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Umha nuvem de mosquitos 

Alberte Pagán 

 

 

Imaginade um olho que nom responda ao nome de todo mas que tenha que conhecer cada 

objecto que topa na vida através de umha aventura da percepçom. Quantas cores há num campo de 

erva para o bebé que agatunha e que desconhece a palavra “Verde”? Imaginade um mundo antes de 

“ao princípio foi a palavra”. 

 

Assi começam as Metáforas sobre a visom de Stan Brakhage. 

Quantas cores contém um arco da velha para um olho “nom tutelado”? Todas as 

possíveis. Infinitas. Por que só vemos “sete” cores? Porque a palavra instrui-nos desse 

jeito. 

Duas mulheres conversam, perdidas no bosque, ao início de Arraianos (Eloy Enciso 

Cachafeiro, 2012) num diálogo tirado da obra O bosque (1977) de Jenaro Marinhas del 

Valle): 
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—Mira estas árvores. Mira-as bem. 

—Bah! Todas as árvores som iguais. 

—Que despropósito! Nunca um castinheiro semelha um eucalipto. Todo neles é diferente. Até o 

cheiro. Ou nom é? Como pode um pinheiro ser igual que um castinheiro? 

—Pois é, ainda que tu nom o entendas. 

—Será como dis, pero eu vejo-lhe diferenças. 

—As mulheres coma ti nom vem mais que diferenças, matizes, cousas miúdas que nom tenhem 

importância. Tendes que vos acostumar a ver o mundo e a humanidade sem complexidades, em 

bloque, que nom se esmigalhe, e assi quando digamos “pedra”, “árvore”, “home”, saberemos o que é. 

Se andamos com distingos, quantas classes de pedras, quantas classes de árvores ou quantas 

classes de homes pode haver? 

—Com isso nom penso que simplifiquemos o universo. 

—Nom, pero tu nunca estás certo de nada, nunca decides se avançar ou retroceder, se ir à 

direita ou à esquerda. Sem mim ficarias chantada no sítio, até botar raízes como umha destas 

árvores. 

—Inda vindo, que levamos conseguido até agora? 

—Isso mesmo, ir e vir, loitar. 

 

Se só nos fixamos nas diferenças nunca poderemos entender a categoria ÁRVORE, 

mas se prescindimos delas corremos o risco de cair numha empobrecedora 

simplificaçom e uniformizaçom. Porque nom é o mesmo um souto que umha plantaçom 

de eucaliptos, nom tem o mesmo significado político, económico e social umha fraga 

que um cultivo de pinheiros. Os primeiros, fragas e soutos, conformam paisage e 

perduram no tempo; os segundos nom som bosque, senom cultivos destinados à tala e 

ao comércio efémero. O cinema artístico conforma paisages culturais que perduram na 

história; o cinema industrial, mais efémero, nom é arte, senom cultivos comerciais, 

objectos de consumo desbotáveis. 

Desde que em 2010 os críticos cinematográficos Xurxo González, José Manuel 

Sande (co-guionista de Arraianos) e Martin Pawley cunhárom o termo “Novo cinema 

galego” parece que todo o cinema alternativo à indústria (e mesmo algum industrial) 

que se fai na Galiza do S XXI adquire umha coerência especial, da que na realidade 

carece. A etiqueta, que demonstrou ser umha excelente ferramenta de mercadotécnia, 

visibilizou umha prática cinematográfica que habitava terras alternativas e que 

sobrevivia em projecçons semi-privadas, na Rede, nalgum cineclube ou directamente 

prescindia de qualquer projecçom pública. Mas simultaneamente esta mesma etiqueta 

impunha umha uniformidade, na visom e na interpretaçom externas, que nom tinha. É o 

poder da palavra. Mesmo nom é a primeira vez que escoito falar do cinema “prévio ao  
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“Mira estas árvores”. Arraianos (Eloy Enciso, 2012) 

 

Novo cinema galego”, em referência a aquelas películas anteriores a 2010, é dizer, 

anteriores à criaçom da etiqueta; como se todo o novo cinema galego estivesse à espera 

de que alguém o invocasse com a palavra mágica para poder surgir das profundidades; 

como se primeiro fosse a palavra, o nome, nacido da nada, e despois as películas que lhe 

dam corpo; como se todo nacesse co invento da etiqueta, e nom existissem umhas 

propostas cinematográficas que levavam um lustro praticando-se e às que cumpria dar-

lhes nome. O poder da palavra. 

