
Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga68

PINTURA E FOTOGRAFÍA NO S.XIX: 
UNHA APROXIMACIÓN Á OBRA DE 
DIONISIO FIERROS.

1.- Introdución.

Este artigo non pretende percorrer a vida e obra do 
pintor asturiano Dionisio Fierros, senón que é un 
achegamento á mesma dende un punto de vista non 
so pictórico, relacionándoa con outras manifestacións 
artísticas da época como a fotografía ou o gravado 
remarcando algúns aspectos comúns a todas elas 
que, paréceme, poden ser interesantes para un mellor 
entendemento da mesma.

A fotografía, que nace en Francia en 1826-27, da man 
de Jean Nicéphore Niépce, estenderase rapidamente e 
evolucionará ao longo do século, ao principio seguindo 
unha estética común á pintura, e máis tarde cunha 
traxectoria propia, servindo de medio para retratar 
individuos de todas condicións e clases sociais.

Tamén vai ser un alicerce para as publicacións 
(prensa e libros), que baseándose en técnicas como 
o fotogravado (impresión fotográfica sobre unha placa 
de metal, que se incide para entintarse logo e imprimir 
copias), difundirán noticias de toda índole, con imaxes 
próximas ao lector.

O gravado, nas súas vertentes de xilografía (gravado 
sobre madeira), calcografía (sobre metal), e litografía 
(pintura graxa sobre pedra calcaria porosa), basearase 
moitas veces na fotografía, permitindo así que os 
técnicos puidesen trasladar a imaxe á matriz máis 
comodamente, captando a maior cantidade de detalles 
posible.

Pareceume especialmente interesante neste senso a 
obra de Dionisio Fierros por dúas razóns:

-A primeira porque é un pintor con raíces 
asturgalaicas.

-A segunda porque é un artista fortemente marcado 
polas correntes estéticas e ideolóxicas da súa época.

Durante a súa etapa de formación en Madrid, na 
Academia de San Fernando e no taller dos Madrazo, 
relaciónase co máis selecto do mundo artístico e a 
intelectualidade madrileña, e esta relación será unha 
constante ao longo da súa vida.

Na década de 1850 a 1860 pertence posiblemente 
ao círculo do pintor Manuel Castellano, xuntamente 
cos Madrazo e outros artistas madrileños. Con este 
grupo relaciónase o fotógrafo inglés Charles Clifford, 
e probablemente máis tarde o francés Jean Laurent, 
ambos afincados na capital.

O interese de Castellano pola fotografía é notorio. 
Actualmente o seu arquivo, composto por máis de 
vinte e dous mil retratos, propiedade da Biblioteca 
Nacional, está sendo dixitalizado para pórse a 
disposición dos investigadores. Proba desta relación 
é o retrato que Fierros fai a Manuel Castellano, que 
na actualidade é propiedade do Museo del Prado, e 
exhíbese nas dependencias anexas ao Convento de 
los Jerónimos.

Penso pois, que a partir de aí non debemos separar a 
súa traxectoria artística da súa vida privada, posto que 
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foi un pintor que tivo acceso, desde o comezo da súa 
carreira, aos adiantos técnicos e ás correntes artísticas 
máis avanzadas da súa época.

Nel únense a tradición do taller neoclásico e 
“nazareno” de José e Federico de Madrazo, o 
romanticismo máis puro, e os avances do realismo e 
impresionismo francés coa súa ausencia de sombras 
negras e densos empastes de cor pura.

Desde a súa etapa de formación ata a súa morte 
soubo levar estes influxos cunha gran coherencia, 
tinguindo a súa obra de nostalxia, lirismo e vitalidade, 
cun debuxo áxil e preciso e un notorio dominio da cor.

Pero tamén utilizou e serviuse da fotografía para as 
súas composicións e retratos, como gran parte dos 
pintores do século XIX.

No presente artigo preténdese pór de manifesto esta 
interrelación entre pintura e fotografía, suxerindo que 
o seu estudo conxunto podería ser enriquecedor, 
posto que na sociedade da época, ás veces, a liña 
divisoria entre elas é moi fráxil, aínda que cada una 
teña medios de expresión propios.

Recordemos brevemente algúns datos biográficos do 
artista.

2.- Biografía.

Naceu en Ballota (Cudillero) o 5 de maio de 1827, 
nunha familia de campesiños acomodados: os seus 
pais, Nicolás Fernández Fierros e María Álvarez del 
Valle eran do mesmo lugar, el máis tarde asinará as 
súas obras como Dionisio Fierros, empregando tamén 
Dionisio Fierros Álvarez.

