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J\AMON Chao é pra nos un dos máis importantes periodistas da España de hoxe. Un home capaz, na sua
xuventude, de porse a par dos mestres do periodismo dos anos vinte, os Corpus Barga, Julio Camba, Alvarez
del Vayo —que morreu fai poucas semáns e a quen somentes «La Nación» de Buenos Aires adicóu unha nota
xusta con motivo do seu pasamento, lembrando ó periodista— e algúns outros de aqueles que fixeron os gran-
des xornales de Madrid de eses anos, e tamén de Galicia, como foi o caso de Xohan Carballeira, Lustres Rivas e
o Augusto Assía, dos poucos periodistas internacionales capaces de interesar coa noticia, como Alvarez del Va-
yo e Corpus Barga, dende os fins de aquela época, dende o 29 ou 30 da sua corresponsalía de «Nueva España».

Ramón Chao estudóu piano, armonía e composición en Madrid, rematóu no ano 55 e foi premio de fin de
carreira, sendo becado a París nese ano. O seu primeiro concertó de piano fíxoo no Círculo das Artes de Lugo
os dez anos. En 1960 entróu a traballar de periodista na Radio e Televisión de París, dirixindo as emisións en
idioma galego que se emitiron deica o ano 67. Néste ano fíxose cárrego da corresponsalía do periódico madrile-
ño «Alcázar», deica que trocóu de propietarios.

A partir do 68 da corresponsalía de LA VOZ DE GALICIA e da revista «Triunfo» de Madrid. Na actualida-
de dirixe o servicio de Lingua Ibérica de Radio France. Ramón Chao non é somentes un notable comentarista
político da noticia que nun intre podemos calificar de moi importante, senón o periodista preocupado polos
asuntos máis destacados da cultura do noso tempo e que pode ter infruencia nos meios intelectuaes, axudando
a éste intrés, marinamos, a sua formación artística.

Por eso transmitimos o seu comentario encol da persoalidade e obra dun gran pintor español de París, Luis
Fernández, non da «escola española de París», cuia designación non posee máis que un senso domiciliario que
nada ten que ver coa posición estética do artista, como podería deducir da verba escola, de cada un dos seus
componentes, pois, poñendo nomes, nela axuntáronse artistas de moi diversas inquedanzas estéticas e que de
algún xeito prolongaban a diferenciación dos diversos países da penínsua, como o caso de Parra ou Colmeiro,
ou de Luis Fernández e Viñes, por poner exempros de artistas válidos pois hainos que se axuntaron a estes e
non foron nunca ou son somentes xentes hábiles que explotan o nome da escola de París, como noutra época
debéu de se explotar, no XVII e XVIII, o da escola de Roma.

Ramón Chao soupo transmitirnos a sua emoción pola persoalidade de Luis Fernández e o seu gosto estético
pola obra de este gran pintor asturián en París. E esto faino, ó noso xuicio, en cada crónica sua escritas con agu-
do senso da oportunidade e coidado literario. (25-V-75)
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