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Unha das obras debuxadas de Mario Granell

ARTE

OdebuxonaobradeMario
Granell: outro xeito de soñar
Este artista inclasificable quedominou o surrealismomostra en ‘Desde o silencio’
cómoemprega opapel comobase para unha escritura en clave onírica e satírica

FÁTIMAOTERO � SANTIAGO

Aproximadamente no-
venta obras compoñen
a mostra que a santia-

guesaCasa daParradedica ópo-
lifacético Mario Granell (A Co-
ruña 1914-1991), irmán do gran-
de artista Eugenio Granell, nu-
nha das súas variadas facetas,
neste caso a debuxística, aquela
que foi compoñente esencial do
modernismo e encandeou ó ar-
tista coruñés. O papel, pola súa
propia natureza de uso cotián
confire a estesdebuxosunhava-
loración íntima e sentida. Nesta
obra pasa a converterse nunha
especie de diario persoal onde a
escritura se propón en clave ale-
górica. Granell baralla un estilo
un tanto nómade, que vai por
camiños superrealistas, xira en
alardes expresionistas e com-
plétase con curvas e rectas de
cortes organicistas e constructi-
vistas.

O estoupido preséntase orga-
nizado en series.Adenominada
Caixón de minuteiro faidesfilar
a personaxes caricaturescos ex-
traídos do contorno máis inme-
diatoque lle tocouviviróartista.
Nela teñen cabida case todos os
estamentos sociais, pero de ma-
neira especial asáñase co bur-
gués. Vertendo neles toda a súa
aversión, defórmaos na súa cor-
poreidadecomooutroraNeruda
fixo nuns versos delatores da
súa oposición ás leis e institu-
cións establecidas. Mario Gra-
nell ridiculiza a través dun ex-
quisito debuxo ó cacique, ó sec-
tor relixioso ou ás emperifolla-
dasdamasquenonescapandes-
ta estética subversiva moi na li-
ña de Bretón: ‘‘A beleza será
convulsa ou non será’’. O peso
conferido a mans e rostros nes-
tas imaxes remóntanos a Grosz
eaDix.

En Fantasía irónica, o artista
parece ter lido a linguaxe das
nubes para encontrar nelas a
personaxes tamén coñecidos.
Esas formas biomórficas que

configurou Arp parecen saídas
dasmúltiples aparencias atmos-
féricas imprevisibles ós ollos
que as contemplen. Son debu-
xos conformadores dun novo
iconográfico onde se traballa
máiscoscontornoseprimaoco-
lorido cálido. Iconas totalmente
superrealistas, híbridos de ani-
mal e humano ou, como diría

Aristóteles, pensamento puro
unido a un corpo de animal.
‘‘Non existe un só pensamento
que non estea mancillado polo
corpóreo’’, exemplificado ben
nodebuxoO xornalista oficiali-
zadonoque a expresión ‘OK’ ri-
diculiza ó profesional ‘vendido’
ópoder.
Mundo variopinto é unha serie

máis aberta ós grandes ritmos
cósmicos, afinidades ós move-
mentos circulares celtas. Ceos
totalmente estrelados colmados
de soles e aves desempeñan un
papel suxerente nestes debu-
xos, xiran arredor dunha figura-
ción moi movida cargada dun
forte tramado poético. Acróba-
tas, tocadores de instrumentos
musicais e xogos malabaristas
lembran a Chagall. Tamén o uso
do tema, repetido nesta e outras
series, da muller transportada
porunanimal.
AserieFantasía en Branco e ne-

gro fórmana imaxes medidas
polo raseiro do soño. Segundoo
vocabulario empregado por
Freud, o soño é a realización
dundesexo.Aquíodesexofemi-
nino cobra un protagonismo
esencial deambulandocon lixei-
reza nun mundo fantástico ex-
traído de ámbitos literarios con-
struídos, tamén, na fantasía da
imaxinación. Todo ese despre-
gamento de liñas, de capricho-
sos xogos xeométricos, é com-
patible cunha linguaxepróxima
á abstración ou a postulados
constructivistas. Un grupo que,
por ser en branco enegro, non é
menos ricoenvariedadee rique-
za de sombreados e xogo de rai-
adosmoiusadoenmovementos
artísticosdosanos70.

ParaMario Granell, o debuxo
convértese noutra maneira dig-
na de soñar. A liña é poesía,
igualmente cultivada por este
artista universal dotado dunha
alma sensible a outras manifes-
tacións artísticas entre as que fi-
guran o mural, o cartelismo, a
escenografíaouacerámica.

CINE

Algunhas
disquisicións
arredor domiolo
da creación
MIGUEL SUÁREZ ABEL � SANTIAGO

Os creadores (especialmente os escri-
tores), comobos egocéntricos, remo-
en con frecuencia sobre qué e cómo

elaboran as súas obras. Escribir un guión pa-
ra que logo poida ser trasladado á pantalla é
un exercicio creativo, moitas veces adaptati-
vo,nonexentodosdemos, regraseclavesque
angustian, paralizan, estimulan ou excitan.
Adaptación (O ladrón de orquídeas), unha
película con pretensións e certo ton de taller
sobre cómoseescribeunguión, tratadecom-
paxinar a indagación nas dificultades da cre-
ación coa posta en escenadunexemploprác-
tico. Anda arredor do miolo por veces, pero
para quen non estea demasiado preocupado
polas claves deste proceso pode facérselle al-
gososaepedante.

Charlie Kuafman e o seu irmán xemelgo
Donald (papeis que interpreta aceptando se-
rios riscos Nicholas Cage) son dous guionis-
tas con métodos e pretensións distanciadas.
Un, Charlie, tímido, mirando sempre dentro
de si, atormentado pola súa necesidade crea-
dora, inseguro; o outro, máis despreocupa-
do,prácticoedecidido.Peroéseguindoospa-
sos deCharlie, que conta co encargode adap-
ta-la novela O ladrón de orquídeas, como
imos penetrando nas interioridades do pro-
ceso. E a través dos contrapuntos, dospensa-
mentos interiores, das dúbidas e probas coas
que se enfronta o creador, entramos nas au-
gas pantanosas da escritora que escribiu o li-
bro, do seu proceso de elaboración emáis no
tormentodeadaptaloócine.Unxogobrillan-
te, atrevido, nonorixinal, pero sendúbida in-
telixente, co que Kaufman demostra domi-
nio e tempero no traballo de propor guións.
Froito deste enramado analítico vaise tecen-
do sobre a pantalla a transformación do pla-
nificado en acto, destacando sobre todo a re-
laciónque se establece entre aescritora eo la-
drónde orquídeas, interpretadosdexeito ex-
quisito porMeryl Streep eChris Cooper. Sen
embargo, amedida que vai avanzando, a his-
toria embaza e, aínda que Kaufman bota
man domestre dos guionistas RobertMckee
para recibir un último consello, é precisa-
mente no final onde se vai desvalorizando e
perde fondura. Con todo, filme brillante e
atrevido que, para os non moi preocupados
polas claves da creación, pode resultar de
chumbopolasdisquisiciónsartísticas.

ADAPTATION (OLADRÓN
DEORQUÍDEAS)
Dirección: Spike Jonza
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País: EEUU, 2002

Parece ter lido a
linguaxe das nubes
para encontrar
nelas personaxes


