madrid, 1979, pax. 10.
8. Salvador Lorenzana, “O arte galego, na visión de Carlos Maside”, Galicia emigrante nº 23, Buenos Aires, agosto-setembro, 1956, páx. 5.
9. Seoane, Lois, “Un arte da Terra”, en Alento, Boletín de Estudos Polítecos nº 3, Santiago de Compostela, setembro, 1934, pax. 43.
10. Seoane, Lois, Op. cit., páx. 43.
11. Manuel Antonio, “Prólogo de un libro de poemas que ninguén escribeu”, en Galicia, Vigo, 25 de xullo de 1924.
12. Dieste, Rafael, Encontros e vieiros. Once charlas sobre plástica, teatro e literatura, edición de Arturo Casas, Ediciós do Castro, Sada, 1990, páx. 37.
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profundo, e a imaxen estética n’esta forma –
forma dramática– e soio vida porificada dentro
da imaginación humán e reproietada por ela.
Como un berro ou unha protesta levántase hoxe
os persoaxes dos cadros de Colmeiro e Maside,
persoaxes da nosa terra, cuia vida d’un dramatismo fero é problema absolutamente noso con
caraiterísticas diferenciaes absolutas.
Iste arte novo, nazonal, xa non cabe na estreitez
mezquina d’unha minoría adiñeirada simplemente ou inteligente; fai falla saír a eternizar o
seu dramatismo, nas paredes e nos muros que o
han de faguer profundamente popular. No arte
influie a realidade da época c’as suas cativeces
ou c’as suas grandezas, e o artista debe contribuir, ô desenrolo da concencia humán na
medida d’as suas forzas. Isto non quere decir
que o artista e o arte teñan de ser doctrinarios,
bástalles con ser simpremente humáns14.
As palabras de Seoane non deixan dúbida sobre a
recepción social da arte de pintores como Maside
ou Colmeiro, entendida como fondamente dramática, como comprometida: “Como un berro ou unha
protesta levántase hoxe os persoaxes dos cadros de
Colmeiro e Maside”; unha arte de clase e “nazonal”.
Alén diso, a postura descrita por Seoane coincide con
boa parte da chamada xeración do 25 na literatura
galega (Manuel Antonio, Dieste, Amado Carballo...).
Para o noso artista, da realidade da Galiza labrega e
a da súa paisaxe xorde a arte galega, na que salienta
o peso do social: “Da nosa realidade campesiña, d’os
anceios e as angurias d’os nosos campesiños –diferenciados nos seus modos de vida d’os de outros
países– nasce un arte nazonal”.

Deseño e ilustración do libro Historia e invenciones
de Félix Muriel, Luís Seoane, 1943.

suele usar, no obstante, ese término, para indicar la falsificación del arte. En cierto modo este
arte que nosotros considerábamos académico,
estaba mediatizado por una literatura deficiente, por una literatura que no había penetrado
suficientemente en esa temática13.
Alén diso, Seoane define esta arte como antipopular
e que serve exclusivamente para agradar unha minoría. En contraposición a este mundo superado ética
e esteticamente, Seoane toma a Colmeiro e Maside
como modelos dunha arte de forte contido social e
de conciencia nacionalista:

Seoane aposta por unha arte galega entendida como
“un anaco de vida ollada por un temperamento revolucionario”, unha arte para os homes oposta á arte
pola arte, chegando á conclusión de que se a arte é
internacional, o artista debe ser “nazonal” para ter a
forza da realidade.

D’unha paisaxe e d’unhas características
humáns diferenciaes, nasce un arte diferenciado, o estudo da realidade fixo que hoxe nascese
un arte absolutamente noso. Da nosa realidade
campesiña, d’os anceios e as angurias d’os nosos
campesiños –diferenciados nos seus modos de
vida d’os de outros países– nasce un arte nazonal, cuia principal distinzón é o seu dramatismo

O texto de Seoane amosa como, desde a teoría e a
práctica, se opta por unha proposta modernizadora
e que se actúa, no esencial, coa intención de rescatar

13. Dieste, Rafael, op. cit. páx. 43.
14. Seoane, Lois, , Op. cit., pp. 43-45.
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o carácter social da actividade estética,
cunha vontade de reinstauraren unha orde
de produción cuxo interlocutor natural, o
conxunto do pobo galego, nela poida recoñecerse. Adoptan, como di Günter Metken
falando na Nova Obxectividade, unha
especie de “compromiso histórico” entre a
tradición e a vangarda. Poderiamos aplicarlle as palabras do crítico xermano, mudando Neue Sachlichkeit por Movemento
Renovador da Arte Galega15 :
Dentro da arte deste século, calquera
tentativa figurativa é xulgada reaccionaria ou liberadora segundo a posición
do observador. A Neue Sachlichkeit
pode daquela aparecer como un «compromiso histórico». Apelando ao tempo
á tradición e á vangarda quere chegar
a unha arte verdadeiramente contemporánea e que se insira rigorosamente
nun contexto vivido.
A nova pintura galega, a diferenza da anterior e como sinala Seoane en “Un arte da
terra”, non tenta gratificar os galegos visualmente, senón proporlle climas, intencións,
reavaliacións e rupturas, compartindo perplexidades e insuflándolle esperanzas. Alén
das súas calidades intrínsecas, estas obras
cobran unha outra óptica: aquela que se
dirixe cara a natureza de representación, ao microcosmos fragmentario e polisémico que é Galiza, un
aspecto que Seoane percibe con toda rotundidade.

Ilustración de Historia e invenciones de Félix Muriel,
Luís Seoane, 1943.

significativa da imaxe compracida e radicalmente
falsa da pintura costumista anterior, mais tamén é
unha imaxe que marca distancias co mundo intelectual da Xeración Nós, daquela en pleno apoxeo, sen
que supoña un enfrontamento radical coa mesma,
un aspecto que tamén se pode deducir das palabras
de Seaone. No conxunto de actitudes da chamada
xeración do 25 en literatura: Dieste, Amado Carballo,
Manuel Antonio... e nos pintores renovadores hai
unha clara diferenciación coas precedentes, pero en
todos eles, como na maioría dos escritores e artistas
galegos do seu tempo, maniféstase nitidamente a
hexemonía do discurso de construción e vinculado
ás ideas do nacionalismo rexeneracionista e a posicións esquerdistas de influxo marxista, sobre o concepto de transgresión vangardista, unha idea, alén

Tamén deixa claro que nestes artistas non é, xa que
logo, o nacionalismo un freo para a súa radicalidade
estilística, é máis ben a intensa preocupación social
o que fai que vexan a necesidade de crearen unha
arte que conxugue renovación con compromiso.
Naturalmente, e isto é moi evidente na obra de todos
estes pintores, a temática galega interésalles a todos
mais como canle para unha percepción profunda,
non por unha vontade puramente costumista; de
feito a interpretación da temática galega, dentro
da que se vén chamando “estética do granito” é en
esencia unha ollada e unha linguaxe que se afasta

15. Metken, Günter, “Un art démocratique: le portrait de la «Neue Sachlichkeit»”, en Les Réalismes 1919-1939, Centre Georges Pompidou, París, 1980,
páx. 110. [A tradución é nosa]
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humana e como motivo central o universo popular e
histórico galego, entre o mito e o relato e coa Mater
Galleciae como icona nacional, recoñecendo a débeda con artistas como Maside, Souto, Colmeiro ou
Eiroa. Como el mesmo sinala: “Trátase pra min sempre de unha especie de Nai Galega, outra constante na
temática que nos ven dende a prehistoria, a deusa que
incorporóu Roma ás súas creencias, a dos cruceiros
galegos, as que pintaron Souto e Colmeiro”16, mulleres
representadas asentadas e “non enfeitadas por ningún
detalle pintoresco”17. Neste senso, Seoane considera
que a figuración da muller é fundamental na tradición
artística de Galiza e semella vir dun pasado ancestral
de ritos litúrxicos colectivos, de danzas e de cantigas
das fragas sagradas e dunha época matriarcal na que
se adoraba “a Deusa da fecundidade”18. Unha deusa
da fecundidade que toma corpo nas mulleres galegas
das camadas populares, representacións enxebres da
nación e vítimas das problemas sociais do país. A ligazón desta muller mítica coa muller real pódese seguir
coas palabras de Luís Seoane que lembra, nos seus
anos de mocidade, a contemplación dunha muller
labrega cun meniño doente ao colo, indo el en compaña do escultor Eiroa e do escritor Luís Manteiga:

Deseño gráfico de De cuatro a cuatro
de Manuel Antonio, 1940, Luís Seoane.
Ilustración de Manuel Colmeiro.

Aquela nai foi, pra nós, coma o agoiro, diante
os nosos ollos, do figuramento da nosa Galicia,
vida dun tempo remoto, dende os anos primeiros da creación, embrullada en panos pretos,
edosa, a pregar por todolos seus fillos, maselada, soia... 19

diso, máis da década dos dez que da dos vinte, anos
estes no contexto internacional moito máis moderados. Polo tanto os artistas galegos procuran unha
imaxe propia que está inserida na plena modernidade do seu tempo, sen nada de retardataria.
Esta forte presenza do político non debe estrañarnos xa
que Seoane sempre combinou un interese pola renovación desde criterios estritamente formais coa preocupación ideolóxica e temática de raíz galega, interesado
en dar continuidade a un movemento cultural de carácter nacional. É nese terreo onde se ve o punto de partida, que a súa propia evolución pictórica superará, esa
fidelidade ao imaxinario popular, ese mantemento do
paradigma romántico na arte que Seoane irá deixando
atrás na súa obra dos anos cincuenta e sesenta, sempre
sen renunciar ao referente cultural galego.

O ideal, o símbolo de Galiza, é, daquela, unha muller
labrega –como as virxes esculpidas da arte popular
e medieval, semellante, por exemplo, ao que recolle
para a súa arte Kazimir Malévich en Ucraína e Rusia.
Nestes parámetros tamén se pode enxergar a defensa
da obra de Castelao, estimado pola súa fondura en
clave social. Seoane enténdeo como un valor ao crear
un ideal de pintura galega:
Poucas vegadas o dibuxo social e político acadou tanta forza decisiva de convición, de eficacia, como no caso dos dibuxos de Castelao. Si él

Este punto de partida é ben evidente na obra do
Seoane pintor, ten como tema dominante a figura

16. Seoane, Luís, “Encol da miña aportación ao arte mural”, Grial nº 45, Vigo, xulio, agosto, setembro 1974, páx. 312.
17. Seoane, Luís, Eiroa, Monografías de arte novo, Galaxia, 1957, páx. 13.
18. Seoane, Luís, Op.cit., páx. 17.
19. Seoane, Luís, Op. cit., páx. 10.
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propuxo unha maneira de realismo en pintura,
–un dos moitos xeitos de realismo– en xeral
non é porque quixera difrenzarse do artista
que soio deseia como cobiza suprema facer
arte, senón porque, a seu xuicio, o realismo
era mais eficaz pra atinguir, co contido ideal
do humanismo dos temas dos seus dibuxos
periódicos, e das lendas deses dibuxos, o maior
número de xentes do pobo.
Non temos de esquecer que él señalou un ideal
de pintura galega: “O arte galego non é, non,
faguer cousas de asunto galego”, “... é preciso
pintar en galego...” “O que compre é pintar as
cousas que non se ollan nin son”, “... eu teño
que decirvos sinceiramente que a pintura tradicional paréceme un mueble antigo, namentras
a pintura pura polo seu outo valor musical,
paréceme unha flor. Pra mín o que non sexa
a cór pola cór é fabricar muebles antigos”.
Tamén ollou no arte dos labregos un arte “mais
verdadeiro e máis outo” “que é a eispresión do
sentido da sua vida” 20.

Monografía Eiroa, 1957, Luís Seoane.

Igualmente, Seoane acerta a definir con precisión o
valor e a función do cartelismo de Castelao naquela
altura histórica decisiva:

artística galega como un anaco da tradición cultural
europea producida nun país que posúe unha singularidade histórica marcada, dentro da que se proxectarán as grandes correntes artísticas da Europa
Occidental, unha proxección que pode ser actuante
no presente. Por exemplo, en 1967 afirma os seus alicerces identitarios ao sinalar, nunha entrevista para
o xornal Madrid.:

Os seus afiches políticos coma os dibuxos satíricos posúen as suas cualidades de claridade,
sintetismo e humor que facían que a idea
autonomista entrase graficamente polos ollos
dos espeitadores. Lembramos eiquí o cartel que
representaba a unha vaca, que era mantida
pola man de unha moza labrega galega e muxida por un señor de chistera que representaba o
centralismo, tema que ten antecedente nun
dibuxo norteamericano da guerra de Secesión.
Este cartel cuio efeuto humorístico resultaba
estraordinario, foi un dos mais eficaces na
propaganda estatuaria; decía moito máis sobor
do estatuto que un mitin ou que unha longa
ringleira de númaros comparativos 21.

En cada país existe una realidad simbólica que
se manifiesta de muchos modos y que se hereda.
Se trata de signos y formas que vencen al tiempo y pasan de uno a otro estilo. El arte de un
pueblo, sin quererlo, actúa de agente transmisor. Esas formas y signos originan a su vez otras
nuevas; ocurre probablemente como con los
cuentos populares y las leyendas. El futuro está
condicionado al aprovechamiento que hagamos hoy con ideas de nuestro tiempo de aquello
que heredamos. Mucho ornamento del pasado,
presente en estilos distintos, parecen precursores de las nuevas escuelas de arte, elementos
“op” del barroco, monasterio de Sobrado, Santa

Neste sentido Seoane manterá ao longo da súa vida a
fidelidade á herdanza estética galega como xermolo
de presente e de futuro. Seoane concibe a imaxe

20. Seoane, Luís, Castelao artista, Editorial Alborada, Buenos Aires, 1969, páx 10-11.
21. Seoane, Luís, Op. cit., páx 43.
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polos canteiros e escultores medievais. A súa
obra ten a enerxía leda, algunhas veces a rixidez rítmica da arte grega do século sexto ou da
arte románica 23.
Pero Seoane tamén quixo salientar a sintonía da actitude estética dos artistas galegos co ámbito internacional, e non faltan referencia ao influxo, por exemplo, da arte alemá no contexto formativo do Seoane
da época da República.
A propósito desta influencia, que lles interesa aos
artistas galegos por aspectos formais e mais por sensibilidade social, lembraba:
Unha parte da mocedade española, concretamente da galega dos anos 20 ao 36, tense formado no coñecemento desta realidade e ademirado fondamente os nomes mais ilustres desa
renovación. Dende Santiago de Compostela
uns poucos seguíamos, do xeito que se podía,
o desenrolo das novas escolas artísticas desa
Alemaña que atopábamos en arte mais cerca
da nosa sensibilidade que outros países24.
Monografía Carlos Maside, Luís Seoane.

Outro interesante testemuño é o que fornece o profesor alemán da Universidade de Bos Aires Sigwart
Blum que en 1952 e no xornal Argentinisches
Tagerbatt recorda que cando coñece a Seoane este
lle comenta o seguinte:

Clara de Santiago; decoraciones “informales”
de la cerámica de Buño; policromado “pop” de
las portadas románicas, etc.22
En xeral, Seoane sempre puxo énfase nas características primitivistas e anticlásicas da tradición estética
galega, como exemplifica este texto de 1946 no que
fala de Colmeiro:

Me preguntó por Otto Dix, Th. Heine, por Karl
Arnold y Gulbransson. ‘Usted sabrá’, así continuó, ‘que cuando era estudiante de abogacía
en Santiago de Compostela tuve la oportunidad
de ver muchos de sus dibujos. Grosz (...) fué de
quien más cerca me sentí. Éramos todos jóvenes
estudiantes. Apenas podíamos entender los textos en alemán que acompañaban las reproducciones de la revista Simplizissimus, pero aún
así comprendimos: allí luchan valientes artistas
contra la guerra y una burguesía regresiva 25.

Para moita xente só se expresaba Galicia en formas de literatura e de arquitectura onde dera
claras mostras do seu xenio. Afortunadamente
no século XIX algúns pintores –Villaamíl,
Murguía– comezaron a tramar coa súa imaxinación e calidade plástica un camiño posible
para a pintura do noso país e Colmeiro foi quen
no século XX soubo dar un carácter orixinal á
nosa pintura e, se el ten antecedentes, habería
que buscalos nas figuras románicas esculpidas

A influencia xermana esténdese ao ámbito teórico,
especialmente notábel a do crítico Franz Roh e a do

22. Díaz Pardo, Isaac, “El pintor Luis Seoane, en Galicia”, en Madrid, Madrid, 6 de setembro, 1967.
23. Seoane, Luís, “A pintura mural de Manuel Colmeiro nas Galerías do Pacífico”, publicado na revista Galicia, Buenos Aires, xullo, 1946. Reproducido
no catálogo Colmeiro a través da súa obra, Concello de Vigo, Caixavigo, 1999, páx. 202-204.
24. Seoane, Luís, George Grosz, O Castro, Sada, Pubricaciós do Museo Carlos Maside, Ediciós do Castro, 1975, sen paxinar.
25. Citado en Pérez, María Antonia, Luís Seoane a través da prensa 1929-1979, O Castro, Sada, Ediciós do Castro, 2003, pp. 76-77.
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historiador da arte Wilhelm Worringer –coñecido
pola súa teoría da Einfühlhung (empatía)– Seoane,
Dieste, Colmeiro ou Cunqueiro, todos escritores
artistas da mesma xeración, cítanos en diversos
escritos.
Luís Seoane salienta como punto de inflexión na
arte galega a época que coincide coa súa estadía na
Universidade de Santiago e afirma que “o verdadeiro
renacimento pode sinalárse en 1930, cando unha
xuventude vigorosa irrompíu na vida intelectual
con auténtico afán renovador, e a clase media galega
comenzóu a dar mostras de verdadeira conciencia
da súa responsabilidade”26 e nunha carta dirixida a
Carlos Maside, lembraba en 1954:
En Galicia si tú y Souto y Colmeiro no hubiéseis
irrumpido con unas formas y colores nuevos,
en un instante que los pintores académicos
estaban en boga y los pintores y escultores “de
la raza”, también académicos lo mismo, no se
hubiesen comenzado a señalar las características de una pintura gallega. Fue con formas
nuevas y siguiendo las inquietudes universales,
y no en general de Galicia, como se efectuó esa
irrupción, se produjo un cambio y se iniciaron
nuevos caminos para casi todos los de la generación que os seguíamos” 27.

