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En primera persona
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/ )eie comercial:

Encarna Álvarez Gallego

AL CONTADO

Psicóloga e pintora

Aquellos chicos

<Fagg unha homenÐ(e ás mulleres
.^^!^n
-esa g facían roupa>>
--)-^ c¡
que coslan na sua

su dolor con

Mario

Beramendi

A secle clo Colexio de PsicoloxÍa acolle esta exposición ata o próximo 15 de abril

Cando súa nai morreu, Encarna
gardou aqueles retallos
que ela deixara de facer arranxos en pantalóns, carúsas e outrasprendas. Vrnte anos despois
.i+Iv at ez

presenta ulha exposición, na que
combina estas teas para render
unhahomenaxe atodas esas m:ulleres qúe cosían na súa câsa para axudar na ecoriomía familiar
sen ser€n modistas ptofesionais.

tenían 20 años, y fueron

para chamar a esta mostra?
facêr un guiño, unha
-Quixen
mención, Con esta erposición

quero facer unha dedicatoria,
unha homenaxe, ás mulleres que

cosían pero non eran costureiras de profesiôn, niodistas, senón aquelasque cosenou cosían
nos anos 60,70 ou 80. Facíano na
casa, o pantalón, a camisa ou os
ãTarìxos dos vestidos. Era unha
maneira de achegar ese re'curso
porque os fondos eran escasos,
e a roupâ era un ben moi, moi
prezado. Agora non o é, agora

As tea!; que usa'

eran os restos

cia que se lle daba antes ároupa
canto tempo gardou
-åDurante
osretallos que deixaba súa nai?
nai, se aranxaba uns bai-Miña
xos, gardaba o retallo, se unba camisa se estragaba quitaba todas
as pezas para poder facer outra
cousa que se lle ocorrera, e non
tiraba os restos. Son teas usadas,
que teñen unha vidaanterior, e
cando faleceu, haixa.vinte anos;

plo, e fun utilizando outro tipo
de matefiais para achegar texhrras ás cores. Funinco4rorando a
influencia doutros autores que
me gustabanmoito e funcollendo as súas referencias. Foi nesé
momento preciso cando me decidÍn a empezar a sacar os retallos e a coser todo iso En principio nfrr sequera o tiña pensado.
A conclusión á que agora chego, de facer unha homenaxe, que
ninguén pense que a tiña prevista de antes, para nad4 err penso
que un fai o que fai, ou pinta o

gardei todo iso.
hai vinte anos?
o que

ela facía e ademais era algo que
lle gustaba moito. Coser era a
parte de miáis ocio, amáis lúdica
dos seus labores. Defeito cosíase
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que pinta, e despois é cando te
pârar¡ apensar, épor que fago isto? É polo meûos o que fago eu.

obras son?

-åGantas
fixen moitas, podo ter

-Facer

unhas corenta, pero aquí expoño só quince
as teas con outras

-åMestura

técnicas?

veces non, son só

-Algunhas
teas con fíos, unha cosürra que
enlaz.ae agrupa as teas e punto.
Pero noutras obras si, hai mate-

riais diferentes como o papel escrito, cintas, e mesmo teño cadros con óleo ta¡nén, mesturado ou con acrílicos. A idea é dar

outro significado ás teas. Sobie
todo gústanme as que están usadas, non rs novasi, se¡ón as que
están utilizadas e teñen unha vida previa
as teas?
-åCustou escoller

non sei que fai outra xen-

-Eu
te cando pinta

eu nunca penso
nada cando o fago. No meu caso non é nada racional, alnda que
agora sexa dificil transmitilo en
palabras. Empeàas, constrúes e
ves o final, e despois, cando xa
teño o final, ao mellor é cando me
dáporpensarpor que o fixen É
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pero igual pasou un ano. Paréceme bonita a parte de reconstrución depor que fas o que fas, pero non hai esa intención primeira.

que iban a jugar con él al baloncesto, me dijo algo que no
olvidaré iamás: <<Se los llevó
a todos el bicho>>.-
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un anciano sin dientes. Le dije
que deþeríair almédico, pero
me contestó, enbroma, que no
podía que era su hora de trabajar. Allí iba todas las tardes
a las cinco, a pedir dÍnero, a.
la cola de entrada para la función, con la puntualidad de un
ofi cinista Luego, cuando reu-

sonpsicólogaten algo que ve4 e
penso por que fixen o que fixen,
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ran ala calle contristeza, con
las ventanas como si fueran
párpados caílos. Conuno de
aquellps chicos iugué al baloncesto a mediados de los
ochenta Mucho tiempo después, una tarde, 1o encontré
en la puerta de los cines Valle Inclán, hoy cerrados. Estaba muy delgado, pálido y con
una pierna hinchada Parecía

nla las mone'das suficientes,
se iba a comprar su papelina
Aquella tarde, cuando le pregunté qué tal aquellos chicos

co[ra un exercicio, igual comö

Palacio de Congresos e
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Leva pintando

desde os13 anos e ao longo
deste tempo foi incorporando
distintas influencias nos seus
traballos.
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sede do Colexio de Psicoloxía
de Santiago.

VFERIA

'¡t''

,.,!rL*.ie5ò'1;1

Áþarez é psicóloga e expón
unha mostra de pintura na '

Oüaba[o.

en las fachadas de esos edificios de ropatendida, que mi-

facer aranxos. plco noonfeu¡z

Aprutaoon¡sta Encarna

estabanfeitos todos os quefaceres: comidas, lavador¿ Pola mañá
era impensable poñerse a coser,
ela tíñao gardado todo, e dentro
das cousas que retiras cando alguénfalece haialgunhas que gardas e iso foi quedando. Despois
eu fun evolucionando na miña
pintura cata outras maneiras
que non son ^o óleo, por exem-

leva- Non se lle dáesaimportan-

i

sua nar

pola tarde, cando xa pqla mañá

cómprase, nas rebaixas cómprase aÍndamáis e mércase unpantalón que está roto só porque se

ì

golpeado la

madres. Pero at¡uellos hijos
adolescentes salieron un día
a la calle y se fueron de paseo
del ganchete de una desconocida laheroÍna, que se los llevó para siempre. Nunca más
regresaron El dolor de esa ausencia todavía se aprecia hoy

que <<Ptrntadas anôrimas>
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to. Los ha

un dla levantan la cãbeza sin
4spavientos, y se ponen a caminar. Por eso, cada mañana
se ve al repartidor del pan, al
vendedor de cuponês o alos
niños en la parada del autobús para ir al colegio. EnVite
vivenhoy ancianas sol¡u que
un díade jóvenes imaginaron
que serían abuelas. Así lo dictaba el curso natural de la vida. Llegaron del campo a la
ciudad en los sesenta cuân'do

SANTIAGO/ LA VOZ

-åDesde
recordaba
-Si,porqueme

grandez4 sin
vestir de lu-

tragedia de
forma inmisericorde, pero
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-åPor

ay barrios
que llevan
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