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Berta Dávila Berta Dávila 



A xénese da palabra é alicerce temático dos poemas de Berta Dávila 
(Santiago, 1987) que publica Revista das Letras neste número. Parte 
dunha serie, –Aquí está escrito–, que se integrará nun novo poemario 
da autora, nestes versos xermolan sementes plantadas en Corpo 
Baleiro, (Espiral Maior), o libro co que, con só 20 anos e despois de 
gañar o premio Avelina Valladares con A auga toda do teu corpo, 
–editado por Fervenza no 2008 co título Dentro–, se fixo un oco no 
sistema literario do país, que apuntalou ao conseguir o Biblos-Pazos 
coa novela Bailarei sobre a túa tumba. O signo, o sangue, os nomes 
primixenios en cadea coas palabras últimas e non natas, a creación 
como maternidade, o legado da estirpe –a tradición literaria– sobre 
a escrita, a crise da propia escritura –a incerteza–... poboan estes 
poemas. Expresión íntima do ser. Palabras gravadas no papel,  como 
poderían terse esculpido en pedra. Feitas para sempre materia. 

Aquí está escrito
Berta Dávila
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1. 

Aquí está escrito 
o meu nome,
trazado sobre a primeira pedra que quixo chamarse
pedra,
consignado aínda ao centro da ferida que lastimou a frente.

Aquí está escrito para sempre
el,
porque ascende do sangue equivocado
e non sabe de pálpitos.

O meu nome
espallado sobre o frío acendido
destas cidades brancas que ás veces mal habito.

2.

Eu non entregarei ao azar das páxinas os meus versos azuis. 

Porque non sei dicir.

Porque ignoro quen son dentro dos sucos rotos da palabra.
Feita materia para sempre, 
ou nai.

Eu canto a ese outro que admira a escritura queimada
en silencio.
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3.

Descoñezo a mesma orixe dos pasos e a súa evolución perfecta,
constante,
          irrebasable.

Eu tamén escribín poemas inútiles sobre os pasos
e outras cousas que fraguan o camiño
—eu tamén escribín poemas inútiles—

Pouco vivín
mais non esquecín nada agás o que era importante:
talvez como, quen, cando,
por que o ocaso é un signo.

4.

Que rebelión a desta pomba negra,
precipitándose ao chan estrañado da avenida maior
sen despregar as azas.

5. 

Que o ceo non é azul sospeitábano xa 
a primeira muller e o primeiro home.

Inventaron o nome da linguaxe
nunha cópula perfecta.

Non se chamaban,
pero intuían a forma das súas palabras non natas.
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6.

É máis fermoso o poema borrado con violencia
que a marca ruín do escrito
sobre o papel pautado.

7.

Consecuencias do parto:
bríndaseche nas mans un pacto de verdades continxentes.

Desconfía da luz,
as certezas son como estas palabras:
inconsecuentes, sempre
e sine qua non.

Xa non podo escribir,
quixen vivir no límite do tempo,
son cobarde ante todo o incomprensibe,
asisto á fundación dun corpo amurallado

que é tamen unha cidade ou un espírito.

É por iso que non podo escribir.
Hai letras tiradas no taboleiro
e nós estamos chamados a ser só unha das fi chas,
a última das fi chas,
porque cae.
Fomos deuses e agora estamos cansos.
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8. 

Habería que escribir baixo a mármore
a palabra maior,
defi nitiva,
a nunca pronunciada por home algún.

Esa palabra última,
revelaría o título primeiro do libro da Xénese
nunha cadea perfecta.

Sería a túa palabra e o teu signo,
perturbador, cóncavo, bautismal:
nai.

9.

E ela
que non era máis nada que unha premonición
perversa,
está hoxe nas miñas mans baleiras.

Mírome as liñas tecidas na pel, o corazón,
as pupilas brillantes.

Que ocorrería se nas puntas dos dedos
ou na salinidade azul das bágoas
eu son igual a ela,
máis nada,
talvez unha pantasma da sombra dela
no corredor da casa familiar. 
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10.

Non eras ti a axeitada
para botarme por fi n da República,
mais as manchas grises nas paredes
e as ratas mordéndonos os pés
comezaban a facernos semellantes.

Nunca dubides
que arrancarei o corazón coas agullas de calceta
só para dar de comer aos insectos.

Cando aprenda a tecer,
tecerei fíos azuis nas túas veas rasgadas,
que te aten para sempre no último edifi cio do meu corpo,
ás fl ores que xerminen no páramo fi nal.

11.

Dende a primeira palabra esta é a última,
que as estirpes mesturan unha e outra vez o sangue 
e talvez eu son só unha versión inútil das mesmas cousas.

Escríbome coma se non houbese eco nesta casa,
incompleta me escribo.

 E aínda que teña que despedazarme enteira,
non deixarei de alimentar o mito,
sempre e endexamais.



Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. 
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Nicolás CombarroNicolás Combarro



Pintura, acción e fotografía determinan o proceso de traballo de 
Nicolás Combarro (A Coruña, 1979). O artista estuda detidamente o 
significado de cada lugar para fotografalo ou intervilo, material 
co que veu conformando un enorme arquivo que transloce a súa 
obsesión por determinadas estruturas que se repiten en distintos 
lugares. A súa traxectoria foi recoñecida co VI Premio de Fotografía 
El Cultural (2006), o primeiro premio de fotografía Injuve 2006 
ou o Premio Festival Off Saab de Photoespaña 08 pola exposición 
Línea de sombra, realizada na Galería Moriarty (Madrid). Obra 
negra, un proxecto para o Espazo Anexo do Marco, é a súa primeira 
exposición en Galicia. Obra negra é unha expresión que se usa 
en México para nomear espazos ou estruturas en construción. 
É unha fase, a priori transitoria, cunha realidade e unha estética 
propias que moitas veces acaba perpetuándose e conformando 
a nosa paisaxe.  