Campesiña sentada”, 1957 (Colección particular)

supervivencia do paradigma romántico nas artes29,
cunha exaltación do popular, con fortes doses de
anecdotismo. Nesta altura percibe Seoane, que a
temática acaba por condicionar as solucións formais.
O Seoane do exilio opina que a pintura é, sobre todo,
a procura de solucións formais, sen que iso implique
unha perda de identidade. Así comentando en 1951
cadros de Maside como A sesta ou A gaiola, ilustrativos da evolución final da obra do grande pintor de
Pontecesures afirma:

Neste senso, Carlos Maside e Luís Seoane son as figuras chave no debate sobre a fixación dun modelo de
arte galega que se produce na posguerra. As cartas
que se enviaron, un en Galiza e outro no exilio, os
dous teimando na idea de trazar novos vieiros na arte
galega, son ben ilustrativas deste momento. Ambos
son conscientes de que a renovación anterior, que
fora levada a cabo polo Movemento Renovador da
Arte Galega precisaba dunha posta ao día. A respecto da visión estética de antes da Guerra Civil
Seoane dá un novo paso, así o di en carta a Maside
en 1952: “Galicia non pode escapar aos movementos
artísticos universais”28. O problema, percibido con
lucidez por Seoane, estaba na orixe da renovación
da arte, e en xeral da cultura galega, desde finais
do século XIX, é o que podemos definir como

Nun e noutro cadro, o vigor da composición e
a expresividade do debuxo, así como a exaltación da color e da luz, están presentes e ofrecen
un camiño ben actual e inédito á nova pintura
galega, reaccionando contra dun falso impresionismo que semella estar xeneralizándose a
destempo e sen problemas, por iso é sobre todo
falsa outra pintura de Galicia. Existen pintores
que esquecen, probabelmente non o saben, que

26. Seoane, Luís, Comunicacións mesturadas, Galaxia, Vigo, 1973, páx. 109.
27. Seoane, Luís, Textos inéditos, edición a cargo de Manuel Núñez Rodríguez, Universidade de Santiago de Compostela, 1991, páx. 96.
28. Seoane, Luís, Textos sobre arte galega e deseño, edición Xosé Díaz, Vigo, A Nosa Terra, Vigo, 1994, páx 48.
29. Para a aplicación deste concepto á literatura galega véxase Forcadela, Manuel, A mecánica da maxia. Ficción e ideoloxía en Álvaro Cunqueiro,
Galaxia, Vigo, 2009.
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a pintura contemporánea está máis que nunca
chea de problemas a plantexar ou plantexados
e resoltos só ás veces, e que o seu valor actual
reside, máis que noutros tempos máis ben
próximos, na búsqueda da solución deles 30.

correspondencia por mor dunha mostra de artistas
galegos en Bos Aires. En carta de 6 de decembro de
1950 dille ao escritor Francisco Fernández Del Riego:
Para o asunto da exposición de pintura, designarante hoxe oficialmente, con Paz Andrade,
para actuar na escolla dos tres pintores que
han expor aquí e con Maside, Laxeiro e a
Minguillón. O noso criterio é que deben vir
pintores que aporten algo novo á pintura de
Galicia. Caso no que non están, ó meu xuicio,
polo que vin reproducido en fotografía, nin
Prego, nin Legísima, nin algúns dos que falou
aquí Paz Andrade. Para convidar a estes e a
pintores semellantes teríase invitado a outros
académicos ou pompiers máis coñecidos.
Pintores como eses hainos en todos os países
por ducias e non representan a pintura do país,
e Buenos Aires ten un público moi desperto 32.

Seoane nesta altura combina a preocupación polos
valores puros da pintura e o interese por definir a
pintura galega, un aspecto no que mantén a fidelidade
aos principios que marcaron a orixe do movemento
renovador da arte galega, que a súa propia evolución
pictórica deixará parcialmente atrás, esa fidelidade ao
mundo referencial galego, ese mantemento do paradigma romántico na arte que Maside irá abandonando
na súa obra final e que Seoane irá deixando atrás na
súa produción dos anos cincuenta e sesenta, sempre
sen renunciaren aos trazos de identidade nacional.
De todos os xeitos, as referencias ao lirismo galego,
aos estilos románico e barroco como definidores do
“galego”, a saudade, que foran teorizadas xa antes da
guerra polos membros da xeración Nós: por Risco ou
Otero Pedrayo, seguen presentes. Velaí as palabras
de Seoane, dirixidas a Carlos Maside, nas que se percibe esa liña argumental, evidentemente adaptada:

Noutra carta Seoane salienta a obra de Laxeiro e
Maside e é ben crítico con outros artistas:
“O acento orixinal da nosa pintura sigue confirmándome polas fotografías que mandástedes, vano ofrecer os cadros de Maside e Laxeiro.
Algúns dos outros pintores realizan unha pintura semellante á que fan os pompiers de aquí
e de todas partes, fóra da nosa actualidade
galega. Síntoo. Non é por ese camiño, como xa
viu Murguía hai máis de 50 anos, por onde
chegaremos a unha pintura nosa” 33.

Estou seguro de que cando no porvir deba escribirse ou falarse sobre a pintura galega actual,
que é a que primeiro conta como galega na
historia da nosa pintura, será a túa obra a que
amose novos camiños abertos, máis severidade
no intento de dar unha expresión plástica a
Galicia, porque non é o tema unicamente o que
guía esa expresión, nin o acento lírico, nin o
sentimento, senón ese algo románico e barroco,
ou procedente de ambos os dous estilos misturados, que ven caracterizando o noso espírito,
así como esa soedade comunicábel, ese algo
individual nacido para o desenrolo colectivo,
como na canción popular que distingue por
exemplo a Rosalía 31.

O comentario de Seoane é todo un exemplo do
debate e da toma de postura do grande pintor sobre
a realidade da pintura galega e dos seus problemas.
Seoane destaca que o espallamento da pintura galega,
provocado polo exilio, non favorece a percepción da
pintura galega como movemento, salientando que os
autores da diáspora son, xunto con Maside e Laxeiro,
os que “destacarían o valor actual da pintura galega”34.

Desde estes postulados, nestes anos de posguerra,
Seoane é moi crítico cos artistas galegos que se sitúan
en posicións alleas á modernidade, como amosa a súa

O comentario que fai sobre Laxeiro e o positivo efecto que a longa permanencia americana tivo na súa
obra, nunha carta dirixida a Francisco Fernández del

30. Seoane, Luís, Op. cit. pp. 45-46.
31. Seoane, Luís, Op. cit. páx. 56.
32. Fernández del Riego, Francisco, Cartas de Luís Seoane desde o exilio, Ediciós do Castro, Sada, 2002, páx. 45.
33. Fernández del Riego, Francisco, Op. cit. páx. 51.
34. Fernández del Riego, Francisco, Op. cit. páx. 51.
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Riego en 1965 tamén é ben ilustrativo do xeito que
ten Seoane de achegarse á realidade pictórica galega:
“A Laxeiro fíxolle moi ben a súa estadía en Buenos
Aires, o establecer contacto con outra pintura e
outros artistas para situarse de maneira máis definida na nosa época, proiectarse en novas búsquedas
sin que o apremiasen para vivir os posibles clientes que soio gustan do tema pintoresco”35.
Vistos coa perspectiva temporal transcorrida –estamos xa nunha distancia que é a da
historia da arte–, os comentarios de Seoane
tórnanse dun valor inestimábel e a lucidez
da súa visión, clarividente: Laxeiro, Maside e
Seoane son pintores que traballan dentro do
que Seoane chama as “inquietudes da época”,
o que fai das súas obras esteos da pintura galega
do século XX e parte decisiva da nosa cultura
contemporánea.
En xeral Seoane sempre mantivo unha vontade de
reflexión sobre o pasado artístico galego que para
el constituía “outro idioma galego”36, un mundo
de signos herdados, moitos deles abstractos:
“Abstractas eran e son as decoracións populares
de cobertores mantas farrapeiras, xugos labrados,
etc., e elas contribuiron a concretar unha fasquía
galega, en relación coas decoracións de obxectos
semellantes doutros territorios, ofrecéndonos unha
imaxe mental e sensible de Galicia”37. O artista galego sería daquela un portador de signos que delatan
a maneira de ser galega.

Laxeiro por Seoane.

Na reflexión sobre o pasado e o presente da arte
galega, o papel de Seoane evidénciasenos como
fundamental porque os seus escritos e a súa obra
supoñen un novo paso no camiño da evolución da
nosa arte e na comprensión da mesma, mantendo
a fidelidade ao principios conformadores do movemento cultural galego sen que iso supoña a defensa
dun anquilosamento no formal, ben pola contra,
igual que a súa obra plástica bebe nas fontes da
vangarda internacional para renovar a iconografía
nacional, o seu pensamento conecta coa sensibilidade do seu tempo. Desde a perspectiva galega como

artista consegue que nos identifiquemos con el,
mellor dito, que a súa pintura nos identifique como
nación, como colectividade humana singular e nos
seus escritos traza unha lectura do noso pasado estético con vontade de proxectalo sobre o presente para
que a tradición e a historia teñan un papel actuante.
Neste sentido o artista sempre defendeu “o cultivo
das características constitutivas dun país ou nación”
e a “vontade de recoller da historia do noso povo
aquelas formas que foron caracterizándoo ao través
da historia”38. Velaí un legado para o noso presente e
para o noso futuro.

35. Fernández del Riego, Francisco, Op. cit., páx. 154
36. Ver nota 7.
37. Seoane, Luís, Textos encol da arte galega, Cuadernos da Gadaña, Madrid, 1979, páx. 13.
38. Seoane, Luís, “Cara un deseño que considere as particularidades de cada país”, en Luís Seoane. Obra cartelística, Fundación Luís Seoane, A
Coruña, 1998, páx. 98-99.

33

~

Luís Seoane observa no seu estudo
do Castro de Samoedo unha figuriña de miga pan de San Andrés de
Teixido, 1967
XOSÉ DÍAZ

A Coruña, 1949

Deseñador gráfico, director de Imago Mundi Deseño. Colaborou con
Luís Seoane en Ediciós do Castro e
Sargadelos, en tarefas relacionadas
co deseño editorial e industrial. Foi
testamenteiro da viúva de Luís Seoane e promotor da Fundación Luís
Seoane, que dirixiu nos seus dous
primeiros anos, sendo na actualidade secretario do seu padroado.

Seoane

O DESEÑO
E O LABORATORIO
DE FORMAS
DE GALICIA
Xosé Díaz

N

on podemos abordar o

erguerse polo ano 1957, a iniciativa

súa recuperación cultural e econó-

Laboratorio de Formas

dun grupo de exiliados galegos

mica. Nese contexto humano, nese

–en adiante LF– sen,

–entre eles Xosé Núñez Búa e Luís

tempo e nesa xeografía nace o LF

previamente, contextualizar unha

Seoane– que conectan con Isaac

da man de Isaac e Seoane.

serie de feitos que nos explicarán a

cando este viaxa a Bos Aires en

súa creación, así como a posta en

1955, para presentar alí a súa pin-

Máis haberá que pararse en certos

marcha dos proxectos concibidos.

tura e as súas cerámicas que, dende

antecedentes si é que queremos

Sabemos que o LF aparece como

1949, viña producindo no Castro de

entender a creación do LF. Isaac,

unha sorte de instrumento que Luís

Samoedo, perto da Coruña.

pintor de éxito nos anos corenta,
deixa a pintura a finais desa década

Seoane e Isaac Díaz Pardo tiñan
argallado na Arxentina nos anos

Magdalena, onde Isaac permanece

para dedicarse á industria cerá-

sesenta. Concretamente en 1963 é

longas tempadas, ademais de fabri-

mica, coa creación de Cerámicas do

cando ambos os dous deciden crear

car porcelana, convértese nun lugar

Castro. O abandono da pintura para

unha sociedade instrumental para

de encontro do exilio galego. Por

dedicarse á cerámica industrial –nun

comezar unha tarefa de restaura-

alí pasan –con Seoane e Núñez

momento en que estaba enxalzado

ción dalgunhas cousas que Galicia

Búa– Rafael Dieste, Lorenzo Varela,

pola crítica, coa carteira repleta

perdera coa guerra, primeiro, e coa

Antonio Baltar, Arturo Cuadrado ou

de encargos e vendendo todas as

ditadura, despois.

Eduardo Blanco Amor, entre moi-

obras nas exposicións que inaugu-

tos outros. Axiña, na pequena vila

raba en Galicia, Londres, Madrid,

Isaac, nese ano de 1963, xa tiña

situada a cen quilómetros ao sureste

Barcelona ou Roma– semella un

posto en marcha, e con éxito,

de Bos Aires, van aparecendo as

misterio. Tamén un contrasentido,

Porcelanas de Magdalena, unha

arelas de retorno á Terra e van agro-

mais non o é. Ao fillo de Camilo

factoría cerámica que comeza a

mando os proxectos para axudar á

Díaz Baliño –o pintor, deseñador e
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Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane, primeiro e segundo pola dereita, cos Núñez Búa, os Sofovich,
os Scheimberg e Luisa Kaufman, en Magdalena, 1962

escenógrafo galeguista, asasinado

Por outra banda, Luís Seoane está

de tal maneira que en 1955, cando

en 1936– comezan a aparecerlle

no exilio dende setembro de 1936.

se reencontra con Isaac, xa é un dos

remorsos de conciencia que, unidos

Tivera que fuxir da Coruña, onde

pintores que a crítica e o público de

á situación política abafante, impí-

traballaba como avogado labora-

Arxentina teñen consagrado. Sen

denlle seguir pintando para unha

lista, pois os falanxistas tíñano na

embargo, non deixan de abrollar en

sociedade que estaba a carón do

súa lista de ‘condenados’, debido

Seoane os anhelos de xustiza e igual-

réxime que lle segara a vida ao seu

á súa militancia republicana e gale-

dade que defendera dende os seus

mitificado pai. Aquilo debén nunha

guista, e ao seu compromiso coa

anos universitarios en Compostela,

indignidade que ten que corrixir.

Fronte Popular. En Bos Aires Seoane

aparecendo nel unha preocupación

Cómo? Deixando de producir obras

axiña explícita a súa militancia anti-

por atopar novos camiños polos

para uns poucos desleixados e

fascista, podendo afirmar que ata

que vehiculizar a súa arte. Aparte

envorcando a súa creatividade e

1945, en que o réxime de Franco

da súa inxente labor como editor

os seus esforzos en obxectos indus-

resiste á liberación europea, dedí-

de libros e revistas, do seu traballo

triais, que chegarían a capas máis

case a denunciar os crimes dos

como escritor e xornalista, ou da

amplas da sociedade e que podería

sublevados na guerra, e a repre-

súa actividade plástica como mura-

facer con máis liberdade. Claro que

sión dos vencedores na posguerra.

lista –onde as súas pinturas adqui-

hai outras razóns, pero a fundamen-

Logo desta data Seoane, desfeitas

ren unha importante transcendencia

tal é esta que acabo de expoñer:

as maletas e resignado a un exilio

pública (lembremos, por exemplo, o

chegou un momento en que a Isaac

que presentía duradeiro, dedícase

gran mural de 11 x 33 metros que

provócalle vómitos ter que retratar,

a desenvolver o seu talento artístico,

realiza no Teatro Municipal General

ou venderlle cadros, a persoas adic-

pintando, gravando, debuxando,

San Martín de Bos Aires)–, aparte

tas ao réxime.

ilustrando, escribindo, deseñando...,

desas outras actividades, dicía, que
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Luís Seoane, Ramón Otero Pedrayo, José Rey Romero e Isaac Díaz Pardo, no Museo Carlos Maside, 1971

posúen un importante compoñente

contra o progreso e a liberdade –e

Colmeiro, Fernández Mazas…, para

social, Seoane atopa en Díaz Pardo

a súa consecuencia dramática: a

que recolleran o testemuño dun

a ocasión de ir máis aló, de mate-

guerra– non os detén, de maneira

legado que tiñan secuestrado–, ou

rializar –e agora xa en Galicia–

que cando albiscan unha raiola de

Ediciós do Castro, para divulgar as

proxectos reais e posibles de divul-

luz, cólanse por ela e se poñen a

ideas e a memoria usurpada.

gación e socialización da arte e a

funcionar. En 1967, en Galicia, no

cultura; proxectos de reconstrución

Castro de Samoedo, Isaac, que xa

Para Sargadelos Seoane comezou

da patria devastada.

