ARQUEOLOXÍA ARTÍSTICA

XULIO L. VALCÁRCEL
O estudioso, pintor
orque todo ten unha causa, a nova proposta
de Alfredo Erias afinca a súa orixe na
exposición anterior, « Praias da memoria».
Eran daquela as pegadas de civilizacións
antigas e perdidas que como restos dun naufraxio
achegaban, baixo unha luz cenital e bretemosa,
vestixios pétreos ata a ribeira insomne dunhas
praias remotas. Roma, Exipto, Galiza: a serea beleza
da patricia, a perfilada precisión da princesa, a dona
e o bufón...
Cumpre Alfredo Erias o vello axioma de traballar sobre
o que coñece: a súa dedicación ao estudio da Prehistoria
e do Mundo Antigo, o seu minucioso coñecemento da
Arte Medieval -incluso os seus traballos sobre temas de
historia moderna e contemporánea-, e toda a súa
traxectoria pictórica por camiños diversos, están detrás
dos cadros que agora temos ocasión de admirar.
Achégase nesta ocasión ao mundo medieval galego (que
xa se anunciaba na obra anterior), seguindo un ronsel
esperable. Porque Erias ten unha obra moi extensa como
debuxante arqueolóxico, da arte funeraria galega e
portuguesa da Baixa Idade Media, e de outras

Suplicante, da mostra, «Praias da memoria». T. mixta/táboa,
46x38 cm., 2001. Aquí Erias xunta a cabeza dunha estatua
clásica cunha estela galaicorromana de Vigo.
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manifestacións artísticas: relevos de caza, imaxes de
peregrinos e de músicos, cruceiros, petroglifos, castros,
aras e estelas funerarias. A súa prumiña reproduce con
exquisita fidelidade toda a riqueza dun mundo só
perceptible para quen sabe velo e interpretalo. Aquí hai
un tránsito, por dicilo así, do debuxo á pintura.
Con ollada pescudadora Erias le os signos e as
representacións das pedras milenarias para descifrar as
súas mensaxes e os seus contidos. Sen esa lectura e ese
coñecemento previo nada do que nos ofrece sería
posible. Erias traslada as súas investigacións aos pinceis
e dos pinceis aos cadros. Unha labor arriscada, a
contracorrente de modas, unha visión antiga que sen
embargo resulta novidosa na interpretación e na
realización.
Temos así esas imaxes hieráticas, que lembran na quietude
e dignidade do seu porte ao Cristo maxestático. Nesas
figuras, tan importante como a expresión da faciana, é a
atención que o artista presta ás características físicas do
personaxe: a barba, o pelo, a túnica, a armadura no seu
caso. No medievo, o importante é o icono, non a técnica.
Nas obras de Erias, os elementos plásticos e técnicos
están ao servizo do representado, ao servizo das figuras
e dos símbolos. Nese sentido é unha arte funcional, o
que busca é a expresión, sexa por motivos morais,
relixiosos, festivos ou didácticos. Nada disto sucede na
arte moderna que preconiza a arte pola arte, que se esgota
en si mesma, agás o expresionismo onde efectivamente
máis que a maneira ou a técnica o que importa é a
capacidade para transmitir o pulo, as vivencias interiores.
Quen marcaba as directrices da arte medieval, quen a
dirixía e subvencionaba era o clero e os señores feudais
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Detalle do cadro, Muller adúltera.

-cando ambos non coincidían, que tamén sucedía, velaí
Xelmírez, arcebispo de Santiago e señor feudal-. O
importante era o contido, a mensaxe. Representar, dicir,
transmitir algo.

Perspectiva
Erias, como os pintores renacentistas, gusta da
perspectiva. Hai casos nos que o enlousado do chan
marca o espazo cos seus puntos de fuga e o tamaño dos
motivos empequenecéndose cara ao fondo. Vemos isto
nos cadros relativos ás escenas do pazo de Xelmírez
nos que utiliza elementos romboidais e outros motivos a
maneira de alfombra. Mesmo cando o fondo é unha
especie de telón e, por conseguinte, non ten elementos
claros de fuga, Erias dispón os motivos de maneira que
os de abaixo estean máis cerca (son polo tanto máis
grandes) que os de arriba.
Nin os pobos primitivos, nin as sucesivas culturas ata o
Renacemento italiano coñecían a perspectiva. Sosteñen

algúns autores que resulta case incomprensible o feito
de que a perspectiva xeométrica, fundada en principios
elementais, non fose aplicada antes, sendo como é parte
da capacidade de «ver», e por tanto sempre existiu.
Claro que é simple xulgar as cousas do pasado desde
os coñecementos presentes, porque o achegamento á
perspectiva é mediato e meditado e aínda non sabemos
se falar de descubrimento ou de re-descubrimento
renacentista. Máis ben hai que falar de teorización, xa
que durante a Antigüidade Clásica e a Idade Media non
hai distinción válida entre óptica e perspectiva; os
tratados enuncian os fenómenos da visión en forma de
leis: a Antigüidade clásica con máis atención ás
consecuencias xeométricas, o medievo máis atento aos
mecanismos físicos. Pero os problemas da
representación artística seguían á marxe do estudio e das
preocupacións.
«De prospectiva pingendi» é o título do tratado que Piero
de la Francesca ofrece ao Duque Federico de Urbino. O
tratado consta de tres partes. Na primeira atende á
perspectiva aplicada ás figuras planas, na segunda refírese
á aplicación aos sólidos, na terceira trata do emprego da
perspectiva á hora de colocar as cabezas dos personaxes.

Un aquel inviolable
Sigamos analizando os cadros de Alfredo Erias o máis
detidamente posible, pero fagamos unha advertencia de
partida. Non sendo capaces de abranguer enteiramente
a interpretación artística, o noso propósito é desfrutalos
máis como profanos que como especialistas pero, iso si,

Detalle do cadro, Festa no pazo de Xelmírez:
música, fidelidade e xustiza.

