
Entrevista con Tamara Casabella Pardeiro 2 

 
Entrevista con... 

 

TAMARA CASABELLA PARDEIRO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - Que carreira estudaches? Por que 
te decidiches por ela? 
   Estudei a carreira de Belas Artes e estu-
deina porque me gusta a arte en xeral e 
porque cría que era unha boa forma de ini-
ciarme un pouco nas diversas materias ar-
tísticas. 
   - Que cousas foron as que máis che 
gustaron na carreira que estudaches e 
que cousas foron as que menos che 
gustaron? 
   Éme difícil contestar a esta pregunta, 
porque da miña carreira gustoume todo. Se 
teño que decidir, creo que o que máis me 
gustou foi Historia da Arte e Fotografía. 
Eran as dúas materias máis divertidas e as 
que menos practicara eu ata daquela. Res-
pecto as cousas que menos me gustaron, 
estou segura de que unha das materias se-
ría Debuxo Lineal ou Debuxo Técnico, por-
que é unha cousa que se basea moito nas 
matemáticas e eu diso controlo menos. 
   - Sempre tiveches talento para as 
cousas artísticas, dende pequena, ou 
fuches adquiríndoo logo, ó longo dos 
anos, coa práctica? 
   As cousas artísticas gustáronme dende 
sempre. Imaxino que como a todos os ne-

nos, sempre me gustou debuxar e sobre 
todo facer cousas nas que me puidera 
manchar, como aquelas actividades nas 
que se usaba témpera ou pintura de mans. 
E si, creo que dende pequena tiven esa fa-
ceta artística, ese gusto polo debuxo e por 
todas as materias relacionadas coa arte. 
   - Que saídas profesionais ten a ca-
rreira que estudaches? 
   Hoxe en día me parece que ningunha ca-
rreira ten facilidades para atopar saídas 
profesionais, que isto está difícil en todos 
os casos. A carreira de Belas Artes, ade-
mais, ten fama de ter moi poucas saídas. A 
pesar de todo, eu creo que é unha carreira 
con bastantes posibilidades, porque estu-
dando isto podes logo traballar como dese-
ñadora, podes traballar en televisión no 
apartado de programación, podes traballar 
en cine como escenógrafa, podes dedicarte 
á decoración, á moda... Todo vai depender 
de en que dirección orientes o teu futuro 
profesional. Polo menos antes de que se 
implantara o Plan Bolonia podías escoller 
moitísimas asignaturas de libre elección ou 
optativas que encamiñaban a túa orienta-
ción profesional. 
   Todo o mundo pensa que as persoas que 

estudan Belas Artes se van a dedicar a pin-
tar cadros. Cando eu me decidín a estudar 
Belas Artes a xente imaxinábame nas Ram-
blas de Barcelona ou en lugares parecidos 
facendo caricaturas ós que pasaban. A min 
iso molestábame moito, pois eu pensaba 
que a miña carreira significaba máis que 
todo iso. Porque estudando Belas Artes po-
des logo traballar nun museo, por exemplo, 
podes ser crítica de arte nun xornal, etc. 
Estudando Belas Artes adquires unha pre-
paración en determinados temas que moita 
xente non ten. En conclusión, que a carrei-
ra de Belas Artes vai ser un pouco o que ti 
queiras que sexa. 
   - Que tipos de obras de arte fas? 
Gústanche todas as facetas artísticas? 
   É moi difícil cualificar o tipo de arte que 
eu fago, porque creo que a miña obra per-
soal é aínda moi pobre. Aínda veño de saír 
da Facultade e case todas as obras artísti-
cas que levo feitas ata agora (agás as de 
este último ano) responden un pouco ó es-
quema de que che presenten un exercicio e 
ti intentes resolvelo. O que pasa é que nes-
ta forma de facer as cousas tamén se in-
tenta que ó final obteñas un resultado 
agradable, bonito. 

