
Pedra 
filosofal

Practicada xa na antiga Mesopotamia, o 
Exipto faraónico ou o Imperio persa antes 
de que gregos e romanos desenvolvesen 
as súas respectivas civilizacións, momento 
no que botará tamén raíces dentro da nosa 
tradición clásica, a alquimia ocupou sempre 
ese espazo reservado á protociencia, 
construída sobre uns alicerces filosóficos e 
onde se combinan, nun totum revolutum, 
unha metalurxia case mítica con disciplinas 
tan variadas como a astroloxía, a medicina, 
a física e a química, a arte ou a mística, entre 
outras. E, dentro dese hermético universo 
alquímico, a pedra filosofal foi, durante 
séculos, o seu obxectivo máis cobizado.

Lendaria substancia, dela dicían que era 
capaz de transmutar en ouro o chumbo. 
Pero, ademais desa incrible e máxica proeza, 
a pedra filosofal era o auténtico elixir da 
eterna xuventude, a fonte da inmortalidade. 
Por iso, todo aquel laborioso e alambicado 
procedemento era coñecido como Opus 
magnum ou Grande Obra.

Mais, acaso a arte non comparte coa 
alquimia esa eterna aspiración? Non soña a 
arte con transmutar as materias primas das 
que parte, con aportarlle nobreza, finura, 
delicadeza e vida ao vulgar froito xermolado 
nas entrañas da terra? E o artista, como un 
alquimista plástico, non devece tamén por 
alcanzar esa inmortalidade que só a súa 
Opus magnum lle pode reportar?

Xosé 
Manuel 
Castro
A pedra xa non é o medio a través do 
cal se materializa a figura. Agora, a pedra 
é a figura. Non recoñeceremos formas 
humanas, animais ou vexetais nas súas 
obras máis icónicas, porque son as propias 
pedras as que se impoñen, con toda a súa 
morfoloxía mineral. Porén, a práctica da 
creación artística en Castro semella dar un 
paso máis, achegándose a unha especie 
de «neoalquimia», que xa non procura 
converter o chumbo en ouro, senón que 
aspira a unha nova dimensión do inerte. 
Unha ausencia de vida que máis ben parece 
un estado de profundo sono, froito dalgún 
encantamento ou, simplemente, dun, ata 
agora descoñecido, proceso de hibernación.

A natureza ofrece o seu produto interior 
bruto, un non nato ao que o escultor terá 
que insuflarlle vida. Pero non unha vida 
antropomorfa. Nin sequera zoomórfica.  
As pedras han seguir sendo pedras, 
amosando, ao mesmo tempo, emocións, 
unha bágoa que escorrega pola súa 
superficie epidérmica, que se abre nun corte 
limpo de bisturí. E, como se da intervención 
dun prestixioso cirurxián plástico se tratase, 
logo da operación estética, todo ha de 
quedar moi natural, como se a propia 
natureza fose, en realidade, a verdadeira 
artífice da obra de arte.



Realismo 
máxico

A cidade durmía. E, co sono, as súas pedras 
ían perdendo aquel inherente e natural 
hieratismo. Os sentidos xa non estaban 
alerta, logrando un repouso que só o luar 
procura. Diminución relativa dunhas funcións 
orgánicas que resucita do letargo o que 
criamos inerte. Así, co inimigo no leito 
inerme, espreguízanse os cantos que as 
sereas fan rebotar na superficie do río Estixia, 
o da inmortalidade.



Ilusións 
ópticas

Primeiro Vitruvio, no século I a.C., e algunhas 
décadas despois Plinio o Vello, falaron xa 
das ilusións ópticas na pintura grega antiga. 
Pero se houbo un período artístico que 
gozou enganando ao espectador cos seus 
extraordinarios trompe-l’oeil foi, sen dúbida, 
o Barroco. Na súa pintura e arquitectura, 
e tamén na escultura, tratando de recrear 
texturas e calidades descoñecidas no 
mármore ou a madeira. 

No século XX, o surrealismo ou o 
hiperrealismo gustaron de subverter a 
realidade. Unha tradición artística na que 
poderiamos atopar referencias clásicas a ese 
desexo atemporal de alcanzar a perfección 
técnica na representación ou transgresión 
da realidade. Porén, non son deuses nin 
humanos os protagonistas das obras de 
Castro. Agora, a pedra é a figura. E, deste 
xeito, chegamos a un novo paradoxo, unha 
nova volta no desaparafusador da arte. 
Porque o escultor xa non pretende emular  
a Pigmalión, capaz de namorarse de Galatea, 
a fermosa muller que esculpira.



Esqueuomorfo 
e prateresco

Etimoloxicamente, o termo prateresco fai referencia ao oficio 
de prateiro. Pero a súa aplicación no eido da historia da arte 
ten máis que ver con outra disciplina. A arquitectura española 
de finais do século XV, dominada aínda polas estruturas 
construtivas góticas, recóbrese cunha decoración miúda que 
lembraba o minucioso traballo dos ourives. 