dedicando o tempo preciso para entendela, aínda que
sempre fique algo insondable. Nese lugar no que se
cruzan o sublime e o trivial, a arte non se deixa descifrar
por completo. Esa é a súa grandeza: non se pode reducir
a palabras.
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Temos lido que unha obra moderna, por ardua e difícil
que sexa, por incomunicable que se considere, é locuaz,
á forza, moitas veces, de traizoarse a si mesma. Unha
obra antiga semella sempre que mantén un aquel
inviolable e conserva un pudor do que hoxe carecemos.
Estamos ante unha arte que non fai chamamentos, que
non facilita interpretacións. Unha obra de por si -e aí
radica parte da súa beleza- enigmática, porque sendo
neomedievalista tamén está emparentada co
romanticismo e, por que non, co surrealismo.
Miramos estes cadros, estas escenas que se desenvolven
ante os nosos ollos, ou que máis que desenvolverse se
suspenderon nun intre, e temos a sensación de que o
transcendente e o trivial son a mesma cousa. Demoramos
a nosa atención nesas figuras que nos miran, ou que se
miran dentro delas, estantías, como ausentes, nesa
abstracción ensimesmada e preguntámonos, ¿de onde
lles vén esa persistente consistencia, figurativa e plástica,
pero tamén moral, non só de ser senón tamén de existir?
Ten razón Montale cando reflexiona sobre a canseira
que padece a nosa civilización, a vella e fatigada Europa:
«Hoxe podemos dicirnos o que non somos, o que non
queremos, pero houbo un tempo nos días de Dante, non
tan cotiás como hogano, nos que vivir era sempre un
camiñar a diversos portos polo gran mar do ser...» Na
facultade física de só existir, de manter a forza natural da
vida e que a vida se baste a si mesma, esta proposta de
Erias non busca nin atopa máis explicación,
correspondencia ou equivalencia que a procura da
Unidade que presidía toda a vida, singular e coral,
eclesiástica e civil, da Idade Media.
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¿Cando deixaremos de crer que a Idade Media foi unha
época de barbarie e que houbo que esperar ao
Renacemento para que se desenrolasen as artes civís? A
idea dunha Idade Media primitiva e inculta, temerosa e
escura, xa non resulta sostible. A arquitectura románica
e gótica bastan por si soas para exaltar unha época, e as
investigacións dos máis fondos estratos da Idade Media
teñen probado que a cultura europea ten neses estratos
as raiceiras e as orixes. Sería como dicir que o
franciscanismo non é un feito medieval senón un prefacio
do humanismo. Xa a pintura medieval aporta avances: o
icono bizantino era estático e hierático mentres que os
personaxes do renacentista Piero «currunt in via Dei quasi
sine ullo labore», corren polos camiños de Deus sen cansazo,
en pleno «gaudium de veritate», no gozo da identidade creída
e vivida, unindo de maneira indisoluble Realidade e Verdade.
Precisión nas composicións, parsimonia de medios,
claridade sen énfase, son características destes cadros
de Alfredo Erias que teñen moito de inocencia.
Tampouco forza os xestos que en boa parte lle veñen
dados do orixinal pétreo. Deixa ver Erias no trazado un
gusto polo equilibrio, cunha notable exactitude de
proporcións. O contorno mantén a simplicidade e un
corte habelencioso. Para evitar a dureza alterna rectas e
curvas, evitando excesos manieristas que poderían xurdir
do uso esaxerado de ondulacións liñais. Tende sobre
todo a fixar a actitude da figura mediante poucos trazos.
Concentra ou dispersa ao seu antollo as masas de luz e
aborda con finura os sombreados, vigorizando
oportunamente as tonalidades. Dese xeito, consegue
Erias que cada figura teña unha presenza importante. Esa
presenza unxida de dignidade imponse ao espectador

acochando unha escuridade difícil de interpretar, como
unha conversa nun idioma estraño co que nos temos que
ir familiarizando para chegar a entendelo.
Aí están uns seres cos que nos podemos relacionar, aínda
que semellen abandonados nun espazo incógnito, alleos
a nós. O artista non é un soñador entusiasta senón un
home reflexivo; sen renunciar ao lírico é un observador
que non se inflama cunha expresión arrebatadora senón
que ten unha linguaxe contida, interiorizada. Que suxire
tanto como expresa.

Non fai falta dicir -porque salta á vista- que o estilo das
figuras é esencialmente escultórico. As mans aparecen
con esa rixidez característica do románico, curiosamente
cunha técnica en principio inversa á habitual.
Explicámonos: para a realización dunha escultura o normal
é que o artista parta dun debuxo ou deseño, mentres
que Erias fai ao revés, parte da escultura para chegar á
pintura. Por iso se ve obrigado a buscar eses fondos
pictóricos nos que instalar ou situar as figuras.

O seu traballo repara na estrutura compositiva, á que
engade intensas e audaces intervencións cromáticas, por
máis que a principal finalidade (pode que lle veña dada
ou imposta, que nin sequera a busque), é a de conferirlle
plasticidade á forma. Cada elemento está valorado e
introducido no conxunto de maneira que a súa
significación obxectiva determina a súa función respecto
dos demais. Non concibe Erias as distintas partes como
momentos dunha representación escénica senón máis ben
como factores que colaboran nun acontecemento global.
De aí provén quizais a seguridade, a enerxía e a
inspiración que atopamos nestas pezas.

Escultórica
A orixinalidade está tamén no símbolo, xa que o
pensamento simbolizado aparece expresado como
realidade, como elemento efectivamente recibido ou
materialmente palpable, o que lle confire algo máis literal
e preciso ao significado da obra, algo máis concreto e
impresionante a esa chamada que parece nos está a facer.

Detalle do cadro, Músicos con fídula oval e redoma.
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que o cadro funcione e exista como tal, como unidade.
Os escenarios non son reais, son simbólicos, marcan o
carácter da época. ¿A onde acude Erias para inspirarse?
A varios sitios, pero de maneira especial ao que se ten
considerado orixe da pintura: ás iluminacións que os monxes
medievais facían nos códices, na calma apracible dos
mosteiros; aos libros de miniaturas e ao gótico internacional.
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Detalle do cadro, Raíña e emperatriz Berenguela.

Destaca Erias as figuras a base de siluetas máis ou menos
recortadas sobre o fondo, os contornos unhas veces
interrómpense, outras non; a forma non parece recargada
con moitos engadidos. Planos matizados moi precisos
ofrecen o sentido da terceira dimensión. A representación
dun episodio desdóbrase case sempre en acción primaria
e acción secundaria: a primeira fica incluída en lugar
preferente, a segunda un pouquiño apartada do eixo
argumental, alonxándoa do centro da composición e
recolléndoa en figuras laterais que reforzan o conxunto
mediante a súa corporeidade e verticalidade.
Manifestábase Cezanne herdeiro dos venecianos e de
toda a tradición volumétrica italiana, unha tradición que
estrutura moles poliédricas ou esculpe figuras en macizos
bloques de claroscuro. Erias non está lonxe desta
concepción.

Como é obvio, as esculturas carecen de fondo e sen
embargo o fondo é absolutamente necesario para
ensamblar, dinamizar e integrar razoablemente as figuras:
aparecerían como bocetos ou como apuntes espallados
ou perdidos na superficie do cadro se non se lles dota
dun elemento constitutivo e unitario. Como a auga que
fai posible a vida, o fondo é o elemento que propicia

É de subliñar tamén o equilibrio entre o espiritual e o
sensible, entre a natureza e o pensamento. Teñen estas
pinturas un sentido narrativo baseado nunha composición
orgánica na que cada figura, en virtude do contorno
simplificado, aparece, soa ou en grupos, en relación
inmediata cos límites laterais do cadro. Segundo ese
mesmo principio as figuras distribúense en sentido
lonxitudinal nunha continuidade que as ensambla e
harmoniza tamén cos límites horizontais.

