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Serie Rúas III (2001), autoría do pintor noiés Pío Costa

ARTE

Pío Costa, espacios para soñar
A galería La Campana, un local que se
está poñendo de moda no Ensanche
compostelán, comezou unha nova sin-
gradura dedicada a mostras individuais
de creadores plásticos. Á espera do
rumbo que tome a dirección do local, e
que condicionará o seu futuro, ten ó seu
favor un amplo espacio no que as pare-
des, de pedra case dourada, forman un
conxunto espléndido no que se combi-
naron elementos tan dispares como vi-
gas de derruba con materiais de orixe
case semipreciosa; exemplo o solado
de serpentina puída. As velas dun barco
coas que se cobre o teitume poden ser
como un símbolo de boa navegación.

Esta nova etapa ábrese coa mostra
de trinta pinturas do artista de orixe noie-
sa Pío Costa Beiro (1952), que pertence
a unha saga familiar ‘‘bendicida’’ polos
fados da arte. O feito de dedicarse á pin-
tura non foi casual nin por esnobismo; a
metade dos dez irmáns de Pío Costa
son pintores. O seu actual traballo artís-
tico delata a pegada deixada polo seu ir-
mán Alfonso Costa, un dos grandes da
plástica galega.

Tantas contradiccións pasan pola ca-
beza deste artista como variantes ofre-
ce o mundo da arte. Na presente mostra
optou (na súa maioría) por plasmar
unha realidade que intenta transformar
sen facelo totalmente. Así se entende
toda actividade artística que é, segundo
os clásicos, a facultade de crear un
mundo novo paralelo a este.

Aparentemente, o observador ten ó
seu alcance unhas formas fáciles de
captar; son edificios arquitectónicos cos
que se sente inmediatamente implica-
do. Veos tódolos días. O autor non dubi-
da en cortalos ou ofrecer perspectivas
distorsionadas para salienta-los seus
elementos constructivos.

Como unha necesidade visceral en-
téndese o seu modo de traballar en se-
riación. Só mediante un arduo e pacien-
te labor cheo de constancia, dedicando
moitas horas ó seu traballo (malia ser un
artista que traballa moi rápido) son posi-
bles series como a de tons azuis, na que
empregou tres anos. En azul ve Santia-
go de Compostela, esta cidade tan co-
piada, interpretada ou violentada por es-
critores e múltiples artistas baixo mil for-
mas posibles.

Pío Costa desexa transmitirlle ó es-
pectador da súa obra o impacto que nel
suscita a monumentalidade dunha cida-
de fermosísima, e para iso báñaa en
azul ultramar, nesa cor tan ligada á súa
vida, ás súas paisaxes de orixe mariña
percorridas mil e unha veces na súa ne-
nez. Así o artista capta os transeúntes
nos seus paseos pola capital galega, es-
varando por rúas tan emblemáticas co-
mo as rúas Nova ou do Villar. Son perso-
naxes ingrávidos, como peixes flotando
nun grande acuario.

A morte do seu grande amigo Casa-
gemas deu orixe á época azul de Picas-
so, coa que simbolizaba a súa pena e
dor; pola contra, nestes lenzos o pulular
da xente e a vida captada en formas lu-
minosas anima tódalas escenas. Este
azul ó que a tradición relegou ós últimos
planos en prol de intensifica-la sensa-
ción de profundidade e que o Greco sa-
cou a un primeiro plano, baña toda a
composición.

Noutras ocasións dominan as cores
terras, cos seus tons ocres e marróns
formando a serie de rúas captadas en
xeral desde un punto de vista baixo. As

rúas da súa vila natal non se escapan ós
seus pinceis, nin as súas casonas con
soportais ou edificos relixiosos, como
San Martín. Pío Costa intenta atrapa-lo
tempo recuperando vellas paisaxes ur-
banas antes de que se transformen en
recordo e esquecemento. Con estas se-
ries, parece que o artista cultiva a cróni-
ca, inmortalizando o espacio monumen-
tal nos seus clásicos perfís e todo o que
ten de refuxio.