O 15 de maio de 1841, con 14 anos acabados de 
cumprir, parte cara a Madrid coa finalidade de aprender 
o oficio de xastre no taller dun tío seu, de posición 
acomodada. Non gustándolle este oficio -e por 
mediación daquel- consegue entrar como aprendiz de 
mordomo en casa dos marqueses de San Adrián, cos 
que chegará a establecer unha relación moi especial, 
en concreto co marqués de Castelforte, primoxénito 
da familia, co que manterá unha duradeira amizade. 
Coñecedores os marqueses da aptitude do mozo 

para o debuxo decidiron levalo ao estudio de José 
de Madrazo, reputado pintor de cámara do rei Carlos 
IV, Director do Museo do Prado e Director da Real 
Academia de San Fernando, para que se formase.

De 1841 a 1844, o mozo Dionisio realiza a aprendizaxe 
de debuxo e pintura neste taller, para pasar a 
continuación ao estudio do fillo do pintor, Federico 
de Madrazo, discípulo avantaxado do seu pai, que 
era doce anos maior que Fierros e que estudara en 
París no taller de Ingres e en Roma. Non se sabe con 
exactitude o tempo que permanece con el pero si que 
toma clases de pintura ata 18551. Segundo o propio 
Dionisio escribe nas súas memorias en todo ese 
tempo “no salí de Madrid”, aínda que J. Vila Pastur 
cuestiónao2.

O que é indubidable é que a influencia de Madrazo 
foi decisiva para el, non só pola súa adhesión á moda 
romántica, se non porque con el tomará contacto coa 
vangarda intelectual madrileña (artística, literaria, etc.).

Segundo as súas palabras, en xullo de 1855 marchou 
a Santiago de Compostela, onde permaneceu durante 
tres anos nos que fixo “seis cuadros de costumbres” 
e “varios retratos”. Os primeiros presentounos 
na Exposición de Madrid de 1860, gañando varias 
medallas.

A pesar de que non deixa de facer retratos, segue 
o seu interese polo cadro de costumes. De 1862 
a 1864 viaxa por terras salmantinas pintando 
paisaxes e cadros de xénero que encadrariamos no 
pintoresquismo ou tipismo, tan de moda na época. 
Segue obtendo medallas e diplomas e de 1866 a 1871 
poucas son as noticias que del se teñen. Crese que 
alterna a súa estancia en Madrid con viaxes á súa terra 
natal e quizais fora de España. Na Corte, pinta cadros 
de personaxes da vida madrileña e varios retratos da 
familia real.

A finais de 1872 comeza a súa segunda estancia en 
Galicia, que durará ata 1874. Vai ser decisiva na súa 
pintura e na súa vida. Instálase en Santiago, onde 
pintará numerosos retratos, sobre todo para a nobreza, 
clero e alta burguesía, algúns irán parar a diversos 

1 J.Villa Pastur. Dionisio Fierros. XXV Certamen Nacional de Pintura 
de Luarca. Luarca, 1994, p. 21.

2 J.Villa Pastur. Idem, p. 22.
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puntos da xeografía española. Fai frecuentes viaxes á 
súa terra natal, con estancias en Ribadeo onde realiza 
varios encargos e namórase de Antonia Carreira, unha 
moza de vinte e un anos, filla do dono da pousada 
onde se aloxaba. O 24 de novembro de 1873 a parella 
contrae matrimonio na devandita vila e logo da voda 
trasládanse á Coruña, onde permanecerán ata finais 
de 1876.

En 1877 instálanse en Madrid para cumprir cos 
numerosos encargos. Alí nacen os seus tres primeiros 
fillos, que non superarán os dous anos.

A finais de 1878 trasládanse a Oviedo, onde residirán 
ata a súa morte, e onde nacerán outros catro fillos, 
dos cales so sobrevivirán tres. O pintor realizará 
numerosas viaxes, a Madrid por motivos de traballo, 
ao estranxeiro, concretamente a Italia e Centroeuropa, 
sen contar coas tempadas de vacacións en Ribadeo, 
Ballota e Luarca. É a súa época máis frutífera, faranlle 
numerosos encargos, para institucións públicas e 
particulares, neles fará gala dunha pincelada máis solta 
e luminosa.

En 1894 morre en Madrid de forma repentina.

Durante á súa dilatada traxectoria pictórica trata una 
temática moi diversa: retrato, paisaxe, pintura de 
Historia, pero será cos cadros de costumes cos que 
alcanza maior éxito a nivel nacional e internacional, 
gañando varias medallas e mencións de honra dentro 
e fora de España.

