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CEX  1

Día das Artes Galegas 2019. 
Luis Seoane

MAnueL QuintAnA MArteLo

Esta corporación académica ten cento setenta anos de vida, sendo creada, 
en Real Decreto, coa data do 31 de outubro do 1849, como Academia de Belas 
Artes da Coruña e, dende o 1984, Real Academia Galega de Belas Artes. Na 
súa andaina, e dende o seu nacemento, foi a impulsora e creadora da Escola de 
Belas Artes, despois Escola de Artes e Oficios ou, tamén, do Museo Provin-
cial de Belas Artes, así como doutras asociacións para a potenciación e salva-
garda das artes, permanecendo sempre atenta a todo acontecer en relación coa 
riqueza do noso Patrimonio Cultural. 

Xa o temos dito outras veces e recordámolo agora, que no pasado 2015, o 
noso plenario determinou incluír no almanaque galego da cultura o DÍA DAS 
ARTES GALEGAS. Xornada que ten a súa partida nun fito histórico, aquel 1 
de abril do 1188 no que o Mestre Mateo coloca os linteis do Pórtico da Gloria 
deixando, deste xeito, constancia epigráfica do día e do feito. 

Un Pórtico que é cima do Románico, que abre camiños e recibe ao mundo, 
principio e fin, onde partindo da pedra e da tradición dos canteiros, que tanto 
caracterizan Galicia, están representadas tódalas Artes: deseño, arquitectura, 
pintura, escultura, música, os mecenas, os historiadores, os teóricos, e mesmo, 
co tempo, a lección dese percorrido a través dos problemas de conservación e 
as súas solucións, entre elas, a máis relevante, a levada a cabo recentemente, 
con tanto mérito, esforzo e éxito. 

Non podendo ser doutro xeito, a nosa primeira dedicación deste día foi ao 
MESTRE MATEO, seguindo nos anos posteriores das homenaxes a CASTE-
LAO, MARUJA MALLO e ALEJANDRO DE LA SOTA. 

No noso ánimo está recoñecer o traballo feito, os camiños abertos, as en-
sinanzas recibidas, pero tamén a posibilidade que admiten as súas obras de 
novas lecturas, de olladas contemporáneas, pois somos conscientes de que no 
futuro servirán de guías. 

É esta secuencia a que nos trae aquí e fai que, para a data de hoxe, poña-
mos a memoria e con ela as mellores inquedanzas de estudo e difusións, nun 
creador de formas, LUIS SEOANE, un galego na diáspora arxentina, que foi 



aquí, nesta cidade do Faro de Hércules e María Pita, onde atopou a súa base 
inspiradora, sendo galego universal ante todo, mais aló dun creador, un teóri-
co da arte ou un divulgador de canto significa a Cultura Galega. 

LUIS SEOANE non se queda sen máis na Galicia, facendo cos saberes 
artesanais que nos caracterizaron, perduren, como en poucos países coas tra-
dicións anovadas, e “transiten” a través dos novos sistemas de produción, 
da industria e das novas tecnoloxías: a porcelana, o vidro, o ferro, o tear, o 
mosaico, o mural integrado nas arquitecturas, os múltiples, o gravado e, como 
non podía ser de outro xeito, o libro. A arte nas librerías, nos bazares, nas rúas, 
tentando sempre unha nova imaxe identitaria galega, asentada na reflexión 
sobre o propio pero comprometida co contemporáneo, cunha clara visión de 
incidencia no presente e no futuro. 

Así pois, e ben o sabía SEOANE, “somos a nosa imaxe”, hoxe máis que 
nunca, e velaí, polo tanto, a importancia do deseño, dun traballo interactivo, 
teórico, experimental, práctico, formando tándem creativo para iso co seu in-
separable Isaac Díaz Pardo, recollendo ambos as ansias de tantos galegos que 
quedaron no camiño e mesmo daqueles que alongaron, por tantas e distintas 
razóns, o seu tempo na emigración. 

Dous ideólogos e creadores do Laboratorio de Formas de Galicia, herdo 
evolucionado, anovado do Seminario de estudos Galegos, iniciativa trunca-
da pola guerra e a intolerancia. Bases éticas e estéticas das que naceron “as 
Industrias da Memoria”: O Castro, Sargadelos ou o frustrado Instituto Galego 
da Información, asuntos estes, nos que abondará de seguido o deseñador Xosé 
Díaz na súa intervención sobre a figura de LUIS SEOANE. 