está practicamente desligado da

a deseñar pezas en 1967. As pri-

fábrica arxentina de Magdalena,

meiras que fixo foron unha botelliña

Xa temos, pois, situado o nacemento

e Seoane, que pasa uns meses

que representaba a san Andrés e

do LF., que xurde mercé á vontade

con Isaac no Castro, poñen a

unha pomba de ‘herba de namo-

de dous creadores con descomunal

andar o LF con varios proxectos

rar’, ambas as dúas inspiradas nas

compromiso galeguista e responsa-

de fondo calado: a recuperación

figuriñas de miga de pan de San

bilidade social a flor de pel. Tanto

da actividade en Sargadelos –a

Andrés de Teixido. Quería transmitir

Seoane como Díaz Pardo son fillos

gran factoría cerámica do século

con elo a súa proposta de moder-

dunha época en que, partindo de

XIX cuxo renacemento querían que

nidade, que non era outra que a

cero, había que construír todo para

simbolizara

de

de recoller o legado da tradición

dar o salto á modernidade. Son

Galicia–, a creación do Museo de

e renovalo para darlle novos pulos

fillos da República, das vangar-

Arte Contemporánea Carlos Maside

e, sobre todo, para incorporar esa

das, do pulo social que emanaba

– onde Seoane quería amosarlle ás

pauta diferencial, que para el era

das sociedades europeas nos anos

novas xeracións a arte de vangarda

fundamental, para fuxir dos obxec-

vinte e trinta. E nin a reacción

de antes da guerra: Castelao, Souto,

tos uniformizadores, sen orixe e sen

a

recuperación
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Deseños de figurinos, realizados por Luís Seoane,
para a sección de baile do Laboratorio de Formas de Galicia, 1972
Bosquexos de Luís Seoane para figuras de cerámica de Sargadelos, 1967
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Cartel deseñado por Luís Seoane para a exposición ‘Presencia de Galicia’,
organizada polo Laboratorio de Formas de Galicia en Madrid, en 1975
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Luís Seoane e Maruxa, a súa muller, en Sargadelos, en 1968. Ao fondo vese o edificio circular da nova
fábrica, concibido polo arquitecto Andrés Fernández-Albalat. O sorriso de Seoane semella expresar a
satisfacción por ver o proxecto estrela do Laboratorio de Formas feito realidade

patria, que inundaban as produ-

tratando de converter a Galicia nun

e lendas… mais tratadas dun xeito

cións industriais que se estandarizan

país piloto en España en cuestións

moderno, en clave contemporánea.

a partir dos anos trinta e corenta.

de deseño”, dille a Díaz Pardo nou-

Velaí a clave de Sargadelos: reno-

Seoane pensa que os obxectos,

tra carta tamén de 1965. Pasados os

var as formas galegas, facéndoas

ademais de ter un uso funcional ou

anos, non temos dúbida de que se

universais sen perder a súa esencia.

ornamental, deberán ter, tamén, un

en algo se materializou este desexo

A recuperación de Sargadelos foi

uso emocional e comunicativo. Ou

de Seoane foi en Sargadelos, onde

a máis importante iniciativa mate-

dito con otras palabras: obxectos

unha serie de accións deseñísticas,

rializada polo Laboratorio e, aínda

cunha personalidade que os vincule

industriais e culturais, converteron

que complexa e chea de riscos,

a un territorio [cultural] determinado.

este nome nunha referencia galega

resultou un éxito, converténdose nun

Nunha carta que lle escribe a Díaz

de excelencia.

dos centros de arte/deseño/indus-

Pardo en 1965, adiántalle as súas

tria referenciais na Galicia dos anos

ideas nesta fermosa declaración de

A partir de 1967 Seoane segue

principios: “Existen formas inéditas,

a deseñar para Sargadelos outras

están na paisaxe, nas ferramentas

pezas que van por ese camiño

Tamén deixou Seoane a súa pegada

dos oficios e nos obxectos herdados.

iniciado coas figuriñas inspiradas

nas outras materializacións do LF.

Aí están para quen saiba recollelas”.

en San Andrés de Teixido. Son

Aí está toda a labor desenvolvida

Sobre o destino do LF, Seoane é

formas que están tiradas da idio-

en Ediciós do Castro, onde actuou,

contundente e ambicioso: “Tratarei

sincrasia galega, da súa natureza,

ademais de editor, como deseñador

de facer un plan de traballo de

da súa prehistoria, da súa historia,

e ilustrador, e onde deixou unha fer-

acordo coa finalidade da empresa,

da súa arte popular, dos seus mitos

mosa colección de carpetas de xilo-
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setenta e oitenta.

grafías e debuxos. Cando Seoane
morreu en 1979 Ediciós do Castro
estaba ás portas de se converter
na primeira editorial de Galicia por
libros editados, sendo a precursora
en todo o estado español na recuperación da memoria histórica coa
colección ‘Documentos para a historia contemporánea de Galicia’ na
que viron a luz máis de 200 títulos
que daban conta, por primeira vez,
do que pasara en Galicia durante
a guerra, a posguerra e o exilio.
Xa no ‘Manifesto do Laboratorio
de Formas’, que se publica no
primeiro caderno do LF en 1970,
se explícita a preocupación pola
memoria histórica, como un dos fins
do Laboratorio. Nel, no manifesto,
está toda a filosofía que impregnou
os proxectos de Seoane e Díaz
Pardo, que podemos sintetizar en
catro frontes: industria/deseño, arte,
comunicación e investigación. Estas
catro liñas de actuación se materializaron en diversos entidades e institucións que –a maiores das tres sinaladas: Sargadelos, Ediciós do Castro
e Museo de Arte Contemporánea
Carlos Maside– botaron a andar.
Tal foi coa posta en marcha do novo
Seminario de Estudos Galegos, do
Instituto Galego de Información, do

Cuberta de Luís Seoane para Farsa para títeres, de Eduardo
Blanco-Amor, un libro editado por Ediciós do Castro en 1973,
tamén ilustrado polo artista

Laboratorio Xeolóxico de Laxe ou
do Seminario de Sargadelos, alén
doutras actuacións non menores,

non lle faltaba, pois na Galicia dos

Universidade de Santiago, Consello

como foi a declaración do Conxunto

anos sesenta as poucas formas que

da Cultura Galega, Ediciós do

Histórico-Artístico de Sargadelos,

se concibían estaban obsoletas e

Castro, A Nosa Terra...– continúen

coa rehabilitación dos seus espa-

o panorama era desolador. Estaba

unha testemuña da actualidade –ou

zos máis emblemáticos, así como

todo por facer. Nese contexto, e

modernidade– que posúen as súas

dalgunhas instalacións recuperadas

tendo xa as ideas definidas sobre

ideas nas que, como consecuencia

para fins culturais e divulgativos.

as actuacións a facer en Galicia por

da súa enorme erudición, a súa

medio do LF, Seoane artella unha

ilimitada curiosidade polo mundo

Seoane tiña clara a idea do que tiña

serie de textos sobre arte galega e

que lle tocou vivir e a súa fonda

que ser o LF. Un instrumento para

deseño, que serán a base teórica

intelixencia e xenerosidade, resultan

dignificar as formas de Galicia,

sobre a que se sustentarán as ini-

indispensables, non só para enten-

unha sorte de instituto de deseño

ciativas a emprender. Estes textos

der o significado do LF, senón para

que orientara aos novos deseñado-

–recollidos en varias publicacións

entender este país e como se debe

res que Galicia precisaría. Razón

de editoriais e institucións galegas:

afrontar ou deseñar o seu futuro.
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Mural cerámico con
esceas de seitura
realizado para o
antiguo Centro lucense
de Buenos Aires, hoxe
no Centro Galego.

FERNANDO MARTINEZ VILANOVA

Vilarchán, Ponte-Caldelas, Pontevedra, 1949

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de BBAA San Jordi de Barcelona e Doctor en Historia da Arte
BBAA Universidade de Vigo. Catedrático de Debuxo de Instituto. Pintor, gravador e crítico de arte. Ten
publicado entre outras monografias:
Uxio Souto, escultor; Camilo Nogueira; Carlos Sobrino; A pintura
galega 1850-1950. Escola, Contextualización e Modernidade, Ed
Xerais, Vigo (Tese de Doutoramento). Ten realizado múltiples exposicións individuais e colectivas.

A arte de Seoane
no Laboratorio
Industrial
Fernando M. Vilanova

Inicialmente quixera ofrecer unha explicación do título

 Mundo editorial Obra gráfica

que preside a miña exposición por canto imos tratar
aquel aspecto da obra de Seoane que ten unha vocación

Obra poética e de ensaio

máis plural, máis comprometida sociolóxicamente, e dicir

 Deseño publicitario Muralismo Pintura

o produto que quere chegar a sociedade, ben polo seu
carácter seriado e non de obra única (como o formato ao

Obra poética e de ensaio

óleo) e mesmo a que se abre a participación do público
tanto no seu formato mural como na obra editorial, nas

 Mundo Industrial Cerámica Tapices

capas de libros, na ilustración gráfica ou mesmo na produción industrial ou publicitaria. A vocación de creador
integral, á que Luis Seoane manterá fidelidade dende os

A obra poética e de ensaio solápase e non se exclúe

primeiros aos derradeiros anos da súa vida, enmárcase

do resto da súa produción integrándose coherentemente

nestes parámetros, e que considero chave para entender

entre os aspectos máis bi-dimensionais da súa creativi-

tanto a evolución como o sentido de calquera parciali-

dade e mesmo como seu complemento.

dade da súa obra.
Luis Seoane, artista que tivo a visión de situar a súa
O esquema que propoñemos explica a relación que se

actualización artística entre dous continentes, tivo entre

vai establecer entre os diferentes xéneros da súa produ-

a s súas inquedanzas artísticas o factor de comunicación

ción creadora:

da arte, aspecto común a moitos artistas da súa xeración.
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Mesmo nun magnífico ensaio que Seoane fai da obra

cunha peculiar vontade social. Carlos Maside con quen

de Castelao, afirmaba como precepto, que o rianxeiro

compartirá unha relación de por vida, centrábase mesmo

posuía este don, valor neste intre moi estimado, xa que

no debuxo satírico como efecto da influencia que as

serán moitos os artistas autodidactas que se inician nese

revistas alemás como Simplicissimus exercían como nova

medio pola necesidade de chegar ao pobo, como o seu

literatura de introdución social e cuxa actualidade era

admirado Carlos Maside. Seoane foi un grande erudito

posta de manifesto polos bolseiros galegos en Europa.

e xa desde moi cedo mostra a súa desconformidade cos

Seoane beberá directamente destas fontes.

historiadores da arte convencionais que encadran aos
artistas en compartimentos e esquecen os factores trans-

En Santiago deu clases Xoan Vicente Viqueira pen-

versais. Entre eses factores transversais, a interacción da

sador formado en París a carón de Henry Begson, e

arte na sociedade, e o utilitarismo, forman, no período

en Alemaña, na Escola de Gotinga sendo un grande

dos anos vinte ata a guerra europea, un dos argumentos

coñecedor das experiencias sobre a fisioloxía da visión

máis esixentes polo forte compromiso ideolóxico que os

que logo desembocarían na Gestaltteorie e a súa proxec-

artistas asumen neses anos.

ción na análise do feito artístico. Viqueira foi mestre de
Maside e animador mesmo das tertulias santiaguesas da

Estableceremos entón un esquema simple da relación

FUE no Café español onde Seoane era asiduo asistente.

entre as artes visuais e a literatura, esquema no que nos

Aquí falábase do muralismo mexicano, comentándose as

parece que se sitúa Luis Seoane e moitos dos seus com-

ilustracións e os contidos que achegaba a revista Forma

pañeiros de xeración:

editada polo Goberno de México onde se loaba a arte
popular mexicana e a súa influencia nunha arte nova,

Relación entre artes visuais e literatura

aberta e plural.

 Factor de Comunicación

Na Coruña edítase dende 1920 unha revista que vai

Desenrolo industrial artes gráficas

ter fondo predicamento nesta xeración. Alfar, como di

 Libro

máis importante da península, e nela vértense contidos

César Antonio Molina, pasa por ser a revista cultural
literarios e estéticos moi vinculados ao ultraísmo, e dicir

 Viñetismo

unha aposta de actualización do art mouveau en clave
máis literaria e vangardista. En Alfar haberá aportacións

 Ilustración

de Lorca, Picasso ou Dalí. Mesmo se sentan os prece-

 Afiche

dentes para a estética rexionalista desde un artigo de
Alejandro Ferrant onde se estruturan os seus valores nos

 Publicidade gráfica

aspectos máis conservadores a relación entre natureza
e tradición.

Evolución Estética-----SIMBOLISMO
Unha experiencia inédita na península mesmamente

 Tema social

vai ser a aparición da cerámica Celta de Pontecesures

 Histórico

dirixida por Ramón Diéguez, en aberta relación co

 Idealista

Asorey, Castelao, Acuña,… tendo como obxectivo divul-

mundo artístico. Nela van colaborar Eiroa, Maside,
gar as formas escultóricas destes artistas e a súa sim-

 Rexionalismo costumista

boloxía de extracción popular. Seoane coñecerá esta
experiencia e con toda seguridade a súa impronta terá o

Esta inquedanza ten no Santiago de Compostela de 1930

seu peso nos futuros proxectos que moitos anos máis tarde

o seu fundamento, como el mesmo referirá. Esta cidade

desenvolverá na cerámica.

será a referencia para entender a evolución cultural e
política do século XX en Galicia e aquí Seoane topará o

O primeiro Seoane nace no berce destas coordenadas

seu crisol no período anterior a guerra civil. O seu grande

como ilustrador da Barraca Resol, colaborando co seu

amigo Arturo Cuadrado rexentará una librería, mesmo

amigo Rafael Dieste coas Misións Pedagóxicas, un refe44
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O vello do paxariño, oleo sobre lenzo 1949

rente máis deste período á vocación de divulgación social

admiración polo valor da arte como ferramenta de comu-

e de compromiso, ante as grandes distancias culturais que

nicación gráfica. Si ben é moi coñecida a filiación dos

se abrían entre as clases sociais do nos país.

seus temas mesmo con este período, a muller como démeter a quen mesmo relacionará con Galicia en “Mater

Como resumo pois sinalaremos que neste período de

Gallaeciae”, a hexemonía feminina nunha sociedade

estudante xurde o seu compromiso, o amor ao país e a

matriarcal como transmisora dos aspectos positivos da
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tradición; o home como vítima social, un heroe pasivo que

“...Esta inquietud artística nació en Inglaterra a finales

sinte sen comprender; o entronizamento e a procura de

del siglo XIX y en ella se afirma el valor del diseño

intemporalidade das súas figuracións con base no mundo

en tipografia y del ornamento e ilustración de sus

románico da ateigada Compostela, están na relación e

páginas...”

no intercambio de valores da xeración da Escola Galega
que ten neste momento o seu berce e que Seoane viviu

En Bos Aires, xa exiliado, inicia o seu labor como ilus-

nesta etapa con intensidade.

trador. Edita “13 Estampas de la traición”, un conxunto
de debuxo satíricos sobre o General Franco cunha

Sendo así, non é menos certo que tamén en Compostela

grande influencia de Grosz e os ilustradores alemás

xurde mesmamente a súa vocación de artista integral,

antifascistas. Seguiranlle unha innumerábel colección

aberto a todas as posibilidades expresivas no perfil

de títulos entre os que se destacarían “Catro poemas

do concepto ruskiano de que un creador é sempre un,

para catro grabados” co seu amigo Lorenzo Varela

aínda que se diversifique en xéneros. En “arte mural e

a quen tanto deberá, e máis tarde o gran cartafol de

Ilustración”, recoñéceo cando afirma: “…En mi época

debuxos “Homenaje a la torre de Hercules”, canto en

de estudiante en Santiago conocimos los dibujos de

perfís ultraístas ao Finisterre galego. Debuxos que teñen

Simpliccissimus, de Olaf Gulbranssöm, de los graba-

clara referencia á iconoloxía albertiana, caracolas, nep-

dores alemanes…”, o que aclara una vocación inicial

tunos, redes sirenas, estrelas de mar, sirenas varadas…

do que vai ser fío condutor permanente para a súa

aspecto que coincide co traballo que levaba adiante

obra.

escuramente Urbano Lugrís en Galicia. Este cartafol
daralle un grande prestixio persoal e abriralle definitiva-

Deste primeiro Seoane destacaríamos a súa aportación

mente as portas como artista plástico.

á campaña do Estatuto do 36 onde aporta un cartel
magnífico. Trátase dunha escena mariña na que un polbo

As súas xilografías iniciais baséanse na forza gráfica da

ten engulido a un home cos seus tentáculos, nun xeito de

liña, e na relación dispositiva entre os planos brancos e

revisión do Laoconte, que tamén tratou Asorei. Realizado

negros. Figuras femininas, fouces, lúas, estrelas, distri-

en tons sepia alude a loita do home, e do pobo contra as

búense na composición entre o grande impacto tonal.

ligazóns da historia que o estrangulan.

