
Nesta exposición de Esculturas sentidas 
as figuras cobran vida e dialogan coas 
imaxes nas que se inspiraron, coma se 
esa impactante e desoladora realidade 
mediática se convertese en creación 
escultórica. Leiro non representa, busca 
crear unha escenografía, construíndo 
un sofisticado entramado de xogos 
conceptuais, no que as suas pezas 
entrecruzan diferentes niveis de 
significación, obrigándonos a ir máis aló 
do aparente ou superficial.

Atopamos un Leiro comprometido, un artista do 
seu tempo que converte as obras nun berro ante un 
mundo convulso. Un Leiro humanista que nas súas 
figuracións reflexiona e case nos fai ver a pantalla da 
televisión ou a páxina dun xornal, na forza volumétrica 
das súas pezas. Poderiamos dicir que estas Esculturas 
sentidas funcionan na súa vasta intensidade, na súa 
combinación de crueza e sutileza, de enerxía e certa 
ironía, en obras que emocionan polas súas dimensións 
monumentais, polo seu vigor corporal.
Toda a escultura de Leiro desprende sempre un 
humanismo que chega rapidamente ao espectador, 
espertando un desexo de tocalas e, sobre todo, de 
interrogar estes seres conxelados que nos relatan tantas 
historias. Esa é, sen dúbida, a razón pola que nos chegan 
ao corazón, polo que estas obras só se poden entender 
como esculturas sentidas.
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Cualificar unha obra de arte cun adxectivo que 
apele sen ambaxes á sensibilidade e aos sentimentos 
de quen a concibiu e realizou parece desde logo unha 
obviedade. Se por algo se pode definir un creador 
plástico é precisamente por saber transformar nun relato 
de sensacións e sentimentos o mundo que o rodea. E 
isto que, en principio, semella algo sinxelo, é moito máis 
complexo do que aparenta. Atopar o punto de inflexión 
entre o que se quere relatar ou sobre o que se quere 
facer reflexionar e o xeito en como se transmite, é un 
equilibrio tan difícil e complexo como para determinar a 
propia razón de que unha obra creativa exista ou non.

É evidente que o calificativo de sentidas baixo o que 
Francisco Leiro (Cambados, 1957) aglutina as obras que 
compoñen esta mostra, é unha forma de definición máis 

complexa do que aparenta. Poderiamos dicir que o que 
atopamos aquí é a obra dun Leiro «pouco coñecido», 
«sorprendente» ou incluso «diferente», mais non por 
iso menos complexo, na forma e no fondo, en que é 
capaz de nos impactar emocionalmente coas súas obras. 
Diriamos que estamos ante un artista que suscita unha 
resposta ou mellor un xeito de situarse, de sentirse 
solidario e comprometerse coa realidade, case cotiá, da 
catástrofe, da dor, da especulación, da contaminación 
ambiental, da guerra, da mentira, da corrupción, que se 
segue sentindo impresionado polo que acontece ao seu 
redor e reflexiona sobre a condición humana. 

Ao longo da historia da arte, moitos foron os artistas 
que tamén sentiron ese compromiso e devolvéronnos 
a súa mirada a través das súas obras, chegándonos ao 
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corazón e aos nosos sentimentos. Abonda recordar 
o nome de Pablo Picasso, ese artista que hai poucos 
meses foi redescuberto para Galicia e para A Coruña. 
Cando Picasso coñeceu o bombardeo que a aviación 
alemá aliada do exercito franquista realiza na cidade 
de Guernica en abril de 1937, un día de mercado onde 
practicamente só había mulleres e nenos, sentirá tal 
conmoción que pintará en menos de dous meses, o seu 
Guernica, a obra que se converterá nunha das iconas 
da dor e a brutalidade da guerra, máis importantes do 
século XX.

