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Unha morea de libros, cadros, carteis, revis-
tas, pasquíns, fotografías e xornais ateigaron as
paredes das salas de exposición do Auditorio de
Galicia durante os últimos meses do ano 2005.
É unha recolleita dos documentos gráficos do
labor editorial e político de Ánxel Casal e o seu
contorno durante os anos vinte e trinta do sécu-
lo XX. 

A vida de Ánxel Casal que se mostra na
exposición comisariada por X. Enrique Acuña
vai da mocidade entusiasta en Coruña ao Casal
da madurez en Santiago, xa como editor e
impresor independente e como político desta-
cado do galeguismo, e finalmente chégase ao
Casal asasinado pola barbarie fascista da Guerra
Civil.

A exposición Os artistas de Ánxel Casal. Arte
e edición nunha Galiza entusiasmada xira sobre
dous eixos fundamentais e unha pequena sor-
presa. Os eixos son por unha banda os libros e
pola outra as obras, tanto cadros coma debuxos
dos compañeiros de Ánxel Casal. E a sorpresa é
un currunchiño adicado a María Miramontes, a
muller de Ánxel Casal, costureira que financiou
as innúmeras quimeiras do seu home. Á par do
seu retrato atópanse varios cadros de costurei-
ras e de tendas de teas de Carlos Maside e unha
costureira surrealista de Luis Seoane, ambos
amigos da parella homenaxeada.  

No apartado dos libros observamos unhas
cubertas que son auténticas xoias xunto a un
traballo tipográfico excepcional ata o punto de
que se creou unha tipografía propia! Tal era o
fervedoiro de ideas. 

En canto aos cadros e debuxos a lista de
artistas é apabullante: Luis Seoane, Cándido

Fernández Mazas, Maruxa Mallo, Carlos Masi-
de, Arturo Souto, Alfonso Castelao, Federico
Ribas, Manuel Colmeiro, Camilo Díaz Baliño,
Manuel Torres… E outros artistas prometedores
que por diversas razóns non acadaron unha
obra tan significada coma os anteriores : Álvaro
Cebreiro, Xaime Prada, Xurxo Lourenzo,
Manuel Méndez, Xosé de Castro Arines, Xosé
Sesto, Manuel Prego, Lolita Díaz Baliño, Xulio
Prieto Nespereira, Carlos Sobrino, Turas…

OS ARTISTAS DE ÁNXEL CASAL. ARTE E EDICIÓN NUNHA
GALIZA ENTUSIASMADA

Xosé G. Serén
Editor

Fig.1. Portada do catálogo.
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Na exposición a calidade do Castelao do
deseño tipográfico, das revistas, das cubertas,
das estampas de guerra é un Castelao moito
máis frutífero que o da obra pictórica. O gran
Castelao está nas pequenas cousas. Vese
tamén o difícil equilibrio de Díaz Baliño entre
o tradicionalismo reinante e a vangarda dos
seus amigos e a estreita relación de Maside
co expresionismo alemán dos gravados. E
destacan a súa vez a ilustración iluminadora
de libros de Seoane e o refinamento de Fer-
nández Mazas, ambos os dous reis Midas
que convertían en ouro artístico todo o que
tocaban.

Mención aparte merecen os debuxos da
guerra e das cadeas, o que o comisario da
exposición denominou artistas contra o
terror: Xunto a un Castelao que xa é patri-
monio mundial cos seus álbumes da guerra
temos un Federico Ribas afastado completa-
mente dos seus traballos publicitarios da
dolce vita, un mordaz Seoane que opta por
focalizar a culpa da guerra no xeneral golpis-

ta e un Arturo Souto que con mil liñas crea a
atmosfera de terror de eses anos. Hai que
salientar que os debuxos de Federico Ribas eran
uns descoñecidos para o gran público e que o
comisario rescatounos para esta exposición. 

Non está de máis lembrar que esta xeración
de artistas foi a primeira que conectou cos aires
máis novos de Europa tanto na plástica coma na
literatura. A mesma Xeración Nós que enlazou a
literatura galega co que se facía fora fixo o pro-
pio coa plástica. Por exemplo é relevante a
importancia do nú nas obras de moitos de estes
artistas, algo ben vangardista dentro do contex-
to de poder eclesiástico naqueles anos ou
mesmo o debuxo de dúas rapazas de Fernández
Mazas co título de Lesbianas que nos achega
máis ao coétaneo París das amazonas que á
España do Conde de Romanones. 

Debo recoñecer, a título persoal, que ía á
exposición coa prevención de atoparme un

Fig.2. Ánxel Casal. Debuxo de Carlos Maside.

Fig.3. Nú. Cándido Fernández Mazas, 1922.
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benintencionado “Vida, paixón e morte dun
mártir” e, pola contra, atopeime a un Casal viví-
simo nas súas obras e moitos fiquamos atorda-
dos pola importancia do seu papel e o
renacimento cultural que estoupou na Galiza da
esperanza que supuxo o galeguismo e a II Repú-
blica. Arredor da figura do editor e impresor
Ánxel Casal e do seu traballo nas editoras Lar e
Nós agromou unha pequena Florencia renacen-
tista que o país apenas coñece. 

A luz que achega esta exposición fainos ver
a moitos como duns anos a esta parte detécta-

se unha menor produción de exposicións de
interese en Galicia, entre outras causas polo
desleixo das universidades no patrimonio pro-
pio. Mentras quedámonos co catálogo para
gozar coas obras e non esquecer que Galiza
contou cunha vangarda prodixiosa.   

O entusiasmo do título está, pois, ben docu-
mentado. Agora só cómpre contaxiarse dese
entusiasmo nunha nova e prometedora etapa
para Galiza,

irmás e irmáns, saúde e terra!

Fig.4. Debuxos da guerra. Arturo Souto, 1937.


