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CINEGALICIA 2019
Brais Romero e Cibrán Tenreiro

Imos facer trinta anos dentro de pouco. Hai xente que cre que é un aniversario algo traumático
que celebrar: había aquel dito da contracultura
dos anos sesenta que recomendaba non fiarse de
ninguén de máis de trinta, pero daquela a xente
de máis de trinta probablemente estaba xa pagando hipotecas e criando bebés. Nós somos
máis ben o que La Voz de Galicia describiu nun
dos seus delirios como “adolestreinta”, e se cadra estamos escorrendo un pouco o vulto dedicándonos a pensar noutra cousa, como celebrar
o 30º aniversario de Cinegalicia, que é algo que
en principio non debería importarnos demasiado. Traballamos na cultura e no audiovisual, así
que podemos dar por suposto que nos importa
o cine. Podemos incluso supoñer que nos importa Galicia (iso xa é cousa de cada quen), pero o
nome que xunta as dúas cousas é un evento no
que se estrearon, antes de nós nacer, tres películas das que se dixo que marcaron “o despegue
da historia do cine galego”: Continental, Sempre
Xonxa e Urxa. Un evento importante que boa
parte de nós non lembrabamos (ou non coñeciamos), e tres filmes que boa parte de nós non viramos. Así que se cadra a cuestión é que Cinegalicia
pode significar algo diferente e falar de algo máis
achegado a nós.
Pero, antes de nada, quen somos nós? Boa pregunta. Este nós pode falar das persoas, todas
galegas e todas nacidas despois de 1989, que
participamos neste proxecto coa idea de revisar
aqueles tres filmes dende a nosa perspectiva e
dende diferentes artes (cinema, música, deseño,
crítica): Roberta Vázquez, Laura Ramos Cuba,
Sara Donoso, Adrián Canoura, Elba Souto, Julia Huete, Jesús Silva, Lara e Noa Castro, Oh
Ayatollah, Montse Piñeiro, Anxo F. Couceiro,
Iria Silvosa, Charles Rapante, Pepa Prieto Puy,
Clara Coira, Camila Viéitez, Andrés Sanjurjo,
Cibrán Tenreiro e Brais Romero. Ao mesmo
tempo, tamén é un nós que pode falar máis en
abstracto, da nosa xeración, as súas preocupacións, os seus gustos ou as súas maneiras de fa-
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cer cousas. Que non se nos malinterprete aquí:
Deus nos libre de autoproclamarnos the voice of
my generation, pero si que é certo que observar
as creacións dunhas vinte persoas dunha idade
máis ou menos similar pode revelar algúns trazos
sobre o que somos, e seguramente sobre o que
nos diferenza (ou une, quen sabe?) da xente que
foi nova nos oitenta, e das películas que fixeron.
Xa que isto é un aniversario, queremos romper
coa dinámica de celebralos con nostalxia: é útil
coñecer o pasado para mirar cara adiante sen repetirnos. E para iso, se cadra tamén é útil que,
despois do 20 e o 25 aniversario de Cinegalicia,
esta sexa a derradeira vez que se celebre e pasemos a outras cousas.
Escribimos isto antes de saber que é o que vai
saír das cabezas das creadoras e creadores de Cinegalicia 2019, pero o contexto fixa xa algunhas
diferenzas importantes entre aquel momento e o
actual. Alfredo García Pinal, co-director de Urxa,
contaba que hai trinta anos, para conseguir cámaras ou focos, había que ir fóra de Galicia. Un filme
con estética próxima á da serie B como aquel, o
máis modesto dos tres que se estrearon en Cinegalicia, precisou dun presuposto de “tan só 66
millóns de pesetas e unha subvención de 21,5 millóns”, como destacaba a noticia de El País. Hoxe
vivimos na era dixital, as cámaras están por todas
partes e a creación cinematográfica volveuse case
tan accesible como a musical ou a literaria. Quen
quere facer unha película, pode coller un teléfono
móbil e facela como quen colle un bolígrafo ou
unha guitarra española. Por suposto, non pode
facer calquera película que teña na cabeza, pero
vivimos nunha época na que as superproducións
e a alta definición conviven cos vídeos de gatiños
e os rexistros da vida cotiá, en YouTube e ata no
telexornal, así que estamos preparados para atopar a expresión artística en calquera formato e en
calquera lugar. Dá o mesmo gravar coa cámara
de VHS que había pola casa que cunha Arri que
coste máis que un coche, igual que dá o mesmo pintar con acuarela que con carbón. Fálase de
Cinegalicia como ese momento fundacional do
cinema galego porque se fixeron tres longametraxes de ficción en 35 milímetros, o que implica
ignorar unha chea de cousas importantes. Hoxe
esa especie de xerarquización dos formatos parece superada e o cine galego é, por sorte, máis rico
porque hai nel máis cines posibles, do industrial
ao doméstico.
Outra diferenza crucial pode vir dos temas que
nos preocupan. Sempre Xonxa, e Urxa estaban

dirixidas por homes entre os 27 e os 39 anos, e
falaban de cousas como a emigración, as loitas
de poder, o contrabando, as lendas, ou o amor.
Falaban bastante de Galicia tamén, aínda que
máis que da Galicia da época tratábase unha
idea algo mítica do que era o país, coa comunidade rural como centro. As marcas xeracionais
máis fortes estaban se cadra no abordar que
Xavier Villaverde facía en Continental (a peza
menos marcadamente galega das tres) das drogas e o sexo, dando pé a unha peli que polo
visto disgustou a Domingo García Sabell pola
súa “dureza”. Hai con aquelas obras unha distancia e tamén unha proximidade, que fai que
ver Sempre Xonxa sexa por momentos un WTF
(como na secuencia sexy da vendima ou cada
vez que sae Caladiño) á vez que nos fai chorar coa secuencia do porto de Vigo ou insultar
ao maldito Birutas. Hoxe seguimos emigrando,
seguimos falando do contrabando, seguimos
fixándonos nas lendas, e supoño que seguimos
namorándonos. Segue habendo sexo e drogas,
e todo iso segue aparecendo na cultura galega (e no audiovisual), igual que probablemente
aparecen novos intereses, novos espazos e personaxes, abordados con novas ideas estéticas
e cun cambio fundamental: xa non só son señores os que dirixen e hai hoxe algo máis de
consciencia sobre a pobreza dunha arte que só
reflicta a mirada masculina. Tentamos ter presente esa consciencia para armar o grupo que
participa en Cinegalicia 2019, coa idea de que
hai eivas do pasado que, se se repiten, é por
falta de vontade para cambialas.
Escribimos este texto centrándonos na diferenza e no cambio, porque as efemérides, ou
os aniversarios, son momentos para revisar o
que temos feito e enchernos de bos propósitos. Este ano apúntome ao ximnasio. Este ano
vou comer mellor. Vou sacar o carné dunha
vez. Vou ler máis e ver menos Netflix. Vou ir
máis á casa. Todas esas intencións veñen dun
diálogo co noso propio pasado (e desta volta,
o nós é universal), e por iso a vontade de Cinegalicia 2019 é dialogar con esas tres películas,
dende a creación e dende a análise. É atopar
conexións que xa existen, establecer outras novas, encher ocos que quedaron por encher e
abrir camiños que poidamos camiñar, se cadra
coa vontade de que a cultura galega se pareza
a nós, ou a unha versión mellor diso mesmo.
E aquí nós significa, probablemente, Galicia,
pero dicilo ten unha épica que non é moi da
nosa xeración.
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TRANSVERSAIS
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Sara Donoso
Son unha apaixonada da arte, as viaxes e a cultura. Por iso, sempre me interesou coñecer novos
destinos e investigar as súas historias. Cursei estudos en Belas Artes na Facultade de Pontevedra da
UVigo e dous másters, un en Literatura e outro en
Museoloxía, e un doutorado en Historia da Arte
pola Universidade de Santiago de Compostela
(USC). Actualmente dedícome á creación de contidos, o comisariado, a investigación, a crítica de
arte, a educación e a xestión cultural. Dentro deste sector, colaborei con empresas como ArteDARDO, Artesanía de Galicia, o museo MAC da Coruña, a Cidade da Cultura de Santiago, a Facultade
de Belas Artes e a Fundación RAC de Pontevedra,
coas que actualmente traballo.
Tamén me encantan as paisaxes, o cine e a pintura e por iso decidín que a miña tese doutoral
tiña que englobar todas estas paixóns para que
puidese saír de min mesma e non só da estrutura académica dominante. E como son castelá de
nacemento pero galega de adopción e sentimento, pensei que o mellor sería centrarme no meu
contexto próximo. Así creei Cine, paisaxe, pintura.
Unha mirada ao audiovisual galego contemporáneo e a partir de aí puiden compartir momentos
e inquedanzas con grandes cineastas e amigos.
Como me gusta moverme en diferentes ámbitos,
dende entón compaxino o campo das artes plásticas co do audiovisual, escribindo e pensando sobre as súas múltiples relacións.
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Desde Sempre Xonxa e Urxa até hoxe.
Hai polisemia nas paisaxes do noso cinema?

A diversidade da paisaxe fronte á intención
reducionista
A mirada a Galicia debe ser polisémica e plural. E
debe estar, porque o está, ligada á paisaxe. Con
todo, o problema vén no intento de definir o
propio termo paisaxe desde un ángulo limitado.
Nunha fase de produción e consumo de imaxes
estereotipadas, onde o urbano e o rural conviven
nunha reducida simplificación dos seus significados, a paisaxe parece restrinxirse a un rol icónico
e pasivo. Como unha lánguida posta en escena
destinada ao goce das masas, os espazos emblemáticos intensifican a súa aura mentres o medio
natural parece ofrecernos unha plácida experiencia estética atemporal. Popularmente, atendemos
a un concepto reducido de paisaxe que ten que
ver coa consagración de certos lugares comúns
ligados a un territorio e postos á mercé de certo mercantilismo de souvenir. Pero é necesario
comprender que a paisaxe, como termo, engloba variados significados que traspasan os límites
do belo ou o pintoresco. Así, a experiencia derivada da percepción da paisaxe fundaméntase
en diversas tradicións filosóficas e culturais que
foron perfilando múltiples teorías sen coincidir
nunha formulación única. A grandes liñas, existe un claro enfrontamento entre as posturas que
defenden a mirada á paisaxe desde o estático e
aquelas que reivindican o punto de vista múltiple,
é dicir, a experiencia dun camiñante que percorre
os lugares á vez que colecciona diferentes imaxes
e sensacións. O aspecto estético difire do social
como tamén se distancian, á súa vez, as relacións
establecidas fronte á paisaxe en función da actitude, o estado de ánimo, a individualidade ou a
pertenza a un grupo e a construción cultural do
espazo que se contempla ou percorre.
Ao pensar en como se construíu a noción de
paisaxe en Galicia debemos talvez cuestionarnos como se quixo definir. Falamos dunha mirada sempre reciclada, continuamente en proceso
de contaminación polo lido, o escoitado, polos

