
Pola súa banda, o estilo art déco comeza a abrollar 
cando murchaba o art nouveau, coincidindo así no 
tempo o inverno dun coa primavera do outro, alá 
polo 1910. Pero será nos «felices anos vinte» cando 
o movemento alcance o seu cénit. 

Corría o ano 1925 cando París inauguraba a 
súa histórica Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Nela 
exhibíronse os mellores traballos de deseñadores 
do talle de Ruhlmann, Lalique ou Rateau, sinónimos 
de luxo e sofisticación. Pero había xa case dúas 
décadas que Le Figaro publicara, na súa edición 
do sábado 20 de febreiro de 1909 e en primeira 
plana, un dos escritos máis iconoclastas da historia 
da arte: o Manifesto do Futurismo. Da man do 
seu ideólogo, o poeta e editor italiano Filippo 
Tommaso Marinetti, sentábanse as bases dunha das 
vangardas históricas máis polémicas. Unha rebeldía 
que falaba de «demoler» museos, bibliotecas, de 
«combater» o moralismo e «todas as cobardías 
oportunistas e utilitarias», para rematar cun canto á 
cidade trepidante e moderna.

Mais, en realidade, o progreso non é incompatible 
co respecto ao patrimonio, algo que a cidade 
da oliveira, por desgraza, aprendería demasiado 
tarde. E é precisamente nun inmoble coma este, 
a sede do MARCO de Vigo, onde isto adquire 
un verdadeiro sentido. Pois o vello Palacio de 
Xustiza da rúa do Príncipe non sucumbiu, como 
outros, á devastadora especulación inmobiliaria 
das derradeiras décadas da pasada centuria. 
Reconvertido no Museo de Arte Contemporánea 
da urbe, os seus muros acollen agora a recente 
produción que, nas diversas disciplinas artísticas, 
nos ofrece a creación galega contemporánea.

Cando se cumpren noventa anos da estrea do filme 
Metropolis de Fritz Lang no desaparecido cine Odeón da 
veciña rúa de Urzáiz, Vigo volve a vista atrás na procura 
dun momento clave da súa historia, aquel no que pasado, 
presente e futuro se deron a man e camiñaron xuntos, 
fundidos nunha perfecta e elegante harmonía coñecida 
como art déco, o estilo que soubo combinar, coma ningún 
outro, o clásico co ultramoderno.

Metropolis, un filme alemá de ciencia ficción cuxo 
expresionismo semellou ser o espello no que a nosa cidade 
quixo mirarse. Pois quizais fose nos anos trinta cando Vigo 
estivo máis preto de converterse nunha auténtica metrópole 
cinematográfica. En outubro de 1930, o famoso arquitecto 
Antonio Palacios recibe do concello un encargo moi especial: 
a redacción dun plan urbanístico. O «Plan de extensión e 
reforma interior da cidade de Vigo» será entregado dous 
anos despois, contando coa aprobación municipal definitiva 
en xaneiro de 1934.
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A pintura, eminentemente decorativa, contará cunha 
gran figura feminina, a polaca Tamara de Lempicka. 
Pero será o deseño gráfico un dos campos que 
máis contribúa a popularizar o gusto déco, coas 
portadas de grandes revistas como Vogue ou 
Vanity Fair, pois a alta costura —con deseñadores da 
categoría de Jean Patou e Paul Poiret— e a xoiaría —
coas extraordinarias pezas de Cartier e Van Cleef & 
Arpels— non estaban ao alcance de todos os petos.

De gran poder evocador, o art déco é, aínda hoxe, 
sinónimo de luxo e esplendor. Capaz de resistir o 
dramático crac do 29, a Gran Depresión posterior e 
unha Segunda Guerra Mundial, o posmodernismo 
do último cuarto do século XX arrincouno da súa 
elegante e sofisticada languidez, vivindo diferentes 
revisións —algunhas tan hiperbólicas como o neo-
déco dos oitenta— ata chegar aos nosos días, 
cando asistimos novamente ao renacer dun estilo 
que, precisamente por inspirarse nos clásicos, 
xamais pasará de moda.

Art déco  
«made in Galicia»

A desaparecida casa coruñesa Cervigón, 
especializada en mobles de luxo, constitúe un dos 
escasísimos exemplos de produción déco galega 
de calidade. En 1920 fundábase na cidade herculina 
Hijos de Emilio Cervigón Carreras, cuxo coidado 
traballo de ebanistería ía converterse nun dos 
seus sinais de identidade, o que faría desas pezas 
cobizados obxectos para unha nova e puxante 
burguesía. 

