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Na hora de comentar um filme, muitas de nós nos perguntamos: Como posso defini-lo 
em poucas palavras para que a receptora tenha uma ideia do que vai ver? A simples des-
crição não costuma bastar e normalmente é preciso atribuir ao filme umas tantas filiações 
ou contextos nos quais enquadrá-los. Dizer que um filme segue o rastro dos mestres da 
Nouvelle Vague ou que destila um aroma neorrealista é uma maneira de categorizá-lo 
para que a cinematografia possa se situar perante a ele. Já sabemos que as catalogações 
são escorregadias e, assim como uma pessoa pode ser comunista e católica, toda obra de 
um cineasta é uma criação dotada de vida e algo muito complexo como para defini-la. 
No entanto essas tentativas, na falta de algo melhor, nos ajudam de forma muito rápida 
a nos situarmos diante de uma obra e no contexto das cineastas, criam uma ideia de 
comunidade que se traduz muitas vezes em frutíferas colaborações entre os membros 
inscritos nesses grupos.

Vale sempre preguntar-se: Até que ponto a existência dessas gerações é algo natural ou 
mais bem uma construção crítica ou de historiador? Em um contexto de cinemas transna-
cionais, onde as influências transpassam mais que nunca as fronteiras e as cineastas viajam 
e realizam seus filmes fora de seus contextos geográficos mais próximos; ainda é pertinente 
defender cinemas nacionais? A dúvida é razoável, no entanto, movimentos como a Nova 
onda romana ou o Novo cinema filipino parecem terem sido calados no circuito de festi-
vais internacionais. Seria difícil afirmar categoricamente que os filmes que os constituem 
não partilham inquietudes estéticas comuns, estilos parecidos e inclusive preocupações 
temáticas similares, muito ligadas em alguns casos a traumas nacionais e de claro peso 
político. Portanto, pertinente ou não, falar de novos cinemas em 2016 parece continuar 
sendo norma e um recurso útil para nos situarmos dentro da cinematografia e promover 
um estilo de cinema, proveniente muitas vezes de um lugar bem concreto. Pensemos no 
cinema colombiano independente mais fecundo do momento. Não parece ser Cali —come 
era antes com Luis Ospina e Carlos Mayolo— seu foco?

Se qualquer uma dessas etiquetas fosse válida, toda cinéfila bem informada deveria 
automaticamente reconhecer os valores e identificar às suas principais cineastas. Pois assim, 
o que entendemos hoje por Novo cinema galego? A prova de fogo da aceitação do termo 
no contexto internacional reside na ruptura idiomática. A primeira menção destacável nesse 

NOTA: 
Neste texto usa-se sempre o feminino como marca de estilo do autor para ressaltar o trabalho, em 
sua opinião muito minimizado, das mulheres no âmbito do Novo cinema galego. A contribuição 
delas tem sido, e é, essencial, e nem sempre recebe o destaque que deveria.
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Publicação gratuita, proibida a comercialização.
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nesta publicação é proibida salvo prévia autorização do editor.
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sentido foi o texto que Nicolas Azalbert publicou em 2013 na Cahiers du Cinéma1, no qual 
explicava as origens do movimento e destacava algumas de suas criadoras. Outros críticos 
internacionais de renome como Roger Koza2 ou Michael Pattison3 ajudaram a exportar o 
termo nos últimos anos, mas talvez sejam os festivais de cinema os que mais tenham contri-
buído, não tanto para a expansão da etiqueta, mas sim para a popularização dos filmes que a 
integram. Qual cinéfila não ouviu falar de Todos vosotros sois capitanes (2010) de Oliver Laxe, 
Arraianos (2012) de Eloy Enciso, Costa da Morte (2013) de Lois Patiño ou Ser y volver (2014) 
de Xacio Baño? Se algum lhe é familiar, leitora, então você já conhece um pedaço do Novo 
cinema galego, do qual talvez você não tenha ouvido falar nunca, mas de seus filmes sim.

O QUE É O NOVO CINEMA GALEGO?

Antes de continuar, o lógico seria dar uma definição desse movimento. As chaves para 
entendê-lo se encontram perfeitamente resumidas no texto em que a nomenclatura apa-
receu pela primeira vez em 20104. Seu autor, Martin Pawley, dizia que aquele seria o ano 
“da consolidação de um conjunto de autores que se expressam com liberdade à margem 
das convenções industriais e se conectam com os debates e tendências que caracterizam a 
criação contemporânea”. O crítico destacava que, pela primeira vez, o cinema galego “não 
chega tarde”, aludindo a que com essas autoras se encontrava por fim na vanguarda das 
tendências fílmicas. Ao ressaltar também o fato de que praticamente todas tinham entre 
25 e 35 anos, por isso se podia falar do fenômeno em uma chave geracional.

Existem traços estilísticos ou temáticos comuns nas obras dessas cineastas? No que diz 
respeito ao primeiro, todas são produto do contexto de influências transnacionais antes men-
cionados, pelo qual não se percebem claros nexos de união na forma. Poderia se afirmar que 
o Novo cinema galego é muito diverso, inclusive em sua etiqueta estão incluídas tendências 
distintas entre a ficção, o documentário e o cinema de vanguarda; com cineastas que transi-
tam às vezes entre essas três categorias, produzindo estimulantes resultados estilísticos. No 

1 Azalbert, Nicolas, “Loin de Madrid”, em Cahiers du Cinéma, n.º 693, pp.58-59. Disponível em: 
http://novocinemagalego.info/wp-content/uploads/2015/11/Piedad_anexo2_CaiersCinema_Out2013_-
Nicholas-Azalbert.jpg

2 Uma defesa deste cinema por parte de Koza pode ser encontrada, por exemplo, em outra publicação espanhola 
dedicada a este tema: http://novocinemagalego.info/wp-content/uploads/2015/11/A_Fondo_NCG_Especial_
Sermos_Galiza_2013.pdf

 Koza, Roger, “Territorio cinéfilo”, em A fondo, caderno de análise de Sermos Galiza, n.º 29, p.2-3.

3 Com intensa atividade em festivais internacionais, Pattison se refere normalmente ao movimento sem citar esta no-
menclatura, usando por exemplo new wave, como fez há pouco para o catálogo do Festival Kino Otok (Izola, Eslovenia): 
http://www.isolacinema.org/en/programme-22062/film-programme/no-cow-on-the-ice#.V7BEp5OLSV4

4 Pawley, Martin, “2010, o ano do Novo Cinema Galego”, em Xornal de Galicia, núm. 2 de enero de 2010, p. 33. 
Disponível em: http://novocinemagalego.info/wp-content/uploads/2015/12/Texto_fundacional.jpg

entanto, o fato mesmo de viver um contexto histórico e geográfico comum sim permite 
observar temáticas que se repetem, em especial no que se refere à identidade galega. O 
equilíbrio entre o urbano e um rural cada vez mais despovoado, o choque geracional 
resultante da migração às cidades e as mudanças de costumes, com a consequente perda dos 
valores patrimoniais, ou a imigração ao estrangeiro são alguns dos elementos argumentais 
que aparecem com frequência. No caso deste cinema, portanto, podemos atribuir uma 
identidade nacional que sim importa, ao menos em uma parte de suas criações.

