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Bendito
Tarantino

Logo de que estivese a traballar durante dez
anos! no guión do film, vense de estrear nos cinemas españois a última aventura cinematográfica
de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds (titulada entre nós “Malditos bastardos”): unha fita ambientada na II Guerra Mudial e que ten como protagonistas a un variado elenco de personaxes enfrontadas co III Reich. O obxectivo de todas elas,
malia á súa heteroxeneidade, é o mesmo: matar nazis.
No transcurso dunha década,Tarantino estivo por
abandonar o proxecto en varias ocasións; entre
outros motivos, polo feito de non dar atopado
cun actor convincente que encarnase ao
malvado Hans Landa, singular mestura de
audaz detective e frío asasino, marabillosamente interpretado agora por Cristopher Waltz. De feito, o traballo resultou
tan ambicioso que case se converte
nunha mini serie de televisión, perante a dificultade de poder contar todas as subtramas;
en fin, Tarantino sopesou mesmo a idea
de refundir o
guión nunha novela por entregas.
A través
dun potente
exercicio imaxinativo, a acción do film
trasládanos á
Francia ocupada polos nazis.
Pero non será o
desembarco de
Normandía
o
episodio que poña punto e final a
esa presenza inimiga, senón, que
trascendendo por
riba da mensaxe antibelicista, Tarantino
vén propor que sexa o
mesmo cinema quen
derrube o totalitarismo.
O celuloide nos dous sentidos, no físico e no espiritual, é o encargado, pois, de
levar cara aos infernos a toda
chusma nazi concentrada nun
discreto cine de barrio. Case setenta anos despois, medio mundo suspira porque as cousas remataran tal e como se deliñan en Malditos bastardos.
Desde logo, estamos diante dunha das
obras máis completas de Quentin Tarantino.
A anfetamínica posta en escea de films anteriores deixa paso aquí a longos planos secuencia, onde a palabra toma protagonismo como
preparación emocional e como elemento de
tensión perante dunha violencia que irrompe de
maneira brusca. E é que a palabra tornase débil
para dirimir conflitos, a violencia xorde como única ferramenta válida, a morte segue asexando a cada personaxe. Tomando o titulo en inglés dun mediocre film de Enzo G.Castellani,Tarantino deliña unha fábula demoníaca, onde todo xira arredor da vinganza, tal como acontece en case todos os seus filmes a partir de Kill Bill vol I. Hai quen fala xa de
Tarantino como un “director DJ”, que mestura moitas
cousas ás que fai soar con verdadeira paixón; eu pen-
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Bastardos e Bastardos
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so que simplemente é un cinéfilo empedernido, a súa visión particular do cinema faille crear universos propios inzados de citas e homenaxes enrevesadas. Por exemplo, poida que pouca
xente se decate de que o comezo
da pelicula está inspirado nunha
secuencia de Através do furacán,
de Monte Hellman, ou que a
música que se escoita nas primeiras secuencias foi composta por Ennio Morricone para
O falcón e a présa, de Sergio
Solima.
Hans Landa, o cazador
de xudeus, xa entra a formar parte do magnífico
mundo de malvados
irrepetibles. A intelixencia e mais o sarcasmo
danse cita nesta xenuína creación tarantiniana que evita os estereotipos para non
facer do seu nazi un
“malo” insulso e estrafalaraio.
Contemplando os
films de Tarantino, podemos observar que
cada vez os diálogos
se apropian mais delas, o espectador ten
que estar moi atento
diante dos chispazos
disparados polo director
nacido en Tennessee a
través das súas criaturas.
Un aire de western percorre toda a pelicula, dende
a musica empregada ata a
estetica dos protagonistas. E
quizais sexa precisamente
un western –ou caso unha
pelicula de aventuras- o próximo proxecto, pero a ninguen lle caiba a menor dúbida que o estilo do film estará
mais próximo a Leone que a
John Ford ou a Howard
Hawks. Para os que disfrutamos coas peliculas de Tarantino tanto nos ten o xénero que
toque, o que queremos e que
siga facendo filmes. Bendito
Cinéfilo!
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Nos últimos anos estamos asistindo a unhas postas en escena espectaculares para facer as presentacións das coleccións dos
modistos. A importancia
sociolóxica e económica
que ten acadado o universo da moda fai que edificios históricos, xardíns botánicos únicos ou museos,
abran as súas portas para
albergar o gran teatro da
moda. Hai pouco tempo, o
modisto Valentino ocupaba o romano altar da paz
de Augusto, o “Ara Pacis”,
cunha operística posta en
escena para celebrar unha
grande exposición retrospectiva do seu traballo de
toda a vida. Tamén en recentes temporadas o xardín das laranxas, ou a
“Orangerie” de Versalles,
serviu de escenario para
celebrar cun desfile o sesenta aniversario da casa
Dior. O museo Metropolitan
de Nova York acolleu, entre
outros, os traballos dos modistos Versace e Balenciaga. O Guggenheim abeirou
os modelos de Schiaparelli. E tamén en Galicia a
Fundación Caixa Galicia
expuña hai pouco tempo a
moda de Yves Saint Laurent mentres o Museo de
Pontevedra ten albergado
o desfile dos novos deseñadores saídos de Esdemga.
Agora tócalle o torno ao
Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam, onde
se presenta, una impecable
exposición na que se mostran singulares exemplos
da metalinguaxe das artes
aplicadas.
Os Países Baixos teñen
unha sólida relación coas
artes aplicadas que abrangue un amplo abano que
vai dende a louza de Delft,
pasando polo movemento
construtivista De Stijl, até a
rutilante presenza internacional actual dos deseñadores estrela holandeses,
os afamados Viktor&Rolf.
En Holanda, coñecen ben
as artes interdisciplinarias
e diso fan boa gala as exposicións que sobre a materia se organizan en museos de toda a xeografía
holandesa, dende o Gemeentemuseum de A Haia,
até o Van Gogh de Amsterdam.
Desta volta, o museo
Boijmans de Rotterdam invitou a cinco creadores de
moda, para realizar proxectos que se separen do concepto de moda lista para
levar e se acerquen á idea
da intervención tridimensional arredor do corpo. Os
modistos son chamados a
facer un diálogo entre os
seus modelos e as posibilidades que encerran ese
traxes para filosofar sobre
diversos extremos sociolóxicos e estéticos. Hai intervencións específicas que

Trátase do campo
máis atractivo das
artes, na
actualidade

De arriba abaixo e esquerda á dereita: deseños de Chalayan, Van Saene, Schiaparelli, Filmer e Van Beirendonck.