3. Pintura Costumista.

A pintura costumista é un xénero moi traballado 
polos pintores españois do século XIX que consiste 
na captación de tipos populares, coa pretensión de 
ser representativos de distintos lugares da nosa 
xeografía, quizais unha visión nostálxica e tradicional 
nunha sociedade que está cambiando rapidamente. 
Diversos autores opinan que o xeito de facer de 
Fierros é máis fresco e próximo que o da maioría dos 
seus contemporáneos, como Valeriano Bécquer, por 
exemplo.

Non vou seguir nesta análise a orde tradicional que 
se establece ao falar da súa pintura, senón que ao 
relacionala coa fotografía, vou analizar algunhas obras 
illadas que neste aspecto parécenme fundamentais.

Comezarei por unha obra titulada La Picota, que o 
historiador asturiano J. Vila Pastur3 sitúa entre 1862 e 
1864, durante a súa viaxe por terras salmantinas, do 
mesmo xeito que López Vázquez4.

É un cadro no que se mestura un costumismo -tan en 
boga no romanticismo- ou o “tipismo” -non pretende 
un achegamento ao modelo senón unha visión 
idealizada da realidade- cun tratamento da paisaxe que 
Vila Pastur define así:

“En La Picota esas lejanías constituyen el 
encanto mayor del cuadro. La calle rural, con 
sus pintorescas casas de piedra, los ondulados 
cerros del fondo, así como la luz que baña la 
escena representada, y las zonas transparentes 
y ricas en medios tonos firmemente matizados, 
que recorren el cuadro son en él mucho más 
decisivos que su contenido argumental. Si en 
La Romería5 prescindimos de las figuras nos 
quedaría únicamente un escenario inerte. La 
Picota, en cambio, sin figuras, seguiría siendo un 
cuadro igual, por lo menos, al que es con esas 
figuras”6.

3 J. Villa Pastur, Idem, p. 31.

4 J.M. López Vázquez, Arte Contemporánea, Colección Galicia Arte. 
T.XV, A Coruña, 1993, p .166.

5 J. Villa Pastur, Idem, p. 77.

6 J. Villa Pastur, Idem, Ibidem.



PINTURA E FOTOGRAFÍA NO S.XIX:  

UNHA APROXIMACIÓN Á OBRA DE DIONISIO FIERROS.

Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga 71

Lám. 1: La Picota. Dionisio Fierros. Óleo sobre lenzo. Coleción 
Moreno. Bos Aires.

Jesús Vila Pastur dinos tamén que este lenzo, 
“fundamental en la obra del pintor” atópase 
actualmente en América -non precisa localización 
algunha- e baseou o seu estudo en reproducións7. 
Na obra de Leopoldo Basa, Dionisio Fierros, editada 
en Bos Aires en 1909, que en realidade é un catálogo 
realizado pola “Casa Jacobo Peuser” da colección 
pictórica dos irmáns Pedro Mª. e Juan Moreno, 
empresarios e mecenas ribadenses establecidos en 
dita capital, reprodúcese esa obra xunto con outras de 
costumes, estudos, paisaxes e retratos8.

Actualmente este cadro atópase nunha colección 
privada española, o cal nos permite apreciar o seu 

7 J. Villa Pastur, Idem, p .56.

8 L. Basa Villadefrancos, Dionisio Fierros. Bos Aires, 1909, p .32.

auténtico aspecto: a cor monótona da paisaxe 
estremeña (verdes e ocres) á luz do mediodía que 
describe poucas sombras facéndonos case sentir 
o sol con toda a súa forza, a profundidade espacial 
matizada pola luz. O sentido da realidade e a captación 
dos detalles -na que Fierros e un mestre dende moi 
novo- fan deste lenzo, de pequenas dimensións, una 
obra magnífica.

Lám. 2: La Picota. Dionisio Fierros. Óleo sobre lenzo. Colección 
Particular. Fotografía L.Trenado. 30x25cm

A escena desenvólvese no medio rural con fondo de 
paisaxe, muros de pedra, casas grandes, un camiño e 
no centro unha picota gótica ante a cal unha rapariga, 
quizais acusada por diversos estamentos da sociedade 
local, mira con valentía ao espectador.

Os pintores románticos gustan da arquitectura gótica, 
que a miúdo reproducen nos seus cadros, xa sexa 
como elementos illados, como neste caso, ou en 



Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga72

vistas interiores ou exteriores. O tema da picota e os 
acusados ante a mesma ten fortes raíces medievais, 
e estes temas polo seu dramatismo son tamén moi 
tratados nestes momentos.

