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‘As peras’, bodegón de Manuel Prego de Oliver

ARTE

O literario naobrapictórica
deManuel PregodeOliver
En calquera das series deste pintor percíbese a grandeza da sinxeleza, da soidadedo
obxecto ante a inmensidadeduns contornos suxestivos bañados enbrétemas

FÁTIMAOTERO � SANTIAGO

Nonécasualidade que a
Fundación Gonzalo
TorrenteBallester, tras

abrir as súas salas estemesmo
ano en Compostela ó impor-
tante legado cultural dun dos
máis destacados escritores es-
pañois nado en Ferrol, se sitúe
naemblemáticarúadoVilar.A
cidade sabiamente recreada
en Fragmentos de Apocalip-
sis, pasa a converterse nunha
imaxinada Villasanta de la Es-
trela, por polas rúas e contor-
nos da cal se suceden aconte-
cementosepululanxentesque
o torrentino distorsiona con
certo humor e dose crítica nun
enredo e visión un tanto es-
perpéntica.
A exposición que estes días

se ofrece ó público, na que
exerce o comisariado a crítica
de ArteMercedes Rozas, dedí-
case a un dos nosos máis des-
tacadospintoresdoséculoXX,
Manuel Prego Oliver (Ouren-
se, 1915-1986). Precisamente
por ter moitas afinidades co
coñecido escritor: amor apai-
xonado a esta a nosa Galicia,
sempre rica en matices, e ós
seus habitantes, ademais du-
nha amizade compartida en
amenos faladoiros ós que ta-
mén acudían destacados inte-
lectuais que enriqueceron, du-
rante décadas, o panorama
cultural galego. A simbiose na
obra de Prego entre a pintura e
a literatura remóntase a anti-
gas recomendacións dos clási-
cos. Xa Alberti, no século XV,
advertía da conveniencia de
que o pintor coñecese a escri-
tores e poetas como camiño
para lle proporcionar ideas in-
teresantes. Así mesmo Dolce
insinuaba ós poetas aprender
dos pintores. De feito, segun-
doxuízodeTorrente,ápintura
de Pregopódese chamar litera-
tura.
O literario estreita a súa

unión ó pictórico a través de

sabias frases que apoian apin-
tura, xeitosamente selecciona-
das de escritores comoGonza-
lo Torrente, Álvaro Cunquei-
ro, Carlos Casares, Ramón Fa-
raldo ou Carmen Laforet. Ó la-
borde ilustradorde librosúne-
se outra que incide en típicos
asuntos preguianos: esmolei-
ros, nenos, anciáns, materni-
dades, lavandeiras, bodegóns
epaisaxesqueoartista repetiu
incansablemente en prol de

conseguiraobraperfecta.
Cézanne pintou a montaña

Sainte-Victoire,máis de 60 ve-
ces.Naobradogalegoos resul-
tados poden parecer monóto-
nos pero afondando resultan,
cada un deles, singulares na
súa individualidade por ser
captados nese intre irrepetible
e pasaxeiro capaz de ofrecer
milleiros de vibracións a unha
sensibilidade comoadePrego.
O pintor ourensán traballa

sobre a existencia, de aí quere-
trate o ser humano. Tras eses
rostros que aparecen na súa
obra percíbese unha vontade
totalmente individualizadora
queafondanapsicoloxíadore-
tratado, curiosamente en de-
buxos moitas veces rápidos.
Sabiamente captada a ollada
perdida de Castelao ou o estu-
diodeTorrenteBallester enac-
titudedeescribir,noemblemá-
tico caféMonterreydeBaiona,
ante non xa a vertixe dunha
cuartillabranca, senónante to-
do o peso de profundos coñe-
cementos descargados sobre o
papel. A imaxe xeral presénta-
se como pulada polo paso do
tempo que vernizou ata a olla-
da cansa da proveitosa vida
consagradaáescritura.
En calquera das súas series