E xa que polas obras todo será xulgado, á vista está que a de LUIS SEOA-
NE ten e terá tanto senso de ser como a mesma Galicia. Asumimos de xeito 
que a forma é o fondo, que o mesmo camiño que facemos é meta tamén, co 
debate entre a ética e a estética, tan presente en SEOANE, non debe perderse: 
É algo que non prescribe, necesario para a teoría e a vida cultural dun pobo 
que sempre ansiou, sentiu e predicou ser “célula de universalidade”, sendo 
LUIS SEOANE unha ponte do onte ó noso hoxe, un artista integrador das 
artes, polifacético, creador de múltiples conceptos que percorre de xeito tan 
brillante ó longo da súa vida e que, aínda hoxe, pedimos para o seu traballo 
un recoñecemento que, entre nós, iguale o que ten fóra das nosas fronteiras. 

Quixeramos que este acto, a máis da parte protocolaria e litúrxica que ten, 
sirva como chamada para retomar camiños, para insistir en “non dar a esque-
cemento”, xa que hai momentos e sendeiros de dignificación que cómpre reto-
mar, camiños que son de sempre na historia da nosa identidade.
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Xa para rematar queremos deixar unha mensaxe de memoria agradecida 
naqueles versos do poema “O pasado”, de SEOANE: 

“Alguén, sen arrepiarse 
Coidadoso de honrar aos mortos, 
Non sabemos quen, 
Con seguranza aínda non nacido, 
Fará memoria 
Herdará no seu sangue o recordo 
E ofrecerá 
Nos petos das ánimas 
Un novo amor á liberdade” 

 
 A RAGBA quere dar as grazas á escola, a todo o ámbito cultural, a so-

ciedades civil e política e tamén, especialmente, ós que serven de mecenas 
promotores de actos como este, por sumarse a nosa chamada de estudo, e máis 
que nada, de divulgación das nosas bases históricas: a Xunta de Galicia, a 
Deputación da Coruña, a Fundación Luis Seoane e ó Concello da Coruña por 
ternos acollidos neste espazo tan emblemático desta atlántica cidade. 

Grazas a todos os aquí presentes, avalando unha tradición que desexamos 
transite e, como diría SEOANE, que aqueles camiños se retomen e melloren. 

Moitas grazas.
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Luís Seoane no seu estudo 
do Castro de Samoedo, 1967
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Se hai algunha característica que 
define a Luis Seoane, é a da súa 
condición de creador polifacético. 
Estamos diante dunha figura de gran 
complexidade, dun artista que culti-
vou numerosas disciplinas e puxo en 
marcha iniciativas que foron máis aló 
da súa tarefa plástica: pintor, grava-
dor, debuxante, ilustrador, muralista, 
deseñador, editor, escritor, xornalis-
ta, promotor cultural e industrial... 
O resultado foi unha vida fértil, chea 
de vicisitudes, e unha obra extensa é 
diversa que se caracterizou pola súa 
vontade de dotar á cultura galega 
dunha dignidade que, xa fose polo 
atraso secular, ou pola catástrofe que 
ocasionou a guerra civil, el quixo dar 
continuidade desde o exilio, cuns 
plantexamentos rexeneradores e van-
gardistas que bebían da historia, as 
tradicións populares e as formas cul-
turais autóctonas. Da súa vida e da 
súa extensa e complexa obra falare-
mos a continuación.

A vida de Luis Seoane –como a 
do Ulises que regresa a Ítaca tras non 
poucos incidentes– vai ser unha per-

Significado de Luis Seoane no contexto
da cultura galega do século xx

XoSé DíAz AriAS De CAStro

CEX  5

Luís Seoane e a súa dona Maruxa de regreso 
a Bos Aires en 1970

Debuxo do álbum Homenaje a la Torre de 
Hércules, Editorial Nova, 1944

Retrato de Maside por Seoane 
e Seoane por Maside



manente viaxe de regreso, da Arxen-
tina da emigración e do exilio á Gali-
cia que houbo de abandonar por mo-
tivos primeiro económicos e despois 
de persecución ideolóxica. Do fogar 
de emigrantes galegos en Bos Aires, 
onde nace en 1910, regresa a Galicia 
cando cumple 6 anos, instalándose na 
Coruña, a carón do Faro de Hércules, 
cuxos fachos de luz xunto coas ondas 
do mar do Orzán convertéranse en 
lugares simbólicos que plasmará en 
moitas das súas obras ao longo da súa 
vida. A luz da vella torre inundará e 
iluminará a súa futura obra plástica e 
literaria.