Nicolás Combarro 

Obra negra



Nicolás Combarro: Dende o principio utilizo a fo-
tografía como documento. Por unha parte realizo 
a fotografía que considero ‘obra’, cando rexistro 
accións que fago no espazo e non podo trasladar 
o espazo modifi cado á sala de exposicións. Por 
outro lado, hai un labor continuo, case obsesivo, 
de documentación dunha realidade que me rodea 
ou nos rodea. Esa realidade obxectiva ao fi nal a 
subxectivizo, porque hai unha serie de estrutu-
ras que vexo que se repiten, e que me chaman a 
atención por razóns que ás veces descoñezo. O 
feito de traballar sobre a casa ten unha razón de 
ser, pero tamén hai outro tipo de construcións 
como montículos, paredes tapiadas ou demais, 
que me van excitando intelectual ou sensorial-
mente a través da percepción, e vounas rexis-
trando nas viaxes que realizo a calquera lugar. A 
medida que vou facendo ese rexistro vanse con-
fi gurando unha serie de parámetros, convertendo 
ao fi nal a estrutura nun modelo. Polo tanto, pri-
meiro fago unha acumulación de material ata que 
chego ao modelo, e dende o modelo volvo á serie, 
de maneira que intento compartir co espectador 
esa sensación de que dá igual a onde mires ou dá 
igual a onde vaias, que hai unha serie de estrutu-
ras que se repiten sempre, e xa deixar o especta-
dor que el mesmo faga esa refl exión do por que 
se repiten, cal pode ser a función… Adquiren en 
si unha estética propia.

A: De feito, ao formalizar esas imaxes de es-
truturas deostadas, representantes do ‘feísmo’, 
en pequenos despregables, estaslles a conferir 
certo estatus. Existen, falas visibles. 

N: No feito fotográfi co, e para calquera artista, 
hai un estética, unha busca da beleza á hora de 
compoñer, á hora de traballar. O feito de fi xar a 
atención e de fotografar dun determinado xeito 
ou cunha determinada intención unha estrutura, 
ao fi nal dignifícaa, e creo que extrae a beleza que 
contén, que existe nela. Todos nos fi xamos nesas 
paredes tapiadas, nesas traseiras descubertas de 
edifi cios, pero normalmente dámoslles un carác-
ter negativo e creo que é interesante valoralas tal 
e como son. É como ese paradoxo sobre o feísmo 
que, cos anos e con moito traballo sobre el, se 
converteu nunha forma de estética.

A: Pouco a pouco, a investigación vaise abrindo 
cara ao conxunto da cidade. Ese percorrido que 
realizaches para redescubrir Vigo móstrase for-
malizado nun vídeo que nos achega información 
sobre a temporalidade do proceso.

N: Cando aparto a vista do íntimo e a volvo cara 
á cidade, penso en chegar a unha conclusión de 
todo o proceso. Esa obra fi nal é a Obra negra, o 
que contén toda a emoción desa cidade como 
símbolo. Durante o proceso hai unha parte na que 
xogan a experiencia e o tempo, que non se pode 
representar. O vídeo permíteme transmitir esa 
experiencia no percorrido, e rexistrar dalgún xeito 
os cambios que se produciron en Vigo, esa varia-

A cidade contemporánea como espazo 
heteroxéneo onde se establecen relacións 
entrecruzadas é o concepto sobre o que 
traballan os cinco artistas convidados ao 
proxecto ‘Puntos de Encontro’. O Espazo Anexo 
do Marco, concibido como lugar de conclusión 
ou formalización de experiencias, fronte á 
consideración tradicional do museo como lugar 
de exposición do obxecto, presenta ata o 24 de 
xaneiro a obra dun deles, Nicolás Combarro.   
A análise das relacións entre museo e cidade 
serve de punto de partida ao proxecto: unha 
refl exión sobre os lugares que habitamos e 
sobre a historia de afi nidades e rexeitamentos 
cara ao ámbito físico ou emocional. Analizar a 
transformación das vivendas ou o contexto social 
das cidades é o que se presenta a cada un dos 
artistas para levar a cabo a súa intervención, co 
fi n de reconstruír signifi cados, de transformalos 
ou de ‘desocultar’ a orixe primeira dos nosos 
lugares de residencia. Nicolás Combarro 
achegouse a Vigo coa ollada condicionada polos 
anos que residiu na cidade. Como fotógrafo, 
percorreu as rúas coa intención de documentar 
distintas estruturas que se repiten unha e outra 
vez e acaban confi gurando un modelo; fan do 
“feísmo” unha estética propia. 
     O proceso de traballo de Combarro parte 
dunha refl exión sobre o espazo e a construción. 
É un camiño de ida e volta entre a realidade 
—documentada xeralmente a partir de 
fotografías— e a abstracción, representada por 
medio de intervencións ou novas construcións 
realizadas polo artista neses lugares ou 
estruturas. Os tres elementos que conforman 
o seu proxecto específi co para o Marco 
refl icten, en diferentes tempos, un proceso 
de achegamento á cidade de Vigo. Seis series 
de imaxes, recollidas en tres despregables, 
trasladan a mirada do espectador cara ós lugares 
deostados, residuos construtivos intervidos polo 
artista ou, simplemente, fotografados por el, que 
se converten, fi nalmente, en modelo. Este labor 
de catalogación e agrupación anímano a abrir 
a investigación á cidade; unha experiencia que 
nos transmite por medio dun vídeo, a través dun 
percorrido pola zona vella, sumido nun estado de 
construción/destrución que parece prolongarse 
eternamente. O elemento principal, unha 
construción escultórica que ocupa o centro da 
sala de exposición, funciona como símbolo, como 
metonimia do real. É a conclusión a un proceso 
no que a antiga Panifi cadora de Vigo se converte 
no centro dunha discusión conceptual sobre a 
existencia e repercusión dunha construción que 
acaba tendo un valor icónico, reivindicativo.

