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Parafraseando a Bertolt Brecht (1939), na base da arte hal unha capacidade de
traballo que hal que coñecer para valorar o resultado e tal coñecemento e
sensibilidade é particularmente necesario para a escultura polo emprego de
materials como a pedra, a madeira, a arxila, o bronce... Tanto é así que o binomio ars e
factum procede como expresión e definición da obra escultórica de Puchades e deste
texto curatorial.
A exposición antolóxica, que Ile adica o Museo Provincial de Lugo, amosa unha visión
retrospectiva que ilustra o máis representativo da súa produción artística durante
máis de cincuenta anos. 0 2018 pecha cun broche de ouro os eventos e actividades
relacionadas coas iniciativas impulsadas polo colectivo Tá en artes para homenaxear
este creador e mestre, incluíndo outra publicación monográfica con varios autores e
artistas que abordan a súa vida e obra: Juan Puchades Quills. Mestre de artistas,
Mondoñedo 2018.
Este autor, ademais, canta cunha obra na exposición permanente do Museo
Provincial de Lugo: Mariñeiros na brega, ben emblemática porque foi recoñecida co
primeiro premio do Concurso exposición de escultura e pintura lucense para
conmemorar o Bimilenario da Cidade de Lugo, celebrado no paraninfo da Deputacion
deLugoen 1976.
Coa exposicion e o catalogo correspondente, ademais de contribuir a difuston e
revisIón da obra de Puchades no seu conxunto, tamén se pretende visualizar o
proceso creativo, a metodoloxía de traballo, influencias e inspiracións, a técnica e o
resultado. Xa decía Méndez Ferrín (2001) que "a escultura non ten o acompaña mento
teórico e crítico da que goza a pintura contemporánea" e engado que tampouco o
recoñecemento aos seus creadores polo que é a nosa obriga institucional palialo na
medida do posible.
O espectador poderá visualizar a forza expresiva da escultura a través de temas e
formas que entroncan co realismo e coa tradición figurativa dende a modernidade,
dun xeito similar á expresión utilizada por Carlos L. Bernárdez (2016) cando fala do
"costumismo transcendido" recuperando palabras de Ramiro Fonte sobre Sucasas,
porque se enlaza e supera a tradición plástica galega coa nova figuración.

Goñecendo o curriculum vitae deste creador valenciano e mindoniense, podemos decir que o artista
nace pero tamthi Se ifai, a súe temperé vocación inIcaSe no obradoiro de forxa da súa fanilia,
cbnsolfrlase coaraprendizaxeprimeiro nobraddiro de imaxinería delFederico Siurana Vila e logo cos
éd5ssuperiores. Co transcurso dotempo e tras a súa incorporación á docencia, a partirde 1960,vai
consoiidaido un estilo de seu que abrangue diversas influencias) pero cunha impronta persoaFque o
lderitfticaa pesar d'variedadetipolxica,iemática e técnka que preseita a sria pradución artística.
Outra característica curricular de Puchades é o seu activismo cultural a través de asociacióhs e
colectivos nos que se inVokra directamente bu presta axuda puntual desde a parte artística ou
)cestOra.

Pouco despois da súa chegada e establecemento deflniltivo en Mondoñedo como profesor no
ln~titufoSan Rosen'do, comezaa /ualizarse certa liberdade conceptual e estilística no panorama da
arte contemporáné. Na década dos 70 Valse constatando a superación do encorsetamento artístico
da diitduraadthiUndoiioVas pl'oipost estéticas, 'formas orixinais e o uso de materials certhrnente
ajnovadores daueia paira o provincialismo imperante en GalIcia: a escultura tamén comea a
reñtivrse por este lres: É a época donde Puchades se xnta cos Urogallos facendo exposicións
conxúhtas de'verios artistas lucenses que desexan i.nnovar levando a arte á rúa, a través de locals fóra
das galets e salas de arte, por -exemplo, e fomentar o corporativismo artístico. Son anos de
expet1mentación e i1usión parra o conxunto deste colectivo, pero tamén de precariedade
Infraestrutural e escasorecoñecementb cultuEral.
A obra de autor dePuchades pode relacionarse co expresinisrno neofigurativo. Hal Un claro dominio
datécnica para controlar todo o proceso creativo e executivo/prodiítivo que dá Un resultado final