A etiqueta, do mesmo jeito, falsifica a história, porque implica umha nova etapa 

numha evoluçom que a crítica pretende causal e contínua (uns movimentos dam orige a 

outros, umhas obras influem noutras) e que na realidade, como as cores do arco de 

velha, é continua, sem fronteiras, sem portas de entrada ou saída. Isto acontece com 

todas as histórias e em todos os territórios: a palavra é útil para catalogar, mas a costa de 

umha falsidade congênita, tanto se falamos de movimentos e geraçons como de histórias 

e evoluçons. Há mais pontos de contacto e mais continuidade entre o vídeo galego dos 

anos oitenta e noventa e o Novo cinema galego do que quiçá sejamos conscientes. 

Ambos movimentos chegam a solapar-se; em ambos casos a presença e o 

reconhecimento fora das nossas fronteiras foi significativo e quiçá determinante na sua 

valoraçom interna; e tanto um como outro fórom possíveis, em grande medida, graças 

às ajudas da administraçom autonómica. 
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Quando se afirma que o cinema galego nom existe (afortunadamente este verbo 

começa a conjugar-se em passado) o que se quer dizer é que nom existe umha indústria 

cinematográfica galega. Esta ausência de infra-estrutura capitalista obviamente 

prejudicou ao longo da história a expressom cinematográfica galega; mas ao mesmo 

tempo as poucas experiências audiovisuais que conseguiam levar-se a cabo faziam-se 

desde a liberdade do franco-tirador, fosse este um José Sellier filmando a primeira 

película galega e espanhola, o Enterro do General Sánchez Bregua, em 1897; um 

Carlos Velos rodando Galicia em 1936; o Antonio Román d’O carro e o home (1940); 

um José Ernesto Díaz-Noriega fazendo o seu cinema amador e experimental; ou um 

Eugenio Granell pintando e rascando directamente o acetato a princípios dos anos 

sesenta. 

Nom será até a década de 1980 que se poda falar de um grupo de cineastas como tal, 

ou mais bem videastas, ou na realidade cineastas e aspirantes a cineastas que utilizam 

como suporte o cada vez mais acessível vídeo analógico. Os franco-tiradores vam-se 

fazendo, aos poucos, mais numerosos e vam-se agrupando a medida que as tecnologias 

o vam permitindo, mas sempre ante a ausência de umha indústria cinematográfica 

galega. 

A oportunidade criativa à que invita o vídeo, nom constringida polas exigências da 

indústria e portanto do mercado, calhará no S XXI graças a umha maior 

democratizaçom das novas tecnologias e às facilidades que estas implicam (umha 

pequena cámara de vídeo digital e um computador persoal é o único que cumpre para a 

criaçom cinematográfica). Por outra banda, as novas e novos criadores tenhem um 

acesso à história do cinema e do vídeo experimentais como nunca antes. E essa 

aprendizage nom pode deixar de incidir tanto nos modelos de produçom como nas 

formas artísticas. Quando, em 1999, programei umha semana de cinema experimental 

(Introduçom aos clássicos do cinema experimental) no CGAI corunhês e no CGAC 

compostelám, nom existia a possibilidade de que o público, mesmo o especializado, 

conhecesse de antemao as películas escolheitas, a nom ser que se tivesse deslocado às 

cooperativas de cineastas de Londres ou Nova York. Desde há uns anos todas essas 

obras som acessíveis na Rede ou estám editadas em DVD e mesmo vários dos cineastas 

seleccionados (Peter Kubelka, Taka Iimura, Barbara Hammer, José Antonio Sistiaga, 