Observaremos que todos os cadros están enmarcados
por un arco que nos presenta a obra como se a
estivésemos vendo a través dunha xanela. O arco é un
elemento arquitectónico que perfila e encadra. Reforza
o efecto de ilusión verídica, dándolle profundidade real,
ao utilizar sabiamente a luz interior que se expande
xeralmente desde arriba como nos debuxos
arqueolóxicos do propio Erias, pero tamén desde o
fondo, creando un misterioso efecto de contraluz. A
espacialidade da figura libéraa da subordinación á ilusión
visual, á suxestión psicolóxica. As figuras son masas
coloreadas dentro dun espazo acoutado por un arco que
á súa vez forma, no seu conxunto con todos os demais
arcos, unha especie de claustro. En definitiva, o espazo de
cada cadro aparece definido e condicionado por elementos
arquitectónicos, pero conservando a súa autonomía.
O arco é característico tamén da pintura medieval,
vexamos senón os trípticos ou as obras de Giotto ou

Piero della Francesca. Ese arco de medio punto dota de
unidade ao conxunto das obras. Son arcos monocromos,
de ordinario en ton granate que pasan bastante
desapercibidos ata que nos decatamos da súa función,
non tan banal.

Pode chocar que entrados no século XXI volvamos a
este tipo de pintura, sen embargo cómpre estar abertos
a asimilar conceptos clásicos e plantexalos como unha
volta de torca: poden resultar perfectamente actuais e
mesmo novidosos. Aí está Picasso bebendo na arte
ibérica ou achegándose á arte africana das máscaras e
os exvotos. Na arte, xa se ten dito moitas veces, non hai
evolución, a evolución é cousa da ciencia; na arte non
hai supremacías cronolóxicas, é tan grande a arte
prehistórica coma a actual. O presente eterno: a Cova
de Altamira é tan importante, e así se ten comparado
nunha frase feita, como a Capela Sixtina de Miguel Anxo.
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harmonía a unhas figuras que se nos presentan cun sentido
case coral. En efecto, Erias fai dialogar no cadro a
personaxes que poden ou non proceder do mesmo
ámbito pero que dalgunha maneira sacrifican a súa
identidade individual para integrarse nunha expresión
colectiva. Xogos de liñas, ritmos, luces..., conseguen ás
veces un intencionado efecto teatral pero sempre
gardando o equilibrio. Recupera ademais figuras non
vistas antes, como as dun canzorro de Stª María do Sar
e figuras descoñecidas ou esquecidas que foron
perdendo a cor orixinal, que desde logo tiveron as
situadas no interior, máis dubidoso resulta dicir se tamén
tiveron cor as que se atopaban no exterior. Contra o
que pregoa o tópico, a Idade Media gustou do
cromatismo. A idea que move ao pintor é a da
recuperación desas figuras para darlles de novo forma,
cor, vida. Porque o contido é o principal, a totalidade
representada, o símbolo. É sabido que a linguaxe actual,
sexa ordinaria ou científica, terminou por reducirnos a
un universo lingüístico que nos impide observar outros
sistemas de comunicación. Todo se reduce á palabra,
agás algúns códigos de valoración científica, a transmisión
de mensaxes ou os sinais de circulación automobilística.
Detalle do cadro, Raíña Ioana de Castro.

Signos e símbolos
Como dicimos, Erias recolle os seus materiais de capiteis,
de columnas, de sarcófagos, de lápidas... Son
representacións volumétricas en pedra que deben ser
representadas nunha táboa. Isto é, pasar dunha dimensión
tridimensional a un plano bidimensional. Ese é o desafío
que se ve magnificado ao tratar de transmitir a beleza e
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O utilitarismo lévanos á negación doutros valores, o signo
padece un proceso de automatismo deformante.
Marcamos cunha cruz un parágrafo ou un número de
teléfono para dar a entender a importancia que para nós
teñen eses dados, e ao facelo mecanicamente non
pensamos no profundo significado dese trazo, alleo a
calquera connotación cristiá. Demorámonos debuxando
unha estrela, descoñecendo o influxo do seu simbolismo,
ou pechamos cun círculo un detalle que nos interesa
resaltar, ignorando o valor de integridade que tal forma

revela. A maxia do grafismo primixenio, do trazado
críptico é recuperada por Erias nun código que non
somos quen a descifrar, ou que nin sequera hai que
descifralo, pero que se nos presenta co misterio dos
signos antigos, tan antigos como a Humanidade, xa que
a necesidade de autoafirmación é unha constante desde
que toma conciencia de si mesma.
Sumerios, caldeos e exipcios utilizan signos como
emblemas máxicos e como expresións dun poder que
permanece vedado para nós. Sucede en Grecia o mesmo,
son elementos de máxima importancia no desenrolo dos
misterios eleusinos, délficos e pitagóricos (a base do
templo oracular de Delfos, o embigo do mundo, era un
círculo perfecto). As correntes místico-filosóficas que
irradian de Samos, onde se estudia e venera o número e
a liña cunha profundidade difícil de atopar noutras escolas,
impregnan moitas concepcións do Próximo Oriente.
Gnósticos e xudeus reciben estas influencias que despois
darán novos froitos. (Por exemplo, a Kábala).
Diversas escolas de pensamento e sociedades secretas
potenciaron e enriqueceron o mundo do signo e do
símbolo a través da arte, tentando de expresar o material
e o invisible, imprimíndolles grande vigor e profundidade
de contido. Incluso naqueles casos nos que carecen de
significado poden estimular unha corrente de enerxía no
adepto que sen embargo non percibe o profano. Os
signos que aparecen nestes cadros de Erias veñen dados
por manifestacións escritas cunha determinada grafía, como
monogramas, unhas veces inscritos entre liñas, outras veces
soltos... O punto, orixe do que parten todos os demais
signos, é loxicamente a súa esencia máis íntima. Representa
a unidade orixinaria e foi empregado pola masonería.

Detalle do cadro, Músicos con arpa e fídula oval.