O talento não nasce por geração espontânea, é fruto do esforço individual das 
cineastas envolvidas, mas também resultado de um contexto propício. Tão importante é 
definir este cinema como os elementos que fazem com que ele floresça, podendo servir 

James Benning (esquerda) na filmoteca galega (cgai) em 2009, junto ao cineasta galego Alberte Pagán 
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esses exemplos para outros cinemas incipientes com desejo de eclodir. O êxito inicial do 
Novo cinema galego pode ser resultado de quatro fatores: a educação, a exibição de cinema 
alternativo na região, o apoio institucional e a difusão dos meios. 

No que diz respeito ao primeiro, encontramos três focos na formação das cineastas 
galegas. O principal parece ser Barcelona, com a Universidade Pompeu Fabra atraindo 
os primeiros nomes de destaque do movimento como Ángel Santos, Pela del Álamo e 
Oliver Laxe. A Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, 
em Cuba, é um segundo foco importante que atrai a Lois Patiño, Eloy Enciso e Mauro 
Herce; este último, não é galego, mas diretor de fotografia de alguns dos trabalhos mais 
relevantes do grupo, como Arraianos o Mimosas (Oliver Laxe, 2016). Por último, não é 
menos importante destacar o que ocorre na Galícia enquanto muitas das primeiras cineastas 
dessa geração decidem ir para fora por falta de oportunidades em sua terra. A criação da 
cadeira de Comunicação Audiovisual na Universidade de Santiago de Compostela em 2003 
oferece oportunidades a muitas alunas que, pela razão que seja, permanecem na Galícia 
para estudar. Não é grande coisa, mas ao menos ganha  terreno uma formação específica, 
antes inexistente, na qual, paulatinamente, vão sendo integrados filmes no ensino regular 
que escapam às aspirações do tipo industrial difundidas em períodos anteriores pelos 
professores. Isso cria um interesse por parte das gerações que agora estudam em Santiago 
ou Pontevedra por um cinema independente e exigente, distanciado dos cânones narra-
tivos tradicionais. Como tudo nesse processo, cada contribuição tem por trás um nome 
próprio, e aqui há que citar os de Margarita Ledo e Beli Martínez, que em suas respectivas 
áreas temáticas contribuíram para divulgar esse tipo de cinema. O caso de Ledo, cineasta 
que soube transitar entre um modelo de documentário jornalístico mais clássico como o 
de Santa Liberdade (2004) ou Liste, pronunciado Líster (2007) a outro híbrido próprio da 
não ficção contemporânea como A cicatriz branca (2012), é paradigmático, no sentido de 
que, pertencendo a outra geração, soube assumir os preceitos de algumas de suas alunas do 
Novo cinema galego. Não é uma tradição que a autora conheça pouco, pois com ensaios 
como Del Cine-Ojo a Dogma 95: paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documen-
tal (Paidós, 2004) traçou bem este percurso para suas alunas, fora e dentro das aulas. Do 
mesmo modo, Martínez, responsável pelas aulas de documentários em Pontevedra, soube 
insuflar em seus estudantes interesse pelo tipo de filmes que produz; vide Arraianos o Jet 
Lag (2014) de Eloy Domínguez Serén. Com sua tese sobre a não ficção no Novo cinema 
galego5, que cobre de 2006 a 2012, estabeleceu além disso um marco teórico a partir do 
qual estuda pormenorizadamente uma boa parte dessas cineastas. Contribuições como as 
de Martínez e Ledo têm sido fundamentais, e continuam sendo, para ativar o interesse das 
alunas em integrar esse tipo de cinema, e não o das grandes produções. 

5 Martínez Martínez, Isabel, “O cine de non ficción no Novo Cinema Galego (2006-2012): Conceptualización, 
contextos e singularidades”, tese de doutorado. Pontevedra, maio de 2015. Faculdade de Ciências Sociais e da 
Comunicação, Universidad de Vigo.

Junto a essa exibição e debate nas aulas, tão importante tem sido a constituição 
de um circuito de salas que vêm contribuído para educar o olhar do público até terrenos 
menos trilhados que os dos multiplex. Por um lado, a rede de cine clubes da Galícia, 
notavelmente o Lumière em Vigo, o Padre Feijóo em Orense e o Cineclube de Compos-
tela em Santiago, conseguiram recuperar clássicos ocultos, mostrando os filmes menos 
comerciais de cada ano e trazendo as diretoras locais para apresentarem seus filmes. Assim, 
desde o início tem havido lugares de exibição para as cineastas galegas em sua terra. 
O mesmo se pode dizer dos festivais de cinema da comunidade, pequenos em orçamento, 
mas grandes em ideias e muito diversos. Esses eventos souberam ver desde o princípio o 
potencial dessa geração, permitindo-lhe mostrar suas obras e conhecer o seu público em 
diferentes pontos da Galícia. Além disso, os festivais funcionam como lugar de encontro 
entre as criadoras locais e de fora, permitindo o intercâmbio de ideias e as colaborações 
entre elas. É curioso como na Galícia parece haver um festival para cada cinéfila/criadora. 
Podem ser vistos bons documentários em Play-Doc, Curtocircuíto nutre a comunidade 
do mais recente em formato de curta, Ourense e Cineuropa em Santiago fazem o mesmo 
com os longas metragens e (S8) Mostra de Cinema Periférico soube gerar um interesse pelo 
cinema experimental como nunca antes existiu. Todas essas competições influenciaram 
na maneira de fazer cinema de algumas autoras, chegando a contribuir de modo evidente 
em vários trabalhos, como é o caso de N-VI (Pela del Álamo, 2012), ao que Play-Doc se 
somou na fase de pós-produção, ou a explosão de Miguel Mariño a um tipo de cinema 
mais pictórico e completamente abstrato como o de Lúa (2014), que não teria sido possível 
sem o envolvimento da equipe do (S8). A essas duas fontes de mostra, debate e formação, 
que são os festivais e cine clubes, as possibilidades se expandem ao acrescentarmos o papel 
da filmoteca regional. O cgai (Centro Galego de Artes da Imaxe) já leva mais de 25 anos 
preservando o patrimônio do cinema galego e conta com uma programação cultural no 
nível de outras grandes cinematecas internacionais. Por esse centro, localizado na Corunha, 
passaram cineastas da estirpe de Jem Cohen, Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval, James 
Benning, Peter Kubelka e Charles Burnett nos últimos anos, o que diz muito bem de um 
serviço público que tem educado o olhar de várias gerações. No momento de explosão 
desse cinema galego, a filmoteca chegou além disso a contar com uma série de seminários 
de profissionais de renome como Sergio Wolf, ex-diretor artístico do bafici (Festival de 
Buenos Aires), que deram um plus na formação das cineastas mais jovens.

Mas nada disso poderia ter sido realizado sem dinheiro. Como em qualquer lugar do 
mundo, financiar um projeto desse estilo não é tarefa simples, e os critérios que primam 
entre os investidores são mais comerciais que culturais. Sem ajuda pública, não pode 
existir portanto nenhum cinema com aspirações artísticas com certa qualidade técnica. 
A administração entendeu isso em 2006, criando os apoios ao talento para o audiovisual 
galego através da desaparecida Axencia Audiovisual Galega, coordenada por Manolo 
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González e Xurxo González6. A fundo perdido, entendidas mais como bolsas que como 
uma ajuda de produção ao uso, tinham por princípio a criatividade e a constituição de um 
cinema próprio. Ainda que não muito quantitativas, essas ajudas conseguiram fazer com 
que grandes filmes pudessem ser realizados, como Todos vosotros sois capitanes, selecionado 
em Cannes e ganhador do prêmio fipresci da crítica na Quinzena dos Realizadores, que 
significou o primeiro grande êxito dessa estratégia.