Agar Ledo: A túa investigación sobre a cidade 
de Vigo comezou como unha refl exión sobre a 
casa como unidade básica de habitabilidade. 
Ese rexistro fotográfi co de casas de Vigo [parte 
dun arquivo de imaxes que vés conformando 
dende hai anos] móstrase na exposición como 
documentación relativa ao proceso. Que papel 
xoga esa catalogación obsesiva de estruturas no 
desenvolvemento do teu traballo? 

    Lugares deostados  
Agar Ledo
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Todas as imaxes deste suple-
mento fóronlle facilitadas a este 
xornal polo Marco. As da portada, 
páxina 2 e páxina 4 pertencen ao 
proceso de creación da obra, e 
o resto son fotos tomadas polo 
artista e incluídas nas series inte-
gradas nas exposición. A entrevis-
ta é de Agar Ledo, a comisaria da 
mostra, e a información da páxina 
2 foi extraída da nota de prensa 
enviada polo Marco. 



ble temporal. Nestes momentos estanse a 
realizar transformacións que, paradoxalmente, 
non inciden na estrutura básica das constru-
cións, senón en cambios de materiais vellos por 
materiais novos. Sucede constantemente nas 
cidades contemporáneas, faise algo, desfaise, 
vólvese facer, vólvese desfacer. O vídeo, un loop 
de 26 minutos, permitíame rexistrar ese cam-
bio, e fíxeno intentando deshumanizalo, é dicir, 
quitándolle o valor do veciño, que xa existe per 
se no espazo.

A: Ese percorrido pretende facer máis presen-
te a idea de cidade e, non obstante, tamén re-
forza o protagonismo dun ‘modelo’ [recorrendo 
ás túas palabras], unha estrutura que por si 
mesma representa todo, que é a Panifi cadora. 
No espazo de exposición sitúas unha escultura 
negra que se refi re a ese ‘modelo’ e que, ade-
mais, sintetiza moitas outras preocupacións e 
resume o signifi cado do título da exposición, 
‘Obra negra’.
N: A miña obra sempre traballa sobre un con-
texto social que existe 
e que é inevitable, se 
ben non falo directa-
mente diso, está aí [as 
construcións, realizadas 
sempre pola man do 
home, posúen un tras-
fondo social]. En Vigo 
parecíame moi impor-
tante aludir, por un lado, 
a ese pasado obreiro 
que ten, e a Panifi cadora 
permíteme interpretar 
globalmente a cidade, 
sempre fi xándome nesa 
realidade postindustrial 
aínda presente. Esa 
estrutura converteuse no 
centro dunha discusión 
conceptual e reivindica-
tiva da cidade. Xa se ve 
no vídeo, que empeza ao 
lado do Concello, o anti-
símbolo, e chega ata a 
Panifi cadora, que funcio-
na como vértice. Ao rei-
vindicar esa estrutura e 
ao repensala, cuestióno-
me de que serven os símbolos. Creo que serven 
como fi n, como utopía, como forza que pode 
promover unha serie de cambios. En canto á 
formalización, esa Obra negra que resume todo 
o proceso no museo, é unha escultura que parte 
desa primeira idea de casa, e que remata me-
tamorfoseándose adquirindo esa organicidade 
que recorda aos silos da Panifi cadora. Se ben 
a estrutura é moi abstracta, si que é verdade 
que dentro da estrutura hai unha metamorfose 
e todo un proceso que queda. Non é unha mera 
representación, pois o seu valor non é testemu-
ñal senón escultórico.

A: O material co que revistes a obra, o carbón, 
pode funcionar como metáfora dunha reali-
dade social, aínda que funciona tamén como 
pigmento, como un non-cor. 
N: O carbón é un material co que empecei a 
traballar hai un par de anos. Foi unha evolución 

natural; pasei da pintura acrílica en cor á pin-
tura negra para fi xarme máis na forma. Traba-
llando sobre a función do negro como forma, 
e como ausencia de cor, cheguei rapidamente 
ao carbón. Posúe un pasado, unha memoria, xa 
que é un material que estivo vivo e que no seu 
proceso de transformación morre e se conver-
te en colector de enerxía. A propia fi sicidade 
do carbón interesábame moito, é un material 
granuloso con volume que ao traballalo se pode 
moldear achegando tridimensionalidade, fronte 
á pintura que, ás veces, funciona simplemente 
como mancha. Creo que o primeiro impacto vi-
sual, que é esta Obra negra, é un impacto abs-
tracto no cal ten moita presenza o material, co 
seu olor, a súa ausencia de cor. O carbón non 
refl icte a luz e ao absorber esa luz xera un ba-
leiro que provoca sensación de ausencia. Todo 
o mundo vai recoñecer unha forma, pero non 
se sabe moi ben que é. E dende aí descóbrese 
o vídeo, onde hai unha refl exión máis narrativa 
sobre a cidade, e a documentación, que desco-
bre outra parte do proceso”.