   Tamara é unha artista de Alfoz. Ser artista non é un 
título, non é unha carreira que se poida estudar, por-
que a arte lévase dentro e ten que ser creada por un 
mesmo, non ensinada por outros. Pero é que Tamara 
leva a arte dentro e, ademais, estudou para artista, 
fixo a carreira de Belas Artes. Dende que no verán do 
ano 2010 dera un cursiño sobre arte en Alfoz, varios 
dos rapaces que facemos Xornalouro, que asistimos a 
ese cursiño, tiñamos ganas de entrevistala. Por outra 
banda, Tamara foi protagonista dunha exposición que 
se levou a cabo, igual que moitas outras, nas salas do 
Castelo do Castro de Ouro, onde se puido apreciar o 
talento que ten esta rapaza nacida na parroquia de 
Mor. E se ó talento artístico se engade a simpatía que 
sempre mostra Tamara, pareceunos que era a persoa 
indicada para ser entrevistada en Xornalouro.  
   Tamara naceu en Alfoz no ano 1987, estudando, co-
mo é lóxico, no colexio de primaria “Castro de Ouro” e 
no IES Alfoz-Valadouro, antes de continuar os seus 
estudos fóra do concello. Actualmente reside na Sea-
ra, parroquia de Mor, cos seus pais, o seu avó e a súa 
irmá Judith, tamén ex alumna do noso instituto, e co 
seu can Pippo. O día 12 de novembro do 2010 Tamara 
regresou ó noso instituto e someteuse ás nosas pre-
guntas, contestadas sempre con amabilidade e simpa-
tía. Actualmente, continúa os seus estudos en A Coru-
ña, estudos sempre relacionados coa arte, que é a súa 
paixón. Moita sorte, Tamara, nos estudos e na vida e 
unha aperta forte. Estamos seguros de que pronto ve-
remos as túas obras de arte nos mellores museos. 
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   Podemos dicir que entre a miña produ-
ción artística teño de todo: teño fotografía, 
teño escultura (creo que nunca me dedica-
rei á escultura, pois síntome moi incómoda 
traballando coas tres dimensións), teño 
pintura (que me parece bastante máis fá-
cil), teño gravados (algo que me encan-
ta)... En fin, que teño un pouco de todo, 
porque creo que todas as facetas artísticas 
teñen a súa parte interesante e gústanme 
todas, aínda que creo que a arte que me 
resulta máis difícil é a escultura. 
   - Resúltache difícil pintar cadros? 
Canto tempo che pode levar pintar un 
cadro? Que temas pintas nos teus ca-
dros? 
   Durante toda a miña carreira pintei un 
montón de cadros. Nos primeiros anos fa-
cía cadros enormes, de ata dous metros, 
que me parecían xigantescos; eran do ta-
maño de, por exemplo, un encerado. Da-
quelas pintar neses cadros parecíame difici-
lísimo, pero creo que se aprende mellor a 
pintar neses formatos grandes, aínda que 
logo xa podes comezar con outros formatos 
máis pequenos. O certo é que pintar resul-
ta difícil e pode resultar aínda máis difícil 
dependendo do estilo pictórico que sigas. A 
min un cadro hiperrealista resúltame impo-
sible de facer e ó mellor a outra persoa re-
súltalle moito máis difícil facer unha pintura 
plana. Pero si, é difícil pintar, e o resultado 
depende de moitos factores. 
   En canto ás técnicas, a min encántame 
unha técnica mixta, na que se mesture un 
pouco de cada cousa. Tanto podo pintar 
con témpera, como podo utilizar o lapis, 
como podo empregar escaiola. Pero se hei 
definir o meu estilo, gústanme as cousas 
máis modernas, máis contemporáneas. 
   - Cústache moito sacar o retrato de 
alguén? 
   Si, cústame moito. Moita xente me pre-
gunta se na carreira aprendemos a facer 
caricaturas ou a debuxar xente. En realida-
de na carreira apréndennos a debuxar a 
partir do modelo natural, corpos humanos, 
seguindo os canons clásicos. Pero creo que 
o único retrato bo que fixen na miña vida 
foi un do meu pai que fixen nun caderno 
de apuntes; vese o meu pai de costas, vé-
selle un pouco o nariz, pero coñécese que 
é o meu pai. Creo que é o único retrato 
que fixen que se parece de verdade ó mo-
delo e gárdoo como un tesouro. 
   - Fixeches algunha vez unha exposi-
ción? Cóntanos como foi. 
   Tiven a sorte de facer varias exposicións. 
As que fixen foron sobre todo en Ponteve-
dra, que é onde estudei. Lembro que nesa 
cidade conseguíramos facer unha exposi-
ción bastante boa, financiada pola Funda-
ción Caixanova de Pontevedra. En Ponteve-
dra expuxen en varias salas de arte, aínda 
que non lembro agora os nomes. Fixen ta-
mén outra no castelo do Castro de Ouro, 
en Alfoz, o verán pasado. E outra en Bure-
la, en concreto na Galería Burela, tamén no 
ano 2010. Ademais, presenteime a un con-
curso de pintura en Melide e tamén 
expuxeron unha das miñas obras no Museo 
do Camiño de Melide. 