O vínculo coa literatura vai máis alá que a súa propia
relación cos textos impresos na edición:

En Seoane podemos trazar diversos aspectos que explicarían ese concepto integrador das artes que asume

“...para mí el grabado estuvo siempre unido al tema

como disciplina de traballo. Un deles é a relación entre

y por sus fines originarios con multiplicidad de copias

literatura e artes visuais. A literatura para Seoane rela-

tiene un sentido popular que nunca a mi juicio tuvo

ciónase coas artes visuais por medio da ilustración, ben

el óleo. Posee desde sus comienzos una finalidad

como ilustrador de textos (complemento da linguaxe

narrativa y yo trato de ser fiel a esa naturaleza... A

escrita), ou mesmo como antesala, como presentación

esto mismo se debe el cuidado de los títulos que trato

do libro mesmo dende as súas capas. Un crítico amigo

de unir al mundo del grabado. Alguien los encontró

fala de Seoane no que as súas capas “…no abren pues

literarios, pero “literatura”... es una parte de mi obra.”

un libro, ni siquiera introducen al lector en su texto, lo
declaran entero”. Entendeu nese senso como ninguén

O ano de 1950 marca unha liña ecuatorial na súa

os libros exclusivos de ilustración de William Blake, no

creatividade. Visita Europa, coñece a Picasso, a Henry

que a poesía e as artes visuais maniféstanse como dous

Moore, o mundo artístico parisino, as novas tendencias, e

medios afíns dun esforzo espiritual unificado. A súa pai-

a súa volta a Arxentina revoluciona o afiche publicitario

deia planetaria na que Seoane se inscribe, fai propias

co seu cartel de Cinzano. Este afiche iniciará o Seoane

as motivacións dos socialistas utópicos de Sheffield e as

contemporáneo. En Arxentina ata daquela, a publicidade

propostas de dignificación estética de Ruskin e Morris.

era practicamente figurativa, e a partires desta experien-

Deste último coñece as aportacións do libro como ente

cia paulatinamente trocarase en abstracta, fusionarase

artístico independente, por riba do seu contido e o valor

cosas tendencias xeométricas do decó, do construtivismo

das artes gráficasruth no xeito de cambiar o mundo, En

e mesmo do cubismo para ofrecer una nova imaxe no

“Arte mural e Ilustración” di :

campo da publicidade. Seoane entende que este e o
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Cartel para a campaña plebiscitaria do Estatuto de Autonomia de 1936

novo camiño non só para este campo senón para a súa

momentos como gravador. Falará máis adiante da influen-

pintura, obra mural e mesmo para a xilografía.

cia que exerceu esta experiencia na súa obra pictórica e
mesmo nos murais, e como se inspirou nas cores popula-

Na editorial Botella al Mar levará adiante por medio da

res, nos naipes, na lona dos circos ou na verticalidade

xilografía una actividade frenética. Son os seus mellores

do mosaiquismo bizantino. Esta práctica da xilografía
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aplicada ao mundo editorial converte os libros
de Seoane en coleccionábeis por canto era un
momento no que as novas máquinas Heidelberg
estaban invadindo a actividad gráfica nas
editoriais, asumindo Seoane unha responsabilidade que explica a sua determinación estética.
Fronte a automatización industrial responde con
métodos artesanais convencido de que a man
do home ainda esta por riba da máquina no
xeito de categorizar estéticamente un libro. E
unha fuxida cara adiante , similar a adoutada
polos realistas franceses do século XIX cando
apareceu a fotografia.
A xilografía perderá os seus rasgos clásicos que
seguían a artistas como Antonio Berni, e multiplícanse en diferentes pranchas de color. Os seus
murais e a súa pintura nútrese da experimentación do gravado e os planos superpóñense
moitas veces como si foran estampados fóra de
Cuberta do Cartafol de debuxos “Homenaje a
la torre de Hercules” Buenos Aires 1943
Trece estampas de la traición,
cartafol de debuxos. Buenos Aires 1937

rexistro, onde aparecen desfasadas as manchas
brancas de fondo que se incorporan desde o
seu desaxuste formal ao primeiro plano. No
muralismo a experimentación ábrese ao intercambio de materiais: pedra, granito, mármores,
chapa de ferro. A simultaneidade de pranchas
do gravado equipárase no muralismo coa
práctica do estarcido, o fileteismo e o traballo
con plantillas, permitirá conseguir espazos por
superposición con áreas de difícil previsión por
outro medio. O seu labor será extraordinaria,
realizando máis de trinta grandes murais na
capital arxentina.
O muralismo tiña experiencia na Arxentina
desde a chegada de Siqueiros e a fundación
do seu Equipo Poligráfico. Este equipo, se ben
non fai un seguimento liñal aos perfís didácticos
do muralismo mexicano en clave descritiva, de
“cómic”, como os existentes en México, si mantén por ideoloxía, impactar coa cor, a forma e
o contido informativos gráfico-plásticos. É o que
se ten chamado un muralismo pedagóxico
Seoane criticará a opción poligráfica e aquí
radica parte do seu acerto. Fronte a unha presentación pedagóxica da arte mural, Seoane
apostará por unha presentación máis sociolóxica que non prescinda da evolución estética,
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da relación da cor e as formas co medio arquitectónico
por medio dos novos materiais. Manterá as súas bases na
premisa dunha arte que fabrica novos modelos plásticos
contra da arte que imita as cousas.
Seoane relacionase con antigos compoñentes da
Bauhaus como o fotógrafo Horacio Coppola e a súa
dona Grette Stern, e ten entre cella e cella o concepto
de abolición da distancia entre artes maiores e menores
propio do programa Arts & Crafts que pretendía aproximar o fermoso e o útil nunha beleza ao alcance de
todos. Tamén terá peso a moda “art décó”, que actualiza
con deseños xeometrizantes, nunha eclecsis do cubismo,
o mundoartesanal.
Home documentado, le a Severini, e a Leger, e o seu
dinamismo plástico será prantexado fundamentalmente
na obra mural. Así o expresa no seu artigo da Revista de
Belas Artes da Universidade “El color como necesidad y
funcionalidad” onde replica aspectos que Léger describe
no seu ensaio sobre a simboloxía e utilidade da cor na
arquitectura.
Como gran sintetizador de conceptos, nestes murais

Cuberta do libro Cuaderno de viaje de Simón Scheimberg pro
Seoane, Editorial Botella al mar 1954

manifesta claramente a vontade innovadora nunha
arte total sen complexos, que é un dos preceptos construtivistas, na que o estilo, a forma e a cor serán os fíos
condutores, e os materiais outorgarán a carga plástica, de aí a súa importancia dunha elección axeitada.
Haberá pois concesións ao entorno e a súa servidume,
así nunha fachada, os materiais son o máis imperecedeiros posíbeis: mármores e granitos utilizados nunha
taracea como grandes lousas planas en diferentes
cores, moi similar ao que se realizan no noso país
de maneira intuitiva, inxenua e kitsch cos restos das
marmoleiros para empedrar soleiras e fachadas. Nos
interiores, nos vanos das escaleiras, lugares de paso
e servidume, reproduce réplicas das súas pranchas
xilográficas en grandes chapas de ferro recortadas

Affiche publicitario para a firma “Cinzano”, 1951

(recordando as oquedades de Henry Moore), pintado
en negro con remates de bronce. Nos grandes espa-

En Galiza, para a factoría de Sargadelos realiza un

zos aéreos traballa coa cor e o estarcido simultáneo

magnifico mural con xisto gris da Mariña lucense, pedra

relaciónase cun grafismo independente. Xogando co

branca e porcelana amarela homenaxeando a Ibáñez.

diálogo entre interior e exterior Seoane utilizará a luz

Trátase dun dos poucos murais que construíu no noso país,

como elemento de diálogo por medio das vidreiras e

como testemuña dunha actividade onde a súa obra acada

o seu colorido, onde mesmo innova en materiais alter-

a proxección máis acertada de toda a súa plástica.

nativos que lle suministra a industria da construción.
Seoane traballara sen reservas con cerámica, vidro,

Aínda que non represente un aspecto central da miña

forxa, plásticos e pintura.

exposición neste momento convén recordar que a súa
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Dúas mulleres, óleo sobre lenzo 1959
“Esperando o páxaro de lúas”
xilografia en dúas planchas 540 x 480mm

pintura de cabalete, influenciada na súa primeira etapa
nos seus colegas da renovación da escola galega, sobre
todo Colmeiro e Maside, recibirá un impulso definitivo
coas experiencias que vai acumulando en outras áreas
de traballo, estando en condición de afirmar que a suma
da experiencia mural+ilustración+ xilografía+affiches
publicitarios é definitivo para interpretar a súa obra de
cabalete. Esta trocarase, no entorno de 1950 como data
chave a que fixemos xa referencia, diametralmente de
estilo acuñando os modos cubistas e constructivistas procedentes desa experiencia aditiva persoal: “ …La experiencia que supuso en mí la pintura plana que extendí por
muchos metros cuadrados de paredes como los artistas
románicos…” (En “Arte mural la Ilustración”). Tras deles
manterase intacta a fidelidade iconolóxica ás súas orixes:
a muller que identifica mesmo co noso país en “Mater
Gallaeciae”, ao home, o lecer, a iconoloxía histórica, ao
traballo, a emigración, as lendas.
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En 1954 chega a Buenos Aires Isaac Diaz Pardo e xunto

mos, despois do fracasado monolito presentado para o

co ceramista castelán, Fernando Arranz, exiliado como

Foro Mundial de Pesca a celebrar en Vigo pouco tempo

Seoane, inician nas porcelanas Magadlena, nunha loca-

despois do seu regreso a Galiza.

lidade a 80 km da capital arxentina, a experiencia ceramista que cristalizará posteriormente en Galiza na facto-

Pontevedra a 21 de Maio de 2010

ría Sargadelos ás que se unirá o arquitecto Fernández
Albalat. O esquema empresarial
seguirá a estrutura das escolas de
artes e industrias progresistas da
URSS (a Vchutemas que tanto admirou Seoane), da Bauhaus e o movemento Arts & Crafts. En Sargadelos,
parte levarase adiante, creando unha
editorial libre, O castro; un museo de
arte moderno galego, que garde fidelidade a renovación pictórica da súa
xeración, –o museo Carlos Maside–
o primeiro destas características en
Galiza, O instituto Xeolóxico de Laxe,
una compañía de teatro, un Instituto
Galego de Información, cadeas de
galerías de arte e conferencias en
cada tenda de distribución e unha
emisora de radio.
Moitos destes proxectos non foron
posíbeis mesmo pola situación política de liberdades no país, mais o
certo é que Sargadelos foi un modelo
triunfante desde o seu inicio, marabillosa plataforma no que todos nos
vimos reflectidos en clave positiva.
Prolongación dunha cultura material
con fonda raigame nos oleiros populares e mesmo no mundo industrial
(recordemos a nosa inicial alusión
á cerámica de Pontecesures). Unha
brisa de aire fresco no panorama do
fin da ditadura, aínda non suficientemente valorado na súa transcendencia como embaixadora da nosa
presenza cultural no mundo.
Fillo de emigrantes, tivo sempre moi presente a estes
heroes anónimos desarraigados de Galicia que se distribuían polo mundo na procura dunha oportunidade
na vida. O Concello de Oleiros levantou o proxecto de
Seoane, “Monumento aos emigrantes”, no que pasa por
ser o único proxecto escultórico do artista que coñeza51
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Esta intervención non pretende ser máis que unha
chamada de atención acerca da necesidade de abrir
novos espazos de reflexión sobre a obra de Luís
Seoane, e establecer o trazado dunha cartografía
que nos proporcione algunha clase de resposta
fronte as esixencias do momento actual. Toda obra
de arte debe falar ao presente. Toda obra de arte,
e a de Luís Seoane máis que ningunha outra, dada
a súa enorme complexidade, ha de someterse ás
actualizacións resultantes de unha recepción activa e revalidar, en cada nova situación histórica, os
seus postulados estéticos. Seranos imprescindible,
para acadar estes obxectivos, fixar o estado da
cuestión e revisar, aínda que non sexa máis que
dun xeito sucinto, as principais claves interpretativas que, ata o momento, teñen manexado críticos
e investigadores.

 Ollada ó escenario histórico no que se produce a
obra de Luís Seoane.

Trazado do estado da cuestión. Cartografía das
liñas básicas de investigación e retos pendentes.


MARCO CONCEPTUAL

Polo menos dende a famosa conferencia de
Duchamp sobre “O proceso creativo” ditada en
Houston (Texas) en abril do ano 1957, quedou fixado, no corpus intelectual occidental, un concepto
que vai resultar de fundamental importancia para
toda a produción teórica ao redor da estética e as
teorías artísticas dende a segunda metade do século XX; o que nesa conferencia se postula, como
todos sabedes, non é outra cousa que o papel activo do espectador no mecanismo xerador de sentido dunha obra de arte. Pois, tal como aí afirma o
propio Duchamp, o espectador actuará “descifrando e interpretando as profundas cualificacións
da obra para engadir entón a súa propia contribución ao proceso creativo” [1] .

Así, para tratar de poñer en orde todo este material,
a exposición vai quedar dividida en tres apartados
que iremos debullando consecutivamente:
 Establecemento do marco teórico e as ferramentas conceptuais.
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estudos sobre a recepción da obra de arte. O novo
modelo teórico, que se asenta sobre os postulados
estruturalistas da Escola de Praga, e a hermenéutica
de Gadamer, afirma que “o signo estético perde o
seu carácter unívoco, e ten que ser actualizado
polo receptor, /... / así a obra non deixa de recibir
significacións que no momento da súa produción
non eran coñecidas, nin sequera previsibles” [2] .
Evidentemente o espectador non parte de cero,
senón que, moi pola contra, está imbuído no seo
desa mesma tradición sobre a que agora volve a
mirada, el mesmo non deixa de ser un produto desa
tradición á que agora interroga coa pretensión de
ampliarlle os seus horizontes de sentido. É precisamente desa tensión, entre o signo que chega do
meu pasado e as novas condicións do presente, de
onde haberá de xurdir a apertura de novas expectativas de sentido. A obra non oculta uns significados
que o espectador debe descubrir, senón que os seus
posibles significados xéranse no momento mesmo
da recepción. A intensidade da experiencia estética, o impacto que produce a obra de arte “non se
consegue cando o receptor atopa un significado
oculto na obra, senón cando, ao ter que buscar
significados que colmen a indefinición da obra, o
receptor experimente a súa propia vida” [2] .

A obra ofrécesenos así como algo que non está aínda
rematado, hai nela moito máis do que alí ten presenza: falta a parte que ten que achegar o espectador.
Pero ata os elementos visibles na obra (imaxes, motivos, combinacións cromáticas, referencias literarias,
estilemas programáticos,...) atópanse alí en representación de infindas cadeas de asociacións, resonancias,
relacións e desprazamentos simbólicos gobernados
pola analoxía e o contaxio, se ben non presentes fisicamente si evocados polos recursos plásticos.
A obra traballa daquela como diagrama ou maqueta
a escala do seu propio sentido. A noción moderna
da obra de arte como máquina de significar quedou
perfectamente fixada no “Gran vidro” (La Mariée
mise à nu par ses Célibataires, même, pintura
sobre vidro realizada por Duchamp entre os anos
1915 e 1923): a obra inclúe o seu propio esquema de
funcionamento, e para que non caiban dúbidas (ou
para desfondar o caixón das dúbidas) preséntase
acompañada do folleto de instrucións: o conxunto
de notas e diagramas da “Boîte Verte” e a “Boîte
Blanche” que o mesmo autor se encargou de editar,
con posterioridade ao definitivo inacabamento da
obra en 1923. (Non podo deixar de salientar que,
aínda que logo cumprirá 100 anos, esa máquina
chamada Mariée semella máis nova que nunca, e
traballa a pleno rendemento).

É neste marco ideolóxico no que desexaría situar a
miña intervención, un marco conceptual dinámico
que de continuo debemos someter a revisión, e que
agora mesmo, a causa do impacto que as novas tecnoloxías están xerando nos procesos de produción
e recepción da obra de arte, estase vendo impelido
a radicalizar aínda máis os seus postulados. Cada
sociedade está obrigada a refrescar –no sentido en
que se recargan automaticamente as actualizacións
dunha páxina Web (RELOAD)– a súa historia das
formas artísticas, cada cultura vese impelida a pór ó
día periodicamente as lecturas que realiza das obras
que a preceden e a conforman. Cada xeración precisa renovar (para uso propio) os contidos simbólicos
da súa tradición, contidos –non o esquezamos– dos
que, como suma de espectadores activos, é en gran
medida responsable.

O espectador é pois o encargado de remata-la obra,
el é o segundo polo necesario e imprescindible para
que a máquina de significar bote faíscas e comece
a funcionar. Nese sentido pódese dicir –de feito eu
xa o teño dito e, aínda que daquela facía referencia á
miña obra escrita, creo que a imaxe pódese aplicar
por igual a calquera obra plástica– ...pódese dicir
pois, que a obra vampiriza ao lector, o texto, animado por unha insaciable sede de sentido, espréitao á
volta de cada páxina, e mentres o encontro non se
produce (e non esquezamos que, co alento mínimo
dun non-morto, o texto pódese manter á espera
durante anos, ou aínda séculos) agarda expectante,
ata que detecta a proximidade dunha conciencia,
entón, silencioso como unha sombra, bótase á
xugular da súa vítima para cobrarse a correspondente ración de significado.

Situar a figura e a obra de Luís Seoane neste escenario cambiante significa aceptar que o sentido do
seu traballo é unha creación social e, se se me permite a expresión, tamén unha creación da época.

Ou, dito dun xeito máis técnico: ao redor da década dos ‘60 consolídase o cambio de paradigma nos
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Fondo rosa, 1973. Óleo sobre lenzo, 73 x 60 cm.