tópicos ou os antitópicos asumidos. A visión de
Galicia desde o estranxeiro constituíu unha especie de mito que vai desde o matiz despectivo da
lenda negra, avivada por autores como Góngora ou Lope de Vega, até a exaltación da cultura
celta como pasado glorioso durante o “Rexurdimento” (1). Tampouco podemos pasar por alto a
promoción franquista dunha imaxe idílica da Galicia rural, un territorio cuxa paisaxe e condicións
tórnanse peculiares para o resto de comunidades
e que se explorarían desde o punto de vista do
idealizado xerando un estereotipo que estigmatizou moitas das producións plásticas e audiovisuais da nosa cultura. No cinema, este reflexo
daría lugar á adopción do termo gallegada (2).
Deuse tamén, e séguese producindo, unha reivindicación do folclore a partir de determinados
sinais de identidade conectados co costumismo
rural. Un costumismo moitas veces mal interpretado, reducido a determinados arquetipos. Isto
podería encaixar coa imaxe das campañas oficiais
que ofrecen un paraíso natural e gastronómico
sumido nun tempo indeterminado. A Galicia das
gaitas, as vacas, as meigas, as montañas e o mar
infinitos. Sen esquecer outros relatos menos doces como a Galicia do contrabando e a da fin do
mundo. Dalgunha maneira, todas estas asuncións
fóronse infiltrando no noso imaxinario para construír unha imaxe perpetuada, con maior ou menor acerto, a partir da literatura, as artes plásticas
ou o cinema. Son, en todo caso, patróns que ás
veces tratan de destruírse a si mesmos e outras
de reforzarse, ou tamén de conxugarse para ofrecernos un perfil máis real.
Moitas veces a noción preconcibida de paisaxe
conduce cara a un modo determinado de mirar,
configurando a nosa percepción a través da trasmisión dun rol concreto. Hoxe, o cinema ocupouse de manifestar a presenza da paisaxe ao longo
de diversas correntes e poderiamos afirmar que
xa non existen fórmulas ou receitas únicas, senón
que a súa interpretación pode producirse desde
múltiples formulacións onde converxen a esti-
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mulación visual e a estetización do medio. Neste
sentido, é importante lembrar o termo que Alain
Roger cualifica como artealización (3), referíndose ás convencións socio-culturais que estipulan
a contemplación e conceptualización da contorna. Roger diferencia o país, aquilo que existe en
por si, da paisaxe, termo elaborado culturalmente. Isto ten que ver coa propia orixe da palabra
paisaxe a finais do século XV, referida a aqueles
cadros que representan unha escena campestre.
A paisaxe nace, por tanto, coa pintura e a partir
de aquí entendemos a súa integración no plano
estético. Por iso, cando falamos de paisaxe no
cinema, cabe unha referencia á tradición pictórica que, dun modo ou outro, orientou os nosos
modos de goce estético a través dos diferentes
modelos de representación da paisaxe. Neste
sentido, Galicia ten na pintura do século XX e en
varios dos referentes do noso cinema algúns dos
seus grandes expoñentes. Se na literatura autores como Manuel Murguía, Castelao, Vicente
Risco ou Rosalía de Castro, entre outros, esforzáronse por forxar unha identidade nacional en
relación á orixe celta e vinculada á paisaxe (4),
na pintura comezan a xurdir unha serie de nomes capaces de reflectir os seus aspectos máis
xenuínos. Esteticamente, en filmes como Sempre
Xonxa ou Urxa (1989) podemos ler afinidades
co estilo rexionalista de autores como Serafín
Avendaño, Manuel Abelenda ou Carlos Sobrino, cuxo paradigma estilístico reflectía a cultura
popular enmarcada en escenarios embelecidos.
Os elementos pétreos, o mar, os camiños ou o
interese pola tradición manteñen con estas películas interesantes filiacións plásticas. Con todo,
esta mirada ofrece unha análise mitificada de
Galicia, vinculada a certo pintoresquismo que
sinala o singular e elabora unha visión idealizada do espazo poñéndoo en relación con lendas,
escenas emotivas ou ambientes exóticos. En todos os casos, a afirmación cultural lévase a cabo
a través da paisaxe, eixo sobre o que se aplican
certos temas dominantes: a comunidade rural, a
emigración, o mito... cuestións que continúan encarnando parte das nosas producións.
Galicia como foco. Experiencias, paisaxes e
puntos de vista
A paisaxe emerxe no audiovisual galego, do mesmo xeito que nas creacións pictóricas e literarias,
case a modo de extensión do elemento cultural
fraguando (ou xustificando) unha personalidade, un código de conduta. Trinta anos despois
da estrea das tres longametraxes que marcaron
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o punto cero do cinema en Galicia (Continental,
Sempre Xonxa e Urxa, 1989) algunhas das mostras máis relevantes do noso audiovisual continúan acudindo á paisaxe como fonte de inspiración, reivindicación, misterio... como lugar desde
o que suscitar sentimentos, recrear sensacións
ou cuestionar comportamentos. Sempre Xonxa
e Urxa sitúan o foco na emigración, (algo que
tamén advertimos no Finisterre de Xavier Villaverde, 1998), no rito, as supersticións e a maxia
enmarcadas nun modo de vida rural. Trátase de
algo traballado en proxectos anteriores como
Fendetestas (Antonio Simón, 1975), onde se expón a situación de posguerra nas aldeas e combínanse elementos realistas con temas esotéricos
ou O Pai de Migueliño (Miguel Castelo, 1975)
que, baseado no relato homónimo de Castelao
publicado en Cousas, debuxa, como nun respiro, as dúas grandes ondas migratorias galegas. O
fenómeno migratorio, o folclore, a reivindicación
do idioma e a cultura propios, a actualidade social ou o traballo son cuestións que preocupan e
preocuparon ás creadoras e creadores galegos.
Todo iso, sempre, estivo tamizado pola presenza da paisaxe. Aínda que, ubicando a cada unha
no seu contexto, quizais sexa a Galicia (1936) de
Carlos Velo a que mellor soubese aglutinar todos
estes elementos prescindindo dos tópicos, se situamos como eixo o ano 1989 poderiamos facer
transcorrer o tempo cara atrás ou cara a adiante
para recompilar exemplos da nosa cinematografía que sentiron a necesidade de referirse a estes temas destilando diversas sensacións. Coñecemos as coincidencias, viaxemos á actualidade
para tratar de pescudar as diverxencias.
Se, por unha banda, parece existir un claro afecto
ás paisaxes (naturais) en Galicia posto en relación
coa nosa cotianidade e inquietudes, non deixa
de ser significativo que varios dos filmes que de
modo máis directo reflicten estes escenarios estean rodados por creadores que pasan gran parte
da súa vida no estranxeiro, viven nas cidades e
elaboraron o seu discurso artístico en relación a
múltiples culturas. Pero resulta natural detectar
estas contradicións. Para Xurxo Chirro, por exemplo, en Galicia “a paisaxe expándese na cotianidade dunha maneira inconsciente ou evidente
que condiciona calquera actividade” (5). No seu
caso, a natureza enténdese como un espazo vivido, percorrido, modificado. Un territorio onde a
orografía, a vexetación, as condicións climáticas
e a amplísima paleta cromática de azuis e verdes conseguen xerar unha atracción visual pero
tamén determinan un comportamento. O mesmo

sucede con Alberte Pagán, para quen o continente non pode estar exento de contido. As súas
paisaxes son políticas, históricas, reivindicativas...
pero tamén matéricas, táctiles. Pagán mira sempre
desde o cuestionamento. Tanto na obra de Xurxo
Chirro como no caso de Alberte Pagán, percíbese
un compromiso por ir máis aló da paradigma narrativo, por dignificar ou referenciar o carácter do
lugar. Outro exemplo de paisaxe como elemento
vivente, interconectado coa experiencia humana,
témolo na filmografía de Xisela Franco. Como canalizadora de experiencias, a paisaxe protagoniza os seus filmes non só para despregar os seus
trazos físicos, senón para situarse en relación ao
outro. Non existe unha articulación temática concreta, tampouco podemos extraer nestes casos
as mesmas preocupacións que habitan en Sempre Xonxa ou Urxa. A relación, de habela, atopámola na súa vinculación con Galicia e a súa contorna natural pero difiren as estratexias utilizadas.
Con maior ou menor evidencia, a paisaxe emerxe
agora a modo de extensión do elemento cultural
ou urbanístico fraguando unha personalidade, un
código de conduta. Disólvese o clásico enfrontamento entre o medio urbano e o natural para
conxugalos como espazos xeradores de sentidos
e acontecementos.
Noutras ocasións hai unha maior afinidade entre as películas estreadas en 1989 e a produción
contemporánea. Pensemos en París #1 (Oliver Laxe, 2008), Verengo (Victor Hugo Seoane,
2015), Arraianos (Eloy Enciso, 2013) ou Trinta
Lumes (Diana Toucedo, 2017). Son cintas sensibles, necesarias, cociñadas lentamente e que
nos permiten saborear, ou capturar, os vínculos que en Galicia nos unen á terra. A conexión
coa paisaxe combina aquí un modo realista con
certa entoación romántica no mirar e no facer,
complementando estas actitudes nunha cultura
que, ás veces, parece sostida no tempo. Asoma
nestes filmes un costumismo presente en varios
dos pintores galegos que se ocuparon de identificar a súa realidade próxima, á vez que podemos lembrar curtametraxes como O carro e o
home (Antonio Román e Xaquín Lorenzo, 1945).
Paisaxes interiores que son indisociables do seu
exterior e paisaxes exteriores que non poderían
comprenderse, nin física nin metaforicamente,
sen a intervención directa das persoas que os
habitan, alteran e modifican. Pero hai diferenzas.
Mentres en París #1 e en Verengo o obxectivo
detense na contorna natural que os rodea, percorrendo as súas entrañas como alguén que se
recoñece no contexto, capaz de detallar o seu

tránsito, Arraianos e Trinta Lumes conectan o
mundo real con outro próximo ao mito ou a imaxinación, aproximándose neste sentido ás citadas
Sempre Xonxa e Urxa (aínda que con diferenzas
tan substanciais como cando en Trinta Lumes
aparecen as adolescentes utilizando os seus móbiles). Intúese certo estrañamento que acompaña
tanto aos personaxes como á propia natureza,
unha sorte de misterio que se inicia desde o plano conceptual e irremediablemente contáxiase
á súa aparencia externa. Desde as tonalidades
verdes, ocres e cincentas predominantes até a
representación da auga, o borroso e a bruma,
estas paisaxes parecen perseguir novas formas
de mirar; experiencias atemporais que remiten á
pretensión romántica de reflectir o carácter místico da natureza, do mesmo xeito que o farán películas como Costa da Morte (Lois Patiño, 2013)
ou algunhas das pezas de Carla Andrade, onde a
sensibilidade cara ao medio natural materialízase
desde o mínimo, o pausado e o sensorial.
Noutro apartado entrarían varios dos proxectos
cociñados en Chanfaina Lab, esas experiencias
audiovisuais rodadas nunha fin de semana en
San Sadurniño con Manuel González e Carmen
Suárez como anfitrións. Ao falar de outro apartado non o fago tanto pensando nas diferenzas intrínsecas de cada filme como no contexto xerado
a partir desta iniciativa. Chanfaina Lab ofrece a cineastas galegos a posibilidade de convivir na localidade de San Sadurniño (A Coruña), para rodar
micro pezas nalgunha das súas sete parroquias.
Establecer un proxecto de participación social
nunha contorna deslocalizada, fóra das grandes
urbes e retando ao centralismo que acostuma
condicionar o establishment cultural resulta un
completo desafío. Aquí, o medio rural preséntase
como único aliado e a necesidade de convivir na
zona e facer partícipe á xente local suprime, dalgún modo, esa mirada estranxeira e asombrada
que se acusa nalgunhas das creacións onde se
implica á paisaxe. Con total autonomía temática
e creativa, o interesante deste proxecto é a súa
conexión coa cultura e a historia. A exploración
dos autores coincide no seu interese arredor da
materialidade da paisaxe, o tempo e a memoria,
as costumes locais e a etnografía, logrando un
achegamento que supera a actividade creativa
e establece interesantes vínculos entre cineastas
e habitantes. Así, a paisaxe está presente en todas as pezas rodadas neste contexto pero non
só como elemento estético senón como parte
dunha cultura e, sobre todo, como algo vivo que
impregna unha forma de mirar e percibir a con-
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torna. Xurdiron aquí curtametraxes moi diversas,
desde aquelas que acariñan unha estética pictórica constituída pola materialidade, a porosidade
ou os contrastes cromáticos derivados da filmación da paisaxe (Toxos e Flores de Lucía Vilela, Trazos de Alberte Branco, Soli, soli de Eloy
Domínguez Serén ou Tempo morto de Marcos
Lourido, entre outros) até os que transitan entre
a historia e a lenda (Balada Cover de Esferobite ou Sibila de Carla Andrade) ou aqueles que
se fixan na idiosincrasia e as particularidades do
lugar (Chanfaina de Marcos Nine, Homes de
Diana Toucedo ou A imaxe na lembranza de
Gonzalo E. Veloso). Son múltiples os reflexos e
puntos de vista, pero neste caso a idea é tratar
de mergullarse na esfera do real para superar o
mítico, converter a paisaxe nunha topografía a
través do percorrido e con iso transcender determinados binomios e estereotipos. Desenvolver
eventos artísticos fóra dos espazos tradicionais
supón, por unha banda, impulsar aos creadores
a formular propostas diversas participando da
comunidade, e, por outro, activar novos públicos
plenamente capacitados para a reflexión e captación da súa contorna.
Talvez a experiencia de San Sadurniño achegue
unha das claves para englobar o recoñecemento da natureza non só como elemento de deleite senón tamén como un espazo activador capaz
tanto de manter a súa singularidade como de
introducirse nos ritmos contemporáneos. Nas
aldeas tamén hai cineastas e artistas, existen os
móbiles e a maioría contan con conexión á rede e
outras tecnoloxías asociadas ao progreso urbanita. Escribir isto, ou mesmamente verbalizalo, pode
parecer innecesario pero a tendencia reducionista
a representar (e pensar) o rural como un espazo
emblemático detido no tempo require duvidar
de todas estas asociacións. En relación ás películas que nos ocupan, atopámonos con diferentes estratexias de representación. Obsérvase no
audiovisual galego contemporáneo unha maior
experimentación formal; traballos de carácter
vangardista que apostan pola liberdade creadora
buscando maior implicación estilística e conceptual onde a sensibilidade plástica e a mirada á paisaxe emerxen como puntos de confluencia. Desde Urxa e Sempre Xonxa, outros moitos filmes
coincidiron en estratexia e intencións pero, sobre
todo, nunha disposición que xorde, como un disparo, por revelar a paisaxe mediante o cinema. É
difícil manterse nesa intersección entre o tópico e
o común, tratar de comprender, pero sobre todo
de representar, a condición auténtica da paisaxe
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sen caer en certas contradicións. Galicia é un territorio ligado ao telúrico, vivimos maioritariamente
nas grandes urbes pero seguimos acudindo ás
aldeas. A sempiterna presenza do mar, as extensións boscosas e as condicións climáticas aparecen vinculadas a determinados comportamentos
e estruturas sociais, á vez que impregnan un tipo
de carácter que, como vimos, encargáronse de recoller diferentes tradicións literarias, pictóricas ou
fílmicas. Estas sensibilidades continúan presentes
na nosa mirada. O dilema xorde cando este retrato acompáñase de certa nostalxia que limita unha
interpretación máis contemporánea ou realista.
A paisaxe sedúcenos, pero talvez acusamos certa ineficacia á hora de retratala ou dignificala. É
coma se nos quedara grande. Hai quen defende
que só os habitantes do campo poden interiorizalo e comprender a experiencia integral que supón
a natureza, mentres que os residentes en cidades,
sumidos en múltiples estímulos externos, poderán unicamente contemplalo con certo asombro
(aquí encaixaría o concepto do pintoresco). Establécese entón unha diferenza entre pasear e camiñar e entre paisaxe e territorio habitado. Camiñar implica un servizo, un participar do espazo
(territorio), mentres o paseo queda relegado ao
tempo de lecer e, por tanto, de goce sensorial e
estético (paisaxe) (6). Facendo referencia a Otero Pedrayo, Manuel González fala do devalar, o
paso do tempo sobre as cousas e a paisaxe: “Para
poder construír un devalar entendible para os demais tes que enxergarte e para iso necesitas tempo. Enxergarse é falar das cousas formando parte
delas. (...) Necesítase moito tempo e unha vinculación emocional ou afectiva coa paisaxe. Non vale
chegar e dicir ‘que bonito’” (7).
Ante a pregunta hai polisemia nas paisaxes do
noso cinema? cabe primeiro pescudar se a hai en
nosas propias miradas. As paisaxes atópanse integradas nunha sociedade que as enriquece e modifica, as transforma en función das modas, necesidades ou derivacións dunhas esixencias globais.
Actualmente, a sobreexplotación da natureza e o
auxe do turismo rural fan que cuestionemos se a
nosa educación cultural capacítanos para entender o mundo que nos rodea ou soamente para
compartimentalo nunha serie de simplificacións
estereotipadas. Para Federico López Silvestre, “A
sociedade aparece vinculada a certas paisaxes, as
paisaxes da tradición, as paisaxes con discurso,
e tarda en asumir os rápidos cambios provocados polo mundo actual” (8). Prodúcese aquí un
contrasenso, a incapacidade de aceptar a evolución de determinados espazos que ao longo do