Ao redor da rapariga podemos ver a varias personaxes, 
á esquerda do cadro unha muller miúda, coa cabeza 
baixa, arroupada co seu mantón, ¿un familiar? Á 
dereita representantes dos diversos estamentos 
xerárquicos, un cura, varios cabaleiros con sombreiro 
de copa e un militar con uniforme da época, completan 
a composición. Nun segundo plano, varias personaxes 
do pobo contemplan o que sucede, perfectamente 
integradas na paisaxe.

Esta obra, que os especialistas sitúan na súa 
época salmantina, non representa unha paisaxe de 
Salamanca. Toma como motivo central a coñecida 
Picota, importante monumento artístico de Jarandilla 
de la Vera, en Cáceres, que aínda hoxe constitúe un 
dos atractivos turísticos deste pobo, e foi plasmada 
nunha fotografía de Clifford, magnífico fotógrafo 
inglés establecido desde 1855 na Corte de Isabel II, 
ao servizo da propia raíña, á que acompañou nas súas 
viaxes oficiais, entre 1856 e 1863, ano en que morreu. 
Este dato foi reseñado pola profesora García de Quirós 
da Universidade de Oviedo, que establece a relación 
entre o cadro de Fierros e a fotografía9.

Clifford, nestas viaxes realizou centos de fotografías 
publicadas en diversos álbums. Esta, titulada Jarandilla 
de la Vera, pertence a Viaje a las provincias de Toledo 
y Extremadura, álbum publicado en 1858 e composto 
por 28 fotografías10. Publio López Mondéjar11 
reproduciuna nos seus libros en numerosas ocasións.

O pintor non cambiou nada, só a figura feminina 

9 R. García de Quirós, “Dionisio Fierros” Enciclopedia de Artistas 
Asturianos, vol. I. Oviedo 2002, p.111.

10 I. Coloma Martí,  I. Coloma Martí, La forma fotográfica (Fotografía en España 1839-
1939). Málaga, 1986, p. 96.

P. López Mondéjar, Historia de la fotografía en España. Barcelona, 
2005, p .41.

L. Fontanella, Historia de la fotografía en España desde sus orígenes 
hasta 1900. Madrid, 1981, p. 62.

11 P. López  P. López Mondéjar. Historia de la fotografía en España. Barcelona, 
2005, p .139.

central, a rapariga protagonista, centro óptico do 
cadro, que destaca neste polo forte colorido azul da 
súa saia e o vermello do chal típico das xentes destas 
comarcas estremeñas e do sur de Salamanca.

Varía sen embargo a súa actitude, pois ten o rostro 
volto cara ao espectador.

Lam. 3: Jarandilla de la Vera. Charles Clifford. Fotografía á albumina. 
1858. 38x30 cm. Colección particular.

Case con toda seguridade esta foto está feita a partir 
dun negativo de vidro (38x30 cm) o máis usado na 
época pola súa nitidez. É un positivo á albumina de 
gran calidade. Posiblemente tomouse a unha hora 
avanzada da mañá, cando o sol estaba no seu apoxeo, 
por varias razóns:

A sombra da picota é alargada e hai gran cantidade 
de luz, aínda que as imaxes non se ven difusas nin 
sobreexpostas.
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A pesar da redución dos tempos de exposición, é difícil 
aguantar tanto tempo inmóbil a pleno sol e tendo en 
conta o rigor do clima estremeño aínda máis, o clérigo 
(en primeiro termo con sombreiro) estase movendo e 
sae algo borroso.

Aínda que non é un fotógrafo pictorialista en toda a 
extensión da palabra, é dicir, que non forma parte do 
movemento fotográfico do mesmo nome desenvolvido 
en Europa, sobre todo en Inglaterra, no que se imita a 
pintura con técnicas fotográficas, pretendendo crear os 
mesmos efectos lumínicos, compositivos, etc, Clifford 
déixase influír pola pintura nas súas composicións e en 
case todas as súas vistas de cidades e monumentos 
capta o ambiente xeral, pero se detén resaltando un 
obxecto determinado -neste caso a picota- que serve 
como base ou centro óptico da obra. Esta unicidade 
ambiental é a que fundamenta o xuízo de Vila Pastur, 
cando di, -ao referirse ao cadro-, que se quitásemos as 
personaxes sería igualmente coherente. Poderiamos 
considerar unha composición triangular cuxo vértice 
superior é o remate do monumento.

