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BREVE ESBOZO
BIOGRÁFICO

Antonio Benito Yebra de Ares naceu en Monterroso no ano 1926 e finou en Lugo no 2012. Home
polifacético, adicou a súa alongada vida á banca
e ás súas grandes paixóns: a pintura, a literatura
(de carácter poético, ensaístico e tamén á caricatura de ton satírico —tanto social coma político) e
tamén ao estudo da historia. Gran conversador,
cun gran sentido do humor e cunha dose elevada
de retranca galega e capacidade crítica que manifestará principalmente a través dos seus debuxos caricaturescos.
Durante os oitenta e seis anos aos que se enfrontou, viviu distintos reximes políticos (república,
guerra civil, dictadura e democracia) cuxa impronta deixará pegada na súa obra.
A súa extensa dedicación artística desenvolveríase case ao longo dunhas sete décadas e nela
proxectará moitas das realidades que coñeceu
nos seus primeiros anos nunha Galicia afectada
pola miseria, a cerrazón e a ignorancia.
A súa obra pictórica eclipsou as demais facetas
artísticas do autor. Malia todo, poemas como “A
soidade da velliña” posúen unha gran beleza e
pouso literario (malia non seguir esquemas métricos ríxidos e meticulosos), por non falar do
engado co que contan moitos dos seus artigos e
caricaturas humorísticas.
“Ninguén é profeta na súa terra” mais no caso
do autor que nos ocupa si se lle valorou na súa
bisbarra, aínda que con aquel matiz de paisano un pouco bohemio, adicado ás artes e que,
por enriba, o facía ben e… era novidoso, cunha
obra de seu, pero ao fin, era o veciño próximo,

o Toñito, que sendo só un neno se viu obrigado
a ter que deixar a súa vila natal e marchou na
procura dun porvir mellor cara á Coruña. Esa
“emigración” supuxo un distanciamento co seu
Monterroso querido, aínda que só físico, pois na
súa psicoloxía máis íntima segue omnipresente
e revivirao a través da súa obra en reiteradas
ocasións.

nominamos: Etapa de Experimentación, Etapa
das Tinturas e Etapa Prismática. Coma todas as
clasificacións non deixa de ser un encorsetamento artificial e moitas das obras transcenderán un
e outro período.
A primeira etapa é a iniciática no mundo da
pintura, ten lugar dende ben novo. Deste período consérvanse varias obras nas que o autor xa
apunta un modo de seu. Nela, canto a temática
predominan as paisaxes, os bodegóns, as esceas
de caza, os animais domésticos…Caracterízase
por certo naturalismo.

Se unha palabra define a Yebra é a de artista,
pero tamén temos que aludir a el como amigo dos
seus amigos e home intelixente quen, procedente
dunha familia do rural galego é quen, coa axuda
dos seus, de conquerir un merecido posto entre
a alta burguesía galega. Así, segundo varias das
testemuñas coas que falamos, cando aínda sendo
mociño retornaba algunha xeira á vila natal era
visto cobizosamente polos seus antigos compañeiros de xogos coma un señorito1.

Na segunda etapa ten lugar a ruptura definitiva
co naturalismo e a eclosión dos pigmentos, certa
indefinición entre o fondo e a forma pero xa cunha estética moi novidosa e propia baseada principalmente no uso das manchas.
No terceiro período ten lugar a integración de
toda a súa obra previa anterior coas tendencias
cubista e expresionista. O resultado, unha estética imponente. Algúns críticos tildaron esta etapa
de Yebra como Postcubismo, Postexpresionismo.
Sen embargo, é tan auténtica, tan de seu, tan distinta ao que o rodea que o único calificativo que
admitiría é o de “yebriana”.

Malia que son moitos os que procuraron ligalo
cunha determinada causa política, Yebra non era
home político e simpatizaba e tiña amizades de
todas as cores ideolóxicas porque el era un home
libre, non ligado con ningún grupo nin escudado en ninguén, por iso contaba coa liberdade de
dicir a través da súa obra o que lle petaba sen
importarlle moito se incomodaba á esquerda, á
dereita ou aos do medio.

Malia apreciarse ditas notas distintivas ao longo
da súa faceta como pintor algúns trazos permanecen e colman todas as obras. Estamos a referirnos ao estudo psicolóxico inherente na representación dos seres humanos e á transmisión de
sentimentos. As súas obras non deixan indiferente ao expectador, logran transmitir aqueles contidos que as inspiraron.

De cara a facilitar unha maior comprensión do
percorrido evolutivo do autor encadramos o
conxunto da súa obra en tres etapas, ás que de1 Empregamos esta palabra en sentido positivo, para aludir
á distinción e ao trato exquisito.
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Da súa faceta como historiador destacan as obras:
— Monterroso, pasado y presente (1987).
— Guía turística de Meira (1994).
— Pazos y señoríos de la provincia de Lugo I, II,
III (2000 e 2005).
A súa dedicación como autor literario, ademais
da cantidade de artigos publicados en xornais da
comunidade, debémoslle as obras:

—
—
—
—

Os xeitos doxe (1977)
Argalladas do pobo (1977)
Alcaldes e alcaldesas (1998)
Os sons da braña (2006).

