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INFORME – MEMORIA DO PLAN DE ACTUACIÓN E ORZAMENTO 2023

Neste  informe preséntase  a memoria do plan de actuación para o  exercicio
2023, de conformidade co establecido no artigo 39 da lei 12/2006 de 1 de decembro,
de fundacións de interese galego. 

Así mesmo inclúese, unha desagregación máis pormenorizada dos conceptos
que dan orixe ás estimacións globais de balance e de operacións de ingresos e gastos
de  funcionamento, empregando para elo as partidas correspondentes aos epígrafes e
numeración  da  documentación  solicitada  polo  Concello  de  Santiago  sobre  o
orzamento da entidade.

O orzamento preséntase equilibrado.

INGRESOS POR OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO

O total de ingresos por operacións de funcionamento estímase en 307.700,00€

Os ingresos orzamentados supoñen practicamente a mesma cantidade prevista
na liquidación do  exercicio 2022. 

A desagregación  por partidas de ingresos é a seguinte:

1).-INGRESOS DA ACTIVIDADE PROPIA

A  previsión  de  ingresos  en  301.900,00€,  orzaméntase  unha  contía  sen
variacións significativas con respecto á previsión de liquidación do exercicio 2022. 

As partidas mais significativas deste epígrafe son as seguintes:

a) e b) Cotas de Usuarios e afiliados e ingresos por visitas e obradoiros escolares 

A previsión de ingresos nestas partidas, estímase en  3.900,00€, o que supón
unha contía sen variacións significativas con respecto ó exercicio anterior, o lixeiro
incremento previse na retoma das actividades escolares. 

c) Ingresos por promocións, patrocinadores e colaboracións

A previsión de ingresos  recollida  neste  epígrafe  orzaméntase  en  4.000,00€,
inclúense como ingresos, a colaboración ca empresa Viaqua por importe de 3.000,00 €
para a colaboración de gastos expositivos do exercicio 2023.

Por  importe  de  1.000,00 €,  estímanse  os  ingresos  pola  realización  do
campamento de verán. 



Nesta partida de ingresos, a diferenza ca liquidación prevista para o exercicio
2022, atopámola no importe de 7.500,00€ que foron percibidos, no 2022,  para costear
os gastos  da exposición “Dragróns: A arte de Eugenio F. Granell e o artista holandés
Rik Lina”. Esta colaboración foi adxudicada polo Fondo Holandés Mondriaan (fondo
público de axuda no sector das artes visuais e o patrimonio cultural dos Países Baixos).

d) Subvencións do sector público

Orzaméntanse  as  achegas  públicas  para  o  exercicio  en  294.000,00€. As
variacións  máis  significativas  con respecto  a previsión de liquidación  2022 son as
seguintes:. 

Aumento  de  3.000,00€  da  achega  da  Consellería  de  Cultura  da   Xunta  de
Galicia, con respecto ó exercicio 2022. Na liquidación presentada,  a estimación da
axuda da Consellería de Cultura, liquídase, para o exercicio 2022, por un importe total
de 14.102,40€, que se corresponden: por unha banda, por importe de 12.000,00€, á
axuda recibida a través  do convenio directo de colaboración ca Consellería de Cultura
e por outra  banda ó importe de 2.102,40€ da subvención  competitiva de  axudas
destinadas a centros museísticos para o ano 2022,(o importe total de esta última axuda
foi de 7.000,00 euros dos cales 4.897,60€ foron destinados a compra de inmobilizado
de  conservación de fondos, polo que aparece contabilizado no balance e non na conta
de resultados). 

Para o exercicio 2023, estímase a previsión  dun total de 22.000,00 € polas
achegas  da  Consellería  de  Cultura,  manténdose  os  12.000,00€  do  convenio  e
10.000,00€ da subvención. 

Mantéñense as achegas do Concello, Consorcio de Santiago e Deputación da
Coruña

1X) VENDAS E OUTROS INGRESOS DERIVADOS DA ACTIVIDADE MERCANTIL

A  contía  global  neste  epígrafe  orzaméntase  en  2.800,00  €,  sen  variacións
significativas con respecto a previsión de liquidación 2022.

6).- OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Nesta partida  redúcese a previsión con respecto ao previsto para o exercicio
2022, en 1.234,63€,  por non preverse a venda de rifas do gravado orzamentada para
2022. .

Por último non se prevén ingresos extraordinarios para o próximo exercicio. A
cantidade de 1.200,00 € prevista na liquidación do ano 2022, corresponden á factura
da empresa Iglesias Miras que pechou no transcurso do exercicio 2022.



GASTOS POR OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO

O  total  de  gastos  por  operacións  de  funcionamento  estímase  en  contía  de
307.700,00 €

Orzaméntanse  os  Gastos  de  Funcionamento  estímase  sen  variacións
significativas respecto á estimación para este exercicio.

A desagregación por partidas de gastos é a seguinte:

5).- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 
 

Esta partida orzaméntanse as compras e a variación de existencias, na contía de
1.000,00 €, sen modificación significativa con respecto ao exercicio anterior.

7)-GASTOS DE PERSOAL

Os gastos en soldos e salarios, seguridade social a cargo da empresa e outros
gastos sociais presupóstanse en contía total de  237.332,00 €. Propoñendo o aumento
do 1% de convenio,  no caso da súa confirmación oficial, a tódolos traballadores e
traballadoras en todos os conceptos salariais. 

8) OUTROS GASTOS DE ACTIVIDADE

A contía global nesta partida estímase en 64.367,36,00€, cunha redución, con
respecto á previsión de liquidación do ano 2022, dun 6,90%.

9)- AMORTIZACIÓN DE INMOBILIZADO

Orzamentase na mesma contía que o previsto para o exercicio 2022. 

14)- GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 

Prevense gastos financeiros,  para o vindeiro exercicio en  2.500,00 €  cunha
lixeira redución con respecto a este exercicio en tanto en canto previse a redución do
importe das pólizas previstas, pola axilización na xestión dos ingresos da subvención
do Concello de Santiago. 

Non se prevén gastos en inversións nin gastos extraordinarios.



FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL
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1.  INTRODUCIÓN

A Fundación Eugenio Granell presenta a programación do ano 2023 coa intención de
continuar no seu labor de investigación e exhibición do importante legado de Eugenio Granell,
non só centrado na propia produción do artista, senón tamén arredor das súas coleccións. O
Museo concíbese como un centro de referencia do surrealismo internacional. Neste senso,
son habituais as apostas por artistas que, ou ben pertencen a algún dos grupos surrealistas
cos que  se mantén unha estreita  relación,  ou ben  o  seu  discurso  plástico  é  afín  a  esta
corrente.

O discurso expositivo artéllase a través de dous eixos principais: por unha banda, as
exposicións  das  coleccións  que  forman  os  fondos  da  Fundación  Eugenio  Granell,  onde
atopamos unha nova revisión da obra de Eugenio Granell, Amparo Segarra e as coleccións.
Por outra, as exposicións pensadas para o primeiro andar do museo. 

Este ano destacarán entre as exposicións dos nosos fondos “Granell.  A escena do
xogo”, unha mostra que mergúllase na temática do xogo a través das obras de Granell, parte
da  colección  surrealista  e  da  arte  étnica,  así  como  outras  propostas  nas  que  tamén  se
incorporan traballos de Amparo Segarra ou artistas tan relevantes como Marcel Duchamp.

Na sala Amparo Segarra atoparemos a exposición Corpos Recortados, un percorrido
que analiza a importancia do corpo humano na obra de Segarra, dende a fracción o corpo
como referente estético, a importancia do corpo nu ou o corpo como artellador do discurso
feminista da artista.

Por  outra  banda  amosaranse  nas  diferentes  propostas  pezas  que  pertencen  ás
diferentes coleccións e que conforman todo o legado de Eugenio Granell.

No  segundo  andar,  e  como  colaboración  coa  Galería  Montenegro  de  Vigo  e  o
comisario Carlos Bernárdez, poderemos visitar unha mostra na que se establece un diálogo
entre a produción de Eugenio  Granell  e parte  dos traballos de Colmeiro,  un proxecto que
versa sobre a Guerra Civil e a represión sufrida tralo Golpe do 36.

O discurso expositivo complétase coas outras mostras artelladas para as distintas
salas do  museo, dende a revisión dos nosos fondos, mostras relacionadas con figuras como
María Casares, proposta de Isabel Pintor, Eva Veiga e Alfonso Costa, pasando pola aposta
de artistas e investigadores do Surrealismo como  David Coulter ou José Correa Vigier.

A programación complétase coa mostra dedicada a Philip West e a aposta de  “Artista
en  Residencia”  na  súa  VII  edición  coa  exposición  proposta  por  Andrea  Botella,  onde
diferentes artistas e creadores novos xeran diálogos arredor do universo granelliano dende o
propio espazo museístico.



Coleccións

Os fondos  artísticos  que  conforman  as  coleccións  do  Museo,  constitúen  a  maior
colección de arte de vangarda e surrealista de Galicia, así como unha das máis importantes a
nivel  internacional  e  nacional.  Deste  xeito,  a  Fundación  alberga  a  produción  máis
representativa de Eugenio Granell, así como as súas coleccións.

Eugenio Granell, desde os inicios do seu traballo artístico, mostrou un claro interese
polo coleccionismo. Desta forma, ao longo da súa vida, creou unha importante  colección
formada por obras de artistas surrealistas (moitos deles amigos persoais), que comprende a
mulleres artistas, destacando Maruja Mallo, Susana Wald, Marie Carlier, Penelope Rosemont,
entre outras, e autores consagrados, como,  Marcel Duchamp, Max Ernst, Joan Miró, Roberto
Matta, Esteban Francés, ou artistas máis actuais  -Cruzeiro Seixas, Maisonet, Kart-Otto Glotz,
Yo Yoshitomé ou Edouard Jaguer-. 

A esta colección hai que engadir tamén obras doadas por artistas actuais que pon de
manifesto  o  interese  permanente  por  ilustrar  a  evolución  deste  movemento  artístico  e
correntes afíns.

A  colección Amparo Segarra, compañeira de Granell,  componse de 115 colaxes,
disciplina na que a artista desenvolveu o seu discurso plástico, destacando a obra conxunta
realizada por Eugenio Granell e Amparo que foron as primeiras colaxes de Amparo, iniciando
deste xeito a súa traxectoria artística.

No ano 1997, o artista Philip West cedeu á Fundación o máis representativo da súa
produción plástica, composta por 200 obras, así como a súa biblioteca, composta por máis de
100 volumes sobre o surrealismo.

Por outra banda, a Colección de Arte Étnica, está formada por obxectos dos cinco
continentes que o artista reuniu movido polo interese surrealista cara ó primitivo. Componse
de máscaras, obxectos e xoguetes de diferentes países, tales como Santo Domingo, Polonia,
USA,  Guatemala,  México,  Filipinas,  Puerto  Rico,  diferentes  rexións  e  países  de  África,
España e Portugal.

Histórico

Dende  a  súa  apertura  no  ano  1995,  a  Fundación  Eugenio  Granell,  compaxina  a
exhibición  e  a  promoción  da  obra  de  Eugenio  Granell,  co  apoio  a  outros  artistas
internacionais, nacionais e galegos, sempre dentro dos esquemas do surrealismo. Concíbese
así a través de diferentes áreas interrelacionadas dirixidas por profesionais que establecen
diversas liñas  de actuación partindo  das  premisas  que   conforman  a institución,  e  tamén
arredor do proxecto expositivo e museístico. 

Na  Área  de  Conservación-Restauración,  dende  o  ano  2001,  fóronse
desenvolvendo unha serie  de actuacións encamiñadas á xestión técnica das coleccións, a
súa  conservación  e  restauración,  estudo,  documentación  e  control  de  movementos.
Trabállase non só coas coleccións museográficas e bibliográficas do museo, senón tamén
con pezas depositadas temporalmente para exhibicións. Nos últimos anos incorporouse unha
nova  liña  baseada  na  educación  patrimonial  e  a  conservación.  Propoñendo  actividades
puntuais cuxo obxectivo principal é concienciar sobre a importancia da protección dos bens
culturais, como parte da memoria e da cultura da sociedade local e global.