Debemos aceptar que nin sequera o propio autor
ten a última palabra sobre a súa obra, xa que de
feito o sentido é, en gran medida, independente da
vontade consciente do autor, respecto de quen goza
dunha notable autonomía. Xorde o sentido, da confrontación –ou mellor aínda, da fricción– do contido
visual da obra coa capacidade asociativa do espectador que descobre e interpreta valores simbólicos
que, segundo o que di Erwin Panofsky, “resultan
xeralmente descoñecidos para o artista mesmo e
ata poden diferir do que el intentou explicar conscientemente” [3] . Falta, se cadra, engadir a isto que
cada nova lectura non anula as anteriores, non se
converte, polo mero feito de se-la última en chegar,

na solución definitiva que esgota as posibilidades de
significación da obra, senón que máis ben as diferentes lecturas da época amoréanse transparentes e
confírenlle á obra a súa profundidade histórica e a
súa densidade de sentidos.
Coido que abondaría deterse un momento a pensar, por exemplo, nos radicais cambios de punto
de vista que se deron, ao longo da historia, na
recepción teórica dunha obra tan transcendental
como O Quixote, para caer na conta do alcance
disto que vimos de afirmar. Veriamos daquela como
cada xeración de lectores, e de críticos, chega a
conclusións diametralmente opostas a partir das
55

~

Mar de Orzán, 1973. Óleo sobre lenzo, 114 x 146 cm.

novelista escéptico e reflexivo, innovador e progresista, mergullado nunha sociedade reaccionaria
que o obriga a agachar a súa mensaxe en figuras de
dobre sentido e discursos entre liñas, cargados de
segundas intencións; para rematar, cara a segunda
metade do século, vendo no Quixote un formidable artefacto narrativo, a novela precursora de boa
parte dos aparellos meta-narrativos posmodernos:
o texto que conecta elocuentemente coas teorías
post-estruturalistas sobre a morte do suxeito e o
cuestionamento da autoría.

mesmas premisas. Apreciaríase entón como a novela de Cervantes pode pasar de entenderse como
unha obra satírica de desenfadada comicidade, moi
cargada de humor popular e retranca, polos seus
contemporáneos do século XVII (punto de vista
acreditado, en gran medida, polos propios comentarios de Cervantes en diferentes pasaxes da obra,
e que xustificaría, dalgún xeito, o inmediato éxito
que a converteu, nos primeiros anos da súa vida
editorial, nun verdadeiro best seller); ...no século
seguinte pasar a ser considerada modelo estilístico
do máis depurado neoclasicismo, e referente moral
do bo xuízo e dos moderados sentimentos; ... para
despois chegar a converterse no século XIX nunha
das pedras angulares da renovación estética que
emprende o movemento romántico, que celebrará
en Don Quixote ó heroe romántico por excelencia,
empurrado a se escindir dramaticamente na oposición entre o mundo real e o soño do ideal; así chegamos ao século XX, que saudará, nas súas primeiras
décadas, a Cervantes como ó novo Montaigne, un

O propio Seoane –espectador activo como poucos–
levaba a cabo, de xeito natural, no seu reflexivo día
a día, esa actualización do sentido das obras plásticas do canon occidental; segundo unha coñecida
anécdota relatada polo seu colaborador e amigo
Xosé Díaz, Seoane, observando algunhas reproducións dos soados cadros, de retículas de cores
primarias, de Mondrian, fixo este sorprendente
comentario: “parecen obras abstractas, sen nin56
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gunha relación coa realidade, con todo detrás
deses espazos cuadriculados está a memoria da
paisaxe holandesa”. O comentario deixou totalmente anonadado ao seu interlocutor, que fai, acto
seguido, esta consideración: “A reflexión era revolucionaria, botaba abaixo boa parte da teoría que se
fixo, ata o momento, sobre a obra do neoplasticista
holandés, e incitaba a analizar os seus cadros dende
unha nova perspectiva”[4] .
É neste contexto no que a obra de Seoane, posiblemente como ningunha outra, dada a riqueza e
variedade de rexistros que a caracteriza, terá que
prestarse a novas lecturas que actualicen os seus
contidos, que vertan ao tempo presente os seus
postulados.
Chegados a este punto, quizais poida resultarnos
dalgunha utilidade, como primeiro paso, botar unha
ollada ó escenario histórico no que o seu traballo
agroma; é dicir, pescudar, aínda que non sexa máis
que superficialmente, as liñas de comunicación do
seu proxecto artístico, por unha banda, coas condicións políticas e sociais nas que tal proxecto xurde
e, doutra banda, o seu diálogo coa propia historia da
produción artística e das teorías estéticas.

Álbum de gravados Imágenes de Galicia. Bos Aires:
Albino y asociados, 1978

o manifesto da Liga Alemá de Obradoiros datado
en 1909 –soamente un ano antes do nacemento
de Seoane– “o ennobrecemento das artes industriais en cooperación coa arte, a industria e a
artesanía, e a través da educación, a propaganda e os criterios lóxicos ante cuestións importantes” [5] . Para alcanzar estes propósitos contarase
coa colaboración, a pé de taller, dos máis afamados artistas e arquitectos do momento. Ó mesmo
tempo comeza a xeneralizarse, entre as empresas
industriais máis importantes, a práctica de contar
nos seu cadro de persoal cunha nómina de artistas
de prestixio, que se encargarán de deseñar –esta
é a palabra chave do momento– envases, catálogos
de produtos, anuncios publicitarios, casetas para
as feiras de mostras, ... e, ás veces, mesmo o propio
edificio da compañía.

ESCENARIOS HISTÓRICOS

Os anos que inmediatamente precederon e seguiron ao nacemento de Luís Seoane, é dicir as décadas
anteriores ó estalido da Primeira Guerra Mundial,
foron, nos países máis industrializados de Europa,
un fervedoiro de cambios políticos e sociais. É
nese momento cando se consuman as devastadoras consecuencias da revolución industrial sobre o
modo de vida de inxentes masas de obreiros, campesiños proletarizados e artesáns, que xa pasaran
a engrosar as cifras de espectacular crecemento
demográfico dos grandes núcleos de poboación
urbana. É nese contexto, no que os antigos gremios de artesáns, de marcado carácter medieval,
vanse a transformar nas modernas Escolas de Artes
e Oficios, financiadas polo estado ou as institucións do poder local. Primeiro en Inglaterra, e uns
poucos anos máis tarde en Alemaña, botan a andar
toda unha serie de proxectos sociais, produtivos
e educativos, cuxo obxectivo era, segundo apunta

Este é o mundo no que, en xuño do ano 1910, nace
Luís Seoane en Bos Aires, é dicir, no corazón dunha
gran urbe, e penso que esta circunstancia será de
moitísima importancia para o posterior desenvolve57
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mento da súa obra. Se os primeiros anos da vida dun
neno determinan en boa medida as posibilidades de
ser que o adulto desenvolverá, e fixan o seu catálogo de respostas psíquicas e existenciais, entón a
vida de Seoane resultaría indeleblemente marcada
polo seu nacemento no seo da comunidade galega
da emigración bonaerense, con dous significados,
poida que complementarios pero ben diferentes:
por unha banda o ritmo trepidante da gran cidade
na que abriu os ollos por primeira vez, e doutra
o latexo mítico dunha terra afastada e prometida
chamada Galicia, presenza de altísimo contido emocional que a súa contorna familiar nunca deixou de
alimentar. Dúas fontes de enerxía que, andando o
tempo, hanse de converter nos dous eixes fundamentais ao redor dos que xirará a súa traxectoria
vital e artística. Neste sentido, tampouco resultará
irrelevante que tras os seis anos vividos en Bos
Aires dende o nacemento do primoxénito Luís,
a familia Seoane se instale, durante os primeiros
catro anos vividos en Galicia, na cosmopolita cidade da Coruña, seguramente o máis parecido a Bos
Aires que se podía atopar na Galicia de principios
de século. Pouco despois virá o recoñecemento da
Galicia rural nos seus veráns na aldea de Arca, preto
de Santiago.

como as situacións xeradas na contorna aberta das
rúas e espazos comerciais das nosas cidades, tamén
coas súas correspondentes pantallas.
É dicir, hoxe en día o artista xa non traballa para
o museo, ou polo menos xa non traballa só para
o museo, traballa para a industria editorial, para a
industria da moda ou para a industria a secas, traballa para os medios de comunicación e as empresas
de publicidade, traballa para o cine e a televisión,
traballa non se sabe moi ben para quen en Internet
e nas redes sociais, ... e intenta vender os seus
proxectos o mesmo á universidade que a unha fábrica de cosméticos.
Como se chegou a esta situación? Quizá resulte
clarificador botar unha rápida e panorámica ollada
aos momentos históricos nos que maduraron estas
transformacións sociais e tecnolóxicas:
En plena revolución industrial, as chamadas artes
aplicadas organízanse para desbordar o ámbito
do obradoiro artesán, é o único camiño que lles
vai a permitir dar resposta á demanda crecente
de produtos (mobiliario, enxovais e todo tipo de
complementos) que non se deixa de xerar dende as
grandes aglomeracións urbanas. A arte emprende a
conquista de novos territorios. “O comercio impón
a democracia, é dicir, a procura de sectores cada
vez máis amplas de consumidores: dificilmente
as vellas técnicas artísticas podían servir a este
propósito. As rúas de París estaban xa cubertas de
carteis cando en 1796 a litografía aparece para dar
unha nova dimensión ó fenómeno. Dobre aspecto,
pois: publicitario e artístico. Comercio, democracia
e publicidade constitúen o sustento no que xorden
e se desenvolven os medios de masas”.[6]


Seoane chega a un mundo no que se están a levar a
cabo profundas transformacións sociais e técnicas
en tódolos ámbitos. E, máis que en ningún outro
eido, nos terreos que especificamente nos ocupan
neste momento, é dicir en todo aquilo que ten que
ver coas artes visuais e o deseño industrial. Nestes
campos a transformación será de tal calibre que
chegará a modificar totalmente a face do mundo.
O investigador Facundo Tomás resumiu así esta
verdadeira mutación, que mudou a pel da cidade, e
mesmo a nosa: “A revolución cultural dos medios
de masas propiciou que, nos dous últimos séculos,
a amplísima densificación iconográfica converta
a vida cotiá na principal sala de exposicións, no
máis importante museo, no lugar prioritario de
produción e consumo de cultura” [6] . Creo que
habería que precisar que, neste contexto, por vida
cotiá debemos entender o conxunto de situacións
xeradas na contorna pechada das nosas vivendas,
incluídas –como non– todas as pantallas que latexan
sen cesar nos seus diferentes habitáculos, tanto

Como xa vimos, A Liga Alemá de Obradoiros, antecesora directa da Bauhaus nos anos que precederon
inmediatamente á Primeira Guerra Mundial, xa se
propón, dende o seu programa fundacional, unha
fonda colaboración entre a arte, a industria e a artesanía cara a un proxecto común (aquí entramos xa
de cheo en territorio Seoane, como veremos máis
adiante cando falemos do seu programa estético de
“integración das artes”). A implicación no proceso
“integrador” de destacados arquitectos e artistas
plásticos, e o compromiso de todos eles, por un lado
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pór a vida enteira en cuestión: o modo de vivir, a
educación infantil, a ximnasia... e así ata o infinito” [5] . ¡Que preto estamos aquí xa do corpo e da
alma do Laboratorio de Formas de Galicia!
 Polo demais, en varias ocasións, con significativas
palabras, o propio Seoane manifestou o interese e o
profundo aprecio que profesaba por este momento
histórico, co que se sentía política e artisticamente
tan identificado: “(...) pertenzo ao grupo de mozos
españois de ao redor do 30 que mirabamos cara a
Alemaña, a anterior a Hitler, (...) e desenvolvémonos coñecendo moi ben aos artistas alemáns que
trataban de cambialo todo, desde o dereito e a
medicina, ata a música, a pintura, o teatro, ...” [7]

O proceso transformador que vive o modo de
produción artístico nas primeiras décadas do século XX ten dúas vertentes ben diferenciadas: por
un lado a solidariedade entre traballo artístico e
loita política. As expresións: progreso social, fronte
cultural, revolución política e outras tales, son conceptos recorrentes nesta época: dende os comezos
de Dadá, deica os estertores finais do surrealismo,
as relacións entre as vangardas artísticas e as organizacións revolucionarias son unha variable a ter en
conta en todas as ecuacións que se establezan sobre
o momento histórico. Non se pode esquecer, neste
campo, que a Bauhaus de Weimar foi estrangulada
economicamente cara a 1924, coa chegada ao poder
local de Turingia dos partidos conservadores, que
xa dende o primeiro momento tratan de boicotear
á escola, á que consideraban un perigoso niño de
comunistas e bolxeviques. Resultará igualmente
significativo o feito de que Dessau, a cidade de acollida da segunda Bauhaus, conte nese momento cun
sólido goberno socialdemócrata, que asumiu con
entusiasmo o proxecto. A liquidación final da escola
convértese nunha verdadeira teima para o partido
nacionalsocialista de Adolf Hitler, dende a súa chegada ao poder nas institucións locais e rexionais en
1933 (¡como nos soa familiar tamén isto!). No que ó
ámbito galego respecta, non será necesario insistir
na relevancia que para o traballo de Luís Seoane,
sobre todo na súa produción como deseñador gráfico, ou artista gráfico como el sempre preferiu denominarse, tivo a loita política, primeiro coa campaña
a favor do Estatuto Galego de 1936, e despois do
golpe militar do Xeneral Franco, xa dende o exilio,


Cuadrado, Arturo: Noticias para una noticia.
Bos Aires: Botella al Mar, 1965.

coa poderosa industria e por outro coas transformacións sociais que reclama a nova organización do
traballo (democratización política, xeneralización
do consumo e acceso de novos sectores á cultura),
sitúan á arte do nacente século XX na súa rampla de
lanzamento. O obxectivo non é outro que propiciar
que artistas e artesáns poidan colaborar na “construción do futuro” [5], como preconizará o primeiro
manifesto da Bauhaus poucos anos despois.
 Nas aulas da Bauhaus (lembremos que a Bauhaus
de Weimar fúndase en 1919) un “mestre da forma”
e un “mestre de artesanía” aluman conxuntamente ao novo artista: un creador decidido a cambia-lo
mundo, todo o mundo, dende os mangos das tixolas ata os máis transcendentes valores espirituais,
dende o enxoval de cociña, ata as miserables condicións de vida nos insalubres suburbios proletarios.
Como afirmaba o propio Walter Gropius, fundador
e alma máter da primeira Bauhaus, nunha carta
datada en 1920: “O quid é que hoxe en día non é
posible reformar unha parte do todo, habemos de
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o seu intensísimo labor editorial en contra do totalitarismo criminal do réxime franquista, e a súa loita
sen descanso a favor da recuperación das liberdades
democráticas e en defensa da supervivencia da identidade cultural de Galicia.

cesar o número de relatos, de imaxinarios simbólicos, que se xeran en ámbitos non considerados
especificamente artísticos: fotografía de prensa,
anuncios, videoclips e spots televisivos, cancionciñas publicitarias, os reality shows e as teleseries de cada día, o cómic ou as chamadas novelas
gráficas..., e os xéneros, aínda sen nome, que se
están xestando agora mesmo nas redes telemáticas. As imaxes artísticas preséntansenos hoxe en
día, segundo afirma José Luís Brea, “inmersas no
sistema xeral da imaxe técnica do universo” (8).

A outra vertente á que faciamos referencia é
a estetización profusa dos trebellos do mundo.
Asemade, nun proceso inverso, o produto artístico –que, paradoxalmente, está chamado a ser o
principal axente de resistencia a esa estetización
difusa que arrasa o sentido– emprende o camiño
da secularización. Dende entón, fai xa tempo que
todo o que vemos, oímos, ou tocamos, todo o que
compramos e consumimos no cumprimento das
actividades máis prosaicas, tense tinguido desa
vontade estética con que os artistas nos albores
do século XX propuxéronse remodelar a existencia. En certeiras palabras de Bruno Taut (figura
clave da arquitectura alemá de entreguerras, moi
admirado por Walter Gropius, e un dos mentores
ideolóxicos, dende o seu utopismo expresionista,
do primeiro programa educativo da Bauhaus) “non
hai fronteira algunha entre a arte industrial e
a escultura ou pintura, todo é un: construción”
(¡que tremendamente modernas soan aínda estas
palabras de 1918!). Por suposto que no traballo de
Luís Seoane atoparemos os máis variados exemplos
da súa participación neste proceso, dende o cartelismo publicitario, ata as grandes pinturas murais
en teatros e centros comerciais, e sobre todo, a
partir das súas intermitentes estancias en Galicia a
principios da década dos ‘60, o seu extraordinario
labor, xunto con Isaac Díaz Pardo, no Laboratorio
de Formas de Galicia. Da transcendental importancia deste Centro, xerador de ideas e actividades,
promotor de significativas intervencións artísticas,
culturais, políticas e sociais, xa se falou aquí –e de
seguro que se volvera a falar–, só destacar agora
o insólito que resulta un proxecto de semellante
envergadura na Galicia culturalmente desasistida da época, é dicir, destacar a importancia da
conciencia individual, e a entrega persoal, para o
avance social e cultural dun país: nunca tanto se
acadou con tan escasos medios.


Alberti, Rafael: Sobre los ángeles.
Bos Aires: Editorial Losada, 1962

Un sistema desxerarquizado que inclúe a calquera
imaxe xerada, almacenada, ou posta en circulación
coas ferramentas tecnolóxicas que a industria proporciona; e que tanto pode mostrar unha exploración de intestino cun catéter, como as polaroids
dunha borracheira de aniversario, ou o vídeo reportaxe dun ritual de circuncisión en Nova Papúa,
planos das cámaras de seguridade dun banco, ou as
tomas erradas dun concurso de televisión. Non hai
rangos, aparentemente, nese fluído de datos onde
se mesturan tódolos códigos.

Despois do pequeno percorrido histórico situámonos de novo no momento actual, no tempo que nos
tocou vivir, un tempo acelerado no que medra sen
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actividade artística a salvo dentro das súas fronteiras, baixo a xurisdición dun gremio especializado.
En maio de 2007 contabilizáronse [9] uns 53 Millóns
de blogs aloxados en Internet (nun terreo como este
as cifras caducan no mesmo instante no que se pronuncian, e comezan a resultar ridículas uns poucos
meses despois), un número que previsiblemente se
dobraría a finais dese mesmo ano e que, de manter constante o ritmo de crecemento, acadará nos
primeiros meses de 2010 un cómputo próximo aos
500 Millóns de bitácoras persoais activas na Rede,
ás que haberá que sumar todos os sitios web de
empresas, organizacións políticas, asociacións e institucións culturais que sitúan en Internet unha gran
cantidade de documentación e información detallada sobre as súas actividades. No YouTube sóbense
cada día máis de 100.000 novos vídeos (a un ritmo
de 13 horas novas de vídeo por minuto); nesas 24
horas o número de vídeos vistos ascende a 100
Millóns, o que nos achegaría aos 40.000 Millóns de
vídeos vistos anualmente, só na citada plataforma.
Este é, a día de hoxe, o universo de recepción no
que haberá de baterse toda obra de arte; un mundo
no que se cumpriu, ata extremos dificilmente
imaxinables en vida de Luís Seoane, a estetización
difusa da vida cotiá e consecuentemente, de novo
en palabras de José Luís Brea, “a perda de intensidade da experiencia do artístico, o declive do
seu valor aurático, /.../ O aura vai ser xa só
sentido: é dicir, un efecto de campo que se xera
na velocidade circulatoria da comunicación,
/.../sometido a regras versátiles de produción e
desciframento” [10] .