Tamén Leiro se sentiu conmocionado por moitas 
imaxes da dor e a brutalidade coas que os xornais ou 
pantallas da TV nos bombardean, e que non por seren 
vistas reiteradas veces, deixan de se converter en iconas 
do desastre. Imaxes en branco e negro que en Esculturas 
sentidas serven como referencias, telóns ou envoltorios 
dunhas esculturas que tamén nos emocionan pola súa 
forza expresiva, polas súas complexas relacións formais 
e conceptuais.
De aí o impacto que nos produce nun percorrido pola 
mostra obras como Goma (1994), o corpo inerte e 
inmóbil dun home dentro do improvisado ataúde dunha 
pa escavadora, diante dunha durísima fotografía de 
Jacqueline Arzt, premio Putlizer 1995.
Goma esta inspirada en imaxes como esta aparecidas na 
prensa, onde empregando pas escavadoras se recollían 
os cadaveres da matanza de Ruanda, na que foron 
asasinados entre oitocentas mil e un millón de persoas, 
que se arroxaban ao lago Kivu, xunto a cidade de Goma 
onde estaba o maior campo de refuxiados no vecino país 
do Congo. 

A brutalidade e o horror da guerra son tamén os 
referentes de pezas como Molido (1999), o conflito 
de Bosnia-Herzegovino causada por unha complexa 
combinación de factores políticos e relixiosos. Tomando 
como referencia e telón de fondo unha foto de Peter 
Andrews, a figura aparece representada coma unha 
Pietá, unha nai levando ao fillo morto sobre a súa cabeza 
xa que é o único medio de transporte que ten. O corpo 
dunha extraordianria calidade formal, vai sobre unha 
almofada, o mol ou molido en referencia a coroa feita 
con trapo, coa que as mulleres en Galicia amortecían o 
peso dos fardos ou cestas que transportaban na cabeza. 
A contundencia e sobriedade no tratamento da materia, 
da madeira traballada e desvastada , acrecentan o 
impacto emocional ata un certo sentido de desmesura, 
de falta de límites á hora de chegar ao espectador.
Un dos desastres que non só conmocionaron senón que 
cambiaron a percepción de invunerabilidade da nosa 
sociedade foron os atentados do 11-S. Leiro traslada esa 
conmoción o seu David (2001) realizada en Nova York, 
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logo destes atentados que causaron a morte de máis de 
3 000 persoas, producindo a destrucción, entre outros 
edificios, do emblemático World Trade Center. Leiro 
formula aquí unha alegoría do absurdo de calquera 
acción terrorista. A figura de David sentado na sandalia 
do xigante Goliat móstrase absorto e perdido ante o 
desastre. Pero en realidade non sabemos quen é David 
e quén é Goliat, quen é o gañador e quen o perdedor, xa 
que en realidade as figuras e os seus atributos parecen 
intercambiables. Leiro cuestiona a propia natureza 
do poder e da forza, e dá lugar a un dobre sentido o 
significado da peza.

Pero non só a destrución producida pola guerra ou 
polo terrorismo é un elemento de reflexión, os desastres 
ecolóxicos e medioambientais teñen tamén presenza, 
como o máis próximo a nós, o afundimento do petroleiro 
Prestige. Leiro móstranos unha relectura imponente 
no seu Al paso (2003), unha reflexión sobre aquela 
catástrofe e a solidaridade dos miles de voluntarios 
vindos de todo o mundo e que traballaron recollendo 
o chapapote nas costas e praias contaminadas. 
Estruturada coma se fose un paso da Semana Santa, no 
que a figura masculina que a corona é un voluntario que 
simboliza un colectivo en favor dunha única e heroica 
determinación, movido no seu lento camiñar polas 

botas manchadas de fuel —realmente empregadas 
nos traballos de limpeza— das miles de persoas que 
recolleron o chapapote. 

A mesma idea de catrástrofe ecolóxica está detrás 
de pezas como Requiem (2005), na que dúas esculturas 
en postura de pausa e reflexión, pero vestidas con 
indumentaria adecuada para combater calquera tipo de 
praga química. Leiro inspírase nas figuras que articulan 
o Angelus de Millet, para expresar nesta posta en 
escena, unha reflexión introspectiva e silente dos seus 
protagonistas, tamén traballadores, ante a catastrofe. 
Imaxes cheas de rotundidade no tratamento da materia 
e na forza da súa presenza formal.

A catastrofe natural que acaba coa vida humana 
é a reflexión que está detras de Retén 2 (2005), unha 
homenaxe aos once bombeiros mortos no xigantesco 
incendio que ese ano abordelou parte da provincia de 
Guadalajara. A figura do operario, do home que traballa 
solidariamente é unha homenaxe a eses bombeiros que 
morreron loitando contra o lume. A figura impoñente 
e monumental, observa absorta e impotente o poder 
destrutor das chamas, que converte en cinza o bosque 
que o rodea.
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