A Área de Biblioteca componse de tres Bibliotecas, Biblioteca e Arquivo persoal de
Eugenio Granell, a Biblioteca Philip West, ademais da Biblioteca do Museo. Os seus servizos
están  dirixidos  ao  público  en  xeral,  investigadores  e  comunidade  educativa:  estudantes,
educadores, artistas, persoal do museo, etc.

A Biblioteca e o Arquivo persoal de Granell  é unha peza clave no estudo da súa
personalidade artística e humana, así coma o estudo de toda unha xeración marcada pola
Guerra  Civil  e  o  exilio.  Componse  dun  fondo  de  máis  de  15.000  volumes  que  foron
recompilados ao longo da vida de Granell. Trátase dunha Biblioteca profesional, práctica e
universitaria.  Ademais  da  temática  surrealista,   correntes  afíns  a  esta  e  á  arte  en  xeral,



cóntase cun importante número de volumes sobre a Guerra Civil e o exilio, así coma edicións
doutros ámbitos como a psicoloxía, a literatura, a antropoloxía ou a  socioloxía.

A Biblioteca Philip West contén 753 documentos de gran importancia que West, con
quen Eugenio Granell mantiña unha estreita amizade, doou á Fundación no 1997. 

Por  último,  a  Biblioteca  do  Museo  foi  inaugurada  en  xaneiro  de  2001  e  está
especializada  na  arte  surrealista,  ademais  de  conter  fondos  de  disciplinas  como  arte
contemporánea, audiovisuais, fotografía ou literatura.

A Área de Didáctica, creada no ano 1997, pretende estimular a reflexión e o espírito
crítico das persoas que nos visitan. O obxectivo é crear un espectador/a activo/a que non só
teña  a posibilidade  de comprender  o  que  ve,  senón  que  tamén poida desenvolver  a  súa
creatividade  dentro  da  nosa  institución.  Deste  xeito,  o  obxectivo  principal  é  facilitar  a
comprensión  e  reflexión  das  distintas  mostras.  Dende  a  súa  creación  ata  hoxe  xéranse
actividades  arredor  das  diferentes  exposicións  temporais,  dende visitas  guiadas  a  visitas-
taller. 

Outra  das  Áreas  coas que  conta  a  Fundación  é  a de  Prensa,  xa  que unha  das
principais tarefas do centro é a difusión das actividades que se realizan na Fundación, ben
sexan exposicións, obradoiros, conferencias, etc.; así como aquelas doutras institucións afíns.

A  Fundación  Granell  emerxe,  pois,  cun  papel  protagonista  no  panorama  cultural,
converténdose nun espazo de referencia para a exhibición e estudo das propostas de artistas
surrealistas internacionais e nacionais.
 

Ademais,  os  proxectos  expositivos  complétanse  cunha  serie  de  actividades
(conferencias, charlas no espazo da Biblioteca, ou presentacións de libros, así como outras
actividades que a Fundación ven organizando dende fai anos, A miña peza favorita, Maratón
de Lectura, Homenaxe a Valle-Inclán, que teñen como obxectivo primordial achegar o museo
aos  diferentes  públicos  da  nosa  comunidade,  tendo  un  interese  especial  no  contexto  da
cidade de Santiago.

2. CONSERVACIÓN E DIFUSIÓN DOS NOSOS FONDOS

A. CONSERVACIÓN

Un  dos  obxectivos  xerais  desta  área  vai  encamiñado  á  educación  patrimonial.
Concienciar  e  difundir  a  importancia  da  conservación  preventiva  para  a  protección  do
Patrimonio e a Cultura  abrindo  reflexións  para futuras  estratexias da man dunha serie de
actividades puntuais dirixidas o público xeral e vinculadas a datas destacadas como son o día
Internacional do Restaurador de Arte, o día Internacional dos Museos e o Día Internacional do
Patrimonio.  

a.1 "Ruta surreal ao  taller de restauración e almacéns de arte"
Co motivo da celebración do Día Internacional dos Museos, a área de conservación

da Fundación Eugenio Granell abre un ano máis as portas dos seus almacéns de arte e do
taller  de  conservación-restauración.   A  visita  guiada  é  realizada  pola  conservadora-
restauradora  do  museo.  Dentro  dun  ambiente  de  debate  e  xogo  móstranse  os  distintos
traballos  relacionados  coa  conservación,  a  restauración,  investigación  e  difusión  das
coleccións e das súas exposicións. Sen perder de vista a importancia de defender, protexer e
promover a Rede Cultural da cidade, dentro e fóra do museo. Concienciando da necesidade
de preservar o Patrimonio Cultural en todas as súas formas, como un ben de todos e para
todos.
 

a.2  "Visita conservada. Outra forma de mirar"
Visita guiada ás exposicións dos fondos que cada ano abren cunha proposta nova na

segunda planta do museo. Dito percorrido é a través da mirada dun conservador restaurador
que  vai  "lendo"  o contido,  o  espazos dende un  punto  de  vista  técnico  pero cun discurso
accesible o público non especializado. Poñendo en valor os diferentes axentes culturais que
participan na conservación e difusión do patrimonio. 



a.3 "A Conservación en verde"
Unha nova mostra dentro da serie de exposicións de carácter divulgativo que leva

realizando  esta  área  para   facer  máis  accesible  conceptos  e  accións  relacionados  co
patrimonio  e a súa protección.   Como foron:  Instinto  de Conservación (2016);  Luz versus
"conservación" (2017); Km de conservación (2019).

Nesta edición busca poñer sobre a mesa temas de actualidade que poden repercutir
na            maneira de entender a conservación. É o caso deste ano, no que se propón
reflexionar en "verde", cor que asociase a temas relacionados coa sostibilidade dos recursos
naturais e os               cambios que poderíanse aportar.

COLABORACIÓNS
Seguindo a liña de educación marcada a Fundación implícase tamén co público máis

especializado  colaborando coas universidades,  como son a de Santiago  d e Compostela,
Vigo, Madrid, a Escola Superior de Conservación Restauración de Bens Culturais de Galicia,
na formación dos futuros profesionais do sector a través dos seus programas de practicas e
voluntariados. 

a.4 Anteproxecto:  Amparo  Segarra  Vicente.  Catalogación  e  conservación
preventiva da súa obra plástica.

Dentro dos fondos museográficos da Fundación Eugenio Granell, ten o seu propio
espacio e recoñecemento a figura de Amparo Segarra Vicente ( Valencia, 19151 - Madrid,
2007).  Artista plástica, actriz de teatro e compañeira inseparable de Eugenio Granell. 

Identifícase plenamente coa técnica da colaxe surrealista, medio do que se vale para
expresar as súas inquedanzas. Nas súas pezas observase en clave de sutil humor, opinións
sociais e pensamentos surrealistas. Viviu o exilio en primeira persoa, o que marca tamén a
súa memoria política. 

Este anteproxecto ten como obxectivos a conservación física das colaxes de Amparo
Segarra mellorando o seu almacenaxe e exhibición; e a finalización da súa catalogación para
materializala nunha publicación impresa ou dixital. Sendo así máis accesible a súa difusión en
futuros proxectos. 

B. DIFUSIÓN DOS NOSOS FONDOS CO PRÉSTAMO DE OBRAS

. Exposición: El Tragaluz Democrático. Políticas de vida y muerte en el Estado Español
(1868-1975).
Centro de Arte de La Arquería. Nuevos Ministerios
24 de marzo a 23 de xullo de 2023

A  exposición  El  Tragaluz  Democrático.  Políticas  de  vida  y  muerte  en  el  Estado
Español  (1868-1975) é un proxecto promovido e concibido pola  Secretaría de Estado de
Memoria Democrática e para a súa produción e execución, desde dita Secretaría solicitouse -
continuando a súa usual liña de colaboración- a implicación de Acción Cultural Española (AC/
E) dada a súa especialización en proxectos de similar envergadura.

A mostra pretende promover o debate sobre a evolución do modo de abordar, tratar e
conmemorar as distintas formas de violencia política na España Contemporánea, á luz dos
debates públicos xerados arredor das vítimas e vitimarios así como as recentes polémicas,
tanto no ámbito nacional como internacional, relativas ás distintas manifestacións da memoria
no espacio público. Como o seu título indica, trata de revisar de maneira crítica as relaciones
entre morte,  política e memoria democrática,  a propósito da historia española dos séculos
máis recentes, desde un horizonte de dereitos humanos e culturas da paz.

Para a dita exposición o comisario da mostra, Germán Labrador Méndez, profesor no
Departamento de Lenguas e Culturas Españolas e Portuguesa da Universidade de Princeton,
solicitou  o préstamo temporal de 90 tarxetas (13 x 18 cm cada una) de Eugenio Granell e
Amparo Segarra pertencentes aos Fondos  do Arquivo Eugenio Granell por resultar de
especial interese para garantir a excelencia do proxecto.

. Vasos comunicantes. Colección 1881-2021
Museo Nacional Reina Sofía. Madrid
26 novembro, 2021 - 31 decembro, 2023



Proxecto de renovación integral da colección permanente  do Museo Nacional Reina
Sofía. Un dos seus  obxectivos é a maior presenza do  exilio español e os seus artistas dentro
do discurso expositivo do museo.  A Fundación Granell participa coa cesión temporal de tres
pezas dos seus fondos que foron incluídas dentro do “Episodio 2: O pensamento perdido”,
relacionado con ese tema.

Máis información na páxina web do Museo Reina Sofía:  
https://www.museoreinasofia.es/publicaciones/vasos-comunicantes-coleccion-1881-2021

As  pezas  solicitadas  foron:  (FO  084)  Eugenio  Granell,  Cabeza  de  indio,  1944.
Óleo/lenzo; (FO 03) Máscara de morería. Moro Muza. Madeira policromada. Guatemala; (FA
185)  Máscara de vejigante. Cáscara de coco e madeira pintada. Puerto Rico.  Así como a
presencia, en formato dixital, de documentos pertencentes ao Arquivo e Biblioteca Eugenio
Granell. 

. A Sociedade. Memoria e tradición
Museo do Pobo Galego. Santiago e Compostela
8 outubro, 2004- 08 outubro, 2023 

A  colección  do  Museo  do  Pobo  amósase  como  un  conxunto  ordenado  e
documentado, das manifestacións máis diversas da cultura tradicional de Galicia que, debido
ao acelerado proceso de cambio económico, social e ideolóxico, estaban a experimentar a
profunda  transformación  do  seus  trazos  fundamentais  co consecuente  risco de  perda  de
identidade. Por iso a exhibición dos fondos permanentes articulase a través de roteiros, onde
viaxarás polo mar, o campo, os oficios, os lugares e obxectos cotiáns que marcaron a forma
de ser e de vivir da sociedade galega.

Neste último apartado participa a fundación Granell co depósito dunha peza da súa
colección étnica: (FA 155). Anónimo. Exvoto a la Virgen de los Remedios. 1859. Óleo sobre
táboa

. Concello Santiago de Compostela

Actualmente permanece depositada desde o 24 agosto 2008, no gabinete de alcaldía,
a  pintura   (F0  045)  Eugenio  Granell,  El  filósofo  autotidacto 1983,  óleo  sobre  lenzo.
Dimensións con marco 84 x 61 x 4 cm.

3. BIBLIOTECA E ARQUIVO

1. Charlas na Biblioteca
Dende o ano 2011,  que se incorporaron á nosa Fundación a Biblioteca e Arquivo

persoal de Eugenio Granell, foron moitos os investigadores que se achegaron ao seu legado
para a realización dos estudos sobre o artista. A Biblioteca da Fundación traballa pola difusión
social  da  obra  e  figura  de  Granell,  pretendendo  animar  a  potenciais  investigadores  a
achegarse a este polifacético artista a través dos nosos fondos. (JUSTIFICAR)
             

   A biblioteca está aberta a que os investigadores expoñan nela o resultado das súas
investigacións, os seus traballos sobre Granell e o surrealismo utilizando fondos da Biblioteca
e do Arquivo da Fundación.(JUSTIFICAR)

2. A biblioteca sae á rúa

. Celebración do Día do libro (abril). 
Continuar coas actividades que ven realizando a biblioteca e que xa se converteron

nunha cita obrigada para o público:

. "Libro por libro": pequena feira de troco de libros. Desde o ano 2011 a biblioteca da
Fundación Granell  conta con publicacións duplicadas (novas e usadas) nas áreas de arte,
cultura ou ciencias sociais; así como libros que edita a propia Fundación. Todos se porán a
disposición do público en xeral co fin de intercambialos por outros títulos de interese para a
institución. En anos posteriores esta iniciativa foi seguida por outras bibliotecas. 