A súa traxectoria pictórica foi moi extensa. Iniciouse na década dos trinta cando o autor non
contaba non máis dunha década e continuou ata
os anos previos ao seu pasamento. Con aproximadamente un centenar de exposicións legounos
unha obra inxente e obtivo o aplauso do público a
través da demanda sostida no tempo e a revalorización constante da mesma.
A súa técnica preferida era o óleo aínda que deulle a outras modalidades coma a acuarela, a plumilla ou o grabado.
Non pasou desapercibido pola crítica, son varios
os catálogos, escolmas e obras de investigación
nos que se lle considera e recoñece. Citaremos
só algúns a modo de exemplo como o titulado: “A
pintura de Yebra de Ares” publicado pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, con motivo da exposición celebrada na Casa da Parra
con textos de José de Cora e José Trapero Pardo.

Tamén se recolle a súa biografía e traxectoria
profesional na obra Gallegos: Quién es quien en
la Galicia del siglo XXI (2002) dirixida por José
Manuel Rey cuxo cometido é recoller a historia
vital de persoeiros relevantes nados en Galicia
ou ben, cuxo fío vital transcorre na comunidade e que comparten como sema de identidade
ter acadado un certo recoñecemento social. Foi
editada por Editorial Compostela, S. A, por Feliciano Barrera en Santiago. A súa obra tamén
aparece representada no Catálogo de obras de
antiguos alumnos del IES Lucus Augusti, de
Lugo, prologado por Olga Díaz López, directora
del IES Lucus Augusti, e cos textos a cargo de
Manuel Celso Matalobos. No libro figuran ilustracións e breve currículo dos ex-alumnos. Adícaselle espazo na Gran Enciclopedia Gallega ou
no Diccionario Enciclopédico Galego Universal
(…) e poderiamos seguir engadindo novas obras
e referencias.
Ilustrador de obras literarias como Os mil e un
refráns galegos da muller de Xosé Moreiras Santiso, publicado no ano 1978. Nel aparecen seis debuxos sobre a muller feitos a plumilla. Non elixiu
para esta publicación grandes damas senón que
polos trazos dedúcese que se trata de mulleres
traballadoras (a labrega, a que fía, a que vai co
cesto de queixos e ovos para a feira, a que cría
aos fillos…).
En fin, Yebra era un namorado da vida e, deste
xeito, gustáballe experimentar en distintos eidos
das artes e da investigación e, tal como acontece
só cos artistas escollidos, acadou éxito en canto
practicou. Radicalmente, tiña musa!

O pintor monterrosino Antonio Benito Yebra de Ares
sentiu atracción/fascinación pola pintura dende moi
novo, iníciase na mesma de xeito autodidacta. Non
faltaron os primeiros esbozos pintados sobre estopa
no que se inspiraba principalmente en bodegóns e
elementos cinexéticos, bocetos nos que retrataba
ao seu can… A maioría das pinturas que compoñen
este primeiro período son de carácter realista. Nel
tamén practica a técnica con copias coma a dunha Madonna que non chega a asinar cuxa razón de
existir se debe ao desexo de cumprimentar á súa nai
despois de que esta se namorara dunha estampa
virxinal dunha revista. Os seus primeiros anos foron,
xa que logo, de busca dunha estética propia, neles
viaxa por distintos puntos de Europa para coñecer os
movementos artísticos contemporáneos.

da forma sobre o fondo e a transmisión profunda de
sentimentos. A casa que nos transmite é unha casa
amorosa pero tamén se aprecia nela certa ausencia: o balcón non ten plantas, as fiestras non teñen
panos, os grises e ocres suxiren soidade, nostalxia.
Residía xa na Coruña cando a pintou?
A casa ocupa todo o lenzo de igual forma que a súa
presenza enche moitos recordos e todo o corazón
dun neno. O ceo é só unha figuración ideal con forte impronta poética. O conxunto da composición
transmite calma e tranquilidade. Pálpase o silencio,
a soidade dunha casiña dunha vila de provincias coa
quietude propia que se respira un día calquera do
ano. A través da mesma o autor comunica ao espectador esa sensación de refuxio de paz, de seo
maternal pero tamén de saudade.

A pintura “Casa de miña nai” é dunha primeirísima
época, está datada no 1938, realizada en plena contienda bélica e sendo só un meniño duns doce anos.
Trátase dun oleo no que figura a súa casa materna
do Monterroso natal. Cunha paleta de azuis e ocres
aderezados con algún verde consegue traslucir cunha técnica semirrealista a imaxe da edificación, sen
dúbida, a máis querida para el por aquel entón. É evidente como cun saber facer fundamentado na creación de manchas de cor consegue trasmitir certos
efectos especiais como o das vitrinas ou o da teitume. Predomina o debuxo horizontal aportado polas
dous corpos da vivenda e corroborado pola disposición das nubes dun ceo que poderíamos calificar de
imposible, recreado e auténtico.