En Compostela, cidade á que a fa-
milia se traslada en 1920, vivirá até 
1934. Aquí terá lugar a súa forma-
ción académica e, a máis importante: 
a súa formación artística e política. A 
artística da man do seu mestre Carlos 
Maside, unha persoa que coa súa ex-
traordinaria calidade humana, as súas 
inquedanzas plásticas e intelectuais e 
o seu compromiso con Galicia e a 
modernidade, constiúen para Seoane 
o facho que iluminará a súa xuven-
tude e o iniciará no coñecemento e 
valoración do mundo campesiño e as 
súas tradicións, e nas formas herda-
das do románico, que os dous debu-
xan compulsivamente, despois de vi-
sitar o Pórico da Gloria ou os antigos 
códices miniados composteláns. A 
admiración que Luis Seoane sinte por 
Carlos Maside deriva nunha sólida e 
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Miniatura do Tumbo 
A, da Catedral de 
Santiago de Compos-
tela (s. XII-XIII)

Carpeta de grava-
dos Imaxes
celtas, Ediciós do 
Castro, 1977

Gravados do álbum María Pita e tres 
retratos medievais (1944) e Imágenes de 
Galicia (1978)

Portada e ilustración do libro George Grosz, 
escrito por Luis Seoane, 1975



perdurable amistade. Anos despois 
Seoane lembrará esta etapa: “Tratei 
de servirme do meu coñecemento do 
pasado para as miñas experiencias 
gráficas. O gosto polas prehistóricas 
insculturas nas rochas, abondosas en 
Galicia, polas inscricións dos sarte-
gos romanos que tamén alí abondan, 
e polos miniados medievais. Maior-
mente, aqueles do cartulario da ca-
tedral compostelana, do Tumbo A, e 
os do Diurnal de Fernando I, cuxas 
páxinas epigráficas son as máis ricas 
da antiga librería española”. Seoane 
consideraba o Medioevo como a eta-
pa máis brillante da historia de Gali-
cia, que resultou un foco de constante 
inspiración para a súa obra plástica e 
literaria, convertendo estes séculos 
nun espazo simbólico de recupe-
ración identitaria e moral capaz de 
restablecer as bases da autoestima. 
Seoane facía seu o pensamento de 
José Saramago: “Hai que recuperar, 
manter e transmitir a memoria histó-
rica, porque se comeza polo esquece-
mento e se termina na indiferencia”. 
Paralelamente a esta aprendizaxe 
nas raiceiras culturais de Galicia, 
Seoane está atento ás vangardas que 
agromaban en Europa, que estuda 
compulsivamente, en especial o ex-
presionismo alemán, e en particular 
a obra satírica de George Grosz, o 
debuxante antifascista berlinés, que 
plasmou maxistralmente a decaden-
cia e deriva da sociedade teutona na 

CEX  7

Debuxos de Luis Seoane de 1938 e 1952

Castelao, Seoane, Eiroa e Cuadrado en 
Compostela, 1932

Portadas da revista Univesitarios, 1933, 
órgano da FUE compostelá, deseñadas por
Luis Seoane



etapa de entreguerras. Grosz foi para 
Seoane o paradigma de artista xenial 
e responsable, cuxa influencia deixa-
rá unha fonda pegada na súa actitu-
de intelectual, así como nos trazos e 
nos temas da súa obra debuxística. 
El mesmo lembrábao así: “Coñe-
ciamos as experiencias tipográficas 
futuristas e cubistas, as rusas de ar-
redor de 1920, as de El Lissitzky, as 
de Werkman en Holanda, os traballos 
modernistas do escultor e gravador 
Eric Gill, a nova tendencia dos cons-
trutivistas elemáns, os ensaios do le-
tón Nikolaus Strunke, os de Herbert 
Bayer no Bauhaus...”. Vemos, pois, 
que Luis Seoane está estudando a an-
tiga cultura de Galicia á vez que se 
está informado do que está a aconte-
cer na Europa do seu tempo. Esta é a 
súa característica máis importante: a 
de avanzar cara adiante pero sen es-
quecer o pasado, porque, como dixo 
Soren Kierkegaard: “a vida vívese 
cara adiante, pero se entende miran-
do cara atrás”.