Poderíase facer un estudo sociolóxico desta escena: 
a acusada no alto dos chanzos. Ao comezo dos 
mesmos, outra figura feminina de costas arroupada 
co mantón, probablemente relacionada coa primeira, 
porque se adiviña angustiada. Os acusadores, o clérigo 
que recolle a súa capa para non mancharse; varios 
individuos vestidos con traxe, bastón e sombreiro de 
copa, ¿o xuíz?, ¿o alcalde?, ¿o notario? Tamén aparece 
o militar que mira orgulloso á cámara. As posturas dos 
acusadores contrapóñense ás das mulleres que están 
cohibidas e ás que non se lles ve a cara.

Con todo nesta foto, como en todas as demais 
das súas Viaxes por España, Clifford non busca 
a penetración psicolóxica nin a profundidade de 
sentimentos nas súas personaxes, elas están aí 
habitando a paisaxe, dándolle credibilidade e vida, 
“posando”. Os seus álbums sono de vistas (lugares 
curiosos e artísticos) e costumes.

Formulémonos agora unhas cantas cuestións:

¿En que ano foi pintado este cadro?

Cuestión difícil de saber pois non está datado. Se a 
foto de Clifford foi publicada en 1858, a súa execución 

ten que ser posterior. Vila Pastur supón que foi 
realizado entre 1862 e 1864 durante a súa viaxe 
a terras salmantinas. Eu creo que o pintou no seu 
estudio madrileño, antes ou logo de devandita viaxe.

¿Con que finalidade o fixo?

Non sabemos se foi un encargo ou o fixo por vontade 
propia, inda que eu me inclino por esto último, que 
sería un ensaio que fixo a partires da fotografía de 
Clifford sen intención de vendelo.

Non sabemos se representa unhas personaxes que 
queren ser retratadas, ou é sinxelamente un cadro de 
costumes.

O feito de que en 1909 figure na colección dos Irmáns 
Moreno, fai pensar que entrou no lote que estes lle 
compraron ao artista. Esta hipótese queda avalada 
porque figura na lista das obras que se atopaban no 
seu estudio de Oviedo, postas á venda en setembro 
de 1894, tres meses despois da súa morte, na 
Academia Provincial de Belas Artes de San Salvador 
de Oviedo12.

O que está claro é que o seu propio título, La Picota, 
indica que o autor non quixo enmascarar o lugar 
que se representa nin o asunto ao que se refire. A 
inspiración na fotografía está ben patente e non se 
molesta en disimulalo, polo tanto penso que non 
a fixo para ningún concurso oficial, senón como 
capricho persoal. Ademais, teñamos en conta que os 
álbums de Clifford -posiblemente amigo persoal seu- 
eran tremendamente coñecidos e valorados entre a 
nobreza e burguesía decimonónicas.

Pero por mor doutros datos sacados á luz poden 
facerse novas consideracións.

Segundo Lee Fontanella13, esta fotografía que se 
reproduce no libro Clifford en España: un fotógrafo na 
Corte de Isabel II, foi seguramente presentada polo 

12 Academia Provincial de Bellas Artes de San Salvador de  Academia Provincial de Bellas Artes de San Salvador de Academia Provincial de Bellas Artes de San Salvador de 
Oviedo.”Exposición-venta de varios cuadros y acuarelas de D. Dio-
nisio Fierros y Álvarez pintor y discípulo de D. José, D. Federico y 
D. Luis de Madrazo”.Oviedo, 1894. Establecimiento tipográfico de 
Vicente Brid.

13 L. Fontanella.  L. Fontanella. Clifford en España: un fotógrafo en la Corte de Isa-
bel II. Madrid, 1999. p. 120.
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fotógrafo á raíña e probablemente tamén á infanta, 
durante a terceira semana de xullo de 1858. Deduce 
isto a partir dun comentario aparecido en El Museo 
Universal14 nº 14, ano II, do día 30 do mesmo mes. 
Nesta publicación, de marcado carácter cultural na 
que se recollían noticias da actualidade do momento 
dándose conta das novidades artísticas e políticas, 
tamén se publican artigos de carácter histórico, 
como un sobre a vida do emperador Carlos V, e a 
súa estancia no mosteiro de Yuste, no cal aparece 
a fotografía titulada Yuste, realizada por Clifford e 
pertencente ó mesmo cartafol que Jarandilla de la Vera. 
A reprodución fíxose mediante a técnica do gravado 
-quizais fotogravado- con total fidelidade porque a 
escena é idéntica, ata as personaxes que aparecen 
entre as ruínas do mosteiro de Yuste, -un clérigo e 
un cabaleiro-, son as mesmas que atopamos en La 
Picota. O máis curioso é que no gravado publicado 
no Museo Universal, aparece o nome do gravador e 
non o do fotógrafo. E subliño o de “curioso” porque 
noutras reproducións correspondentes a números 
posteriores, baixo as fotos e á beira do título pode 
lerse: “Fotografía del señor Clifford”.