Título: “Casa da miña nai”
Técnica: Oleo sobre lenzo
Medidas: 47 x 34 cm
Ano 1938
Propiedade: Familia do autor

Malia que non se aprecia un trazo definido como
nas obras de épocas posteriores, con todo, xa se
anticipan elementos que o acompañarán en toda a
súa carreira como o dominio da cor, a prevalecencia
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“Alto da Xesta, Mondoñedo” é outra das pinturas do
que podemos denominar etapa de experimentación
ou de formación, que servirán de preámbulo ás etapas posteriores de explosión de cores e formas. É
un óleo no que se reproduce unha paisaxe de montaña. Hai unha clara preferencia de tonalidades frías
(verdes-azuis e grises). O debuxo perde a silueta
en favor das manchas de pintura (trazo que xa se
apuntaba na obra “A casa da miña nai”). As distintas figuracións conséguense grazas ás tonalidades
diferentes, aínda así hai unha topografía realista. Enfeitízanos cunha imaxe paisaxística propia da Galicia
dos minifundios na que se distinguen as sebes entre
os eidos, leiras de plantacións árboreas entre as praderías e varios núcleos rurais espallados. Ofrécenos
as dúas vertentes dunha cunca hidrográfica dende
unha posición elevada e distante de ambas. Chama
a atención o uso diferencial das cores practicado
a unha e a outra beira. Mentres que na área máis
próxima ao espectador hai predominio de tonalidades vivas, as máis alonxadas desdibúxanse cubertas
por unha especie de pátina. Esta técnica xa fora empregada por Goya en “La pradera de San Isidro”. Mediante o uso da imprimación branca consegue crear
sensación de profundidade.
Mediante o uso de liñas en diagonal centra a atención do cadro nun espazo baldeiro entre as dúas
vertentes.

Título: “Alto da Xesta, Mondoñedo”
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medidas: 83 x 63 cm
Anos: 1970- 1980
Propiedade: Familia do autor
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mento que chama a atención é a cor da pel do neno
e aínda da Virxe con pigmentos azuis. Non deixa de
recordarnos outrora a etapa azul de Picasso.

Desta etapa de manchas ou de efusión de cores
tamén é representativa a obra “Maternidad”, aínda
que ocupa un lugar de transición pois na técnica
empregada combina recursos do cubismo e do postimpresionismo baseados na descomposición de
certas partes do cadro en elementos xeométricos
pero sen deixar de facer uso das manchas. Tamén
aparecen certos recursos surrealistas coma esas
estrelas que semellan farrapos de neve e que adoitan situarse coma un halo arredor da cabeza da Señora. Non podemos dicir que se trate dunha pintura
cubista, nin postimpresionista pois o autor asume
determinadas técnicas que practica nun periodo
determinado da súa vida e superaas convertindoas
en algo propio e característico seu. Incluso se pode
percibir certa estética naif, tanto no que se refire á
caracterización das imaxes sagradas coma na contextualización.

Sen haber unha profundidade evidente Yebra consigue traer á Virxe e ao Meniño Xesús a un primeiro
plano.

A afición de Yebra polas maternidades ben dende
moi cedo, sen embargo nesta composición dos anos
sesenta xa se aprecia unha imaxe divina con trazos
propios da estética ben definida que alcanzou o autor. Trátase da recreación dunha Virxe Nena, de feito
presentaa adubiada con cara de meniña. A disposición é en diagonal, os dous puntos máis relevantes
do cadro son as dúas cabezas, tanto a da Virxe María coma a do Neno Xesús.
É unha recreación subxectiva, poética, de dúas das
figuras bíblicas máis relevantes da relixión cristiá.
Dota a María de vestimenta marrón-dourada de
acordo coa tradición popular que adoita adosarlle
atributos dourados para recalcar a súa soberanía. O
autor partindo deste costume levao máis aló pois o
seu traxe non é o típico dunha Madonna. Outro ele-

Título: “Maternidad”
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medidas: 55 x 39 cm
Ano: 1958-1964
Propiedade: Familia do autor
14



bren todo o cadro, case se produce a fusión entre o
fondo e a forma, agás polas pinceladas negras que
esbozan a silueta das figuras.

Yebra de Ares foi un intelectual polifacético amante
de moitas artes e admirador de distintas manifestacións culturais entre as que se atopan a Comedia dell´Arte ou o mundo circense. Concretamente
na obra “Payasos” pinta a un mimo e a un paiaso,
personaxes de longa tradición literaria (Epicarno
de Cos e Sofón de Siracusa considéranse os seus
creadores) e tamén pictórica (Picasso, por exemplo). Unha vez máis na historia da pintura temos a
uns representantes do mundo da escea, do mundo
da farándula.
A técnica empregada está fundamentada en ronchas
de cor, con moita variación de tonalidades. Predomina a gama de cores cálidas pero sopesadas polos azuis, verdes e grises. Os xogos de claroescuro
conséguense mediante o uso de manchas de cor e o
emprego do pigmento branco.
É unha escea reproducida nun interior e, malia tratarse de figuras propias do mundo da interpretación
e ir adubiadas con maquillaxe propia, presentan un
estudo psicolóxico pormenorizado.
A expresión de emocións e de sensacións é a razón que moveu ao artista a xestar esta obra sobre
o mundo sempre cuestionado dos personaxes da
escea. A alegría que pretenden recrear é so exterior
pois os seus interiores permanecen tristes, cavilosos e silandeiros.
“Payasos” é unha obra que poderiamos definir coma
da etapa intermedia. Desaparece o naturalismo, introdúcese un espazo interior.

