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��IAGO MARTÍNEZA contundencia delata a 
Martin Pawley: “No úl-

timo ano, a etiqueta do Novo Cinema Gale-
go consolidou se de maneira espectacular”. 
O crítico que arriscou o 31 de decembro de 
2009 a primeira quiniela deste fenómeno a 
medio camiño entre o exercicio crítico e o 
activismo segue a sumar acertos. Cando se 
cumpre un ano da entrada “histórica” de Oli-
ver Laxe na Quinzaine des Réalisateurs do 
Festival de Cannes –de onde saiu coa beizón 
dos críticos, o premio Fipresci– e coincidindo 
coa estrea de Todos vós sodes capitáns (2010) 
nas salas comerciais españolas –A Coruña, 
Madrid e Barcelona–, o colaborador de Xor-
nal xa pode riscar outra casilla. Xurxo Chi-
rro vén de se coar con Vikingland na axen-
da do prestixioso Jean-Pierre Rehm, director 
do Festival Internacional de Documental de 
Marsella (FIDMarseille) e pope do xénero. “É 
o terceiro fito máis importante da historia 
do cine galego”, explica Pawley, “despois da 
presenza de Peque Varela en Sundance con 
1977 e a de Oliver Laxe en Cannes”.

Xurxo Chirro é o alcume artístico de Xur-
xo González (A Guarda, 1973), un dos pro-
motores da etiqueta Novo Cinema Galego 
xunto a Martin Pawley e o tamén crítico –e 
programador do CGAI– José Manuel Sande. 
Hai un ano contribuía nestas mesmas páxi-
nas a seleccionar os nomes máis importantes 
do que segue a considerar “o momento máis 
grande da historia do cinema galego”. Hoxe 
está do outro lado da 
gravadora, como ci-
neasta, a carón da fe-
rrolá Peque Varela e 
o galego-parisiense 
Oliver Laxe. Non é 
o único movemento 
na superficie do Novo 
Cinema Galego.

Cando a estrea de Todos vós sodes capitáns 
en La Croisette disparou o optimismo, o de-
do de Pawley estaba sobre Eloy Enciso. O ci-
neasta (Meira, Lugo, 1975) formaba parte, a 
carón de Peque Varela, Oliver Laxe, Alberte 
Pagán e Ángel Santos, do que os autores inte-
lectuais da etiqueta consideraban o mascarón 
de proa da xeración de cineastas chamada a 
protagonizar o futuro do audiovisual galego. 
Aínda máis: Pawley sinalábao como o encar-
gado de recoller o testemuño de Oliver Laxe 

no circuíto internacional de festivais da man 
de Arraianos. “A película vai con retraso”, con-
fesa hoxe Pawley, “pero neste tempo aparece-
ron ou se reforzaron outros nomes”.

Sande concorda co diagnóstico. No espa-
zo rozado por Alberte Pagán (O Carballiño, 
1965), á marxe dos modos de produción do-
minantes, acaroados á autoprodución e a au-
toxestión e non conciliados cos xéneros na-

rrativos tradicionais, 
circulan hoxe outros 
cineastas. Algúns xa 
estaban na periferia 
daquela primeira nó-
mina e agora adqui-
ren un maior prota-
gonismo. É o caso 
de Lois Patiño (Vi-

go, 1983), que xa pasou polos Rencontres 
Internationales Paris/Berlin/Madrid e anda 
enleado en varios proxectos. Ou de Marcos 
Nine (A Illa de Arousa, 1977), que espera ter 
rematado nun mes o seu ambicioso proxecto 
La Brecha. Ou mesmo de Sandra Sánchez 
(Narón, 1970), algo máis veterana, que estes 
días difundiu a través da rede un pequeno 
adianto de Tralas luces (2011).