. Bookcrossing: dende o ano 2009 a biblioteca da Fundación participa na campaña de
Bookcrossing  ou  Liberación  de  libros,  xunto  con  outros  centros  de  arte  de  toda  España
coordinados polo Museo ARTIUM de Vitoria-Gasteiz. O Día do libro pretendemos ateigar de
libros de arte as rúas de cada unha das cidades que participan nesta actividade.

3.  Visitas  guiadas  individuais  ou  a  grupos,  centradas  en  estudantes  universitarios  co
obxectivo fundamental de ofrecer unha completa información sobre os nosos fondos.

4.  Seguimos  co  noso  espazo  que  alberga  pequenas  exposicións relacionadas  coa
biblioteca.   Na  terceira  planta  do  museo.  Un  xeito  dinámico  de  descubrir  os  fondos  da
biblioteca.

5. Presentación de libros

4. DIDÁCTICA NO MUSEO

A Área de Didáctica confórmase como un espazo polivalente, onde tamén se realizan
numerosas mostras de distintos colectivos, artistas e asociacións da nosa cidade. Deste xeito
xéranse pontes entre as propostas da institución e os públicos que achegan os contidos aos
diferentes  sectores  da  sociedade,  o  que  fai  da  Fundación  Eugenio  Granell  un  centro  de
referencia cultural e museográfico dedicado ó surrealismo.

A difusión da cultura e a súa comprensión son uns dos obxectivos fundamentais da
Fundación  Eugenio  Granell.  Dende  o  departamento  de  didáctica,  creado  no  ano  1997,
propóñense diversas actividades e opcións nas que os participantes se acheguen á creación
dende a súa propia experiencia e posterior reflexión.

No  que  atinxe  aos  centros  de  ensino  de  primaria  e  secundaria,  as  visitas  son
abondosas e de distinta procedencia. 

As  actividades  que  se  propoñen  dende  a  Área  de  Didáctica  están  pensadas  e
programadas en función do proxecto expositivo ideado para o vindeiro ano 2021.

1. Visitas guiadas individuais ou en grupo

Consisten nun percorrido de 45 minutos de duración polo centro, dando a coñecer a
figura  de  Eugenio  Granell,  resaltando a importancia  da  ética  do  artista  e  do  movemento
surrealista.  O  fin  fundamental   consiste  en  ofrecer  unha  completa  información  sobre  os
contidos do museo, explicando as distintas mostras e as características da Fundación.

2. Visitas-taller

Visitas ás  distintas  mostras  para desenvolver  talleres  que se crean sempre  como
reflexión práctica ou teórica das exposicións visitadas. Neste caso acostuman empregarse
actividades relacionadas co surrealismo, tales como colaxes, cadáveres exquisitos, creación
de construcións, actividades relacionadas co mundo dos soños, etc. Tanto as visitas guiadas
como os  talleres  realízanse  en  función  das  necesidades  de  cada  grupo,  dependendo  da
procedencia, idade, número de visitantes, etc.

3. Certame de Arte Escolar Eugenio Granell

Como  se  fixo  dende  o  ano  2004,  a  Fundación  Eugenio  Granell  convoca  o  XIX
Certame de Arte Escolar. Poderán concorrer a este certame todos os escolares residentes
en Galicia de idades comprendidas entre os tres e cinco, e seis e doce anos.

A  finalidade  do  concurso  é  promover  a  creación  plástica  entre  os  nenos/as,  que
presentan  as  súas  obras,  que  serán  seleccionadas  por  un  xurado  que  determinará  os
gañadores, ademais dun premio do público. 

4. Difusión de proxectos didácticos en colaboración con centros de ensino

A Fundación Eugenio Granell leva dende o 2008 realizando un labor de difusión do
legado surrealista granelliano nos centros de ensino a través de proxectos específicos onde



os  docentes  reflexionan  na  aula  sobre  o  feito  creativo,  reinterpretando  obras  chave  na
traxectoria artística de Eugenio Granell.  No pasado contamos coa colaboración de distintos
centros que amosaron o resultado plástico baseado en diversas obras do artista, co fin de
desenvolver a sensibilidade, observación, expresión e orientación espacial, así como o gusto
e goce da arte dos máis pequenos. 

5. EXPOSICIÓNS

5.1 Exposicións de Fondos

5.1.A. Exposicións que continúan do ano anterior

. O estudio de Eugenio Granell

Data: Permanente
Comisariado: Fundación Eugenio Granell
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Primeira planta

Este  espazo  expositivo  é  unha  reprodución  do  estudo  de  Granell,  unha  mostra
permanente  composta de obxectos e obras de arte que amosan o entorno no que traballaba
o  artista.  Lorena  Rodríguez,  responsable  de  Conservación  e  Restauración  da  Fundación
Eugenio  Granell,  realiza  un  importante  labor  de  conservación  e  mantemento  das  pezas
amosadas no estudio, adecuando o  espazo as novas incorporación  que se van engadindo
temporalmente.

Nesta sala exhíbese un dos seus cabaletes, pinturas propias ou de amigos pintores,
os seus  bastóns e, nunha vitrina, obxectos persoais como os seus lentes, plumas, xemelgos,
gravatas...  Tamén  conservamos  a  mesa  de  traballo  na  que  o  artista  creaba  as  súas
imaxinativas construcións e unha foto grande na que se lle pode ver sentado na súa mesa de
traballo no despacho da súa casa en Madrid. Granell foi un gran afeccionado á obra de San
Juan de la Cruz e, entre as figuras da súa  colección, hai unha talla do século XVII que se
amosa tamén neste estudio.

Na  recreación  atópanse  obras  de  artistas  como  Vela  Zanetti  (Retrato  de  un
campesino leonés, Retrato de Amparo dedicado por Vela Zanetti a Amparo) e así como tres
caricaturas  nas  que  aparece  Eugenio  Granell  retratado  por  Bernard,  Ximpa  e  Gilberto
Hernández Ortega, do que tamén se mostra unha obra que son uns estudios de retratos, e de
Eugenio D'Ors móstranse uns bosquexos onde se aprecia un retrato de Buñuel. Tamén se
adica un apartado especial a obra de Philip West.

Por  outra parte,  recóllese unha breve mostra de premios  que recibiu  o artista,  de
recente  incorporación, a través tanto de fotografías coma de galardóns físicos. Entre eles
figuran:  Medalla  de Ouro ao Mérito  nas Belas  Artes  (Madrid,  1995)  ou  Medalla  de Ouro
(Santiago de Compostela, 1997).

. Granell e os seus personaxes preferidos

Data: 6 outubro, 2022 – 4 xuño, 2023
Comisariado: Natalia Fernández Segarra
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Salas 2 e 3. Segunda planta

O propósito desta exposición e estudar moitos destes títulos, como, por exemplo, El
verdadero retrato del Bandido de Córdoba, figura arredor dá cal creou outros tres cadros. Non
soamente se  mostrará o gran coñecemento de Granell, senón tamén diranos algo de porqué
estes títulos, en particular, atraéronlle. 



Non esquezamos que Granell foi autodidacta, xa que os seus estudos universitarios
foron na Academia de Música de Madrid,  os cales foron interrompidos non soamente por
razóns económicas da familia, senón tamén debido á sublevación franquista e á Guerra Civil.
Granell tiña entón 23 anos.

Granell sentiuse atraído pola figura do bandido que proliferou na España dos séculos
XVI, XVII, principalmente como rebeldes en contra da autoridade da época: a monarquía e a
Igrexa católica que a apoiaba. As mesmas forzas ditatoriais que acabaron coa República da
que Granell gozou nos seus anos en Madrid.

A Granell atraíanlle, as persoas honestas que, no caso do Bandido, rebelábanse en
contra  dunha  situación  social  inaceptable.  Como  era  a  situación  antes  da  República
Española, a principios do S. XX. (Desgraciadamente o pícaro triunfou na España de hoxe).

Outros personaxes serían: Paolo Uccello, Jonás, Venus, Campoamor, Nin, Macías,
Armida; algúns, seres reais, outros literarios e quizais tamén, palabras como Dehesa.

A exposición está acompañada de libros da Biblioteca Granell, así como de textos do
autor.

Natalia Fernández Segarra. Comisaria da mostra

. Amparo e a súa amiga Espe

Data: 5 maio, 2022 - 5 marzo, 2023
Comisariado: Natalia Fernández Segarra
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Sala Amparo. Segunda planta

Hai pouco tempo recibín o estudo  Recortes de una vida. Amparo Segarra Vicente,
escrito  por  Esperanza Durán  Delgado  para o seu mestrado  universitario  na Universidade
Miguel Hernández, na comunidade Valenciana e co nome dun poeta que morreu moi novo. A
miña nai, Amparo Segarra, era valenciana, do que se sentía moi orgullosa. 

Amparo Segarra está a recibir pouco a pouco o recoñecemento que merece. Será
certo que Amparo, segundo se pregunta Espe, “viviu á sombra da súa parella?” En efecto, así
foi. O tipo de persoa que era miña nai permitiu que meu pai levase unha vida plena na que
ambos triunfaron.

Emmanuel Guigon, no estudo que publicamos no catálogo das colaxes de Amparo no
ano 2000,  comenta sobre a atracción que sentimos cara á colaxe.  Esta fascinación  “está
relacionada co gusto, co amor do plural... E o tipo de relacións e de encontros que suscita”.
(p. 53). Máis adiante, Guigon engade: “Amparo nunca se preocupou por crear unhas colaxes
puras”. Elixiu a colaxe impura, a mestura de tipos e a hibridación de medios. Máis aínda que o
uso dunha técnica, é unha mestizaxe que revela en definitiva a aventura da colaxe. (p. 54).

A gran sorpresa con Espe é que ela tamén crea colaxes ou fotomontaxes e en varios
deles utilizou fotos de Amparo que están no catálogo das súas obras. Espe tamén publicou
no seu estudo cartas que lle dedicou a Amparo.

  Natalia Fernández Segarra

A vida de Amparo Segarra Vicente (Valencia, 1915 - Madrid, 2007) parece estar feita
de  retallos  de  historias  vitais  que,  finalmente,  conforman  unha  composición  merecedora
dunha relevancia que, desgraciadamente, non tivo. 

Amparo Segarra foi actriz de teatro e colaboradora de escenografías e vestiario, pero
a faceta artística na que destacou foi na de artista de colaxes; unhas colaxes de composición
estudada, ateigadas de simboloxía e cargadas dun activismo en contra das opresións e das
inxustizas, feminista e antibélica. 

Trazar, cal arquitecta, delinear e poñer en perspectiva a obra de Amparo Segarra non
é fácil debido á escasa atención que espertou a súa obra. Non porque a súa produción artísti-
ca non o mereza, senón polas circunstancias sociais, políticas e culturais nas que, no caso de
Amparo e no de tantas e tantas mulleres artistas, se produce.

Os anos que compoñen a colaxe da vida de Amparo Segarra non o foron tampouco, e
moito menos como republicana e como muller. Unha viaxe a Ítaca protagonizada por Amparo
Segarra que, aínda que soubo, cal Ulises, gozar do traxecto, non quita que recoñezamos o di-



fícil que llo puxeron os “deuses” da historia e con que mestría e xenerosidade Amparo Sega-
rra soubo crear alá onde estivo.

Este traballo pretendeu, ademais de acompañar a Amparo Segarra nesa viaxe para
rememorar o relato, realizar outro percorrido se cabe máis interesante, o da Amparo Segarra
artista; o da Amparo Segarra que comezou a namorarse da colaxe recortando os escritos, as
fotos e as noticias que saían do seu marido, o tamén artista Eugenio Granell, en publicacións
e en medios de comunicación para acabar realizando unhas obras propias dunha creatividade
e dun talento admirables.

Pero sobre todo este traballo é unha homenaxe que se formalizou nunha serie de
cartas que lle escribo e noutra serie de colaxes que realicei baseándome nas súas obras. 

