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125 aniversario 

del Mestre Vide

Con motivo del 125 aniversario del nacimiento 

de Mestre Vide se realizaron una serie de ac-

tos para recordar la figura del músico ouren-

sano. 

PÁGINA 5

Foro La Región para 

analizar el gas radón
La aula magna de la facultad de De-

recho acogió el Foro La Región con 

Luis Santiago Quindós como prota-

gonista, que abordó la problemática 

del gas radón.

PÁGINA 4

Cine experimental de la
mano de Alberte Pagán
PÁGINAS 2 Y 3

JOSÉ PAZ

ÓSCAR PINAL

ENVÍANOS LAS FOTOS
 de tus celebraciones a

 vida@laregion.net o al whatsapp
  618 490 490 con el mensaje "para

 publicar en el Vida".
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En confianza

Do cinema 
á literatura

“Uluru" é o nome do seu 
último traballo, cónte-
nos, qué se atopa nel o 
espectador?
"Uluru" é un percorrido alu-
cinóxeno polo perímetro da 
rocha do mesmo nome que 
se ergue nas chairas cen-
trais de Australia. É unha 
rocha sagrada para as po-
boacións aborixes, que es-
tán a loitar pola súa auto-
determinación. De feito, 
moitos territorios aborixes 
xa declararon, unilateral-
mente, a súa independen-
cia, ante a incapacidade do 
goberno de amosarlles nin-
gún documento de compra-
venda ou ningunha capitu-
lación bélica que demostren 
o seu dereito a gobernalos. 
Para estes pobos Uluru é 

O cinema experimental galego leva o nome de Alberte Pagán. Os seus comezos fo-

ron en 16mm, nos anos 90, pero non foi até 2004, xa traballando en vídeo, cando 

mostrou publicamente as súas películas. Algunhas delas, como "Bs. As.", "Tanya-

radzwa", "Pó de estrelas" ou "A Fundamental Error", foron premiadas ou recoñe-

cidas en diferentes festivais. Pero, ademais de director, tamén se adica á didáctica 

e á divulgación do cinema experimental, programando ciclos e escribindo exten-

samente sobre el. No 2016 recibiu o Premio da Crítica de Galiza na modalidade de 

Cine e Artes Audiovisuais e, no recente Festival Curtocircuito de Santiago, foi ga-

lardoado co Premio Galicia por "Uluru".

tanto unha catedral (lugar 
sagrado) como unha biblia 
(santas escrituras que se es-
pallan por toda a superficie 
da rocha e que pretendo re-
coller na miña película).

Con este traballo vén de 
ser premiado no Festi-
val Curtocircuito de 
Santiago, un recoñe-
cemento máis a súa ex-
tensa traxectoria... qué 
supón para vostede ver 
recoñecido o seu traba-
llo con estes galardóns?
O cinema experimental ten 
moi pouco público. Estes re-
coñecementos permiten que 
xente allea a este tipo de es-
téticas se acheguen á miña 
obra.

Que opinan os primei-
ros espectadores deste 
traballo?

MÓNICA V. LOPO. OURENSE

vida@laregion.net PERFIL

Nome 

Alberte Pagán.

Lugar e data de nacemento 

24-02-1965. O Carballiño.

Formación e profesión 

Licenciado en Filoloxía inglesa e 

en Hispánicas. Escritor e cineasta.

SUSI ESPIÑEIRA
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E N  I M A X E S

"Uluru" só se proxectou en 
público dúas veces, no Liceo 
Mutante de Pontevedra e no 
festival Curtocircuito. A úni-
ca maneira que teño de to-
marlle o pulso ao público e 
ver o numero que visionados 
que ten a película na Rede. A 
día de hoxe, 189 persoas vi-
ron a película e a dúas “gus-
toulles”. Iso, para as miñas 
estatísticas, é todo un éxito.

Como é o cine que fai 
Alberte Pagán?
Eu fago cine experimental. 
Pretendo que o meu público 
sexa consciente da forma e 
por tanto da función da lin-
guaxe na transmisión dos 
contidos. Se a unha direc-
tora de comedias se lle pre-
gunta que pretende co seu 
cinema, unha resposta obvia 
sería “facer rir”. A min téñ-
enme preguntado o mesmo, 

dos” políticos non sexan tan 
obvios a primeira vista, as 
miñas películas están feixas 
dun xeito político, comezan-
do polo rexeitamento da in-
dustria capitalista.