Título: “Payasos”
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medidas: 78 x 56 cm
Ano: 1962-1966
Propiedade: Familia do autor

Hai contraste entre o tema (os paiasos, símbolo de
divertimento) e a ambientación que, sen chegar ao
tenebrismo, si é lúgubre. As manchas de pintura cu-
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É un oleo elaborado coas cores branca e negra e algunhas gradacións intermedias da mesma gama. As
imaxes representadas son un pai e unha filla, labregos póbres que malviven nunha casa que redunda
carestía. Mentres que a filla está vestida coa roupa
de faena tal como se deduce da presenza do mantelo o pai está con roupa de festa pois loce garavata.

aos demais sobre o papel duro que lle tocou lidiar á
muller na historia. Pero non asume o papel de censurador, de ceñudo xuíz, antes ben, todo o contrario,
trata con suma delicadeza aos seus personaxes e
expón a súa historia. Dedúcese a intemporalidade
da súa obra, a través da súa mirada compasiva asomámonos como expectadores a un drama e a unha
realidade social como é a marxinación histórica do
mundo femenino.

A pintura reviste vertentes do psiquismo tales como
a angustia. Na análise da face paterna advírtese resignación e medo, por contrapartida a figura femenina esconde o rostro sinal de vergoña.

Transcorridas varias décadas dende que se orixinou
esta obra a discriminación feminina segue a ser unha
das principais inquedanzas do ser humano. Esta pintura é quen de afectar ao expectador ata mover ao
estremecemento. Yebra a través dunha orde diferenciada da linguaxe artística non representa senón que
crea ou revive.

O tema exposto é o da filla solteira que lle trasmite
ao pai a nova de que agarda unha vida no seu ventre.
Na cultura tradicional labrega era un forte prexuizo
social a preñez en estado célibe.
Pola caracterización do lar podería tratarse dunha escena acaecida nunha familia rural da primeira metade do século XX. O autor está a xogar co
tan manido concepto da honra presente na cultura
galega e tamén na española dende a Idade media
ata as últimas décadas do século XX coa chegada
da democracia. A traída ao mundo dun ser estando solteira era motivo de escarnio social e aínda de
marxinación.
A pobreza da estancia, da vestimenta, da decoración
e a angustia do momento contrasta profundamente
co caso do retrato ao longo da historia da pintura
universal doutras féminas encinta, como é o caso,
por exemplo do “Matrimonio Arnolfini” do flamenco
Van Eyck.

Título: “Pai e filla”
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medidas: 58 x 49 cm
Ano: 1988
Propiedade: Familia do autor

Yebra adquire un compromiso cos problemas da
época que lle tocou vivir como artista. Neste caso,
xa en plena democracia, reflexiona e fai reflexionar
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A terceira etapa de Yebra é a que poderiamos definir
como de plenitude, por ser na que se mantivo máis
tempo e por ser a máis precisa da súa pintura.
Os trazos máis definitorios son a maxestuosidade ou
monumentalidade da figura á que algúns denominaron desproporción intencionada, o xogo das formas
xeométricas e o profundo estudo psicolóxico.
Nesta etapa ten lugar a explosión do creador único,
con estética propia e impronta orixinal que é quen
de transmitir a súa pegada, a súa visión persoal da
pintura a través de obras de diferente dificultade.
Algunhas sinxelas coma “Flores”, creación artística
cuxo tema é a beleza serea duns caraveis, lonxe do
carácter ornamental que non se lle pode negar por
ser trazo implícito a toda obra de arte (malia intención de moitas de buscar o feísmo ou remover as
consciencias) posúe unha forza que consegue transformar os datos da natureza, neste caso flores ás
que logra que resplandezan cal imaxes recreadas,
reconcebidas, diferentes por si mesmas, únicas ante
a mirada humana e sen perder a capacidade de connotar, de transportar a unha dimensión espiritual, á
emoción propia da arte.
«A resonancia plástica deste artellamento dos planos
—ao contrario do caso cubista— non asolaga a figura
no fondo, senon que a soergue na súa sinxela presencia e como sorprendida na súa intimidade. Iste
elevamento expresivo acrecentase cunha intencionada desproporción que fixa os ademanes e os persoaxes nunha suxerente intemporalidade cristaíña».
Tomás Barro Pardo. 1984

Título: “Flores”
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medidas: 65 x 48 cm
Ano 1992
Propiedade: Familia do autor
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Do mesmo ano (1992) que “Flores” é a obra “A Peneda”. O método é de novo óleo sobre lenzo, sen
dúbida, a técnica máis empregada polo autor ao longo da súa obra. Nesta pintura prodúcese a simbiose
entre a estética yebrística e a tradición pictórica da
que bebe.
Pouco queda daquela paisaxe realista de obras
como “A casa da mina nai” ou “O Alto da Xesta”. Preséntanos un medio idealizado, no que se relacionan
figuras colosais. Atopamos dúas técnicas diferentes
nunha mesma pintura, nun primeiro plano abundan
os volumes prismáticos, mesmo definindo ás persoas. Por contrapartida, no segundo plano, máis aló
do río, preséntanos unha natureza avelaíña.
O autor contrasta as cores cálidas, intensas, vitais,
é a cor da luz solar que infunde alegría aos corpos
ao tempo que agrandan e acercan as figuras; coas
cores frías que resultan nesta paisaxe apacibles, é a
cor do ceo, da auga, da natureza e da flora.
Reproduce unha escena fluvial, o centro é o río e nas
súas inmediacións sitúanse as lavandeiras, tamén
aparece un pescador e meniños con anatomía adulta
xogando. As lavandeiras dadas as súas proporcións
antes parecen mulleres míticas ca mulleres reais. Yebra como bon coñecedor que era da cultura popular
fai un guiño á tradición oral no que abundan os relatos
e as cantigas sobre as lavandeiras, sen perder de vista
a amada terra da súa Ulloa natal, pois o lugar que lle
serve para inspirarse é o coñecido como A Peneda
(hoxe sede dun complexo fluvial de esparcimento).