O círculo, ao carecer de principio e de fin, é o signo de
Deus e da eternidade. Representa o Infinito, o Universo
ou calquera obxecto na súa totalidade. O sol e a lúa son
símbolos do día e da noite, do masculino e do feminino,
da auga e do lume; o sol é a fonte espiritual de todo,
mentres que a lúa representa a alma, son contraditorios
e complementarios. A vieira ten que ver con Venus (e
coas enfermidades venéreas), xurde da auga e é
portadora da vida. Está moi vencellada ao Camiño de
Santiago. A cruz é o máis antigo de todos os signos, o
máis universal e o máis estendido. Para algúns a súa
importancia radica na forma perpendicular na que se
atopa a expresión de dúas diferentes e complementarias
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liñas de forza cósmica. Así,
a cruz admite desde a
interpretación mística ata a
sexual, principio xeratriz de
vida; desde a puramente
dinámica á simplemente
referencial. Nela conflúen a
horizontalidade
do
horizonte coa verticalidade
cara ao ceo. Mesmo serviu
moitas veces de sinatura en
persoas que non sabían
asinar. Iso explica tamén a
proliferación de signos na
Idade Media: substitúese o
texto pola imaxe. A arte
trata de ensinar mediante
signos expresados en
relevo, en pintura ou en
escultura, ou a través de
representacións imaxinarias
que van destinadas a ilustrar
contidos dirixidos a xente
iletrada: naquel tempo, case
toda.
As diferentes cruces das
ordes relixioso-militares
Detalle do cadro,
Burgueses da Coruña.
da Idade Media son
simplemente marcas
distintivas dunha colectividade, tanto máis achegadas no
seu deseño ao concepto básico do signo, canto os seus
fundadores estivesen en contacto directo con
movementos iniciáticos (doada é ver a diferenza entre a
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cruz templaria e a dos cabaleiros de Santiago); a esvástica
-que deriva da primitiva roda do sol- constitúe un dos
signos crucíferos de vida máis antigos. Suponse orixinaria
da conca do Indo e atópase en toda a xeografía do
planeta. Indica o sentido no que se exercen as forzas
periféricas. Pode tamén marcar un sentido directo ou un
sentido retrógrado, segundo a disposición na que se atopen
as aspas.
Signos botánicos con plantas, follas ou bimbios
entrelazados en mil formas están tamén moi presentes
nesta obra de Alfredo Erias. Outras veces aparecen como
cordaxes, cumpren unha evidente función ornamental,
pero quizais se poden ver como referencia a outro
símbolo, o do labirinto, como enigma e confusión a
descifrar, pero tamén como infinito perfecto que se abre e
se pecha en si mesmo. Ao non ter moitas veces nin entrada
nin saída pode representar o vasto pensamento humano ou
dar idea da lonxitude do camiño enroscado sobre el mesmo
en meandros e circunvolucións complicadas que temos que
seguir para non chegar a ningunha parte...
Tesoiras, tenaces, machada, martelo, coitelo, billa,
compás..., aos que lle hai que engadir outros signos
esquemáticos nos que nos parece ver a figura humana, e
desde logo a forqueta ensamblada nunha uve abríndose
cara abaixo, principio de salvación que baixa das alturas
para espallarse polo mundo.
E están os signos gremiais, como o dos mestres
canteiros, que buscan entre o volume e o espazo a
consecución da harmonía na arquitectura. O mestre
canteiro recibía a medida, a orientación e as cifras. De
acordo con eses datos escollía a pedra e no estilo da

época buscaba o material e determinaba as formas.
«Fillos de Salomón», «Compañeiros», «Masóns
operativos», «Mestres canteiros» organizábanse en
irmandades ou loxas para exercer e defender máis
eficazmente os seus dereitos. Os oficiais recibían ao
completar a aprendizaxe un signo que lles outorgaba o
Mestre, quen á súa vez tampouco accedía á mestría sen un
grado de iniciación que non era só o do oficio... Aquel signo
estaba sacado dunha chamada figura-nai, distinta e particular
de cada irmandade.
Estas variadas figuras-nai baseábanse en conceptos
sagrados do Triángulo, do Cadrado, do Círculo.
Analizando estes signos podemos coñecer o lugar de
procedencia daqueles canteiros errantes que traballaron
nunha determinada obra. Un confrade de conduta
desaxeitada podía ser desposuído do seu signo e
expulsado da irmandade. Disque era tamén unha maneira
de marcar o traballo realizado para despois cobrar os
estipendios correspondentes. Así tamén moitos artesáns
marcan cun distintivo propio os seus produtos para seren
identificados, como un signo de autoría.
Elementos que chaman tamén a atención son os
pictográficos, presentes na arte exipcia e que aparecen
como fondos nalgúns destes cadros de Erias. Trátase
dunha escritura de signos semellantes aos pictogramas
orientais nos que se conxuga a transmisión dunha ideoloxía
ou dunha mensaxe á par que cumpre en si mesmo unha
función estética. Ten por tanto a dobre función de transmitir
unha información e de servir como icono plástico, dimensión
ornamental e funcional na mesma síntese.

Detalle do cadro, Xente de Noia.
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Temas
Variados son os temas que aparecen representados
nestes cadros de Alfredo Erias. Hai Reis e Raíñas de
Galiza e temos exemplos das clases acomodadas que
eran as que podían pagar os privilexios sepulcrais:
notarios, ricos homes das vilas, señores feudais -armados,
como signo de poder (a espada é signo de estamento
superior, dos cabaleiros)-, donas de alcurnia... A clase
eclesial está representada por arcebispos, coengos, monxes,
cregos. Están tamén os burgueses da Coruña, os
comerciantes, os zapateiros de Noia. Erias antes de abordar
a composición grande faina en tamaño pequeno buscando
as achegas precisas para acadar o resultado apetecido,
desde a consideración non só artística senón ideolóxica de
que está a facer unha chamada de atención sobre o noso
pasado. Un pasado tantas veces ignorado.
Ademais dos altos dignitarios da sociedade civil, militar
e relixiosa, temos eses personaxes populares que van
ao mercado a expoñer e vender os seus produtos ou
que realizan ofrendas en pago dos seus dezmos e que
nos miran inocentes desde os seus grandes ollos fixos,
curiosos ou ensimesmados. Masa anónima, numerosa e
sufrida que padeceu a historia e que pasou por ela sen
deixar máis rastro que o seu traballo e o seu esforzo. A
carón destas xentes, o artista reserva un espazo para os
músicos que interpretan fídulas, trompetas, violas,
zanfonas e outros instrumentos. Ao estaren xiradas as
cabezas, semella -aínda que pareza contraditorio co que
se leva dito da inmobilidade- que teñen máis actividade,
máis movemento.
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Detalle do cadro, Músicos da Coruña.

Son figuras que parten dunha iconografía medieval, cunha
coherencia e cunhas características propias, resultado
dunha laboura de búsqueda e de investigación por parte
do pintor (como os ingleses que ían por Grecia e por
Exipto, descubrindo as claves da antigüidade), desde un
renovado romanticismo que pretende atopar un mundo
perdido, imaxes esluídas entre tebras, arrinconadas, medio
borradas, que o artista descobre, recupera e revive.

Oso e xabaril. A caza
Entre os elementos que aparecen nestas pinturas de Erias,
os zoomorfos teñen especial relevancia, máis en concreto
o oso e o xabaril, animais que se erixen case cun carácter
totémico. Todas as obras emprendidas por Fernán Pérez,
tanto as de carácter civil como relixioso, deberon ostentar
o oso e/ou o xabaril como elementos emblemáticos. En
Pontedeume o oso e o xabaril estaban colocados sobre o

espazo do cortamar que separa o primeiro do segundo arco
da ponte. O mesmo sucedía en Xuvia, en Ferrería (Narahío)
e Ponte do Porco, onde tamén aparecen estes animais.
No que atingue ás igrexas, aínda conservan estes animais
as igrexas de Stª Mª do Azougue, San Francisco e
Santiago de Betanzos, nos tres casos situados sobre o
testeiro. Conserva tamén un destes animais a antiga igrexa
conventual de Bergondo.O xabaril aparece ademais no
interior da igrexa de San Francisco de Betanzos, sen
embargo o oso non, agás no monumento funerario.