En canto á súa formación política, 
Compostela foi abondosa nesta ma-
teria, xa que a súa militancia na FUE, 
a Federación Universitaria Escolar, 
na que tivo especial protagonismo 
en todas cantas accións se levaron a 
cabo contra a ditadura de Primo de 
Rivera, desde posicións ideolóxicas 
de esquerda radical e galeguista, con-
verteuno xa de estudante nun mozo 
de gran actividade política. “Aque-
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Luís Seoane, a carón de Francisco 
Fernández del Riego e Arturo Cuadrado, no 
pazo de Raxoi en 1932, ao remate dunha 
asemblea de municipios onde se aprobou o 
proxecto de Estatuto de Autonomía. Presidía 
a sesión Raimundo López Pol, alcalde de 
Compostela, e Enrique Rajoy Leloup, 
secretario da Comisión Redactora do 
Estatuto de Autonomía, ambos os dous ao 
fondo, no centro da fotografía

Libros de Álvaro Cunqueiro editados e ilus-
trados por Luis Seoane entre 1932 e 1933

Portadas da revista Claridad e Ser, con 
ilustracións de Luis Seoane



I

Cartaz, 1952

Rochas e ondas, 1974



II

El e ela, 1976

Óleos de Luis Seoane de 1948 e 1974



III

Cartel de Luis 
Seoane para o
Plebiscito de 
Autonomía de 
Galicia de 1936

O proceso de Burgos, 1971



IV

Deseños para discos LP (anos sesenta)

Revistas 
editadas por 
Luis Seoane
en Bos Aires



les anos coa súa desorde –lembraba 
Seoane– enriqueceron a nosa vida 
máis que ningún sistema de estu-
dos da Universidade, á que nós da-
bamos vida”. Participa, asimesmo, 
na creación da Federación Republi-
cana Gallega e na Agrupación Nacio-
nalista Independente, formando par-
te do equipo que está a traballar no 
Anteproxecto de Estatuto de Galicia, 
que prepara a sección de Ciencias 
Xurídicas do Seminario de Estudos 
Galegos. A súa actividade política 
compleméntase coa publicación dos 
seus debuxos satíricos en diversos 
medios de comunicación, como El 
Pueblo Gallego ou as revistas Uni-
versitarios, Ser e Claridad, que el 
axudou a fundar e dirixir.

Á súa actividade política e artísti-
ca engádese a de promotor cultural, 
sendo o editor, ilustrador e deseñador 
dos tres primeiros poemarios de Ál-
varo Cunqueiro, Mar ao norde, Poe-
mas do si e non e Cantiga nova que 
se chama Riveira. Cabe mencionar 
a súa colaboración con Ánxel Casal 
na imprenta e editorial Nós, obra-
doiro no que entra en contacto coa 
profesión tipográfica, que xamais 
abandonaría, realizando alí os seus 
primeiros ensaios coas artes gráficas, 
que habían de condicionar todo o seu 
labor plástico ao longo da súa vida. 
Nesta etapa republicana Seoane en-
tra en contacto con Federico García 
Lorca, nas viaxes que este realiza a 

CEX  9

Dous retratos de 
Federico García Lorca feitos 
por Luis Seoane en 1932

Obras de Federico García Lorca editadas e 
ilustradas por Luis Seoane en Bos Aires en 
1961

Maruxa e Luis 
Seoane na Coruña,
1936 e retrato de 
Maruxa de 1971



Galicia en 1932 e 1933, poeta ao que 
homenaxeará en diversas ocasións xa 
en Bos Aires, editando e ilustrando 
algúns dos seus poemarios. Así pois, 
debuxando, ilustrando, diagraman-
do, editando, escribindo e impartin-
do conferencias, o labor político de 
Seoane complementáse co seu labor 
artístico.