A: Cando estabamos 
confi gurando a lista 
de autores que po-
dían realizar unha 
investigación sobre 
a cidade, pensamos 
que o teu punto de 
vista podía resultar 
interesante. En pri-
meiro lugar, porque a 
obra que coñeciamos 
túa facía referencia 
ao espazo, máis que 
á propia arquitectura, 
e resultaba moi evo-
cadora esa presenza 
do autor por medio 
de sutís interven-
cións. Ademais, o 
proceso de traba-
llo pareceunos moi 
axeitado e, como es 
de Vigo, a visión ía a 
resultar moi diferen-
te á que pode ter un 
artista de fóra que 
se ve “obrigado” a 

descubrir a cidade nun tempo limitado. Acep-
taches a proposta e regresaches a Vigo coa 
intención de repensar a cidade.
N: Si, digamos, para redescubrira. Cando che-
gas a un espazo, hai dúas realidades diferentes 
que se solapan. Existe a realidade da túa inter-
ferencia con ese espazo, é dicir, o que ti sentes, 
pensas ou percibes dese espazo no momento 
no que velo. E, despois, está a memoria do pro-
pio espazo, que pode ser unha memoria xeo-
lóxica, natural, histórica… Hai diferentes capas 
que se superpoñen, polo que ti elixes ata que 
punto vas máis alá. Pódes quedar nun primeiro 
nivel sensorial, máis de percepción co espazo, 
ou podes pórche a investigar. O que eu intentei 
facer foi, primeiro, traballar sobre ese primeiro 
impacto máis emocional, para despois facer 
xa unha análise ou unha investigación, tanto 
formal coma histórica, falando sempre dunha 
historia subxectiva da cidade.
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Coordinación: A.R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum.
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Tim BherensTim Bherens



Bherens, o home 
rubio que chegou 
de Londres
Isabel Bugallal

Hai vinte anos, estableceuse na Coruña Tim 
Bherens, un pintor incluído daquela na Escola 
de Londres que compartira vida co célebre 
Lucian Freud –neto do pai da psicanálise– e que 
nunha crise pictórica e vital –nunca asumida 
publicamente polo artista– decidiu cambiar 
a mirada cara ao sol nacente de Londres polo 
nostálxico solpor da Coruña cara ao occidente. 
A súa mestizaxe coa cidade foi até o extremo de 
que hoxe considera que a súa pintura fala máis 
inglés que a súa propia lingua e que, sobre todo, 
forma parte dunha hipotética Escola Coruñesa 
xunto a nomes como Correa Corredoira ou 
Abelenda, pintores cos que mantén unha estreita 

amizade desde hai anos. A súa obra, que nos 
anos oitenta se estendeu cara ás latitudes da 
Literatura coa súa novela ‘O Monumento’ –hoxe 
considerada de culto– e unha abondosa obra 
poética, aparece agora recollida na colección 
Grandes Pintores que edita a Deputación 
da Coruña. Con motivo desta publicación, 
a periodista Isabel Bugallal realizou unha 
aproximación a este enigmático e impredicible 
creador que, con frecuencia, leva un parche no 
ollo como se fose Nicholas Ray.
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De cando en vez, Tim Bherens (Londres, 
1937) tapa un ollo cun parche de coiro negro, 
como Moshe Dayan ou, mellor, como Nicho-
las Ray. Así protexe da luz o seu ollo danado 
por un desprendemento de retina que tivo 
hai algún tempo.

Como a súa pintura ten moito de autobio-
gráfi co, Tim Bherens retratouse co parche. 
Quizais sexa unha froma de distanciamento. 
Tamén pintou un cadro no que un home con 
gafas de sol camiña por unha rúa apoiado 
nun bastón, como se fose cego. Sen dúbida, 
é el, e a rúa é a súa, onde vive. Antes xa se 
retratara noutro cadro titulado ‘Ollo ferido’. 
Noutras ocasións, o autorretatado aparece 
espido ou como un home vestido cun mono 
de pintor de brocha grosa.

‘Home rubio nunha cadeira’. Así titulou 
Lucien Freud o retrato que fi xo de Tim Bhe-
rens no 1963, cando os dous pintores eran 
amigos e compartían pinceis e esmorgas no 
Soho londinense da época. É curioso, o Tim 
de hoxe, xa envellecido, lembra moito o mozo 
rubio retratado por Freud. Quizais se pare-
za agora máis que nunca ao do cadro e lle 
ocorra como ao retrato de Gertrude Stein de 
Picasso, que, como a escritora non se reco-
ñecía nel, o pintor a tranquilizou dicíndolle 
que non se preocupase, que xa acabaría por 
parecerse.

“É o mellor retrato dos catro que me fi xo. 
Lucien deixa patente nel que a súa nova 
linguaxe pictórica xa acadara a madurez”, 
comentou Bherens, debedor en boa medida 
do maxisterio do neto do inventor do psi-
canálise, para o que posara en numerosas 
ocasións.

Tim Bherens posou para Freud e para 
outros colegas da escola de Londres, sobre 
todo para Michael Andrews nun cadro que se 
exhibe no museo Thyssen Bormemisza, agar-
dando aínda a xusta correspondencia co re-
trato que lle fi xo Bherens a el e que agora, ao 
parecer, xa non se atopa en mans do autor.