En xeral podemos afirmar que o xabaril é a figura
dominante coa que Fernán Pérez de Andrade deixaba a
súa marca persoal sobre as igrexas que ordenaba
construír, mentres que o oso sinala edificios civís. A
maioría dos autores explican a proliferación dos citados
animais pola súa abundancia no contorno naquela época
e pola paixón cinexética do de Andrade. Efectivamente
tanto o oso como o xabaril debían ser abundantes nas
fragas do Eume, naquel tempo aínda máis extensas,
abarcando ata preto da costa e do monte Bréamo.

Detalle do cadro, Cacería do porco bravo nas Mariñas de Betanzos.
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Nas fragas do Eume aínda hoxe abundan os xabarís pero
na Idade Medio tanto xabarís como osos debían constituír
unha auténtica praga, debido en parte a que os nobres
se reservaban o exclusivo dereito á caza destes animais.
Doutra banda a abundancia de osos e xabarís nunha
grande parte das comarcas de Galiza está constatada
no propio século XIV como se comproba no libro de
Montería do Rei Alfonso XI, citando lugares e estacións
axeitados para a súa caza.
Esta situación perdura alomenos ata o século XVI. Nas
cortes de Valladolid e de Madrid, os procuradores
quéixanse da abundancia de xabarís, osos, lobos e
venados que causan grande perxuizo ás colleitas e aos
animais domésticos, solicitando permiso para que calquera
persoa -e non somente os nobres- poidesen abatelos.
Esa abundancia de osos e xabarís nas comarcas nas que
dominaba o de Andrade, a dificultade que reviste a caza
destes animais e o tributo que en forma de sona e
admiración recibe o cazador por tales fazañas, sería unha
das causas polas que Fernando Pérez de Andrade utilizou
as figuras destes animais como emblemáticas do seu
poder e da súa afouteza. A caza como actividade propia
de cabaleiros e señores e como servizo á comunidade
para librala das feras salvaxes.
Coa documentación da que dispoñemos non é posible
aceptar como históricas as teorías que, apoiándose na
pervivencia de cultos ancestrais arredor dos astros, dos
animais ou das penas -nas que segundo Martín o
Dumiense ofrecían sacrificios-, sosteñen unha
interpretación simbólica ou totémica destas esculturas.
A pesar de que hoxe perviven numerosas supersticións
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relacionadas co culto ás pedras -a de abalar (Muxía),
Pastoriza- e aos animais, non está demostrado que na
Idade Media tales rituais relacionados coas propiedades
taumatúrxicas de certos animais, perviviran na
mentalidade popular, ou foran asimilados polo culto
católico, unha vez cristianizados, algúns destes fenómenos
relacionados coas forzas da natureza.
Sen embargo non falta quen relaciona os emblemáticos
verróns de Fernán Pérez cos atributos dos zoomorfos
prehistóricos, porque todo está conectado: a lenda de
Rojín Rojal reedita a de San Xurxo, matando un dragón
(representación do demo). Rojín Rojal é o destemido
cabaleiro que vinga a morte da súa amada matando ao
xabaril que lle deu morte, como consecuencia da
pasividade dun cabaleiro apoucado e cagainas, que
estando presente non tivo azos para defender á dama.
Como se ve nas xustas do Cantar de Mío Cid, o que se
poñía a proba neses combates era o arroxo, a valentía,
o desapego da propia vida, demostrando ser o mellor
na arte da guerra e digno por tanto de levarse a man, e
demais atributos, da favorita que contemplaba arelante
os avatares do seu cabaleiro. Era en todo un
entrenamento para a guerra. Así, un feito de caza
memorable é rexistrado polas crónicas como unha
proeza de guerra, seguindo unha tradición antiga que deu
lugar a unha ampla literatura cinexética con magníficos
libros de montería, «verdadeiras xoias artísticas á vez
que manuais da arte venatoria».
As elites sociais da Idade Media practicaban de maneira
incansable a caza, actividade fundamental para os
cabaleiros, grandes señores e incluso o propio Rei nos

momentos nos que a ausencia de guerras os deixaba
ociosos. A caza podía ser defensiva, ofensiva e lúdica. A
caza defensiva é a efectuada desde o poder para eliminar
as feras salvaxes como osos, lobos ou xabarís. A caza
ofensiva e practicada con motivacións económicas e de
subsistencia, vai destinada á alimentación, mentres que
a caza lúdica é que a que practican reis, nobres e grandes
señores, cunha triple finalidade: deportiva, de aprendizaxe
militar e con intencionalidade moral: para afastar aos
nobles de actividades que os poderían levar ao pecado.

Algo así aparece nas Partidas de Alfonso X «... Por
alongar su vida e salud e ecresentar su entendimiento,
redrar de si los cuidados e los pesares, que son cosas
que embargan mucho el seso... La segunda porque la
caza es arte e sabiduría de guerrear e de vencer...»
Señores e cabaleiros toman a caza como unha actividade
revestida dun carácter case sacramental ao robustecer a
vontade para loitar contra o pecado e ao enfrontarse a
feras como o lobo, e sobre todo contra o xabaril, nalgúns
textos identificado como o diaño. Gastón Phoebus no

Detalle do cadro, Cacería do porco bravo nas Mariñas de Betanzos.
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prefacio ao seu libro de montería escrebe: «En resumo
todas as boas costumes e todos os comportamentos sans
veñen dela, xunto á saúde da alma porque o que fuxe
dos sete pecados capitais, segundo a nosa fe, salvarase».
O bo monteiro accederá aos gozos celestiais e neste
mundo gozará de ledicias e praceres, pero debe gardarse
de dúas cousas: unha, non esquecer o coñecemento do
servizo de Deus, do que nos vén todo. E outra, que non
abandone o servizo do seu amo».
É razoable pensar que o xabaril e o oso son figuras
presentes na iconografía medieval tanto en función da
súa representatividade como pezas de caza, como do
seu simbolismo imaxinario, como animais que representan
a forza e o vigor de quen logrou vencer a súa ferocidade,
de quen logrou afastar a súa ameaza. A forza, a fereza,
que para o pobo representaban o oso e o xabaril,
mediante un mecanismo de empatía entre vencedor e
vencido, pasan a ser atributos do cabaleiro vitorioso: en
sentido positivo, como home esforzado e valente; en
sentido negativo, como home feroz e temible.
«En definitiva, o cabaleiro precisa definirse como tal nun
combate, do mesmo xeito que fixo o seu patrón, o
arcanxo San Miguel, ao enfrontarse ao demo e vencelo.
Unha sorte de antropomorfización moral»: «O xabaril é
unha fera vigorosa que non ten ningún costume
doméstico, senón que sempre se mantén salvaxe e feroz;
é de cor negra e ten uns cairos grandes e curvos de
medio pé de longo, apropiados para ferir... Por medio
do xabaril poden significarse algúns homes feros que
nunca aprenden cabalmente a ciencia do ben obrar, senón
que sempre se manteñen crueis e feroces.»
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Alén disto, considera Erias que na representación do
porco bravo nos contextos funerarios podería haber unha
pervivencia ou renacemento, consciente ou non, de mitos
célticos nos que a caza do xabaril era unha maneira de
viaxar ao alén: o xabaril, de características sobrenaturais,
cumpría unha misión condutora das ánimas, do mesmo
xeito que o fixera o moucho no Neolítico e na Idade do
Bronce, os lares viais no Imperio romano e os cruceiros
a partir dos séculos XIII-XIV. Seguindo esta tendencia,
os cabaleiros representan nos seus escudos de armas
signos distintivos da súa estirpe e da súa persoa, signos
que se irán enriquecendo coa chegada de novas victorias
que tamén serán ilustradas.