Título: “A Peneda”
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medidas: -Ano 1992
Propiedade: Concello de Monterroso

Ten unha dedicatoria que dá razón de que foi unha
donación do artista ao pobo que o viu nacer: Para o
concello de Monterroso sendo alcalde D. Luís Pereiro.
A. Yebra de Ares. Oct. 1992.
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A obra cunha composición en diagonal presenta a
tres labregos cavando nunha bouza. O autor xoga
coa reiteración do mesmo esquema corpóreo, e aínda coa mesma roupa e idénticas eixadas nas tres
figuras. A esta idea de repetición, de monotonía, de
camiño marcado, contribúe tamén a disposición en
paralelo dos sucos que van obtendo co sacho, a serie de árbores que se repiten e aínda as faixas que
simulan os bordes do terreo que están laboreando.
Ao modo de Diego Rivera, pero adaptado á nosa xeografía e á nosa realidade, critica a dureza do traballo no campo e o tedio da obrigación. É unha visión
nova do mundo, dende unha óptica orixinal, cunha
composición detidamente pensada. Todos os corpos
posúen a mesma inclinación, as cabezas a mesma
postura e expresión de resignación. Imaxes colosais,
desproporcións esaxeradas, músculos abultados,
mundo dramático. Non se percibe a suavidade da
pel nin hai gracia flexible.

A súa nenez nun concello do rural galego permitiulle coñecer as agrupacións de homes organizados en
cuadrillas de traballo dirixidas por un caporal as cales ían cavar de sol a sol ás terras dos veciños máis
acomodados ou mesmo fóra de Galicia a cambio de
pouco máis que a mantenza, pois nun número moi
elevado de casos non existía outra alternativa para
sobrevivir sen emigrar.
“Labrando a terra” presenta influencias das pinturas
de Diego Rivera, concretamente garda certas similitudes con obras como “El levantamiento”, “El trapiche”,
“Sugar plantation” o “Slavery in sugar plantation”
concretamente na composición baseada en repetir
un mesmo esquema de posicionamento humano, no
uso de cores frías como os verdes e ocres que transmiten a sensación de amalgama entre o individuo e
a terra e na reproducción de accións realizadas por
obrigatoriedade.
Cando se mencionan os influxos dun autor, parece
que hai unha tendencia a rebaixar a categoría do mesmo ou da obra en cuestión; cando realmente a evolución da historia da arte foi posible historicamente
debido aos influxos continuados, ben para superar ao
mestre ou ben para refutar a súa técnica ou estética
mediante a creación de solucións distintas. E a proba
é que pintores que foron recoñecidos entre os grandes da historia da humanidade deixáronse influir, sen
ir máis lonxe volvemos citar o caso de Rivera ou o
mesmo Picasso.

Presenta trazos postcubistas pero con solución propias como a disposición de figuras en paralelo para
dar sensación de profundidade. A esa perspectiva
contribúe ese ceo de raios lunares en tons laranxa
para agudizar máis a idea de esforzo, de traballo imposto, de situación moi dura. É logo esta unha obra de
forte crítica social.

A luz é un dos elementos capitais deste cadro. Yebra
é un mago da luz, desaparecen as sombras e todas as
sensacións son transmitidas a través da cor.

Título: “Labrando a terra”
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medidas: 91 x 60 cm
Ano: 1998
Propiedade: Familia do autor

A figuración non é realista, destaca a desproporción
dos humanos respecto do resto da obra plástica.
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A súa liña persoal alcanza o climax a través da personalización de trazos cubistas e de neoexpresionismo pero, lonxe de ser un representante máis desta
ou daquela escola, a súa arte adquire un modus propio e singular.
A obra “Gaiteiro” (2000) é representativa da riqueza
de fontes que surten ao autor. Por un lado temos a
figuración presente na mesma consistente nun representante das nosas xentes da cultura atlántica,
o gaiteiro, trazo este propio dos pintores da escola
galega ao que T. Barro Pardo denomina enfeitizamento polas nosas xentes (verbas extraídas dun díptico
pertencente a unha exposición do ano 1984).
En “Gaiteiro” están perfectamente definidas as gradacións cromáticas propias deste período pictórico.
Poderíamos calificar a obra como propia do cubismo
analítico ao que se rebela a partir da lene transición
entre unha cor e outra, entre unha forma e a seguinte. Con presenza do que poderíamos chamar efectos
especiais fundamentados nun xogo de luces, brillos e
transparencias esta obra alcanza a representatividade plena do cume pictórico acadado polo autor. A figura resalta sobre o fondo pero o todo, a composición
é armoniosa na que se observa o cariz psicolóxico do
personaxe representado, quen ademais de transmitir
música, irradia ledicia e ademais presenta interese
polo que está a acontecer ó seu arredor. Partindo
da estética cubista é quen de superala, pois fronte á
mescolanza da figura e do fondo propia deste movemento, Yebra é quen de traer a un plano máis próximo a figura, de resaltala mediante o uso diferencial
da cor e da desproporción e de dotala de psicoloxía
propia. Como xa se observou nas obras anteriores é
sempre agarimoso coas súas personaxes.