tempo consideramos inmutables e un acusado
ombliguismo que limita a nosa conduta en territorios que demandan hábitos diferentes. O cinema, como o resto das artes, ten a capacidade
de desviar as nosas miradas e inducirnos a determinados modelos sociais e estéticos, pero tamén
de deixarse guiar polos mesmos. As paisaxes audiovisuais, en función de como se representen,
contribuirán a perpetuar ou cuestionar diversas
asociacións culturais. Retomando os exemplos do
noso cinema, partimos de Sempre Xonxa e Urxa
para comprobar unha evolución formal á hora de
plasmar os espazos naturais. O primeiro que nos
atopamos son diferentes estratexias de representación e recursos estilísticos novos, liñas conceptuais capaces de inscribirse dentro das correntes
internacionais sen renunciar a un sinal persoal e á
procura de novas fórmulas creativas. Pero mantemos preocupacións compartidas: preguntas sobre a paisaxe, a memoria, a historia, o éxodo rural
ou as tradicións impregnan os nosos intereses
con asuntos perpetuos, aínda sen resolver, pero
dotados dun novo aparello crítico e formal. A mirada a Galicia enténdese agora desde o global. As
persoas que compoñen o panorama do audiovisual galego contemporáneo teñen contacto con
axentes e creadores de diferentes puntos xeográficos e incorporan a viaxe como parte da súa
práctica artística. Neste sentido podemos aplicar
o termo cinema transnacional, referido a un cinema que percorre os festivais, viaxa e conta cunha
serie de referencias e estruturas universais pero
mantén un selo distintivo (moitas veces derivado
do contexto orixinario do director ou directora).
Iso conduce a un maior estreitamento entre a dicotomía local/global (9). Xa no S.XX, Luís Seoane
defendía a postura de mirar Galicia desde o plural.
Falaba do poder integrador das artes e do equilibrio entre o singular (o propio) e o universal. Un
equilibrio simbólico, tímido ás veces, pero absolutamente necesario para manter un carácter diferenciador e á vez dialogar coa globalidade contemporánea na que nos atopamos inmersos. As
fronteiras amplíanse, multiplícanse as sinerxías e
se pluraliza a visión de Galicia, pero continúa existindo unha forte presenza da paisaxe, representada agora desde variadas direccións. Como vimos,
hai filmes que se interesan por definir a beleza e
a harmonía, outros que soportan unha aproximación próxima ao sublime, algúns que buscan lexitimar a vida no campo e outros que investigan a
composición social e as súas consecuencias sobre
o territorio. Aínda que na maior parte dos casos, o
que ocorre é unha combinación de matices. Non
exenta de paradoxos.
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Atravesadas polo cinema

A muller é
un cristal
atravesado por
unha patria.
(Lupe Gómez)
Era o ano 1989 e disque nacía o cinema galego. Botando man do arquivo encontramos escenas deste
parto en diferido: as Xornadas Cinegalicia 1989, celebradas no cine Fraga de Vigo. Nas imaxes, directores, produtores, actores e actrices enchen a sala.
Urxa, Continental e Sempre Xonxa están a piques
de colocar Galiza na constelación cinematográfica
da época. Tres filmes como tres soles, tres filmes de
catro homes –Carlos Aurelio López Piñeiro e Alfredo García Pinal codirixen Urxa– que son colofón e
resultado da subvención da Consellaría de Cultura
e Deportes para a Promoción Cultural, unha estratexia máis da política cultural galega que comezaba
na altura a abrirse no país.
Este tipo de actuacións institucionais comulgan co
discurso de normalización lingüística que domina
a política cultural desde o Estatuto de Autonomía
(1981) e a Lei de Normalización (1983), unha política que procura animar a produción cultural galega cun programa dirixido a “colmatar lacunas, em
virtude do qual aqueles âmbitos da produção cultural que foram identificados como inexistentes ou
subdesenvolvidos passaram a ser alvo de atenção e
planeamento específicos” (Miguélez, 2014, p. 207).
E após ser pesado, o cinema galego fora achado
falto de peso.
Esta urxencia por encher baleiros na cultura galega
contemporánea denota, sinala Miguélez, liñas de
simbiose entre as teorías polisistémicas e a ideoloxía
da normalización. “Ambos discursos baseiam-se
numa definição da cultura entendida como uma
estrutura compartimentada, com componentes
‘fortes’ e ‘fracos’” (2014, p. 208). Situámonos, pois,
nos fracos. Como galegas, creamos nun contexto
de resistencia cultural, entendida esta como unha
“loita incesante coas estratexias do poder que es-

tán en constante transformación” (González-Millán,
2000:, p.134) ou, segundo Miguélez, unha “rede
reativa e dialética de discursos que respondiam às
forças dominantes” (2014 , p.15). E Galiza, como
subalternidade nun contexto colonial, entra nunha
loita dialéctica entre os tropos –propios e alleos– na
construcción do seu discurso nacional.
Neste relato do país, o discurso do nacionalismo
cultural non só se revolta contra a dominación
política, senón tamén contra os estereotipos dos
galegos e das galegas. As tensións de xénero e os
valores patriarcais atravesan e inspiran as nosas
políticas e producións culturais institucionalizadas,
“quer para perpetuar metáforas de género autorizadas do nacionalismo cultural, quer para impedir
a admissão de metáforas alternativas” (Miguélez,
2014, p. 209). Xa que logo, cabe esperar no cinema
galego unha idea masculinista da forza, mais tamén
unha ligazón co sentimentalismo como marcador
étnico de noso, propio dos discursos coloniais en
reacción ao relato barbarizante do subalterno. Porén, alén de ser mostra da civilización, a emoción e
a sensibilidade caen nunha desvalorización ao ser
consideradas un tropo feminino e, consecuentemente, propio dunha carencia infantil ou dun espírito acrítico.

Urxa, Continental e Sempre Xonxa nacen no centro deste diálogo colonial. Cómpre entón realizar
unha dupla lectura destas obras entanto a perspectiva de xénero aplicada a estas produccións cinematográficas –que procuran cuestionar o estatuto
da muller das imaxes– non debe perder de vista a
entidade destas como producción cultural subalterna en que as imaxes das mulleres son atravesadas polos estereotipos sobre as galegas que, nun
estadio último, encarnan tamén o símbolo da Galiza como muller, Terra Nai.
Urxa, pegamento argumental
Luma Gómez no papel da meiga Urxa é a única
muller protagonista indiscutíbel desta tríade ci-
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nematográfica. O filme de López Piñeiro e García
Pinal coincide tamén, por outra banda, en ser o
máis precario dos tres, co orzamento máis axustado de todos. Nun inicio, o produtor Cabanas
Cao tutelaba o proxecto de tres curtametraxes
de López Piñeiro e García Pinal, que resultaron
subvencionados por parte da Consellaría xunto
cos dereitos de emisión por parte da TVG. Diante
deste escenario, produción e dirección decidiron
unificar os tres proxectos nunha longametraxe.
Para conseguilo, terían que botar man de Urxa
como elemento que aglutinase e vertebrase tres
relatos independentes entre si: O medallón de
Urxa, O arcón de Petro Xesto –baseado no conto
homónimo de Carlos García Reigosa– e O ídolo
de Mider –adaptación do relato de Julio Cortázar
El ídolo de las cicladas–.
A figura das bruxas ou meigas é unha constante
no corpus da tradición oral da sociedade galega.
Carmelo Lisón Tolosana xa estudara estas personaxes centrais do noso folclore na súa monografía
Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia
(1979), na que realizou un amplo labor de recollida para analizar a historia e as manifestacións das
bruxas na imaxinación popular. “Os denotata de
bruxa (meiga) son persoas reais e concretas, mulleres cos seus nomes e apelidos ás que se sinala
co dedo índice. Porén, aínda que os narradores
dan esta primeira impresión de individualidade
cando se lle escoita, (...) as personaxes principais
dan máis ben a sensación de ser títeres, actores
de guiñol” (1979, p.66), explica Lisón nunha das
variadas configuracións que toma este símbolo.
Tamén así, como un pretexto para desenvolver
nun único argumento tres narracións independentes, Urxa é erixida como un elemento cohesionador das tres historias. Só así pode entenderse que non exhiba vontade, autonomía ou
conflicto como personaxe, nin exista coherencia
con moitas das actividades propias dunha bruxa.
Urxa non se reúne en encontros “con comensalidade, algarabía e danza en fogueiras, fontes ou
ríos”, non exhibe “licencia erótica” nin penetra
nos fogares da veciñanza para “causar mal ou
desorde” (Lisón, 1979). Urxa, en definitiva, está aí
para pegar as tres historias. Non é unha muller,
é –máis ben– unha presenza sobrenatural.

O Medallón de Urxa, primeira historia que serve
como presentación e nacemento da bruxa, enfoca a historia na tradición e sociedade rural galega
do século XX, onde presenciamos a transmisión
de saberes tradicionais desde a vella Urxa a Áde-
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ga nena, que tomará o seu posto como meiga da
aldea. Entendemos aquí que a personaxe cumpre
coa figura tradicional da sabia recollido por Lisón,
coñecedora das dores e enfermidades e dos recursos naturais para facer frente a esas doenzas.
Este legado pasa á moza a través da observación
directa acompañando a protagonista, ao tempo
que debe enfrentar a suspicacia do pai –personificando a masculinidade agresiva e autoritaria– e
as normas sociais impostas para o seu xénero –
unha nai ama de fogar abnegada, un mozo da
aldea que pretende casar con ela...–.
O nacemento desta nova Urxa –en que a crianza
toma o lugar da vella e os seus poderes atávicos–,
non cumpre a tese de Lisón en que “os seus momentos iniciais, de aparición (da bruxa), están ligados a procesos xenerativos ou de creación” (p.
87). O ‘don de Dios’ (p. 84) é traspasado de Urxa
á súa sucesora a través da enfermidade e a morte,
en que só unha delas pode estar viva (eliminando así a posibilidade dunha compañeira ou igual).
Nesta liña colle forza a imaxe de Urxa como un
símbolo, relegado á unha función vertebradora
do relato, máis do que unha muller real. Urxa, ou
a Ádega reconvertida, rexeita así todo relato vital
humano e renega da voz propia en virtude de ser
bruxa ou, a efectos cinematográficos, narradora e
informadora da moral da historia.
Isto pode ser comprobado no seguinte capítulo,
O arcón de Petro Xesto, en que a nova Urxa/Ádega, artificialmente avellentada, garda o tesouro
de Petro, o seu antigo pretendente. É a única figura feminina que non cumpre un rol de xénero
(nais, coidadoras do fogar...). Nas únicas escenas
nas que a acción recae sobre ela (como a declaración de amor de Petro), semella a súa reacción
impretérrita, reflexo baleiro perante as ansias
románticas do home. Pola contra, Urxa pasa ser
o títere narrativo que guía as verdadeiras personaxes principais (Petro e o sobriño) a través da
historia. A súa descuberta da localización do tesouro ao sobriño coincide isto coa cuarta característica das bruxas segundo Lisón: “atribúeselles,
aínda que non sempre, o coñecemento de lugares onde hai ocultos tesouros” (p. 84).
Por último, O Ídolo de Mider é o capítulo no que
a súa personaxe perde aínda máis forza e textualidade, en beneficio de Noela, centro do triángulo amoroso que protagoniza o relato. Urxa nin
sequera aparece no conto orixinal de Cortázar,
sendo máis ben un engadido que funciona como
testemuña da acción ao ser serva dun dos prota-

