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O pintor natural de Lorca Antonio Mir expón na Casa da Parra

ARTE

Antonio Mir: Paseando baixo a chuvia
Antonio Mir (Lorca,
Murcia, 1950) sus-
tenta a súa vida en
tres coordenadas
xeográficas: a súa
orixe natal, coa luz
mediterránea ilumi-
nando os seus pin-
ceis; a súa Galicia de
adopción, coa
agreste beleza de
Corrubedo asentan-
do o seu ánimo, e
Brasil como cúspide
do triángulo. No seu
refuxio de Baía
(unha vivenda rural
reconvertida en mu-
seo gracias ós bos
oficios da súa espo-
sa Elisa) este artista
desbordante de vita-
lidade dálle renda
solta á súa fértil ima-
xinación e crea, ca-
da ano dándolle un
paso novo e diferen-
te á súa obra, un
mundo pictórico que
é coma el: imprevisi-
ble, vitalista, imaxi-
nativo e moi persoal.

Ademais das tres
coordenadas –Mur-
cia, Galicia, Brasil–,
Antonio Mir é, sobre todo, un pintor
universal. Mestura de luz desbordan-
te, grises e prateados apaciguadores
e imaxinación sen límites, todo o
mundo é escenario do seu traballo.
Improvisou estudios de pintura en
domicilios de embaixadores, terra-
zas abertas ó cel romano, fábricas,
despachos... os seus lenzos pendu-
ran de paredes nos cinco continen-
tes; as súas reunións con amigos no
restaurante compostelán Toñi Vi-
cente son antolóxicas.

A chuvia é un dos recordos que lle
quedan ó artista da súa estadía en
Galicia; un sentimento que nace dun
estrato profundo da súa alma como
algo sentido e vivido. Outros emble-
mas característicos da súa etapa
murciana son os soles e as ánforas
en homenaxe ás antigas civiliza-
cións mediterráneas.

A exposición monotemática que
exhibe estes días a Casa da Parra é
producto de case dous anos de cons-
tante traballo facendo da chuvia arte.
Manipula o motivo ata reducilo ó im-
prescindible e elemental ou axítao

formando ondulacións que o obser-
vador adiviña impulsadas polo vento.
Outras veces cae en gotas bulbosas
ou próximas a aneis circulares que
se moven en remuíño ó longo de todo
o lenzo a un ritmo monótono. É entón
cando se toma conciencia das di-
mensións do soporte e equipara esta
arte á vastidade do universo.

Navarro Baldeweg tamén adopta o
tema no seu lenzo Chuvia e lúas, ca-
endo nesa mesma postura emocio-
nal de expresar un sentimento coa
espiritualidade do expresionismo
abstracto. Os dous parten, como Po-
llock, da natureza proxectando un
estado de ánimo que lembra a serie
de sons na herba co seu característi-
co ritmo circular, plasmado coa súa
pintura xestual.

Non apegado a expresións usuais
típicas do naturalismo, inclínase por
pautas socialmente diferentes. San
Medardo, para protexerse de tanta
inclemencia atmosférica, refuxiába-
se baixo as ás despregadas dunha
aguia. Os mortais facémolo baixo un
paraugas. Mir descóbrese e móllase

nuns lenzos empa-
pados coa seiva da
vida, rexerando e la-
vando todo canto se
cruce no seu cami-
ño.

Antonio Mir aban-
donou aqueles tons
coloristas e exultan-
tes dos seus sopor-
tes de tarros con flo-
res ou dos seus inxe-
nuístas peixes por
outros moito máis
apagados domina-
dos polos azuis e os
prateados. Non te-
mos que esquecer
que o artista desen-
volveu un intenso
traballo en chapas
metálicas aplicadas
tamén á súa faceta
escultórica. Tamén
en pratas se expre-
saba Lorca naquel
poema en lingua ga-
lega ‘‘...chove en
Santiago na noite es-
cura. Herbas de pra-
ta e de sono cobren a
baleira rúa’’. En tres
ocasións, une e en-
fronta o verde e gris
pasando da humida-

de ó amarelo solar, facendo convivir
harmoniosamente estes elementos
tan vitais para a nosa existencia.