Dous anos despois de rematar a 
carreira de Dereito, regresa á Coruña 
en 1934, onde exerce de avogado la-
boralista xunto ao destacado político 
Ramón Suárez Picallo. Na Coruña 
formaliza a súa relación con Maruxa, 
a compañeira e colaboradora que o 
acompañará en adiante. Na Coruña 
afíliase ao Partido Galeguista e con-
tinúa coa súa actividade política e cul-
tural, participando nos faladoiros do 
Café Galicia, con Antón Villar Ponte, 
Plácido Rodríguez Castro, Luis Hui-
ci ou Francisco Miguel, entre outros. 
Despois do trunfo da Fronte Popular 
en febreiro de 1936 Seoane implíca-
se en corpo e alma no Plebiscito do 
Estatuto de Autonomía, participando 
en actos propagandísticos e deseñan-
do o célebre cartel onde un polbo 
xigantesco simboliza o centralismo. 
“O Estatuto libertará a Nosa Terra” 
reza o texto do cartaz, que xunto cos 
de Castelao, Camilo Díaz Baliño e 
Isaac Díaz Pardo, axudarán ao éxito 
da consulta.

Co golpe de estado contra a Re-
pública en xullo de 1936, Seoane é 
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“A guerra”, ilustración de 
Luis Seoane de 1939

Ilustración de Luis Seoane 
do seu álbum Trece estampas 
de la traición, editado en 
Bos Aires, 1937

Cartaces da participación arxentina
nas bienais de México e Venecia, nas
que estivo Luis Seoane representando ao 
país sudamericano



ameazado de morte pola Falanxe e, 
tras pasar dous meses agachado, lo-
gra fuxir a Lisboa onde embarca en 
setembro cara Bos Aires. Alí come-
zará unha intensa actividade a favor 
da República, denunciando os crimes 
dos golpistas, entre cuxas vítimas 
se atopan moitos dos seus amigos e 
colegas. O exilio será longo, pois pa-
sarán case 30 anos até que poda re-
gresar a Galicia. Pero Seoane tamén 
é cidadán arxentino, e ten pasaporte 
dese país, de maneira que en pou-
cos anos, ademais de desenvolver 
unha actividade febril na dinami-
zación cultural e política da Galicia 
do exilio, convértese nun personaxe 
imprescindible do ámbito cultural da 
República Arxentina, á que represen-
ta mundo adiante nos máis importan-
te foros culturais, exposicións e bie-
nais internacionais.

En 1937 xa está publicando Trece 
estampas de la traición, un pequeno 
álbum de debuxos no que quere amo-
sar ao mundo a brutal represión na 
Galicia controlada polos sublevados. 
É o primeiro libro que publica da súa 
extensa e significativa produción edi-
torial en Arxentina, tan só seis meses 
despóis de chegar a Bos Aires: trece 
debuxos entre a sátira e a denuncia 
que constitúen, xunto cos álbums de 
Castelao, un documento excepcional 
da dramática realidade galega.

Axiña entra en contacto con ou-
tros compañeiros exiliados, cos que 

CEX  11

Portada de Trece estampas de 
la traición, 1937

En Miramar (Arxentina) en 1945, con 
Rafael Dieste, Antonio Baltar e as súas 
esposas

Portada da revista Galicia emigrante e anuncio 
da emisión radial do mesmo nome



leva adiante unha importante acción 
cultural. Con Arturo Cuadrado, Lo-
renzo Varela, Rafael Dieste ou Anto-
nio Baltar crea editoriais: As colec-
ción Dorna, Hórreo e Buen Aire, en 
Emecé Editores, as Editoriais Nova, 
Botella al mar e Citania. Funda re-
vistas: De mar a mar, Correo Litera-
rio, Cabalgata e Galicia Emigrante, 
e crea unha audición radial con este 
mesmo nome, Galicia emigrante, que 
se emite ininterrumpidamente por ra-
dio, en Onda LS 10 Radio Libertad, 
de 1954 a 1971, audición para a que 
Seoane escribe 1.337 crónicas referi-
das a temas diversos de historia, ac-
tualidade, arte ou cultura de Galicia. 
É dicir: Seoane non se detén, non se 
arredra ante nada, a súa actividade 
é frenética, pois a maiores desprega 
unha actividade artística xigantes-
ca, primeiro debuxando, onde a súa 
autoridade é recoñecida internacio-
nalmente, como a distinción que 
en Nova York obtén en 1945 o seu 
álbum Homenaje a la Torre de Hér-
cules, seleccionado polo American 
Institut of Graphic Arts e a Pierpont 
Mongan Library como un dos dez 
mellores libros de debuxo publica-
dos no mundo entre 1935 e 1945; 
entre eles está a Historia Natural de 
Buffon, ilustrada por Picasso.