gonistas, mais sensíbel, con “facultade de adiviñar
quen causa o mal” (p. 84) e preservadora –fracasada– dunha especie de orde telúrica sobrenatural.
Deste xeito, Noela é a única muller que verdadeiramente ocupa espazo e relato como personaxe
neste capítulo. É o interese romántico de Roi e
Alonso, xefe da expedición arqueolóxica en que
o ídolo é encontrado. Mesmo aínda que foi ela
quen encontrou o ídolo, Noela non recibe crédito polo achado e semella ser inmune á suposta
maldición aparellada á figura. Pola contra, devala
sen autonomía entre os dous homes, quen si emprenden unha viaxe á loucura e á perda da identidade pola súa “idolatría a unha muller dionisíaca”
(Hiroko, 2018). Apoiándonos nos textos de Laura Mulvey (1999), é fácil establecer unha lectura
psicoanalítica no ídolo, símbolo fálico que abre
as esclusas dos instintos masculinos para unha
violencia sen control cuxo único fin último parece ser o pracer sexual consumado nesta “muller
dionisíaca” que encarna Noela. “O paradoxo do
falocentrismo en todas as súas manifestacións
consiste en que, para dar orde e sentido ao seu
mundo, depende da imaxe da muller castrada.
Unha certa idea de muller érguese como peza
chave do sistema: é a súa carencia o que produce
o falo como unha presencia simbólica, é o seu
desexo de triunfar sobre a carencia o que o falo
significa” (1999, p. 365). Perante este panorama,
Noela mostra escasas liñas de diálogo e acción,
insuficientes para a espectadora poder desentrañar os desexos e inquedanzas da personaxe.
“O monopolio das putas” en Continental
Sobre o papel da violencia masculina ligada ao
pracer sexual é epítome Continental, obra de
Xavier Villaverde. Este particular caso galego de
cinema negro mostra unha lograda estética dun
xénero orixinalmente estadounidense que tamén
é suxeito de estudo da propia Mulvey. No filme,
a case totalidade das personaxes femininas son
prostitutas, apresentadas como elementos consumíbeis á ollada masculina (do resto de personaxes
e do propio espectador) Provocan, xa que logo, un
pracer escópico no que a propia man do director
se detén frecuentemente, paralizando o propio fío
argumental para a contemplación erótica. “A muller exposta como obxecto sexual é o leitmotiv do
espectáculo erótico (...), significa o desexo masculino, soporta a súa mirada e actúa para el” (p. 370).
A única muller que non exerce como traballadora
sexual semella ser a muller de Gonçalves, sen nin-

gunha liña de guión e con escasísima presenza
en escena. O inicio do filme abre cunha secuencia na que ela, muller trofeo, bica o seu home, o
capo maior que axiña será traizoado e asasinado.
Canda eles está a súa filla pequena Anabel, símbolo de inocencia cun vestido cor pastel. Aínda
que alleas as dúas á conversa entre os mafiosos
sobre as guerras na rúa –a corrente argumental
central da historia–, son tamén manchadas polo
“mar de viño” que demanda Gonçalves nun xesto
case profético sobre a súa morte próxima. Presenciamos unha escena simbolicamente brutal
de alegría e risos perversos, co rostro da crianza
manchado de vermello, corrupto.
Villaverde coloca no centro da obra o Continental, un club na paisaxe urbana e decadente dunha
cidade –galega, que asumimos como Vigo– que
é, ao tempo que burdel e sala de baile, un buque
insignia dos mafiosos protagonistas. Os herdeiros de Gonçalves, Otálora e Ventura, enfréntanse
ao longo da historia para conseguir conquistar o
Continental e ser “rei de putas”. As mulleres son,
nun exercicio de sadismo, un territorio máis de
conquista que dispara o desenvolvemento narrativo do filme. As prostitutas son posesión da
mafia, os seus proxenetas. Unha Anabel xa moza
é tamén envolta no negocio dos sucesores do
seu pai, agora orfa de figura masculina e paternal
que a protexa.
De feito, ao longo de todo o relato é explícito
como as mulleres parecen incapaces de se defender por si propias sen esta autoridade e forza masculina. Anabel e Xulia –prostituta, antiga
amante de Gonçalves– non están ausentes do relato, como si acontece co caso de Noela anteriormente citado, mais Continental xira integramente arredor da loita polo poder entre Ventura e
Otálora. Neste cadro, as prostitutas semellan non
ter vontade por escapar, cun relato vitual creado
para e polos protagonistas, mesmo posuídas por
eles. “As putas con dous amos”, “quen gañe terá
o monopolio das putas e do tabaco” ou “serei o
rei das putas” son algunhas das afirmacións saídas da boca dos gángsters.
A única excepción nesta mostra de masculinidade hexemónica semella ser o Pichocas (Jorge
Sanz), un traballador de Ventura de baixo rango que namora de Anabel e pretende rescatala escapando con ela. Comprobamos aquí, tal e
como asevera a tese de Mulvey, como “o inconsciente ten dúas vías para escapar da ansiedade
da castración: a preocupación pola reactivación
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do trauma orixinal (investigando a muller, desentrañando o seu misterio), contrarrestada pola
devaluación, o castigo ou a redención do obxectivo culpábel” (p. 372). Porén, mesmo a máscara
benévola da personaxe cae exposta non só á súa
propia inxenuidade e impostura do seu relato a
Anabel, senón tamén á súa hipocrisía (continúa a
ter relacións con otras prostitutas do club).

“non recordaba nada da súa vida, non sabía que
nacera en 1897, non coñecía a súa imaxe reflectida no espello, nunca soubo que protagonizara unha película...” (1999, p. 104). Se callar por
iso, após o lanzamento do filme, foron varios os
“comentarios malintencionados sobre ‘un director novel que se aproveita dunha velliña aldeana
para rodar unha película’”.

Contra esta paisaxe desoladora, Anabel e Xulia
demostran un comportamento submisamente resignado propio das vítimas sen posibilidade de resistituirse a si propias. Desde as mostras de afecto,
lealdade e apego aos seus propios proxenetas e
maltratadores até unha actitude de amarga autoconsciencia (“Ventura é o único que nos atende un pouco”, “queres ser o meu príncipe azul? A
puta reformada... parece un folletín”, “eu non son
de ninguén”), a historia castiga calquera das súas
pretensións para evoluír fóra dos marcos masculinos (execución de prostitutas e do amante...).

Cómpre ter este dato en conta á hora de abordar
Sempre Xonxa, un filme cunha indiscutíbel protagonista feminina que, non obstante, semella
servir só como catalizador dos desexos dos dous
homes protagonistas. Aínda que Xonxa teña fortes principios e ideas, nunca semella importar
moito á hora das personaxes tomar decisións
sobre ela.

Do mesmo xeito que no último capítulo de Urxa,
en Continental a sexualidade é entendida sempre
a través da violencia, coa muller como um receptáculo pasivo da mesma (esceneas de violación,
asasinatos a sangue fría...). Mesmo na única ocasión na que o sexo é encadrado nun contexto de
consentemento e afecto (encontros entre Pichoca
e Anabel), este conta sempre co antecedente das
relacións sexuais de pago e a escopofilia, dirixida
ao corpo feminino, condiciona a linguaxe audiovisual e leva a ollada da cámara, fixa e fetichista, á
corporalidade da personaxe, sexualizándoa.
Sempre (sen contar con) Xonxa
Conta Xoán Acuña (1999) que Chano Piñeiro rescribiu o guión de Sempre Xonxa dezasete veces.
Desde o título, que colocaba o Birutas como personaxe central, até a historia, centrada no valor
da amizade e a emigración, a obra experimentou unha longa metamorfose que resultou en
Sempre Xonxa, “unha desacougante historia de
amor a tres bandas” (1999, p. 116). Piñeiro chega
a esta historia após explotar o tema da emigración na súa célebre curtametraxe Mamasunción,
onde unha nai anciá e soa espera o retorno imposíbel do seu fillo emigrado. Este retrato personifica unha fotografía dun país esencialmente
rural, abandonado, pasivo e antigo. En nós esperta un fondo pouso de compaixón e tristura.
Asunción Ogando finou dous anos despois da
estrea do filme e constitúe, no filme, catalizadora
e símbolo desa Galiza na obra. Acuña explica que
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Cunha estrutura narrativa ben clara, a peza é dividida segundo as catro estacións do ano. A primeira, a primavera, remite á infancia e ao estado
de gracia que ven aparellado a esta. Vemos as
personaxes principais como cativos: un soñador
e sensíbel Pancho que escoita abraiado as historias e lendas do Caladiño, un Birutas impetuoso e
rebelde e Xonxa como unha nena alegre e determinada. Nos dous nenos podemos ver este impacto entre a masculinidade heteronormativa que
representa o Birutas e o sentimentalismo do Pancho. Alén das personaxes infantís, vemos arquetipos atravesar a pantalla como a nai abnegada
de Pancho ou Minga, a muller desinhibida amante do sacerdote don Camilo. Ábrense neste relato
varios xogos visuais de dobres sentidos de maior
ou menor explicitude –como o apareamento da
vaca ou o xogo dos tiratacos na cara das nenas
como diana a través do burato na pel da tenreira–.
Xa no verán chega a mocidade, e con ela os xogos van collendo unha forza e un matiz máis
violento, como o desexo por Xonxa que comeza
a se desenvolver entre os mozos. O Entroido é
o escenario dun primeiro achegamento violento do Birutas a Xonxa –“quería queimarte”– e da
fricción que esta mudanza de paradigma provoca na relación entre os tres. Contra o vehemente
e irracional comportamento dos mozos, Xonxa
cumpre o estereotipo da rapariga que madura
sempre moito antes que os homes da súa idade. Á luz da película cómpre pór de relevo como
esta afirmación funciona –no mundo da ficción e
fóra del– como un mecanismo para facer recaer
na moza unha maior responsabilidade que os rapaces, xustificando ao mesmo tempo a atracción
dos homes cara a ela.

Máis adiante no xogo de cortexo, a bifurcación
entre o sentimentalismo e a impetuosidade de
Pancho e o Birutas recolle diferentes frutos. Perante a inminente marcha á emigración do segundo, a despedida coa protagonista consiste
–dun xeito que nos lembra ao Petro de Urxa– na
promesa de retornar cun anel de compromiso
por diante. Cunha actitude de moito máis xenio
que a meiga, Xonxa desbótao cun simple “non
me gusta esperar, e non quero que ninguén espere por min”. Por primeira vez ao longo dos tres
filmes, vemos como unha personaxe feminina –
que, por outra banda, en ningún momento orbita fóra do circuito destes dous homes– exhibe un
mínimo de axencia. Porén, Birutas parece facer
oídos xordos.
A cámara lévanos desde esa sutil escena entre
Pancho e Xonxa, xa sós e no inicio do seu romance –case poderíamos establecer paralelismos visuais entre o xogo do tiracanos e a árbore
seca–, até unha moito máis explícita, durante a
vendima do inicio do outono. De novo reincindimos aquí nun pracer escópico en que, como
espectadoras, tomamos a posición de Pancho
que se deleita nas insinuantes pernas de Xonxa.
Aínda que escaso e máis sutil que nas escenas de
Continental, somos testemuña dunha secuencia
de sexo consentido, onde a erótica e a corporalidade toman corpo a través da froita, xa madura
–como maduros son a Xonxa e o Pancho adultos– que rebenta nas bocas dos protagonistas.

mo despois destas exhibicións de independencia, unha vez repasamos o cómputo final vemos
que o impacto real destas accións simbólicas é
nulo. Non tería pasado nada na historia se, en
vez de Xonxa, tivese sido unha moza máis apoucada ou, como establecía Kelly Sue DeConnick,
no lugar da moza tivesemos colocado ‘unha
lámpara sexy’.
É logo da chegada do Birutas cando Pancho
abandona o país para emigrar –enganado polo
seu amigo– e Xonxa queda a “ser pai e nai”, como
lle encomenda o seu marido. Mentres debe facer
frente ás aproximacións cada vez máis violentas
do outro home, que acaba por violala no muíño, frustrado pola súa negativa e disposto a obter aquilo que cre merecer: “volvín para facerte
miña, e valo ser agora, vas saber o que gardo
desde hai dez anos quente, cheo de raiba, ou de
amor.. ou de merda, tanto ten”.
Despois da violencia, o inverno ermo. Pancho
volta, emocionalmente desvalido despois da miseria da emigración. Xonxa enfrenta soa o trauma, a maternidade despois da violación e mesmo a incógnita de quen será o pai da criatura.
Ao longo de todo o filme, a protagonista debe
enfrentar sempre soa as adversidades. Ningunha outra personaxe feminina aparece no relato
para acompañala. Xonxa é protexida, amada e
atacada por homes, como unha única Pitufina no
medio dun universo masculino.

