
CICLO Un curso da Universidade de Vigo indaga na "efervescencia" do "novo cine
galego" a través de directores como Alberte Pagán, Óliver ! axe ou Susana Rei

Francotradores da imaxe
Nades nos setenta,
fo~~íro.se fóPa de
Ga|icia e comparten a
|ibePflade creativa e a
modernidade tílmica

Vanesa OflveJra ¯ Santiago

Peque Varela, Óliver Laxe, Pablo
Millán, Alberte Pagán, Remiro Le-
do, Susana Rei... Son só algúns dos
nomes do "novo einema galego"
segundo o ven José Manuel San-
de, Martín Pawley e Xurxo Gonzá-
lez, que dirixen un curso que inda-
ga na "efervescencia" destes crea-
dores nados a finais dos setenta e
formados, a maioría, fóra de Geli-
cia. O curso, que se celebra até o 3
de decembro na Casa das Campás,
do Campns de Pontevedra da Uni-
versidade de Vigo, indúe proxee-
cións e coloquios nos que se ana-
liza a importancia, entre outros,
da partida de exudas da desapa-
recida Axeneia Audiovisual Gale-
ga (AAG) no desenvolvemento dos
filmes destes novos creadores.

Ao ver de Sande, programa-
dor do CGAI, es eoñecidas como
exudas de "promoción do talento"
concedidas pola AAG en 2008 fo-
ron "fundamentais" para que esta
xeración de cineastas puideran le-
var adiante os seus proxectos. Na
súa opinión, a imaxe tan deostada
e crítieada da Axencia -creada e
xestionada polas forzas naciona-
listas do bipartito-"non se corres-
ponde coa realidade". Este orga-
nismo "funcionou de xeito estable
e permitiu poñer en contacto es
exudas co eido profesional". Por
iso, Sande defende a idea de que a
actual Administración "siga inves-
rtindo" neste tipo de subvencións.
"Este tipo de cine demostrou que
é rendible, ao seu paso por festi-
veis e outro tipo de foros, polo
pouco custo que implica e a gran
creatividade dos seus creadores ",
asegura.

O punto referencial "destas
exudas ao talento" é "a longa de
Óliver Laxe, ’Todos vós sodes ca-
pitáns’, que foi premiada en Can-
nes", apunta Sande. Cineastas que
rompen coas "liñas tradicionais de
produción no caso galego como
co cine narrativo", e se achegan a
formatos documentais e á estética
experimental, dando lugar a unha
grande heteroxeneidade e plurali-
dade de Pr0Postas fílmicas.

"Rompen coa idea
tradicional de ficción"
"Superan a febleza que supón a
falta de medios grazas ás posibi-
lidades que ofrecen as hoyas tec-
noloxías, que abaratan custos. Son
creadores cunha ampla cultura ci-
nematográfica, que rompen coa
idea tradicional de ficción, case
como francotiradores da imaxe",

Fotogramas de ’Na distancia’ de V~ctor Hugo Seoane, arriba, e ’Ejercicios Capitales’ do dúo Weareqq
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Heteroxeneidade entre os
consolidados e os emerxentes
0 curso arrincou ovenres pa-
sado, dia 15 coa proxección de
2977de Peque Varela e París #
de Óliver Laxe. 0 vindeiro ven-
res, dia 22, baixo o epigrafe Te
rritorios, asistirán ás proxec-
cións Vicente Vázquez e Usue
Arrieta, coñecidos como o dúo
Weareqq, que presentarán os
seus últimos traballos, rnoi cer-
canos á experirnentación.

0 vindeiro dia 29, o ciclo
continúa coa presenza de Ma-
nolo González, o ex presidente
da Axencia Audiovisual Galega.
Ademais, exhibiranse os filmes
Fotum de Pablo Millán e Cousas
de Kulechov de Susana Rei.

Baixo o epigrafe No des-
euberto proxectaranse o 5 de
novembro os últimos titu}os
de Victor Hugo Seoane, El vai-
vén e No distoncia. 0 dia 12 de
novembro, a Reciclaxe virá da
man de Ramiro Ledo e do seu
Proceso de Artaud xunto con

Cellu&r movie de Xurxo Chirro
e Varono de Lata BaceJo.

Cinefilia é o titulo das outras
dúas proxeccións que terán lu-
gar o día 15 de novembro, da
man de Ángel Santos que pre-
sentará SamyJuon e 0 caza
dor. A antepenúltima sesión do
curso celebrarase o 26 de no-
vembro. Adicado ás relacións
entre cine e video dixital, An-
tón Caeiro levará a Pontevedra
a súa Merenda de nejros e AI-
berte Pagán, Pó de estre&s.

Finalmente, o 3 de decern-
bro, o curso rematará cun con
cerro de Carlos AiberLo Alonso
e Roger de Flor, que presenta-
rán a Iongametraxe documen
tal Noturalidade silvestre, un
ha homenaxe aos rnúsicos de
vocación.

Suso Novás coordina o cur-
so, no que todas as proxeccións
irán acompañadas Lamén dun
coloquio.

explica Sande. Os novos cineas-
tas galegos eonverxen tamén, ao
seu ver, na súa"liberdade creativa
e nos hOyOS métodos de traballo
e produceión, eliminando proce-
sos como a rodaxe ou mesturan-
do xéneros". De feito, en moitos
dos seus filmes a liña narrativa
desaparece fronte a outras propos-
tas como"diarios, ensaios ou auto-
biografías".

O carácter alternativo das súas
cintas implica tamén a busca de
"circuitos paralelos de exhibición",
na maioría dos casos, alleos á in-
dustria cinematográfica controla-
da, por outra parte, por grandes
produtoras nortamericañas.

Precisamente por terse forma-
do moitos deles fóra de Galicia
iso permítelles, ao ver de Sande,
ter unha mejor "sintonía coa mo-
dernidade film/ca". Unha visión
que se traslada aos seus filmes
por medio da experimentación
que, segundo o programador do
CGA1, "se explora máis que nun-
ca". "Moitos deles traballan sobre
os seus propios procesos, recorren
a unha morea de medios e recur-
sos narrativos, algo que os achega
máis á vangarda", asegura. ̄

O.J.D 
E.G. Data

Data: 19/10/2010 
Secçom: MARÉ
Página: 31

8CINE INDUSTRIA


