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Detalle da exposición ‘Imaxes da Memoria’ na Fundación Granell, en Santiago

ARTE

AvinculacióndeEugenio
Granell conGalicia
Aobra exposta deixamoi patente queogalego, nasdiversas facetas desenvolvidaspor
este polifacético artista, sempre estivo presente en todas asmaterias por el abordadas

FÁTIMAOTERO � SANTIAGO

Nocompostelán Pazo de
Bendaña pódese visitar
a exposición ‘Imaxes

daMemoria’, clausura do cal es-
tá prevista para o 2 de decem-
bro, dedicada ó considerado úl-
timo representantedo surrealis-
mo español e na sede que leva o
seunome:AFundaciónGranell.
Do galego universal, tan vin-

culado a Compostela, fixéronse
numerosas exposicións. Algu-
nhas temáticas incluíronomoti-
vo mariño, o escenográfico ou o
arquitectónico, moi manidos
nosseus lenzos;poderíanserea-
lizar aínda máis dedicadas ás
exóticas aves que o artista pin-
tou, ou os encontros chocantes
que aproximaban ambientes e
personaxes dispares, só por es-
premer algo do caudal sorpren-
dente que desbordaba a súa
imaxinación.
A presente exposición, comi-

sariada pola prestixiosa crítica
de Arte Mercedes Rozas, está
dedicada a loar e valorar ó Gra-
nell galego, cuestión quemoitos
se negaron a recoñecer peroque

se encarga de reafirmar a pre-
sentemostra.
A obra exposta deixamoi pa-

tente que o galego, nas diversas
facetas desenvolvidas por este
polifacético artista, sempre esti-
vopresente en todasasmaterias
por el abordadas: escultura, na-
rrativa, pintura, música, poe-
sía...
A exposición, de carácter di-

dáctico, dividiuse por seccións.
Na primeira sala domina o ban-
co e negro, ambientando aque-
les felices anos 20, vividos polo
artista a cabalo entre Santiago e
A Coruña a través do filme
Unha viaxe por Galicia, filme
de alto valor costumista e docu-
mental.
Fotosdemonumentosemble-

máticos como o antigo edificio
de Castromil, desgraciadamen-
te irrecuperable, que Granell e
os seus coetáneos rememora-
ban ó lembrar aqueles longuísi-
mos percorridos por estradas
tortuosas (Mesón do Vento in-
cluído) nos autobuses desta fir-
ma entre Santiago e A Coruña.

Noutro apartado,páxinasdepe-
riódicos locais reviven acontece-
mentos históricos de España,
que tan afastados nos parecen
hoxe.
A lembranza dos seus paseos

de rapaz ou mocidade polo de-
saparecido bosque da Condesa
ouo ‘‘pulmóndeCompostela’’,o
monte Pedroso, deixaron uns
cadros misteriosos e máxicos
pletóricosde fabulosaornamen-
tación, tales como A floración
do monte Pedroso ou O mar de
Orzán erguese cada noite. O
seu labor literario tamén recrea
recunchos e xentes de Compos-
tela (O que aconteceu... é un bo
exemplo dunha cidade na que
moitas das súas rúas estaban
moi lonxedeasfaltarentón).
A segunda sala correspónde-

se co seu longo exilio funda-
mentalmente americano. O co-
lorido alegre da paleta granellia-
na pásase ó espacio expositivo
nun intento de harmonización.
Coñece a personaxes admira-
dos, comoVale-Inclán, óquede-
dica un obxecto, un ready-ma

de feito enmadeira e cun anaco
de metal encontrado; ou a Ma-
ruja Mallo, á que homenaxea
coaobraA sorpresa do trigo.Se-
gue sen lle abandonar ese senti-
mento de morriña tan noso en
cadroscomoLembranzagalega
ou A gaita tradicional. A débe-
da con seres moi estimados dei-
xa traslucir o seugrandesentido
do humor nun gravado de ton
crítico, O illote do Castelo de
San Antón.
A terceira sala é ado reencon-

tro coa súa terra, un retorno
anunciado no lenzo premonito-
rioOregresodoviaxeiroxenero-
so. É un anuncio do home pere-
grino, infatigable aventureiro e
espírito dadivoso, que doa o seu
legado á cidade doApóstolo. As
fotos con representantes da cul-
tura, como Isaac Díaz Pardo, ou
co alcalde que fixo posible a cre-
aciónda FundaciónGranell, Xe-
rardoEstévez, rendendemanei-
ra recíproca agradecemento a
esta cidade, que aínda que tar-
diamente soubo valorar a im-
portanciadungalegouniversal.

CINE

Coa intención
non chega
MIGUEL SUÁREZ ABEL � SANTIAGO

Omaterial elixido por Chus Gutiérrez
para crea-la película Poniente é real-
mente magnífico. Unha nai regresa

coa súa preciosa filla á terra da que procede,
hoxe unmanto de plástico debaixo doque se
gardanodios vellos, tomates quemovena co-
biza, inxustizas dos que teñen sobre os que
non, rancores dos de dentro contra osdoutra
cultura, doutra pel..., todo cocido á beira do
mar do sur, do vento violento e dos soños de
comezar outra vez a vida, agora atada polo
amorea tenrura.
TocaPoniente temas tan actuais comover-

dadeiros, tan necesitados de denuncia como
deservistosporunhacámarasensiblequeos
atravese con paixón e fortaleza narrativa, e
iso é o que nos demostra a directora conmo-
mentos de emoción auténtica, de erotismo
sen camuflaxes, de tenrura áspera, pero non
calla por competo este espírito no resultado
definitivo. Demasiadas cores para un cesto
tanpequecho,demasiadosasuntosestánme-
tidos na trama sen solidificarse nunha liña á
que se apeguen e da que beban as demais. A
película escolle un camiño tan atrevido que
pisa constantemente o fío afiado da babeira
dopanfletoedomaniqueísmoeacabaporsu-
frir cortes fondos,navalladasque lle abrenas
costuras deixándoa indefensa entre o docu-
mental frouxo e a historia estereotipada.Hai
demasiados momentos nos que, cando un
berebere fala co seu amigo, me parece estar
escoitando o discurso lido de Gema Martín
Muñoz,profesoradecultura islámicaeárabe.
É Poniente un intento digno de toda loan-

za, ningún tema tan urxente de ser tratado,
ningunha historia podería reclamar máis a
nosa atención, pero coa intención non chega
e os ventos do sur, a inmigración e omar que
distancia a nosamiseria da deles aínda habe-
rá de contar con outros intentos para inven-
tar unha historia que se nos crave nos ollos
atanonnosdeixardurmir tranquilos.
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