Deseño Rotterdam
A metalinguaxe da moda
ROMÁN PADÍN OTERO
Non soamente se fan postas en escena preformativas para a moda nos
museos, tamén e sobre todo, as casas
de costura e prêt à porter localizan os
seus desfiles en escenarios únicos reinventados para cada ocasión.A intención é,se dúbida,acadar a maior efectividade comercial posible,
mais a singular simbiose nas
pasarelas entre as roupas e os
escenarios onde se presentan, converten algúns deses
espectáculos de moda en auténticas creacións das artes escénicas.
O último desfile dos holandeses Viktor & Rolf durante a semana do“listo
para levar” en París foi un deses eventos inesquecibles. Un globo terráqueo
sacado dun gabinete de curiosidades
barroco servía como decorado na bo-

ca da pasarela. Xunto ao planeta, nun
enorme pedestal, estaba situada a
cantante Roisin Murphy que levaba
unha chaqueta-saia de tule que resumía o estilo da colección e disfrazaba,
ademais, o embarazo da cantante. A
música electrónica pregravada com-

estilo de Mademoiselle Coco a base
de chaquetas de tweed adornadas
con camelias, zapatos bicolor, cadeas
douradas e bolsos acolchados, nun
decorado campestre. Era unha recreación teatral da saudable vida no campo, un dos leitmotivs máis descoñecidos de Chanel. O colofón
chegou coa aparición da
cantante Lily Allen, quen interpretou un tema en directo. A combinación de rock
coa escena campestre traía a
colación o excelente film de Sofía
Coppola María Antonieta no que se
recreaba o Petit Trianon da malograda
raíña posto ao día coa música da banda sonora do film.A moda,a música,o
teatro e o cine da man do“listo para levar.“

Nos escenarios
plementouse coa voz en directo, a cuxo ritmo desfilaron os modelos creados polos dous modistos.
A casa Chanel fixo outro grande espectáculo, recreando no edificio do
Grand Palais unha granxa. Nada mais
sorprendente que ver os epítomes do

divagan sobre os olores, outras sobre as extensións do
corpo, outras sobre o efémero, sobre o máis alá ou
sobre a semiótica poliédrica do obxectos de natureza surrealista aplicados á
moda.
Os holandeses Viktor&Rolf, presentan o proxecto “Aroma”, unhas variacións sobre a creación dun
perfume que trata dos olores envolventes no usuario
dunha colonia e sobre os
efectos que produce en terceiros. Sobre a posibilidade de transformar unha
inocua colonia en algo inquietante, ou mesmo molesto, é sobre o que se
apoia o traballo da parella
de deseñadores nesta ocasión. Nun momento inicial
da súa carreira, ambos traballaban como artistas presentando as súas obras en
galerías de arte. Un dos
seus primeiros proxectos
foi a creación dun perfume
inexistente; agora parece
que o bucle péchase e volven á invención da arte intanxible e invisible, a arte
do olor.
A xoieira Naomi Filmer
crea, da súa parte, unhas estruturas tridimensionais
que van máis alá do adorno en metais preciosos e
compón obxectos para colocar baixo a cara que interactúan co espectador e co
usuario, traspasando a barreira entre a ortopedia e a
xoia.
Hussein Chalayan filmou un monicreque baixo
a auga e reflexiona sobre o
concepto da “perfomance”
en moda, sobre a idea de
ver e ser visto como eixe
do sistema da moda. Na
mostra están presentes tamén, os seus traxes fibrosos
que parecen arrastrados
por un furacán.
Anna-Nichole Ziesche
emprega a idea da memoria involuntaria e os recordos de infancia para dialogar coa moda dende unha
visión retrospectiva. Canto
a Walter van Beirendonck,
este fai gala do seu ollo
contracorrente e crea un
templo que serve como
metáfora da visión do significado da vida.
Ademais do traballo
destes cinco deseñadores,
hai obras doutros vintecinco deseñadores e artistas.
Deste xeito, o conxunto
ofrece un calidoscopio da
metalinguaxe da moda e a
arte no século XXI. O campo más atractivo das artes
na actualidade.
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Na Galería Artebronce
d’A Guarda pódense contemplar simultaneamente
dúas mostras de dous artistas de sólidos alicerces figurativos, mais posuidores
de personalidades fortemente individualizadas: Pilar Alonso e Cecilio Chaves. A primeira máis virada
para unha plástica que ten
no evocativo un elemento
central e o segundo desde
un singular paisaxismo no
que os planos e a luminosidade son o fundamento
creativo.
As mostras, marcadamente singulares mesmo
no espazo que ocupan, teñen en común unha coidada posta en escena, algo
que non sempre se pode
ver en galerías comerciais,
producindo a sensación
de estarmos perante dous
project rooms.
Pilar Alonso constrúe
no seu espazo unha instalación, definida polo espazo do local no que se sitúa,
na que se nos amosa como unha contadora de historias. My sailor is rich, o título que escolle é xa, de
seu, un referente que nos
leva ao universo da aprendizaxe infantil. Esta suxestión do mundo formativo e
da nenez paira ao longo
de todas as obras –pinturas e esculturas- que serven á artista para nos envolver nun universo persoal.
Baixo un ton evocativo
imponse unha narrativa
fragmentaria que procura
as fontes na memoria infantil, na intimidade dos
pensamentos da artista,
non cunha visión amábel
do universo infantil, senón
cunha abordaxe ambigua,
de lectura narrativa e ao
tempo aberta.
A obra de Pilar Alonso
parte dunha postura previa na que a plástica volve
á narrativa, aínda que, como filla da modernidade,
os relatos que nos propón
susténtanse sobre recursos
que nos manteñen na ambigüidade, unha narrativa
rota (disrupted narrative)
que imita a estrutura e recuperación da memoria
humana. Daquela, entre as
obras xorden relacións de
indeterminabilidade, como mensaxes cifradas. Este relato roto lévanos a
imaxes de múltiples campos, fragmentos e relacións
de incerteza, marca inequívoca da nosa modernidade.
A figuración da artista
bebe en fontes diversas: na
estrutura interna da colaxe; na linguaxe gráfica e na
banda deseñada e mesmo,
en certo xeito na pop, sen
que por iso perda nada da
súa singularidade. Esta
multiplicidade de fontes,
ben evidente neste traballo, serve para nos transportar á fascinación dos contos infantís, ao engaiolamento das imaxes familiares, escenificadas e organizadas dun xeito fluído e
dinámico, que en ocasións
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mesmo atenden a esquemas horizontais propios da
banda deseñada. Por medio destes recursos o que