Erotismo
O erotismo é universal, común a todas as épocas e a
todas as culturas. Non é o tema máis representado nestes
cadros de Erias, pero tamén ten o seu protagonismo. As
representacións explícitas de sexo poboan capiteis e
frisos, gárgolas e desaugues, canzorros. Varias son as
interpretacións que se teñen dado para xustificar ou
entender a presenza a todas luces consentida por parte
de Igrexa de elementos que para o gusto actual poden
resultar inmorais ou deshonestos. Desde unha brincadeira
dos propios artistas canteiros que introducían un elemento
de burla e de rexouba do dogma e do poder establecido,
ata admonicións ilustrativas de carácter didáctico para
ilustrar aos fieis.
Hai outras teses nas que se trata de xustificar escenas de
subido ton erótico, cando non abertamente
pornográficas, dicindo que serían propiciadas pola propia

Igrexa. En templos de Frómista e de Silos, como tamén
en templos románicos galegos, existen este tipo de
representacións. Parece ser que eran os propios cregos
os que querendo facer unha liturxia participativa,
desexaban que os feligreses se divertisen nos oficios,
sobre todo nalgunhas datas sinaladas como podía ser o
Antroido ou a Pascua. En definitiva, funcionarían como
unha especie de reclamo e poñerían un punto de sal e
pementa en pratos normalmente máis difíciles de dixerir.
E temos o mito da Gorgona, muller fatal, como Salomé,
como Gilda, devoradora de homes. Antítese da Virxe
María ou da muller-nena. De incansable luxuria, a éxtase
gozosa é identificada pola moralidade oficial co pecado,
coa morte da alma, moito máis grave que a do corpo.
Lazos e entrelazos, nós (herdanza do mundo celta)
enmarcan a súa figura. Velaí está cos cabelos
desordenados (símbolo do desenfreo erótico, poderían
ser cobras, como suxire Erias, nunha dimensión
demoníaca), aos seus pés hai unha ofrenda de pan, de
cebolas e queixo como deusa da fertilidade. Porque
pracer e sufrimento, vida e morte se conxugan como
caras dunha mesma moeda. É a ambigüidade propia
dunha figura que devora aos homes, si, pero que á súa
vez resulta desexable porque os mesmos homes ansían
ser devorados pola femia total, nunha especie de
masoquismo grato e aceptado.
Coida no colo dunha caveira. É a do seu amante.
Sorprendidos en coxunda, foi morto o amante polo
marido cornúpeta, pero non contento con iso obrígaa a
conservar a cabeza e a darlle bicos e chuchos ao que
agora é máscara do horror, para desa maneira ter
presente a magnitude do pecado cometido e a cruel

Detalle do cadro, Acróbatas.

penitencia que por el debe pagar. (O pracer e a quebra
das normas conducen á perdición, semella ser a
mensaxe).
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Camiño das estrelas
Poderíase falar moi polo miúdo dos elementos que
poboan cada cadro, pero soamente vou determe nese
que Erias chama «Peregrinos no camiño» (e logo nos
relativos ao calendario medieval), porque ese «camiño»
que forma parte do título da mostra ten diversas
connotacións, cousa que o autor non descoñece.
O cosmos, a grande noite salferida de puntos coloristas
e brillantes, a esfera azul sobre a que descansan os
atribulados pés do grande peregrino, Santiago o Maior.
Porta un libro na man, ¿acaso o Codex Calixtinus
considerado unha guía para camiñantes? Hai neste cadro
un marcado sentido relixioso e transcendente, sentido
relixioso común a toda a exposición: non hai máis que
ver a disposición das mans dereitas en oración, con ese
recollemento das persoas que se saben humildes ante a
grandiosidade de Deus e do destino. As figuras sitúanse en
ascensión nunha liña oblicua que cruza en diagonal o espazo
pictórico de esquerda a dereita, dúas delas levan o mesmo
hábito; outra, abaixo á esquerda, parece sinalar co índice o
camiño a seguir. Son pasaxeiros da eternidade. Arriba no
centro, unha escena clásica na iconografía medieval: un
espinario, un peregrino axúdalle ao outro a liberarse dunha
molesta espiña que se lle cravou nunha dediña do pé.
Descuberto -ou inventado- o camiño das estrelas e o
sepulcro santo na década do 820, a ruta xacobea faise
cada vez máis transitada, conformando unha rede que
comunica os máis distantes lugares de Europa coa cidade
santuario de Santiago de Compostela. Na actualidade
mantén, se cabe con máis intensidade, a súa
extraordinaria capacidade de convocatoria. Millóns de
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persoas abandonaron por un tempo as súas casas,
familias e facendas para camiñar durante semanas ou
meses, moitas veces en condicións penosas, á procura dunha
meta ideal e suxestiva. Segundo a Historia Compostelá, un
ermitán chamado Pelaio («home do mar») foi advertido do
lugar onde se atopaba a sepultura do Apóstolo por luces
sobrenaturais que bailaban riba da tumba.
A descuberta oficial foi feita por Teodomiro, bispo de
Iria Flavia. Parece que se trataba dun pequeno mausoleo
no medio dunha densa vexetación. Uns anos máis tarde
Alfonso II o Casto refrenda persoalmente a veracidade
do achado. (E aquí entrarían outra orde de consideracións
máis racionalistas e pragmáticas: fundar un centro de
cristiandade que opoñer ao islamismo dominante naquel
tempo na Península, como forza de choque que aglutinase
á poboación cristián contra a árabe invasora)
A carón da «pietatis causa», da peregrinaxe por devoción
a Santiago -primeiro mártir da cristiandade e un dos doce
discípulos de Cristo-, súmase o culto popular aos corpos
santos e ás reliquias sacras, moi estendido na Idade Media.
O camiño ten o valor engadido -como na novela de
Kerouac, no poema de Kavafis e en tantos outros
referentes literarios- de ser metáfora de iniciación e de
coñecemento, instrumento de superación dun mesmo,
vieiro de sabedoría e de compañeirismo, ascese, imaxe
tamén da propia vida terreal, un paso efémero polo
mundo sensible para acadar a patria celestial.
O Camiño de Santiago é un complexo feito histórico
que engloba o final da época altomedieval, o cambio de
milenio, o románico e o gótico, o humanismo, a