A tudo isso se somou um importante apoio da mídia no sentido de construir a 
consciência de que algo estava acontecendo no cinema galego. O blog Acto de Primavera 
foi criado em 2009 por Martin Pawley, Xurxo González e José Manuel Sande, programador 

6 De nome artístico Xurxo Chirro, que acabaria sendo um dos principais nomes do movimento.

Beli Martínez, professora e produtora, Curtocircuíto, 2015
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te do cgai naquele momento, junto com Jaime Pena, que ainda continua no cargo. Esse blog 
foi o verdadeiro motor na internet que impulsionou a valorização dos primeiros trabalhos 
apoiados pela Axencia, e de um cineasta franco-atirador como Alberte Pagán. Pouco a 
pouco, a influência do blog vai crescendo, criando uma corrente de opinião com grande 
repercussão em âmbitos especializados. O único meio da grande imprensa na Galícia que 
parece se interessar pelo que está ocorrendo é o Xornal de Galicia, que em suas páginas 
apoia com firmeza cada passo dos novos cineastas. Pawley, colaborador constante do jornal, 
alcunhará o termo ‘Novo cinema galego’ no início de 2010, antecipando o grande êxito 
de Oliver Laxe em Cannes, momento em que a bomba estoura e todos os meios prestam 
atenção no novo menino de ouro do cinema galego. Dali pra frente, e devido aos êxitos 
dos anos posteriores, o Novo cinema galego não deixará de ocupar cada vez mais espaço 
nas páginas dos meios galegos particularmente, e dos espanhóis em geral.

OLIVER LAXE, O MITO FUNDAMENTAL, E OUTRAS FICÇÕES

O ponto de partida que marca toda essa efervescência é, como dizemos, o triunfo em 
Cannes de Oliver Laxe em 2010. O diretor, com família de origem na Corunha, mas 
nascido da imigração em Paris, saiu com alma “imigrante e viajante, nunca turista”7. 
De suas experiências em Barcelona e Londres como estudante nasceram seus primeiros 
curtas-metragens Grrr! nº 7 y las chimeneas decidieron escapar (2006), Suena la trompeta, 
ahora veo otra cara (2007) e París#1 (2007). O insólito de Laxe no contexto galego, não 
tanto no internacional, era que ele usava sua câmera Bolex de 16 mm. em preto e branco 
de um modo poético e muito livre, integrando-se na tradição do cinema experimental 
mais figurativo. No entanto, sua intenção tem sido sempre a de contar histórias, optando 
cada vez mais por ficções canônicas, com Mimosas (2016), ganhadora do principal prê-
mio da Semana da Crítica no último festival de Cannes, como máxima expressão dessa 
variação. Todos vosotros sois capitanes, como esta última, resultado de suas experiências no 
Marrocos, já apontava nessa direção. Esse primeiro longa era uma mistura entre ficção e 
documentário, produto de uma oficina de cinema realizada com as crianças de Tanger. 
Nele, Laxe trabalhou com várias pessoas dessa comunidade para desenvolver papeis no 
filme. Mais do que interpretarem-se a si mesmas, elas podiam ser vistas como os alter ego 
ou versões alternativas delas na realidade. O diretor, um dos protagonistas, intensificava 
seus status de europeu recém chegado a uma cultura alheia e previamente colonizada, 
inerente a tal experiência, para falar do sentimento de “outredade”8, mas também da 

7 Miguel, Esther. “De cineasta de culto a castañero”, em El Español, 17/05/16. 
Disponível em: http://www.elespanol.com/cultura/cine/20160517/125487656_0.html

8 Aracil, Alfredo e Blanco, Miguel, “Conversación con Oliver Laxe”, em Lumière, nº 4, pp. 110-122 (p.113). 
Disponível em: http://www.elumiere.net/numeros_pdf/Lumiere_num4.pdf
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Mimosas (Oliver Laxe, 2016)
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ideia de transmissão, muito presente em seu cinema. Tinha como cúmplice seu amigo 
Shakib Ben Omar, epítome do homem sensível e sábio, que volta a aparecer em Mimosas 
em um papel essencial. Se na sua primeira experiência no país o realizador tornava óbvia 
sua condição de recém chegado, nessa já se embebeu de toda uma cultura que preten-
de transmitir com carinho. Tendo estudado as correntes místicas do Islã e atraído pela 
grandeza do Atlas marroquino, se lança a filmar uma epopeia por aquelas montanhas, 
uma peregrinação de caráter espiritual que destila aroma de fábula. Nos dois casos, Laxe 
se vale de amigos e conhecidos para interpretar os papeis do filme, mas se em Capitanes  
podemos estabelecer um nexo da forma de atuação com os regionais de Jean Rouch, em 
Mimosas o primeiro referente que nos vem à mente são as aventuras impossíveis pelo 
Amazonas de Werner Herzog.

Oliver Laxe sente predileção por filmes que parecem que não querem ser feitos já e 
defende realizá-los sempre com película cinematográfica porque o formato digital não tem 
para ele o mesmo atrativo. É como um filho contemporâneo do cinema moderno, de fundo 
humanista, com uma visão completamente livre de preconceitos, que se quer próxima à 
sensibilidade de Yasujiro Ozu, Carl Theodor Dreyer ou Andrei Tarkovski. Mas ele tem a 
sua própria. Foram seis ou sete anos para fazer Mimosas, apesar de serem muitas as vozes 
que lhe recomendavam dirigir um filme rápido para aproveitar o embalo de Capitanes. 
Filmou no entanto com paciência, paixão e honestidade; exatamente como quis. E agora 
irá se retirar um pouco para reconstruir a casa familiar em seu povo e arar a terra. Entre 
pedra e pedra, durante cada movimento de roçar a terra, sairá outro filme. Sem pressa.

Laxe, pela personalidade de seu olhar e projetado por esse primeiro reconheci-
mento em Cannes, foi visto rapidamente como a principal referência do Novo cinema 
galego. O movimento já teria líder, apesar dele ter traçado o rumo a Morrocos e de só ter 
passado pela Galícia em momentos pontuais, não querendo misturar-se muito em festas 
ou atos sociais; o que acabou diminuindo o impacto do seu nome no desenvolvimento do 
rótulo. Foram outras que, quiçá por se encontrarem fisicamente no lugar onde o conceito 
crescia e também por sua atividade mais intensa ao realizar um maior número de filmes, 
tiveram maior protagonismo que ele nos últimos cinco anos.