A falta de que a Consellaría de Cultura re-
solva a convocatoria de axudas á promoción 
do talento audiovisual, da que saíron pelícu-
las como Todos vós sodes capitáns, os críticos 
destacan tamén o potencial dos inminentes 
–ou recentes– traballos de Víctor Hugo Seoa-
ne (Vigo, 1982) –ultima un filme realizado 
na escola O Pelouro con Jaione Camborda 
Coll, Rafa Xaneiro e Gabriela Acosta–, Al-
berte Pagán –A pedra do lobo–, Ángel San-
tos (Marín, 1976) –Adolescentes–, Ramiro 
Ledo (Lugo, 1981) –O proceso de Artaud–, 
Lara Bacelo (Mos, 1981), We Are QQ –Vi-
cente Vázquez e Usue Arrieta, con Canedo 
e 90 grados–, Ana Domínguez –Os fillos da 
vide–, Rubén Pardiñas (Vigo, 1976) –Gaitei-
ro!–, Pela del Álamo (Madrid, 1979) –Nacio-
nal VI– ou Alberto Gracia.

NOVOS ESPAZOS DE VISIBILIZACIÓN

Máis alá dos nomes e as quinielas, hai outros 
procesos abertos arredor do Novo Cinema 
Galego. “Era unha etiqueta deliberadamente 
provocadora”, recoñece Pawley. “Tratábase 
de obrigar os medios a tomar en serio a todos 
estes cineastas e a arroupalos. Un ano despois, 

Os capitáns 
detrás dos capitáns

A primeira película de Oliver Laxe chega ás salas de cine 
cando se cumpre un ano do seu paso por Cannes. Que foi 

dende entón do Novo Cinema Galego?

“A primeira pregunta é: que faría o 
Institut do Cinema Català con esta 
nómina de realizadores? A segunda é: 
que está a facer Agadic?”

“A presenza de ‘Vikingland’ en 
Marsella é o terceiro fito máis 

importante da historia do cine galego 
tras Peque Varela e Oliver Laxe”

Peque Varela faise 
un oco no Festival 
de Sundance

Xaneiro de 2008

A

A fer ro lá  Peque 
Varela participou en 
dous dos momentos 
‘ fundacionais’ do 
Novo Cinema Galego: 
compartiu o palmarés 
da primeira edición 
de Fi lminho con 
outros dos creadores 
destacados da súa 
xeración e puxo o primeiro marco a nivel 
internacional cando foi seleccionada con ‘1977’ 
no Festival de Sundance (2008). Na actualidade 
pasea por outros certames, nalgún caso con 
premio, con ‘Gato encerrado’ (2010).
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Cartel oficial de ‘Todos vós sodes capitáns’, 
o debut de Oliver Laxe, nos cines Filmax da 
Coruña, onde se estreou esta fin de semana
Foto: Amador Lorenzo

hai xa unha mínima corrente de simpatía, o 
que non é pouco nun país onde a cultura está 
pexada pola envexa. Poderíase dicir que un 
está cómodo debaixo do paraugas do Novo 
Cinema Galego”. Esa corrente de simpatía é 
menos evidente nos medios que noutro tipo de 
institucións como o CGAI, por onde pasaron 
a maioría destes traballos, ou o CGAC, que 
vén de rematar un ciclo dedicado en exclusi-
va ao movemento e que terá continuidade o 
ano vindeiro. A Universidade de Vigo tamén 
se achegou cunha serie de encontros cos au-
tores e incluso Culturgal lles abriu o Pazo da 
Cultura de Pontevedra en 2010.

As características apuntadas hai un ano 
polos tres críticos en Xornal de Galicia se-
guen vixentes. “Se acaso”, matiza Sande, “cun 
reforzamento do carácter político nalgúns 
casos, como pode ilustrar a participación de 
moitos deles [Pagán, Nine ou Chirro, entre 
outros] nun filme colectivo en proceso arre-
dor da experiencia do Centro Social Okupa-
do As Atochas da Coruña”. O que vai mar-
cando a pauta é a propia dinámica do campo 
audiovisual –os premios, as convocatorias 
de axudas, as seccións a concurso dos fes-
tivais– e o ritmo dos propios creadores e as 
súas producións, que non están sometidas aos 
estritos tempos do cinema industrial. Como 
recoñecía Xurxo Chirro esta semana nunha 
entrevista, “a maior plusvalía hoxe na obra 
cinematográfica é o tempo”.