se pretende é reactualizar
e transformar historias propias: ese universo infantil,
contextualizado
con

obxectos en escenarios
que teñen unha función
evocativa; esas historias
que lidas ou escritas aca-

ban por se conformaren
como cadros de actitudes,
de emocións, que non son
simples ilustracións, senón

III

que serven para lle dar un
rostro á memoria e axotar
os medos que fican no fondo da nosa consciencia.

Arriba: “Dimensiones” de Cecilio Chaves. Abaixo: “My sailor is rich”, de Pilar Alonso.

Entre a memoria e a paisaxe
Figuracións de Pilar Alonso e Cecilio Chaves
CARLOS L. BERNÁRDEZ
A pintura de Cecilio Chaves –que presenta so o título de Dimensiones- parte duns
presupostos tamén figurativos mais no seu
caso marcadamente paisaxísticos. O artista
pinta de xeito sistemático escenas de paisaxe, nomeadamente urbanas e industriais.
Trátase dunha obra que se apoia fundamentalmente nas relacións sutís establecidas entre planos e luz e froito de
pacientes sesións de observación e
traballo. O resultado final son unhas
paisaxes que resaltan a volumetría e
que eluden o ornamental e que, fundamentalmente, atenden ás particularidades da luminosidade sobre os
obxectos e á xeometría. O que resulta
evidente á nosa observación é un refinamento no tratamento de motivos paisaxisticos duros, como os por el escolmados, que
escolle da paisaxe costeira e industrial dunha cidade como Vigo, un refinamento que

se evidencia no xeito en que se xustapoñen
os elementos arquitectónicos do mundo industrial e que lembra o preciosismo, ese
“cubismo realista” norteamericano dos
anos trinta (Ralston Crawford, Charles Sheeler, Charles Demuth). Velaí as verticais de
edificios e guindastres e as horizontais de

unha das súas grandes virtudes.
A respecto de mostra anteriores, na presentada agora na Galería Artebronce a evidencia dunha acusada planimetría levou
ao pintor a experimentar con pequenos cadros sobre vidro nos que os planos se separan fisicamente e que supoñen un posíbel
novo camiño na obra do pintor. O
mesmo cabería dicir de pequenas
obras nas que o artista emprega un
enfoque de pormenor, moi cinematográfico, que non fai máis que resaltar
as calidades que ten toda a súa pintura e que nestes detalles delata a fidelidade á unha xeometría case cubista, porque para Cecilio Chaves o
encadre, que pode cortar fotograficamente,
é fundamental, como o son as rigorosas coordenadas verticais e horizontais, esas “dimensións” as que alude no título desta
atractiva mostra.

“Dimensiones”:
Luces e Planos
fábricas e contedores portuarios que para o
artista son sobre todo planos, luz e cor, nunca simples escusas para unha composición
máis ou menos decorativa, senón para un
tratamento plástico que ten na precisión
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Estudo de Mariano Casas. / FOTOS: Xoán Álvarez

Mariano Casas

“As institucións están a soster con diñeiro
público un tipo de arte que xa está morta”
-De que están fartos os integrantes do Movemento Fartista?
-Estamos fartos de que os espazos públicos destinados á arte rexeiten a pintura, a escultura... todo o que non se considera contemporáneo.Estamos fartos de que se use este termo como un caixón onde todo vale
menos a pintura. Por iso reclamamos unha
revisión de conceptos: non cremos que haxa arte contemporánea e non contemporánea; o que hai é arte e, doutra banda, cousas
que simplemente non son arte.
-Dende que publicaron Vdes. o Manifesto
Fartista,
Fartista, adheríronse a el máis de 200 persoas
de 13 países. É unha fartada que se espalla
non só en Galicia, logo...
-Creo que todo o mundo se decata de
que moitas das cousas que nos amosan nos
museos como arte, non lle chegan á xente
como tal. E a proba é que os centros de arte
contemporánea están baleiros. O CGAC, por
exemplo, é un espazo gratuíto, nunha cidade
cun grande número de visitantes, que non
atrae ao público.Porén,exposicións de pintores como Sorolla, que estivo na sala dunha
fundación en Santiago hai un ano, teñen
sempre un cheo. Está claro, logo, que a xente
non conecta con esta arte contemporánea.
Se cadra,hai que reformular ese termo,e non
só a nivel local. Unha serie de correntes romperon coa figuración, coa arte como representación, hai case un século; e iso está ben.
Pero tomar esa ruptura como norma,que é o
que se fai actualmente, leva a que se desprecie a pintura, a mal chamada arte plástica, e
que a arte contemporánea,paradoxalmente,
sexa a menos contemporáneao de todas
porque é a que máis lonxe está do público
dos nosos días.
-Veñen de celebrar o primeiro aniversario do Manifesto cunha acción reivindicativa, o “Día do orgullo do pintor”. Que tal resultou a experiencia?
-Moi ben.Viñeron pintores de toda Galicia
e foi un acto moi bonito, reivindicativo, e de
exaltación da pintura. Xuntámonos para pintar pola cidade de Santiago e gozar da pintura, esperando que algún día sexa algo máis
que un goce persoal,como pasa hoxe.Como
dicía un dos artistas,é moito máis doado entrar nun museo de arte contemporánea se
gravas en vídeo a un pintor pintando que
cunha obra pintada por ti.
-Ao acto chamáronno P.I.N.T.A.[C], “A
Pintura Tamén é Arte Contemporánea”.
Quen non a considera como tal?
-Non se pode personalizar en individuos
concretos, senón que é unha inercia nacida
dunha mala interpretación da idea de vangarda, que se segue mantendo, ademais, en
contra do público.A partir de Duchamp e da
ruptura que houbo coa arte da representación,moita xente subiu ao carro do“todo va-