   Facer unha exposición artística é unha 
experiencia moi simpática. A min gústame 
especialmente porque ó facer unha expo-
sición tes que deseñar os carteis, as invita-
cións, os flyers... Tes que preparar todo, e 
iso a min gústame moito. En definitiva, que 
expoñer foi unha experiencia que me resul-
tou moi cómoda, moi agradable. 
   Lembro que a primeira exposición que 
fixen foi por indicación de Paz, a profesora 
de Plástica do IES Alfoz-Valadouro, que, 
cando nos daba clase, dixéranos que nos ti-
ñamos que presentar a un concurso de car-
teis para unha campaña de Entre nós en 
galego. A min seleccionáranme un cartel 
que fixera e, aparte de darme o premio, in-
cluírano nunha exposición na Universidade 
en Lugo. Daquelas eu ía en 2º ou 3º da 
ESO. 
   - Que outras afeccións tes, aparte da 
arte? 
   Igual que a moita xente, gústame moito 
viaxar. En canto teño ocasión viaxo lonxe 
de aquí. Tamén me gusta saír por aí. E en-
cántame o teatro. Gústanme as mesmas 
cousas que a calquera rapaza da miña ida-
de; niso non son nada rara. 
   - Cóntanos un pouco como foi a 
experiencia que levaches a cabo este 
verán de darlles clases de arte ós ra-
paces de Alfoz. 
   Foi unha experiencia que me resultou 
moi divertida. A min encántame traballar 
con nenos e os nenos que participaron nes-
tes cursos de arte responderon moi ben. 
Quedei impresionada. Decidín traballar con 

pop-art, porque me parecía que podía fun-
cionar mellor, xa que era menos coñecido. 
Non quería que eses cursiños fosen como 
unha clase de pintura normal. Quedaramos 
en que as clases levasen un toque de His-
toria da Arte máis contemporáneo e menos 
coñecido. Traballamos tratando unhas 
imaxes en Photoshop e pasándoas logo ó 
lenzo típico, para que todos a puidesen le-
var á casa. Todo resultou moi ben. Encan-
toume, sobre todo, o traballo cos nenos pe-
quenos, porque neles a imaxinación non 
ten límites. A eles gustáballes especialmen-
te pintar; facer cousas de pegar obxectos 
parecíalle máis traballo do colexio e o que 
querían realmente os nenos máis pequenos 
era mancharse coa pintura. 
   - Nótase moita diferenza á hora de 
aprender arte entre os rapaces moi 
novos e os máis maiores? 
   Os rapaces máis pequenos respondían 
moi ben. En Alfoz xa nos coñecemos todos 
os da miña idade, pero no caso dos máis 
pequenos eu non coincidira con eles nin no 
colexio de primaria nin no instituto, así que 
verme a min foi para eles unha novidade; 
eu era a nova profesora que non coñecían 
e por iso estaban máis interesados no que 
eu lles ensinaba. Os máis maiores, aínda 
que había excepcións, ían ó cursiño máis a 
pasalo ben que por ter un interese claro 
pola pintura. 
   - Pensas que algún día poderás que-
dar a traballar permanentemente no 
noso Val? 
   Chegar a traballar no Val paréceme un 
pouco complicado, pois no Val non hai tra-
ballo, non se ve moito movemento laboral, 
e moito menos no que se refire ós aspectos 
relacionados coa miña carreira, coas artes 
plásticas e o deseño. Dende logo gustaría-
me traballar por aquí, se non é no noso 
Val, polo menos na Mariña. Agora mesmo 
estou facendo un master de profesorado na 
Universidade da Coruña; o próximo inverno 
conto facer as prácticas e intentarei pedilas 
para esta zona. Respecto a dar clases da 
miña especialidade no futuro, non quero 
descartar nada, porque todos os traballos 
me gustan. Ademais, dar clase non me 
asusta. Algunha vez chamáronme para dar-
lles conferencias ós rapaces e a verdade é 
que me acolleron moi ben e a experiencia 
foi moi divertida. De todos modos, aínda 
veño de ser alumna hai pouco tempo e o 
de dar clase penso que aínda me queda un 
pouco grande. 
   - Que che parecería traballar no 
mundo do cine ou do teatro? 
   Non teño plans respecto a estas activida-
des. Non descarto facer cine ou teatro al-
gún día, pero creo que son moi tímida e 
penso que non valería para estas cousas. 
Iso si, encantaríame ter o carácter ou o ca-
risma necesarios para funcionar neste mun-
do. 
   Algo da preparación que recibín na miña 
carreira ten que ver con isto da interpreta-
ción; o teatro, por exemplo, achégase un 
pouco ó que é a performance. Recoñezo 
que iso das artes escénicas está moi de ac-
tualidade, pero repito que eu son moi cor-

