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1. Contextualización
Laxeiro é unha figura central da cultura galega do século XX pola súa achega á renovación
e á vangarda nas artes.
O seu impacto no mundo da creación artística, 25 anos despois do seu falecemento, segue
a ser incuestionable, tanto dentro como fóra das nosas fronteiras.
Pero a pegada de Laxeiro non só se circunscribe a este ámbito. O artista lalinense conseguiu
a aprobación popular dos galegos máis alá do ámbito pictórico e académico.
Baixo esta premisa e co motivo de ser protagonista no Día das Artes Galegas de 2022, a
Xunta de Galicia porá en marcha unha programación especial para difundir a súa obra e o
legado en colaboración coa Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario
(RAGBA), o concello de Lalín e outras entidades culturais.
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2. Biografía
José Otero Abeledo (Lalín, 1908 – Vigo, 1996),
coñecido como Laxeiro, foi un dos maiores
expoñentes da vangarda artística galega.
Co seu inconfundible trazo, este lalinense universal
levou a esencia de Galicia polo mundo, converténdose
nun referente das nosas artes plásticas.
Desde os seus inicios, Laxeiro estivo influenciado
polo rural no que naceu e pasou a súa infancia.
O pintor soubo absorber a cultura popular galega e
transformala nunha obra innovadora que irá
perfeccionando ao longo dos anos.

Jose Otero Abeledo,
coñecido como Laxeiro

Os seus traballos encadraranse no grupo dos
Renovadores, aínda que o relato de vida e as
influencias de Laxeiro farán que gocen dun estilo
único e inconfundible.
Despois de residir en diferentes cidades españolas, nas
que irá evolucionando artisticamente, nos anos
cincuenta recalará en Bos Aires onde fixará a súa
residencia ata 1970.
Este será o seu período de maior estabilidade
profesional, no que experimentará con novos estilos
e linguaxes.
Á súa volta a Galicia sucederanse as homenaxes e
recoñecementos. Laxeiro gozará dun merecido
prestixio ata o seu falecemento en 1996.
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3. Día das Artes Galegas 2022
A Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario (RAGBA), en sesión
ordinaria, celebrada no mes de xuño, acordou homenaxear a Laxeiro durante o 2022
dedicándolle o Día das Artes Galegas, que se celebra cada 1 de abril.
A Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario (RAGBA) creou este
recoñecemento anual en 2015 e, ata o de agora, foron protagonistas desta celebración:

Maestre Mateo

2015

Maruxa Mallo

2016

2017

Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao

Luís Seoane

2018

Alejandro
de la Sota

2019

Domingo de Andrade

2020

2021

Domingo de Andrade

2022

Laxeiro

O acto académico do Días das Artes Galegas de 2022 celebrarase no concello de Lalín.

DATAS

1 de abril de 2022

LUGAR

Lalín

Colaboran:
Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario (RAGBA).
Concello de Lalín.
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4. Programación
A Xunta de Galicia conmemorará o vindeiro ano Laxeiro 2022 cunha programación diversa
e plural que incluirá proxectos vinculados á difusión do legado artístico de Laxeiro.
Con esta programación o Goberno autonómico quere promover o traballo de Laxeiro tanto
dentro como fóra da Comunidade, como un dos maiores expoñentes da vangarda artística
galega. A continuación, mencionamos algunhas das actividades programadas:

Creación dun espazo dixital na web cultura.gal.

Realización dun logo do Ano Laxeiro 2022 da autoría de Antón Lamazares.

Exposición “Foi un home. Laxeiro en América (Bos Aires, 1951-1970)”.

Simposio sobre a figura de Laxeiro.

Materiais didácticos sobre a obra de Laxeiro.

Peza musical co nome de Laxeiro.

Documental “O meu veciño Laxeiro”.
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4.1. Creación dun espazo dixital na web cultura.gal
Creación e posta en produción dun espazo dixital que contará coa programación cultural e
iniciativas que conmemoran o ano Laxeiro 2022, aloxado no dominio cultura.gal.

DATA DE POSTA EN LIÑA

WEB

Xaneiro de 2022

https://cultura.gal/
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4.2. Realización dun logo do Ano Laxeiro 2022 da autoría de Antón
Lamazares
Realización dun logo do Ano Laxeiro 2022 a cargo do pintor lalinense Antón Lamazares
Silva.
Antón Lamazares é un artista lalinense que evoluciona dende un inicial expresionismo
lúdico, avanzando cara ao informalismo e á abstracción, cunha deriva minimalista na súa
última etapa, na que acolle o diálogo entre alma e memoria, e tamén entre sensualidade e
espiritualidade, onirismo e poesía.
Cunha consolidada proxección internacional, as súas pezas foron expostas en numerosas
cidades de distintos continentes, e está tamén presente nas coleccións dos grandes centros
da arte como o Museo Nacional Reina Sofía ou o Centro Galego de Arte
Contemporánea, así como nas máis importantes coleccións privadas e en fundacións.

DATAS

Xaneiro de 2022
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4.3. Exposición “Foi un home. Laxeiro en América (Bos Aires,
1951-1970)”
Co título dunha destacada obra de Laxeiro dos anos sesenta, Foi un home (1963), a mostra
quere desenvolver unha nova ollada sobre a obra de José Otero Abeledo (Laxeiro) de plena
madurez, a que realiza durante a súa longa estadía arxentina entre 1951 e 1970.
No caso particular de Laxeiro, a partir desta mostra decide quedar na Arxentina,
participando na evolución da arte galega desde América, incorporándose ao ambiente
cultural e artístico do exilio galego.
A exposición contará coa edición dun libro-catálogo.

Colaboran:
Concello de Lalín.
Real Academia de Belas Artes de San Fernando (Madrid).
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).
Fundación Cidade da Cultura.
Embaixada de España en Francia.

DATAS

LUGARES

Abril a Decembro de 2022

Lalín – Santiago de Compostela – Madrid - París
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4.4. Simposio sobre a figura de Laxeiro
A Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario (RAGBA) celebrará un
simposio académico sobre a figura de Laxeiro, que terá lugar no Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC).
Reunirá a referentes das artes plásticas e de investigación académica que abordarán a
figura de Laxeiro e o seu contexto cultural e social.

Colaboran:
Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario (RAGBA).
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).

DATAS

Xuño 2022

LUGAR

Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)

4.5. Materiais didácticos sobre a obra de Laxeiro
En colaboración coa Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario (RAGBA)
producirase material divulgativo sobre a figura de Laxeiro, que servirá como recurso
didáctico para os centros educativos de Galicia.

Colaboran:
Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario (RAGBA).

DATAS

Maio 2022

PROGRAMACIÓN ANO LAXEIRO 2022

Páxina 10

4.6. Peza musical co nome de Laxeiro
Elaboración dunha peza musical co nome de Laxeiro realizada polo compositor José Luís
Represas denominada “A fantasía musical Pintor Laxeiro”. Búscase unha melodía popular
que se vincule con Laxeiro e tamén co Concello de Lalín.

Colabora:
Concello de Lalín

DATAS

ESTREA

Abril 2022

Lalín

4.7. Documental “O meu veciño Laxeiro”
O documental “O meu veciño Laxeiro” abarca o percorrido vital e artístico de Laxeiro no
seu paso por Lalín, Vigo e o vínculo con Arxentina.

Colabora:
Concello de Lalín

DATAS

ESTREA

Maio 2022

Lalín
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A actualización da programación estará accesible na páxina web www.cultura.gal e está
suxeita á situación sanitaria, de maneira que pode sufrir modificacións, das que se
informará en dita páxina.
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