Rompeu hai anos con Freud por motivos 
que nunca quixo desvelar, pero mantén al-
gunhas semellanzas co mestre: o gusto polo 
retrato e polo espido, por exemplo, ou a que-
rencia polas teas engurradas, se ben Bherens 
adoita dicir que o infl uíu “máis como persoa 
que como pintor” no camiño de iniciación.

Bherens comparte con Freud a súa paixón 
por Rembrandt. A Tim emociónao unha das 
súas obras cimeiras, ‘A ronda de noite’, cun-
ha composición na que asoma a fi gura dunha 
muller, e el non dubida que se trata da espo-
sa do pintor, Saskia, xa falecida cando o xe-
nio holandés pintou o cadro. “A César Otero 
(A Coruña, 1952-2004) interesáballe tamén 
moito Rembrandt. Os pintores temos unha 
base común e con César sentíaa”.

Coñeceu a César ao pouco tempo de che-
gar por vez primeira á cidade da Coruña, no 
1988, e conxeniaron de inmediato. Comían Arriba, ‘Ollo ferido’ (2007). Abaixo, ‘Voda 

portuguesa II e III (2004)



Arriba, ‘Retrato musical’ 
(2003). Abaixo, Escondite 
urbano’ (2001)
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con frecuencia xuntos, tomaban viños, falaban de pintura 
e até chegaron a retratarse un ao outro, como facía Bhe-
rens nos tempos de Londres cos seus colegas da Slade 
School, do Colony Room e do Wheeler’s.

Nos últimos anos da súa vida, César foise afastando 
dos pinceis, ante o asombro e a consternación de quen 
o quería e admiraba a súa obra. É no único que Bhe-
rens se puxo insistente con el. Animaba a César a seguir 
pintando e faláballe do poder terapéutico da pintura, 
algo que, sen dúbida, el sabía moi ben porque desde moi 
novo se refuxiou nela e, cos anos, descubriu que sería o 
que máis o nutría, xunto coa escrita.

O pai de Bherens era un gran coleccionista de arte e 
tiña cadros de grandes pintores como Corot ou Forain. E 
ese foi o seu primeiro contacto coa pintura. “Costoume 
cincuenta anos recoñecer esa débeda, aínda que pare-
za mentira”. “Non quería aceptar que o meu pai era tan 
importante na miña vida, quería pensar que eu inventa-
ra a pintura”. Foi así como comprendeu que pintar non 
constituía un acto de sinxela rebeldía e que non era en 
abosluto un desafío. “Daquela, fachendoso de min, non 
me decatei de que toda a miña inspiración de ser pintor 
proviña da súa colección”, na que fi guraban cadros como 
‘A partida de naipe’, de Balthus, ao que Bherens home-
naxeou en máis dunha ocasión.

Entre os cadros que tiña o seu pai había varios de 
Matthew Smith, un pintor de tendencia fauvista polo que 
o mozo Bherens se sentiu especialmente atraído, polos 
seus espidos e porque, ademais, se daba a coincidencia 
de que era amigo e admirado por Freud: “Así que tiven 
unha dobre infl uencia, desde a colección do meu pai e 
desde Lucien”.

Hai un misterio insondable e é a razón pola que un bo 
día Tim Bherens decidiu deixar o seu país, a súa familia 
e os seus amigos. É un enigma que non desvela. Como 
tamén se pecha de afeito cando se lle pregunta polos 
motivos da súa ruptura con Freud, de orixe xudía como 
el e co que se relacionou a diario durante oito anos. O 
certo é que Bherens chegou hai case dúas décadas a Ga-
licia deixando ás costas unha estela de dor. Na Coruña, 
atopou a estabilidade.

Bherens admite que hai motivacións freudianas no fei-
to de abandonar a patria: “Alguén díxome que os expa-
triados, sobre todo os homes, son rapaces que se levan 
especialmente co pai, e no meu caso é verdade. O país 
representa o pai”. En Bherens, dá a impresión de que os 
motivos da fuxida de Inglaterra son dobremente freudia-
nos, por Sigmund e por Lucien, pero el prefi re no mirar 
atrás.

Despois de trasladarse a Italia para instalarse na Tos-
cana coa súa muller e os seus fi llos e o patrocinio de 
Lucian Freud, volveu cambiar de lugar e dar unha nova 
volta á súa vida. Esta vez o seu agocho sería España: 
“Viñen porque tiña traballo en Andalucía. Encargáranme 
uns murais a través dun decorador de Marbella, pero un 
amigo que tiña en Inglaterra díxome un día: ‘vas moito 
a España pero nunca ao meu país’. Sempre me falaba 
de Galicia e eu sabía que era un sitio moi chuviñento no 
que se falaba unha especie de portugués raro que eu 
non ía entender”. Ese amigo era Lolo, o mordomo dos 
pais de Bherens, que o tiñan contratado a el e mais á 
súa muller. “Lolo tiña case a miña idade e era de Ouren-
se”.

Lolo, do que Bherens fala na súa novela ‘O Monumen-

to’, deulle as chaves da súa casa. “Se non vas, non che 
volvo falar”, díxolle. E “por non perder a súa amizade, 
importante para min, collimos e chaves e viñémonos 
aquí hai vinte anos”, conta Tim, que chegou á Coruña 
coa tamén pintora e gravadora Diana Aitchison, a súa 
muller, á que leva unido case un cuarto de século, e co 
fi llo de ambos.

E grazas a Lolo mercaron unha casa en Celas de Peiro, 
onde Tim instalou o estudo ata que hai uns anos decidiu 
cambialo por un piso do centro da Coruña, o seu refuxio, 
e ao que só acceden os íntimos amigos, e se están en 
posesión da contraseña. 