Outra imaxe da memoria son as Ram-
blas, nunha especie de homenaxe á
grande urbe que o acolle durante case
36 anos. A cidade Condal, coas súas es-
peciais intrahistorias e o seu hálito de
esencia, aparece reflectida en currun-
chos todos cheos de melancolía. A serie

máis significativa, e a anos luz das ante-
riores, é sen dúbida a que o artista cuali-
fica como de ‘‘espacios para soñar’’. Pío
Costa vai con ela máis alá da vontade fi-
gurativa, reducíndoa a un simple marco
arquitectónico para mergulla-lo ambien-
te nunha atmosfera irreal.

O efecto que produce no contempla-
dor é unha visión fantasmal, frecuente e
carecterístico aspecto da natureza gale-
ga (proclive á comprensión do invisible),
que noutros ámbitos estimulaba no de-
voto a arquitectura pietística. Nesta últi-
ma serie esvarou o labor de Pío Costa
cara á síntese do real, que é realmente a
que o identifica co mellor modo de facer
pintura.

Fátima Otero

CINE

Comedia agradable
Daniela Fejerman e Inés París
pensan a idea e dirixen unha
comedia española que non des-
merece de moitas das que nos
chegan con selo doutras latitu-
des. A mi madre le gustan las
mujeres, lonxe do que puidera
provoca-lo título, é unha pelícu-
la que no encalla en disquisi-
cións sobre cuestións de xéne-
ro, conflictos polas preferen-
cias sexuais nin moralina sobre
idénticos asuntos. Pola contra,
con soltura e bo agarre ás re-
gras da comedia, vai debullan-
do situacións de fina ironía, cla-
ra hilaridade e facilidade para
provoca-la complicidade do es-
pectador.

A historia é sinxela: tres fi-
llas, mozas actuais, unha casa-
da (María Pujalte), dúas soltei-
ras (Silvia Abascal e Leonor
Watling), decátanse de súpeto
de que a súa nai (Rosa María
Sardá), pianista, separada, ato-
pou un novo amor: unha muller
moito máis nova, checa, tamén
pianista. E arredor desta noticia
vanse desenvolvendo unha se-
rie de situacións liviáns pero o
suficientemente consistentes
como para lle proporcionar á
cinta a gracia e agrado necesa-
rios para causar riso limpo e
san. Por suposto, prescindindo
de chistes estúpidos e sen caer
no fácil recurso das vulgarida-
des groseiras ás que con máis
frecuencia da debida nos acos-
tuman este tipo de filmes.

Pero se a película se salva e
ofrece un grao máis que digno
de solvencia é sobre todo gra-
cias ó personaxe dunha das fi-
llas, Elvira, interpretado magni-
ficamente por Leonor Watling.
Despois de ver a esta actriz na
errada Son de mar de Bigas Lu-
na, desconfiaba -comprobaría
que sen fundamento- da capa-
cidade da mesma para defen-
derse na comedia. Error mani-
festo. Con sorpresa descubrín
unha gran actriz capaz de apro-
veitar ó máximo os recunchos
do seu personaxe ata o punto
de ser o alicerce e sustento de
toda a obra. Nun rexistro en al-
go similar ó de Bridget Jones, a
actriz Leonor Watling dá vida a
unha neurótica que se envuru-
lla e complica a cada paso máis
dentro das súas propias tram-
pas e círculos viciosos, pero
coa intelixencia de acabar sa-
bendo rirse de si mesma e dos
seus propios complexos e ca-
rencias.

De especial mérito resultan
algunhas escenas, especial-
mente unha na que decide levar
á cama ó home que lle gusta,
nas que destripa con finura e
agudeza as contradiccións nas
que se desenvolve os sexo, a
axuda psicolóxica e a submi-
sión laboral. Unha interpreta-
ción que por si soa salvaría cal-
quera comedia.

Resumindo: se queren pasar
un momento agradable e rir sen
se sentir estúpidos, esta come-
dia española serve para tal co-
metido.

Miguel Suárez Abel