O autor intentou apresar nestes
lenzos as forzas do universo. A chu-
via que cae en Santiago termina sen-
do a súa chuvia pois magnificouna co
seu potente e áxil trazo, que fai pri-
mor do cotián.

Nada repousa nunhas formas nas
que se intúe o eterno feminino, os
deuses da fertilidade descendendo
dos ceos e purificando e penetrando
para xerar vida. A súa pintura lígase
co coñecido mito de Dánae que xera
posuída por un deus Zeus transfor-
mado de ouro.

Antonio Mir regresou a Brasil, a te-
rra que o criou despois de percorre-la
nosa patria cun proxecto muralístico
de grande envergadura. Non sei se
foi casualidade, pero este Nadal non
estivo pasado por auga. Todo o ba-
llón de 2201 concentrouse na Casa
da Parra. Haberá que orar para que o
comisario de Pilar Corredoira alon-
gue esta exposición.

Fátima Otero

CINE
Kandahar merece máis
Unha muller afgana, fuxida ó Canadá a
causa da guerra –unha de tantas–, des-
pois de recibir unha carta da súa irmá na
que ameaza con suicidarse pola terrible
situación na que viven ela e as mulleres
afganas, decide ir ó seu encontro para
salvala. Este é o motivo da viaxe a través
do país, ultimamente tan coñecido polas
súas desgracias, que serve de fío con-
ductor ó ducumental-película ‘Kanda-
har’, dirixido polo director proveniente
do Irán Mohsen Makhmalbaf. A protago-
nista, Nafas, a exiliada que regresa á te-
rra na procura da irmá máis nova, narra
mentres viaxa a historia da familia, do
país, da tristeza dunha vida asolada polo
dogmatismo, a fame, o desprezo pola
muller e a violencia. Nin que dicir tenque
o filme resulta oportuno, máxime neste
momento no que a cidade de Kandahar
aparece a diario como motivo informati-
vo polos sucesos transcendentais do 11
de setembro que desembocaron en es-
magar ó pobre país co gallo de extermi-
na-lo terrorismo. Resulta polo tanto ins-
tructiva esta viaxe polo deserto, pola luz
e a secura, polas escolas dos mestres fa-
náticos e a picaresca dos que están afei-
tos a vivir na violencia e na fame. E mes-
mo ofrece algúns momentos de lucidez
fílmica ó longo dos 85 minutos que dura
este documental, pero en conxunto non
achega gran cousa. O argumento é ríxi-
do, simple, en exceso lineal. A cámara
non capta nadaespecialnoambientenin
nos protagonistas que nos achegue,
que nolos faga vivos ou reais. O ritmo
avanza coa mecánica fría dunha reporta-
xe encargada a calquera cadea de televi-
sión. Kandahar podería ser unmagnífico
motivo para indagar nas razóns cultu-
rais dun pobo que se agocha detrás do
burka, dunha pobreza que nostrasladaa
moitos séculos atrás, dunha relixiosida-
de inculcada con violencia, dunha socie-
dade violenta, estrada de minas mortais,
de máquinas para matar. Como nalgún
momento se di: ‘‘En Afganistán só te-
mos algo moderno: as armas’’.

Destacar, eso si –mágoa que non in-
sistise máis nesa liña o director–, o ar su-
rrealista que adquire a vida cando o úni-
co que se pretende é conseguir da Cruz
Vermella unhas pernas ortopédicas. Os
mellores momentos da proxección xiran
arredor das peripecias das persoas para
conseguir pernas, algo de Buñuel pare-
ce latexar por debaixo da monótona na-
rración de Makhmalbar cando se centra
nesta dolorosa realidade. Polo demais,
un documental que podería resultar moi-
to máis enriquecedor, unha película ané-
mica. ‘Kandahar’ seguro que dá para
moito máis.

MiguelSuárezAbel