Tamara con Lupe, unha das súas compa-
ñeiras no instituto, durante unha das fes-
tas de disfraces do Antroido, vestidas de 
mecánicas, con fundas, chaves inglesas... 
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tada e prefiro pintar mil cadros antes que 
poñerme diante dun público. Esta timidez 
téñoa tamén para outras cousas; incluso á 
hora de expoñer os meus traballos ofrecé-
ronme máis lugares de exposición, ou facer 
unha exposición individual, pero non me 
atrevín porque me daba moita vergoña. 
   - Que afeccións tes para o tempo li-
bre? 
   Cando estou por aquí, polo Val, e cando 
teño tempo libre, normalmente vou en bici 
ou vou ó cine, saio de festa, vou ver ás mi-
ñas amigas, vou de compras... Como xa 
dixen, teño costumes semellantes á calque-
ra rapaza da miña idade. 
   - Sempre estás alegre ou ás veces 
estás triste? Que adoitas facer para 
esquecer as penas? 
   Eu intento estar sempre alegre. Creo que 
unha das virtudes que eu teño é a de ver-
lles ás cousas o lado positivo. E respecto ó 
que fago para esquecer as penas, pois in-
tento disfrutar dos meus amigos ou da xen-
te que me fai estar alegre. 
   - Que cousas son as que che entris-
tecen máis? 
   Entristéceme perder a alguén querido ou 
que algunha persoa á que eu quero me fa-
ga dano. 
   - Gústache a natureza? Que activi-
dades levas a cabo en relación coa na-
tureza? Que che inspira a natureza? 
   Si, gústame a natureza. E en canto ás ac-
tividades que levo a cabo en relación coa 
natureza, podo dicir que practico algún de-
porte. Vivo neste Val que me encanta, que 
se presta moito a dar paseos en bici, por 
exemplo, que é algo que fago moi a miúdo. 
Tamén practico o sendeirismo, aproveitan-
do as cousas que organiza a asociación Xu-
venalfoz, ou outras actividades, como as 
rutas de kajak. Apúntome a todas estas ac-
tividades que se organizan no concello para 
disfrutar do noso Val. 
   - Ti estudaches no IES Alfoz-Vala-
douro. Que lembranzas tes do teu pa-
so polo noso instituto? 
   Eu daquela podería ser boa ou mala es-
tudante, pero mentres estudei no IES Al-
foz-Valadouro lembro que era unha boa ra-