Javier Aguirre) acabariam pisando terra galega em congressos e festivais. Mudam os 

tempos, mudam os públicos e mudam as expressons artísticas. 
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E é assi, através da acessibilidade dos meios de produçom e da história do cinema, 

como os franco-tiradores se converterám numha nuvem de mosquitos que acabará por 

chamar a atençom de festivais e crítica e propiciará o nacimento de umha produçom 

galega semi-industrial, ainda incipiente, que, a diferença das produtoras tradicionais, se 

preocupa mais pola valia artística que polo rendimento económico das suas produçons: 

o Novo cinema galego fai-se adulto. 

Mas nom caiamos na tentaçom de pensar que o mosquito nom é mais que umha 

etapa do crecimento do moscardo, em vez de um ser com entidade própria. Sempre 

haverá artistas que arriscam esteticamente nas suas primeiras obras, curtas e persoais, 

como carta de apresentaçom para a indústria. As curtas narrativas (a Mamasunción de 

Chano Piñeiro, 1984) como trampolim para as longas de ficçom (Sempre Xonxa, 1989), 

o vídeo artístico (Veneno puro, de Xavier Villaverde, 1984) como porta para a 

produçom comercial (Continental, 1990), o ensaio criativo (Denantes, de Manuel Abad, 

1984) como tarjeta de apresentaçom para a realizaçom na televisom pública (Luar), a 

animaçom experimental (Numeralia, de Eloy Lozano, 1988) como prólogo do cinema 

comercial (Las bellas durmientes, 2001). Semelha que a vontade de grande parte destes 

cineastas é a de entrar na engrenage industrial e nos modelos narrativos profissionais 

convencionais; umha legítima aspiraçom à profissionalizaçom, mágoa que seja a costa 

das pretensons artísticas iniciais. 

O vídeo galego dos anos oitenta foi o melhor cinema feito na Galiza do S XX. 

Menos oneroso que o poliéster, permitiu umha maior liberdade criativa. Mas já vimos 

como Villaverde e Abad, aos que haveria que acrecentar a Antón Reixa e outros 

(comparemos o seu Salvamento e socorrismo, vídeo de 1985, coa sua longa comercial O 

lapis do carpinteiro, de 2002), acabárom trabalhando segundo os modelos comerciais 

imperantes (cuns resultados estéticos, quando menos, bastante inferiores às suas 

criaçons videográficas). A profissionalizaçom parece implicar a renúncia às aspiraçons 

artísticas, algo facilmente demonstrável ao comprovar que, umha vez admitidos no seo 

da indústria, nom voltam a sentir a necessidade de realizar peças artísticas como aquelas 

que lhes dérom reconhecimento num princípio. Som peças que ficam, portanto, como 

estádios de transiçom para outra cousa, como exercícios de aprendizage sem entidade 

própria; som obras transitivas e nom substantivas, desde o ponto de vista da indústria. A 

apreciaçom crítica di-nos o contrário: em muitos casos essas obras iniciais, funcionais, 

som o único de valor estético e artístico que figérom muitos destes cineastas. 
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A princípios do S XXI o novo cinema galego parece que permite, por vez primeira 

na história, a compatibilizaçom da profissionalizaçom coas aspiraçons artísticas. Neste 

ano 2017 no que escrevo Xacio Baño, Oliver Laxe, Lois Patiño, Eloy Enciso e outros 

estám a rodar, baixo o pára-chuvas de umha produtora, senlhas longametrages. Bem 

através do salário durante as rodages, bem através da presença e prémios em festivais 

(que garantem por outra banda umha financiaçom posterior), bem através da impartiçom 

de cursos, ou através da presença em galerias de arte e museus, parece que as nossas e 

os nossos cineastas começam a poder o que se di “dedicar-se ao cinema”, é dizer, viver, 

melhor ou pior, del, é dizer, voltar-se “profissionais”. 