Esperanza Durán Delgado

. Paises vividos e visitados por Amparo e Eugenio. Fondos da Fundación 
Eugenio Granell

Data: 16 setembro, 2021 - 14 maio, 2023
Comisariado: Natalia Fernández Segarra
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Sala 1. Segunda planta

É unha exposición que mostra unha selección de 108 obxectos e figuras tradicionais,
obxectos  cotiás  e  obras  plásticas  pertencentes  as  coleccións  Eugenio  Granell,  étnica  e
surrealista dos fondos da Fundación. 

O percorrido articúlase seguindo os países nos que viviron exiliados Eugenio Granell
e  Amparo  Segarra,  ou  que  visitaron.  Un  longo  camiño  que  empezou  en  1939  cando  a
república perdeu a guerra civil e triunfaron os que se sumaron ao xeneral Franco. O regreso a
España de Amparo e Eugenio en 1985 foi unha gran alegría. 

Instrumentos  musicais,  unha  pa  de  cociñar  doce,  cachimbas  da  República
Dominicana.  Máscaras tradicionais guatemaltecas como o Rey Quiche, o diaño, andróxino ou
fragmentos de cerámica maya. Figuras populares portorriqueñas como son os reis meigos,  a
pomba sabanera, as  máscaras de  vejigantes. Unha vasilla Acoma e xoguetes kachinas de
Estados  Unidos.  Árbores  da vida  mexicanos.  Siurells,  exvotos,  xoguetes  de España,  son
algúns dos exemplos que podemos atopar.

Van acompañados de obras de Eugenio Granell vinculadas a eses países como son
ídolo tropical, cabeza de indio, Totem, Apuntes del mundo tal cual es, el  Monstruo del lago
Ness,  Al toro le encantan las mariposas,  Pájaro de oro e  de plata,  Isabel la Católica. E de
obras de artistas surrealistas como  Ivan Tovar, Frances del Valle, William Cople, Carmen
Saez,  Julián  Calero,  Cruceiro  Seixas  y  Greg  Simpson.  Conformando  entre  todos  esta
perspectiva das coleccións do museo.

. Philip West. O amor e a muller

Data: 8 abril, 2021 - 23 abril, 2023
Comisariado: Natalia Fernández Segarra
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Sala Philip West. Primeira planta

En 1996, Philp West sabía que os seus días estaban a terminar. Estaba namorado e
sabía que deixaba atrás un futuro prometedor. Era un home novo. Ese ano pintou un óleo
simbólico e importante, Vecinos. Á esquerda do lenzo hai un M pintado en marrón sobre un
fondo laranxa. O M está cuberto de casiñas e edificios. O W, en verde, está delineado con cor
laranxa e o fondo, en tons verdes e negros, está cuberto de cruces. O M é Marián e o W
West.  Esta obra foi creada sinceramente e representa  a traxedia que se achega.  A nosa
exposición iníciase con este óleo. Philip, cando estaba morrendo de cancro, dedícallo á súa
compañeira Marián Torrens de Zaragoza.

A exposición está dedicada á muller e, máis explicitamente, á muller amada. As obras
son unha manifestación importante do concepto do automatismo na arte surrealista. Os óleos



convértense en paisaxes oníricas, de soño, "onde fragmentos de figuras antropomorfas se
fusionan de maneira incoherente situándose en limitadas”.(Antonio Garrido).

Non facía moito, Marián e West fixeran unha viaxe á India, así que escollín unha obra
que me lembra á arte dese país. Á dereita, sobre un fondo vermello e azul cuberto de letras
musicais, libremente flota unha parella. A imaxe á esquerda é de grande interese para min
polo sol vermello de paixón que sobresae, así como o triángulo negro creado por aves en voo
e que se amontoan no recanto superior esquerdo, de maneira que non poden escapar. O óleo
tamén foi pintado en 1996.

As obras de Philip  West repiten temas.  Un deles,  o da parella,  pode verse nesta
exposición representado por parellas bailando con certa alegría, nas obras Sin título e Ritos
de paso. Na terceira obra, a parella xa non está no centro e baila, quizais cansa, como sen
ganas; actitude que se reflicte ao pintar a cabeza da muller inclinada sobre o ombreiro do
home.

O corpo espido da muller,  eterno tema na arte, como en  Mujer  forzuda, tamén de
1996, na que o artista adiántase a nosa preocupación actual sobre a importancia da muller. O
óleo Sin título de 1986 ofrece unha muller espida e suxestiva dentro dunha forma masculina
sen cara.

As outras obras na exposición poden apreciarse pola presenza do feminino, como os
zapatos  vermellos  de  tacón  en  Ascending/Descending,  que  o  artista  contrapón  ao  home
líquido á  esquerda,  un  río en  forma humana  pola  que  a  auga flúe cara á cabeza.  En  A
quemarropa, a mesma figura azul está premida por unha pistola na parte superior do óleo que
se metamorfosea nun zapato negro feminino cun gran tacón. Philip dinos que nas súas obras
"hai metamorfoses e, como surrealista, non son o mesmo que hai dez anos. Para min, agora,
o surrealismo é vivir a vida como se fose un poema. Como non sei onde vou, trato de gozar
da viaxe". Isto escribiuno (tamén era bo escritor) en 1996 en Heraldo de Aragón, o 17 de
xaneiro de 1996.

Natalia Fernández Segarra
l

5.1.B. Novas exposicións

. Granell e Colmeiro. Conexións surrealistas

Data: 22 xuño -10 setembro 
Comisariado: Carlos Bermúdez
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Salas 2 e 3. Segunda planta

O  proxecto  “Colmeiro/Granell.  Conexións  surrealistas”  pretende  unha  lectura  do
impacto do movemento surrealista na obra do pintor Manuel Colmeiro e mostrar os puntos de
conexión coa obra de Eugenio Granell, pintor da mesma xeración e figura de referencia do
movemento  surrealista,  ambos  con  traxectorias  vitais  marcadas  polo  exilio  e  pola  súa
presenza en América Latina

Manuel Colmeiro pasa os primeiros meses da Guerra Civil en Galiza, onde vai ser
testemuña da brutal violencia dos sublevados. Abandona o país co pretexto de facer unha
mostra en Lisboa,  onde xa expuxera en 1932. Embarca na capital  portuguesa nun navío
inglés en decembro de 1936 e chega a comenzos de 1937 a Buenos Aires, o que supón o
principio do seu exilio. 

Pola súa parte Eugenio Granell perdida a guerra cruza a Francia coa súa unidade,
pasando por  diversos  campos de concentración,  chegando,  logo de distintas  peripecias  a
Santo Domingo en 1940. 

Nos campos de concentración realizou un caderno de debuxos, moi na liña do lirismo
surrealista á moda dos anos 30 (García Lorca, Seoane...), que supón o seu primeiro traballo
plástico. Pero a partir da súa chegada á República Dominicana como exiliado, vai comezar a
súa obra surrealista, influído pola seu coñecemento directo de André Bretón en 1941 durante
unha  estadía  do  escritor  na  illa  camiño  dos  Estados  Unidos  e  animado  polo  pintor  Vela
Zanetti. Granell elabora un surrealismo influído pola realidade xeográfica e cultural caribeña,
colorista,  ateigado  de  figuras  e  con  referencias  antropolóxicas  e  intégrase  no  grupo
surrealista,  expoñendo en 1947  na mostra  Le Surrealism en 1947,  organizada por André



Breton e Marcel Duchamp na Galería Maeght de París. Granell manterá durante o seu longo
exilio, primeiro na República Dominicana, logo en Guatemala, Porto Rico e Estados Unidos, a
fidelidade aos seus principios estéticos e políticos: surrealismo, republicanismo e trotskismo,
chaves que definen a súa formación no período da Guerra Civil e comezo do exilio. 

Ámbolos  dous  artistas,  dende  unha  óptica  surrealista  moi  marcada  no  caso  de
Granell, xeran distintas creacións que conflúen na temática e na representación para amosar
ao mundo o terror sufrido e provocado pola Guerra e no primeiro exilio.

Eduardo Valiña

. Granell.  A escena do xogo

Data: 5 outubro, 2023 - 2024
Comisariado:  Eduardo Valiña
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Salas 2 e 3. Segunda planta

É por todos coñecida a faceta coleccionista de Eugenio Granell que sustenta o seu
grande   patrimonio  distribuído  nun  inxente  legado  disociado  en  arte  surrealista,  étnica  e
mesmo a súa propia produción.

Máis aló do soamente artístico vencellado a unha autoría concreta, agroman outros
elementos  que conforman ese universo tan amplo e intricado que forma un todo  no que
entran aparellos inclasificables, pezas patrimoniais ou outros elementos que por algún motivo
non  aparente  tiveron unha  profunda  importancia  para  acompañar  a  Granell  ao longo  dos
anos.

Neste senso, unha das parcelas máis atractivas e menos amosadas do artista son os
seus  xoguetes, parte deles relacionados cos diferentes lugares onde habitou o artista coa
súa familia e outra parte como fetiches que nos trasladan a momentos e espazos concretos,
onde xurdiron algunhas das pezas granellianas máis representativas.

Esta mostra pretende funcionar como presentación dunha faceta menos coñecida de
Granell  relacionándose co xogo a través dos  propios elementos  pero  acompañándose de
outros elementos como son fotografías ou material bibliográfico.

O  xogo  resulta  un  elemento  artellador  dentro  da  vangarda  e  sobre  todo  no
surrealismo. O artista crea xogos a través  de diferentes recursos como a palabra. Noutros
casos, a través do trazo automático consegue xogar unha sorte de incertezas que agroman
nas diferentes obras.

Neste caso as coleccións confórmanse tamén coma un enorme xogo cheo de apostas
onde  gañar  ou  perder  forma parte  da  vida  mesma,  un reflexo  de  trampas  e  personaxes
escuros que nos achegan a un escenario que nos converte en protagonistas dunha aposta na
que inevitablemente teremos que participar.

Eduardo Valiña

. Corpos recortados. Amparo Segarra

Data: 16 marzo, 2023 - 2024
Comisariado: Eduardo Valiña
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Sala Amparo. Segunda planta

A exposición componse dunha selección de obras nas que Amparo Segarra, a través
das súas colaxes, ofrece unha reflexión arredor do corpo humano como eixe central de parte
das súas composicións.

O corpo nu, masculino e feminino, nas diferentes etapas da vida, enteiro, fraccionado
ou  creado  a  partir  da  unión  dos  diferentes  xéneros  para  concibir  unha  nova  imaxe  que
demanda a artista dende a diversidade e o respecto cara a muller e as minorías.

Neste senso, a imaxe da muller funciona como artelladora das composicións fronte a
unha masculinidade dominante que Segarra afronta dende diferentes ópticas para denunciar
a discriminación sexual en distintas partes do mundo.



Por outra banda a mostra completarase con pezas que xogan coas ironías a través
da unión de diferentes elementos xerando un humor ácido en relación á imaxe masculina ou
de forma sarcástica aos desequilibrios sociais onde as mulleres son presentadas como as
principias vítimas do sistema.

Eduardo Valiña

. Philip West. Pegadas e marcas

Data: 11 maio, 2023 - 2024
Comisariado: Eduardo Valiña
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Sala Amparo. Segunda planta

Pegadas  e marcas supón  un  espazo onde divagar  sobre a relación que  o artista
establece co medio a través de marcas que serven de guía nun mapa imaxinario.

Ese mapeado alude a un terreo íntimo, un lugar indeterminado, poboado de desexos,
relacións  persoais,  marcas  terrestres,  sexo  explícito,  cortexo  amoroso  e  unha  constante
sensación de inestabilidade.

Neste itinerario atopamos obras de diferentes formatos, unha selección onde destaca
a  variedade  de  soportes  que  utilizou  West,  onde  o  debuxo  e  a  gráfica  ocupan  un lugar
importante.

A  mostra  terá  un  eixe  fundamental  a  través  das  marcas  e  das  pegadas,  un
procedemento efémero que se relaciona coa idea de tránsito. Neste caso esa pegada semella
vencellarse  a  conceptos  como  a  autoría,  o  feito  de  crear  sen  intención  de  perdurar,
simplemente  como  un  recurso  que  sinala  o  paso  do  creador  polo  espazo  que  habita  e
desaparece.