Se algo provou Laxe é que se podia fazer ficção com pouco dinheiro e muito en-
genho, coisa que no cinema independente galego quase não existia pelos elevados custos 
que requer uma produção desse estilo. Mas ele não estava só nessa empreitada, e outra 
figura que tem sido essencial nessa geração e que não tardou muito a emergir foi Ángel 
Santos. Apesar desse pontevedres ter filmado ensaios como Adolescentes (2011) ou sua série 
Fantasmas (com dois capítulos, o primeiro em 2010 e o segundo em 2012), o corpo de 
sua filmografia sempre esteve constituído por ficções em torno do sentimento amoroso, 
o que lhe valeu o apelido de Éric Rohmer galego. Ele, reconhecendo seu afrancesamento, 
talvez se sinta mais próximo a Maurice Pialat. Seus curtas-metragens iniciais, A. (2002) 
e Septiembre (los amores jóvenes) (2004), já apontam algumas de suas constantes. Com 
roteiros nos quais os diálogos e a interpretação das atrizes são a base da narrativa tanto 

como seu estilo sóbrio e direto, Santos nos oferece dois amores, um adulto e árido, 
outro adolescente e fresco, que irão consolidar as bases de seus dois longas até esta 
data, Dos fragmentos/Eva (2011) e Las altas presiones (2014). Neles, continua explo-
rando o sentimento amoroso a partir de distintas perspectivas, apesar de se aprofundar 
no estado mental de suas personagens, perdidas em situações vitais em que não veem um 
horizonte claro. Esse desassossego vital, quiçá próprio da geração que Santos representa 
no momento de rodar esses filmes, é a principal novidade de dois trabalhos que conce-
dem, além disso, importância ao espaço como extensão anímica de seus protagonistas. A 
temática de voltar a uma casa que não se reconhece, habitualmente referida ao contexto 
rural em outros filmes, Santos a explora aqui no urbano, sendo a cidade o pano de fundo 
de suas histórias. As ruas vazias de Santiago de Compostela e os não lugares industriais 
da enseada de Pontevedra e da própria localidade povoam ambos os filmes, fotografados 
com uma certa sensação de clausura por Alberte Branco “Bertitxi”, outro dos nomes chave 
dessa geração fora dos créditos de diretor.  

Mas quem talvez mais tenha se desenvolvido na ficção é Xacio Baño, o último a 
chegar e, com somente quatro curtas e um longa no forno, já é a grande promessa do Novo 
cinema galego. Este valente lucense pode orgulhar-se de combinar um estilo caloroso e 
amável, histórias familiares e próximas, com recursos da verdadeira vanguarda. Um de seus 
fortes é a montagem, com a qual experimentou intensamente em suas duas primeiras fic-
ções, Estereoscopía (2011) e Anacos (2012), oferecendo soluções visuais diretamente ligadas 
à trama. No primeiro caso, devia contar a história de um homem ao que transplantam um 
olho e, com este, não somente ganha a desejada visão, mas também herda as lembranças do 
doador. A forma de representar isso para Baño é filmar planos subjetivos e dividir a tela em 
dois, de modo que em um lado o espectador possa ver o tempo presente sendo filmado e, 
em outro lado, planos referentes às lembranças. Cada extremo da tela representa um olho. 
O protagonista descobre que dando-se um pequeno golpe no hemisfério correspondente a 
sua nova esfera ocular pode trocar de cena e aceder a novas lembranças, ordenando-as como 
queira. Em essência, fica de bruços com a montagem cinematográfica e se torna espectador 
dentro do filme, tentando colocar ordem nessas lembranças.

Anacos leva o exercício um passo mais adiante. A história é a de uma mulher que 
durante toda a sua vida acompanhou sua família como um floreiro; serviçal e submissa, 
atenta e invisível. A metáfora dessa situação é a torta que a protagonista sempre cozinha 
para seus parentes. O título, traduzido ao espanhol como pedazos (pedaços), se refere 
às fatias dessa torta que equivalem no cinema de Baño aos fragmentos da memória. O 
realizador chega a dividir nesse caso a tela em até cinco porções com bordas desiguais e 
não idênticas que tentam representar essa dose de torta, mas que serve na realidade para 
jogar com a encenação entre fragmentos. Assim, o espectador assiste a um exercício de 
elipses com diferentes planos, mas sem mudar de quadro, muito mais rico que a montagem 
tradicional e perfeitamente ligada à história que se conta. 
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Em seus próximos dois filmes, Baño adotará um registro mais documental, 
surpreendendo a muitas, mas sem deixar de fazer ficção. Simplesmente, o executa de 
forma mais brincalhona, talvez mais conectada à construção de um roteiro no processo 
de filmagem e não tanto a uma experimentação na montagem. Isso o obrigava a planejar 
muito mais a filmagem se queria que seus mecanismos de relojoaria anteriores funcio-
nassem. Em Ser y volver (2013) e Eco (2015), o lucense chega à filmagem com um simples 
tratamento, que vai construindo à medida que avança. Além disso, as duas são histórias 
ligadas à vivências pessoais, de um modo muito mais intenso que as dos anteriores, onde 
se podiam intuir elementos biográficos ocultos, que aqui são tratados de maneira frontal. 
No primeiro caso, o filme surge simplesmente do desejo de filmar os seus avós, assim que 
vai a sua aldeia e isso é o que faz. No entanto, percebe durante o processo que eles não 
entendem a profissão de cineasta, por isso ao fazer o filme se aproxima mais deles como 
neto, usando o cinema como ferramenta de entendimento entre gerações. Ser y volver não 
está tão formalmente cuidado como seus trabalhos anteriores. Mas esse procedimento 
confere ao filme uma frescura que era impossível nos filmes prévios, com um dispositivo 
tão fechado. Aqui Baño mostra-o sem fissuras, não tendo medo de incluir momentos 
espontâneos com seus avós fora do papel, ou conversas recolhidas no processo de filmagem, 
que em uma produção tradicional pertenceriam à fase de documentação. Assim, o diretor 
nos mostra o cinema por dentro, fazendo-nos partícipes de seu processo criativo compar-
tilhado com os avós. No choque do rural contra o urbano e as relações intergeracionais, 

Anacos (Xacio Baño, 2012), montagem com a tela dividida em cinco partes

fo
to

gr
af

ia
 d

e 
re

bo
rd

el
os esse filme cumpre talvez mais que nenhum outro o momento de definir essa mutante 

Galícia, com um pé na tradição do campo e o olhar na modernidade de suas cidades.
A memória é, de forma mais direta que em seus dois primeiros trabalhos, o tema 

central de Eco, um filme que Baño aceita como encomenda de seu amigo ator Xosé 
Barato. Na vida real, ele encontrou durante uma mudança uns diários de sua mãe, dos 
quais não conhecia a existência, e este fato marcou-o tanto que ele pediu a Baño que 
transformassem essa história em um filme. Cauteloso com um material tão pessoal, o 
autor decidiu respeitar a integridade dos textos, tentando condensá-los e ordená-los da 
melhor maneira possível, e fez com que Barato e sua companheira Rocío González lessem 
os fragmentos selecionados por ele. O resultado é uma representação do achado, onde a 
história é contada por duas vozes que leem e comentam o que escutam. Simples assim. 
O realizador confere poder à palavra porque sabe que nela está a força do relato, assim 
que se destitui de tudo mais. O desenvolvimento de Xacio Baño pode ser lido portanto 
como um exercício de depuração constante, no qual a temática preferida sempre conferiu 
um espaço singular às mulheres vítimas da indiferença. Com sua visão do feminino, Baño 
reivindica novos espaços de representação para todas essas mulheres que se sentiram des-
locadas ou desprezadas durante tanto tempo e, apesar de que ele não goste de se colocar 
etiquetas, acho que podemos afirmar sem temor de equívocos que trata-se do cineasta 
mais feminista de toda essa geração.