A partir deste ano, 1945, Seoane 
comeza unha actividade pictórica 
meteórica que non abandonará e que 
o situará no cumio e o recoñecemen-

12  CEX

Portada de 
Homenaje a 
la Torre de 
Hércules, 
e páxina do 
New York 
Times Book 
Review do 13 
de outubro de 
1946 repro-
ducindo un 
debuxo deste 
álbum, selec-
cionado pola 
Pierpont Mor-
gan Library e 
o American 
Institute of 
Graphic
Arts como un 
dos mellores 
libros publica-
dos no mundo 
entre 1935 e 
1945; tamén 
foi selecciona-
da a Histoire
Naturelle de 
De Buffon, 
ilustrada por 
Picasso

Entrevistando a María Casares para Galicia 
Emigrante, 1957



to oficial, ao recibir en 1962 o Premio 
Palanza, a máis alta distinción das 
artes plásticas arxentinas, así como 
o seu nomeamento en 1968 como 
membro da Academia Nacional de 
Belas Artes da República Arxenti-
na. Paralelamente á súa actividade 
pictórica desenvolve unha importan-
te actividade como muralista, cuxo 
culmen é o gran mural que realiza en 
1957 nun dos centros culturais máis 
prestixiosos de latinoamérica, o Tea-
tro Municipal General San Martín, 
titulado “O nacemento do teatro ar-
xentino”, unha enorme pintura de 11 
x 33 metros que, a maiores da súas 
funcións estéticas, consigue verte-
brar os diversos espazos de acceso ao 
teatro.

Pero Seoane non se queda na plás-
tica, conventéndose nun dos princi-
pais referentes do deseño gráfico ar-
xentino dos anos coarenta e cincuen-
ta, participando coa súa gráfica no 
celebérrimo boom editorial dese país. 

Todo ese labor artístico e de dina-
mización editorial está acompañado 
dunha considerable obra literaria, 
onde a poesía, a narrativa, o teatro, o 
ensaio e o xornalismo estarán ao ser-
vicio de Galicia, da recuperación da 
súa memoria histórica, da denuncia 
das inxusticias e da dignificación da 
súa cultura. Todo o labor de Seoane 
actúa coma ponte entre a Galicia an-
terior á guerra civil e as novas xera-
cións, tratando de encher a etapa dos 
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General San Marín, 1957



anos escuros da ditadura cunha obra 
que continúa en clave de progreso as 
aspiracións das vangardas esnaquiza-
das en 1936.

Xa convertido nun destacado re-
presentante da cultura arxentina, co-
meza o seu retorno a Galicia a partir 
de 1963, tendo A Coruña como base 
de operacións. Aquí, a carón de Isaac 
Díaz Pardo, pon en marcha os em-
prendimentos culturais e industriais 
do Laboratorio de Formas, a socieda-
de instrumental que concibiran xun-
tos na Arxentina para materializar e 
encamiñar unha serie de proxectos 
en Galicia orientados a promover a 
memoria histórica. Nese ano fundan 
Ediciós do Castro; en 1967 inician 
o proxecto de restaurar a actividade 
cerámica de Sargadelos, unha em-
presa nacida na Ilustración que eles 
entendían como un exemplo de como 
transformar as materias primas gale-
gas en produtos de alto valor enga-
dido e evidente caracter identitario, 
para a que Seoane deseña as súas 
primeiras pezas; ou o Seminario de 
Sargadelos, que despregou unha im-
portante labor investigadora e peda-
góxica ao longo de 40 anos, por citar 
só algúns dos proxectos realizados 
polo Laboratorio de Formas. Na Co-
ruña, Luis Seoane instala o seu fogar 
e o seu obradoiro no sexto andar da 
Torre Coruña, no Paseo de Ronda, 
desde onde pode contemplar o seu 
querido mar do Orzán, tantas veces 
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Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo no Castro 
de Samoedo, fotografados por Eduardo 
Blanco-Amor en 1969

Os catro libros de poemas de Luís Seoane, 
editados entre 1952 e 1972



pintado, debuxado e evocado nas 
súas múltiples crónicas. Alí, o día 5 
de abril de 1979, catro días despóis 
do seu 69 aniversario, véuno buscar a 
parca para engrosar a lista de ilustres 
galegos que Castelao encetou na súa 
célebre ringleira de Alba de Groria.

