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MOCIÓN CONXUNTA DE TODOS OS GRUPOS MUNICIPAIS PARA MANIFESTAR O 
PESAR POLO PASAMENTO DO PINTOR E MÉDICO XULIO MASIDE E SOLICITAR 

QUE POLA COMISIÓN DE HONRAS SE ACORDE ALGÚN RECOÑECEMENTO 
 

 

 
Xulio Maside Medina naceu en Vigo en 1933, viviu na Estrada e trasladouse a Santiago 
de Compostela en 1940, o seu lugar de residencia e de referencia, pois ao morrer o seu 
pai quedou baixo a tutela do seu tío, o pintor Carlos Maside, que foi o seu primeiro 
mestre e influencia decisiva na súa paixón artística, ideario e amor por Galicia.  
 
De Carlos Maside aprendeu as técnicas da pintura, as tendencias artísticas e compartiu 
as formas das paisaxes na súa traxectoria inicial, que deixou atrás cando deu o paso ao 
predominio de liñas, manchas e planos para conformar figuras humanas e motivos 
recorrentes como gatos, cans, cabalos, serpes, paxaros e espellos, que se converteron 
en elementos icónicos na súa obra. 
 
Estudou bacharelato no instituto Xelmírez e despois Medicina na Universidade de 
Santiago de Compostela. En 1959 foi destinado a facer o servizo militar a Madrid, onde 
se relacionou no Círculo de Belas Artes con artistas da época; frecuentou o Café Gijón, 
as exposicións e o ambiente bohemio; ademais de abrirse a influencias impresionistas, 
fauvismo, cubismo e da pintura castelá.  
 
De volta a Santiago, en 1961, participou na creación da Agrupación Cultural O Galo e 
despois dunha pequena mostra na libraría Carballal, situada na rúa do Vilar, en que 
vendeu todas as acuarelas nunha semana, animouse a organizar a súa primeira 
exposición individual no Hostal dos Reis Católicos en 1962.  
 
Como activista cultural, tamén foi dos fundadores de Estampa Popular Galega, nacida 
cos obxectivos da democratización da arte, a innovación e o compromiso político e 
cultural co país; presidiu a Asociación de Artistas Galegos durante unha década; e foi 
integrante do Ateneo de Santiago e do Grupo Nome creado en 1986. 
 
Durante a súa estadía en Barcelona para formarse como médico anestesista no Hospital 
Sant Pau, estabeleceu contacto con grupos vangardistas como O Paso e o catalán Dau al 
Set, ademais de coñecer o grupo informalista de Tàpies. Alí, interesouse polas técnicas 
de gravado e de litografía e estudou no Conservatorio das Artes Gráficas. 
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Cando retornou, exerceu a súa profesión como médico anestesista no Hospital Xeral e 
no Hospital Clínico, até a súa xubilación. Desde 1965, a pintura, o activismo cultural e a 
medicina foron as súas actividades. 
  
Da década de 1970 pódese destacar a súa viaxe a París (Francia) en 1973 en que 
coincidiu con pintores contemporáneos e a súa participación en exposicións 
antifranquistas e pro-amnistía en Milán (Italia) e a partir de 1980 a súa obra estivo 
baixo a influencia de técnicas experimentais de collage, introduciu o uso do acrílico, con 
ambigüidade temática, cores brillantes e grandes formatos, ademais dos debuxos de 
carbonciño, óleos sobre lenzo e gouaches. 
 
Das súas exposicións pódese destacar a participación individual na galería Citania, na 
feira de Arco, na Galería Trinta, na Caixa de Aforros de Vigo; en colectivas na Bienal de 
Pontevedra, na Mostra que trata do Spagna en Milán e Turín (Italia), no Kunst und 
Museumskreis, de Bad Essen (Alemaña), no Auditorio de Galiza en 2014, unha 
antolóxica no Casino ou na Fundación Granell no Pazo de Bendaña en 2021 (Santiago 
de Compostela), entre outras. Tamén exerceu a súa faceta como ilustrador en 
publicacións literarias e nas principais cabeceiras de xornais e revistas galegas. 
 
Xulio Maside Medina, que faleceu o 10 de abril de 2022, foi un referente do ámbito social 
e activista cultural de Santiago de Compostela, sempre acompañado pola súa muller 
María Esther Rodríguez Losada, quen o apoiou no impulso das liberdades creativas. 
 
 
Por todo o exposto anteriormente, solicitamos ao Pleno da Corporación a adopción do 
seguinte, 

ACORDO: 

 

Expresar o fondo pesar da Corporación municipal polo pasamento de Xulio Maside, e 
trasladar á Comisión de Honras e Distincións a proposta de que acorde propoñer o 
debido recoñecemento da cidade a Xulio Maside.   

 

 
 

En Santiago de Compostela, a 26 de abril do 2022 
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Gumersindo Guinarte Cabada                                                Alejandro Sánchez-Brunete Varela 

Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE                      Voceiro do grupo municipal do PP 

 

 

 

 

 

 

Marta Lois González                                                                Goretti Sanmartín Rei  

Voceira do grupo municipal de CA                                      Voceira do grupo municipal do BNG 

 