Un dos retratados na fotografía en primeiro termo, un 
cabaleiro de aspecto miúdo con perilla e barba e logo 
pintado por Fierros, segundo Lee Fontanella, pode 
ser o Duque de Frías. Emparentado cos Téllez-Girón, 
respondía ao nome de Don José María Bernardino 
Fernández de Velasco y Jaspe (1836-1888), era fillo 
do político e poeta Bernardino Fernández de Velasco 
(1783-1851).

Clifford fixo a viaxe a Toledo e a Estremadura co 
duque como mecenas e na súa compañía. O nobre 
tiña propiedades na zona de Madrigal de la Vera e 
Jarandilla, e Lee Fontanella di no seu libro15: “Veo en 
esta serie de fotografías un aparente intento de vincular 
la excursión contemporánea con las posesiones del 
Duque de Frías y al marqués de Mirabel con la pasada 
grandeza imperial de Carlos V”.

Na súa excursión por Estremadura visita lugares 
emblemáticos e saca fotografías de gran contido 
histórico. O mosteiro de Yuste, último retiro do 
emperador Carlos V, que era propiedade do marqués 

14  El Museo Universal, nº 14. 30/7/1858.

15 L. Fontanella,  L. Fontanella, Idem, p .107.

de Mirabel, aparece en estado ruinoso na fotografía 
que Clifford dedícalle a este monumento, fainos 
reflexionar sobre o antes e o agora, sobre a antiga 
grandeza de España. Este é un tema moi de moda 
nestes momentos, como podemos ler en El Museo 
Universal. A nostalxia do pasado, as ruínas, a incerteza 
do futuro, son moitas veces protagonistas das 
novelas románticas e das obras de arte. Pero tamén 
nesa nostalxia dun pasado imperialista hai un fondo 
máis realista, quizais a incerta situación política que 
está vivindo España neses momentos, interior e 
exteriormente16.

A fotografía da época mostra preferentemente 
lugares, poucas veces persoas -personaxes da familia 
real e ás veces escenas de xénero- cunha intención 
fundamentalmente documental. Baseándose en 
Scramble, unhas pequenas memorias explicativas que 
achega Clifford ao seu arquivo fotográfico e nas que 
conta as súas impresións dos lugares fotografados 
nestas excursións, Lee Fontanella17 argumenta que  
“el efecto de las dos fotografías del ruinoso castillo 
del Duque de Frías en Jarandilla es algo distinto, 
seguramente porque estas imágenes no pretenden  
escenificar ninguna realidad pasada”.

Foi nos terreos da gran casa de campo do Duque, 
en Rosarito, e ao redor da chamada cruz gótica de 
Jarandilla, unha imaxe que falta no cartafol do Palacio, 
onde a excursión volveu cobrar vitalidade, grazas ao 
bulicio dos preparativos para unha cacería e á reunión 
case turística de aldeáns en torno ao monumento 
antigo. Neste sentido, estas dúas fotografías, xunto 
a Una Calle de Cuacos, teñen moi pouco de posta 
en escena da grandeza imperial pasada, e máis de 
plasmación da experiencia actual dun nobre vivo e o 
seu grupo.

Na Cruz gótica de Jarandilla de la Vera, aparecen varias 
personaxes en primeiro termo algúnha das cales 
repítese noutras fotografías: O cura cos manteos e 
tocado cunha gran tella, posiblemente é o mesmo 
que aparece en Yuste e Una Calle de Cuacos, Lee 
Fontanella cre que pode ser o cura de devandita 
localidade que acompaña ao duque e ao seu séquito 
nos seus desprazamentos pola comarca.

16 L. Fontanella L. Fontanella. Idem,  p. 115.

17 L. Fontanella.  L. Fontanella. Idem, Ibidem.
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Leopoldo Basa no seu libro reproduce outro cadro 
de Fierros, que inclúe tamén no costumismo 
salmantino18, é o denominado Una Calle Salmantina19. 
Pero unha vez máis, o título non se corresponde coa 
realidade porque non reflicte unha avenida salmantina, 
senón unha rúa estremeña que está inspirada nunha 
fotografía do mesmo álbum de Clifford: Viaje a las 
provincias de Toledo y Extremadura, que leva por 
título Calle de Cuacos e que está datada así mesmo 
en 1858. O procedemento e a técnica son os mesmos 
que os da anterior. A profesora García de Quirós na 
Enciclopedia de Artistas Asturianos relaciona tamén 
estas obras20.