Título: “Gaiteiro”
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medidas: 92 x 65 cm
Ano: 2000
Propiedade: Familia do autor

Tense dito do estilo pictórico de Yebra que é anovadoramente enfatizante.
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O autor permanece próximo ao seu eido. Nesta obra
recrea unha escena costumista como é o poder de
convocatoria da misa cristiá. Concretamente relátanos como a parroquia se dirixe cara ao templo nos
instantes previos á celebración da eucaristía. Recrea
unha imaxe de tranquilidade e mansedume entre a
poboación do rural.
Malia tratarse dunha paisaxe completamente idealizada recoñécese o lugar de San Miguel de Penas,
concretamente pinta a igrexa, a torre e o pazo circundante e unha contorna. Todo o conxunto está
narrado a base de descomposición de volumes prismáticos pero sen perder importancia o debuxo.
As figuras humanas presentan movementos pausados, solemnes. A composición transmite serenidade.
Dalle importancia á representación da terceira dimensión. Salva a bidimensionalidade da tea a través
da fantasía do espazo. Supón un engano óptico pois
a dimensión non é consustancial á pintura.
Hai unidade focal, ningún elemento marxina aos que
lle arrodean. A disposición de formas e liñas lévanos
dende un plano máis próximo como receptores ata
un moi alonxado.

Título: “San Miguel de Penas”
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medida: —
Data: 2000
Propiedade: Concello de Monterroso
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ACUARELAS

Diciamos ao referirnos á obra pictórica de Yebra
que practicou co óleo, coa acuarela, coa plumilla
e aínda co grabado.
Yebra estableceu funcións diferentes para distintas técnicas. Así se a obra pintada ao óleo se
xestou pensando no seu uso como obra de arte,
no caso das acuarelas, agás nalgún caso (como
a obra «El Quijote»), reservaas para a súa tarefa
cartelística e cartográfica.
Como home que era profundamente amante do
momento que lle tocou vivir relacionarase con
distintos ámbitos do mundo do ocio: festas, feiras,
campionatos, peregrinacións. Así recibe encargos de concellos para elaborar distintos carteis
anunciadores de eventos feirís e festeiros (Lugo
e Monterroso principalmente, pero tamén outros
como Chantada, por exemplo). Colabora co club de
pesca Ancares realizándolle os carteis que dan a
coñecer a celebración do campeonato pesqueiro.
E poñerá ao servicio do Xacobeo 93 e 99 os seus
mapas sobre diversos vieiros que se dirixen por
toda Galicia ata a cidade de Compostela.

“El Quijote” é unha ideación feita en plumilla e acuarela inspirada na obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, concretamente reproduce ao protagonista e ao seu escudeiro Sancho. Coma tantas das
súas obras, o representado non se move no terreo
da realidade, senón que recorre á temática imaxinaria, neste caso procedente do mundo da literatura.
Cunha paleta limitada a un par de cores é quen de
transmitirnos a fascinación que o armado cabaleiro
sente ante a presenza dos moíños de vento aos que
confunde con xigantes.
O dominio exemplar da plumilla permítelle que tan
só cuns poucos trazos sexa quen de trasmitir a gravidade da situación: sen máis ambientación ca un
chan irregular, agreste e reseco, un ceo encapotado, un cabaleiro de corpo esganizado polos anos e
a enfermidade quen preparado para enfrontarse aos
xigantes está disposto sobre dun cabalo que pouco
máis é que a sombra de si mesmo. Fica acompañado dun escudeiro espantado polo cariz que están tomando os acontecementos motivados pola loucura
do seu amo.
Xa desde case o comezo da súa obra atopamos pinturas que reflexan unha ideosincrasia universal. A ela
pertence esta obra titulada “El Quijote” datada no
1962. A ela seguiranlle outras coma “Payasos”, etc.

Título: “El Quijote”
Plumilla e acuarela
Medidas 36 x 26 cm
Ano 1962
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deiras de Galicia e de España, respectivamente. Cando é tempo de festa as diferentes teas con insignias
locen ben erguidas e exhibidas. Yebra sen debuxalas
directamente fainas figurar a través da connotación
no cartel.

Antonio Benito Yebra consegue que o expectador vibre aínda que só sexa a través do cartel anunciador
dunha festa. Neste caso o festexo que publicita é o
do San Froilán do ano 1983.
Distinguimos no cartel a letra desprazada ás marxes
superior e inferior que transmite unha mensaxe e o
debuxo cuxa significación é a mesma co do texto
pero con maiores connotacións.

O texto e o debuxo están en plena sintonía, ata o tipo
de letras escollido non está elixido ao azar senón
que semella que elas tamén están bailando. As palabras tamén están ledas porque é festa. Non é, logo,
Yebra un artista de mensaxe simple, na súa obra, incluso naquelas máis sinxelas coma os carteis, nada
hai gratuíto.

