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Ana Fernández: o xardín lugar de tránsito

Cámara nerviosa
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A temática do xaresas zonas de lecer Exposición fotográfica de Ana Fernández que acolle a galería de arte ‘SCQ’ de Santiago
dín non foi moi freantano reservadas
cuentemente aborós heroes ou membros da aristocracia e
Con certo ton irónico, a artista conside- dada polos grandes da pintura. A artista
ra o paseo case unha obriga ou unha ne- indaga e afonda en territorios pictóricos
alta burguesía.
A exposición fotográfica presentada na cesidade inculcada na actual sociedade para ir máis alá dos artistas plásticos e regalería SCQ de Santiago por Ana Fer- que vive a ritmo de vertixe. Os paseantes, presenta-lo interese dunha paisaxe sen
nández (A Coruña, 1968) desenvolve o elementos efémeros, cítanse cos perma- necesidade de recorrer a un ser humano
tema do xardín nunha tendencia globali- nentes (como papeleiras ou bancos) fun- como referencia da Natureza.
zadora, abarcando moitos ámbitos e va- díndose nunhas fotografías que axiganAntes que reflecti-la típica iconografía
rios países. A súa cámara recolleu paisa- ten uns elementos dinamizadores da vida das variadas formas do xardín creado arxes urbanas de cidades castelás, europe- do parque, que, doutro xeito, nos resulta- tificialmente polo home e onde conviven
as ou americanas (Vigo, Viena, Arxenti- rían indiferentes. Nestes parques non hai cores e deseños vexetais, disparou o
na...) pero sen caracteres particulares cabida para as esculturas de heroes; o flash como querendo narrar secuencialpropios do lugar senón que tratan de su- ton heroico rebáixase a elementos tan tri- mente a crónica sesgada do comportabliña-la simultaneidade, a circulación a viais como os adoquíns ou as roupas de mento humano actual nun espacio públiescala planetaria co continuo devir de arti- temporada.
co, que tende sempre a domina-la paisaluxios mecánicos (patíns, bicicletas...) ou
Os lugares de tránsito interésanlle es- xe fronte á selva virxe ou a desorde natupersoas que circulan e se moven libre- pecialmente a Ana Fernández. En ante- ral da nai terra.
mente por eses espacios de ocio.
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Cámara, iluminación, son, montaxe,
guión e resultado final nervioso, impaciente, ansioso. Iso é o que Carlos Molinero (dirección), Jorge Juan Martínez e
Clara Pérez Escrivá, os tres como guionistas, e os tres co título da primeira promoción da Escuela de cine de la Comunidad de Madrid nos deixan na súa primeira película titulada ‘Salvajes’, baseada nun texto de Alonso de Santos.
A historia que trata de contar non carece de interese e actualidade. O mundo
da inmigración ilegal, o racismo, as bandas de neonazis alimentadas pola mocidade marxinada das cidades e o amor fero, enfermo, tal vez último de dúas persoas que non admiten perder sempre,
definitivamente, e que se entregan a el
coma auténticos loucos. Todo en carne
viva, sangrando, violento, ferinte, obsceno, brusco, coma un pao inesperado
que che parte o nariz. Por iso ó comezo,
independentemente de que sexa cámara
dixital ou non, un sospeita que a escuridade, os rostros borrosos, os apagóns,
o baile de planos, os cortes, a falta de encabalgamento e a agresión ós ollos é un
intento formal para casar inestabilidade,
violencia e opacidade. Pero a medida
que o filme avanza, a dureza permanece,
os diálogos son máis tópicos, as voces
menos claras e a trama máis previsible,
tanta cámara nerviosa aburre, farta, perde efectividade e distancia da acción.
Marisa Paredes e Imanol Arias interpretan os personaxes adultos, namorados perdidos, perdidos namorados, pero sen resultar cribles nin conmovedores. El é un policía enfermo, a punto de
retirarse, amargado, cunha disonancia
evidente entre as necesidades sexuais
que mostra e o alcol que consome. Ela,
unha enfermeira tamén con elevadas necesidades sexuais encargada de coidar
ós tres fillos dunha irmá morta, os tres
protagonistas mozos do lado máis salvaxe da historia, pero nin coa súa entregada veteranía é capaz de elevar un personaxe de tantas contradiccións entre a
fortaleza e a submisión, a liberdade e a
resignación.
E polo que se refire ós tres irmanciños, os dous varóns son tan esquemáticos que quedan en cartón; e ela, o papel
que lle tocou a María Isasi, filla de Paredes, tampouco convence.
Un primeiro intento sobre un problema real, unha aproximación nin provocadora nin orixinal que só nos mostra
que os aprendices deben dominar mellor a cámara, o guión, a montaxe e a
compulsión propia dos principiantes. O
oficio esixe esforzo e paciencia, non deberían pórse nerviosos.
Miguel Suárez Abel

