
As canles artísticas 
inclinaranse por 
camiños incertos, 

pero o que se percibe co-
mo evidente é a aparente 
androxinia dunha activi-
dade, a artística, na que 
homes e mulleres parti-
cipan por igual. A expo-
sición Adosados, da Fun-
dación Granell parece así 
certificalo. 

Proporción equilibra-
da de catro homes por 
catro mulleres artistas 
danse cita nunha expo-
sición na que prima a 
presenza feminina, en 
resposta á feminización 
cultural que impregna 
case todos os ámbitos. 
A cuestión masculino-
feminino, dualidades 
presentes en tantas so-
ciedades, parece entrar 
en terreo escorregadizo, 
flexible ó polimorfismo 
contemporáneo. Parte 
da obra que expoñen os 
homes entra no parcela-
mento feminino, asunto 
que xerou unha longa 
secuencia de cuestiona-
mentos .

As pezas escultóricas 
de Jorge Varela así o tes-
temuñan ó incorporar 
antigos condicionantes 
biolóxicos tradicional-
mente asociados ás fé-
minas: ornamento, a 
coloración cálida e sua-
ve ou as formas redon-
deadas para conformar 
mitoloxías domésticas 
dun contorno conside-
rado antano propio da 

muller e do que agora 
como vemos se apro-
pian artistas homes. A 
importancia do interior 
doméstico na caracteri-
zación de personaxes 
que tan ben reflicte Pe-
dro Almodóvar, tamén 
actúa como retrato psi-
colóxico, en ocasións 
escenario claustrofóbi-
co proclive a relacións 
perversas; é o caso de 
Iván Prieto.

A idea de fogar actúa 
no comisariado conxun-
to de Montse Cea e 
Eduardo Valiña como 
leif motiv despregado 
nun variado repertorio 
de disciplinas artísti-
cas. Ás veces xúntanse 
varias, caso da insta-
lación con fotografías 
que conforman as pe-
zas de Carmen Noguei-
ra “Refuxios”, especie 
de goridas persoais co-
mo couto privado, es-
pazo íntimo no que ex-
perimentar situacións 
particulares. A súa figu-
ra incompleta, decapita-
da, precisamente para 

non caer en vans indi-
vidualismos persoais, 
presta a propia indefini-
ción a futuros recoñece-
mentos no momento no 
que o suxeito se aproxi-
me a elas.

A realidade social sa-
cudida pola hostilida-
de do medio físico ou a 
inestabilidade do fogar 
suxeito a vaivéns tem-
porais está presente nas 
peonzas de Carlos Rial, 
sólidos bloques de vi-
vendas , pero flotando 
no inseguro; un mar de 
esperanzas febles, un 
destino cuxa meta anún-
ciase prematuramente.

O fogar futurible de 
Mauro Trastoy aparece 
personalizado pola des-
tinataria principal da 
sociedade de consumo: 
unha moza sentada me-
ditando sobre o tradicio-

nal labor de decoradora 
do fogar. Ó mesmo tem-
po pódese ironizar so-
bre a circunstancia de 
ser membro dunha xe-
ración e cultura concre-
ta; é o caso de Ana de 
Matos e a exhibición do 
feminino como obxecto 
de desexo, como se dun 
simple trofeo se tratase. 
Agora ben, se para che-
gar a dama hai que xo-
gar ó tradicional xogo 
matrimonial por parella 
heterosexual onde a úl-
tima aspiración estaría 
no casamento pois xó-
gase ás damas. Aquí si-
túase o traballo de Inés 
Casado.

Se se acode a presen-
tacións autobiográfi-
cos, encontrámonos coa 
artista Renata Otero, 
buscando nela mesma a 
fonte da súa arte a tra-
vés de tres tondos circu-
lares nos que exerce de 
superwoman: a cociña, 
o seu traballo artístico e 
a súa tese doutoral,sen 
deixar de lado a súa fa-
ceta como nai. O impul-
so creativo da muller 
artista xoga entón un 
papel de avanzadiña 
botando por terra este-
reotipos imperantes por 
séculos e séculos en Oc-
cidente.

Alto risco implica o 
ser feminino, tatúa a 
pel de todo un discurso 
ás veces formado de es-
tigmas con alto prezo á 
pagar. Boas pezas a visi-
tar nunha montaxe que 
adoece de certos recur-
sos de vistosidade debi-
do a unha precaria situa-
ción de medios.
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  ‘Adosados’ prima a presenza feminina e a creatividade masculina intérnase 
nestas características, nas que os ornamentos configuran mitoloxías do fogar
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É algo máis ca unha firme candidata a re-
cibir varios Óscar. É máis ca unha boa 
banda de son. É moito máis ca unha his-

toria edulcorada dun famoso e magnífico can-
tante cheo de defectos. É sobre todo a encarna-
ción de Jamie Foxx en Ray Charles. 

Ray, a gran producción americana, cos 
seus tópicos convenientes, coa dose xusta de 
veneración e desculpa diante do mito, coa rea-
lización sofisticada que engancha os padais 
menos esixentes, é tamén unha película que 
sabe usa-lo contrapunto, que utiliza a xusta-
posición con arte e que sen dúbida fará gozar 
a quen guste da música do pianista cego de 
Georgia. Invaden o filme especialmente dous 
virus tan perigosos coma frecuentes nas pro-
ducións actuais. O primeiro é da mirada en-
ganosa coa que se enfrontan algúns  directo-
res cos personaxes sobre os que constrúen os 
protagonistas. Hackford parece que pon ollos 
obxectivos sobre a vida de Charles, sen embar-
go só pretende que se lle disimulen os erros, 
que comprendamos as razóns dos seus lados 
escuros. Algo semellante pasoulle a Scorsese 
con Hughes. E asociado a este virus, non me-
nos frecuente nin menos perigoso, búscase 
na infancia dos protagonistas un trauma, un 
acontecemento explicativo en base a unha psi-
coloxía barata que en nada achega coherencia 
ó filme e moito menos á credibilidade da psi-
coloxía se de xeito tan simple fundamentase 
as explicacións sobre a conduta. 

E os virus déixanse ver de cabo a rabo no 
filme. Pouco importa que o pé se contaxie dos 
ritmos ben axustados á narración e moitas ve-
ces  o sintamos movéndose no escaso espacio 
entre butacas; pouco que Foxx nos sorprenda 
con risos e andares e movementos espasmódi-
cos; pouco que por algún momento esteamos a 
piques de capta-lo magma no que se acende o 
lume creativo do músico, coma se en algo, moi 
de lonxe, nos lembrase a Bird; pouco importa 
se nos flash backs os virus bailan na pantalla 
coma condenados, nos regresos á nenez a nai 
e neno Charles e o irmán e os sucesos todos se 
antollan esquemáticos e se nas resolucións dos 
conflictos sempre o aplauso e a visión do éxito 
o escurecen todo. 

A pesar disto, Ray é unha película que gus-
tará a tódolos públicos, cunha banda de son 
perfectamente ensamblada ás imaxes e cunha 
interpretación magnífica de Jamie Foxx. Segu-
ro que gusta. Seguro que  pelexará con O avia-
dor a ver cál das dúas leva máis  Óscar. Porque 
as dúas, aínda infectadas de virus, son o para-
digma das boas candidatas. 
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