A inscripción di “Lugo en Festas San Froilán 83” e un
pequeno “Outono 2-12”. É dicir está anunciando as
festas anuais do San Froilán, está situando o enclave
(Lugo) e a data (do 2 ao 12 de outubro).
O debuxo aparenta simpleza pero non é tal. Só se
representan catro elementos, como é o propio dun
cartel, con poucos datos significar moito.
Dous danzantes, unha muralla, unha catedral bombas de palenque. Os bailaríns están ataviados con
traxes tradicionais (mantela, pano…) e lonxe de estar
quietos, a posición dos seus corpos delata que están
repinicando un baile galego. Atópanse nun primeiro
plano ao igual que parte da muralla, pois dous cubos
da mesma, e aínda unha porta comparten posición
coa parella, mentres que a outra parte da mesma
atópase nun plano máis distante. Ao frente dos que
brincan está a catedral de dimensións moito máis
reducidas para crear a ilusión de perspectiva. E por
último están as bombas de palenque en pleno estourido de destellos amárelo-dourados representados
coma estrelas e raios.

Cartel “San Froilán 83”
Técnica: cartolina
Medidas 64 x 46 cm
Ano: 1983
Propiedade: Familia do autor

Chama a atención a economía coa que é quen de
transmitir unha cantidade de mensaxes importante.
Emprega unha paleta de cores reducida, formada
polo branco e ao azul e polo amárelo e vermello. Non
é coincidencia que estas cores coincidan coas ban-
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O cartel anunciador da Feira do Viño de Chantada,
tal como se apreciara certeiramente na inscripción
que presenta, foi elaborado para o 1989.
Nel adquire igual importancia a imaxe ca mensaxe
pois ambas redundan no mesmo: feira en Chantada.
É o cartel anunciador dunha feira vitivinícola e trata
de dar a coñecer tal evento. Yebra deixa momentáneamente a súa impronta creadora para centrarse
na mensaxe.
A idea principal é “celébrase a VII Feira do Viño en
Chantada”. Esta tese que se pode percibir despois
de ler a mensaxe verbal reitérase a través da concentración de tres símbolos que aluden á feira do viño.
Trátase do azo de uvas, das follas de parra e das
barricas tradicionais de carballo.
Consérvase o cartel orixinal en mans da familia do
autor, malia todo o seu estado non é óptimo porque
perdeu algúns matices de cor ao estar sometido á
luz solar durante unha longa tempada.

Cartel: “VII Feira do Viño de Chantada”
Cartolina: 66 x 46 cm
Técnica: Acuarela e plumilla
Ano: 1989
Propiedade: Familia do autor
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O cartel cédelle todo o protagonismo ás mulleres,
malia todo apréciase con clara nitidez cal é o fin que
pretende: anunciar a Primeira Feira do Queixo da Comarca da Ulloa, que se celebra o 21 de febreiro de
1993 en Monterroso.

Yebra é un “profundo psicólogo da pintura” aínda
a través das obras máis sinxelas formadas polos
posters con anuncios capta a psicoloxía dos personaxes. Nesta publicación aparecen tres mulleres,
unha detrás doutra coa mesma indumentaria tradicional, igual posición e igual xesto. Yebra é moi crítico coa situación de sometemento á que se enfrontou durante séculos a muller do rural galego. Así, a
través do uso do gris, como fixera no óleo “Pai e
filla” de 1988 trasmítenos esa sensación de pobreza
e de falta de perspectivas. A través da repetición de
series de tres, fórmula da que volverá facer uso, por
exemplo nos labregos de “Labrando a terra” do ano
1998 critica o acatamento ao imposto.
O retrato das mulleres que se dirixen cara a Monterroso conmove ao espectador. Trátase case de
animais de carga que levan grandes cestos cargados de queixos na cabeza. Esto obrígaas a levar o
queixelo baixado, que tamén redunda en incidir no
sometemento.
Van pensativas, cabizbaixas e soportan todo o peso
que soportan enriba, físico e psicolóxico (coidar da
familia, os eidos, os fillos, os maiores, a casa…). Son
mulleres que nunca se queixan. O sometemento que
padecen xeración tras xeración é silencioso, por
iso Yebra non lles pinta boca. Non se queixan, non
alaian. Son parte da terra na que viven, porén maniféstao a través de fundir os seus corpos co fondo
sobre o que se apoian, o chan.

Cartel: “Primeira Feira do Queixo
da comarca da Ulloa”
Cartolina:
Técnica: Acuarela e plumilla
Ano: 1993
Propiedade: Concello de Monterroso

En fin, Yebra foi un artista moi sensibilizado co padecemento de determinados grupos sociais entre os
que están a muller labrega e a muller mariñeira. Non
é a súa unha pintura preciosista de retratar grandes
damas, senón unha pintura implicada.
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Este é o cartel do anuncio da VI Feira do Queixo e
outros Productos Agropecuarios de Monterroso.
En primeiro plano observamos unha queixeira. Yebra
capta a ledicia do momento do trato no que a muller
busca o mellor de si mesma, ser o máis agradable posible para potenciar que o trato, a venda dun queixo,
se produza. Retrata unha muller tradicional co seu
pano, o seu mantelo e os seus refaixos. Fronte dela
ten a cesta cos queixos, é a típica tecida de corres
propia dunha agricultura de autoabastecemento.
A queixeira é a protagonista absoluta da imaxe. Ao
fondo distínguense algúns dos símbolos que identifican ao concello de Monterroso como tal: a casa
do concello, a igrexa, o cruceiro. Non hai solución
de continuidade entre a labrega e a contorna, senón
mais ben parece que está nun espazo etéreo, o que
diríamos popularmente, flotando.