Cervigón foi a alternativa, sofisticada e vangardista, 
europea e cosmopolita, ao recargado estilo 
Renacemento. Mobiliario a medida e realizado con 
madeiras exóticas traídas do continente americano, 
das Filipinas, África ou o norte de Europa. Exclusivo 
e impecable. Só así puideron contar co aplauso dun 
público tan esixente.

Malia a súa denominación francesa, a corrente artística art 
déco conquista o mundo enteiro, sendo na outra beira 
do Atlántico, na adiñeirada sociedade norteamericana, 
onde o estilo logre rañar o ceo. Quizais sexa a «sincronía» 
un dos segredos da súa eterna xuventude, e o que mellor 
explique a súa pervivencia ao longo das décadas. Porque o 
art déco soubo apostar con mestría polo futuro e as novas 
tecnoloxías, pola vertixe e a velocidade, polo estrépito 
das máquinas e o ruxir dos motores; e todo iso, sen perder 
de vista o pasado. Isto permitiulle dar o salto, seducindo 
primeiro as elites para despois cativar as clases populares. 

Diversas serán, pois, as súas referencias, dende as coetáneas 
vangardas —fauvismo, construtivismo, futurismo, abstracción 
xeométrica, cubismo— ata a máis remota antigüidade. 
Porque o déco é culto, instruído, viaxou ata o Exipto dos 
faraóns, coleccionou máscaras africanas e exóticas bagatelas 
importadas de Extremo Oriente, ao tempo que lucía clásica 
roupaxe de tradición grecorromana.

O mobiliario déco, de baixa estatura, máis cómodo e 
accesible, vive obsesionado coa xeometrización dunhas 
formas e volumes arquitectónicos, coa liña recta e a simetría 
—ás veces, estudada asimetría. Rateau, Ruhlmann e Leleu 
serán tres dos nomes máis prestixiosos da época. Arquitectos 
e decoradores camiñarán da man, xogando coa bicromía e 
os suaves tons pastel. 
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Se nas artes decorativas 1925 resulta 
unha data clave, dentro do ámbito 
arquitectónico estatal fálase tamén 
dunha Xeración de 1925, en referencia 
a ese primeiro grupo de profesionais 
madrileños que amosaron nas súas 
obras un cambio de sensibilidade, 
na liña do que estaba a acontecer en 
Europa. En realidade, unha minoría, 
unha elite disposta a desfacerse 
dese pesado lastre que para eles 
era a tradición. Contactos cunha 
vangarda que admira os deseños da 
Bauhaus e confía nas propostas de Le 
Corbusier, arrancando a nova década 
coa constitución do GATEPAC (Grupo 
de Artistas e Técnicos Españois para 

a Arquitectura Contemporánea), 
colectivo comprometido oficialmente 
co Movemento Moderno e ligado 
aos Congresos Internacionais de 
Arquitectura Moderna (CIAM). 

Porén, os condicionamentos 
culturais e económicos do Estado 
levaron a unha singular relación coa 
corrente renovadora en España, 
asimilando máis ben un repertorio 
formal, símbolo epidérmico de 
modernidade, que a súa base 
ideolóxica e de compromiso social, 
recollida só de xeito fragmentario. 
Teremos así unha arquitectura de 
concesións ornamentais que miran 

ao expresionismo alemán, ao déco e 
mesmo ao streamline, variante tardía 
do anterior.

E será a través de publicacións tales 
como a propia revista do GATEPAC, 
A.C., ou algunha que outra viaxe, 
como Galicia descubra a vangarda. A 
Coruña será o foco principal, a cidade 
onde aparezan os primeiros exemplos 
racionalistas, contando Vigo tamén 
con importantes figuras, como 
Jenaro de la Fuente Álvarez, Antonio 
Cominges, Romualdo de Madariaga, 
Pedro Alonso, e, sobre todo, Francisco 
Castro Represas, introdutor do 
rañaceos na urbe.

A ambiciosa proposta arquitectónica, 
mestura de vangarda e tradición, 
dotaría o centro da cidade dun 
aspecto monumental, reforzado 
pola gran vía a trazar entre a estación 
marítima e o castelo de San Sebastián, 
onde situaba o Palacio Municipal 
(Concello, Audiencia, Museos e 
Biblioteca). Nesta rúa principal, que 
levaría o nome de Galicia, alzaríanse 

os principais edificios da urbe, 
presidindo todo o conxunto o Palacio 
Rexional (Exposicións, Asembleas, 
Feiras de Mostras, Planetario, etc.),  
no cumio do monte do Castro. 