O pintor reproduce a escena con algunhas variantes 
-distinto personaxe central, algúns cambios nas 
vestimentas das personaxes laterais, un barreño en 
primeiro termo… pero a ambientación, a paisaxe e a 
luz intensa do mediodía son similares.

Coñecemos sen embargo as medidas que aparecen 
ao lado do seu título na relación de cadros do pintor 
(no que figura como Una calle de un pueblo de la 
provincia de Salamanca) que saíron á venda organizada 
na Academia Provincial de Belas Artes de Oviedo -trala 
súa morte- en 189421.

18 L. Basa Villadefrancos,  L. Basa Villadefrancos, Dionisio Fierros. Bos Aires, 1909, p .43.

19 É probable que sexa a mesma que denomina Javier Barón  É probable que sexa a mesma que denomina Javier Barón Una 
calle de La Alberca. Vid: J. Barón. El retrato español en El Prado. De 
Goya a Sorolla. Catálogo da Exposición. Madrid, 2008, p .36.

20 R. García de Quirós.”Dionisio Fierros”. R. García de Quirós.”Dionisio Fierros”.Enciclopedia de Artistas 
Asturianos,vol I. Oviedo 2002, p 111.

21 Academia Provincial de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo.  Academia Provincial de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo. Academia Provincial de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo. 
“Exposición-venta de varios cuadros y acuarelas de D. Dionisio Fie-
rros y Álvarez pintor y discípulo de D. José, D. Federico y D. Luis 
de Madrazo”.Oviedo, 1894. Establecimiento tipográfico de Vicente 
Brid.

Lám. 4: Una calle salmantina. Dionisio Fierros. Óleo. Colección 
Moreno. Bos Aires. 40x30 cm.
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Lám. 5: Calle de Cuacos. Charles Clifford. Fotografía á albumina. 

1858. 40,6x28 cm. Foto Patrimonio Nacional.

Di Villa Pastur referíndose a estas obras22:

“Los dos cuadros que figuraron en la Exposición de 
Bayona, Charros y Un tipo de Salamanca, no son los 
más brillantes de esta faceta costumbrista castellana. 
Los más importantes, a nuestro gusto son la Picota 
y Una calle salamantina, ambos en América. Del 
primero ya hicimos mención, y es cuadro fundamental 
en la obra del pintor, con todas las salvedades que 
significa hacer tal aserto basándonos únicamente en 
reproducciones.

Una calle salamantina, cuyo título más acertado sería: Una 

calle de un pueblo salmantino, no pasa de ser, en su esencial 
contenido, la vista de una calle pueblerina en un día de 

22 J. Villa Pastur. J. Villa Pastur. Idem, p. 54-55.

fiesta. Este cuadro, lo mismo que La Picota, apunta la 
iniciada evolución del costumbrismo romántico hacia 
un realismo sano y vigoroso”23.

Nisto difiro de Vila Pastur, para min estes dous cadros 
fíxoos o autor como divertimento, capricho persoal, 
curiosidade ou encargo, posibilidade esta última 
menos probable. Aínda que ben realizados, non teñen 
a frescura nin a graza dos de tema salmantino, nos 
que se ve que, tomados directamente da realidade, 
é maior a comunicación cos modelos, aínda que a 
composición sexa ás veces menos correcta.

Parece o máis lóxico supor que ambos estarían 
realizados antes ou despois de 1860, probablemente 
no seu estudio madrileño, nos anos en que o pintor 
interesábase por este tipo de temas e composicións, 
pois os cadros costumistas dos seus últimos anos 
teñen un tratamento e un encadre distintos; máis que 
composición ao uso, poderiamos dicir que hai neles 
un acoutamento do espazo.

Ademais, hai que subliñar o feito de que as medidas 
dos cadros son moi similares ás dos negativos de 
vidro, dato que avala a hipótese de que o autor non 
pretendeu disimular a súa fonte de inspiración.

Se en La Picota o cadro supera con creces á fotografía 
podemos supor que en Una calle de un pueblo de 
Salamanca o resultado é similar, inda que a falta dunha 
foto en cor do mesmo impídenos captar o efecto real.