Cuadrado, Arturo: Soledad imposible.
Bos Aires: Botella al Mar, 1952

A arte perde en semellantes pantanos toda posibilidade dun existir separado, e xa só será recoñecible
pola súa “vontade política de auto-inmolación” [8],
pola súa actitude belixerante e crítica cos medios
de produción de sentido. Tarefa de titáns: parece imposible manter a capacidade de xuízo, ou
simplemente chegar a exercer algunha clase de
discriminación fronte a unha maquinaria social e
técnica de produción de imaxes que non coñece
límites. Nesta época, obsesionada coa posibilidade
de replicar todos os universos, nada escapa ao seu
afán panóptico, nada (por cativo e irrelevante que
poida ser) queda fóra de campo; non hai ren que se
lle poida agachar, nin os recunchos máis resgardados da privacidade, nin os soños máis disparatados
da imaxinación. Temos creado unha esfera de infinitas conexións na que, de xeito progresivamente
acelerado, se implantan as vertixinosas tecnoloxías
de distribución de produtos culturais e de entretemento (se aínda paga a pena facer distincións), á
vez que se dilúe o sistema de valores que mantiña a

É neste mundo, non podemos esquecelo, onde toca
actuar, é aquí onde teremos que baternos, para
lograr que a obra de Seoane acade o lugar que lle
corresponde. Veremos, en primeiro lugar, en que
situación nos atopamos para poder calcula-lo camiño que nos falta por percorrer.

CARTOGRAFÍA. ESTADO DA CUESTIÓN

Luís Seoane leva adiante, sen ningunha dúbida,
un dos proxectos artísticos e intelectuais máis
complexos e solventes da Galicia do século XX.
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Xilografía incluida en Sobre los ángeles, 1962

Os seus campos de actuación resultan difíciles de
enumerar. Parece que non houbo terreo da cultura
onde Seoane non deixara a súa pegada: pintura,
gravado e obra gráfica, deseño e unha inxente

produción editorial, axitación política e cultural,
xornalismo escrito e radiofónico (e aquí hai que
resaltar que, no seu caso, facer xornalismo radiofónico non quere dicir que se achegara un par de
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mañás á emisora de radio para unhas entrevistas,
senón que, entre 1954 e 1971, realizou máis de 850
¡!! narracións radiofónicas para o programa Galicia
Emigrante emitido dende Arxentina), ...seguimos a
enumera-los seus eidos de actuación: ilustración,
cartelismo, obra pública e pintura mural, deseño
publicitario e produción industrial; foi escenógrafo
e figurinista teatral, ...e ademais, como escritor,
é autor de obras narrativas, de numerosos artigos
e ensaios sobre arte e teoría estética, de varios
libros de poesía e de dúas pezas de teatro... Creo
que resultaría imposible atopar, no ámbito cultural
europeo contemporáneo –e recalco o de europeo–,
unha figura que sequera se lle arrime, tanto no
relativo á riqueza e variedade de rexistros diferentes nos que é capaz de operar, como á calidade das
súas achegas en cada un deles.

vos populares e da tradición histórica: para Seoane
unha verdadeira misión que culminará cos traballos
do Laboratorio de Formas de Galicia, pero que será
unha constate que impregnará tódalas facetas da
súa obra. Sabemos, porque el mesmo o contou,
que nos seus anos de estudante universitario en
Santiago de Compostela, fixo centos de debuxos
das figuras do Pórtico de Platerías, e a ninguén se
lle escapa a importancia que chegará a ter a estatuaria románica no desenvolvemento posterior da súa
obra pictórica, algunha de cuxas etapas remítenos
inequivocamente a un Mestre Mateo pasado pola
trituradora cubista de Pablo Picasso.
COMPROMISO ÉTICO E POLÍTICO. Dende os
seus tempos de militancia universitaria na FUE
(Federación Universitaria Escolar), organización
estudantil enfrontada á ditadura do xeneral Primo
de Rivera, Seoane mostrou unha clara e indeclinable
conciencia política, democrática e nacionalista, que
o levaría, como xa vimos, a participar activamente
na campaña plebiscitaria sobre o Estatuto Galego
de 1936 e, con posterioridade ao golpe de estado,
xa dende o exilio, en tódalas loitas pola recuperación das liberdades democráticas e os dereitos
civís da sociedade galega. Boa parte do seu traballo
como intelectual e como artista estará supeditado
á consecución deses obxectivos políticos. Segundo
as súas propias palabras, na súa vida e na súa obra
non pretendeu outra cousa que ser “un peón máis
na laboura colectiva polo rexurdimento da cultura galega” (Dedicatoria do seu primeiro libro de
poesía “Fardel de eisilado” editado no exilio de Bos
Aires en 1952).



Ata o momento presente, o conxunto de claves
interpretativas con que a crítica tense enfrontado á
obra de Seoane, permanece fixado ao redor dunha
rolda de conceptos básicos, establecidos xa en vida
do autor, velaquí:
GALEGUIDADE. Galicia e a cultura galega constitúen o preferente marco de referencia da súa obra.
Moi de cedo sentiu Seoane á cultura galega nunha
situación de debilidade histórica –situación que se
agravaría dolorosamente a partir da terrible desfeita
que supuxo, para as nacentes expectativas de recuperación, o golpe fascista do 1936–, e propúxose
levar a cabo todo un programa de rearme simbólico e icónico, de marcado cariz existencialista e
antropolóxico: o seu obxectivo non é outro que a
fixación en imaxes do “ser” galego. Xosé Díaz, unha
vez máis, resume axeitadamente o sentir e o pensar da crítica actual con estas palabras: “Creo que
toda a obra de Luís Seoane foi un descomunal
esforzo por dotar a Galicia da dignidade perdida
nos campos da arte, a gráfica ou a historia, para
intentar sacala do illamento dexenerativo en que
caera. Se o resultado foi abraiante, o exemplo do
seu traballo resulta emocionante” [11] .



SÍNTESE DO CULTO E O POPULAR.
Inevitablemente ese mesmo ideario político
empuxaría a Seoane á procura dos medios técnicos
e das linguaxes artísticas que lle facilitasen a obriga
de establecer unha comunicación fluída coas capas
populares, e isto converteuse nunha preocupación
ética e moral. Así acadará esa rara síntese entre
as formas procedentes da tradición popular e os
postulados plásticos das últimas vangardas, que
veu a caracterizar o seu programa estético. O culto
e o popular, irmandados a un mesmo nivel de responsabilidade, intercambian préstamos e múltiples
influencias cruzadas; por exemplo, na súa obra pictórica, o desaxuste, o lixeiro desprazamento entre

POSTA EN VALOR DO REPERTORIO DE FORMAS
TRADICIONAIS. O interese na recuperación e a
vontade de renovación do repertorio de formas
propias da cultura galega, empúxano a unha prolongada tarefa de investigación no patrimonio de moti
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os campos de cor e as liñas que perfilan sinteticamente á figura –recurso visual que chegará a converterse nun dos seus estilemas característicos, e
verdadeiro aceno de identidade plástica– podemos
achacalo, con toda seguridade, a unha influencia
directa do seu interese polas estampas populares,
as imaxes de antigos naipes, e os pregos de cantar de cego con defectos de impresión, nos que
algunhas tintas aparecen movidas, fóra de axuste.
Doutra banda, eu sempre considerei este trazo
estilístico moi conectado coa condición de exiliado
de Seoane, porque que é un exiliado senón un ser
humano no que o seu universo físico e material se
atopa desencaixado do seu universo mental, o seu
mundo simbólico está movido, desprazado do seu
mundo xeográfico; evidentemente Seoane tomou
este recurso das estampas populares defectuosamente impresas, pero posiblemente o adoptou con
tanta intensidade –na súa pintura e na súa obra gráfica– porque recoñeceu nel, quizais dun xeito non
consciente, a transcrición plástica do seu propio
desasosego existencial.
 INTEGRACIÓN DAS ARTES. En palabras do escritor Suso de Toro, “Seoane era coma se fose moitos,
toda unha fronte cultural e ideolóxica, toda a
cultura dun país contemporáneo”. Creo que estas
palabras, xunto coa enumeración de actividades que
vimos de recitar, pode dar unha idea da súa inxente
tarefa artística e cultural. Parece que asumise el só
o traballo de toda unha xeración de intelectuais e
artistas. E aínda así, resulta que o máis importante
non é isto, senón que tódalas súas actuacións están
perfectamente integradas nun programa ideolóxico
e estético que as dota de coherencia e forza interna,
na medida en que, deste xeito, se retro-alimentan
e toman forzas, uns doutros, tódolos sistemas. Un
programa que non facía distingos esenciais entre
un cadro de cabalete e unha xerra de cerámica ou
un cartel de serigrafía; como nas vellas consignas da
Bauhaus “todo é construción”, e basicamente construción de conciencia, construción dos símbolos do
home novo.

Seoane, Luís: Testimonio de vista.
Bos Aires: Botella al Mar, 1952

pictóricos plenamente galego, xerado na España
da transición, poucos anos logo do seu falecemento; refírome obviamente ao movemento Atlántica,
e sobre el seguro que terá algo que dicir mañá
Antón Castro, excelente coñecedor desa etapa da
arte galega, que el mesmo axudou a configurar.
Só apuntar aquí, con que claridade se aprecia a
pegada de Seoane en moitos dos artistas e as obras
daquel movemento: na intensidade cromática, e o
uso da cor como elemento forte da composición no
malogrado Guillermo Monroy, no repertorio sígnico
rabuñado sobre algúns lenzos de Antón Patiño, ou
nas recreacións medievais de Manuel Moldes, ...nas
solucións máis icónicas de Menchu Lamas, e ata na
serie escultórica, de monumentais siluetas de aceiro corten, realizada por Correa Corredoira. É dicir,
aínda que o primeiro nome que aparece, sempre
que se citan os antecedentes plásticos de Atlántica,
é o de Laxeiro, creo que, ao carón de Laxeiro,
Seoane debe ser considerado, por dereito propio,
un dos pais precursores do movemento Atlántica.

Todos estes territorios foron dabondo explorados
pola crítica nas últimas décadas. Pero Seoane foi
tamén, entre outras moitas cousas, a ponte entre
unha tradición plástica case enteiramente sistematizada por el mesmo, e o último dos movementos
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Aínda que neste terreo non estamos ante un espazo
totalmente virxe, penso que aínda hai moito traballo que facer para avaliar a influencia de Seoane na
plástica galega (e, por suposto, non só na galega)
das últimas décadas do século XX e a primeira do
XXI. Unha influencia que, tódolos que estamos
aquí, consideramos insuficientemente valorada.

configuración do posible”, na sede da Fundación,
que propón un amplo inventario do conxunto das
súas actividades, e que conta polo demais co apoio
dun amplo apartado documental. Estase a traballar
tamén na catalogación e estudo da obra muralística
en Arxentina. E impulsando a edición de monografías sobre aspectos significativos da súa obra. Só
cabe esperar que toda esta enerxía non se dilúa ao
terminar o Ano Seoane, e non teñamos que esperar
outros cen anos para ocuparnos do seu traballo.

Entón, de xeito inevitable, a pregunta que vai presidir á derradeira parte da miña intervención –e
con ela xa remato– non pode ser outra que por que
Seoane non ocupa, aínda, o lugar que todos nós cremos que lle corresponde no canon artístico galego,
español e europeo do século XX? que nos queda por
facer para que iso suceda? cal é a nosa responsabilidade no asunto?

Pero quedan tarefas pendentes tamén neste plano
institucional, e quizá se poida aproveitar o momento de visibilidade que proporciona o centenario
para emendar algunha carencia. Por exemplo, non
me consta, ata onde puiden comprobar, a presenza
de ningunha obra de Seoane nos museos e coleccións públicas máis importantes do estado español,
estou falando de museos como o Reina Sofía, ou o
IVAM, por poñer un exemplo. Recentemente puiden comprobar persoalmente que tampouco dispón
a librería do Museo de Madrid dunha boa monografía sobre o traballo de Luís Seoane.

Non axuda a unha correcta apreciación da figura e
a obra de Luís Seoane a súa tripla nacionalidade de
galego, arxentino e exiliado, sobre todo se se ten en
conta que esta última, a de exiliado (precisamente
a única que nos permite artellar e comprender a
súa duplicidade arxentina e galega, galega e arxentina) foi sistematicamente escamoteada ou disimulada, durante moitos anos, nas súas aparicións nos
medios de comunicación españois, ata practicamente a morte de Franco e o inicio da transición. Como
afirma María Antonia Pérez Rodríguez, no seu moi
recomendable traballo Luís Seoane a través da
prensa, “os termos exiliado ou refuxiado procuran
evitarse; no seu lugar utilízanse eufemismos, sobre
todo a palabra emigrante ou sinónimos”[12] . Este
non recoñecemento da súa verdadeira situación
non pode ser vivido polo autor máis que como unha
nova expatriación, como a última negación que se
lle infrinxe.

E sinceramente, non creo que todos os nosos
atrancos poidan atopar xustificación na condición
periférica e subordinada da cultura galega; sendo
esa unha razón de peso, descansar nela non nos
conduce máis que a un cómodo vitimismo que
molestaría sumamente ao propio Seoane. Por iso
este último apartado da miña exposición está consistindo apenas nunha serie de preguntas, para as
que polo momento non dispoño de respostas. Unha
serie de preguntas que están á espera do conxunto
de traballos colectivos que lles dean resposta.
A obra de Seoane é suficientemente complexa
(variada e poliédrica) para que non nos resulte
dificultoso percibir que non toda ela nos fala do
mesmo xeito, nin coa mesma intensidade. E é moi
probable que, a pesar da coñecida petición de
Seoane de ser xulgado polo conxunto da súa obra
–petición que todos e cada un dos seus biógrafos
non deixan de recordarnos–, é moi probable, digo,
que ... esteamos xa no momento de discernir, de
xulgar por separado cada unha das súas achegas,
de valorar, sopesar e decidir que partes falan con
maior claridade ao noso presente; e, pola contra,
que partes quedaron ancoradas no seu momen

Está claro que dende as plataformas institucionais
estanse a desenvolver diversas iniciativas orientadas a corrixir todas estas disfuncións, proba diso
é que estamos aquí reunidos ó redor da súa figura,
conmemorando o centenario do seu nacemento,
convocados pola Fundación que leva o seu nome,
(e sen esquecer que este seminario enmárcase
dentro dun Congreso Internacional Luís Seoane
no que se contou coa participación dun bo número de críticos e especialistas das dúas beiras do
Atlántico). No mesmo marco do centenario organizouse unha importante exposición “Luís Seoane: a
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Estudo para mural nun edificio da rúa Corrientes, en Bos Aires, 1958 ca.
Témpera estarcida sobre papel; 33 x 70,2 cm

to histórico, e deben ser xulgadas unicamente
como respostas urxentes, de menor calado artístico, debedoras de –acertadas e inaprazables, no
momento– eleccións ideolóxicas.

que todo arte debe ser considerado un activo axente político. Pero estes conceptos tamén sufriron
profundas transformacións desde o final da IIª
Guerra Mundial e a chamada Guerra Fría dos anos
‘50 e ‘60. Hoxe consideramos que a acción política
da arte vai dirixida a unha posta en evidencia dos
códigos lingüísticos de dominación simbólica, é
dicir, a loita da arte política hoxe apunta contra os

Por suposto aquí non se trata de despolitizar a
obra de Seoane, esforzo van de calquera xeito.
Pensamos que todo arte é político, é máis, cremos
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propietarios dos medios de produción de sentido. E,
na mesma medida, perden peso outras opcións máis
enfocadas ao didactismo e ás inquietudes directamente propagandísticas, que quedan relegadas aos
momentos de urxencia histórica como os que, sen
dúbida, lle tocou vivir a Luís Seoane.

Haberá que investigar tamén, que importancia
tiveron nos problemas de recepción da obra de
Seoane, as rifas ideolóxicas e a loita polo poder
entre os distintos grupos culturais do galeguismo
no exilio, os enfrontamentos entre as correntes culturalistas e as que apostaban por actuacións máis
estritamente políticas. Estes conflitos, que enmascaraban tras cuestións quizá máis personalistas
un interesante debate sobre do que se entendía no
seu momento por “arte comprometida”, quedaron
diafanamente expostos, con achegue de abundantes testemuños epistolares, tanto de Seoane como
de moitos dos seus interlocutores, por Xosé Luís
Axeitos, nas actas das xornadas sobre Luís Seoane
realizadas na Coruña, no ano 2004 [15] . Resulta
tamén moi significativo, neste aspecto, o absoluto
desencontro entre Seoane e Castelao, durante os
dez anos (1940-1950) que ambos viviron en Bos
Aires, traballando arreo pola mesma causa, e desenvolvendo, cada un polo seu lado, sen ningunha
clase de contacto ou intercambio, un gran número
de actividades culturais e propagandísticas. Dez
anos son moitos anos para que os vivan de costas as
dúas figuras intelectuais máis importantes do exilio
galego en América. E, como afirma Xesús Alonso
Montero nun libro fundamental para entender as
moitas e variadas dificultades que tivo que afrontar
o Seoane do exilio, durante todos eses anos “non
houbo en Castelao, que se saiba, referencias explícitas á obra, á inxente, intensa e polifacética obra
de Seoane nin sequera cando parecía obrigado
ou conveniente” [16] . É de xustiza engadir que, unha
vez máis, a xenerosidade de Seoane axudou a salvala situación, e el mesmo se converte, logo do pasamento de Castelao no ano 1950, nun dos máis fieis
propagadores e un apaixonado valedor da súa obra.
Pero aínda no ano 1971, Seoane (xa un home de 61
anos!!!), viuse obrigado a publicar e repartir en Bos
Aires unha folla impresa, na que se defendía dos
aldraxes descualificadores e inxuriosos vertidos en
contra da súa persoa pola publicación galeguista A
nosa terra, da capital arxentina.