percíbese a grandeza da sinxe-
leza,dasoidadedoobxectoan-
te a inmensidade duns contor-
nos suxestivoss bañados en
brétemas conferidoras de ma-
ior misterio e poder lembra-
dor. Un bodegón como As pe-
ras fai contrastar a un primei-
ro plano de esquema un tanto
xeométrico un fondo total-
mente desconfigurado, pre-
monitorio de correntes artísti-
cas afíns á abstración. Enpala-
brasdeJoséHierroasúapintu-
ra ‘‘ó servicio da emoción que
producenascousas,mesmoas
máis sinxelas, comopodesero
pan de centeo, unhas froitas e
unhacuncadeviño’’. Pinturae
escritura rivalizaronpor se su-
perarmutuamente.Apresente
convocatoria empata e axusta
o traballo do pintor con tons,
texturas e liñas, comometáfo-
ra das cousas, xa que falanpor
elas coa brillantez do escritor
con suxefrases que dan firme-
za e valoran o traballo pictóri-
co. Ambos os dous, dous xe-
niosdaGaliciadesempre, con-
seguiron eternizar o milagre
davida.

CINE

Media hora sen
chispa dehumor
que empeora un
mal atraco
MIGUEL SUÁREZ ABEL � SANTIAGO

Atracoalas tres, igualqueoutrasco-
medias conatraco comosustento e
de grande éxito gracias a que esta-

banpropulsadaspolahumanidadee tenru-
ra dos protagonistas, conseguía encadear
risas detrás de cada situación a cada paso
máis absurda e descerebrada.Atraco a las
3... y media, coma se regresaramos ás espa-
ñoladas máis rancias, dá mágoa vela: de-
sordenada, sen ritmo, sen gracia, vulgar,
adobiada de sexo reprimido, sen enxeño,
aguántasecondificultade.
A actualización que se pretende esgóta-

se en chistes fáciles; a música coa que se
envolve, inapropiada, machacona, insis-
tente, pésima, interfire coma un moscón
atravesado nunha sesta de verán; a restra
de actores, coma de chourizos, vai apare-
cendo con desgana, sen consistencia, dis-
tantesdopapel, incrédulos sobreoquerea-
lizan; o resultado final é ramplón, simple,
insubstancial, cru,pobre, senchispadehu-
mor. Desde amotivación para o atraco, pa-
sandopolapresentaciónde cadaundoses-
tereotipos máis sobados sobre os oficinis-
tas bancarios (o director quenlla alemán, o
director paternal español e velliño, o inter-
ventor lambecús que vende á muller por
medrar, a secretaria putona, o caixeiro
frustrado e reprimido, o ‘‘segurata’’ pas-
món, etc.), todo se pecha nun enredo torpe
salteado con anacos de fotos de revista de
sexoparaadolescentespoucoaleutos.
Paraqueesterefritoacabaseulindomáis

a aceite requente,daextensanóminadeac-
tores sobresaen algúns do estilo de Josema
Yuste ou Pedro Reyes, que nunca se recon-
verterán ó estilo Alfredo Landa ou José L.
López Vázquez, por máis que un andase
detrás da veciña do quinto ou fose o Pepe
que emigraba a Alemaña e o outro andase
cos ollos coma pratos detrás do cu das sue-
cas. Porque se os Landa e Vázquez, por
obrigas da época, estiveron constrinxidos
en papeis tan pobres coma imbéciles, co
tempo demostraron a súa capacidade, algo
pechado para actuais cómicos da nada. Es-
taproducción, comoestá aocorrernoutros
ordes da vida, retrotráenos a anos escuros,
vulgares, zafios, de represión, moito me-
llor esquecidos de non ser co ánimo de
aprenderparanoncaeroutravezneles.
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Director: Raúl Marchand
Intérpretes: Iñaki Miramón, Josema Yuste, Josep
Julien, Cristina Solá, Manuel Millán, Elsa Pataki


