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Debuxo sen nome de Francisco Vázquez ‘Compostela’, asinado en Santiago no ano 1936

ARTE

Costumesna
sociedade compostelá
Osdebuxos e esculturas de FranciscoVázquez ‘Compostela’ noMuseodas
Peregrinacións fan viva amemoria do ocio e traballo dos santiagueses dos anos 30

FÁTIMAOTERO � SANTIAGO

Ogroso da exposición
1935-1936. Compostela.
Berros, oficios, servi-

cios, cerimonias e sucedeados,
que se exhibe noMuseo das Pe-
regrinacións, fórmano 26 debu-
xos saídos da man do escultor
Francisco Vázquez Díaz, alcu-
mado Compostela intenciona-
damente para se diferenciar. As
escenas descritas teñenmáis de
documentos de época que de
verdadeiro valor artístico; son
memoria viva dos nosos maio-
res e ensinopara o resto. Estam-
pas inéditas e algunhasúnicas ó
non seren plasmadas pola da-
quela moza fotografría ou reco-
llidaspolaprensa local.

A titulada Sen nome é signifi-
cativa respectodisto, e équecer-
tamente non tivo nome a ducha
dispensada a un grupo de finas
damas por parte do concello, e
todo porque as beatas daqueles
días, pertencentes á burguesía
compostelá, non toleraron a re-
tirada das aulas da imaxe de
Cristo. Todas as láminas foron
rigorosamente estudiadas polo
profesor e comisario da mostra
J.M. López Vázquez, nun com-
pleto catálogo que acompaña a
exposición e que contén textos
deRamónVilares e J. LuisPonte
Domínguez, entreoutros.

A escena mencionada, como
as restantes, están plasmadas
en toda a súa inxenuidade; son
debuxosacor, enperspectivaca-
baleira, acostumando quedar
enmarcadas pola nobre arqui-
tectura granítica compostelá.
Unha figuraciónmoi estratifica-
da característica dunha socieda-
de clasista, quepivota en tornoá
catedral e a Universidade, pero
ondehai cabida para unnutrido
grupo de militares, vendedores,
señoritosepobres.
A mediados dos anos 30, o es-
pectador mergúllase en costu-
mes tan habituais para os mo-
mentos de lecer como a dedica-
da ó paseo. Significativos eran
osdarúadoVilarouas longasfi-

las dos seminarista que ata en
momentos de relax se agrupa-
banporcursoseestatura.

A importancia que por entón
se concedía á reformadoensino
maniféstase nos numerosos
cursos impartidos en Santiago.
Respira nacionalismo a arenga
do profesor disertando ante a
estampa titulada Os delegados

do Estatuto, en plena praza do
Obradoiro. No automóbil da co-
mitiva ondean as dúas bandei-
ras, a española eagalega.Unfei-
to revelador da importancia po-
líticadoprocesoestatutario.

Suprimido ‘‘o canto do sere-
no’’, seguía sendo habitual o vo-
ceo de mercadorías polas rúas.
Nun espacio deste periódico ex-
híbese a magnífica obra de Tito
Vázquez con O neno de O Eco
de Santiago voceando a venda
do diario. As portadoras de leite
ou as vendedoras de lampreas,
claves para a economía do mo-
mento, caracterizábase ben
Compostela, pero tamén a so-
ciedade actual soubovalorar eri-
xindo o monumento á leiteira
nopaseodaFerradura realizado
poloescultorFernandoBlanco.
A vestimenta clasifica e indivi-
dualiza sen confusión posible a
campesiños e cidadáns; mesmo
ata no pagamento: por troca fa-
cíanoosprimeiros.

A mostra complétase con pe-
zas destacadas do labor princi-
pal de Compostela, a súa faceta
escultórica ben estudiada por

Carmen Vázquez Pradera. A
faunamáis estraña cativou ó ar-
tista, interesado nos animais
(pelícanos, osos, iguanas, ocara-
col...). A súa obra distínguese de
outrosgrandesescultores,como

Barye, no sentido de que o com-
postelán os humaniza descu-
brindo nos bechos expresións
de tremandahumanidade.

Unha exposición digna de vi-
sita así como todo o contido do
museo, que é, quizais, unha das
salas menos coñecidas polos
composteláns e, curiosamente,
moivaloradapolosvisitantes.

CINE

Resistir en
Arxentina
MIGUEL SUÁREZ ABEL � SANTIAGO

O neno Harry, non se chama real-
menteHarry, pero debe aprender
a vivir nunha familia obrigada a

mudar de nome, de profesión, de lugar. Es-
tamos na Arxentina dos anos 76, plena re-
presión da dictadura. Unha familia de pro-
fesionais vese obrigada a agocharse do te-
rror. Harry, o fillo máis vello, non máis de
10 anos, desde os seus ollos que observan
con detemento, acompañado dun libro que
lle diferenciará entre maxia e escapismo,
prestaranos a mirada para ver a través do
inexplicable, silencioso torturador, un país
que persegue as persoasmáis cultas e diná-
micasda sociedade.

Anai deHarry, interpretadaporunha lu-
minosa e segura Cecilia Roth, regala tanto
amor incondicional como determinación e
firmeza.O seupai, RicardoDarínoutravez,
pero o certo é que non farta, consegue hu-
mor e tempopara xogar conenounhas par-
tidas de estratexia na conquista de países
domundo, onde avictorianonse regala, un
diamante incrustado na estructura da na-
rración con verdadeira pericia. O seu ir-
mán, máis pequecho, revoltoso e impulsi-
vo, pleno en gracia, participa inconsciente
dos traslados, do desconcerto, do temor.
Harry e a súa familia perseguida quedan
perfectamente definidos en Kamchatka,
outra película arxentina con bo trazo no
guión e harmonía visual ó servicio dunha
historia sensible, emocionante, vital. Pi-
ñeyro, encargado pleno da obra, dirixe con
ritmo adecuado, proporciónalle á mirada
deHarry unha lenturamelancólica emesu-
ra adecuadas. Peca se cadra de presentar-
nos unha familia case perfecta, sen tacha,
equilibrada ó máximo, tendo en conta a si-
tuación que padecen. Pero aínda así, Kam-
chatka, lugar no que se aprende a resistir,
aínda que para elo haxa que ser escapista, é
un filme que toca os desaparecidos na Ar-
xentina conelegante sensibilidade.

KAMCHATKA
Director:Marcelo Pyñeiro
Intérpretes: Cecilia Roth, Ricardo Darín
País: Arxentina

Sonmemoria viva
dos nososmaiores
e ensino para o
resto

Avestimenta
clasifica e
individualiza sen
confusión posible