O amor, a sexualidade, a procreación e a morte son algúns dos recursos perennes no
proceso  do  artista.  Uns  procedementos  que  o  vencellan  directamente  con  algúns
movementos artísticos do momento. Sen embargo  a súa posición arriscada fai máis patente
esa necesidade  de vencellarse co universo surrealista,  coma se fora un espazo libre  que
evitara condicionamentos  propios doutros movementos.

Eduardo Valiña

. Granell en Porto Rico

Data: 25 maio - 10 setembro, 2023
Comisariado: José Correa Vigier
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Sala 1. Segunda planta

A súa  estancia  en Porto  Rico durou  nove anos  aproximadamente.  En  Porto  Rico
atopou a estabilidade profesional  e persoal que buscou desde que emigrou de España. A
diferencia outros países onde viviu en América, como Guatemala e Santo Domingo, Granell
logrou comezar  organicamente  unha  escola  de  arte  moderno en Porto  Rico,  e  ante  todo
conseguiu cultivar o talento de múltiples discípulos que exploraron coas súas ensinanzas a
arte moderna e as súas diferentes manifestacións por vez primeira.

Esta exposición pretende presentar da etapa de Granell en Porto Rico (1950 - 1959)
a escola que comezou durante o seu cometido como catedrático da Universidade de Porto
Rico, Recinto de Río Pedras, a súa proposta plástica desenvolvida en Porto Rico e como os
seus                estudantes lograron traspasar á contemporaneidade mediante as súas
ensinanzas durante a temperá década do 60.

José Corre Vigier



. Colección surrealista

Datas: 21 de septiembre, 3023 - 2024
Comisariado: Eduardo Valiña
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Sala 1. Segunda planta

A sala  1  da Fundación  Eugenio  Granell  concíbese como  un  espazo aberto  e  de
tránsito, unha sorte de recepción no segundo andar do museo funcionando como recepción
do visitante que accede á parte máis nobre do edificio.

Pensando nos públicos e como se articula o discurso dende as diferentes apostas
plásticas,  esa  estancia  configúrase  como  un  escaparate  onde  amosar  as  pezas  máis
representativas da Colección Surrealista de Eugenio Granell.

O  espectador  accede  ao  máis  relevante  da  cultura  surrealista  nun  premeditado
percorrido que serve como espazo ilustrativo antes de acceder as salas onde descubrirán a
aposta plástica de Eugenio Granell.

A Colección Surrealista é o resultado dun itinerario vital cuxos protagonistas, Eugenio
Granell e Amparo Segarra, reuniron por diferentes procedementos a obra dos artistas máis
relevantes da vangarda surrealista, moitos deles relacionados directamente cos países onde
viviron.

Eses  lugares  que  conforman  a  esfera  que  da  sentido  a  un  legado  hibrido,  onde
atopamos  non  só  obras  de  arte  senón  tamén  elementos  contextuais  relacionados  coa
artesanía  ou  outras  disciplinas  representativas  das  diferentes  culturas,  resultan
imprescindibles para comprender as achegas de Granell e Amparo dende o seu traballo como
creadores e mesmo como coleccionistas.

Son  moitos  os  nomes  que  conforman  a  Colección  Surrealista,  algúns  deles
encádranse  como  parte  dunha  arañeira  que  se  alonga  ata  outras  coleccións  do  museo,
tecendo unha estrutura a través das propias obras e os obxectos.

A mostra articúlase dende as conexións entre unha selección de elementos, cargados
de significado,  que conforman unha  estreita  concordancia  coas producións  plásticas  máis
representativas desta colección.

Eduardo Valiña

5.1.C. Exposicións difusión dos nosos fondos

.  Granell e Colmeiro. Conexións surrealistas

Datas: 28 setembro – decembro
Comisariado: Carlos Bermúdez
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Concello de Vigo

O proxecto “Colmeiro/Granell. Conexións surrealistas” pretende unha lectura do impacto do
movemento surrealista na obra do pintor Manuel Colmeiro e mostrar os puntos de conexión coa obra de
Eugenio Granell, pintor da mesma xeración e figura de referencia do movemento surrealista, ambos con
traxectorias vitais marcadas polo exilio e pola súa presenza en América Latina

.
Manuel Colmeiro pasa os primeiros meses da Guerra Civil en Galicia, onde vai ser testemuña

da brutal violencia dos sublevados. Abandona o país co pretexto de facer unha mostra en Lisboa, onde
xa expuxera en 1932. Embarca na capital portuguesa nun navío inglés en decembro de 1936 e chega a
comenzos de 1937 a Buenos Aires, o que supón o principio do seu exilio. 

Pola súa parte Eugenio Granell perdida a guerra cruza a Francia coa súa unidade,
pasando por  diversos  campos de concentración,  chegando,  logo de distintas  peripecias  a
Santo Domingo en 1940. 

Nos campos de concentración realizou un caderno de debuxos, moi na liña do lirismo
surrealista á moda dos anos 30 (García Lorca, Seoane...), que supón o seu primeiro traballo
plástico. Pero a partir da súa chegada á República Dominicana como exiliado, vai comezar a



súa obra surrealista, influído pola seu coñecemento directo de André Bretón en 1941 durante
unha  estadía  do  escritor  na  illa  camiño  dos  Estados  Unidos  e  animado  polo  pintor  Vela
Zanetti. Granell elabora un surrealismo influído pola realidade xeográfica e cultural caribeña,
colorista,  ateigado  de  figuras  e  con  referencias  antropolóxicas  e  intégrase  no  grupo
surrealista,  expoñendo en 1947  na mostra  Le Surrealism en 1947,  organizada por André
Breton e Marcel Duchamp na Galería Maeght de París. Granell manterá durante o seu longo
exilio, primeiro na República Dominicana, logo en Guatemala, Porto Rico e Estados Unidos, a
fidelidade aos seus principios estéticos e políticos: surrealismo, republicanismo e trotskismo,
chaves que definen a súa formación no período da Guerra Civil e comezo do exilio. 

Ámbolos  dous  artistas,  dende  unha  óptica  surrealista  moi  marcada  no  caso  de
Granell, xeran distintas creacións que conflúen na temática e na representación para amosar
ao mundo o terror sufrido e provocado pola Guerra e no primeiro exilio.

Eduardo Valiña

5.2.  Exposicións alleas aos nosos fondos

5.2.1.  Exposicións que continúan do ano anterior

. Pánico no museo. María Meijide. Artista en residencia VI edición

Datas: 26 outubro,  2022 - 29 xaneiro, 2023
Comisario: María Meijide
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Salas 4 e 5. Primeira planta

Pánico no museo foi unha mostra de pintura de base no diario.
Unha narrativa persoal e autobiográfica da vida que acontece agora.
Así, aparecen os espazos que habito, os meus amigos, a miña familia, e outras personaxes
do día a día.

No medio  deste  percorrido vital  xurdiron tamén os espazos do museo e o  retrato
dalgúns dos seus traballadores. 

Pinturas en grande e pequeno formato salferidas de apuntes de caderno feitos ao
vivo durante un ano de residencia na Fundación Eugenio Granell.
Pánico no museo é un título reclamo, case surrealista, e tamén un gancho. 
Un slogan que pregunta: que sucede?

A exposición responde en forma de diario gráfico expandido. 
Pintura furiosa e alegre que nos convida ao presente. 
Nun alegato a sensualidade unha peza luminosa sentencia: " todos mis amigos me ponen
cachonda". 

María Meijide, Outubro 2022

. Carlos Maside. [Patrimonio de Galicia]

Datas: 23 xaneiro, 2020 - 31 decembro, 2021 - 2022 - 2023
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Sala Didáctica. Segunda planta

O "Legado Maside" é adquirido polo Consorcio de Santiago de Compostela cunha
axuda da Deputación da Coruña, sendo o Concello de Santiago o receptor co compromiso da
conservación e exhibición desta notable  colección que pasa a formar  parte do patrimonio
cultural de Santiago de Compostela e de todas e todos os galegos.

A  obra  de  Carlos  Maside  (Pontecesures,  1897  -  Santiago  de  Compostela,  1958)
forma parte  da  vangarda histórica  galega como peza fundamental  da renovación  estética
vencellada ao país de comezos do século XX. O legado mostra un conxunto de 21 pinturas



que acreditan por unha banda o compromiso e a exploración artística e por outra o punto de
vista singular dun pintor comprometido coa realidade social galega.

De vida itinerante, forma parte da Compostela intelectual do seu tempo.
"Lembrámolo polas rúas da súa cidade, pois, ¿que importa que nacera en Cesures?,

a súa cidade era Compostela, como o é no fondo das súas almas, de tódolos intelectuais
galegos." (Luis Seoane). 

Mercedes Rozas

Carlos  Maside  é  unha  das  persoas  que  Granell  recorda  e  admira  no  seu  libro
Memorias  de  Compostela.  "Visión  orlada  por  estrellas,  islas,  árboles  y  antorchas".  Conta
Granell nestas Memorias que o seu irmán Mario, discípulo de Camilo Díaz Valiño, foi animado
por  "Carlos  Maside,  que  era  o  pintor  máis  colorista  na  súa arte  entre  os  que  había  en
Santiago", a realizar unha exposición na Rúa do Vilar en 1928.

A exposición deste  gran artista,  non surrealista,  encádrase dentro das actividades
que a Fundación Eugenio  Granell  leva anos realizando,  como os maratóns  de lectura de
escritores daquela época, inicios do século XX, aos que Granell coñecía e admiraba, como,
Antón Avilés de Taramancos, Manuel Lugrís, Valle Inclán, Manuel Antonio, Antón Fraguas,
Carballo Calero. Para Granell esa época da República que lle tocou vivir foi como un Século
de Ouro en Galicia.

Natalia Fernández Segarra. 

5.2.B. Novas exposicións

. Iván Prieto

Datas: 16 febreiro – 9 abril
Comisario:  Eduardo Valiña
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Salas 4 e 5. Primeira planta 

Iván Prieto (Ourense, 1978) comezou os seus estudos artístico na Escola de Artes e
Oficios Antonio Faílde de Ourense e marchou a Madrid para licenciarse en Belas Artes na
especialidade  de  Artes  Plásticas  pola  Universidade  Complutense.  Tras  rematar  os  seus
estudos,  no  ano  2002  obtivo  unha  bolsa  para  estudar  na  Hogschoolvoor  de  Kunsten
enUtrech, Holanda.

Actualmente divide o seu tempo entre Berlín e España.  Mentres traballa con éxito
como  escultor,  tamén  é  un  experimentado  artista  de  instalacións  e  ilustrador.  As  súas
esculturas  enfócanse  nas  imperfeccións  e  rarezas  do  ser  humano  na  sociedade  actual,
transformándoos en personaxes surrealistas.

Realizou  numerosas  exposicións  colectivas  e  individuais,  entre  as  que  podemos
destacar espazos a nivel nacional como a N2 Galería, MoretArt ou Perro Verde en Madrid, a
galería Clérigos e o Museo Provincial de Lugo, ou a Galería Espacio 48 en Santiago. A nivel
internacional desenvolve o seu proxecto en diferentes países como Berlín, Múnic, Dinamarca,
Bélxica, China, Alemania, Holanda, ou Polonia entre outros.

.  Arte en escena     ... Para María Casares

Datas: 20 abril – 25 xuño
Comisariado: Eva Veiga, Isabel Pintado, Alfonso Costa
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Salas 4 e 5. Primeira planta

ARTE EN ESCENA …para Maria Casares

 Velaquí  a proposta artística de dous pintores  –Isabel  Pintado e  Alfonso Costa-
como homenaxe a María Casares (A Coruña, 21 de novembro de 1922 - Alloue, Francia, 22
de novembro de 1996), con motivo do centenario do seu nacemento. 



María  Casares  é xa un mito  da interpretación e,  non en balde,  Francia –onde se
forxou  e  se  expresou  o  seu  excepcional  talento-  celebrouna  cos  máis  importantes
recoñecementos,  mentres en España a ditadura franquista se ocupaba cumpridamente de
silenciala. Un lastre de esquecemento que, dalgún xeito, aínda segue a arrastrar neste país a
súa figura;  unha eminente figura do S. XX, pois non é só o seu traballo como polifacética
actriz,  senón  que  con  ela  porta  a  vivencia  directa  tanto  de  tráxicos  e  decisivos
acontecementos históricos, como a súa relación co máis graúdo da intelectualidade francesa
de mediados desa centuria (Cocteau. Artaud, Sartre, Camus,…).