Este equilibrio idílico entre eles dous, que axiña
da froito na súa fillo en común, é roto polo retorno do Birutas, que personifica a masculinidade
exitosa e viril no seu xigantesco carro. Desde que
chega, o seu cortexo para Xonxa é deliberado,
constante e imperioso. Agasállaa cun colar de
diamante, fai comentarios obscenos sobre o seu
corpo –“quen me ía dicir a min que aquel peitiño
que che apalpaba cando eramos nenos ía convertirse nalgo tan grande... e fermoso”– ou, directamente, recréase na visión de Xonxa, sexualizando coa ollada as tarefas tan cotiáns como muxir
unha vaca.

Unha vez fai frente ao parto ela soa –sen matroa e sen o seu compañeiro–, o relato semella
dar un último xiro antes de encetar o tramo final.
Chega o inverno e a vida vóltase máis cómoda,
chegan novos avanzos que fan a vida da Xonxa
máis confortábel e recollida, en plena madurez.
Os fillos xa medrados, e Pancho novamente san.
De novo nesta paisaxe de equilibrio chega o Birutas, listo para desestabilizar o retrato da familia nuclear. Alcolizado e descarriado, tenta máis
unha vez achegarse a Xonxa. Entre eles eríxese a
figura do mestre como protector da integridade
da muller, en vista da ausencia do Pancho.

Contra isto, Xonxa revóltase. De novo xogando
cos dobres sentidos, Chano Piñeiro coloca agora
un raposo ameazando o galiñeiro –símil de Birutas entrando na vida de Pancho e Xonxa dez
anos despois– que a protagonista acaba por esfolar cunha forcada –nun intuitivo xesto do fatídico destino do Birutas, xa tamén retratado no
animal taxidermizado na súa casa–. Porén, mes-

Nesa conversa entre os dous, fica patente o fracaso vital do Birutas perante a imposibilidade
que tivo de consumar a súa virilidade con algunha muller e criar proxenie: “esta casa está baleira,
como todas as mulleres que non fuche quen de
amar”. Unha vez observamos cal é o papel das
mulleres nos cinemas, é tamén interesante como
os mecanismos do relato favorecen, castigan e
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anulan certos retratos de masculinidade. Birutas
é o summum da masculinidade exitosa contra
Pancho, emocional e desvalido. Porén, no cálculo final, vemos tamén a trampa emocional que
encerra esa performance.
Unha vez unimos esta última peza de diálogo
coa escena de Xonxa apuntando o seu violador
cun rifle –mais sendo incapaz de efectuar o disparo, escapando do tropo aberrante da muller
que exerce violencia–, fica claro que o relato
pretende virar cara a unha redención do antagonista: o Birutas deixa os seus bens a Xonxa, nun
fútil intento por se desculpar, e intenta suicidarse ante a mirada dos seus amigos da infancia. O
filme fecha así, coa salvación incuestionábel do
Birutas, sen sabermos nada do que opina ela ao
respecto. Sen posibilidade de restitución da vítima porque, semella, o conflito sempre fora entre
os dous homes e, en última instancia, a resistencia do perdedor a darse por vencido na conquista dese territorio chamado Xonxa.
Un cinema propio
Na súa obra, Teresa de Lauretis afirma que a
teoría feminista vai alén dun novo campo de estudos porque “imaxinou un novo suxeito social:
as mulleres como falantes, escritoras, lectoras,
espectadoras, usuarias e facedoras e formadoras
de procesos culturais” (1984, p. 265). Deste xeito,
cómpre preguntarnos, que vemos cando nos vemos no cinema galego? Que imaxe nos devolve
o espello da pantalla? Somos as mulleres do/no
cinema un retrato do país? Ou un selfie de nós
mesmas? De entre todas as cousas posíbeis, que
queremos ser?
As mulleres, dentro dos filmes –ou polo menos
dentro destes tres filmes que agora o paso do
tempo erixe, simbólicos–, estamos atravesadas
polos mesmos eixos de violencia que fóra da
pantalla. Bonecas de palla para estruturar o relato vital doutros ou bonecas sexys para agasallar a ollada doutros ou simples obxectivos de
conquista que doten de sentido a loita doutros.
Contra isto, novas formas de entender o mundo
medran en nós. Quen somos nós como cinema?
Espectadoras, críticas e creadoras atravesadas
por unha patria. Herdeiras e interlocutoras dunha historia que non pesa mais si conta. E para
ou por quen facemos cinema? Pois eu digo que
por nós
e por todas as nosas compañeiras.
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Pepa Prieto Puy
Empecei facendo fanzines no colexio, sen saber o
que eran os fanzines, intercambiando con amigas
revistas sobre falsos lareteos da clase. Creo que aí
empecei a facer os meus primeiros cómics tamén.
Estudei Belas Artes en Salamanca, e alí volvín facer fanzines, primeiro pola miña conta e logo con
máis xente da miña xeración da facultade de Pontevedra, en Firecream, e despois na saga matona
de Roberto Massó. Máis tarde colaborei en Tik Tok
cómics coa miña personaxe Jessenia la Tenia. Publiquei outras dúas historias curtas con esta mesma personaxe nas editoriais RV Papers e Fosfatina.
Actualmente traballo como ilustradora freelance a
nivel internacional en medios como Kiblind Magazine, Here Magazine, Crush Fanzine/GCDS, The
New Yorker, The New York Times, Retina, Diari
Ara, Perdiz Magazine, Editorial Galaxia, Ciudad en
Viñetas, Coven Berlin… Tamén estou traballando
nun cómic con María Ramos, Ana Galvañ e Elisa
Victoria inspirado na boneca Chabel, e noutro cómic longo que xuro que algún día verá a luz. E
traballo de camareira as fins de semana.
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O cartel

Non foi difícil que se formasen na miña cabeza múltiples posibilidades gráficas para o cartel,
porque o que mais me interesou da película foi
a parte estética. A película estaba chea de planos
moi suxerentes, tamén os actores, a escenografía e vestuario parecéronme moi inspiradores e
foron un pracer de analizar. Valorei a posibilidade de usar moitas cores ou só dúas como acabei
facendo, inspirándome nos créditos, que van en
vermello e negro (e branco), e probei diferentes
composicións, usando unha soa imaxe ou tipo cómic como acabei facendo, se cadra porque o cine
negro ten recursos moi potentes no visual que fan
sinxelo levalo a cómic.
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Clara Coira
Son Clara Coira Suárez, nacín en Lugo no ano
1996 e vivín en Rábade ata que fun estudar o
grao en Comunicación Audiovisual en Santiago
de Compostela. Durante os anos de carreira comecei a traballar en pequenos proxectos cinematográficos e audiovisuais nos ámbitos da produción, o guión e a dirección. Gústame facer, ver e
comentar cine.
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CONTINENTAL, de Xavier Villaverde

Continental foi a película elixida para abrir Cinegalicia o 23 de novembro do ano 1989. Estaba
dirixida por Xavier Villaverde, que xa tiña certo
percorrido no audiovisual, especialmente no vídeoarte e a curtametraxe. Continental era a súa
primeira e prometedora longametraxe, que lle
valeu a candidatura ao Goya como mellor director novel.
Villaverde quixo experimentar cos esquemas
do cine de gánsteres feito dende Galicia. Non
obstante, Continental non é unha historia que
transcorra nun lugar concreto nun momento
concreto, senón que fala de conflitos humanos
universais a través dunha trama de enfrontamento entre dúas bandas inimigas e de amores
imposibles. A ambición, os xogos de poder, o
sexo e as drogas ocorren en Galicia como poderían ocorrer en Nova York ou Londres. Neste caso eses conflitos trasládanse ao pequeno,
a unha historia nunha ría como podería haber
miles. É un espazo tan pequeno que podería ser
calquera sitio, e é tamén esta deslocalización a
que por momentos xoga en contra do propio filme ao negar ao espectador un contexto no que
situar a historia.
Movémonos, entón, entre cinco espazos concretos: o Continental, a rúa, a casa de Ventura, a
casa de Pincho e o bar Navy. Ademais, no universo de Continental é sempre noite, porque os
universos dos personaxes non se poden desenvolver á luz do día: o contrabando, a prostitución, os asasinatos e os encontros amorosos son
actividades clandestinas que hai que agochar na
escuridade da noite. Nós, como espectadores,
temos que aceptar este universo reducido e illado, no que non entra ninguén que non coñezamos, non hai policía nin perigo de que apareza,
non hai mais lei que a que establecen Otálora e
Ventura. Temos que aceptalo e aceptámolo, non
é ata que analizamos en profundidade a película
que xorde a dúbida: e ninguén advirte o que está
pasando no Continental?

Por outra parte, a ambientación desta película
merecería un texto independente. Preséntasenos unha iluminación case sempre en clave
baixa, especialmente nas escenas da rúa e os
encontros sexuais, con grandes contrastes que
parecen, por momentos, evocar o branco e negro do cine negro clásico. Tamén se empregan
cores excesivamente vistosas, tanto na iluminación coma no vestiario. O Continental sempre
está ben iluminado, con música tranquila e festiva, é un refuxio para uns e unha condena para
outros. O que está claro é que é mellor que a
rúa: presenciamos un exterior case en ruínas, no
que a través das cores e as luces podemos sentir
a humidade do espazo e o frío da pedra.
A máxima mostra deste emprego das cores e a
iluminación está nas secuencias de sexo entre
Pincho e Anabel, nas que os corpos se iluminan
dun azul forte sobre un fondo negro. Este azul
eclipsa as cores reais da nudez dos personaxes
e xera un ambiente íntimo e onírico. Parecen
momentos soñados creados a través dun gran
contraste entre as figuras e os fondos. É inevitable lembrar a través desta ambientación Querelle, de Fassbinder, estreada sete anos antes, que
Continental podería tomar como referencia
para o teatral deses decorados iluminados con
luces esaxeradas e cores fortes, nada realistas.
Todo isto é proba de que Wolfgang Burmann,
director artístico, non deixou nada ó azar; tampouco o deseñador do vestiario, Javier Artiñano,
cun traballo no que destaca a escolla das cores
nas prendas dos personaxes: os homes, que son
os que traballan na escuridade, na clandestinidade e no crime, visten todos cores escuras;
mentres que as mulleres, que representan a alegría e a inocencia, levan as cores vivas.
Raúl Veiga, guionista de Continental, creou
unha trama que xira arredor de dúas historias:
a de Otálora e Ventura e a de Pincho e Anabel.
Evidentemente, as tramas mestúranse e entrelá-
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zanse durante a hora e media que dura o filme.
Hai que recoñecerlle ao guión de Continental
un certo risco na estrutura narrativa: comeza co
trunfo de Gonçalves, o capo e dono do lugar,
e Ventura, Otálora e Ruda deben respectar as
súas palabras: “o Continental non se reparte”.
Quince anos despois, morto Gonçalves, todos
os personaxes teñen un pasado latente, ás veces difícil de descifrar. Así, Continental pode
resultar difícil de comprender nun principio:
moitas personaxes, moito misterio e moitas tramas entrelazadas. Con todo, esta é unha película para non quedarse nun primeiro visionado,
senón para vela varias veces e poder entender
ben todos os fíos, todas as tramas complexas
que levan aos personaxes a facer o que fan.
Xavier Villaverde contou cun elenco moi numeroso e con actores e actrices, a maioría españois, con grandes traxectorias, como Marisa
Paredes, Héctor Alterio ou Eusebio Poncela, e
intérpretes nos seus primeiros anos como Jorge
Sanz ou Cristina Marcos.
Aínda que Continental é unha historia de dúas
bandas inimigas que loitan polo poder, este
conflito é o trasfondo dunha historia moito
máis interesante: a de Anabel, interpretada por
Cristina Marcos, que poderiamos considerar a
verdadeira protagonista da película.
Todo o optimismo da historia personifícase
nun único home: Pincho. Pincho trae ao Continental a esperanza e a bondade no seu xogo
con Anabel, pero tamén a inocencia e a inxenuidade. Anabel é consciente da súa condición
e sabe que non vai poder escapar. Pincho é
moito máis libre e cre que pode salvala. Non a
convence ata que confesa que matou a Ventura, e só nese breve instante hai un fugaz vestixio de esperanza para ela, que dura o pouco
que tardan en atopalos na súa fuxida e matar
a Pincho. É precisamente nestes últimos minutos da película cando vemos por primeira vez
a luz do día. Así, Xavier Villaverde emprende
un sutil engano ao espectador: todo o tempo
foi noite e agora é día, cando os protagonistas
están a punto de conseguir fuxir e deixar atrás
o inferno que vivían. Chéganos a través do
amencer un indicio de esperanza para Anabel e
Pincho, pensamos que chegou o seu momento,
que por fin acaba o pesadelo desa longa noite.
Pero a luz do día non é suficiente para sobrevivir: Pincho acaba morrendo asasinado e Anabel
debe quedar no Continental.
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Anabel é un personaxe bastante críptico, especialmente na súa relación con Ventura: sabemos
que el lle paga para que lle inxecte a morfina
como se se tratase dun servizo sexual, pero non
son visibles os seus sentimentos cara el. Que sinte? Amor, mágoa, odio?
O director xoga co personaxe de Anabel igual
que xogan con ela Ventura e Otálora. Porque
Otálora e a súa banda poderíana matar. Porque
nós como espectadores case desexamos que
a maten despois de Pincho: o que lle espera é,
seguramente, peor que iso. Despois de vivir a
morte do seu pai de nena, de ter que dedicarse á
prostitución e verse obrigada a rexeitar por natureza calquera forma de amor que se lle presenta,
ten que soportar que asasinen diante dos seus
ollos á súa única esperanza de deixalo todo atrás
e poder ter unha nova vida. Así, ten que volver á
noite, ao pesadelo que para ela é o Continental.
O último plano da película confirma o que xa
sabiamos: Anabel está de volta no Continental.
Este plano, tan fermoso como desolador, pon de
novo a Anabel no lugar no que empezou; se cadra, agora máis rota, pero tamén máis forte. A
historia que empeza agora mentres Anabel mira
o seu rostro no espello é ben distinta e mesmo
máis profunda. E en realidade é en Anabel onde
máis viva está a lembranza do capo Gonçalves,
que, aínda que só sae nos primeiros minutos
da cinta, é un personaxe máis da historia. Unha
pantasma que está presente todo o tempo e
cuxa morte cambiou a vida de todos e cada un
dos personaxes do filme.
Hai no Continental unha figura materna para
Anabel: Julia, a prostituta maior, interpretada por
Marisa Paredes. Julia é, igual que Anabel, unha
das verdadeiras vítimas da morte de Gonçalves.
É un símbolo do pasado e nela tamén segue viva
esa pantasma. Quere evitarlle a Anabel a vida da
que ela xa non pode fuxir, a dor que ela xa non
pode evitar. Hai un momento no que Julia di: “eu
tería que ser músico, coma ese”. Podemos imaxinarnos por que o di: ser músico parece máis
tranquilo que ser prostituta. Con todo, máis tarde, no seu monólogo no que fala a Gonçalves,
recupera esta idea cando di: “tiñas que ter sido
músico, Gonçalves, así non te mataban”. Así entendemos que a súa vida non só carece de sentido polo seu traballo, como puidemos entender
antes, senón tamén pola súa perda. Non lle bastaría con ser ela música. Tería que selo el tamén,
para así estar vivo.