enmreado dentro da figiiraciñ contemporánea con formas xeométricas e escorzos dinámicos que
acentúan asención de movemento. Os volumes da formas e os ocos das pezas así como Q gran
dominio da modeIae da materia (sobre todo a soldadura de ferro) cosegue esrulturas que
trainse'enden os ternas cosurristas. Algunhas das obras incluidas nesta recompila:ción están xus-to no
pthto donde a realrdade case é superada polo concepto (Familia, Maternidade). As integracións ou
n'fincIas de corrertes¯artísticas non anulanesa estética propia pucha diana.
A devadfta nedfiguración expreionista, acorde cos movementosirenovadores da arte galega do
scUlo ), enlaza coas modernas correntesigurativas e convive coa obra pública ou de encarga d
Puchad que no co de bustos ou morumentos, -a feitos ou persoas cóncretas, ten que recorrerá
tradicional epresentaón imitativa dohomenaxeado perO, incluso así, na composiclónou no escorzo
hail ch thsd modemithde,com refiicte o monumento a cunqueiro.en Mon-doñedo, estatua de
Puro Córa en tugoou
tulDlcos tiesenvolvethenitos conceptuals corno o monumento Alegoría bo
iridust,iriiln
B'urel. Esa mistura entre encarga concreta e liberdadecreativa traslédase
crecemertto
tamn obra ref»Fosa efuneratla.

Porén, máis alá da figuración realista, na representación do momento, dese intre concreto e efémero
sexa a través da denuncia dun lamento (Berro ao baleiro), no estiramento dun gato, no enfrentamento
de dous cabalos (Pelexa de garaflóns), Puchades amosa a súa mestría na captación deses instantes
cheos de enerxía e movemento transmitidos dende todas as perspectivas da tridemensionalidade das
súas obras, premeditados xa a través dos seus bosquexos e despois materializados na escultura a
través do intencionado uso da materia e a forma.
A emoción e a expresividade tamén é unha característica senlleira das súas obras de autor: bocas
abertas, poses e corn posicións que acentúan o concepto a través da forma: comunican dor, angustia,
tristura, dureza do traballo... En obras como Muller con fib, Berro ao baleiro, Opresión materialista,
Vietnam, Protesto, sobran as palabras dos títulos ante a carga emocional transmitida, algunhas
enlazadas coa denuncia social dende a concienciación individual e conviven con outras esculturas
donde temas como os oficios, son tratados dun xeito máis idealizado exaltando outros conceptos
como a forza, a concentración, os sentimentos, a nenez.... (O forxador, homenaxe a meu pal; O
muifleiro; Mate rnidade; O labre go caviloso; Desesperación; Floració;Xogo de nenos; O mexón)
Modelando a pedra, o barro, a madeira, o ferro e o bronce, poucas veces o aceiro, expresa o seu
universo creativo escultórico. Tendo en conta a variedade técnica e material dra escuftua
contemporánea e, ás veces, a complexidade da súa manipulación ou conservación, escolle sobre
todo materiais clásicos que domina e controla na execución ata o resultado final donde prima a obra
tridimensional. O formato bidimensional só aparece no proceso creativo: bosquexos, debuxos,
apuntamentos...

En xeral, a súa produción artística vese condicionada pola propia contorna dado que o imaxinarlo dun
artista reflicte temas tanto persoais como colectivos en relación co seu territorio. Así, os contidos son
xerados e plasmados na obra realizada. Cando recorre á utilización de temas tradicionais (oficios,

maternidades, animais,..) ¯incluso costumistas, modernízaos a través da forma, os materials e a
técnica.
Como colofón, lembramos que os artistas como produtores de patrimonio cultural déixannos un
legado que debemos respectar e divulgar. Nesta sociedade o que puido ser e non fol, é menos
transcendente que o que realmente é ou será. A arte fol, é e será, pero ternos que saber apreciala,
conservala e difundila.

Aurelia Ba Iseiro arcía
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0. Darío Campos Conde,
presidente da Deputación Provincial de Lugo,
ten o pracer de invitalo/a á inauguración da exposición

JUAN PUCHADES QUILlS, MODELANDO VIDAS
Acto que ter lugar o Martes, 20 de novembro de 2018, s 20:00 horas
na Sala de Exposicións do Museo Provincial de Lugo.
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