Toda a obra plástica de Luis Seoa-
ne está preñada dun forte carácter 
emocional, nun intento descomunal 
de dignificar a cultura de Galicia, res-
catando a historia, as tradicións e os 
acontecementos en clave contempo-
ránea para poñelos a disposición das 
novas xeracións.

Hoxe Galicia, en xeral, e A Co-
ruña, en particular, poden estar or-
gullosas de posuír e acceder a unha 
parte importante da obra deste xe-
nial creador, pois a Fundación que 
leva o seu nome, que se atopa a pou-
cos metros deste escenario, a carón 
do Xardín de San Carlos na cidade 
vella, custodia un material único, en-
tre obras artísticas e documentación: 
un conxunto de máis de 3.000 obras 
orixinais e unha valiosísima docu-
mentación imprescindible para com-
prender un anaco esencial da cultura 
galega do século XX. Estamos segu-
ros de que este legado axudará a que 
a memoria de Luis Seoane perdure 
por moitos anos e o seu descomunal 
esforzo consiga prender na Galicia 
do futuro.
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Portadas dos Cuadernos do Laboratorio 
de Formas de Galicia deseñados por Luis
Seoane

Luis Seoane con deseños realizados para
Sargadelos (1967-1969)



Luis Seoane e Maruxa no seu
apartamento de Bos Aires en 1972



Unha das últimas fotografías de Luis Seoane na súa casa de Bos Aires, en 1978



Edita               Colabora

Cadernos de Estudos Xerais

Xa publicados
Nº 1 -  «Xosé María Díaz Castro» · E. Mariño Davila, V. Pérez Prieto, A. Blanco Torrado
Nº 2 -  «De Galicia a Chiloé. Chile a la vista de E. Blanco-Amor» · Luis Pérez Rodríguez
Nº 3 -  «Impresións de Emilia Pardo Bazán sobre a Primeira Guerra Mundial» · M. González Prieto 
 e R. Axeitos Valiño
Nº 4 -  «Moncho Valcarce: un militante social e político galeguista, un cura atípico, un profeta e un místico 

cristián» · VV.AA.
Nº 5 - «Evocación e lembranza de Manuel Espiña Gamallo» · VV.AA.
Nº 6 -  «Luisa Viqueira Landa: unha heroína republicana» · VV.AA.
Nº 7 -  «Oitava de voces para Manuel María» · VV.AA.
Nº 8 - «A longa pósguerra (1936-1953) de Ramón Vilar Ponte» · José-Mª Monterroso Devesa
Nº 9 -  «Maruja Mallo: vida e exilio dunha artista universal» · Carlos Novo Cal e Analía Álvarez González
Nº 10 - «Os seis poemas galegos de Federico García Lorca» · Luis Pérez Rodríguez
Nº 11 - «Julio J. Casal e Galiza» · José Mª Monterroso Devesa 
Nº 12 - Filomena Dato Muruais a poeta das Mariñas · Xesús Torres Regueiro
Nº 13 - Inaguración da escultura en homenaxe a Emilia Pardo Bazán · Manuel González Prieto 
Nº 14 - Luís Seoane · Merecida homenaxe a un artista creador polifacético · José Martínez-Romero Gandos
Nº 15 - Antonio Fraguas Fraguas - Unha vida, un país · Clodio González Pérez

Xosé Díaz Arias de Castro 
Nado na Coruña en 1949, foi colaborador de Luis Seoane, entre 1967 ata a morte do artista 
en 1979, en temas editorias, deseñísticos e museolóxicos, sobre o que ten publicado nu-
merosos traballos en libros e revistas de diversa índole. En 2010, coincidindo co centenario 
do seu nacemento, concebiu unha ampla exposición, Cen por Cen Seoane, na que disec-
cionaba ao intelectual e artista plástico en cen apartados que amosaban e reflexionaban 
sobre a súa vida e obra, unha das máis significativas e transcendentes da cultura galega do 
século XX. En 1996, Xosé Díaz foi nomeado testamenteiro da viúva do artista, e como tal 
impulsou a creación da Fundación Luis Seoane, da que foi o seu primeiro director, sendo na 
actualidade vicepresidente do seu padroado e patrono vitalicio.
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