Xavier Villaverde sitúanos como espectadores
nunha posición externa, non vemos o que pasa
no Continental a través dos ollos dun personaxe
concreto senón que asistimos a (case) todo: o
falso asasinato de Otálora, os encontros de Anabel e Pincho, a morte de Ventura. Isto danos liberdade á hora de xulgar os actos de cada un.
E ese é un dos puntos fortes do filme: ao non
ter unha perspectiva concreta, recoñecemos os
erros e as intencións dos personaxes, e iso fainos
máis humanos, máis cribles. É a forma que ten
Xavier Villaverde de falarnos da vida, da ambición, do amor e do orgullo.

Referencias:
Veiga, Raúl (1991). Continental: O Guión, A Coruña: Os libros da fenda.
As testemuñas de Pepe Coira (do equipo de organización de Cinegalicia) e Rosa Suárez (espectadora), que aportaron o seu recordo e o que para
eles significou Cinegalicia.

Estamos, entón, no ano 2019 reflexionando sobre a pegada de Cinegalicia 30 anos despois.
Continental non tivo a acollida que se esperaba, quizais porque era un xénero demasiado
alleo e o público estaba acostumado a consumir
ese cine de gánsteres en versións americanas.
Falouse tamén da complicación da trama ou de
se realmente se podía considerar cinema galego,
pois estaba en castelán, non estaba rodada en
Galicia e apenas había actores galegos. Hai que
ter en conta que o filme chegou nun momento no que non había en Galicia unha industria
cinematográfica, non había, sequera, centros de
formación audiovisual, aínda quedaban dous
anos para a inauguración da Escola de Imaxe e
Son da Coruña. Nese sentido, Xavier Villaverde
fixo unha aportación ao cinema galego especialmente valiosa. Continental puxo sobre a mesa
a posibilidade de facer cinema de xénero dende
Galicia, os espectadores e os futuros cineastas
puideron comprobar que isto era posible. Por
iso parece inxusto valorar a súa repercusión
atendendo unicamente á billeteira, porque aportou algo moito máis importante: plantar os erros
que non se volverán repetir; porque as películas son tamén manuais de instrucións, e cada un
pode ver en Continental esquemas que desbotar ou esquemas que repetomar.
Mesmo eu, que nacín sete anos despois daquela
estrea de Sempre Xonxa, Urxa e Continental,
podo chegar a sentir nostalxia daquel momento
que non vivín, no que o máis bonito e excitante
era que non se sabía o que ía pasar; se Galicia
podería estar por fin no mapa do cinema.
Co paso dos anos, Continental tenas todas para
converterse nunha desas pequenas xoias que
pasaron desapercibidas pero que acabaremos
valorando como merece e agradecendo que alguén tivera o valor de facer algo así.
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Iria Silvosa
Formada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Vigo e en Edición e Postprodución na
escola CENTA en Donostia, a miña traxectoria bifúrcase nos camiños paralelos da montaxe e a creación.
O labor de editora enmárcame, sobre todo, dentro
da ficción que explora os lindes narrativos, quizais
menos convencionais, como na peza Sendeiro de
Lucía Estévez ou A estación violenta, primeira longametraxe na que asumo o posto de edición, da
man da propia directora, Anxos Fazáns, e da montadora e cineasta Diana Toucedo. O meu último traballo foi realizado no marco da produtora de Erika
Lust; Analóxica é un filme erótico en super-8 no
que se explora o sensorial a través da materialidade
do celuloide e das texturas do entorno.
Como creadora, nas miñas obras non me sitúo tanto
como directora, xa que non adoito traballar directamente con elementos “a dirixir”, senón que trazo
as pezas dende unha perspectiva de “dirección” de
montaxe. Tomo a realidade como materia prima a
partir da cal construir o discurso fílmico, concibo
a creación como forma de exploración de temas
como a memoria e as imaxes sobre as que adoitamos sustentala.
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Correspondencia 89-19

A miña obra revisa Continental dende unha perspectiva na que conecto sobre todo co director
Xavier Villaverde, cos seus traballos de videocreación nos que rompía ca narrativa convencional e
experimentaba coas posibilidades expresivas da
imaxe. Nesa fenda instálome eu construíndo unha
pseudo-correspondencia na que partindo da escena de inicio do propio filme tento desarticular
toda narrativa en favor das infinitas posibilidades
da montaxe.
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Charles Rapante
Nacín un venres frío e soleado preto das Cíes. Comecei a nadar ata saír do mar. E descubrín que
gostaba moito de construír cousas co que tivese a
man. Namorei dos sons e mais das cores. E quixen
empregar as miñas aletas pra pintar e tocar todos
os instrumentos posibles… pero tiven case sempre unha media de sobresaínte.
Profesorado e familia insistían en que tiña que
ser científico, abogado, enxeñeiro... Algo que encaixase con ese perfil que pra eles era de xenio
académico. “As trangalladas culturais están moi
ben como pasatempo”, “tes que facer algo de verdade”. Supoño entón que a cultura debe de ser
algo de mentira...
Nadando a contracorrente convertinme en técnico de son. Traballei nun estudio de gravación (sen
contrato, sen cobrar apenas). Din centos de concertos. Convertín pouco a pouco a bodega onde
meu avó facía o viño nun estudio de gravación.
Alí fun gravando discos que soaban cada vez máis
decentes. Fixen a banda sonora dunha película
que se estreou en cines... aí empezaron a tomarme máis en serio.
Pese a todo sempre me apoiaron economicamente. E cando empezaron a ver a precariedade que
nos rodea, o apoio ao que fago pasou a ser total.
Un apoio á valentía de seguir intentando percorrer este camiño incerto. Non me podo queixar.
De non ser por ese apoio quen sabe en que mar
estaría nadando agora…
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Continental

Crear unha peza inspirándome en Continental foi
complexo. A película resultoume bastante incómoda de dixerir, polo que decidín facer algo que
fose un tanto incómodo de escoitar. Empregando
elementos da banda sonora como punto de partida, debuxei unha paisaxe sonora que pretende
transmitir a crudeza que viven as protagonistas
desa historia.
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Montse Piñeiro
A miña experiencia profesional é maioritariamente escénica: logo de completar os meus estudos
en Escenografía na ESAD de Galicia, especialízome nos campos lumínico e espacial. De forma
paralela, experimento coa fotografía, a escultura
e as artes visuais, desenvolvendo unha carreira
profesional no mundo da ilustración e a imaxe,
e formándome actualmente na especialidade de
cerámica artística. Estou interesada nas posibilidades que ofrece a interacción entre as diferentes
disciplinas, a extrapolación de coñecemento e a
creación de novos camiños narrativos.
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O cartel

Analizando o filme detidamente decateime de
que o interese na personaxe de Xonxa non reside tanto na súa figura como muller protagonista, senón como obxecto de disputa da loita entre
dous homes. Simboliza para min o rural desprezado, tamén maltratado por unha visión capitalista
e patriarcal personificada no home de negocios.
Centreime así na figura do indiano por ser o punto de inflexión que xenera todos estes conflitos.
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Anxo F. Couceiro
Aínda que tentar tentei outras cousas –con deprimente resultado– o único que sei facer –así como
virtude, como talento– é escribir, e a iso me veño
dedicando –a escribir– desde que empecei a miña
vida laboral en 2013, sen contar cun breve tempo
no que traballei repartindo folletos de publicidade nin con outro tempo menos breve no que non
fixen nada –nin escribir nin repartir folletos nin
dar pancada en xeral nin nada– salvo engordar
quince quilos. Algúns dos sitios nos que escribín e
que me dá menos vergonza citar son El País, Vice
ou Vanity Fair. Agora traballo na revista Lecturas.
É divertido.
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O nacemento dunha nación

Escribo isto porque un día por gmail chegou o encargo de apañar “unha crítica de Sempre Xonxa”,
pero é difícil sacar adiante unha crítica de Sempre
Xonxa, trinta anos despois, sen sentir que nos dedos latexa un pulso de impertinencia; unha certa
gravidade. Pero niso estamos. O que vén agora
non é tanto unha crítica como unha sucesión bardalleira de reflexións breves e nebulosas que dan
voltas alporizadamente ao redor dunha rotonda
–sendo esa rotonda a película– mentres se pitan e
insultan as unhas ás outras e non dan chegado a
ningún tipo de entendemento.

menos traumático que o da Domus pero igual de
vertebrador na memoria colectiva. Esta facultade
seminal regálalle unha aura; xusto o que mellor lle
cadra a unha película para se converter en intocable, ao xeito dunha peza de museo; algo sobre
o que a construción “escribir unha crítica” deixa
de ter sentido porque só cabe recoñecer a súa
existencia como feito antes que cousa, e discutir a
densidade da súa pegada na lama xeracional que
nos tocou aos demais en herdo.

1.

En termos estéticos, descoñezo cal pode ser a
vixencia desta película no sentir millennial. Si sei,
en cambio, do seu éxito intelectual. O 11 de outubro de 2019, a xornalista María Yáñez publicaba
un artigo no medio dixital Vinte sobre a última
estrea de Óliver Laxe. Titulábase así: “O que arde.
A película acontecemento que a nosa xeración
precisaba”. Se a condición primixenia de Sempre
Xonxa conferíalle un aire ritual á súa proxección
en Cinegalicia, e un fondo mesmo esotérico a súa
teima de existir, o primeiro parágrafo do artigo
de Yáñez sobre o filme de Laxe –de súpeto, unha
secuela espiritual– non deixa lugar a dubidas sobre a continuidade umbilical do fenómeno: “Esta
fin de semana todos temos unha cita histórica co
filme de Óliver Laxe nas salas de cine. Non lle fallemos ao hype e acudamos en masa, como fixeron os nosos pais hai agora 30 anos con Sempre
Xonxa.” Todo folclore está na obriga de dialogar
coa súa propia importancia; velaí que este irónico
chamamento a ir a misa certifique a supervivencia
intelectual de Cinegalicia.

Sempre Xonxa. Hm. Reacomodar meditativamente o cu no asento cando se escoita a banda sonora
primitiva do seu prólogo, ese chan-chan de xogos
infantís, é como medir o frame que inmortalizou
unha fábrica en Lyon. Ao mellor porque Sempre
Xonxa non é tanto unha película como iso que
entre suspiros poderíamos chamar un anaco de
historia. Un fito que, antes que artístico, é fito por
si mesmo; materia de relato. Non estamos falando de Sempre Xonxa por Xonxa nin por Birutas
ou por Pancho, como non falamos tampouco
dela pola fotografía de Miguel Ángel Trujillo nin
a montaxe de Cristina Otero. Falamos dela –escribindo isto, por exemplo– polo feito nada simple
de ter acontecido; pola súa existencia.
2.
A existencia é unha teima moi galega, dende
aquel que, por riba de tópicos historicistas, prefería acollerse á “enerxía étnica que vive nos limos da conciencia nacional de Galiza”, a aqueloutro que se preguntaba: “¿Es fiable el carbono
14? ¿Es nuestro antepasado el hombre de Orce?”.
Mallando no tema, Chano Piñeiro quixo poñer a
súa particular pedra contra a extinción e por iso
Sempre Xonxa foi unha longametraxe rodada en
galego cando non existían longametraxes rodadas en galego. Vela hoxe é ver un nacemento; un

3.