Fartos da situación na que, segundo eles, se atopa a arte
contemporánea, Mariano Casas, Miguel-Anxo Varela e
Carmen Martín Serantes fundaron o ano pasado o Fartismo:
un movemento artístico que denuncia as estruturas
imperantes a rexeitaren por sistema a pintura, o debuxo ou
a escultura, vivindo de costas ao público.
NATALIA ÁLVAREZ

le”no mundo da arte.Por iso,a maioría de representacións artísticas que se expoñen nos
museos de arte contemporánea son proxectos que o único que fan é vender un “rollo”
teórico. Nese sentido, non creo que muden
as cousas por cambiar unha persoa en particular nun museo,senón que é algo que se segue facendo pola inercia de seguir pensando que hai cousas que son contemporáneas
e cousas que non o son. A arte é arte e acabou; non hai que estar a mirar se ten o selo
de contemporaneidade ou non o ten.
-Tampouco preguntaba por persoas concretas. Vdes. manifestan que, na actualidade, os movementos artísticos “son cousa dos
comisarios”, non dos artistas. É culpa deles,
dos directores dos museos e centros de arte,
das administracións?
-Creo que das administracións, principalmente.Porque,sobre todo nas artes plásticas,
os espazos públicos, as subvencións, as bolsas... esixen proxectos que presenten unha
especie de carta de novidade, aínda que o
que se estea a pedir é realmente un “rollo”
teórico que ampare a obra que se vai presentar. É unha cousa absurda, porque a transgresión e a ruptura de fronteiras nunca se fixo
co diñeiro público.As rupturas van xurdindo
de cando en vez na historia da arte, pero o

“A partir de
Duchamp,
moitos subiron
ao carro do todo
vale na arte
contemporánea”
que non se pode pretender é que cada obra
que faga un artista sexa unha ruptura con todo. Dalgunha maneira, as propias institucións públicas están a soster con diñeiro público,con subvencións e con prebendas,este
tipo de arte que eu creo que xa está morta.
Se non fora por iso, dubido que unha arte
que non ten público se sostivese. Haberá instalacións ou vídeo-instalacións interesantes,
pero a inmensa maioría son cousas que non
din nada. E as institucións seguen con esa
inercia, se cadra por medo a dar un paso
atrás, cando non sería tal, porque estamos
nun tempo no que xa é posíbel que cada un
FOTO: XOAN ÁLVAREZ
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Tres das obras do pintor. / FOTOS: Xoán Álvarez

---> VÉN DA PÁXINA ANTERIOR

faga o que lle dea a gana, e ninguén ten que
ser escravo duns conceptos que xa están caducos.
-De todos os xeitos, tampouco se pode rexeitar a arte conceptual ou as novas propostas per se... Iso de dicir si á pintura e non ao
conceptualismo, non é un pouco simplista?
-Para comezar, non creo que a arte conceptual sexa unha nova proposta. Novas propostas non hai ningunha no panorama artístico neste momento; cando aparezan, saberase, porque suporán un sopro de aire fresco e romperán
co que realmente está agora
dominando e que é, precisamente,a arte conceptual.Pero
nós non excluímos nada. O
Fartismo non é excluínte; todo o contrario, está a loitar
contra unha exclusión que se
dá neste momento. Cando se
fala, a nivel institucional, de
arte emerxente ou de vangarda, sempre se consideran a
arte conceptual ou as instalacións. E iso xa non é vangardista,ou éo tanto como a pintura. Nin a pintura é algo novo, nin a arte conceptual é algo novo. Nós non rexeitamos
nada; somos nós os que somos rexeitados.
-Que solucións concretas
se poderían levar a cabo?
-O que propoñemos é, sobre todo, unha volta ao respecto ao público. Os museos,
as institucións, os centros de
arte contemporánea, funcionan totalmente de costas á
xente, e non tentan tampouco recuperala. Por iso, creo
que a solución é, simplemente, escoitar ao público, ver o
que quere, e non pecharlle
portas á pintura, á escultura...
Porque, de feito, a arte contemporánea pecha portas, e
moitas veces semella que o
fai mesmo á mantenta; semella que se converteu nun
compartimento estanco onde se manexa diñeiro público, e onde se prefire manter aos cidadáns o
máis lonxe posíbel para seguir manexando
cartos como lles dea a gana. E eu creo que
os museos públicos son da xente,que non só
ten que pagalos, senón tamén gozalos.
-Hai quen afirma de Vdes. que o seu rexeitamento á estrutura artística imperante
débese a que foron deixados de lado...
-Evidentemente, deixáronnos de lado, pero non só a nós: deixaron de lado, en primeiro lugar ,ao público.A nós, na pintura, no debuxo, non nos vai mal a nivel persoal. Pero sigo vendo un distanciamento cada vez máis
grande entre o público e a arte que se expón
nestes lugares.E non ten por que ser así.Estes
museos teñen que facer un esforzo para
achegarse á xente,que non é tan difícil.
-O xerme do Fartismo foi ACME, a Asociación Clandestina por un Mestizaje Artístico.
Montárono Vdes. na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, e denunciaban, entre outras cousas, a forma que tiñan de ensinarlles.