 O proxecto pretende un achegamento á súa vida e á súa actividade artística a través
da interpretación pictórica, escollendo como soporte a paleta de pintor en formato e tamaños
diversos. Porque a paleta –esa superficie plana de madeira- é, dalgún xeito, o escenario do
pintor: ese lugar onde dispón e mestura as cores que van dar vida á obra; tal vez como fai
quen actúa, poñendo en orde as emocións que configuran a personaxe que se representa. 

Trátase dunha homenaxe a María Casares que reflectirá a importancia da súa figura
a  través  dunha  montaxe  que  se  aproxima  ao  concepto  de  posta  en  escena,  mediante
diferentes  manifestacións  plásticas  cun  carácter  escenográfico.  O  resultado  é  unha
exposición que mantén o soporte da paleta en tamaños e formatos diversos, e que inclúe o
lenzo,  o  papel,  un  vídeo  e dúas caixas  de  luz.  Esta  mostra  podería  tamén considerarse
apropiada para visitas guiadas  coas que ofrecer  información  de interese,  tanto das obras
mesmas,  como  da  vida  e  obra  da  homenaxeada.  No  proxecto  está  incluída  a  realización  dun
catálogo.

Isabel Pintado e Alfonso Costa

. David Coulter 

Datas: 13 xullo – 8 outubro
Comisario: David Coulter e Allan Graubard
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Salas 4 e 5. Primeira planta

A exposición estará formada por unha  selección de obras de David Coulter e Amparo
Segarra. 

Biografía: David Coulter é artista, educador e tradutor. Traballou durante máis de 30
anos como terapeuta educativo e mestre de Educación Especial, incorporando a apreciación
e a práctica da arte coa intención de axudar aos estudantes a descubrir a súa creatividade
individual. David encontrou particularmente gratificante referir aos estudantes aos chamados
estudios  de  arte  "Outsider"  (como  o  Centro  para  o  Crecimento  Creativo  en  Oakland,
California) na área de San Francisco, onde puideron crear e mostrar os seus talentos únicos.

Descubriu o surrealismo en 1968 mentres estaba na escola secundaria na exposición
Dada, Surrealism and their Heritage no Museo de Arte do Condado de Los Ángeles. Despois
de estudiar teatro na Universidade de California en Santa Bárbara, David Coulter mudouse a
Londres, onde a súa obra,  Asleep at  the Wheel,  produxose en 1976 en The Royal  Court
Theatre  Upstairs.  En  1977,  David  viaxou  a  Portugal  durante  varios  meses,  desexoso  de
presenciar  e experimentar  este  país  que liberarase recentemente  da ditadura  de Salazar.
David Coulter  regresou a San Francisco,  California e comezou a colaborar  con poetas e
artistas  surrealistas  e  a  traballar  exclusivamente  na  realización  de  debuxos,  colaxes  e
pinturas.  Desde  a  década de  1990  ata  a  actualidade,  David  Coulter  e  a  súa  dona  Kate
Krichuff,  ámbolos  dous  educadores,  veraneaban  en  España  e  Portugal.  En  2008  David
Coulter entrou en contacto co grupo surrealista Cabo Mondego, colaborando en exposicións e
eventos de pintura colectiva.

Como  artista,  David  participou  nas  exposicións  Harvest  of  Evil  (Columbus,  Ohio,
1983),  Magnets of the Polar Horn (San Francisco, 1984) e  Secret Face of Scandal  (Nueva
York,  1986).  En 2004 tivo a súa primeira exposición individual  en Berkeley, California en
Fertile Grounds Café Gallery.  Expuxo en Portugal en 2007 a mostra en homenaxe a Mario
Cesariny,  Voyage  to  Arcturus  (Estremoz  2007).Outras  exposicións  foron:  El  revés  de  la
mirada:  Surrealismo  hoy (Coimbra  2008),  Os  Homens  de  Fazer  Maças (Sección  Cabo
Mondego do Surrealismo Portugués, Guimarães, 2014) e A la luz de los castillos acristalados,
Exposición Internacional de Collages Surrealistas (Figueira da Foz, 2016). En 2018, David
Coulter realizou unha exposición individual  titulada  Nostálgico Pronóstico na Galería Oeno
Vino en Los Ángeles, California.



En 2013, David Coulter colaborou co poeta Allan Graubard na novela Targets (Anon
Editions 2013). En 2020 colaborou coa poeta Brooke Rothwell en Full Moon (Anon Editions
2020).

David  é  tradutor  de  La novela  del  indio  Tupinamba de  E.  F.  Granell  (City  Lights
Books, 2018).  E colaborador  de The International Encyclopedia of Surrealism (Bloomsbury
Visual  Arts,  2019).  O  seu  traballo  como  artista  visual  e  traductor  apareceu  nas  revistas
Peculiar Mormyrid (2016, 2018, 2020, 2021) e Le Vertebre et le Rossignol  (#4, #5). Vive en
Berkeley, California.

A  súa   obra  plástica: Nas  colaxes  desenvolve  unha  actividade  de  puro
encantamento que deslumbra polo seu tratamento das imaxes da cultura popular, co humor
de alta corrente ao que el mesmo refírese nos seus escritos.

Para el o método colaxe é a óptica do coito e creación do ovo cósmico. O método da
colaxe non só creen o choque de realidades, senón sobre todo na unión doso postos. 

Fonte https://surrint.blogspot.com/2016/12/el-castillo-vitrificado-de-david-coulter.html

. "Voces xoves, producións de sentido arredor da arte". 
Artista en Residencia. VII Edición

Datas: 27 outubro, 2023 – xaneiro,  2024
Coordinación: Fundación Eugenio Granell
Ubicación: Salas 4 e 5. Primeira planta

Participantes:  Manuel Alejandro Basas Navarro, Ana Domínguez Abruñedo, Clara Permuy
Pérez, Pablo Villuendas Ramil, Lidia Amado Rodríguez, Ana Santamaría Cacabelos, Andrés
Urbieta Lendoiro, Andrea Botella Rodríguez, Rocío Lago González, Pedro Bouza Bernárdez.
Coordinadora do equipo: Andrea Botella Rodríguez
Disciplinas: pintura, escultura, gravado, debuxo, fotografía, poesía, audiovisual, ilustración,
colaxe.

Debido ao momento temporal que estamos a vivir e a súa relevancia histórica dado o
inmenso conxunto de cambios e acontecementos a nivel global que sucederon nestes últimos
anos;  explorar  a visión persoal do mundo por  un conxunto de artistas que  comparten  un
ambiente social relativamente próximo, é unha proposta interesante para entender e dar a ver
como concibe a realidade actual un grupo que representa, en certa medida, tamén a unha
porción da poboación e, ademais, da xuventude;  en cuxas mans, non debemos esquecer,
recae o futuro.

Cabe salientar que a exposición, non trata dunha temática exclusivamente social, pois
permite afondar na visión e nas vivencias persoais, e por iso subxectivas, de cada un dos
artistas.  Tendo  así  un  dobre  fío  a  temática  que  fará  de  eixo  condutor  e  entrelazará  as
diferentes  obras  que  produciremos,  durante  este  período  de  dez  meses,  os  artistas
participantes neste proxecto.
 O dobre fío ao que se fai referencia estaría constituído pola dualidade interpretativa
que presenta:  é dicir, a proxección da parte social que emerxerá arredor da obra de cada
artista  e,  que  xurdirá  da  exploración  da  realidade  construída,  propia  e  inherente  a  cada
individuo, resaltando con esta parte os matices socio-históricos que dita exploración alberga
e,  a  súa  vez,  a  proxección  do  mundo  interior  de  cada  un,  que  irá  aflorando  e  iremos
descubrindo mediante un proceso de introspección necesario, polo que teremos que pasar
cada un dos artistas que colaboremos nesta actividade para poder chegar a materializar as
concepcións da mencionada realidade construída.

Andrea Botella



ACTIVIDADES NA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL

6.1 As nosas actividades

. VALLE-INCLÁN EN COMPOSTELA

A Fundación Eugenio  Granell  mantén  unha  estreita  colaboración  co Museo Valle-
Inclán da Pobra do Caramiñal. O 7 de marzo, como en cada edición, a efixie de Valle-Inclán
situada no compostelá parque da Alameda, será abrigada cunha bufanda vermella.

Este acto, que vén realizando a Fundación Eugenio Granell dende o ano 2007, quere
establecer  unha conexión coa famosa colocación da bufanda branca na estatua de Valle-
Inclán, no paseo de Recoletos, en Madrid, o día do teatro; pero neste caso para conmemorar
o regreso real e simbólico de Valle a Compostela e a Galicia a súa terra de orixe, o 7 de
marzo de 1935.

. MARATÓN DE LECTURA 

A Fundación Eugenio  Granell  levará a cabo  un  ano  máis  o  Maratón  de Lectura
cumprindo co seu obxectivo de promoción e apoio á literatura. Esta actividade, non só pon de
relevo a obra literaria de Eugenio Granell, senón tamén a doutros escritores, internacionais ou
nacionais,  cuxa  vida  e  obra,  pódense  relacionar  coa  figura  de  Eugenio  Granell  e  o
surrealismo,  destacando  tamén  os  maratóns  dedicados  a  escritores  exiliados  amigos  de
Granell. A actividade Iniciouse no ano 1998 con Federico García Lorca, artista moi admirado
por Eugenio Granell e quen, na súa xuventude, estivo en Galicia foi un bo amigo de Blanco
Amor e escribiu uns poemas en galego.
            O ano 2023 dedicaremos o Maratón de Lectura a  María Casares e o seu pai
Santiago  Casares  Quiroga,  continuando  así  coa  traxectoria  de  maratóns  dedicados  a
difundir o                           coñecemento sobre aquelas persoas vinculadas a Eugenio Granell
que, como el, sufriron o               exilio. 

O maratón terá lugar  o  mércores 31 de maio de 11.00 a 14.00 h e de 17.00 a
20.00h.

Contaremos coa colaboración, no Maratón deste ano, da Casa Museo Casares
Quiroga, A Coruña.

Como todos os anos esperamos ter unha ampla participación,  cumprindo co noso
obxectivo  de  ser  un maratón  aberto á participación de toda a cidadanía e contribuíndo á
participación da sociedade civil nos museos, con especial atención as mozas, mozos, terceira
idade e colectivos con risco de inclusión.

. 18 E 19 DE MAIO: CELEBRACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DOS MUSEOS

Dende  a  Fundación  Eugenio  Granell,  en  colaboración  co  Centro  Galego  de  Arte
Contemporánea, Museo do Pobo Galego, Museo das Peregrinacións, MHN, Museo Casa da
Troia, MUPEGA e Museo da Catedral  organízanse xornadas de diferentes actividades, tanto
individuais como en colaboración con estes centros, que van dende a música, visitas guiadas,
xornadas  de  portas  abertas,  danza,  performances  ou  diferentes  talleres  para  os  máis
pequenos.

Ademais  os  fondos  do  museo  teñen  un  lugar  destacado,  realizando  visitas  que
amosan  o rico  patrimonio  que  conforma os  nosos  fondos,  así  como os  traballos  que  se
desenvolven no eido da  restauración.

Así a Área de Conservación-restauración do noso Museo organiza a actividade Visita
conservada. Outra forma de mirar abrindo un ano máis as portas dos seus almacéns de arte e
do taller de conservación-restauración. A visita guiada a través da mirada dun conservador-
restaurador,  e dentro dun ambiente  de debate,  percorre os espazos do museo públicos e
privados, e o seu diverso patrimonio.

Móstranse  os  distintos  traballos  relacionados  coa  conservación,  a  restauración,
investigación  e  difusión  das  coleccións  e  das  súas  exposicións.  Sen  perder  de  vista  a



importancia de defender, protexer e promover a Rede Cultural da cidade, dentro e fóra do
museo. Concienciando da necesidade de preservar o Patrimonio Cultural en todas as súas
formas, como un ben de todos e para todos. Entrada gratuíta, previa inscrición

. A MIÑA PEZA FAVORITA

A  Miña  Peza  Favorita iniciouse  no  ano  1997  por  iniciativa  da  directora  Natalia
Fernández Segarra  e consiste en seleccionar unha peza, entre todas as que forman parte
das coleccións da Fundación Eugenio  Granell,  para que o invitado elabore un comentario
persoal cunha nova visión desde unha perspectiva actual. 