 Haberá que xulgar, nesa dirección, en que medida, algunhas das eleccións estilísticas e temáticas
do propio Seoane, encamiñadas a facerse entender coa maior claridade posible por amplas capas
populares, non o enfrontan ás súas propias investigacións sobre as linguaxes artísticas, e non coartan o desenvolvemento de posibles intervencións
máis arriscadas e innovadoras. Acaso non implica,
esta elección, tal e como afirma Alberto GonzálezAlegre “unha renuncia ás propostas de vangarda
xunto a un acomodaticio exercicio de estilo”?
Non se podería ver aí, segundo expresión tamén
acuñada polo propio González-Alegre, un certo
“vertixe da vangarda”? [13] . Na mesma dirección
parece apuntar Mª Victoria Carballo-Calero, cando
afirma que “a mediados dos sesenta a experimentación semella deterse”[14] .

 É dabondo coñecida, por pór un exemplo, a
fascinación que sentiu Luís Seoane polo mundo
medieval galego, que chegará a converterse nun
dos posibles fíos condutores da súa obra, tecido
ó redor dunha visión mítica da historia, e a idealización dunha época lendaria e irreal, á que acode
buscando unha Galicia plena de si e non sometida,
nin contaminada. Pero, en que medida esa inclinación non entra en contradición coa súa visión
materialista do mundo, e a súa loita a favor dun
profundo cambio histórico? en que medida eses
postulados estéticos tinguidos de certo decadentismo prerrafaelista, non entran en contradición
coa súa vontade vangardista de transformación das
artes? ou, por dicilo cunha imaxe histórica, en que
medida isto non o aparta do espírito revolucionario da Bauhaus para aproximalo a esa especie de
Bauhaus retro, anti-industrial e medievalista que
foi o movemento Arts and Crafts, desenvolvido en
Inglaterra entre finais do século XIX e comezos
do XX, (un movemento dirixido curiosamente por
un personaxe tamén polifacético: William Morris,
artesán, impresor, poeta, escritor, activista político, pintor e deseñador).

Non estaremos xa necesitados dun estudo que fixe
estes debate nos seus xustos termos, e permita así
superar definitivamente as liortas?
 Gustaríame, para rematar, subliñar a loita do
propio Seoane por abrir o seu traballo artístico a
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novos camiños expresivos, e o esforzo consciente
co que houbo de sortear non poucos atrancos.
Mediada a década dos cincuenta, cando Seoane xa
se encamiña cara ao que será, sen dúbida, unha
das súas máis relevantes etapas pictóricas, a constituída polas obras realizadas ao redor dos primeiros
anos sesenta, recibe unha crítica de Carlos Maside,
na que se lle reprocha aos seus novos traballos
certa impersonalidade e cosmopolitismo desarraigado: “Moi de París e dese Bos Aires pictórico”
di Maside. Non hai que recalcar aquí a importancia que para Seoane ten a figura de Maside, cuxa
amizade frecuenta dende a época da súa mocidade
compostelá, e ó que en repetidas ocasións sinalou
como o seu único mestre. Fronte a esta figura
paternal Seoane defende o novo rumbo que toma
a súa pintura, alega que o abandono dalgún dos
seus trazos anteriores máis característicos débese
a que “(...) representaban para o meu desexo de
expresión un camiño sen saída”[17] .

concreto, esa identidade material e espiritual, que
chamamos Galicia; pero tamén creo que o peor
inimigo da identidade (polo menos en termos
artísticos) non é tanto o universalismo desarraigado, como o clixé costumista e o enxebrismo
folclórico.
A obra de Luís Seoane, como lle acontece a toda
obra verdadeiramente importante, ten respostas
válidas para épocas diferentes, agora soamente
falta que nós atinemos cas preguntas. Unha vez
desaparecido o seu autor, a obra de arte segue
gañando batallas, conquistando espazos de significación, esa polo menos era a tese defendida nesta
charla, e, segundo dela, o sentido non pode ser
senón unha tarefa colectiva á que todos estamos
convocados. O obxectivo destas desordenadas
palabras non foi outro que o de axudar a crear esa
necesidade, animar aos investigadores, e a todos
nós, como espectadores activos, a xerar novas
lecturas e dar forma a un novo Seoane, un Seoane
que aínda non está entre nós, pero que seguramente é o Seoane que está a demandar a Galicia
do século XXI.

Está claro que a obra de Luís Seoane no seu multifacético conxunto, e a súa pintura en particular,
nunca deixaron de latexar co corazón dese mundo
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Gravado en madeira de Luís Seoane
para o seu derradeiro libro de 1978
Imágenes de Galicia.

XAVIER LIMIA DE GARDÓN

Dr. Hª da Arte. Profesor- Titor Hª da
Arte (Uned / Ourense)

SEOANE E O LIBRO
(NOTAS ENCOL DAS SÚAS TAPAS E ILUSTRACIÓNS)

Xabier Limia de Gardón

O
O

libro como obxecto de

2005), que tamén traballou para

artes plásticas ó mundo do libro. Así

interese máis aló do texto,

Mondadori. Eran traballos dende

na obra de Juan Carlos García Alías

da súa valía, está, no

as imaxes canónicas da historia da

Ocaña Martínez: iconos e instantes

principal na calidade dos materiais

arte manipuladas ás que engadía

de la contemporaneidad (I) (pinturas

que o envolven (coiro e apliques de

algún que outro acento cotiá, para

1983-1989) [ edic. bilingüe español-

pedras preciosas e seme-preciosas

extraelas do contexto aquel no que

italiano, Deputación de Ourense,

na súa encadernación), que invaden

naceron e darlle outro significado,

2003] o artista José Antonio Ocaña

o interior nas follas encartadas con

camiño que ía máis aló da relación

Martínez, pintor e escultor, Dr. en

pans de ouro nas láminas. Ás veces,

causa-efecto co contido do libro. A

Arte, fixo un debuxo orixinal para

a fermosura dunha portada tenme

súa plasticidade poética foi sempre

cadanseu volume da edición nume-

feito gardala agachándoa baixo

unha poderosa suxestión. E así,

rada. El e o poeta Alberto Pascual

dunha sobre-capa provisional, a fin

aínda, o seguen a ser, malia o

Carballo veñen de facer un libro,

de preservala mentres estou a ler o

tempo transcorrido. Algunhas das

A Neve do tempo (Xerais, 2008),

libro. Outras veces o libro dende a

sobretapas dos libros de Barral son

espléndida achega onde a poesía

súa tapa, tenme servido de gabanza

unha das ilustracións do interior,

e a arte conviven nun entrelazo

dende a imaxe que acompaña o

que lle dan un ar de novidade; as

de baile máis aló do lugar común

título. Porque grandes debuxantes

de Cátedra semellan un lastre para

horaciano “ut pictura poesis”. Na

teñen traballado ó servizo das edi-

a estética.

derradeira obra do artista íl e o

toriais durante anos, e as súas crea-

seu amigo comparten o espazo da

cións forman dende a adolescencia

Pouco a pouco, dende o meu campo

madrileña Casa Encantada con unha

parte da miña memoria. Así as

en relación co mundo da arte, e

das súas esculturas. Mais cadansúa

de Alianza Editorial, ou Alianza

das súas imaxes fun valorando as

das imaxes reproducidas son obras

Universidad, con Daniel Gil (1930-

achegas dos artistas e mestres das

pictóricas de maior formato.
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Gravado de portada de L. Seoane para A gaita a falare,
1939, de Ramón Rey Baltar.

Portada do seu libro de 1948 Tres hojas de ruda y un
ajo verde o las narraciones de un vagabundo.

se o texto seduce paseniñamente, a

Edic. Ún) e Cantiga nova que se

imaxe faino de contado, linguaxes

chama riveira, Santiago, 1933, Ed.

Vindo ó caso das portadas de libros

que se complementan xa que transmi-

Nós). A arte de Castelao (+1950)

de Luís Seoane (Buenos Aires 1910

ten ideas. Expresión da súa importan-

tiña como obxectivo primordial,

- A Coruña 1979), singular pintor e

cia foron as súas publicacións Libro

contribuír á construción da nación

debuxante. A actividade deste gran

de Tapas (Buenos Aires, 1953, Botella

galega dende as imaxes, que foron

galeguista galego-arxentino amplíase

al mar) e Segundo libro de Tapas

un “medio de expresión, y con el

cara o mundo do libro, en tódalas

(Buenos Aires, 1957, Bonino), pero

lápiz o la pluma, sólo he querido ser

súas vertentes, isto é, como editor

teñen ido aumentando ata unhas seis-

un intérprete fiel de mi pueblo, de

e maquetista deles e de revistas,

centas ó longo da súa vida.

sus dolores y de sus esperanzas”. Así

AS TAPAS, PORTAS DE ARTE

amén de escribir poesía, teatro, prosa

o dixo en Buenos Aires en 1944 na

e ademais ensaio. No seu interior

Cómo sinalar onde está presente o

presentación de Sempre en Galiza,

moitas veces van debuxos e grava-

mundo do galeguismo nas ilustra-

comentario no que se debe engadir

dos seus, metáfora visual coa que o

cións das tapas e do interior deles?

coa súa afirmación previa: “Yo no

libro acrecéntase, enriquecéndose,

Para elo debemos acudir ó seu con-

he cultivado nunca el arte por el

e converténdose noutra cousa: nun

texto vital. Había aprendido o oficio

arte. El arte para mi no ha sido más

vehículo expresivo de dous rexistros,

en Santiago, no nº 15 da rúa do Vilar

que un elemento, un recurso (…)”.

as veces en paralelo, noutras en liñas

onde estaba instalada a imprenta

Dende Castelao hai, en Seoane un

converxentes, cando non en pretexto

da editorial Nós de Ánxel Casal.

contínuum de Galicia como tarefa,

da expresión plástica, por partir dun

Nela comezou a deseñar portadas

norte da súa vida do autor arxen-

texto preexistente. Mais o feito plás-

de libros: así Mar ao norde, pri-

tino – galego. Mais Castelao era

tico relevante son as portadas, ou

meiro volume de poemas de Álvaro

dunha xeración distinta que viña

tapas, que visten a obra de imaxe e

Cunqueiro, en 1932, á que seguirán

das Irmandades da Fala (“Irmán

cor, un reclamo publicitario. Porque

Poemas de sí e non (Lugo, 1933,

Daniel”), e en Galicia aquel grupo
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de artistas, os Novos, Colmeiro,
Souto, Torres, Eiroa, Laxeiro e Carlos
Maside quen, dende a súa cronoloxía (Pontecesures, 1897/ Santiago,
1958), e a súa actividade para quen
Galicia é tradición, fundamentalmente, sendo preciso para o mestre
galego en Buenios Aires pois para
unha apertura da arte cara o ancho
río das correntes plásticas europeas.
Esquemático debuxo lineal que se
move con liberdade nos campos das
tintas lisas de cores fortes, pureza de
medios para unha pintura directa,
nun proceso consciente de unión
entre tradición e vangarda.

Tapa de Lonxe de Lorenzo
Varela, 1954 e gravado en
madeira do interior.

UNHAS TAPAS ENTRE TAPAS
Seoane fixo unha ampla actividade
de deseño de tapas e/ou ilustracións
dos libros. Primeiramente dos amigos, que dende a fase final da súa
primeira estadía en Galicia poñen
nas súas mans esta importante tarefa,
sendo o caso máis destacado o de
Álvaro Cunqueiro, xa comentado, e
de Lorenzo Varela. Mais estes anos
rematan abruptamente coa guerra
civil o que provoca a súa fuxida
cara o seu país natal. Instalado aquí
non esquece os lutuosos feitos da
terra dos seus pais, e propia súa xa,
por todo o vivido nela nuns anos
tan decisivos entre a infancia e a
xuventude. Así intervén na edición
do libro de Ramón Rey Baltar A gaita
a falare, lembranzas e maldicións /
Poema (Buenos Aires, Central galega
d’Axuda ao Fronte Popular Hespañol,
1939), con carta prólogo de Rafael
Dieste, sendo outras das ilustracións
de Castelao –de “Galicia mártir”– e
Colmeiro, quen fai catro. De Seoane
son oito, dúas a toda plana e seis
no texto, e a tapa. Nesta un gaiteiro
coa osamenta do cranio á vista está
a punto de tocar. Por tras, saíndo
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tapa a dúas tintas, verde e roxo,
unha cor fría e outra cálida. Son
dúas mulleres sentadas, con largos
vestidos e panos nas cabezas, que
se fan así ovais, como os ollos. A
da dereita sinala o ollo coa man
dereita e co esquerdo cruzado, a
man por en baixo do cóbado. Sobre
o mandil, no colo ten varias froitas,
catro mazás vermellas. A outra cruza
os antebrazos en aspa portando
unha fouce na man esquerda, contra
o ombro da outra. Na contratapa
son xa unha muller e un home, con
un sol entre as cabezas: ela cruza
os antebrazos e as mans entre as
pernas separadas, el faino tamén
máis sobre o estómago levando as
mans ós brazos. Entre as pernas ten
unha roda. No interior oito escenas
do barco,señoritas de clase alta, que

Tapa do libro
de Seoane
de 1952
Fardel
de eisilado.

viaxan disfrutando da travesía, despreocupadas, o que contrasta coa
vestimenta dos emigrantes, eles con
pucha na cabeza. Na derradeira
prodúcese o encontro de dous xoves
de ámbolos mundos... Mais dende
Arxentina e Uruguai a morriña de

do roncón espállanse unhas ramas

como un dos dez mellores libros de

Galicia está sempre presente. Así

con follas, algo murchas, a natureza

debuxos do mundo durante a década

para o libro de expresivo título do

ó redor dun gaiteiro que comeza a

1935-1945. Na portada unha muller

seu amigo Lorenzo Varela, Lonxe

converterse nun cadáver.

deitada na area, semiapoiada nunha

(Buenos Aires, 1954, Botella al mar):

rocha, como sen formas e a mirada

na tapa a tres tintas, unha vaca

Na década dos anos corenta fará

perdida... Logo da a coñecer a que

cachena de grandes cornos, deitada

para o seu amigo Rafael Dieste, o

será a súa única obra narrativa

a rumiar, semella sorrir cos trinos dun

escritor de Rianxo, a ilustración da

Tres hojas de ruda y un ajo verde

paxaro sobre o lombo. As liñas ver-

tapa de Historias e invenciones de

o las narraciones de un vagabundo

mellas marcan os límites deles sobre

Félix Muriel (Buenos Aires, 1943,

(Buenos Aires, 1948, Botella al mar),

fondo marelo, no campo cromático

Nova), baseada no conto “La Peña

con tapa e ilustracións. Aquela é un

–lonxe do verde da herba–, que

y el pájaro”, e os finos debuxos a pru-

fino debuxo a prumiña con dúas tin-

racha un pequeno campo branco. Eis

miña do interior. A continuación dúas

tas na que un vagabundo se achega

o esforzo do mestre Seoane por reno-

obras súas. A primeira é Homenaje

á beira do mar para parolar cunha

var a linguaxe estética tópica galega

a la torre de Hércules: un canto a

serea, que o observa deitada na

en aras dunha maior plasticidade e

Galicia desde el exilio (Buenos Aires,

auga en actitude pensativa.

modernidade.

corenta e nove debuxos seus e pró-

Na seguinte década destacamos a

E aparece Xosé Neira Vilas coas

logo de Rafael Dieste, obra conside-

súa primeira obra de poesía: Fardel

súas Memorias dun neno labrego

rada pola Pierpont Morgan Library e

de eisilado (Buenos Aires, 1952,

(Buenos Aires,1961, Follas Novas).

o Institute of Graph de Nueva York

Edic. Anxel Casal). Tapa e contra-

Dedicada a “tódolos nenos que

1944, Nova), álbum de Seoane con
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Tapa e contratapa de 1963 para o libro de X. Neira Vilas Memorias dun neno labrego.

falan galego”, a obra, dende a

fóra da casa, pois non pode saír

galego urbano é como a súa acti-

súa segunda edición en Sada -

dela nas festas por estar de loito a

tude na arte, respecto do rural en

A Coruña, 1968, por Ediciós do

familia, “metido na gaiola coma un

Blanco.

Castro, ten sido o buque insignia da

rulo”. Mais, no contexto da historia

editorial (vintecinco edicións) que

que conta Neira Vilas pódese tomar

Nos anos setenta Díaz Pardo pro-

dende Sargadelos botara a andar

como ese territorio exterior e desco-

pónlle ó escritor ourensán facer unha

Luís Seoane cinco anos antes, co que

ñecido, polo que devece o rapaz,

edición apropiada en galego dunhas

principia así a derradeira etapa de

no que acabará penetrando. Porque

breves “Farsas” que da súa autoría

Seoane, con presenza física maior

a obra ten outra tapa por tras sig-

saíran en castelán en Buenos Aires

en Galicia, na fase tamén final do

nificativamente -e non a usual con-

(1953), e algo máis acrecentadas en

réxime ditatorial franquista. Aínda

tratapa en branco-, na que Balbino

México (1962), coas ilustracións de

que no interior do libro vaian catro

está de costas fitando a escuridade.