A casa de Celas de Peiro, onde agora traballa Diana, 
axiña se converteu nun lugar de reunión, os domingos, 
de pintores coruñeses amigos da parella. Diana, que 
instalou na casa un tórculo, incluso os instruía no arte 
do gravado. Na Coruña, Behrens atopou un lugar propio 
e certa tranquilidade despois dunha vida intensa que fi xo 
del un resistente.

A morte está moi presente na vida de Behrens. Perdeu 
a súa muller, unha fi lla, un irmán, unha cuñada, amigos...

A súa obra é allea a tanta traxedia? “Non o sei”, con-
testa o pintor. “O artista transmite as súas propias sen-
sacións e a xente toma o que quere. É importante non 
saber demasiado sobre as orixes da idea que hai detrás 
do cadro.

Porén, recoñece esa pegada nas súas camas desfeitas, 
baleiras –raro nun pintor que difi cilmente prescinde da 
fi gura humana: “A primeira cama que fi xen foi despois 
da morte da miña primeira muller e non sei por que a 
pintei pero agora podo dicir que é unha imaxe de deso-
lación, de soedade, de baleiro. Despois, gustoume moito 
como tema pictórico e repetino polas posibilidades que 
me daba, pensando que podería ser un tema completa-
mente aberto, que pode representar calquera emoción, 
sexa feliz ou infeliz”. E Tim pinta camas baleiras coas 
sábanas enrugadas ata neutralizar a dor e convertelas na 
imaxe do pracer.

Cando José Luis Ducid lle suxire que “a anguria é a 
temática principal” da súa obra, Tim ri. “Sen dúbida, hai 
unha constante de defuntos o de situacións tráxicas que 
están ata o punto de desencadearse (un helicóptero que 
se estrelará, o home cara a unha ciénaga, o torto que 
ao parecer non curará xamais...)”, argumenta, ao que o 
pintor responde cun sorriso.

Ese é o espazo insondable e hermético no que se 
move Behrens, nesa faixa na que o tráxico é solapado 
polo humor, o fume dun cigarro tras outro e unha copa 
de viño perennemente entre as mans. Sempre con boca 
cara e sen deixar de pintar, sen parar de atrapar os fráxi-
les momentos de felicidade e as caras de quenes os pro-
pician. Sen deixar de transmitir unha certa intranquilida-
de a través da súa pincelada vigorosa e da súa paleta de 
vivas cores. Sen abandonar a disciplina de pintar cada 
día; porque a pintura, como el mesmo di, “é un equilibrio 
de pintor desequilibrado”, “é unha excusa para non ser”. 
“É destruírte, é unha maneira de pasar o tempo”.

Tim non viaxa a Londres e evita acompañar a Diana na 
viaxe, malia que os seus fi llos e os seus netos están alí. 
Non hai moito, ao fi n accedeu: “Volvo de moi mala gana 
á miña cidade natal./ Está moi cambiada e exactamente 
igual”, escribe nunhas rimas ao fío do percorrido pola 
cidade na que naceu, medrou e se formou: “Aquí me pa-
sou isto, aí pasoume iso./ Non me lamento, tampouco



Arriba, ‘Padre e fi lla II’ 
(1960). No centro, ‘As mo-
delos I’ (1963). Abaixo, ‘As 
camareiras I’ (1966)
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me confeso,/ Pero a verdade é que, mirando 
cara a atrás,/ revivo un pesadelo, pouco máis”.

Segue lembrando: “Desde aquel tellado unha 
amiga tirouse,/ E no maldito río afogouse./ 
Entre tanto suicidio eu sobrevivín porque por 
desesperación por fi n funme,/ Que difícil é 
fuxir da herdanza,/ Que ridículo o soño de 
reiventarse”, escribe nestes versos tan autobio-
gráfi cos como a maioría do seus cadros, aínda 
que as súas pinturas sexan escenas que nunca 
ocorreron, resulten imposibles, as percorra un 
halo de ensoño e rocen o surrealismo”.

É un desertor da Escola de Londres, “e aos 
desertores non se lles perdoa”, como el di. No 
seu caso, a condena foi o ostracismo, e tamén 
por esa razón lle doe ir a Londres. É como 
furgar na ferida: “Eu ía ser un xenio universal, /
contaxiado por Rimbaud e Les Fleurs del Mal./ 
Como máximo chegaría aos trinta, como Jhon 
Keats e como Géricault./ Pasaron as décadas, 
e, ¿que pasou?, /Aquí estou aulando os meus 
setenta”, engade con certa ironía neses versos, 
que conclúen co regreso á casa: “o meu país 
adoptivo, onde estou ben, tranquilo e ata re-
clusivo”. E onde, sobre todo, se sente “libre de 
supervisión”.

Pero a Behrens non lle gusta que se compare 
a súa pintura coa súa maneira de escribir. “Os 
pintores somos antiintelectuais, non pensado-
res, somos máis viscerais, máis físicos, máis 
sensuais”. Porén, “escribindo son –e non me 
gusta nada– moito máis intelectual, porque ao 
escribir –non o podes evitar– escribes co cere-
bro”.

Houbo un paréntese no que Behrens substi-
tuíu a pintura para facer unha novela que case 
o deixou mentalmente exhausto, e despois da 
cal lle costou retomar os pinceis: “Case tiven 
que aprender de novo o que é a pintura”. Foi 
no 1987, tres antes de instalarse defi nitivamen-
te en Galicia.