Que vai mal no sistema de ensino?
-Na Facultade de Pontevedra,en concreto,
que é a que eu coñecín, levaban a cabo un
ensino que non era tal; era unha especie de
academia anti-academia, de ensino de arte
anti-arte. Alí desprezábase abertamente a
pintura, a escultura, todo o que eles consideraban clásico, e abrazábase calquera cousa
que se malconsiderase nova. Porque xa che
digo: para min, a arte conceptual, as videoinstalacións, as performances... non son cousas novas, e deberían ser tratadas como calquera outra manifestación artística, como

“O Fartismo
non é excluínte;
todo o contrario,
está a loitar
contra unha
exclusión”

moito. Á parte de todo iso, eu entendo que
unha Academia ten que ensinar as bases técnicas da creación clásica, para que logo cada un elixa o seu camiño.O que non se pode
facer é que esteas nunha facultade,pagando
diñeiro,e que non che ensinen nada e,aínda
por riba, che digan que non che ensinan nada porque agora non fai falta saber nada. É
unha estafa manifesta.
-Dicíanllelo así?
-E moito máis claro.Creo que se alguén está farto, eses son os alumnos da Facultade.
Nós fixemos unha publicación e unha pro-

FOTO: XOÁN ÁLVAREZ

“Os museos
públicos son da
xente, que non só
ten que pagalos,
senón tamén
gozalos”

testa, pero é moi difícil loitar contra unha
inercia que está por enriba tamén da Facultade,e que tamén ten moito que ver coa universidade española, onde a endogamia e a
falta de calidade é bastante grande.
-O que está claro é que o Fartismo está a
crear debate...
-É o que máis nos interesa, promover un
debate que cremos moi necesario. É como
se a arte caese nunha especie de pacto no
que, aínda sabendo e sentindo que isto non
vai a ningures,ninguén discute unha serie de
cousas que semellan dogmas dunha relixión.Estase a chegar a un punto no que é necesario debater sen límites, sen pregarse a
dogmas prestablecidos e sen pechar as portas a nada. Para min, o Fartismo, como outros
movementos simultáneos que hai polo mundo, é necesario. É un debate que o momento
histórico no que estamos esixe,e non só a nivel artístico, senón tamén a nivel político ou
social.
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A última entrega de
Chus Pato, Secesión, pode
suscitar o sempiterno
problema da adscrición.
Temos diante nosa un
texto poliédrico, esencialmente fragmentario, que
expulsa do seu centro a
linealidade argumentativa e que se vai adentrando no terreo do ensaio,
sen concesións. Un ensaio visionario, refuxio da
tormenta interior da artista, que medita sobre a
propria esencia da escrita e sobre o papel do
creador no mundo, neste
caso dunha terra e dun tempo
ben concretos.
A súa reflexión
vai amplándose
e abranxe o oficio de escribir,
mais tamén a
dimensión do
poema. Ulteriormente xorde a
indagación no
pasado e aparecen fulgores, gotas de poesía
que rompen o
discurso narrativo. E todo isto
en 130 densas
páxinas. Mais,
vaiamos
por
partes.
A primeira
sección do libro divídese en
tres apartados.
O primeiro,“Onde as cavernas

Instalado no desencanto da vellez,“terra deshabitada de ilusións”, Carlos
Mella (A Estrada, 1930)
acode á súa memoria para recuperar esta escolma
de “pretendidas historias,
todas elas banais en si
mesmas, pero que conforman o que adoitamos
chamar unha vida ou un
destino”, e compoñer, a
partir delas, unha autobiografía novelada que, como suxire o título, se afasta de exaltacións heroicas
e, ben ao contrario, insiste
na futilidade da existencia e na inanidade de
quen
pretende
transformar a vaidade propia en
epopea. Afonda o
autor na metáfora
da vida coma un
teatro, onde a inmensa maioría
dos personaxes anónimos, continxentes- aparecen e desaparecen
sen deixar pegada
e son substituídos
por outros -igualmente intercambiables- tan pronto
como abandonan
a escea; un lugar
onde os actores
non importan e
onde as “peripecias persoais” unicamente resultan
importantes segundo o ambiente
no que se insiren,

Ensaio
visionario
Do lado dos humanos
ROMÁN RAÑA
cantan”, alberga os episodios que máis claramente
poderíamos ancadrar no
territorio da narración.
Atopamos magníficas
descricións dos ámbitos

desolados da posguerra
cunha prosa que, sen dúbida, remite ao Ferrín
existencialista d´O crepúsculo e as formigas: a
dureza dos contornos, os
perímetros da desolación. Aparecen
personaxes cargadas de raciocinios
e dúas visitas exóticas: unha, á África
do
norte,
Tánxer, retratada
desde os asombrados ollos occidentais; outra, a un
campo de exterminio nazi, que acaba sobrecollendo
e magoando ante a
forza do horror incomprensíbel. A
segunda parte, “O
rostro e as montañas”, vai disgregando a materia narrativa. Non hai un fío
argumental,
ofrécensenos escenas, razoamentos
adheridos ás vivencias que se nos
describen desde a

Autobiografía
novelada
Unha ollada persoal e interesante
DOLORES MARTÍNEZ TORRES
é dicir, dentro das circunstancias colectivas das que
forman parte. Iso é o único que, á fin, lles outorga
sentido e trascendencia,
interpretación e significado; porque, ás veces, a historia compréndese mellor

resumida nuns versos,
nun olor, na dignidade
dunha camisa branca.
Así, as vivencias do narrador, peneiradas polo
paso do tempo e contadas con amenidade, serven de chave para a descrición e as reflexións sobre o momento político e
social que as arrodea: os recordos
da infancia -a familia, a escola, a aldea- reflicten os
anos da Guerra Civil e a primeira
posguerra -as miradas de esguello, os
rituais baleiros, o
comezo desa “normalidade submisa” que toldaría o
país por tanto tempo-; despois, a adolescencia no internado dos xesuítas a relixión represora do terror do “pus
e a purulencia”-; o
ano en Deusto -espertar á conciencia de galeguidade, contraste da

dor e desde a morte, sen
esquecer recorrencias
verbais que van adquirindo identidade, como Pentesilea e Aquiles, como
unha ecuación das orfandades do home. Na terceira, “Espectros”, seguimos
descubrindo aspectos
dunha voz narrativa plural e disgregada, mesmo
disgregadora, que enlaza
cos acontecementos previos.
A segunda sección do
volume comeza con
“Mentres escribo”. Agora
o ton é absolutamente
ensaístico, ao comezo a
modo de diario para, en
“Disciplinádevos, pensamentos” e “Ruínas”, inscribirse nunha doutrina de
desolación e de misterio.
O desespero da poeta diríxese ao supremo esforzo de aclarar o enigma de
escribir, do que é a escrita
para o mundo, do que é o
poema para o cosmos.
Como un átomo arrepentido de ser só unha partícula nunha inmensidade
que se descoñece. Como
diría a autora: “O poema,
a memoria, son o esquezo desa voz (unha carne
que se fai escritura), pero
tamén a posibilidade senlleira de lembrala. Entón
unha permanece na desesperación e así queda
do lado dos humanos”.
PATO, Chus, Secesión, Ed.
Galaxia,Vigo, 2009, PVP.
12 €