Agora mesmo, está em fase de preparação do que será seu primeiro longa, Trote, 
que deve estrear em 2017. Pelo que a produtora Frida Films adiantou, parece que conti-
nuará na esteira de suas últimas produções, com não atrizes, filmagem em exteriores e a 
construção da trama na filmagem. A história se passa em um fim de semana na “rapa das 
bestas”, celebração tradicional na Galícia, onde os cavalos selvagens descem do morro 
para serem tranquilizados em uma espécie de estádio. O percurso até o lugar do evento e 
o espetáculo em si mesmo se transformou em todo um atrativo turístico que a cada ano 
congrega mais visitantes. 

Se continuamos falando do rural e do feminino, um filme que se destaca e é funda-
mental para entender o Novo cinema galego é Arraianos de Eloy Enciso. Baseado em uma 
obra teatral do também galego Jenaro Marinhas do Valle, O bosque9, o roteiro do filme 
partiu daqui para acabar se transformando em pura ferramenta até o antropológico. Por 
um lado, Enciso filma os habitantes de alguns povos na fronteira entre Galícia e Portugal 
levando a cabo suas atividades diárias, algumas de valor patrimonial, pois são costumes 
que estão se perdendo. Por outro lado, trabalha com intérpretes não profissionais do lugar, 
principalmente mulheres, e as faz entonar palavras de Marinhas del Valle no bosque. Sua 
intenção não é a busca da naturalidade nem a representação, mas sim a captura de um 
modo de mover-se e de falar que o cativa. O roteiro é só uma ferramenta de aproximação 

9 A peça teatral do autor pode ser consultada em Marinhas del Valle, Jenaro, Obra dramática completa, Espiral 
Maior, 2006.
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a umas pessoas, um mecanismo a mais dentro da convivência dessa comunidade, “como 
ponto de partida para um trabalho mais experimental, que emprega a ficção como caminho 
de ida e volta, e não como meta”10. 

Talvez esse seja o filme do Novo cinema galego que tenha tido a maior aceitação crí-
tica no circuito internacional. Sua estreia no Festival de Locarno esteve repleta de elogios, 
e chegou a ganhar o prêmio do júri Campus no Festival de Cinema Europei de Sevilla, 
o Grande Prêmio “Vanguarda e Gênero” no bafici, e uma menção especial no ficunam 
(Festival Internacional de Cine unam) no México. Mas sua carreira transcendeu o âmbito 
das competições, e o filme chegou a ser projetado no MoMA (Museum of Modern Art) 
de Nova York e Enciso a oferecer conferências na  Universidade de Harvard, precisamente 
onde ele está agora, cursando um programa de bolsas de pesquisa de Radcliffe para desen-
volver seu novo projeto, Longa noite. O diretor considera o filme quase uma continuação 
de Arraianos, onde seguirá explorando o rural galego em torno de uma pessoa em fuga 
que se refugia de suas perseguidoras fora das cidades. Enciso tem a intenção de captar as 
sutilezas da noite, de novo com Herce por trás das câmeras, em uma proposta que, como 
Arraianos, apresenta um contexto histórico apagado.

O percurso internacional de Arraianos foi espetacular, mas ainda melhor foi o re-
sultado de Costa da Morte de Lois Patiño. É importante citar isso porque a popularização 
desses filmes e, por conseguinte, do movimento, esteve muito ligada a sua passagem por 
festivais de todo o mundo. Tudo começou com Todos vosotros sois capitanes, continuou 
com Arraianos e eclodiu de forma exponencial com Costa da Morte, prêmio ao melhor 
diretor estreante na seção Cineastas do Presente em Locarno; depois homenageado em 
competições como Jeonju (Corea del Sur), ficunam, Valdivia (Chile), Festival Internacional 
do Uruguai ou o de Cosquín (Argentina). Em particular, a América Latina tem sido um 
aliado essencial desses filmes, com a passagem também de Vikingland (Xurxo Chirro, 
2011) por Mar del Plata (Argentina), Fidocs (Chile), Curitiba (Brasil) ou Cinemateca 
Uruguaia, para citar apenas alguns poucos exemplos.

A constante presença de filmes galegos no circuito internacional contribuiu para que 
a Galícia seja vista como um grande foco de criação cinematográfica. Ao menos com um 
filme ao ano, o Novo cinema galego teve importantes estreias em festivais internacionais 
desde 2010. Para que tenhamos uma ideia do impacto e da presença do cinema galego no 
globo, permitam-me mostrar-lhes essa lista de estreias internacionais com os premiados, 
nos casos em que houve prêmios:

10 De Pedro, Gonzalo, “Crítica de Arraianos”, em Caimán. Cuadernos de Cine, enero de 2013, p. 63. 
Disponível em: https://www.caimanediciones.es/arraianos-de-eloy-enciso-critica/

• 2010: Todos vosotros sois capitanes (Oliver Laxe - Cannes - Quinzena dos 
Realizadores - Prêmio fipresci

• 2011: Vikingland (Xurxo Chirro) - FIDMarseille - Competição internacional
• 2012: Arraianos (Eloy Enciso) - Locarno - Cineastas do presente
• 2012: Fóra (Pablo Cayuela e Xan Gómez Viñas) - cph:dox - new:vision
• 2013: El quinto evangelio de Gaspar Hauser (Alberto Gracia) - Roterdã - 

Competição internacional - Prêmio fipresci
• 2013: Vidaextra (Ramiro Ledo) - bafici - Panorama
• 2013: Costa da Morte (Lois Patiño) - Locarno - Cineastas do presente - 

Prêmio diretor estreante
• 2014: Ser y volver (Xacio Baño) - Locarno - Leopardos do amanhã
• 2014: Las altas presiones (Ángel Santos) - Busán - Flash Forward
• 2015: No Cow on the Ice (Eloy Domínguez Serén) - Visions du Réel - 

Competição de médias-metragens
• 2015: Eco (Xacio Baño) - Locarno - Leopardos do amanhã
• 2015: Sin Dios ni Santa María (Helena Girón e Samuel M. Delgado) - 

Toronto - Wavelengths
• 2016: Tout le monde aime le bord de la mer (Keina Espiñeira) - Roterdã - Bright Future
• 2016: Mimosas (Oliver Laxe) - Cannes - Semana da Crítica - Grand Prix
• 2016: La línea política (Santos Díaz) - Locarno - Leopardos do amanhã
• 2016: Montañas ardientes que vomitan fuego (Helena Girón e Samuel M. 

Delgado) - Toronto - Wavelengths

Com os dois prêmios em Cannes de Oliver Laxe parece que se fecha um ciclo, uma 
primeira etapa bastante frutífera do movimento, com a qual começam a aparecer novos 
e potentes atores.

PAISAGEM, COSTUME E IMIGRAÇÃO

Mas voltando ao rei do pódio dos prêmios... Por que Costa da Morte teve tanto êxito? 
Sem desmerecer o valor de um filme que aposta por um dispositivo fílmico singular com 
mão firme, o certo é que a paisagem da costa que Patiño imortaliza aqui é espetacular. O 
viguês visitou durante meses cada recanto dessa geografia junto com Carloa Andrade, no 
som, recolhendo as atividades pesqueiras que lá ocorrem, o cuidado florestal, as festas e 
tradições e, o que talvez seja mais interessante a partir de um ponto de vista patrimonial, 
suas lendas e sotaques. No material bruto, ordena tudo em duas jornadas nas quais se 
condensam os acontecimentos de qualquer ano, esses que vão transcorrendo desde tempos 
imemoriais. O filme destila um profundo romancismo em relação à natureza e à falta de 
referências temporais, dando uma imagem infinita da Galícia. As intenções de Patiño estão 
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Cartaz de Vikingland (Xurxo Chirro, 2011)
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claras, pois ele abre o filme com uma citação do escritor galego Alfonso Daniel Manuel 
Rodríguez Castelao que diz: “Em um entrar do homem na paisagem e da paisagem no 
homem se criou a Galícia”11.