As cousas van amodo, e non só para Eloy 
Enciso e a prometedora Arraianos. Malia 
ao aval dos críticos na Quinzaine des Rea-
lisateurs, Oliver Laxe tivo que agardar un 
ano, até esta mesma semana, para ver a súa 
primeira longametraxe nas salas de cine. O 
seu tímido desembarco nos espazos tradi-
cionais de exhibición –nada raro no século 
do cinema invisíbel e as carteleiras devas-
tadas pola imaxe única– serve como coar-
tada para repasar a fortuna da etiqueta que 
o acompaña dende entón. Mais tamén para 
pensar outra vez o futuro a carón de Xurxo 
Chirro e o seu titánico Vikingland, un filme 
sen presuposto nin equipo técnico que en 
xullo se medirá con Lech Kowalski e outros 
18 cineastas en Marsella. “Non nos ten que 
mortificar o exceso de ambición”, arrisca es-
ta vez Martin Pawley. “A primeira pregun-
ta é: que faría o Institut del Cinema Català 
con esta nómina de realizadores? A segun-
da: que está a facer a Agadic?”. �

Oliver Laxe gaña
o premio Fipresci 
en Cannes

Xurxo González 
entra a concurso 
en FIDMarseille

Serán os ‘Arraianos’ 
de Eloy Enciso quen 
tomen o relevo?

Maio de 2010 Xuño de 2011

Futuro

A PROXECCIÓN INTERNACIONAL DO NOVO CINEMA GALEGO

‘Todos vós sodes 
capitáns’ saiu de La 
Croisette co premio 
F ip re sc i ,  o  dos 
críticos, e iniciou un 
periplo internacional 
salferido por outros 
recoñecementos. Até 
esta semana, a Oliver 
Laxe resistíanselle as 
salas comerciais, incluso en Galicia. Xusto cando 
se cumpre un ano da súa estrea na Quinzaine 
des Réalisateurs de Cannes, o debut do galego 
chega por fin ás pantallas dos cines en Madrid, 
Barcelona e A Coruña.

De autor intelectual 
da etiqueta Novo 
Cinema Galego con 
Martin Pawley e José 
Manuel Sande, Xurxo 
González –Xurxo 
Chirro, nos créditos 
da súa filmografía– 
pasa ao primeiro 
plano con ‘Vikingland’. 
O prestixioso FIDMarseille, un dos máis 
importantes certames de cinema documental 
do mundo, dirixido polo influente Jean-Pierre 
Rehm, seleccionou a película do cineasta da 
Guarda para a súa sección oficial.

A quiniela, hai un ano, pasaba por ‘Arraianos’. 
A fita do lugués Eloy Enciso estaba chamada, 
a xuízo de Martin Pawley, a relevar á de Oliver 
Laxe no circuíto internacional de festivais. De 
momento, non está lista. No seu lugar, e a carón 
de ‘Vikingland’, que ten asegurado o paso por 
media ducia de festivais de referencia ademais 
do de Marsella, hai unha presada de procesos 
e cineastas prometedores. Dende o veterano 
Alberte Pagán con ‘A pedra do lobo’ até o máis 
mozo Lois Patiño, enleado en varios proxectos, 
pasando por Marcos Nine (‘La Brecha’), Sandra 
Sánchez (‘Tralas luces’), Víctor Hugo Seoane, 
Ángel Santos (‘Adolescentes’), Ramiro Ledo 
(‘O proceso de Artaud’), Lara Bacelo,  We 
Are QQ (Vicente Vázquez e Usue Arrieta, con 
‘Canedo’ e ‘90 grados’), Ana Domínguez (‘Os 
fillos da vide’), Rubén Pardiñas (‘Gaiteiro!’), 
Pela del Álamo (‘Nacional VI’) ou Alberto 
Gracia. Colectivamente, porén, o futuro non se 
resolve unicamente nos nomes e os premios. 
A visibilización do que se deu en chamar Novo 
Cinema Galego pasa tamén pola curiosidade das 
institucións –o CGAC, o CGAI e a Universidade 
de Vigo xa a manifestaron–, a atención dos 
medios e a sedución dos públicos.