identidade entre vascos e
galegos-; Santiago -provincianismo, caciquismo e
mediocridade nas aulas e
na vila-; logo, a oposición
gañada, Madrid, París constatación de que un
mundo diferente era posible-, o regreso a España, a
morte de Franco, a transición, a entrada na política
autonómica (lembremos
que, entre outros cargos,
Mella foi vicepresidente
da Xunta con Albor, parlamentario de Coalición
Galega e candidato do
BNG ao parlamento europeo)... ata chegar, finalmente, ao presente, marcado polo desapego de
quen xa non se recoñece
nos espellos e se observa
de lonxe cunha ollada desapaixonada, crítica e, ás
veces, algo lúgubre a pesar dos relampos de ironía. Unha ollada, en calquera caso, persoal e interesante.
Estas memorias supoñen unha testemuña de
primeira man sobre o
“ambiente” da historia recente, ao tempo que poñen de manifiesto, unha
vez máis, a postura do autor fronte aos estereotipos
sobre Galicia, o desleixo
histórico dos seus dirixentes ou o nacionalismo, temas recorrentes na súa
obra.
MELLA, Carlos, Memorias
dun ninguén, Ed. Galaxia,
Vigo, 2009, PVP. 14€

Ton
apocalíptico
Con fondura emocional
HÉITOR MERA
David Souto Alcalde, poeta xa coñecido
por obras como A árbore seca, decide publicar este poemario
concibido no tempo
mesmo antes que a
súa primeira obra édita.
Cando un se adentra neste poemario, comezan a emerxer unha
serie de sensacións
poéticas que se superpoñen unhas a outras,
alternan, pero non se
solapan. Forman parte
dunha concepción
poética total. A concepción da materia en
potencia e acto, a redefinición e cuestionamento da realidade ou
a viaxe a sensacións
de temeroso pesismismo consciente e reafirmado polo eu poético.
Os poemas de Vertixe
da choiva adéntranse
no tempo, no paso dos
anos e o cuestionamento dos cambios
reais que se dan neste
tempo. A choiva, a pe-

dra, o mar impenetrable son testemuñas de
excepción de como
vai avanzando o tempo independentemente das consecuencias.
Dentro dos cambios
obsérvase na poesía
de David Souto unha
abafante tendendia cara ao permanente, cara
ao que non percorre
ningún camiño e os
percorre todos porque
está aí.
Estas imaxes que
nos vai debullando ao
longo das súas manifestacións líricas reflicten un ton apocalíptico. O pesimismo, a conciencia e convencemento de que as cousas son como son pola
súa propia condición,
sen posibilidade de fuxir fan albiscar unha

forza maior, todopoderosa, non citada que
ordena este caos, a
cosmovisión apocalíptica do mundo que en
calquera momento pode estoupar en átomos
de carraxe mesturando todo e mesturándonos a todos nun final
predecible.
Aínda así, faise importante a memoria.
Nun mundo decadente aínda se pode ter en
conta os feitos pasados
e proxectalos no presente. Hai afán de vinganza nesta conexión
do tempo e da memoria? Cremos que non.
Souto pretende poñer
en valor os acontecementos pasados como
parte da ambientación
tétrica e negativa do
presente.
A poesía de Souto,
con todo, é fresca. Non
son lector que guste de
ver poemarios con páxinas e páxinas en
branco por mor da exigua manifestación escrita dos seus autores. Neste sentido, e desde un
punto de vista formal, o poeta é
quen de harmonizar a disposición
formal dos versos
de xeito que eses
silencios simbólicos se fagan evidentes en certas
páxinas sen que
por iso o lector se
sinta estafado por
comprar un libro
sen apenas texto.
Eses silencios nunha poética do caos, do tempo e da
materia é feito importante. Representa a dúbida, a desorientación, mesmo a
desesperación. A súa
poética e coherente,
precisa e identificable.
As imaxes e metáforas
son debedoras dunha
mensaxe poética concreta. O tempo empregado en sacar á luz estes poemas foron frutíferos para a calidade
do texto. Estamos perante un poeta novo
que crea nunha determinada liña sen
deixarse levar polo
bandazos do experimentalismo mal entendido. Crea unha poesía
seria, agradable á lectura e con fondura emocional e conceptual.
SOUTO ALCALDE,
David,Vertixe da
choiva, Ed.Toxosoutos,
Noa, 2009, PVP. 8€
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O mundo dos soños
e da ensoñación ofrecen ao escritor a posibilidade de crear e recrear universos fantásticos onde rexen as coordenadas da vontade,
do desenfado, do absurdo ou da lóxica segundo a situación. Todo funciona ou se desbarata cando un ente
estraño invade un territorio e tamén o espazo
vital se enriquece ou
empobrece cando algo
é afín ou contrario ao
considerado modelo.
Unha científica de
recoñecido prestixio,
unha vida adicada cáseque exclusivamente
ao traballo, unha explosión sen aparente explicación e uns soños
que se moven no plano
das conxecturas; velaí
a novela finalista do
Premio Merlín 2008
que Edicións Xerais de
Galicia tivo a ben publicar.
Para a súa autora,
María Alcañiz Lorenzo
supón a súa primeira
incursión no eido literario e para os lectores,
un texto no que dar
renda solta á imaxinación e constatar, quizais, que moi preto nosa pode haber outros
modos de vida diferentes e, ás veces, semellantes; fantásticos con
posibilidade de ser
reais; probables e, a