Esta actividade está aberta a calquera persoa interesada tanto na Fundación como na
arte  ou  na  figura  de  Eugenio  Granell,  contando  tamén  coa  participación  de  persoas
relacionadas con diversos ámbitos como a arte, a educación ou a comunicación.

Este ano os participantes nesta actividade serán: 

. YOLANDA PÉREZ SÁNCHEZ
 

Profesora da área de Composición Arquitectónica con docencia nas materias “Historia
da arte” no Grao de Estudos en Arquitectura, e “Arte e Paisaxe” e “Teoría da Paisaxe” no
Grao en Paisaxe.

Doutora en Historia da Arte pola USC, onde tamén realizou o Máster en Renovación e
Rehabilitación Urbana. Diploma de Especialización en Historia e Estética da Cinematografía,
pola Cátedra de Historia e Estética da Cinematografía da Universidade de Valladolid. Máster
en  Filosofía  pola  UNED,  cun  TFM  titulado  Ritual  social  como  distinción.  O  artista  na
modernidade,  sobre  a  expresión  dalgúns  trazos  definitorios  da  modernidade  a  través  da
cultura visual de masas.

Entre  2006 e 2011 foi  profesora adxunta  de Historia  e  Teoría  da Arquitectura  na
Escola de Arquitectura do Centro de Estudos Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA).
Desde 2008, é profesora titora con venia docendi do Departamento de Historia da arte da
UNED.  Entre  2007  e  2011  foi  docente  do  Máster  en  Arte,  Museoloxía  e  Crítica
Contemporáneas, organizado pola Universidade de Santiago de Compostela en colaboración
co Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).

Formou  parte  do  equipo  de  diversos  proxectos  de  investigación,  como  “Políticas
públicas de vivenda e actitudes sociais da poboación en España: Unha visión a longo prazo
(1900-1990)” do grupo HISTAGRA da USC, aínda que a maioría deles como integrante do
Grupo de Investigación Arte e Estética Contemporánea (ARTCONTE) do Departamento de
Historia da Arte da mesma Universidade. Con este grupo participou en congresos científicos
sobre arte e arquitectura contemporánea. Neste campo é autora das publicacións O balneario
de Mondariz. A creación dun lugar (1873-1931), Unha tempada en Mondariz. A vida nun gran
balneario galego a finais do XIX así como de diferentes capítulos. Ademais, participa noutras
actividades vinculadas á investigación da arte contemporánea como comisariados, dirección
de xornadas ou edición, tradución e revisión de libros.

Realizou  estadías  de  investigación  postdoutoral  e  estancias  docentes  en  centros
como  Avery  Architectural  and  Fine  Arts  Library  da  Universidade  de  Columbia  (Graduate
School  of  Architecture,  Planning  and  Preservation),  Architectural  Association  School  of
Architecture (AA School) de Londres, o Getty Research Institute en Los Ángeles, The Scott
Sutherland  School  of  Architecture  and  Built  Environment  (The  Robert  Gordon  University,
Escocia),  no  Departimento  dei  Architettura  (Università  dei  Bologna),  na  École  nationale
supérieure d’architecture de Paris a Villette, ou na Faculdade de Arquitetura (Universidade de
Lisboa).

Actualmente,  é  membro  do  Grupo  de  Investigación  en  Composición  Arquitectónica  e
Patrimonio (GICAP), da Universidade da Coruña, e forma parte do proxecto de investigación
do Programa Estatal  de Xeración de Coñecemento, do Ministerio de Ciencia e Innovación:
“Memoria do patrimonio arquitectónico desaparecido en Galicia. O século XX” solicitado polo



Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela,  Historia da arte,  da
Arquitectura e do Urbanismo (GI 1510 HAAYDU).

. CRISTINA TRIGO

Licenciada en Historia da Arte (Universidade de Santiago de Compostela). Realizou o
programa  de  doutoramento  “Educación  artística:  Aprendizaje  y  enseñanza  de  las  artes
visuales”. (Universidad de Granada). 

Desde 2014 é docente na Área de didáctica da expresión plástica da Facultade de
Ciencias  da  Educación  e  membro  do  grupo  de  investigación  LITER21  (USC).  Con
anterioridade (1998-2014) foi educadora e coordinadora do servizo de actividades e proxectos
educativos  do  Centro  Galego  de  Arte  Contemporánea  (CGAC; Santiago  de  Compostela).
Aquí  desenvolveu  programas  e proxectos  orientados  á  difusión  da  arte contemporánea  e
promoveu e participou en múltiples colaboracións con diferentes institucións e colectivos.

Os espazos de cruce entre educación-arte contemporáneo-museo e as posibilidades
de  colaboración  entre  estes  ámbitos  son  o  eixe  principal  do  seu  traballo.  Desenovlve
proxectos cos estudantes nos que traballa temas como a identidade, o espazo educativo e a
contorna a través da arte. Forma parte do grupo de investigación da USC Liter21. Formou
parte do grupo de coordinación do libro (E-Book) Desafios da educação artística em contextos
ibero-americanos con Teresa Eça; María Jesús Agra e Lúcia Gouvêa. Con Mª Jesús Agra
escribiu artigos para revistas como International Journal Education of Art (IJETA),  Imaginar,
Revista  da  Associación  de  Profesores  de Expresións  Plástica  e  Visual,  Portugal  e  Multi-
Disciplinary Research in the Arts. E-Journal UNESCO (E-journal UNESCO e coeditou con Mª
Xesúa  Agra  e  Manuel  Miguéns  o  libro  Configurando  o  mapa  contemporáneo.  Arte  e
educación. (Colección Cadernos do mediador, ICE, USC), entre outras publicacións. Fóra do
ámbito académico é integrante de C3 un colectivo de educadores/as e investigadores/as que
traballa  como  unha  célula  que  expande  propostas  de  acción  artística  contemporánea  e
participa en diferentes proxectos abertos á comunidade. 

. CAMILA BOSSA

Actriz  nada  en  Colombia  e  asentada  en  Madrid,no  ano  1993  trasládase  a  vivir  a
Compostela. 

Durante os anos universitarios forma parte do grupo EIS de Teatro onde comeza a
familiarizarse coa interpretación e a lingua galega. 

En 1998 comeza a súa carreira profesional incorporándose ó reparto da mítica serie
da TVG Mareas Vivas. 

Posteriormente continuará unha extensa carreira no eido audiovisual traballando en
series como As Leis de Celavella, Matalobos, Hospital Real, Vivir sin Permiso, Cuestión de
sexo, El desorden que dejas etc asi como en Tv movies como A Mariñeira ou peliculas como
O ano da Carracha ou 18 Comidas de Jorge Coira ademáis dunha extensa participación en
curtametraxes. 

En teatro traballa no CDG na montaxe A burla do Galo, as ordes de Xan Cejudo e coa
Cia.  Pilar  Pereira  actuará  en  Un  lunar  vermello  e  Contrátenos,  por  favor!.  No  ano  2010
estreará o cabaret Malos Hábitos, de José Prieto.
 A súa formación nas diferentes disciplinas de corpo,interpretación, voz.. é algo que
sempre  ocupa  boa  parte  do  seu  tempo.Asi,  sempre  que  lle  é  posible,favorece  esta
aprendizaxe participando en numerosos talleres impartidos,entre outr@s por: Andrés Lima,
Paco Pino, Ángel Burgos, Jesús Aladrén, Eva Lesmes, Mariano Barroso, Victor Duplá, Marta
Pazos, Alfredo Sanzol,Teatro en Vilo, Lorena Bayonas, Fernando Tato.. entre outros.

. PABLO BARREIRO
Pablo Rodríguez Barreiro (Meaño, Pontevedra, 1982). 

Fórmase  en  Técnicas  da  Escultura  na  EAAEOO  Mestre  Mateo  (Santiago  de
Compostela),  Belas  Artes  (Universidade  de Salamanca),  Técnicas  da  Fundición  (EAAOO
Salamanca) e en diferentes cursos e talleres. 



Expón regularmente na Galería Nordés (Santiago de Compostela) e na Galería Nono
(Lisboa).  Con exposicións colectivas en museos como o CGAC_Santiago de Compostela,
MARCO_Vigo,  Museio  da  Cidade_Lisboa  ou  Patio  Herreriano_Valladolid.  Participa
recentemente en feiras de arte como Arco_Madrid, ARCO_Lisboa, JustMAD, JustLX. 

Fun seleccionado para desenvolver diferentes procesos de proxectos en residencias
artísticas  como  DepoCrea (O Grove),  Residencias  MAC (A Coruña),  Nuove_Residency  –
Bassano del Grappa (Italia), Arco – Lisboa (Portugal) ou Bliida – Metz (Francia). 

A súa obra forma parte  de diferentes  coleccións  como CGAC, DKV,  Luis  Sirvent,
Deputación da Coruña, Deputación de Pontevedra, Nuove Residency, enttre outras.

. IVÁN MOURE

Doutor  pola  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  coa  tese  “El  Bestiario  del
Conde  de  Lautréamont:     la  invocación  daliniana”     2011.  Dirixida  por  Dr.  Federico  López
Silvestre, Dr. Dario Villanueva Prieto.

Profesor  do  Departamento  de  historia  da  arte  na  Universidade  de  Santiago  de
Compostela.

Autor  de máis de medio cento de publicacións nacionais e internacionais. As súas
investigacións desenvólvense no ámbito interdisciplinar: literatura comparada, pintura, historia
da arquitectura e do urbanismo, estética e paisaxe. Especialmente apreciados son os seus
ensaios sobre surrealismo, tema que ten abordado sempre en relación á literatura profética,
con especial énfase en Les Chants de Maldoror do Conde de Lautréamont.

. ANA PAULA CASTRO JIMÉNEZ 

Licenciada en Historia da Arte coa especialidade en Patrimonio Artístico pola Univer-
sidade de Santiago de Compostela e Perito taxador en Antigüidades pola APPJ, Asociación
Empresarial de Peritaxe e Valoracións Xudiciais, contando ademais con estudos aplicables ao
labor de taxación que desempeño: Monográfico Taxación e peritaxe de obras de arte: Meto-
dología e fundamentos, impartido polo Instituto Superior de Arte de Madrid, IART. Traballou
en distintas casas de poxas e anticuarios e na actualidade compaxina o labor de dirección e
taxación profesional de maneira independente desde a empresa propia Galantiqua Arte e An-
tigüidades, situada en Santiago de Compostela, así como taxadora en equipo multidisciplinar
como membro do Grupo AlForo (www.alforo.es) levando tamén labores de comisariado en ex-
posicións como  “Defacendo ou Xénero”  e “Memorias  do Derby 1929-2020” celebradas na
Casa do Cabido (Santiago de Compostela). É docente desde 2014 no Máster Universitario en
Xestión de Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da arte da USC (Univer-
sidade de Santiago de Compostela), na materia “Valor da arte” impartindo as clases teórico-
prácticas.

ACTUALMENTE forma parte do Programa de doutoramento en Historia, Xeografía e
Historia da arte. Patrimonio Cultural e Natural: “O enigma do marfil: estudo e análise de pezas
talladas nas coleccións públicas nacionais” Universidade de Santiago de Compostela (USC)
con vinculación ao grupo de investigación Iacobus GI-1907 é docente en xornadas formativas
organizadas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico (MITECO) para
axentes do Servizo de Protección da Natureza (SEPRONA) e Servizo Fiscal da Garda Civil
sobre Comercio Ilegal  de especies de flora e fauna na apartados  “Identificación  de marfil
auténtico e subproductos de contrabando” e “Identificación e control de marfil de procedencia
ilegal”,  formando parte  do comité de expertos asesor de CITES e realizando informes de
identificación de materiais e taxación para o servizo de UCOMA Órgano Central coa Unidade
Central Operativa Ambiental do SEPRONA. 



. ENCONTROS AMERICANOS NA GRANELL
ORGANIZADOS POLO GRUPO DE HISTORIA DE AMÉRICA (HISTAMÉRICA) DA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Os  Encontros Americanos  na Granell teñen como fin ofrecer un espazo aberto de
diálogo,  ideas,  debate  e  reflexión  arredor  de  América.  Consistirán  nun  programa  de
conferencias mensuais que abordarán temas culturais, políticos, sociais, económicos ou de
actualidade, de interese público e carácter divulgativo. 