O mesmo ocorre co esqueuomorfismo, esa pervivencia 
da forma necesaria e intrínseca ao obxecto orixinal, pero 
que resulta mera decoración no que máis tarde acabe 
substituíndoo. Julio Caro Baroja falaba dunha «adaptación 
dunha forma imposta a un obxecto polo material con que está 
construído, a outro obxecto análogo pero fabricado despois 
con material diverso».

Hai algo deses escultores que traballaban como prateiros 
na obra de Castro, na delicadeza e perfección da súa 
factura, no tamaño dunhas pezas-xoia, e na subversión das 
calidades matéricas que suxire o esqueuomorfismo, por 
exemplo, dos templos dóricos gregos, coas súas gotas e 
triglifos; transmutación marmórea e decorativa de elementos 
estruturais na primitiva arquitectura lígnea.



A obra 
producida

En liña cos obxectivos e características deste 
ciclo expositivo, a individual de Xosé Manuel 
Castro inclúe unha peza de nova produción, 
realizada especificamente para esta mostra 
e para este lugar, co obxectivo de achegar 
ao público o proceso creativo, e de procurar 
unha contextualización da obra en función 
das características, dimensións, iluminación  
e posibilidades de deambulación no espazo.

A xénese dunha obra sempre comeza, en 
realidade, a quilómetros de distancia da sala 
expositiva. É ao produto acabado ao que 
ten acceso, na maioría dos casos, o visitante. 
Por iso, a documentación fotográfica 
ou audiovisual resulta tan reveladora, 
convidando ao público a participar como 
testemuña de todo o proceso, dende o 
inicio ata a súa exhibición en salas.

Na obra producida para o MARCO,  
Unión aparatosa, Castro encara o reto da 
talla en madeira. Formado na pontevedresa 
Escola de Canteiros, o seu medio é outro.  
A materia prima autóctona, o carballo 
galego, o mesmo que o granito ou pedra  
do país, acada a categoría de símbolo.  
O bosque atlántico, a fraga, o monte,  
a deforestación sobre a que se constrúen  
as cidades.



Unicidade

O reto da unicidade, do bloque único de 
mármore, sen engadidos, do que o escultor 
renacentista extraía a figura atrapada nel, 
é por todos coñecido. E, se ben é certo 
que nas pezas de Castro a súa forma 
semella estar xa predeterminada pola 
deusa Xea, a Terra Nai, o respecto case 
místico que o artista sinte polas súas pedras 
non concibe tampouco as ensamblaxes. 
Mais, o verdadeiro desafío agora é outro. 
Estariamos a falar da despetrificación do 
inerte, ou quizais da desfosilización do 
orgánico, quen sabe… Hai segredos que un 
artista non debe revelar nunca, pois din que 
a maxia é filla do misterio.



Pedra 
morceña

O aproveitamento dos recursos que a 
natureza lle ofrece ao ser humano dentro 
do seu hábitat vén sendo práctica habitual 
dende as orixes da humanidade. Por iso, 
a ninguén lle resultará estraño atopar 
nesta mostra seixos, granito, cuarzos e, 
por suposto, as tan características pedras 
morceñas, material así coñecido en 
Ponteceso, concello natal do artista,  
na comarca de Bergantiños. Pois Vilasuso 
segue a ser, aínda hoxe, o lugar no que  
vive o escultor.

Sinónimo de dureza, «morceño» era  
todo aquilo que non podía ser traballado.  
Pero será quizais a súa fermosa alma negra, 
en contraste coa ferreña pel que a envolve 
e protexe, a sorpresa maior; un efecto 
acentuado grazas ao brillante pulido final 
das súas entrañas opacas.

Humilde material dunha Galicia que,  
en palabras de Isidro Parga Pondal 
recollidas na Historia de Galiza de Ramón 
Otero Pedrayo «…é somentes granito e 
xisto». E será precisamente nesa Galicia 
ancestral, auténtica e tradicional, onde luza 
orgulloso unha humildade ennobrecida 
hoxe polas extraordinarias mans de Castro.



Paranoia

A cabalo entre o Barroco e o Neoclasicismo, 
a singular obra dun pouco coñecido 
escultor alemán, Franz Xaver Messerschmidt, 
chegaría a transcender a súa época.  
E, talvez sexa un dos casos máis evidentes 
da suposta relación entre o xenio artístico 
e a loucura dos nacidos baixo o signo de 
Saturno. Paranoia e alucinacións plasmadas 
nas esaxeradas expresións faciais da serie 
que de si mesmo acertou a esculpir, e que 
chamaría bustos de carácter. Algo diso  
hai nos Xestos de Castro, e tamén daqueles 
escravos miguelanxelescos atrapados  
no bloque de pedra e pugnando pola  
súa liberdade.