“Nos anos oitenta pasou algo impensable, 
deixei de pintar para escribir un libro, fíxenme 
adicto á escrita e non volvín pintar até o 1990. 
Cando empecei outra vez co óleo, xa tomara-
mos a difícil decisión de emigrar a Galicia”.

O froito dese parón na pintura é ‘O Monu-
mento’ (Ediciones del Viento, 2003) que, tras 
a súa publciación en Londres no 1988, se con-
verteu nun libro de culto. A súa versión orixinal 
en inglés é hoxe inencontrable. Tim Bherens 
narra a historia do seu irmán menor, Justin, 
que, aínda adolescente, aos 17 anos, o deixa 
todo para seguir unha fermosa muller húngara 
de orixe nobre, casada e dez anos maior que 
el. O seu obsesivo e sobrecolledor amor con-
clúe coa morte dos dous en África.

Nherens reconstrúe a turbadora historia da 
parella a partir do manuscrito deixado polo seu 
irmán Justin e dos diarios da súa muller, Úr-
sula, que acaba os seus días suicidándose no 
Sudán no 1981, un ano antes de que o faga ta-
mén Justin. A súa vida, mundana e intelectual, 
e o seu tráxico fi nal fi xeron da súa existencia 
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un monumento, que Bherens reconstrúe neste libro 
conmovedor. “Era un amor anacrónico, ao límite”, con-
sidera Tim, quen asegura que escribiu o libro por moti-
vos económicos. “Sempre tiven necesidade de escribir 
un libro, son escritor, pero si contou o económico. Ofre-
céronme uns cartos para min importante porque non 
tiña nada por escribir sobre aquela relación e aceptei”.

¿Foi un exercicio doloroso? Tim afi rma que foi máis 
ben “duro, como calquera traballo”. É así, como un tra-
ballo calquera. Non vas sufrir por emocións persoais 
durante a creación do que poida ser unha obra de arte. 
Somos profesionais e, simplemente, non se entra nesa 
cuestión”, explica.

Behrens tamén puxo letra –en forma de poemas– a 
dous libros de fotografías do seu amigo Federico 
García Cabezón, En blanco y negro (1997) e La pelí-
cula estática (Ed. Línea de Fuego, 2001), este último 
resultado del intento, frustrado, de facer unha película 
en movemento.

Federico é médico de profesión, e fai con frecuencia 
de médico de cabeceira de Tim, que foxe dos sanita-
rios como da peste. Pero Federico é outra cousa, é o 
seu amigo, e recéitalle os medicamentos necesarios. 
Faille unha visita en plena tarde ou, se é preciso, acode 
a velo ao bar onde come habitualmente para compro-
bar se toma as pípula. É bo médico, pero Tim non pa-
rece bo enfermo. A cama cánsao, a casa cáelle enriba, 
esgota as caixas de ducados e non é capaz de reducir 
o máis mínimo a dose diara de viño da Rioxa. E xa non 
digamos se hai que pasar polo quirófano: “Paréceme 
máis normal aguantar a dor que someterme a mans 
alleas”. Por iso, cando César Otero estaba mal tomou 
a decisión de ser “o único que non trataría de conven-
celo de que se operase”. “Entendía o seu medo aos 
ciruxiáns, a á medicina en xeral. A min pásame o mes-
mo”.

Tim é de comida frugal, máis bebedor que comedor. 
Pero é un sibarita na mesa. Ten gustos refi nados e mo-
dais exquisitos. O seu sorriso é aínda sedutor.

“Música, mestre, cago na punta. / Moitísimo viño, 
marisco, queixo e froita”, versifi cou como se estes 
fosen os seus praceres. E, ante todo, é conversador. O 
seu xantar diario, fóra da casa, son unha tertulia de 
amigos e pintores. Aínda que esa hora perdera moito 
para Bherens co peche, xa hai uns anos, de El Sótano, 
o restaurante ao que adoitaba ir, na rúa Juana de Vega 
da Coruña, preto da súa casa, onde se reunían todos 
eles a xantar rodeados dos seus propios cadros, que 
Manolo, o propietario, penduraba das paredes. Laurea-
no, Javier, César, Tim, Diana...

Despois de vinte anos na Coruña, a Bherens aínda 
lle seguen preguntando sobre a súa pertenza á Esco-
la de Londres. El responde: “Eu mesmo interrógome 
sobre isto. Decidín vivir en España e non en Inglaterra, 
rodeado de españois e non de ingleses. Vivín máis 
tempo aquí que en ningún ouro sitio, e o meu fi llo 
pequeño é español. A pintura é un medio de comunia-
ción. Así como moitos pintores pintan para alguén, a 
min gustraíame pintar para as persoas que vexo todos 
os días, e son españolas. Por dicilo doutro xeito: son 
consciente dunha gran débeda aos españois, e gus-

taríame retribuír na miña propia moeda de cambio, a 
pintura. Porén, un non pode negar ou fuxir da enorme 
herdanza dos anos de formación, até os 25. O outro 
día pregunteille a un amigo: ¿cres que pinto como falo, 
é dicir, con acento inglés? Alegreime cando, despois 
duns minutos de refl exión, me constestou que non”.