4.
Vista hoxe, Sempre Xonxa é un apreciable western
pailán con certo talento para o erotismo fruxívoro e unha insistencia algo trapalleira en samplear
motivos da literatura máxica no medio da súa trama de Bettys e Verónicas masculinos. Dende logo,
nada que vaia a impresionar a ningún francés,
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pero calquera comparanza coa imaxinación evidentemente superior de Laxe é improcedente en
claves estéticas. O que Yáñez sinalaba, con razón,
é un relevo sociolóxico movido pola fame que as
nacións teñen por rexistrar mitos. Laxe abre a súa
última película cunhas imaxes tremebundas de
esmagamento forestal, exhibindo un músculo formal que o pon á altura dos grandes creadores de
imaxes de terror, mentres que Piñeiro pechaba a
súa opera prima cunha secuencia aérea arrepiante
por motivos involuntarios. Tanto ten; ao remate, o
seu valor está fóra da diéxese e dentro só do eido
intelectual que estuda a cultura como un ximnasio para a autoestima dos grupos. Iso que Daniel
Bell chamou “o proceso continuo de sustentación
dunha identidade mediante a coherencia lograda
por un consistente punto de vista estético, unha
concepción moral do eu e un estilo de vida que
exhibe esas concepcións nos obxectos que adornan o noso fogar e a nós mesmos, e no gusto que
expresa eses puntos de vista”.
5.
(Daniel Bell paréceme soporífero e é un deses autores aos que só lin por obriga na universidade;
pero, se o penso, a primeira vez que vin Sempre
Xonxa foi incitado –tamén– por profesores da facultade aos que se lles desfacían os ollos falando
da película e que en lugar de Chano Piñeiro dicían
Chano a secas, deixando claro que o coñeceran en
vida sen que viñese moito ao conto. Hai cousas
que marcan.)
6.
Se hai alguén lendo este texto non é porque Sempre Xonxa sexa unha película frouxa ou brillante,
senón porque foi un deses clásicos instantáneos
propulsados por unha enerxía endémica: a ledicia
de autocelebrarse. Do mesmo xeito, se hai alguén
lendo este texto –unha suposta crítica de Sempre
Xonxa, trinta anos despois–, non é porque estea
interesado en saber se é unha película que patatín
ou que patatán –quen lea isto xa asumiu hai tempo se patatín ou se patatán–, senón porque a razón de ser do texto está vencellada a esa mesma
autocelebración en forma de efeméride.
7.
Todo se contaxia. No tocante á continuidade, as
novas xeracións atoparon no DIY e no asociacionismo dominios útiles para sobrevivir. O legado
de Cinegalicia está nesa tensión xa comentada
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entre a actividade artística e o propio concepto
de importancia. A forza de seguir reafirmando a
súa existencia, os grupos musicais que participaron nas tres edicións do Galician Bizarre –por
poñer un exemplo que me é próximo ata a min–
poden crear e resistir grazas á cultura do acontecemento, que non vén sendo máis que una
reafirmación do eu a través de golpes de efecto
mediáticos ou comerciais.
8.
A escritura visual de Piñeiro é irrelevante aos ollos
de quen mira a película como preludio inevitable
dunha sesta –espectadores senís da TVG ou estudantes da USC titorizados por profesores que
din Chano moitas veces–, pero tamén aos ollos
dos seus fans. Para o tecido intelectual galego, a
importancia de Sempre Xonxa, como a de O que
arde, é técnica, non plástica. As crónicas de Cinegalicia subliñaban por riba de todo o carácter
histórico da cita, e os premios en Cannes de Laxe
son aplaudidos porque 1) van para a casa e 2) fan
bonito. É o que ten sistematizar unha cultura, que
crea gana de prestixio. Moitas das palabras fetiche do pensamento sistémico galego –a primeira
delas, ‘normalización’– procuran levar a singularidade do nicho ao mainstream. É a derradeira
viraxe semántica do tan discutido concepto do
autoodio: unha contracultura que rabia por deixar
de ser contra e só quere ser cultura, a poder ser
dominante. Tirando deste fío, para loitar contra a
irrelevancia dende o sistema só cabe ser máis sistema que o propio sistema. Tanto o Cinegalicia
de 1989 como os festivais de música que se fan
hoxe no país dende ambitos autoxestionados –No
tengo mamá, Saumede, ¡Pelea!, etc.– xogan cun
reclamo que, mal que lles pese, é puro capitalismo: a ansiedade de estar aí, ese gustiño narcótico
que dá saberse parte de algo, e máis en concreto
de algo que mola. Así se vai sementando unha
nación, tamén; pois unha cultura non deixa de ser
o froito dunha boa colección de ansiedades históricas ben nutridas.
9.
A ansiedade por estar aí afecta tamén a este texto. Como xa se apuntou, non estamos falando de
Sempre Xonxa por triangular unha historia de
amor emigrante ou facerlle as beiras ao realismo
máxico, como tampouco falamos dela pola inventiva piñeirense para suavizar a falta de recursos
cunha posta en escena limpa ou a incuestionable simpatía de filmar un parto case-case como

un alivio fecal. Falamos dela –escribindo isto, precisamente– porque algún organismo público accedeu a financiar unha efeméride; e nesa (auto)
celebración estamos uns cantos; todos xuntiños,
e profesionais, facturándolle dúas cifras á deputación e facendo o que hai que facer por Sempre,
por Xonxa, por Piñeiro, pola Cultura e por Galicia:
estar aí –ou sexa, aquí– e figurar.
10.
Talvez sexa ese o sentido último dunha película
canteira, que abriu paso entre os penedos da Transición; inesquecible pola súa condición natalicia e
condenada, xustamente por iso, a ser anécdota
infinita –o sintagma funciona tamén como definición alternativa de efeméride. Sempre Xonxa
creou un espazo para que, trinta anos despois, sigamos falando do que representa. E paga a pena
ter esa conversa por máis que sexa inevitable caer
en precipicios meta. Se o western foi a forma que
os EUA elixiron para contarse a si mesmos a Historia, ten sentido que Sempre Xonxa, unha digna
vaqueirada de palleiro con algún que outro estoupido de azucre, fixase un consenso estético de
Orixe. Como en todas as boas películas do Oeste,
o importante está no horizonte. Ese encadre –que
está fóra da película, fóra das imaxes– soubo facelo ben Piñeiro, e proba delo é que estamos hoxe
aquí, repartíndonos a tarta do seu aniversario.
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Lara e Noa Castro
Estudantes de cuarto curso en Belas Artes, traballamos tanto en conxunto coma por separado no
campo das artes plásticas, empregando de forma
recorrente o formato audiovisual. A nosa obra
trata diversos temas pero habitualmente miramos
ao cotián coma forma de achegamento ao extraordinario, traballando dunha maneira próxima
ao realismo máxico. As nosas obras de vídeo foron proxectadas en diferentes festivais e eventos,
coma por exemplo no Festival [S8] da Coruña, no
Crater-Lab de Barcelona ou no Curtocircuíto de
Santiago de Compostela, entre outros. Ademais
temos participado en diversas exposicións colectivas dende que eramos moi novas ata o presente, en lugares coma Galicia, Romanía ou Estados
Unidos. Aínda que a nosa formación artística comezou de nenas baixo a influencia da literatura, a
danza e o teatro, introducímonos pronto nas artes
visuais e tamén puidemos ser parte de proxectos
de creación coma a Chanfaina Lab de San Sadurniño, onde realmente comezou o noso interese
polo audiovisual.
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A vella e o deserto

A nosa peza xira arredor dunha muller simbólica,
outra Xonxa, a nosa, que desta vez non é labrega,
ten unha vasoira e non un fouciño. Esta figura é ela
mesma e calquera outra. A nosa vella vive no deserto do soño, onde nada se posúe e todo aparece,
froito do traballo continuo, noite tras noite. Para a
muller todo é deserto. Ela afánase en soidade, e do
seu tesón agroman os verxeis. A mocidade, o amor,
a abundancia ou a partida, aparecen codificadas, repetidas, na ilusión perpetua da memoria. Alí, o vento
zoa e voan, como voaban na nenez, os papaventos.
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Oh Ayatollah
Ola, son Andrés de Oh Ayatollah, e somos un grupo que facemos pop. Eu creo que o máis característico da nosa música é que son cancións cheas
de enerxía e de vitalidade, máis aló de tratar temas
alegres ou tristes. Son cancións que representan
como exteriorizamos as cousas que nos pasan aos
nosos amigos e coñecidos. Dende o meu punto
de vista, a nosa música é capaz de empatizar con
moita xente, xa que a vitalidade non só se expresa
nos momentos felices, e todos tivemos algunha
vez que saír de festa estando fodidos por algo ou
pensando o noxo que nos dan os nosos amigos.
Considero que é a música máis honesta que podemos facer, tendo en conta as nosas vivencias.
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todos.xuntos.unidos.sempre

Non vos imos resumir a película, e tampouco a
nosa canción. Para alguén que fai unha canción, é
imposible falar dela, porque estás a falar de persoas concretas e de momentos concretos da túa
vida. E iso é algo que non se pode nin se debe
saber, porque se rompe o misticismo e – sobre
todo – dá moita vergonza dicilo. A nós, “todos.
xuntos.unidos.sempre” encántanos. Fixemos algo
moi diferente ao noso estilo habitual, e saíu ben.
Esa sensación é impagable (aínda que 20 euriños
tamén volos aceptamos, eh).
todos.xuntos.unidos.sempre
“Todos estes anos esperando a velo
e agora é o futuro, agora todo é gratis
Cada vez máis grande, cada vez máis fácil
agora hai de todo e xa non queda naide
Van facer cen libros sobre a vida antes
pa que chore túa avoa e logo ti os gardes
Van facer mil cousas que non son pa naide
porque naide vai queixarse cando todo acabe
Xa non queda tempo, é a fin do mundo
que nos pille agora aquí cantando todos xuntos
Naide ten a culpa, é a fin do mundo
non vai ser perfecto, pero estamos todos xuntos
É unha dor tan dulce, é a fin do mundo
que nos pille agora aquí cantando todos xuntos
E se existe un ceo, e se hai outro mundo
debe ser moi parecido a cando estamos xuntos
É unha sorte vela, é a fin do mundo
é o máis bonito que vivimos nunca xuntos
Sempre hai alguien triste, pero estamos xuntos
o futuro é noso aínda que non sexa xusto
Puido ser moito mellor, pero no fondo alégrame
que fose con vós
Debería ter sido mil veces mellor, pero non foi
tan malo grazas a vós”
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Julia Huete
Son artista plástica. Estudei Belas Artes en Pontevedra. Traballo en diferentes disciplinas, como
a pintura, o deseño e o mundo editorial, onde
teño feito cómic. Tiña a sensación de que todas
estas cousas non tiñan toda a relación que eu
desexaba. Agora son consciente de que o centro
do meu traballo é o xeito no que utilizo e comprendo a abstracción.