E de novo, o debate, o conflito, 
o pulso entre un mal entendido 
progreso e a conservación do 
patrimonio histórico suscitou, xa 

daquela, unha frontal oposición á súa 
execución, que culminaría en marzo 
de 1937 coa anulación definitiva do 
proxecto por parte do Tribunal do 
Contencioso Administrativo. Así, aínda  
que o primeiro tramo da súa Gran Vía  
—que unía Urzáiz coa praza de 
España— foi inaugurado en 1945, a 
ameaza sobre o Casco Vello só fora, 
por fortuna, un mal soño.
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LUIS CASADO FERNÁNDEZ «KSADO»  
(Ávila, 1888 - Santiago de Compostela, 1972) 
entrou a traballar como aprendiz aos dez anos 
no estudio de José Pacheco en Ourense. En 
1915 abre o seu propio estudio en Santiago e 
máis tarde, en 1922, amplía a súa actividade e 
chega a Vigo, cidade onde as posibilidades 
económicas se multiplicaban, quedando á 
fronte do primeiro a súa irmá.

Dende os seus comezos traballou tamén para a 
prensa, e durante a súa extensa vida profesional 
colaborou con xornais e revistas como Faro de 
Vigo, El Pueblo Gallego, Nuevo Mundo, ABC, La 
Esfera, Mundo Gráfico, La Vanguardia, Céltiga, 
Galicia ou Vida Gallega, e con publicacións 
arxentinas como La Nación, La Prensa e Diario 
de la Marina.

Durante a Ditadura de Primo de Rivera (1923-
1930) publica o libro Estampas Compostelanas 
(que contará cunha segunda edición en 1948), 
adicado aos monumentos da capital. Porén, 
será o álbum Estampas de Galicia (1936) a súa 
obra fundamental. A relación de Ksado co 
galeguismo levouno a ser parte activa dun 
salientable movemento, que entón procuraba 
definir os sinais de identidade dun país do que 
foi chamado a ser o gran «fotógrafo da raza».

Nuns tempos nos que as mostras de fotografía 
eran contadas, a súa obra foi exhibida en Vigo, 
Betanzos, Ponferrada, no Palacio de Cristal e o 
Centro Gallego de Madrid, e en Buenos Aires. 
Ksado foi un dos fotógrafos históricos galegos 
máis importantes, quen conseguiu unha maior 
difusión e valoración da súa obra dentro do 
país, cun recoñecemento moi superior ao do 
resto de fotógrafos, e sendo considerado xa 
daquela como un verdadeiro artista.

En 2011, a Concellería de Cultura do Concello de 
Vigo adquiriu tamén o Arquivo Ksado, cunha 
significativa e icónica produción realizada nos 
anos vinte e trinta.

JAIME DE SOUSA GUEDES PACHECO  
(Portugal, 1878 - Vigo, 1954) aprendera o oficio co seu irmán 
José Pacheco en Ourense, antes de establecerse na nosa 
cidade. En 1907 asóciase coa viúva de Felipe Prósperi, quen 
dirixía unha galería fotográfica na rúa do Príncipe, denominada 
a partir de entón «Pacheco y Vda. de Prósperi» ata 1915, ano no 
que se converte en único propietario.

O traballo na galería aumenta paulatinamente, tanto a fotografía 
de estudio como a de exterior, pois era corresponsal de 
Faro de Vigo, El Pueblo Gallego, ABC, Blanco y Negro, Cifra, 
Marca, entre outras publicacións, así como colaborador de 
Vida Gallega e do editor P.P.K.O. Jaime Pacheco farase cargo, 
basicamente, da obra no estudio, socialmente máis prestixiosa 
cá reportaxe en exterior, unha responsabilidade que durante os 
anos vinte e trinta estará a cargo do seu sobriño Horacio, quen 
fotografará as rúas da cidade, cos seus edificios racionalistas 
e déco, así como os episodios políticos máis relevantes da 
República e a Guerra Civil.

Os fondos do Arquivo Pacheco, propiedade do Concello de 
Vigo dende 1991, son inxentes e dun valor estético e histórico 
incuestionable, pois reflicten un século de historia da urbe.
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F. T. MARINETTI
Punto 4 do Manifesto do Futurismo 
«Le Futurisme», Le Figaro, 51 (20 febreiro 1909)