contrarreforma, a ilustración, o romanticismo e o século
XX. Tense dito que a Idade Media representa a era
dourada das peregrinaxes a Compostela, pero á vista
do pulo actual podemos consideralo un verdadeiro
parque temático, engadíndose ás motivacións relixiosas,
outras de carácter deportivo, lúdico, iniciático, de
aventura. Non son poucos os camiñantes que en
chegando a Compostela seguen ata o Finisterre polo
vieiro das estrelas, moi anterior ao propio cristianismo.
Máis tarde, co paso do tempo, a lenda esaxerouse.
Falábase de milagres sorprendentes. Viña xente de
Francia, de Italia, de Alemaña e Inglaterra. Trazáronse
rutas de peregrinos que ían de abadía en basílica, de
reliquia santa en santa reliquia. Foi como unha moda. Algúns
morrían no camiño de ida ou de volta, outros retornaban
orgullosos de amosar a vieira, símbolo da peregrinación
cumprida, a «vieira de Santiago», condecoración ao
valoroso peregrino, que leva tamén o báculo para apoiarse
e para defenderse, e o cabazo coa auga.
Outras veces a peregrinación facíase por voto ou
promesa, deixando unha petición perante o altar de
Santiago ou agradecendo un ben xa recibido. Tamén se
facía o camiño en substitución doutra persoa que o
prometera e non puidera, ou que o encomendara antes
de marchar ao outro mundo, na seguridade de que había
de acadar os beneficios espirituais desexados. Era normal
que estes peregrinos cobrasen, de maneira que chegou
a haber auténticos especialistas neste cometido: unha vez
rematado o camiño volvían emprender a viaxe por outra
persoa. Viñan outros castigados, por sentencia firme debida
a algunha falcatruada cometida. Neste caso era frecuente
que arrastrasen cadeas facendo máis penoso o seu andar.

Detalle do cadro, Peregrinos no camiño.
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Era norma confesar e comulgar e mesmo facer testamento
antes de iniciar a marcha, unha marcha chea de perigos:
enfermidades, enganos, feras, ladróns que asaltaban para
roubar e matar..., o que deu lugar ás ordes relixiosas
protectoras que crearon hospitais e refuxios destinados
a acoller aos camiñantes. Para mellor protexerse era
habitual que camiñasen en grupo peregrinos procedentes
do mesmo país, ao ritmo de cánticos (son famosos os
dos peregrinos alemás). A estas causas hai que engadir
outras menos confesables: a aventura, o desexo de
coñecer novos lugares, a mendicidade, aproveitándose da
sopa boba dos conventos e das doazóns dos particulares;
mesmo a prostitución, que seica tamén a había.
O feito de peregrinar a un lugar sagrado é característico
de todas as relixións, todas teñen a súa «meca». No
cristianismo son tres fundamentais: no principio da era
cristián as tumbas de San Pedro e de San Paulo en Roma,
foi o primeiro destino; veu despois Xerusalén coa visita
dos lugares santos mencionados nos evanxeos. Se as
peregrinacións a Xerusalén e Roma foron consideradas
formas de devoción exclusivamente católicas, o Camiño
de Santiago estase enfocando hoxe como unha
experiencia espiritual aberta a calquera persoa,
independentemente do seu credo ou das motivacións
varias que poidan levalo a emprender o camiño.
A existencia dun mercado único, cunha moeda común e
coa desaparición das fronteiras leva á xuventude europea
actual a considerar que a identidade común non pode
fincar os alicerces exclusivamente en cuestións mercantís.
Haberá que afondar nas raíces comúns que enchen de
sentido filosófico, cultural e espiritual iso que chamamos
Europa e que son patrimonio colectivo do continente e
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por extensión da civilización occidental. Un deses piares
nos que se cimentou a conciencia europea é o Camiño
de Santiago declarado polo Consello de Europa como
Primeiro Itinerario Cultural Europeo e pola Unesco, no
1993, Patrimonio da Humanidade. Recentemente foi
galardoado co Premio Príncipe de Asturias á Concordia.
Un camiño no que conflúen persoas de procedencia e
cultura moi diversas que se relacionan, intercambian
experiencias e ideas. Un camiño polo que entraron os
novos estilos arquitectónicos e os novos inventos. Esa
xente que pasou polo camiño, de Santiago e da vida, é a
que Alfredo Erias Martínez rescata do seu sono para
amosárnola de novo, coa intemporalidade que preside a
gran arte. Supetamente espertados do seu longo sono,
non parecen molestos nin importunados, tampouco
agradecidos nin eufóricos. Aceptan volver, retornar,
convivir connosco que somos tamén luces efémeras nun
ceo de verán; antes de regresar, eles e nós, á calada
quietude, á definitiva tebra.

Os traballos e os días
E velaí están os calendarios. Cronos, deus implacable
sempre vence, abóndalle con esperar. Calendarios que
se referían ás colleitas e aos ciclos de festas e
celebracións anuais. Recólleos Erias da Igrexa de Stª
María do Azougue, ss. XIV-XV, de Betanzos. Atopamos
as figuras alegóricas dos meses en ordenada disposición:
Xano, deus bipolar, o xaneiro de dúas caras que mira o
ano que pasou, vello de florida barba bebe para
esquecer; o xaneiro lampiño olla cara adiante e come
para medrar (unha figura tan fermosa que disque ata

inspirou a Picasso); e aí está febreiro frioleiro que esa
fama levou sempre, quentándose ao lume; e está marzo
podador que xa acocha a semente do renacer, e non
falta abril florido e primaveral e maio cetreiro, que se
vén chuvioso fai a xuño florido, froiteiro e fermoso.
E está xullo disposto a comezar a seitura do pan, e agosto
co mallo de dúas pezas para separar o gran da palla, e
setembro vendimador aínda que as uvas estean altas ou
verdes, e outubro porqueiro, que tamén cómpre alimentar
o corpo, e novembro matarife, coitelo (aínda que pequeño)
en man; e decembro, sementador, para que nada se peche
definitivamente e o ciclo in aeternum siga e siga.