Para que a leitora não fique com a ideia de que falamos de uma série da National 
Geographic, há que matizar que o entendimento aqui está no dispositivo utilizado. 
Patiño vinha da realização de uma série de curtas-metragens —En la vibración (2012) e 
Montaña en sombra (2012)— e projetos de criação de vídeo —os conjuntos Paisaje-Dura-
ción (2010), Paisaje-Distancia (2011) e En el movimiento del paisaje (2012)— centrados na 
exploração pictórica da paisagem e com o estudo das figuras humanas como entes geométri-
cos emoldurados nesses planos, abstraídos de toda humanidade. Isso ele foi conseguindo 
paulatinamente, primeiro sem mostrar a nenhuma pessoa, depois distanciando-se tanto 
que essas só representavam manchas de cor na imensidão da paisagem. Se em Costa da 
Morte as montanhas ou o oceano tragam literalmente seus habitantes, a força de suas vozes 
ressoa e sai dela como se formasse parte dessa Galícia mítica e eterna. A incorporação do 
registro sonoro oral é a principal novidade em um dispositivo que vem sendo polido ao 
longo dos anos até desembocar nesse filme. As histórias recolhidas durante a filmagem, 
além de capturar a idiossincrasia idiomática da zona, relatam acontecimentos também 
desprovidos de todo vínculo temporal, com poucas exceções, somente interpretáveis para 
quem conheça bem a história do lugar, e imperceptíveis para um público internacional. 
Agora, depois de várias instalações em galerias de arte e mais algum curta-metragem, 
Patiño prepara outro longa de forte carga pictórica, no momento intitulado Ar no ar, 
ao mesmo tempo em que se lança a dirigir sua primeira ficção em colaboração com o 
argentino Matías Piñeiro. 

O paisagístico tem sido uma constante no Novo cinema galego, que, talvez por 
falta de orçamento para empreender projetos mais ambiciosos, foi filmar seu entorno e 
falar a partir do eu. Desde então, o biográfico é o ponto comum de um conjunto diverso 
de documentais que capturam os costumes galegos. Por exemplo, assim como Enciso 
filmava na fronteira com Portugal, Iván Castiñeiras o fez em A Raia (2012) por motivos 
pessoais. Originário dessa região, quis capturar também um mundo que desaparece filmando 
o entorno familiar. Rostos, animais, paisagem, ferramentas e costumes ficam reunidos 
em um filme que se poderia classificar quase de retrato de tipos em sua acepção mais 
puramente fotográfica. O filme, rodado em um belo preto e branco e em película, conta 
portanto com valores estéticos e ao mesmo tempo patrimoniais. A partir de um ponto 
de vista ainda mais pessoal, Víctor Hugo Seoane recolhe em Verengo (2015) o ambiente 
familiar em seu povoado partindo de umas fitas em vhs filmadas pelo pai no início dos 
noventa. Já adulto, volta à aldeia, não tanto para realizar um retrato etnográfico do lugar, 
pois sua representação foge do modelo tradicional de captura de ritos e costumes desse 
gênero e se inscreve mais em um tipo de carnê de impressões, mas como o reflexo deste 

11 Castelao, Sempre en Galiza, Galaxia, 2004. Publicação original de 1944.
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cineasta que retorna  para corroborar que esses sujeitos/objetos de contemplação ainda 
continuam conservando algo  primordial, por isso a sutileza com que são registrados, ao 
matar ao porco, ao acariciar as vacas ou ao amassar o pão”12.

O uso do formato doméstico é predominante também em boa parte desse cinema. Se 
Verengo se inicia com um extrato de uma fita vhs, Vikingland está construída completamente 
com esse material. Xurxo Chirro, o autor, pega o arquivo de um marinheiro próximo, Luís 
Lomba “O Haia”, que durante anos trabalhou em navios mercantes no norte da Europa 
e filmava diários com o que ocorria a bordo para enviar à família, e com eles constrói um 
filme que se firmou como o mais importante do Novo cinema galego no que se refere à 
construção identitária do povo ao qual pertence. É curioso que um filme rodado em um 
barco por um amador possa ser o mais galego de todos. Há que entender que parte do 
que define as galegas sempre foi a imigração. Região pobre, Galícia não deixou de expor-
tar ao mundo mão de obra, de forma praticamente constante entre a segunda metade 
do século xix até depois da Guerra Civil Espanhola para América Latina —com 70% 
das espanholas que vivem em Buenos Aires sendo galegas, normal que esta palavra seja 
usada para referir-se ao conjunto da comunidade—, e nos anos sessenta e setenta com 
um aumento a países da Europa, como Alemanha ou Suíça. Portanto, toda galega teve 
ou tem alguma familiar emigrada e pode compreender a necessidade de comunicação 
com as suas que infere Vikingland. Em seu diários, O Haia fala da rotina de trabalho e 
dos choques culturais ou de costumes que podem produzir-se a partir dela, nos mostra 
seu entorno nos tempos mortos, nos apresenta aos membros da tripulação e, talvez o que 
seja para muitas o coração do filme, nos convida a sua mesa. Em um momento da ceia 
de Natal, que surpreende os marinheiros embarcados, O Haia decide virar a câmera para 
os comensais galegos que se juntam no navio para que eles cumprimentem suas famílias a 
partir dali. Os produtos típicos que comem, as conversas, a forma de falar... Tudo remete 
à Galícia, ainda se estando na fria dispensa de um cargueiro no Mar do Norte.

A partir de um ponto de vista cinematográfico, Chirro atua principalmente como 
montador, e aqui é onde se encontra parte da autoria, que quer compartilhar sempre 
com o marinheiro em cada declaração pública que realiza a respeito. Um dos traços 
significativos de Vikingland é que seu autor decide deixar íntegras as sequências tal como 
as filmou o marinheiro, ainda com o risco de que possam se tornar longas ou que no plano 
não aconteça aparentemente nada. Esse respeito pelo material original não é comum em 
um cinema de apropriação que costuma realizar montagens mais nervosas e que subli-
mam a personalidade do autor. Aqui a única que se quer destacar é a de O Haia, que se 
mostra como um verdadeiro realizador ao controlar com perfeição a imagem que dá de 
si em uma encenação que poderia considerar-se a precursora do selfie. Vikingland não é 

12 Delgado, Mónica, “Verengo”, Catálogo de bafici 2016, p. 39.
Disponível em: https://es.scribd.com/doc/306401866/Catalogo-18-bafici

portanto importante somente para as galegas, mas também trata-se de um dos filmes de 
apropriação mais inteligentes dos últimos anos e, desde então, um dos mais respeitosos.