E, como dizia, por primeira vez parece que é a indústria (ainda que se trate de umha 

indústria de novo cunho, jovem e fresca como o novo cinema co que pretende aliar-se) a 

que se achega às propostas estéticas desta manchea de criadoras e criadores: nom som 

os cineastas, como no passado, os que se adaptam às exigências do mercado, senom que 

é o mercado o que se aproxima e comercializa umhas propostas já existentes. O debate 

seria até que ponto esta situaçom se pode manter sem que o mercado (a indústria) acabe 

modificando as intençons originais. A opressom do dinheiro pode ser mui intensa. 

O Novo cinema galego, como outros movimentos na história de cinema galego, 

naceu como um grupo dispar de franco-tiradores, que ao fazer-se numeroso começou a 

chamar a atençom e converteu-se numha nuvem de mosquitos que, na sua massa, 

semelha ser umha entidade compacta, mas que nom deixa de ser a soma de 

individualidades moi diferentes entre si. 

É o contexto, as tecnologias, e mesmo a institucionalizaçom de lugares de 

projecçom (Cineclubes de Compostela e Pontevedra, Liceu Mutante de Pontevedra, 

CGAI, a Mostra (S8)...), o que lhe dá umha pátina de fenómeno “geracional”; mas nem 

sequer as idades das nossas cineastas som parelhas (cotejemos as datas de nacimento de 

Margarita Ledo e de Carla Andrade, por exemplo). De igual jeito, as propostas 

cinematográficas som totalmente dispares: comparemos as breves películas 

experimentais feitas sobre poliéster de Lucía Vilela ou Miguel Mariño co documentário 

digital de Lois Patiño Costa da Morte; ou as ficçons exóticas e analógicas de Oliver 

Laxe com as narrativas digitais semi-autobiográficas ou diarísticas de Eloy Domínguez 

Serén. 

A grande variedade de formatos, suportes, interesses e resultados redunda na riqueza 

do novo cinema galego. A etiqueta, “Novo cinema galego”, é capaz de digeri-lo todo. 

Mas paremo-nos por um instante na definiçom (redactada originalmente por Xurxo 
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González) que a página Novo Cinema Galego fai do mesmo. Seria Novo cinema galego 

aquel: 

— cinema nom industrial, artesanal, amador ou cooperativo (“modelos de produçom 

que difirem dos parámetros industriais”). 

— cinema estilisticamente vanguardista, nom convencional, experimental (“utiliza-

çom de linguages anovadoras que ponderam a experimentaçom”). 

— cinema militante com vocaçom galega (“existência de um valor mais alá do feito 

puramente fílmico, que ajuda a desenvolver e potenciar este tipo de cinema na Galiza”). 

Como vemos, é umha definiçom reducionista que, de aplicar-se estritamente, 

limitaria o Novo cinema galego a umha manchea de filmes. A mesma página sugere que 

o Novo cinema galego seria tamém um fenómeno temporal, restringido à década que vai 

de 2005 a 2015 (esses som os anos que cobre a cronologia da página). O que veu, ou 

venha, despois som conseqüências do Novo cinema galego, epígonos, sucessores, 

reboque... mas nom, estritamente, Novo cinema galego. 

Resumindo, a boa acolhida da obra de Xurxo Chirro, Xacio Baño, Eloy Enciso, Lois 

Patiño e Oliver Laxe, entre outros e outras, em festivais internacionais de prestígio, é 

dizer, o éxito crítico do Novo cinema galego, empurra-o inexoravelmente cara à 

indústria. Mas, por primeira vez, nace, aparelhada ao Novo cinema galego, umha série 

de produtoras sensíveis a um cinema artístico que permitem a possibilidade de um 

cinema industrial artístico, de autor(a), de qualidade, até agora inexistente na Galiza e 

que surge com a promessa de ficar. É um cinema industrial mas persoal, de pequeno 

orçamento mas ambicioso estilisticamente, um cinema de festivais que aspira a buscar 

um oco nas salas comerciais, um cinema que pode ser documentário ou narrativo, 

ensaístico ou poético, e que, em muitos casos, se sente cómodo tanto na sala de cinema 

como na galeria de arte. 