Luís Seoane. Saíu así do prelo nunha

ilustracións de Isaac Díaz Pardo o

Para X. Alonso Montero, na introdu-

edición bilingüe Farsas para títeres

vestido é de Seoane, o que semella

ción da obra, o rapaz olla o mundo

(A Coruña, 1973, edic. do Castro).

un símbolo nos inicios da magna

dende a fiestra “da conciencia de

Todo elo para facerlle unha home-

acción empresarial emprendida por

clase”, lectura unidireccional escla-

naxe polos “seus cincoenta anos de

ámbolos dous. O coruñés deseña

recedora pese a non apreciar que

laboura nas letras galegas”. A figura

para a tapa unha cabeza a ollar

as capas do anverso e reverso son o

dun home mozo apoiándose sobre

por tras dunha fiestra, e busca o

seu xeito de amosar unha dialéctica

a boina, e as mans, cabeza abaixo,

contraste da súa redondez e os

dentro / fóra de máis amplo abano.

e as pernas dobradas, calzado con

grandes ollos coas liñas en ángulo

Este concepto plástico expresouno

zocos, é a portada na que Seoane

dos seus cristais, marco e van onde

logo en A Esmorga de Eduardo

protexe o positivo do debuxo sobre

se insire. Coa única axuda da liña

Blanco Amor (Vigo, 1970, Galaxia).

o fondo de base, e colorea todo

e unha tinta plana de cor define a

No interior leva tamén ilustracións

o demais con tinta vermella gallo.

Balbino, o neno protagonista, a ollar

de Díaz Pardo. A obra de ambiente

A súa impronta estética preséntase
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na cor branca que se espalla en

“Amor e crimes de ‘Juan el Pantera’

se ben semella ter máis dos 28 anos

ocasións máis aló do corpo, para

(farsa pra títeres de cachiporra)”, que

que sinala ter. En segundo lugar, o

penetrar a cor cálida do recheo no

é a segunda do elenco. Trátase dun

da “Verdade vestida (farsa violenta)”,

corpo dando así unha sensación

home de grandes bigotes e cuberto

ilustración que non corresponde por
contra

á

representación

desta figura alegórica pois
trátase dun home obeso con
cara abotargada, con un
vestido como de Arlequín
aínda que cun cinto orlado
de funís, que leva un vademecum baixo do brazo
da man que empuña unha
tralla. Na cabeza leva un
sombreiro de copa, e desta
guisa, representa a Lei. O
artista inclúe neste caso
cores azuis que a modo de
manchas intentan tapar os
remendos do traxe, subindo
ata a cara e o sombreiro,
mais independízase ata o
exterior do corpo, semellando unha sombra, ata ser
nunha liña de base, sistema
plástico que non falta en
ningunha das ilustracións.
Digamos, para rematar o
comentario do libro que
todas elas son a dúas tintas,
sendo o recheo do fondo
común, de cor negra. A
firma do artista, invariablemente, está abaixo, coa súa
caligrafía habitual, a ese
minúscula e separada do
resto da palabra que conforma o apelido.
Rematamos

Ilustración de Seoane para a “Verdade vestida (farsa
violenta)”, de Farsas para títeres de Eduardo Blanco Amor,
Ediciós do Castro, 1973.

estas

notas

analíticas e ensaísticas cun
caso chocante a modo de
coda -máis que estrambote-:
o da segunda edición (a

móbil de trémolo ou titubeo. Das

por sombreiro de á curta cun xesto

primeira é a principios de 1888) da

seis ilustracións interiores, inseridas

de ferocidade vestindo “zamarra

obra de Manuel Curros Enríquez, O

nas follas impares a modo de tapa

remontada” e cachaporra de “pau de

divino sainete (A Coruña, 1994, Edic.

interna de cadansúa farsa, queremos

toxo decorada a fogo”, descrición de

do Castro), que leva unha tapa feita

destacar dúas: en primeiro lugar a de

Blanco que Seoane recolle da imaxe,

e firmada por Seoane quen morrera

76

~

quince anos antes. O motivo elixido

Roma, coa Santa Compaña. Detrás

apenas un eco daquela forza cromá-

ilustra a obra dende o Libro I: un

del hai “dous discos roxos” (v.74)

tica amosada nos libros comentados.

vello recostado e vestido con unha

enmarcados de branco e sobre un

Eis o triunfo despois de morto, como

coroza e monteira na cabeza (v. 92

fondo negro, que é o tren –“xigante

El Cid Campeador!

passim), que invita ó poeta a pasar

locomotora” (v. 132)– , no que via-

e sentarse (v. 136 ss.). É o poeta

xan dentro do sétimo vagón. Mais

Añón (vv.151-153) que leva a Curros

do xeito de facer do Seoane clásico

dende a noite pecha de Madrid a

restan apenas uns acentos de cor,

Ourense, outubro de 2010

Tapa de O Divino sainete, 2ª edic. da obra de Curros Enríquez, 1994.
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LUÍS SEOANE

Seoane pintando o mural Os músicos, na Galería Santa Fe, 1953
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LUÍS SEOANE

Seoane debuxando

A peripecia vital e intelectual de Luís Seoane non supón

loitador nos anos da República, fuxido en 1936, organi-

tanto o esforzo de levar a cabo unha obra ampla e

zador e promotor da vida cultural no exilio, viaxeiro polo

coherente, como a vontade de devolverlle á plástica e ao

mundo e atento aos múltiples discursos que ía xerando

pensamento galego a dignidade perdida polos anos de

a súa época, Seoane foi testemuña de excepción deste

illamento e atraso: unha creatividade apaixonadamente

século axitado e convulso. A súa obra, vasta e diver-

comprometida co seu tempo.

sificada, o seu pensamento aberto, as súas iniciativas,
convérteno nun personaxe destacado no panorama

A vida de Luís Seoane (Buenos Aires 1910 - A Coruña

da cultura galega e española do século XX, que axu-

1979) foi unha longa viaxe a través do século XX.

dou a construír co seu esforzo, o seu talento e o seu

Formado na época da ditadura de Primo de Rivera,

compromiso.
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C R O N O L O X Í A

1910
Nace en Bos Aires, nun fogar de emigrantes
galegos.

1940
Funda as coleccións “Hórreo” e “Dorna” en
EMECÉ Editores.

1916
Volve cos seus pais a Galicia, instalándose
en A Coruña, onde realiza os sus primeros
estudos.

1943
Funda a revista Correo Literario e a Editorial
Nova.
1945
Homenaje a la Torre de Hércules é galardonado en Nova York xunto á Histoire Naturelle
de Buffon, ilustrada por Picasso.

1920
Trasládase a Santiago de Compostela, onde
estuda bacharelato e se licencia en Dereito e
Ciencias Sociais en 1932.

1948
Funda a editorial Botella al Mar. Expón en
Bos Aires e Caracas.

1927-1933
Milita en partidos de esquerda republicana e
autonomista. Ilustra libros e revistas. Realiza
as súas primeiras exposicións.

1949
Viaxa a Europa. Expón en Londres. Coñece
a Henry Moore, Herbert Read, Lucien Freud,
Pablo Picasso, Óscar Domínguez.

1934
Trasládase a A Coruña, onde exerce como
abogado laboralista. Amizade e tertulias con
Huici, Cebreiro, Fernández Mazas, Del Valle,
Julio J. Casal, Francisco Miguel... ingresa no
Partido Galeguista.

1952-1962
Exposicións en Nova York. Funda a revista
Galicia Emigrante e a editorial Citania.
Medalla da Exposición Universal de Bruselas
e do Senado da Nación Argentina (1958).
Premio Palanza (1962).

1936
Participa na campaña do Estatuto de
Autonomía. Ao estalar a guerra agóchase, e
en setembro fuxe a Bos Aires.

1963-1979
Realiza exposicións en España, Ale
ma
ña,
Italia, Suiza, Brasil... Cofundador de
Sargadelos e o Museo Carlos Maside. Morre
en 1979.

1937
Publica o seu primero libro, Trece estampas
de la traición.

Roi Xordo, 1944
Gravado en madeira sobre papel, 34,5 x 25,5 cm.

Páxina 80: Debuxo para Historias e invenciones de Félix Muriel,

de Rafael Dieste, 1943. Tinta chinesa sobre papel; 36,6 x 25,5 cm.
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O B R A

A obra de Seoane é unha simbiose entre o afán por evo-

A partir dos cincuenta a súa obra evolucionará cara

car a arte tradicional de Galicia, manifestado a través

unha pintura na que o escenario xa non ten o protago-

dos petroglifos e da enorme presenza do románico, e

nismo de antano e redúcese o sentido da profundidade.

a arte das vangardas históricas, admiradas polo pintor

Os achados técnicos que lle proporcionan a realización

galego xa desde a súa etapa como estudante de dereito

de murais levarano ao redor dos anos sesenta a expre-

en Santiago de Compostela. Luís Seoane foi autodidacta

sarse por medio dunha pintura plana de fortes contrastes

na súa aprendizaxe plástica, a súa curiosidade e admi-

de cor e dun grafismo que se superpón á obra pictórica,

ración pola Galicia dos seus antepasados e pola arte en

cargando a súa obra de gran forza sintética, levándoa

xeral foron os motores do seu coñecemento. Os soportes

cara unha deconstrución da imaxe que suporá o cenit da

utilizados para expresar a súa creatividade, alén da

súa etapa de madurez.

práctica da pintura, van desde o gravado en todos os
seus aspectos (xilografía, litografía, etc.), o debuxo, o

Independentemente da práctica pictórica, do debuxo

muralismo, o deseño gráfico (carteis, portadas de libros)

e das súas investigacións no eido do gravado, Seoane

e incluso o labor editorial.

merece ser lembrado como o gran dinamizador da
cultura galega no exilio. Fundador da editorial Botella

Na súa primeira etapa como pintor e debuxante viuse

al Mar, voz da emigración a través de revistas como

influído polo expresionismo alemán (Grosz, Otto Dix),

Galicia Emigrante... todo ese traballo culminaría na crea-

os estudos de Lissitstzky, a metodoloxía da Bauhaus e,

ción, xunto a Isaac Díaz Pardo, do grupo Sargadelos. A

en maior medida, polo traballo de Pablo Picasso. Entre

súa estética marcará un antes e un despois na historia

as súas primeiras obras destacan os seus desnudos femi-

das artes plásticas en Galicia.

ninos e os retratos de campesinos no medio da paisaxe
dunha Galicia utópica.

Sería criminal no cuidar los intereses de Wall Street, incluido en Paradojas de la Torres de Marfil, 1952
Tinta chinesa sobre papel, 53,6 x 43,5 cm.
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F U N D A C I Ó N

A Fundación Luís Seoane ubícase nun antigo cuartel rehabilitado e inaugurado en maio de 2003. Construído polos
arquitectos Juan Creus e Covandonga Carrasco, está concebido como un gran hórreo de granito e cristal que xira ao
redor do antano Patio de Armas da antiga edificación militar.
Ademais de investigar e divulgar a obra e o legado intelectual
de Luís Seoane, a Fundación completa os seus obxectivos co
desenvolvemento de proxectos expositivos en torno á cultura
e o pensamento contemporáneos, seminarios e ciclos de conferencias, programación didáctica destinada a espectadores
de todas as idades e unha labor editorial que complementa e
investiga en profundidade os diferentes aspectos do discurso
expositivo. A arte galega, as vangardas históricas e contemporáneas, o cine, a cultura de masas, a arquitectura, a videocreación, o teatro, a estética e a teoría da arte contemporánea
conflúen nun espazo aberto tanto a público iniciado como a
aquel que desexa introducirse por vez primeira nun centro
destas características.

[Arriba] Debuxo nº 1 para Homenaje a la Torre de Hércules, 6-11-1943. Tinta chinesa sobre papel; 36 x 51 cm.
[Abaixo á esquerda] Retrato de Ánxel Fole, 1932 ca.
Tinta chinesa sobre papel, 34 x 23,4 cm.
[Abaixo á dereita] Capa de Luís Seoane para El Bulubú, suplemento popular de Resol. Bos Aires, 1937
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A R Q U I T E C T Ó N I C O

O proceso de construcción da sede da Fundación Luis

É aquí onde se construiu unha fachada nova, con pedra

Seoane comezou no ano 2000, a través dun concurso

e vidro, que define o vestíbulo de acollida e que coa súa

público que solicitaba un proxecto para a remodelación

transparencia permite intuir o patio desde o exterior. É

do antigo Cuartel de Macanaz, situado no casco histórico

un gran hórreo feito cunha dobre pel de longas pezas

da Coruña, e do seu contorno. O edificio orixinal databa

de granito de 240 cm. de lonxitude e 14 cm. de espesor

de 1703, e sufrira múltiples transformacións, non sendo

que vanse apoiando noutras máis pequenas en forma

unha construcción de especial interese patrimonial, aínda

de U de 33 cm. de ancho que apertan unha estructura

que conservaba un fermoso Patio de Armas con lousas de

metálica que soporta o pano cego do segundo andar.

granito e columnas do mesmo material. O 29 de maio de
200, adxudicaríase finalmente o concurso ao estudo dos

A elección do granito para a fachada do edificio non é

arquitectos Juan Creus e Covadonga Carrasco.

casual: sérvelle como punto de integración no contorno,
xa que a maior parte dos edificios do Casco Histórico

O patio foi o elemento a partir do que se organizaron

empregan este material. No interior da Fundación, a

o resto dos espazos, tanto interiores como exteriores,

pedra segue presente nos espazos de acollida (vestí-

a través de aberturas e transparencias. Grazas a éstas

bulo, recepción), pero, unha vez franqueada a zona

o patio esténdese cara as rúas, a muralla e o parque,

de entrada, a madeira xurde como elemento que des-

facendo que a planta baixa do edificio permita múltiples

taca sobre o fondo branco das salas de exposición.

visións, percorridos e referencias que integran definitiva-

Escaleiras, pavimento e mobiliario son de madeira, e

mente este espazo na trama da cidade histórica e lle con-

transformaránse en formigón pulido na zona do soto,

firen un valor de acollida que xamais tivera como cuartel.

destinado a instalacións e zona de almacenamento.

O espazo entre a igrexa e o cuartel atopábase cegado

As salas de exposicións temporais atópanse na planta

por múltiples construccións auxiliares, por isto Creus &

baixa do centro, a ambos lados do patio: a de maior

Carrasco tomaron a decisión de recuperalo coma un novo

superficie pode vislumbrarse a través dos cristais da

espazo público que serve de acceso principal ao edificio

fachada e concebiuse, dada a súa estructura clásica,

e como conexións para os paseantes ocasionais cos xar-

para dar cabida a todo tipo de manifestacións artísticas,

díns da Maestranza, seguindo o percorrido da muralla.

ao que contribue a súa apertura cara á cristaleira e o

Edificio da Fundación Luís Seoane. Foto Alba Vázquez Carpentier
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vestíbulo, mentres que outra de menor superficie destí-

través dunha apertura ao fondo da mesma, atopamos a

nase a proxectos específicios e, fundamentalmente, a

terceira sala deste primeiro andar, custodiada por un mar

proxeccións de vídeo.

de mármore, elemento básico das vitrinas de exposición
adosadas aos muros e presentes no centro deste espazo.

A través do vestíbulo accedemos, grazas a unha escaleira
de madeira, ás salas do primeiro andar. Esta escaleira

O segundo andar acolle a zona de persoal e oficinas,

deixa paso a que é a sala máis grande do edificio, na

ademáis da biblioteca e centro de documentación e unha

que destaca como elemento arquitectónico principal un

pequena sala de exposicións concebida para albergar

lucernario orientado ao norte, que lle permite ao especta-

mostras relacionadas co libro e a edición. A biblioteca

dor sentir a presenza da luz natural, elemento básico que

recibe a luz tamizada grazas a unha gran parede de

se estende ao longo da galería que se sitúa por enriba

cristal ao ácido que ábrese por enriba da galería da

do patio da planta baixa. Paralelamente á galería ubí-

primeira planta e o patio: na súa parte final, destinada a

case outra sala, de dimensións máis reducidas, que pode

arquivo documental, uns lucernarios alongados orienta-

interactuar coa sala principal. Á dereita da galería, a

dos ao norte iluminan a estancia.

Naturaleza viva, 1932
Tinta chinesa sobre papel, 28 x 35,5 cm.
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Traballando nas vías, 1948
Óleo sobre lenzo, 40 x 50 cm.

Natureza morta con repolo e copa, 1949
Óleo sobre lenzo, 24 x 35 cm.

A leiteira, 1949
Óleo sobre lenzo, 55 x 44 cm.
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Suburbio de Buenos Aires, 1952
Óleo sobre lenzo, 46 x 55 cm.

Natureza morta con langostinos,
1952
Óleo sobre lenzo, 33 x 41 cm.
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Tranvía amarelo, 1952
Óleo sobre lenzo, 45 x 55 cm.

A malla, 1954
Óleo sobre lenzo, 33 x 41 cm.
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Natureza morta con cabazas, 1955
Óleo sobre lenzo, 50 x 61 cm.

Natureza morta con xerra
e mazás, 1959
Óleo e area sobre lenzo,
50 x 73 cm.
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Toro. Xilografía incluida en Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1961
Gravado en madeira sobre papel, 36 x 23,5 cm.
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Gran dama impasible, 1961
Óleo sobre lenzo, 146 x 114 cm.

Julio Cortázar, 1967
Xilografía.
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Xilografía incluída en O pulpo, 1967
Gravado en madeira sobre papel, 30 x 41 cm.

Pola Negri, 1970
Óleo sobre lenzo, 46 x 38 cm.
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La otra cara de la luna, 1967 ca.
Gravado en madeira sobre papel, 79,5 x 60 cm.
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