
                                                                

 JUAN OLIVEIRA  

UN HOME CHAMADO CABALO

Juan Oliveira nace no 1928 en Tui. Estuda nos xesuítas en Mondariz e posteriormente en Vigo, 
onde  se inicia na monta a cabalo xa que este colexio impartía clases de equitación. Inicia estudos 
de Enxeñería en Madrid e abandónaos para dirixir durante tres lustros a fábrica de galletas do seu 
pai La Peninsular, en Tui, onde  foi presidente da Cámara de Comercio e Vicecónsul de Portugal.

Oliveira  dedica  unha  ampla  atención  aos  cabalos  desde  sempre,  criando,  domando  para 
competición e, sobre todo, convivindo con eles. A súa finca A Lagarteira, ao pé do Monte Aloia 
sempre  foi  un  punto  de  reunión  con  artistas  e  amigos,  Eliseo  Alonso  e  Xavier  Pousa, 
especialmente.

Cando se aproxima aos corenta anos comeza a facer os primeiros ensaios coa escultura, modela 
cabalos con cera axudándose con arames e paus. Estes traballos son apreciados polos seus amigos 
artistas que xa intúen que están diante dun inminente escultor.

No ano 1969 obtén o primeiro premio na Bienal de Arte da Deputación de Pontevedra pola obra 
Alegría,  un  cabalo  apoiado  nas  súas  patas  dianteiras.  A  excelente  crítica  dos  medios  de 
comunicación  anímao  a  continuar  neste  camiño,  a  abandonar  todos  os  traballos  e  dedicarse 
obsesivamente á escultura, cando xa nacera a quinta filla.

Ao ano seguinte, Oliveira preséntase ao mesmo certame, nesta ocasión internacional, e acada a 
medalla de ouro por diante dunha vintena de recoñecidos  escultores.

A partir de aquí comeza a actividade como escultor volcado coa súa obra. Chegan exposicións en 
Madrid, Barcelona, Vigo, Xerez, A Coruña, Caracas, Dublín, Ostende...

A súa obra monumental encóntrase en lugares como o aeroporto de Barajas coa figura de Pegaso, 
no Zoolóxico de Madrid co Can de Palleiro, en Sabucedo coas portas do Curro, en Menorca co 
Monumento ao cabalo, en Lalín coa  Pelexa de cabalos, en Tui co  Trío de cabalos, en Vigo co 
Monumento  a  Europa,  coa  Espiral  de  cabalos da  Praza  de  España  e  cos  Xinetes  a  cabalo 
coroando o edificio do Teatro García Barbón do arquitecto Antonio Palacios, en Viana do Castelo 
coa aposta vangardista do Cabalo furado ou no exterior do aeroporto de Santiago cun Altorelevo. 
O resto da súa obra encóntrase en museos e galerías de arte. 

Juan José Oliveira Viéitez faleceu o 16 de abril de 2002.



Na Terra de Turonio deixaría a maior parte da súa obra de maiores dimensións.

En Vigo:
Monumento Europa. Praia de Samil. 1989. Situada na praia de Samil, simboliza o mítico rapto de 
Europa. Ten sete metros de altura e un peso de 1.500 quilogramos.
Cabalos no teatro García Barbón. 1990. Dous cabalos que erguen os seus corpos no inicio dun 
salto situados na parte superior frontal  dunha construción  neobrarroca de Antonio Palacios.
Espiral de cabalos. Praza de España. 1991. Cinco cabalos ascenden por unha espiral de pedras e 
auga de case 20 metros de altura. É a obra máis espectacular e a que identifica a Vigo cos cabalos 
ceibes no monte.

En Tui:
Puxanza.1998. Tres poldros fuxindo á carreira  atropeladamente no que un deles está no aire. 
Trátase dunha homenaxe do escultor á súa vila natal, Tui.

En Baiona: 
Monumento a Alfonso VIII de Galicia. 2001.  Monumento dedicado ao rei protector de Baiona. 
Unha singular estatua ecuestre no que o escultor modela a figura do cabalo galego equiparándoo 
na súa nobreza á figura do rei, que aparece de pé ao seu lado. 

O que dixeron de Oliveira:

“Un domador-escultor de cabalos. Un feito no frecuente na obra expositiva española“ (Castro 
Arines. Informaciones. Madrid)

“As esculturas de Oliveira que presenta Oliveira compoñen toda unha teoría equina, case diría un 
poema épico dedicado aos xestos, ás actitudes e aos momentos culminantes na vida dos cabalos “. 
(Santos Torroella. El Noticiero universal).

“Na súa obra máis recente chega a apurar até a síntese esa harmonía entre movemento e nobreza 
propia do cabalo.” (Fernando Gómez. La Vanguardia).

“…o meu pai chegou á escultura dun xeito fortuíto. Era unha persoa que estaba namorado dos  
cabalos. Tiña unha finca ao pé do Monte Aloia, chamada A Lagarteira. Ocupábase, sen moito 
éxito, de manter unhas granxas de porcos, coellos e galiñas. Sempre rodeado dos seus cabalos.
Unha día, Picallo, un escultor veciño pediulle que lle deixase ver os seus cabalos para facer  
unha reprodución dun deles. Así foi como empezou a esculpilo e o meu pai íao corrixindo, ata  
que lle dixo:  “Faino ti!”
Finalmente rematou por facela el. Ese día achegáronse pola finca os seus amigos Eliseo Alonso e 
Xavier Pousa, quedaron abraiados e loubáronlle a Picallo a súa obra, pero este confesoulles que  
a fixera Oliveira.
Animado polas críticas que recibe dos seus amigos artistas, empeza a facer unha escultura dun  
cabalo, con tan boa fortuna que se presenta á Bienal de Arte de Pontevedra e gaña o primeiro  
premio. Xa case tiña 40 anos, e de pronto, eu e as miñas 4 irmás pasamos a ter un pai escultor.
Agora temos o recordo da súa obra. O meu soño é facer na finca de Tui o Museo Juan Oliveira. 
Se cadra, algún día pode ser realidade.”

Mercedes Oliveira Malvar



Espiral da Praza de España. Vigo.



Europa. Samil. Vigo.



Parella de cabalos. Lalín.



Rei Alfonso VIII. Baiona.



Monumento ao Cabalo. Menorca.