Aínda é máis sintético cando el mesmo se fai a pre-
gunta. “Pois non”, contesta, e aproveita para facer 
unha homenaxe aos seus compañeiros coruñeses. 
“Levo moitísimo tempo sen vivir en Londres e cando 
aínda viviamos alí non tiñamos título de escola. Aquí 
hai magnífi cos pintores: Carpo, Nitodavila, Encinar, 
Alfonso Abelenda, César Otero, Xoti, Cruz [Pérez Ru-
bido], Laureano Vidal, Diana Aitchison, Chelín, Correa 
Corredoira, Espona, Julio Sanjurjo, Anne Heyvaert... 
“¡Prefi ro ser da Escola da Coruña!”.

Bherens xa decidiu que, cando morra, as súas cin-
sas queden na Coruña. E xa ten pensado o lugar: “Que 
me enterren no xardín da nosa casa de Celas de Peiro, 
creo que é o máis lóxico. Alí xa están enterrados os 
cans que tivemos”. ¿Ese é o mellor sitio? “Claro”, solta 
cunha gargallada.

¿Chegaría a oídos de Lucien Freud todo isto?, ¿ente-
raríase da adcrición á escola coruñesa do rapaz rubio 
que un día desertou de Londres? Difícil de saber. E 
Bherens non ten intención de preguntarllo. Gustaríalle 
ver de novo o seu antigo amigo, pero sabe que é case 
imposible. “Hai cousas que te sobrepasan e non podes 
calcular o seu signifi cado emocional”, limítase a dicir. 
Pero a vida dá moitas voltas, e o prezo de marca que 
acadou o seu retrato nunha poxa de Christie’s serviría 
polo menos para refrescar a memoria do vello Lucian. 
Que así sexa.
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“Conseguir fotografarnos a nós mesmas na aventura 
de adentrarnos no espazo nocturno. Buscar unha 
identidade colectiva é estenderse en todos os espazos 
relacionais, botar unha ollada en espazos negados, 
onde somos avelaíñas fascinadas polos neóns, fráxiles 
escamas camaleónicas nun corpo amedentrado 
polos ollos do semellante. Medíndonos co semellante, 
corpo a corpo, nun traballo arreo, fóra de horarios 
normalizados e para que o día funcione ten que existir 
a noite. O espazo é por, definición física, unha fórmula 
que xoga co tempo e coa velocidade: a fotografía 
reflicte o resultado do mesmo. Ficamos, nós mulleres, 
ancoradas no papel fotográfico destas artistas, tamén 
mulleres. Cegadas polo flash, sorprendidas na noite”. 
É o texto introdutorio do catálogo do proxecto ‘Noite 
de Rolda’, promovido polo colectivo sociocultural 

Violeta, a asociación Espertello e Anacos da Cidade. 
As fotógrafas Soco Álvarez, Eva Domínguez, Natalia 
Figueiras, Natalia G. Devesa, Itzal González, Antonia 
López, Elena Nieto, Lucía Nóvoa, Elisa Pereira, Andrea 
Pérez, Celina Ramos, Alba Rubín, Tareixa Taboada, 
Alba Vázquez e Rosa Veiga saen de rolda nocturna a 
fotografar outras mulleres en dous  espazos da noite: 
o do lecer e o das profesións nocturnas. Con todas as 
imaxes farase unha montaxe enfiada cun relato de Eva 
Moreiras que será presentada mañá ás 21:00 horas 
na Casa da Xuventude de Ourense, no seo do Outono 
Fotográfico. O fío condutor será este texto literario, no 
que Moreira narra como unha muller extraterrestre 
chamada xene XX decide escoller imaxes sobre 
mulleres na noite ourensá. 

A foto de portada é de Natalia 
Figueiras. A da páxina 3 é de 
Tareixa Taboada. A da 4, arriba, 
de Ana Veiga, e abaixo de Alba 
Vázquez. As da 5, son de Eva 
Domínguez a de abaixo, e do 
grupo Hecaté (Flora, Silvia, 
Sara e Gorety) a de arriba. As 
autoras das imaxes da páxina 7 
son, por último, Antonia López 
(arriba) e Elena Nieto (abaixo). 
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Poñamos por acaso que unha especie de xene XX decide 
saír a explorar un día desde un punto do seu universo. 
Chega na súa nave, baixa polas escadas. Cae na noite e 
sente a imperiosa necesidade de preguntar e recoller con 
teleobxectivo, coma un entomólogo habelencioso entre 
seres pequenos e ridículos, a vida dos semellantes nun 
afán identitario e colectivo.

Poñamos por acaso que eu, en tempo de recoller 
castañas e noces, atopo a bitácora que deixa a nosa xene 
XX; ela decide que a bitácora vai ter acción en primeira 
persoa. Son muller, é como comeza e, coma sae a un 
mundo descoñecido, viste de sentidos o tegumento que 
bota a andar polas rúas: ten vista, oído, tacto, olfacto, 
gusto. Deixemos que ela teña voz por si propia:

“Son muller na noite nun espazo.

Medrara. Levaba tempo explorando os espazos desde a 
miña esencia uterina. Atopeime con muros, paredes que 
medraban a medida que erguía os ollos para ver onde 
remataban e saltar ao outro lado.

Ao principio só tiña un espazo por dereito e por deber. 
Frustreime. Mais a miña autoaprendizaxe dirixiume 
habilmente para saltar dun xeito virtual. Atopei na 
fotografía o fío condutor para a miña bitácora”; e claro, as 
imaxes son a percepción do novo universo que ten que 
explorar e, tamén, son milleiros as que pode recoller pero 
só un feixe son as que describe no caderno.

Así, poñamos tamén por acaso, eu decido contalas nun 
sentido cíclico: o das agullas do reloxo nunha Noite de 
Ronda. 
 

........................................................................................  
Extracto do texto de Eva Moreiras 
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