Na mesma linha, ainda que filmado pelo próprio autor, destaca-se No Cow on the Ice, 
de Eloy Domínguez Serén, que pertence a uma nova geração de imigrantes. Por motivos 
de trabalho ou pessoais, viveu em Milán, Barcelona, Estocolmo, em uma aldeia do gelado 
norte da Noruega e nos acampamentos de refugiados saharauis. Incansável viajante, de sua 
experiência nos primeiros meses na Suécia nasceu seu filme Pettring (2013). Filmado com seu 
iPhone praticamente em sua totalidade —prática que tomou de Andrés Duque13—, trata-se 
do típico diário no qual reflete sobre as condições de trabalho e a distância de sua condição 
de peão de obra —com posto de pettring, ‘aprendiz’— em um país que lhe é alheio, do qual 
não conhece sua língua nem seus costumes. O trabalho se destaca por sua simplicidade e 
honestidade, e se desenvolverá no que é No Cow on the Ice. Já falando a língua —Eloy nos 
mostra sua aprendizagem— e estando muito mais integrado na cultura, o realizador filma, 
já com uma câmera profissional, seus últimos meses na Suécia. Assim, o filme se transforma 
em um díptico com uma primeira parte em que seu realizador está aprendendo a falar, tanto 
em temos orais como cinematográficos, e outra em que já domina melhor a linguagem, 
de sua fala e de seu cinema. Portanto, o filme captura seu desenvolvimento pessoal e como 
cineasta, alçando-se como um retrato honesto da imigração de nossos dias, onde muitas 
graduadas universitárias do Sul da Europa sobrevivem em condições de trabalho similares 
as de seus pais na sua época, no centro ou norte do continente.

Do coração de uma imigração interior partiu também N-VI, a estrada que unia Madrid 
com Galícia antes de que existissem as modernas autopistas. Pela del Álamo conhece bem 
essa via por utilizá-la com seus pais quando era menino. Hoje, como em muitas estradas 
antigas, seus arredores ficaram despovoados diante do pouco movimento de seus povos 
fantasmas. O realizador os visita, retratando sua idiossincrasia e tentando estabelecer um 
périplo pessoal pelas geografias que povoaram sua infância. Influenciado por On Hitler's 
Highway (2002) de Lech Kowalski, onde o norte americano percorria a estrada mais antiga 
da Polônia numa viagem tanto física quanto emocional, del Álamo trava também diálogo 
com diversos personagens que encontra em suas paradas. Com um aroma a la Kerouac, ese 
road trip é uma viagem ao passado que destila uma certa melancolia a figuras que habitam 
paisagens de outro tempo. N-VI é uma tentativa de capturar um mundo em desapareci-
mento, com retratados que transbordam personalidade e um cuidado estético que bebe da 
tradição fotográfica de William Eggleston ou Stephen Shore. Se no narrativo Kowalski é a 
referência, o Werner Herzog de Stroszek (1977) emerge como um totem na hora de captar 
a luz sobre o asfalto. Por essas rotas se movimenta o filme que no fundo fala também de 
economia e de como esta afeta o fluxo de pessoas e a paisagem.

13 Domínguez Serén, co-fundador da revista A Cuarta Parede, ficou chocado na peóca por causa dessa conversa 
com o diretor venezuelano: http://www.acuartaparede.com/andres-duque/?lang=es
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POLÍTICA E CINEMA DE VANGUARDA

Está claro, o pessoal é político. Partindo da imigração, muitas cineastas galegas assim o 
entenderam. Quem também nasceu aqui foi María Ruido, que em um dos seus primeiros 
trabalhos em 2002, La memoria interior, usava registros com os pais sobre sua imigração 
à Alemanha para falar de algo que excedia em muito o pessoal. Interessada nos sistemas 
de produção, o grosso da obra dessa artista —talvez mais associada à vídeo arte do que 
ao cinema— se caracterizou por estudar a evolução do sistema capitalista em massas de 
produtos e consumidores. Ou, o que dá no mesmo, o desaparecimento do conceito de 
classe trabalhadora ao longo nos anos oitenta, substituído pelo que Zygmunt Bauman 
chamou de “modernidade líquida”14. Nela, a ideologia parece não existir, ainda que no 
fundo o que opere seja um neoliberalismo incontestável. Outra das questões que expõe já 
nesse filme é a construção da memória como mecanismo de controle político e social. Em 
essência, realizada pelos poderosos e vencedores, nunca pelos vencidos. Com um tipo de 
cinema ensaísticos com marca de um ativismo político e feminista, que mistura arquivo 
com registros pessoais, entrevistas e experimentação na montagem, Ruido tem desenvol-
vido uma carreira marcada por esses parâmetros. Talvez seu projeto mais ambicioso até 
hoje seja Plan Rosebud, que durante 2006 e 2008 a teve imersa em uma pesquisa sobre a 
questão da memória, que a levaria a publicar o livro Plan Rosebud: sobre imágenes, lugares 
y políticas de memoria (2008). Editado pelo Centro Gallego de Arte Contemporáneo 
(cgac), esse trabalho também foi apresentado em formato expositivo. A experiência nos 
deixou duas peças, a primeira sobre a retirada de estatuas do ditador espanhol Francisco 
Franco após a aprovação de uma lei de memória histórica no país que obrigou a levar 
adiante essa prática —com a reticência de vários setores da direita— e outra na qual 
reflete sobre a transição política espanhola no meio do que ocorria em outros países da 
Eurpoa na época. Ruido lembra que se, por exemplo, foi Margaret Thatcher que levou 
adiante a reconversão industrial no Reino Unido, na Espanha essa tarefa a desempenhou 
um socialista: Felipe González.

Trabalhar em longas pesquisas e fazer peças em série que se complementam entre 
elas é uma aproximação habitual em Ruido, que voltou a esses temas da reconversão 
industrial nos oitenta, com o caso específico do País Vasco, em ElectroClass (2011). Aqui 
pegou o material do arquivo da televisão autônoma para trazer esse percurso econômico 
e ideológico já apontado em Plan Rosebud 2 (2008) e o dividiu em sete capítulos sobre 
os imaginários do trabalho da época. A artista parece mover-se geograficamente sem dei-
xar de explorar esta temática. Seus dois últimos filmes, Le rêve est fini (2014) e L'oeil 
impératif (2015), capturam os sedimentos deixados pelas revoluções árabes para refletir 
sobre o colonialismo ou o controle do estado sobre os corpos (re)produtivos. A primeira 

14 Bauman, Zygmunt, Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica, 1999.

delas se enquadra em um projeto maior intitulado “Violências invisíveis”, que continuará 
explorando essas temáticas.

Pela sua rápida evolução dentro da cronologia do Novo cinema galego, poderíamos 
considerar María Ruido como uma precursora do cinema ensaístico praticado hoje por 
outras autoras, que se movimentam entre o cinema documental e o experimental em 
distintas doses, dependendo de seus percursos. Curiosamente, é nesse terreno onde mais 
mulheres pegaram a câmera para filmar, e na lista poderíamos incluir nomes como Carla 
Andrade, Xisela Franco, Anxela Caramés, Jaione Camborda Coll, Diana Toucedo e Xiana 
Gómez-Díaz. Todas desenvolveram uma série de curtas-metragens que proporcionam um 
terreno fértil para elas no futuro próximo, talvez mais interessadas em geral na explorações 
plásticas e um cinema de perfil biográfico, com menos carga política que o de Ruido.