Na obra de Lee Fontanella24, entre as imaxes 
reproducidas do autor atópanse uns cantos cadros de 
autores contemporáneos fotografados en negativos 
de cristal e positivados en papel albuminado, o cal 
confirma a relación existente entre os principais 
pintores afincados na Corte e os fotógrafos. Á beira 
dos cadros de Luís López, Víctor Manzano, Ignacio 
Suárez Llanos, Manuel Castellano ou Carlos de 
Haes, hai dous de Dionisio Fierros: Una Romería e La 
Muiñeira25. Ambas copias pertencen aos fondos da 
Biblioteca Nacional de Madrid. Só o de Ignacio Suárez 

23 Vid M.C. Tabernero Rey. El pintor Dionisio Fierros, su vida y su 
obra. Tesis de Licenciatura inédita, dirixida polo Profesor Otero 
Túñez. Universidade de Santiago de Compostela, 1966.

24 L. Fontanella,  L. Fontanella, Idem.

25 L. Fontanella,  L. Fontanella, Idem, p. 318.
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Llanos, Una escena de la tía fingida está datado: 1860. 
Posiblemente son todos da mesma época porque 
son obras presentadas na 3ª Exposición Nacional, 
celebrada en Madrid ese ano.

Una romería en las cercanías de Santiago e La 
Muiñeira, como é sabido e foi apuntado por numerosos 
autores, obtiveron nesta Exposición Nacional medallas 
de “primeira clase”, e, segundo conta o mesmo 
Fierros nas súas memorias publicadas en La Nueva 
España26, polo seu neto Dionisio Gamallo Fierros, estas 
foron adquiridas o mesmo día da inauguración polo 
infante Don Sebastián, e o Duque de Montpensier, 
respectivamente.

As fotografías que lles fai Clifford son con toda 
probabilidade tamén de 1860. A copia de La Romería 
(19,5x36,6 cm) está un pouco deteriorada, pero vese 
bastante ben, a de La Muiñeira (20x31 cm) é moito 
máis nítida.

Lám. 6: La Romería. Charles Clifford. Fotografía á albumina dun óleo 
de Dionisio Fierros. Biblioteca Nacional. Madrid.

26  La Nueva España”, Oviedo, 8 de novembro de 1860.

Lám. 7: La Muiñeira. Charles Clifford. Fotografía á albumina dun 
óleo de Dionisio Fierros. Biblioteca Nacional. Madrid.

Ambas de tema galego, dentro dun costumismo tan 
en boga por entón, causaron sensación polo verismo 
das escenas e a plasmación das personaxes ata nos 
seus mínimos detalles. O xornalista Luís Mariano de 
Larra así o sinala nun artigo publicado en La Gaceta de 
Madrid, o 22 de Outubro de 1860. O fallo do Xurado 
non se faría público, con todo, ata o 2 de decembro do 
mesmo ano.

La Muiñeira fora presentada con outros de tema 
costumista e algúns retratos en 1858 na exposición 
organizada en Santiago de Compostela pola Sociedade 
Económica de Amigos do País desa cidade, e premiado 
cunha primeira medalla.

Consérvase unha fotografía sacada polo fotógrafo 
santiagués Manuel de Cisneros que recolle un 
panorama xeral desta exposición, e curiosamente en 
primeiro termo podemos apreciar algunhas obras de 
Fierros, entre elas La Muiñeira27.

27 Fotografía publicada por Lee Fontanella en  Fotografía publicada por Lee Fontanella en La Fotografía en Es-
paña desde sus orígenes hasta 1900. Madrid, 1981, p .223.
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Lám. 8: Galería de cuadros de la Exposición Gallega. Manuel de 
Cisneros. Santiago de Compostela.1858. Fotografía á albumina.

Grazas a esta fotografía podemos datar 
aproximadamente algunhas das obras 
presentadas a esta exposición polo autor como 
Retrato de caballero a la moda del S XVII, cuxo 
ano de execución se descoñecía supoñéndoo 
agora anterior a 1858 ou dese mesmo ano.

Como pode verse, o labor dos fotógrafos 
-inda que fosen de “provincias”, como era o 
caso de Manuel de Cisneros- xa nesta época 
era importante pola captación de imaxes e 
acontecementos artísticos que logo se difundirían 
na prensa diaria e en publicacións especializadas 
a nivel nacional.

Ao longo deste artigo tentei subliñar a importancia 
da fotografía dende os seus comezos como 
medio de plasmación da realidade e tamén a súa 
influencia na plástica, especialmente na pintura, 
a relación entre pintores e fotógrafos, moitas 
veces de auténtica amizade, os intercambios 
de recursos e de iconografía entre eles e a 
realización de proxectos comúns.

Có mesmo quero tamén apuntar que penso que 
o estudo conxunto destas dúas manifestacións 
artísticas axudaría a comprender en maior 
profundidade o desenvolvemento das mesmas e 
o seu papel na sociedade dos séculos XIX e XX.
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