Mas a medida que se adentra nos lamacentos terrenos do capital o Novo cinema 

galego corre o perigo de deixar polo caminho como peage parte do seu ADN 

experimental. Este cinema industrial de qualidade é um modelo que é bemvido, por 

necessário e (no nosso país) novidoso, e quiçá conserve a etiqueta baixo a que naceu. 

Segundo a definiçom mencionada antes, a maior número de persoal técnico durante 

umha rodage, menor é a possibilidade de entrar na categoria. É possível que no futuro 

haja um transvase de significado e a etiqueta cámbie de objecto e passe a definir esse 

modelo industrial de cinema artístico, de festivais, deixando esquecido, escurecido e 

sem nome o cinema persoal e experimental que lhe deu vida; um cinema que, talvez, 
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resista como simples canteira de novas e novos cineastas, reproduzindo os velhos 

esquemas: a curtametrage (Mamasunción, Veneno Puro) como carta de apresentaçom 

para a longa comercial (Sempre Xonxa, Continental); o novo cinema galego amador e 

experimental como preámbulo dum Novo Cinema Galego industrial. 

Seja como for, tenham o nome que tenham, ambos modelos cinematográficos, o 

persoal e experimental, e o de festival, industrial e comercial, som necessários e tenhem 

a capacidade de conviver e enriquecer-se mutuamente. Mentres plantemos carvalhos e 

castinheiros que criem bosque e paisage, mentres nom nos deixemos seduzir polos 

falsos gozos da indústria, que estraga a sociedade cos seus monocultivos efémeros, o 

cinema galego tem futuro. (Tenhamos em mente a Nouvelle Vague e como, com mui 

poucas excepçons, o que começou sendo um cinema de ruptura acabou conformando 

um novo academicismo.) 

 

Coda 

Permita-se-me transcrever, a modo de teoria da arte, o vallenato que Julián Conrado, 

comandante das FARC-EP, canta ao final da minha A realidade (2012). 

 

Atención, mucha antención. 

Les voy a ser muy sincero. 

La canción que es por dinero 

no es canción del corazón. 

Si es fría la motivación 

será una canción sin fuego. 

Ni cinco cobre el turpial, 

nada cobre el ruiseñor. 

Que así se inspire el cantor 

siempre que vaya a cantar. 

No habrá nota musical 

hermosa si no hay amor. 

Y cuando vayas a cantar 

canta como un pajarito. 

Ese sí canta bonito 

porque canta sin cobrar. 

Hermoso el mundo animal 

porque no hay pobres ni ricos; 

toditos son igualitos. 

¡Si la gente fuera igual! 

Quien cobra por alegrar 

alegra de embustería. 
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Julián Conrado canta um vallenato em A realidade (Alberte Pagán, 2012) 

 

Quien paga por la alegría 

alegría no va a encontrar. 

Le pueden aparentar 

o vender hipocresía. 

Dicen que el capitalismo 

todo lo compra y lo vende. 

A mí el capital me ofende. 

Jamás cantaría lo mismo 

si el manto del egoísmo 

a mis canciones envuelve. 

 

O capital verdadeiramente ofende e perverte a criaçom artística. Um cinema livre e 

anticapitalista só pode ser tal desde fora da aranheira da indústria. O cinema amador 

sempre será mais sincero e verdadeiro que o cinema de consumo. 

 

 

[Relatório exposto no seminário Pensando o Novo cinema Galego | Compostela 15 Setembro 2017] 

  