Os  seus  participantes  serán  especialistas  procedentes  do  ámbito  académico
americano,  español  ou  europeo,  así  como  profesionais  vinculados  á  realidade
latinoamericana contemporáneo nas súas múltiples  facetas. 

. TALLERES

. TALLER DE TEATRO PARA NENOS E ADULTOS
MANUELA DÍAZ

Facendo teatro creamos un espazo onde somos libres para desenvolver a nosa creatividade
sen  competencias  nen  xuízos.  Unha  oportunidade  para  redescubrir  o  noso  potencial,  e
aprender xogando.

. Taller de teatro infantil  (de 8 a 12 anos)
Grupos reducidos de 4 a 8 persoas 
Duración clase: 1.30hs 
Tempo: 12 Encontros. Unha vez por semana.

Todas as clases se inician con movemento. Partindo de diferentes estímulos, como a
música e as palabras, ponse o corpo en acción. Unha vez adestrado o corpo trabállase coa
linguaxe teatral. Utilízase a técnica da improvisación, coa cal se desenvolve a destreza para
resolver conflitos a través da experiencia de ser un personaxe inventado.

Obxectivos: O obxectivo principal  do taller é experimentar  o potencial  creativo que
posúe cada nena/o dentro dunha dinámica grupal activa, que permita valorar a importancia do
traballo en equipo. Os participantes atoparán neste taller un espazo no que expresarse con
liberdade e plenitude, canalizar emocións positivamente e gozar da maxia do teatro.

Para que facer Teatro?: O teatro é a arte que traballa en de xeito simultáneo, o corpo,
a voz, as emocións, a imaxinación e a creatividade. O respecto polo outro, a aceptación ao
diferente tanto persoal como creativo, e sobre todo é unha arte grupal por excelencia.

.  Taller de teatro para adultos (dende 18 anos)
Grupos reducidos de 4 a 8 persoas 
Duración clase: 1.30hs 
Tempo: 8 Encontros. Uhna vez por semana.

As clases comezarán con música para poñer  dispoñible  o corpo e a voz. O taller
iníciase realizando a repartición de personaxes e analizando a obra de teatro a traballar. Os
principais temas a abordar son a estrutura dramática, os personaxes, tempo e espazo, estilo.

A  través  dos  encontros  irase  avanzando  na  construción  de  cada  personaxe  ata
completar  a experiencia da creación do mesmo.  E logo  mergullarse no xogo co resto de
compañeiros, converténdose nunha actividade totalmente lúdica.

Obxectivos: Disparar a imaxinación e embarcarse nunha experiencia grupal divertida
onde poder soltar o personaxe social e xogar a ser outros por un intre.

Para  que  o  Teatro?:  O  teatro  axuda  a  mellorar  a  autoestima,  vencer  a  timidez,
estimular a empatía, entre outras moitas cousas.

Manuela Díaz: actriz arxentina e profesora de teatro.
Actualmente forma parte do proxecto Ola Hello O Musical.
Desde hai máis de 15 anos organizou os seus propios Talleres de Teatro en diversos 

Espazos Culturais, Estudos de Teatro entre Buenos Aires e Madrid.



. TALLER CREACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MONÓLOGOS.
KARI CARBONE

O  Taller  consiste  na Creación  e  Interpretación  de  Monólogos  de  humor  como
ferramenta lúdica, de socialización e expresión artística.

No mesmo exploraranse a teoría do chiste e as súas regras básicas; e apoiándonos
en distintos exercicios prácticos de escritura creativa, buscarase que os participantes poidan
escribir,  probar  e  levarse  o  seu  propio  material  cómico,  baseado  nas  súas  experiencias
persoais e a súa particular visión da realidade.

Nesta etapa traballarase sobre a memoria e a capacidade de expresar as súas ideas
con respecto, claridade e economía de palabras; así como tamén a reconciliación a través do
humor  con  aquelas  situacións  que  puideran  xerar  angustia  ou  desgusto  no  día  a  día.
“Traxedia máis tempo é comedia” dixo Woody Allen, e ese é o principal mérito deste proceso
creativo  tan  particular.  A  oportunidade  de  ser  introspectivos  para  recoñecer  as  nosas
traxedias, aceptalas e transformalas en motivo de risa. 

Tan importante como a escritura individual  dos textos será a súa exposición fronte
aos compañeiros no ámbito do obradoiro, aberto á posibilidade dunha mostra en público si hai
consenso entre os participantes.

Nesta segunda etapa traballaranse a oratoria e o medo a falar en público, sendo a
derradeira  finalidade  do obradoiro  que os participantes  poidan compartir  o seu material  e
gozar oíndo e sendo oídos.

Recoméndanse sesións dunha hora e media en curso de ata dez participantes. De
supera este número debería analizarse xerar dous grupos ou estender a sesión a dúas horas.

En  canto  a  cantidade  de  sesións,  o  usual  en  cursos  comerciais  é  que  sexa  de
carácter trimestral, cunha sesión semanal (total de 12 clases). Isto é o máis recomendable,
porque a grande parte do traballo creativo desenvólvese de forma individual  fóra da aula,
obtendo  mellores  resultados.   Se  buscamos  unha  duración menor sen  perder  calidade,
poderían facerse 8 clases semanais de dúas horas.

Kari Carbone: Deu os seus primeiros pasos na comedia de Stand Up como alumna
do recoñecido cómico Federico Simonetti.

Formouse en improvisación Teatral, Técnicas de Locución Radial e Narración Oral.
Participou en máis de 150 espectáculos de humor en Bos Aires e en tempos de pandemia
formou parte do elenco estable da Mosca Storytelling, ciclo de narrativa terapéutica. 
Na actualidade forma parte do circuito cómico galego;  produce o espectáculo temático  La
Risa Friki, e conduce podcast homónimo.

.TALLER DE PERFORMANCE
Ana Gesto

Ana  Gesto  é  performer  e  artista  visual  e  desenvolve  o  seu  traballo  o  redor  das
prácticas
culturais e sociais de forte carácter identitario, onde o proceso é esencial e resólvese a través
da presenza, o espazo, a materialidade dos obxectos e o seu son. Tende a usar a escultura
como linguaxe e a experimentación acústica. Traballa con obxectos transmutados de gran
valor  simbólico  e  cos  sons  que o  proceso produce.  Incorpora a natureza non  neutral  do
espazo nas súas accións, a cotío interactuando co público.

Ana Gesto (Santiago, 1978): Estudou Belas Artes (2003-2008) na Universidade de
Vigo e en San Carles de Valencia (onde cursou performance con Bartolomé Ferrando)coa
bolsa Sicue/Séneca. Becada pola SUG para estudos de Terceiro ciclo, Nova adxudicación e
prórroga, 2009-2010. Formou parte do grupo de investigación “Resistencia e Materialización”
da Universidade de Vigo dende 2008 a 2011.

Impartiu obradoiros de arte de acción e artes visuais en varias galerías, museos e
escolas.  Fixo  performances  en  eventos  de  Arte  de  Acción  e  participou  en  exposicións
individuais e colectivas a nivel nacional e internacional. 



. ROTEIRO “SANTIAGO DE COMPOSTELA A TRAVÉS DA MIRADA DE 
EUGENIO GRANELL”

Continuamos  coas  visitas  “Santiago  de  Compostela  a  través  da  mirada  de
Eugenio Granell”.  Unha visita guiada baseada no libro de Eugenio Granell  “Memorias de
Compostela”.

A visita ofrece un percorrido polas rúas de Compostela a través da mirada do libro de
Eugenio Granell, Memorias de Compostela, visitando os lugares emblemáticos que formaron
parte dos anos de mocidade que o artista vivíu en Compostela. 

Impartida por: Cristina Carballedo, guía de turismo de Galicia.
Prezo da visita: 10€ (inclue unha entrada ao Museo)

. CELEBRACIÓN DO NATALICIO DE GRANELL E AMPARO DO 28 DE 
NOVEMBRO AO 9 DE DECEMBRO

Como vén sendo habitual dende o 2001, ano do falecemento de Eugenio Granell, a 
Fundación Eugenio Granell celebra a data do nacemento de Eugenio Granell organizando      
diferentes actos creados ex profeso para cada aniversario e, a partir do 2021, engadimos a     
celebración do aniversario de Amparo. 

. COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN DE  FAMILIARES E AMIGOS DOS 
ENFERMOS MENTAIS "FONTE DA VIRXE" 

Seguindo os principios de Eugenio Granell que xa colaboraba con donativos con este
tipo  de  Asociacións,  a  Fundación  Eugenio  Granell,   mantén  dende  o   ano  2002,  a
colaboración coa Asociación Fonte da Virxe de familiares e amigos dos enfermos mentais que
mantén a súa loita contra o estigma e a discriminación das persoas con enfermidade mental.

Dita colaboración consiste na realización dunha mostra onde se amosan os traballos
realizados  no  Centro  de  rehabilitación  e  no  Centro  Ocupacional  da  Asociación.  Esta
actividade  xa se converteu nunha  tradición  que  se celebra na Fundación  polas  datas  de
Nadal. A mostra está composta por obras realizadas en diferentes técnicas e formatos, dende
o traballo con cerámica, coiro, encadernación...

O obxectivo desta exposición é seguir  tentando que a cidadanía coñeza o traballo
que realizan estas persoas, e o labor desenvolvido pola Asociación a prol de lograr que este
colectivo  forme  parte  activa  da  sociedade.  Persigue  tamén,  facer  un  chamamento  á
sociedade para eliminar os atrancos existentes para a necesaria integración social e laboral
deste                     colectivo.

. BELÉN SURREALISTA

Como todos os anos , nas datas de Nadal, na entrada do Museo, mostramos un Belén 
realizado coas pezas pertencentes aos fondos da  Colección Étnica da Fundación Eugenio Granell.

6.2. Outras actividades de produción allea

A Fundación  Eugenio  Granell  dende  os  seus comezos  deu  acollida  ás  diferentes
iniciativas e actividades, tanto de particulares como dos diferentes colectivos que conforman a
nosa  sociedade,  ben  sexa  cun  interese  cultural  implícito  (presentación  de  publicacións,
recitais, concertos, cursos...) ou dun marcado interese social, cunha clara vocación de espazo
aberto e solidario.

A Fundación  mantén no 2021 o seu interese por  abrir  o seu espazo a diferentes
propostas artísticas, entre as que a música xoga un papel fundamental. Dende o estilo clásico
ata  o  máis  actual  e  experimental,  estivo  presente  na Fundación a  través de  concertos  e
actuacións nos que a terraza exterior das instalacións funciona como auditorio. Como tódolos
anos proponse a cesión do espacio da terraza para o festival Wos no mes de setembro.



A propia estrutura do edificio fai que o espazo sexa polivalente. Isto quere dicir que a
sala  de exposicións  pode transformarse nunha improvisada  sala de conferencias,  na que
entrarían unha variada selección temática, aínda que sempre deben prevalecer os intereses
institucionais. 

Non se trata pois dun espazo pechado a certas propostas, senón que constantemente
se presentan  conferencias  que tratan  temáticas  que  poden estar  relacionadas  coa propia
cultura ou ben co contexto social.

En Santiago de Compostela a 20 de decembro de 2022



CERTIFICADO ACREDITATIVO DA APROBACIÓN DO PLAN DE ACTUACIÓN
2023

Eu, Belén Hernández Lafuente, en calidade de secretaria do Padroado da 
Fundación Eugenio Granell.

CERTIFICO:

1º.-Que na xunta ordinaria do Padroado, que tivo lugar no Pazo de Bendaña,
o  20  de  decembro  de  2022,  validamente  constituída  e  co  quórum  necesario,
establecido nos estatutos fundacionais,  aprobouse  por unanimidade entre outros, o
seguinte acordo, sometido á consideración do Padroado:

-Aprobación  do  plan  de  actuación/orzamento  e  programación  de
actividades elaborado para o exercicio 2023.

En Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2022.

E para que conste os efectos oportunos, expido o presente certificado, co visto bo do 
Presidente do Padroado.

(A  acta  desta  xunta  atópase  pendente  da  aprobación,  artigo  26  dos  estatutos
fundacionais).
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