paza, que non era unha rapaza conflitiva. O 
meu paso polo noso instituto foi como o de 
calquera outra rapaza; non destaquei en 
ningunha cousa, pero tampouco era a máis 
mala da clase. Era unha rapaza máis. 
   Do IES Alfoz-Valadouro lembro tantas 
cousas... Recordo que o meu primeiro ano 
no instituto me tocara cuns compañeiros 
super simpáticos que non coñecía de antes 
e que se pasaban todo o tempo facendo 
trasnadas. Eu non pensaba que cambiar de 
instituto e coñecer xente nova fose algo 
tan aloucado. Daquela eramos moitos 
alumnos na clase e as clases eran moi di-
vertidas. Gardo moi bos recordos daquela 
época. Recordo a excursión de 4º Curso, 
que fora a Mallorca, como a mellor excur-
sión do mundo; fora como unha festa. 
Aquel ano fixeramos desfile de modelos, 
festivais... Moviámonos moito para gañar 
os cartos necesarios: venderamos unha 
chea de rifas, poñiamos cada semana un 
posto de venda no mercado dos sábados 
en Ferreira... Eramos moitos e colaboraba-
mos moito máis con todas estas activida-
des. Para facer O Xornalouro faciamos de 
reporteiros indo pola Seara e por moitos si-
tios máis... Era moi divertido. 
   - Que opinión tes da nosa revista 
Xornalouro e desta entrevista que che 
estamos a facer? 
   Asómbrame ver que Xornalouro aínda si-
ga existindo. Lembro que nos meus tempos 
no IES Alfoz-Valadouro os que faciamos a 
revista eramos unha chea de xente. Teño 
que dicir que agora que xa non estou no 
instituto sigo a mirar sempre a revista. 
Sempre a atopo na Biblioteca e cando paso 
por alí sempre lle boto unha ollada. Ás ve-
ces tamén lla venden á miña nai, aínda que 
agora pasan poucas veces vendelas, men-
tres que nos meus tempos llas vendiamos a 
todos os veciños, igual que lles vendiamos 
camisetas e todas esas cousas; non se sal-
vaba ninguén. Agora todas esas cousas es-
casean bastante. 
   - Hai outros artistas na túa familia? 
   Si. A miña é unha familia moi polifacéti-
ca. Nela hai persoas ás que lles gusta moi-
to a pintura e que pintan moitísimo mellor 

do que eu o fago; teño familiares que son 
grandes artistas. Tamén hai xente na miña 
familia que está a estudar cine en Madrid. 
Outros, pola contra, como miña irmá Ju-
dith, non seguiron o camiño da arte; Judith 
atópase actualmente estudando cousas re-
lacionadas coas Ciencias Políticas, o Dereito 
e esas cousas. 
   - Serías capaz de facer unha obra de 
arte para logo, unha vez rematada, 
desfacela, ó estilo dun castelo de 
area? 
   A min dáme moita mágoa desprenderme 
das miñas obras de arte. Cando me din que 
venda algún cadro nas exposicións que fa-
go ó final sempre acabo poñendo algunha 
escusa para non vendelo. É certo que ás 
veces fago algunha obra para miña nai, por 
exemplo, ou para outra persoa, pero as mi-
ñas obras son como fillos para min. Un ca-
dro que pintas é único; a copia que fagas 
logo dun cadro nunca vai ser igual ó orixi-
nal. 
   - Que outras profesións che gustaría 
ter? 
   Arquitectura encantaríame, e tamén De-
seño Industrial. En realidade gústanme 
moitos traballos. 
   - Que tal é a vida por Coruña? 
   En Coruña vivo moi ben. Os que estamos 
alí saímos un pouco máis do que se sae 
aquí, no Val, máis que nada porque alí hai 
máis sitios ós que saír. A vida aquí, no Val, 
é algo máis sedentaria que en Coruña. Alí, 
na cidade, estás facendo sempre plans, 
sempre hai xente na rúa e sempre tes cou-
sas que facer. Tamén é certo que alí a vida 
é máis estresante, pero eu necesito doses 
de todo, de tranquilidade e de actividade. 
   - Que soños importantes che quedan 
aínda por realizar? 
   Quédanme tantos... Esta é unha pregun-
ta que abarca tantas cousas que é imposi-
ble de contestar. Gustaríame moito, por 
exemplo, viaxar por todo o mundo e coñe-
cer moitísimos lugares. Tamén me gustaría 
chegar a traballar nun museo importante, 
como o Guggenheim. 
   - Dinos que tres cousas levarías a 
unha illa deserta. 
   Levaría a algún ser querido, porque odio 
a soidade imposta, aínda que me guste ta-
mén moitas veces pasear soa. Levaría ta-
mén algunha ferramenta básica para poder 
sobrevivir. Ó mellor ó meu canciño Pippo, 
pero non... Se non vale levar unha barca 
pois levaría comida ou mistos, ou incluso 
un helicóptero. Un pincel e un lenzo? Tal 
vez non me fixera falta para pintar... Mes-
mo na area ou no tronco dunha árbore po-
dería pintar algo. 
 
< Foi en Novembro do 2010 cando os 
nosos xornalistas Sabela, Lara e Chris-
tian recibiron no instituto a Tamara e 
a entrevistaron para Xornalouro. Des-
pois de que pasaran algúns anos den-
de que se foi, Tamara volveu ó noso 
centro e lembrou connosco os seus 
anos de estudante e contounos os 
seus soños de artista, sempre cun so-
rriso, como é habitual nela. 