Dende unha perspectiva marcada pola
sinxeleza narrativa e
pola calidez dos tons
nas ilustracións, a escritora e ilustradora chilena Paloma Valdivia
achéganos c’Os de arriba e os de abaixo unha
maneira de entender o
mundo baseado na
igualdade malia estar
baseada en referencias
espaciais dicotómicas:
arriba e abaixo.
Un mundo que está
enriba do outro e viceversa, en función do lugar onde nos atopemos, habitado por xentes moi semellantes
aínda que tamén diferentes, serve de pretexto para tratar temas como a forma da Terra e a
súa división en hemisferios, aproveitando as
alusións ao feito de
que cando nun dos
mundos é outono no
outro é primavera; aspectos vinculados coa
localización espazotemporal e coa diversidade de razas, costumes e culturas incidindo na procura de entender o que é diferente como algo igual.
Deste xeito a autora
consegue aproximar os
primeiros lectores e
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Universos
fantásticos
Un final pouco expresivo
MARÍA NAVARRO
miúdo, posibles.
Os laboratorios Prodi teñen na profesora
Sarita Parodi o seu máximo expoñente. Adicada cáseque exclusivamente ao seu traba-

llo é quen de inventar
unha tinta ortográfica
que evita as faltas, un
paraugas autoclimático ou un regulador do
tempo. Mais a rutina
cotiá rómpese cunha

Útil e lúdico
Capacidades críticas
PAULA FERNÁNDEZ
lectoras na relativización, failles ver que o
seu mundo e o seu xeito de vida non son únicos, que o pensamento
único non existe e que
existen moitos mundos
paralelos ao seu.
A forma en que se
presentan estes ambiciosos contidos é, no

meu entender, a máis
adecuada. Un texto
breve, caracterizado
pola ausencia de dificultades, apoiado en
ilustracións figurativas
con liñas moi sinxelas
que permiten tamén
unha lectura de imaxes
polo que pode ser un
obxecto moi útil e lúdi-

explosión que envía á
científica á pequena vila de Luchampa no
planeta de Robois e
aquí comeza a nosa
protagonista unha nova vida, consagrada tamén á ciencia, e que
coñecemos grazas aos
soños de Rolando e ao
misterio que sobre a
historia verquen os habitantes de tan singular
planeta. O regreso ao
seu lugar de orixe non
deixa tampouco de ser
unha incógnita na atarefada e desorbitada
existencia de Sarita Palodi, convertida despois na profesora Ripaldi.
A trama, que se tambalea por momentos,
concédelle ao absurdo
a oportunidade de encher os ocos que a fantasía non é quen de explicar, a lingua, impregnada de alusións cómicas, introduce detalles
que quizais se lle escapen aos lectores mozos
e o final forza un remate, cando menos, pouco expresivo que achega incertidume sobre o
que realmente sucedeu e o que pode suceder, se cadra, nun intento de que o receptor
complemente o texto.
Quid scit?
ALCAÑIZ LORENZO,
María, A profesora
Ripaldi, Ed. Xerais,Vigo,
2009, PVP. 10€

co ao tempo para os rapaces e rapazas na etapa da prelectura.
O atractivo do formato é algo innegable,
a conxunción das cores e a simplicidade
das formas, estas últimas humorísticas por
momentos, grazas ás
posturas e expresións
dos habitantes representados, atrapan a
quen le dende a primeira páxina. Mais tamén é innegable a capacidade da autora para transmitir unha cantidade importante de
información e para suxerir conceptos e reflexións.
Por todo o devandito se cadra aparece outra cuestión en aparencia tamén antagónica,
a profundidade e complexidade conceptual
a partir da máis absoluta sinxeleza. Diversas
maneiras entón de
apreciar a beleza deste
volume infinitamente
aproveitable para introducir capacidades críticas nos nenos e nas
nenas.
VALDIVIA, Paloma, Os
de arriba e os de
abaixo, Ed. Kalandraka,
Pontevedra, 2009, PP.
13€
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Bandas e músicos do Porriño
Xosé Ramón Paz Antón
Edicións A Nosa Terra.PVP. 30€
A música
formou e forma parte da
tradición cultural do Porriño. Un protagonismo de
forte raíz no
tempo que
agora se recolle nunha gran
crónica documental e gráfica desde a
que se restauran polo miúdo todos e cada un dos
aconteceres, persoais e
colectivos, que animaron
o espectáculo musical
nunhas terras que coñeceron de numerosas bandas e orquestras e acolleron, con ánimo culto, festi-

vo ou patrimonial, incontábeis cultivadores da música desde o século XIX
aos nosos días. O volume
inclúe un anexo sobre repertorios, músicos e instrumentación.

O demo da botella
Xosé Miranda
Edicións Xerais. PVP.10,70€
A protagonista
desta novela, Sabela,
unha nena do Courel, é amiga do meigo Amancio Amigo.
Un día, por accidente, libera un demiño
que o meigo ten pechado unha botella.
Para compensalo, ela
e a súa amiga Loreto
chocan un ovo caído
do ceo, do que sae
un novo demiño, ao
que lle poñen por
nome Anduriño. Pero
Anduriño foxe tamén, e mentres todo
iso acontece, no ceo
comeza a concentrarse
unha treboada e unha
grande ameaza pende sobre a aldea. Ao mesmo

tempo, Amancio é tomado dunha forte somnolencia. As ilustracións son de
Patricia Castelo.