Pero o cinema non é a 
súa única adicación, é, 
ademais, escritor. Fá-
lenos da súa faceta li-
teraria.
Teño publicado libros de ci-
nema, sobre Andy Warhol, 
Eugenio Granell ou o cine-
ma experimental interna-
cional. A algúns dos meus 
guións dinlles unha volta se-
mántica converténdoos en 
obras de teatro (Como foi 
o conto e outras peças tea-
trais). Tamén publiquei o 
poemario "Prosopagnosia", 
inspirado por unha banda 
na poesía de Kavafis e nas 
revolucións exipcias e por 

1. Alberte Pagán presentando cinema en Liberec (República Checa). 2. Alberte filmando (foto: Tania 

María Elisa). 3. Nunha partida de billarda. 4. Alberte Pagán con James Benning (Foto: Amador Lorenzo).

Coa venia

1. Un director.
- Straub-Huillet.
2. Unha película.
- "The Mystical Rose", de 
Michael Lee.
3. Un actor/actriz.
- Lee Kang-sheng.
4. Un músico.
- Chiwoniso Maraire.
5. Un disco que soe na 
súa casa.
- "Such is Life: Ndanyen-
getedzwa", de Victor Ku-
nonga
6. Un lugar para perder-
se.
- África.
7. Algo que lle inspire.
- A solidariedade.
8. Unha viaxe pendiente.
- A Antártida.
9. Perdela calma con...
- A estupidez humana.
10. Recobra a calma per-
dida con...
- A tenrura humana.
11. Un vicio confesable.
- Consumir películas de 
Hollywood.
12. Un soño.
- A fin do capitalismo e a 
independencia de Galiza. 

"Os recoñecementos 

permiten que 

xente allea ao cine 

experimental se 

acheguen á miña 

obra"
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"Percorridos" mistura o 
ensaio coa ficción e o relato 
curto coa novela. Cada ca-
pítulo é un relato indepen-
dente, pero o conxunto pó-
dese ler como un percorrido 
polo devir sentimental, vital 
e político de todas as per-
sonaxes que, en definitiva, 
son unha soa; un percur-
so que vai desde a infancia 
até a idade madura. Na or-
de na que están publicados 
comezamos coa madurez, e 
en cada capítulo imos retro-
cedendo no tempo até a pri-
meira adolescencia. Pero a 
orde numérica reproduce a 
orde na escrita, o que quere 
dicir que a idade da perso-
naxe nun capítulo concreto 
correspóndese, en xeral, coa 
idade do autor durante a re-
dacción. Deste xeito mesmo 
o estilo literario de cada re-
lato é un reflexo das diferen-

tes preocupacións estéticas 
do autor ao longo das déca-
das de redacción da novela.

Escribe como terapia?
En principio, debería res-
ponder que non. Son de es-
critura lenta e dolorosa. Pero 
relendo algúns dos capítulos 
de "Percorridos" teño que re-
coñecer o seu, involuntario, 
carácter terapéutico.

En que o veremos próxi-
mamente...
En breve teño película no 
festival Zinebi de Bilbao 
(Flora e fauna) e no de Se-
villa (Walsed). E a cabeza es-
tá chea de proxectos, tanto 
literarios como cinemato-
gráficos; pero a vida é bre-
ve e chea de compromisos 
(o urxente non deixa tempo 
para o importante) e un fai 
o que pode.

outra nos xogos verbais do 
James Joyce de Finnegans 
Wake. E por último está a 
miña novela "Percorridos 
por unha teoría do desexo".

En “Percorridos por 
unha teoría do desexo" 
permite libre elección 
de lectura de capítulos. 
É unha forma de invo-
lucrar máis ao lector? 

e a miña resposta sempre foi 
“facer pensar”. O significa-
do dunha película tamén 
depende dos modos de pro-
dución, da maneira na que 
esa película chega ás panta-
llas. No meu cinema eu ten-
to aplicar a fórmula de que 
“a estética sen ética é pura 
cosmética”. Nese senso eu di-
go que fago cinema político, 
porque aínda que os “conti-

"No meu cinema 

eu tento aplicar 

a fórmula de 

que 'a estética 

sen ética é pura 

cosmética'"
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