Tempo e relixión
Hai tamén algo inxenuista, como de xogo de nenos, algo
de lúdico e de celebración fantástica neste traballo de
Erias. Resucita o pintor aos defuntiños e entretense
buscándolles novas ubicacións, convive cuns personaxes
cos que se chega a familiarizar, formando parte da súa
vida e dos seus soños. Despois de esforzado traballo
buscando e rectificando, cantas veces o artista comproba
con decepción que era fallida a solución aceptada, hai
que voltar a intentalo ao día seguinte, seguir co método
«proba/erro», experimentando sen saber ben o que se
quere, ata atopar algo convincente. «Porque eu son
autodidacta», di Erias. As angurias, as dúbidas e os
sobresaltos que acompañan ao labor artístico e que o
propio pintor comenta cando conversamos con el.
Cantas veces houbo que arrombar o cadro e continuar
outro mellor enfocado, porque hai cadros que saen á
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primeira, outros que se arranxan con traballo e outros
que non saen nunca. Tense dito, é un tópico admitido,
que o traballo do artista é un traballo en soidade, neste
caso ademais carece de referentes concretos, é un
traballo case a cegas, sen criterios de orientación, tanto
pola novidade do prantexado como polo desafío que en
si mesmo entrañaba unha empresa destas características.
Imaxinamos ao noso amigo con dúbidas no concepto e
dúbidas na realización, vítima de momentos de desalento
nos que considera o proxecto fracasado ou carente de
sentido. É a travesía no deserto que todo artista debe
pasar: seguir adiante contra todos os obstáculos, tamén
técnicos, porque para Erias era unha experiencia nova
cuns códigos, unhas formas e unha proposta enteiramente
orixinal a nivel artístico. Ben pagou a pena o esforzo.
Alfredo Erias ofrécenos un testemuño magnífico da súa
arte, unha pintura que por dicilo en frase solemne constitúese
en verdadeira recreación colorista do medievo.
Estamos ante unha síntese de temas que abranguen unha
extensión cronolóxica ampla, un presente que atravesa
séculos. Esa rústica e arcaica humanidade recuperada
das estatuas coexiste cunha humanidade que lles é
coetánea e convive con nós cando a miramos; da
intencionada tosquedade resulta unha solemnidade
hierática, digna. Regresan os personaxes no marco
dunhas leis internas que o pintor lles brinda e están de
novo vivos, exactamente comprendidos, exactamente
previstos na soberanía do espazo.
A existencia, o absoluto presente, é mais importante que
as ansias e as intencións humanas; a existencia, superior
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aos feitos atroces ou gloriosos, nobres ou espurios.
Miramos estes cadros silenciosos (hai instrumentos, pero
non se escoita música ningunha, só a do fluír do tempo,
como unha canle rumorosa detida nunha hora imprecisa),
e sentímonos como D´Annunzio ante Piero, en presenza
dun «xardín profundo...»
Porque o que Erias nos traslada é unha sensación
ingrávida de serenidade. Non é o recoñecemento do
grupo, do personaxe ou do espazo familiar o que
importa. O que importa é a conciencia da harmonía, as
regras dun sentido coral do espectáculo, superior aos
afáns e á problemática particular dos personaxes.
Afervoado lector de Camus atopei un comentario no
que fala da pintura toscana con ocasión dunha viaxe a
Italia. Escrebe Camus que o pintor toscano non pinta un
sorriso lábil ou un pudor fugaz, non pinta nostalxia ou
expectativa, pinta só a forza do presente e engade, «ao
prezo da esperanza». Porque o corpo ignora a esperanza.
Só coñece o latexar do sangue. A eternidade que lle é
propia está feita de indiferenza. Esta impasibilidade e
esta grandeza do home sen esperanza é o que conspicuos
teólogos teñen denominado «inferno». E remata o
comentario facendo referencia a «aquel antigo contento
que abrollou do grupo inefable de cores plenas, claras,
como felicitadas pola luz». Coido que un sentido prístino,
de inocencia, hai tamén na base deste traballo de Erias.
A luz nestes cadros parece vir do alén, dun solpor remoto
e melancólico. Quizais por iso a gama de cores está tan
matizada. Unha luz que xa non pode corromperse nin
morrer, que ilumina e ampara uns personaxes privados

do seu dramatismo, aceptados na súa graza inxel, na súa
fonda calma, nesa entrega sen contraprestacións,
ofrecéndose con sinxeleza e naturalidade. Si, cómpre
deterse demoradamente diante destes cadros: observar
os efectos da luz, a intelixencia con que o pintor sinala
ou destaca aquilo que coida interesante, o estudio dos
pregues dos vestidos, o colorido de fondos e figuras.
A estrutura compositiva baséase na correcta distribución
de formas estatuarias e illadas. A caracterización está
moi coidada, as figuras aparecen intimamente ligadas ao
ambiente que as rodea, a súa colocación no espazo ten
en conta a relación proporcional entre elas. Iso require unha
iluminación axeitada. A luz define o volume dos corpos pero
non actúa como fluído indeterminado nin como disolvente
da robustez plástica. Erias fai dela un elemento dominante,
nin fuxitivo nin instantáneo: busca unha estabilidade que
acentúe a intensidade do representado.
O arcaicismo é un recurso que se exime de calquera
outra explicación que non sexa a fidelidade aos
personaxes e ás escenas retratadas. O impersoal é outro
valor, Erias pinta sen delatar nin sombra de sentimento.
Recolle uns personaxes impasibles. Poderiamos dicir que
un hieratismo heróico, unha serenidade inmutable domina
estas composicións.
Non falta tampouco o humor, a ironía que suaviza as
rugosas enxundias transcendentais. Asoma a ironía nun
ou noutro detalle, evidencia do desapego do artista
respecto do tema tratado. Do mesmo xeito que agroma
a tenrura nesas mans pequenas, nesas cabeciñas
redondeadas, por máis que a solemnidade ritual é a
característica máis salientable.
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Os personaxes, ou están absortos nas súas cavilacións,
ou nos miran desde un silencio autista.Todos parecen
radicar nun absoluto no que a existencia está a salvo de
calquera incertidume ou continxencia. Tal liberación de
afáns, tal simplificación do ánimo dos personaxes,
permítenos observar mellor as formas, as cores, os
volumes normalmente redondeados, as siluetas...
Conforman un universo suxerente, grave e evocador.
A confluencia de tipos populares e señoriais, dalle un
alento épico á obra de Alfredo Erias. É un mundo no
que se deteñen quietas, nas súas respectivas xerarquías,
criaturas lonxanas da traxedia humana e da beatitude
divina, elas mesmas elementos primordiais dunha
realidade que substitúe a lei moral pola relixión da mesura
e da harmonía. Limbo sen culpa e sen santidade, onde

enigma e certeza se resolven nun mesmo equilibrio que
detén todo xesto, que aplaca calquera sentimento, ou
como dicía Camus, calquera esperanza. Non hai paixón
nin ánimo de infundirlles emocións propias e, sen
embargo, aí están, na complexa expresividade dun
universo inalterable e maxestoso, no medio dunha calma
soberana.
A intuición luminosa vérquese en forma meditada,
reflexiva. Erias non se pregunta que senten os seus
personaxes, as súas emocións non lle interesan ou cando
menos non son obxecto esencial do cadro e, sen
embargo, hai un caudal de emocións que nos conmoven
cando nos mergullamos na atmosfera enrarecida destas
obras que recrean un tempo ido, por mor da arte, agora
recuperado.
A Coruña, agosto-setembro, 2005.

ENVIO: A DANIEL
Ben avanzado este traballo un trasno cabrón picou inopinadamente algunha tecla e foi todo perdido.
Entre a rabia e a impotencia do momento, a comprensión, o apoio e a solidariedade voluntariosa de Daniel
fixeron máis levadeira a ardua tarefa de volver escribir o que xa se tiña redactado...¡ Grazas, chaval!
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