Os Megatoxos
Anxo Fariña
Edicións A Nosa Terra.PVP. 11€
Para Ruxe, Ninfa,
Lúa e Faísca, a vida
non volverá a ser
igual despois dos últimos acontecementos vividos. Algo tan
inocente como unha
viaxe de estudos coa
clase vaise transformar, grazas a intervención dos xemelgos Ezbel e Exeria,
nun terrible pesadelo. Os Megatoxos descubrirán que as redes dos misteriosos
Templarios da Luz
esténdense a todos
os niveis e que, para
a súa desgraza, están máis
ligados á súa existencia
do que eles quixeran. En
París terán que afrontar

unha decisión na que,
nun lado da balanza estará un ser querido e no outro, unha cidade enteira.
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Veñen de cumprirse corenta anos. Naquel día de fins dos
anos 60 do século pasado, catro melenudos cruzaban a londinense rúa de Abbey Road,
xustamente camiño dos
Abbey Road Sutidos da EMI.
Foi o fotógrafo Ian McMillan
quen captou a instantánea.Meses atrás, unha fría xornada de
xaneiro, eses catro mesmos suxeitos subían ao tellado da sede do seu selo discográfico,
Apple Records, ubicada no número 3 de Saville Row, para
ofrecer o que sería o seu derradeiro concerto público.
Desde entón e para sempre,The Beatles,a levaren sobre
as costas o cartel da inmortalidade, serán emulados unha e
outra vez; o revival semella non
ter fin. O legado emprestado
polos catro de Liverpool a un
senfín de bandas, procedentes
de diferentes xeracións, é extraordinario tanto polo seu carácter polo polo contido. Cun
poder de influencia que se fixo
patente nas mudanzas sociais
e culturais, a beatlemanía determinou que os seus creadores, a súa música, actuacións,
vestimentas, comportamentos… rompesen con todo o anterior, pasando ás páxinas da
historia con todos os honores.
Pois ben; boa parte da herdanza dos Beatles –acaso a
máis importante, en boa medida grazas á cobertura mediática ofrecida- será tomada, a comezos dos anos 90 da pasada
centuria, por grupos do xoves
músicos que tiñan en común
un sentimento patrio,cuxo símbolo por excelencia vén ser a
bandeira británica. Tratábase,
desde logo, de recuperar o
prestixio perdido diante do
son que chegaba desde a outra beira do Atlántico, en Seattle: o movemento grunge, orixinario do estado de Washington, que convertera os Estados
Unidos no centro neurálxico
do panorama musical do momento. Por iso e contra diso, verán luz unha serie de bandas
dispostas a rescatar o trono; todos elas con base nunha intensa revisión dos grandes mestres: The Beatles. Reunidas, daquela,no que axiña se denominou como Britpop, foron quen
de situar o rock das Illas, unha
vez máis, no máis alto da escada.
As orixes do xénero parten
dunha escena social vibrante,
no mítico barrio de Camden
Town, no norte de Londres.
Bandas pioneiras, como Blur
ou Suede, retrataron o entorno
urbano e suburbano das clases traballadoras inglesas, sentíndose, ademais, orgullosos da
súa nacionalidade. Non obstante,os grupos Britpop van ser
capaces aínda de captar un
gran número de seguidores
alleos ao espazo anglosaxón,
espallando o modelo por todo
o planeta.A identidade británica prima apenas nos aspectos
visuais, en iconas que serven
de guía para adeptos e simpatizantes,máis aló dunha fórmula
ideolóxica común ou dun xeito determinado de pensar e
percibir. En realidade, a misión
que comparten as bandas
Britpop non é outra que a de
empuxar á multitude cara ao
disfrute e ao divertimento, en
xeral, a través de letras con for-

Britpop
again
Fulgores de Abbey Road

te presenza xeracional.
Se ben que non é doado
trazar o comezo exacto do movemento, si podemos concretar que a súa epifanía ten lugar
entre 1994-96. A morte de Kurt
Cobain e mais a desintegración de grupos tan sinalados
como Soundgarden ou Alice
In Chains, deron paso á xeira
de ouro do Britpop: un feito
que se concreta logo da publicación de Parklife, de Blur, e
mais do traballo debut dos Oasis, Definitely Maybe; ambas as

formacións enzarzáronse a
partir de daquela nunha ridícula batalla cargada de insultos, na procura de ostentar o liderado musical británico. Sen
desmerecer ningunha das súas
entregas posteriores, non é menos certo que, dalgún xeito,
eclipsaron o labor doutra xente importante como Pulp, Suede ou os Ocean Colour Scene.
O enterro da etiqueta Brit
non só coincide co declive dos
seus grupos insignia, senón
que tamén semella o intento

de rematar coas continuas subidas de ton, irreverencias e
mais o ego desmedido dos
seus membros. Non obstante,
neste novo revival beatle que
estamos a vivir nestes días, a fin
do Britpop non deixa de ser,
máis ben, un punto e parágrafo. Bandas como The Verve, Radiohead e, desde logo,
Coldplay manteñen en boa
medida os preceptos establecidos polos catro de Liverpool,
aupando a música británica á
máis elevada expresión.

MIGUEL PENA ALONSO

Until the Earth Begins to Part:
velaí o título do primeiro álbum
da banda escocesa Broken Records, que se presenta como unha das novidades máis notables
no transcurso do 2009.O mellor
folk das terras de William Wallace,“Braveheart”, fúndese sobre a
base do rock orquestral, presentándose como unha declaración
de intencións perfectamente
executables.
Pero talvez o sorprendente
non sexan aínda as letras e músicas dos de Edimburgo, senón o
feito de conseguiren, en pouco
máis de dous anos, un xorne tan

acoplado e confidente. O son de
violíns, chelos e acordeón apórtalles un xeito distintivo. O álbum
abre con “Nearly Home”, un tema inspirado nos célebres discursos de Martin Luther King. Ja-

Continuando xa o percorrido,
“Inf the News Makes you Sad,
don´t Watch it” –single do EPaparece omo un potente himno
crecente que ha de proporcionarlle aos Broken Records a me-

Broken Records
mie Stuherland –vocalista e líder
do grupo- revela un gran dominio das liñas melódicas da composición; por momentos parece
importar máis a súa forma de
cantar que as propias palabras.

recida atención da crítica. Mais,
sen dúbida, cómpre destacarmos aínda “A Promise”, un tema
que camiña ser urxencias sobre
o lombo dun piano maxestuoso
ata atinxir o cataclismo orques-

tral sen por iso perder a compostura. En fin,“Wolves” e “Ghost” veñen completar o xorne melancólico do álbum que tan só presenta un pequeno incoveniente:
“If Eilert Loevborg…” e mais “A
Good Reason” poden soar como
forzadas melodías achegadas ao
gypsy punk.
Digamos, xa para finalizar, que
os Broken Records son quen de
dominar os medios tempos á
perfección. Out on the Water –o
seu novo traballo- está xa para
chegar en novembro: nel, a banda recolleu composicións anteriores a estoutro álbum debut.