48

O cartel

Despois de visualizar o filme quedei con dous elementos moi concretos na cabeza: as imaxes da
lúa chea e a figura do ídolo que aparece na terceira parte. Este último interesoume por ser elemento catalizador, obxecto único e xerador de caos.
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Jesús Silva
Son graduado en Xornalismo pola USC, especializado en crítica cinematográfica e produción
audiovisual. Teño colaborado con distintos medios internacionais e organizacións como Cineuropa, o Premio de Cine LUX, FRED Film Radio
ou Europa Distribution. Actualmente son editor
para A Cuarta Parede, a primeira revista online
de crítica cinematográfica en lingua galega. En
2017 formei parte do xurado oficial da sección
Venice Days no Festival Internacional de Cine de
Venecia, como parte do programa 28 Times Cinema, e dende 2018 traballo como coordinador
editorial do proxecto para Cineuropa.
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URXA, de Carlos Piñeiro e Alfredo García Pinal

O 24 de novembro de 1989, no Teatro Cine
Fraga de Vigo, tiña lugar a estrea pública de
Urxa, escrita e dirixida por Carlos Piñeiro e Alfredo García Pinal, durante a segunda xornada
daquel fito histórico chamado Cinegalicia. Tal e
como apuntaban algunhas crónicas do momento, o filme partía dende o inicio como o “patiño
feo” (Acuña, 1989) da selección, e pasou relativamente desapercibido en comparación coas
outras dúas longametraxes que conformaron
o programa (Continental, de Xavier Villaverde,
e a Sempre Xonxa de Chano Piñeiro, que acaparou todas as miradas). Do mesmo xeito, ao
volver a ela 30 anos despois, posiblemente sexa
a obra que máis acusou o paso do tempo, resultando especialmente apropiado sometela a una
relectura contemporánea.
O filme está dividido en tres capítulos ou relatos
breves, ideados orixinalmente como curtametraxes independentes, que narran tres momentos na vida de Urxa (personaxe titular interpretada por Luma Gómez), unha muller con poderes
sobrenaturais que representa o estereotipo da
meiga na tradición galega. O primeiro deles, ‘O
medallón de Urxa’, está ambientado a comezos
do século XX e céntrase no traspaso de poderes
atávicos entre a vella sacerdotisa e a súa discípula, Ádega, a través dun macabro ritual. Este
primeiro relato encádrase no xénero fantástico,
valéndose do folclorismo galego para presentar unha historia con compoñentes simbólicos
sobre a custodia dos saberes tradicionais. O segundo capítulo, ‘O arcón de Petro Xesto’, é unha
adaptación dun relato de Carlos García Reigosa
que nos traslada ata os anos 40, presentando
unha historia de corte máis costumista. Nesta
ocasión atopámonos cun indiano que retorna
á súa vila natal e decide soterrar un baúl onde
aparentemente garda toda a fortuna que amasou no estranxeiro, desatando unha sorte de
febre do ouro entre os habitantes da vila. Urxa-Ádega, amiga da infancia e antigo interese
romántico do indiano, actúa como cómplice

axudando a preservar o seu segredo. Por último, ‘O ídolo de Mider’ (inspirado no relato de
Julio Cortázar ‘El ídolo de las cícladas’) é un conto de terror con trazos lovecraftianos centrado
nun grupo de arqueólogos que, tras descubrir
unhas antigas reliquias, acaba desatando unha
maldición ancestral.
A estrutura en tres episodios, unicamente ligados pola feble presenza de Urxa (que se vai facendo máis anecdótica a medida que avanza a
película), fai que a obra adoeza de certa irregularidade e falta de ritmo. Ademais do seu escaso
peso narrativo, a personaxe de Urxa nunca chega a funcionar como un auténtico elemento de
cohesión entre os tres relatos, que presentan un
guión un tanto confuso e inconexo. No momento da súa estrea, a maior parte da crítica amosouse indulxente ante estas carencias, destacando o escaso orzamento do filme e o apresurado
do proceso de reescritura e ensamblaxe das tres
historias nunha única longametraxe. Con todo,
as limitacións económicas e temporais dificilmente escusan algúns dos problemas de base
que tamén presenta o filme, e que teñen máis
que ver cun posicionamento ideolóxico e unha
interpretación concreta da nosa cultura.
A pesar de tratarse dun máis que loable intento
por abrir novas vías na cinematografía nacional (isto é, desenvolver unha sorte de cine de
xénero e serie B en lingua galega, que puidese
posicionarse e competir nun mercado global),
a explotación de certos tópicos populares supón unha estratexia canto menos problemática. Mentres que nun primeiro momento o filme pode resultar estimulante para un público
internacional polo seu “exotismo”, no fondo
presenta unha visión bastante limitada da iconografía e a sociedade galegas, así como dalgúns problemas históricos como a emigración
ou a represión (apenas esbozados nun segundo plano). A propia Urxa non é máis que unha
versión parcial e distorsionada da meiga rural,
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que responde a algunhas das descricións recollidas polo profesor Carmelo Lisón (1979): “mulleres de certa idade”, de “carácter irascible” e
“comportamento pouco cívico”, “vellas murmuradoras” e “entremetidas” de cuxa “actividade
maléfica” é necesario protexerse. Apréciase por
tanto un interese antropolóxico e unha vontade
real por internacionalizar a cultura galega, pero
ofrecendo unha imaxe superficial e restrinxida
a estereotipos.
Cabe destacar que, a excepción do director de
fotografía, Javier Serrano, o equipo do filme estaba integrado na súa totalidade por galegos.
Porén, resulta evidente a súa falta de experiencia á hora de acometer un proxecto destas características. A pesar de contar cun reparto solvente, no que sobresaen nomes como Miguel
de Lira, Ernesto Chao ou a propia Luma Gómez,
as interpretacións son en moitos casos excesivamente forzadas e teatrais, cando non lixeiramente paródicas, probablemente debido a certa
torpeza na dirección. Con todo, as virtudes de
Urxa tamén merecen ser destacadas. Máis aló
do voluntarismo e as boas intencións do proxecto, o filme de Piñeiro e García Pinal amosa un
apartado visual especialmente traballado, cun
deseño de produción e unha dirección de fotografía destacable. As composicións pictóricas de
inspiración paisaxista (especialmente no primeiro e segundo relatos), e o uso intelixente dunhas
luces e sombras acentuadas, axudan a construír
as distintas atmosferas da película e a suplir algunhas carencias de produción. Do mesmo xeito, a música de Alecrín revélase como outro dos
acertos do filme, aportando un carácter marcadamente autóctono e persoal a toda a obra.
Alén dunha análise puramente cinematográfica,
non debemos perder de vista o encaixe histórico
de Urxa nun proceso reivindicativo imprescindible para a conformación dun audiovisual propio,
que culminou naquelas xornadas de 1989. Como
sinalaba Gonzalo Vilas na súa crítica do filme,
“o simple feito de ir acumulando longametraxes
galegas será sempre válido, aínda que sexa para
establecer puntos de referencia, ou simplemente
crear un hábito de ver produtos galegos” (Vilas,
1989). Non obstante, o impulso que representou
para a nosa cultura un acontecemento da envergadura de Cinegalicia non deberían ser nunca
unha carta branca ao conformismo, senón unha
base sobre a que seguir construíndo un cinema
galego saudable e representativo, tan necesario
agora como hai tres décadas.
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Adrián Canoura
O meu traballo toma diferentes formas, desde as
performances visuais en directo, pezas musicales, e ata películas experimentais como Caerán
lóstregos do ceo (2018), Salitre nas veas (2017),
O porco e o seu espírito (2017) ou a máis recente REXISTROS (2019).

Caerán lóstregos do ceo vén de ser incluida
pola prestixiosa crítica e teórica do cinema de
vangarda Nicole Brenez como un dos mellores
traballos de 2018. Trato de afrontar proxectos
híbridos documentais e artísticos, que recorren
novos camiños en forma e contido, con certa
aproximación á antropoloxía ou etnografía máis
local. Estas obras pretenden desafiar os métodos
convencionais de producción cinematográfica,
tanto como deberían cruzar as líneas definitorias
entre as diversas formas artísticas. Os proxectos
nos que me enfoco transitan no borde aparente
entre documental e ficción.
Son tamén codirector da plataforma Raso Estudio con base en Madrid, onde sacamos varios
traballos discográficos en apenas dous anos de
vida, e impulsamos a primeira Mostra de Cinema Marítimo (Ultramar). As miñas obras pasaron
por festivais como o Nouveau Cinéma (Canada),
Curtas Vila do Conde, Tráverse Vidéo (Toulouse),
Lobo Fest (Brasilia), Fracto (Berlín), Filmadrid ou
Curtocircuito e PlayDoc entre outros. Veño de
ser premiado coa mellor película de Vangarda e
o premio Camira na edición 2018 de Filmadrid.
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Da morte nace a vida

Logo de ver, rever, e descompoñer Urxa, detectei
rapidamente cales eran os elementos que máis
me molaría tratar. A película circula por un arame
de misticismo no que me interesaba bucear, coa
lúa e o lume como elementos evocadores. Entón
a raíz do ritual que prepara Urxa, no que através
da morte nace a vida, preparo unha viaxe entre o
ritual e o nacemento da vida.
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Elba Souto
Con 7 anos comecei a cantar no coro infantil do
Orfeón Terra a Nosa en Santiago de Compostela.
Un ano despois, ingresei na escola de música de
Ames, na especialidade de violín, mesmo instrumento co que fago a proba de acceso ao CMUS
con 12 anos.
Graduada en Comunicación Audiovisual, conto
tamén co grao profesional de Canto Lírico e de
Violín. Sempre vinculada á música, aos 14 anos
comezo a tocar a guitarra e a cantar en grupos
de rock.
Despois de pasar por proxectos musicais anteriores, en 2019 publiquei os meus primeiros traballos en solitario nun novo proxecto de electrónica/
synth-pop baixo o nome de ELBA. Este mesmo estilo de composición e produción musical incluireino tamén no formato fílmico facendo bandas
sonoras e deseño sonoro para audiovisual.
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Urxa

As meigas, a maxia, a mitoloxía galega e en xeral a
atmosfera de escuridade e misticismo que envolve Urxa son elementos moi atractivos ao meu parecer e moi parecidos aos elementos estéticos e
musicais que eu adoito empregar á hora de crear
música. Polo tanto, facer unha canción a modo de
banda sonora para este filme viume como anel ao
dedo. Empreguei a música electrónica como base
e gravei voces para máis tarde romper co son da
pandereta e os sintetizadores.
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Roberta Vázquez
- imaxe do proxecto
Ola. Son Roberta Vázquez, unha ilustradora e
debuxante de comics actualmente traballando
dende Barcelona. Os meus clientes inclúen publicacións como Glamour, VICE, El País, Marie Claire, Líbero, Mongolia, El Jueves ou Ara, editoriais
como Xerais e outras empresas como Jägermeister, Winsor & Newton ou Movistar Series. Publico
mensualmente en Cactus Magazine e na revista
Cáñamo, ademais de en varios fanzines e publicacións underground. O meu primeiro libro ¡SOCORRO! acaba de saír este outubro, publicado por
Apa Apa Cómics.
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Camila Viéitez
- maquetación
Ola. Vin que Roberta saúda na sua biografía e
pensei que podería copiarllo para a miña. Menuda
portada bonita fixo para esta publicación. Bueno,
ao que imos: Chámome Camila e traballo como
ilustradora e deseñadora gráfica. Tamén dou
clases no IED. Dende hai algúns anos, autoedito
fanzines nos que exploro diferentes estéticas e
temáticas. Principalmente o costumismo, o misticismo e a autobiografía. Formo parte do colectivo
El Cosmonauta Tropical. Nacín no 92, medrei en
Compostela e teño dúas tartarugas.

Brais Romero
– coordinación
Andrés Sanjurjo
- produción da
presentación
Nacín na Coruña no 1993. Gradueime en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Burgos.
Continuei os meus estudos no Máster Documental de Creación na Universidade Pompeu Fabra no
que empecei a desenvolver a miña primeira longametraxe, Alén Mar, financiada grazas a unha
axuda de producción de talento audiovisual galego da AGADIC. Recentemente traballei como segundo de dirección no filme O que arde de Oliver
Laxe. Fun axudante de produción na produtora
chilena Forastero Films e despois fixen prácticas
profesionais en Zeitun Films. A miña peza O baile
dos redeiros, realizada nun obradoiro con Abbas
Kiarostami, foi exhibida en festivais e galerías de
arte a nivel internacional como o Farj Film Festival
(Teherán), a Galería Lar (Portugal) ou o Festival Enlaces (Bos Aires), e nacionais como o festival Cinema D’Autor (Barcelona) ou a Sala Rekalde (Bilbao)
entre outros.

Nacín no 1990 en Ferrol. Desde que fun pequeno sempre me gustou o cinema, supoño que por
iso ao final fixen Comunicación Audiovisual e non
Enxeñeiro Agrónomo como tiña pensado. A día
de hoxe séguenme a preguntar “a que te dedicas?”, e realmente nunca sei o que responder.
Fago crítica de cinema e vídeo ensaios, programo cinema e, ás veces, vexo filmes simplemente
porque me peta. Un día o meu pai díxome que se
tivese nacido décadas antes tería traballo asegurado; pero nacín nos noventa, vivo en medio da
precariedade, e, ás veces, penso naquel sketch de
Vaya semanita no que expoñían nunha galería
de arte un contrato indefinido.
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Cibrán Tenreiro
– coordinación
Nacín en Oleiros en 1990. Os traballos polos que
cobrei ata agora foron community manager, axudante de comunicación, monitor de atletismo,
profesor de comunicación, xornalista, programador (de cine), bolseiro da universidade, músico,
vendedor de tickets nunha feira gastronómica e
non sei se algo máis. Como a maioría son traballos mal pagados, penso que serven para definir
un pouco o que son: o que máis me gusta facer
é falar e case todo o que fago son cousas derivadas diso, coa idea de establecer comunicación
con alguén.

O proxecto Cinegalicia 2019 foi organizado por A
Cuarta Parede co apoio da Deputación da Coruña.
Esta publicación foi impresa na Coruña en decembro de 2019.
Grazas a Anxos Fazáns, que colaborou con Charles
Rapante na creación na música para Continental;
e tamén a Ángel Suanzes, Ángel Santos, Andrea
Villa, Cor Dixital, María Yáñez, Miriam Rodríguez,
Novos Cinemas, ‘Pispa’, Raquel Martínez, Susi
Quintela e Xavier Campos.
Podes acceder aos traballos que non poden
reproducirse en papel (e aos outros tamén) en
www.acuartaparede.com/cinegalicia/
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