Cartel: “Monterroso VI Feira do Queixo
e outros Productos Agropecuarios”
Cartolina:
Técnica: Acuarela e plumilla
Ano: 1997
Propiedade: Concello de Monterroso
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Tres elementos (señoras, cestas de queixos e unha
construcción cilíndrica) e dúas cores lle chegan a
Yebra para anunciar a VI Feira do Queixo da súa
vila natal.
Tal como acontecía co cartel da Feira do Viño
tamén aquí o texto ten tanto protagonismo como
a figuración. Nel combina o uso de maiúsculas e de
minúsculas.
Canto ao debuxo pinta dúas queixeiras de costas,
levan a indumentaria propia das labregas feireantes
(pano e mantelo) e cadansúa cesta na cabeza. Os
cestos van repletos de queixos e semitapados por
un pano. Diríxense cara a un punto, o toural, que
popularmente se coñece como a cúpula pola súa
forma cupular.
Aínda que non hai un estudo da anatomía tan complexo como noutras obras vistas, si se percibe esa
robustez das figuras que o singularizan.
Este cartel non foi o seleccionado para anunciar a
feira. Era práctica do autor elaborar máis dun pasquín, cando se trataba dunha obra por encarga, para
que o demandante poidese escoller a que fora máis
do seu agrado.

Cartel: “Monterroso VI Feira do Queixo”
Cartolina:
Técnica: Acuarela e plumilla
Ano: 1998
Propiedade: Familia do autor
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Para rematar con este percorrido sobre a obra yebriana escollemos a acuarela “Camiño Primitivo de
Santiago” para mostrar como toda visión que implique identificar a Yebra de Ares exclusivamente como
pintor é empobrecedora/mancilladora da súa realidade personal e artística pois Yebra era home de
artes consumado e polifacético. Da súa inquietude
pola historia e as belas artes en combinación coa
súa faceta como profesional da paleta e os pinceis
nacerá a serie cartográfica de carácter fantástico
que patrocionou a peregrinación a Santiago no ano
1993. Pertencen a esta serie cinco mapas dos cales
catro deles levaron o distintivo do Xacobeo. Aquí reproducimos o quinto titulado “Camiño Primitivo de
Santiago” feito a plumilla e acuarela. Trátase dun
mapa que debuxa o tramo propio do Camiño Primitivo que transcorre dende A Fonsagrada ata Melide no
que plasma de forma idealizada distintos enclaves
patrimoniais polos que pasa o peregrino ou que se
sitúan nos arredores da vía.
Máis que un mapa propiamente dito que pretenda
ter visos de realidade é un mapa de símbolos no que
pinta aqueles lugares relevantes polos que transcorre o camiño a través dos seus símbolos máis recoñecidos, sexan unha edificación, unhas pinturas, un
cruceiro, etc.

Mapa Camiño Primitivo de Santiago
Cartolina
Técnica: plumilla e acuarela
Medidas 85 x 71 cm
Ano: 1993
Propiedade: Familia do autor
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Epílogo

Se un trazo unifica as diferentes obras de Yebra
este é a capacidade de sublimación que o espectador alcanza ante a contemplación das mesmas,
é dicir, a elevación do receptor por riba das dimensións do seu propio ser.
Yebra inspirarase en moitos dos grandes pintores que o precederon (Miguel Ángel, Goya,
Picasso, Rivera…). Algunha das súas obras incluso é unha vivencia postcubista de autores
precedentes pero a meirande maioría é o que
poderiamos denominar unha representación
do mundo visible baixo os distintos efectos da
luz para alcanzar un clímax no cal a obra busca
abrir un medio de comunicación co universo.
Lonxe da impresión sesgada dalgún crítico, non
é a súa unha mostra de pintura tradicionalista. É
certo que o autor se inspira moitas veces no próximo, no coñecido, no cotián para dar a súa impronta artística, pero sempre libre de clichés e de encorsetamentos e esa é unha das súas grandezas.

O humanismo é unha constante na súa obra. É
coma se o autor penetrase nas súas personaxes
para ofrecernos a súa esencia, a súa psicoloxía. Delata unha preocupación polas clases sociais humildes: labregos, mariñeiros, personaxes da farándula… Pero a súa nunca é unha mirada severa, antes
ben, é un mediador entre o personaxe e o expectador, buscando crear neste último un sentimento de
conmiseración cara ao personaxe recreando a súa
situación. Críticos de arte como Fischer, Hunyghe
ou Arnolde Hauser inciden en que a obra artística
non deixa de ser a expresión da memoria colectiva
a través do xenio individual. Conectou plenamente
Yebra con esta visión do artístico.
En fin, para acabar, e a modo de síntese, a obra
yebriana transcende as lindes do espazo e do
tempo, é o que poderíamos definir como obra
atemporal que transmite as dimensións non finitas do espíritu humano cunha linguaxe universal capaz de ser lida por representantes de diferentes culturas.
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