Os que sim exploraram esse terreno e são dignos de se mencionar aqui são Xan 
Gómez Viñas, Pablo Cayuela e Ramiro Ledo. Todos saídos do âmbito do Cineclube de 
Compostela, onde foram programadores durante anos, trabalham atualmente no cinema 
numax, que abriu suas portas em março de 2015. Este espaço se transformou muito rapi-
damente em uma espécie de templo para as cinéfilas galegas por sua aposta por um cinema 
exigente e em versão original, oferecendo uma proposta alternativa às salas tradicionais. 
Mas antes, Gómez Viñas e Cayuela já haviam filmado Fóra, e Ledo, VidaExtra. A primeira 
se passa em uma seção do centro psiquiátrico de Conxo, em Santiago de Compostela, 
onde se levaram a cabo terapias inovadoras. Através do resgate de documentos sonoros, 
fotografias e filmagens domésticas que os diretores decidem capturar e mostrar na íntegra, 
escapando da menor possibilidade de manipulação, e a partir de entrevistas realizadas com 
as protagonistas desse período do centro, restitui-se a memória sobre esse espaço, que não 
esteve em absoluto nas recordações coletivas da cidade e sobre o que pesou sempre um 
certo obscurantismo ou invisibilidade. Mostrar, revelar, supor dotar de sentido e existência 
as histórias silenciadas das pessoas que viveram entre essas paredes.

VidaExtra vai em outra via, apesar de contar com o mesmo compromisso político. 
Cruzando La estética de la resistencia (Hiru, 2012) de Peter Weiss com os registros da greve 
geral de 29-S de 2010 em Barcelona, o filme reflete sobre as atuais condições de trabalho, 
o significado contemporâneo da classe trabalhadora e o fim da militância política. Faz isso 
a partir de uma aproximação experimental, na qual o registro de uma conversa de cinco 
amigas ao redor de uma mesa se dilata e se inverte, não coincidindo com o registro sonoro.

O experimental tem sido um terreno fértil para o cinema galego nos últimos anos, e 
o responsável por isso é Alberte Pagán, questionador incansável no cinema de vanguarda, 
autor de Introdución aos clásicos do cinema experimental 1945-1990 (Xunta de Galicia, 
1999) e Andy Warhol (Cátedra, 2014), além de ser colaborador de múltiplas revistas 
com entrevistas com grandes desse cinema como Peter Kubelka, Takahiko Iimura e 
Ken Jacobs, e escrever com certa assiduidade ensaios sobre cinema15. Como cineasta, se 

15 O acesso aos seus textos é simples, pois ele mesmo os sobe de forma bem organizada a: albertepagan.eu.
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tornou conhecido com Bs. As. (2006), uma de suas primeiras produções, na qual realizava, 
como Domínguez Serén, um díptico sobre a imigração, particularmente a Buenos Aires 
e profundamente ligada a sua história familiar, com várias tias que saíram da Argentina 
em busca de um melhor futuro. Se na primeira fase usa principalmente a fotografia e 
questiona os impulsos da memória diante delas, na segunda adota um formato epistolar, 
usando sempre arquivo e registro, representação e abstração, em um arriscado equilíbrio 
por onde seu cinema costuma se movimentar, trabalhando com intrusivas trilhas sonoras 
no plano auditivo.

A experimentação na montagem —onde cabe destacar o estruturalismo de Pó de 
estrelas (2007)— e com as texturas do grão digital —sempre grava em dv, o que confere 
à imagem uma materialidade singular— estará com frequência presente em sua obra, 
muito comprometida politicamente. Tanyaradzwa (2009), por exemplo, era composto 
principalmente de uma conversa que o realizador manteve com uma mulher negra em 
uma de suas viagens. No meio do caminho entre o screen test de Warhol e um busto falante 
em uso, o filme, projetado em dupla tela, não é tanto um retrato dessas pessoa, mas sim 
um desafio às espectadoras, que se veem em confronto com um exército que evidencia a 
representação do exotismo e a visão colonial da mulher. Outros projetos como Os waslala 
(2005), Película urgente por Palestina (2012) e A realidade (2012) comprovam esse interesse, 
apesar de que talvez sejam outras obras mais pictóricas ou sensoriais como Eclipse (2010), 
Superfícies (2014) e A Pedra do Lobo (2010) as que mais marcaram outras cineastas.

Sua influência em algumas diretoras mais jovens do Novo cinema galego é plausível 
e se incrementa através da celebração de (S8) Muestra de Cine Periférico na Corunha desde 
2010. O festival, sem seção competitiva e dedicado exclusivamente ao cinema de van-
guarda, tem feito muito na Galícia pela difusão desse tipo de cinema. Dele saíram artistas 
como Gonzalo E. Veloso e Lucía Vilela, apesar de que a cabeça deste grupo se encontre 
na figura de Miguel Mariño. Vindo de um estilo de documentário criativo realizado para 
a televisão e agora mais interessado em peças puramente plásticas, o coruñes colaborou 
com a mostra desde seu princípio, o que lhe permitiu ter um acesso em primeira mão 
às práticas do cinema expandido que ocorre no festival. Em 2012 realizou a versão live 
performance de La brecha (2011), de Marcos Nine, diretor que, como Mariño, teve um 
desenvolvimento do documentário ao experimental, duas tarefas que continua combi-
nando nos dias de hoje e isso merece que a pena pare por um momento.

Depois de realizar várias não ficções sobre artistas da região como o realizador 
José Ernesto Díaz Noriega —JEDN: Pensando en soledad (2006)— ou o desenhista de 
comics David Rubín —Radiografía de un autor de tebeos (2010)—, Nine se entrega a 
um cinema cada vez mais plástico com as obras Manuscritos pompeianos (2010) e La 
brecha. Se nos dois primeiros já fazia uso de recursos como a manipulação de material 
de arquivo e a conjunção de movimento da câmera com o traço do desenhista e sua arte 
em vinhetas —pelo qual não se pode afirmar que Nine nunca tenha sido um documenta-
rista clássico—, em Manuscritos pompeianos já se entregava de forma completa à procura 

Peque Varela realiza seu autorretrato por animação em 1977 (2007)
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das manifestações pictóricas mais populares, registrando grafites por diversos lugares do 
mundo e buscando suas origens nos tempos clássicos dos gregos e romanos. Com esse 
filme inaugurava uma nova etapa desprovida de representação, que teve sua confirmação 
com La brecha. Nela, usou uma ampla diversidade de materiais como pintura, pedações 
pequenos de madeiras, borracha de apagar e óxido, e experimentou colá-las em celuloide 
virgem. Nine, como Norman McLaren e José Antonio Sistiaga antes dele, simplesmente 
pintava, não filmava.
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Esse foi o trabalho que Mariño, por sua proximidade com Nine, colocou em cena 
em sua versão live performance, usando vários projetores com o que havia sido descarta-
do por sua colega. Já havia colaborado um ano antes com a coreógrafa Anxela Blanco 
em outro projeto de caráter performático, Fume (2011), mas foi com Fomos ficando sós 
(2013) que ele deu um passo firme, assumindo a plena autoria da obra. Essa performance 
com dupla projeção em 16 mm. é uma representação do mar, que chegou a Mariño de 
forma casual: “Um dia, brincando com o celuloide, pintei um risco sobre os fotogramas. 
E ao projetá-los, pensei que o resultado imitava o mar, e me vieram à cabeça os versos de 
Manuel Antonio, ‘o Mar, o barco e nós’. Vi paralelismos com os elementos com os que 
estou brincando nesses momentos: o próprio filme, o espaço e o público como elemento 
ativo na projeção”16. Desde esse momento, Mariño não parou mais de explorar essa via 
pictórica de seu cinema, em obras como Lúa e Decalcomanía (2014). Projetadas juntas, 
formam a instalação Tríptico binario (2014). Seu último trabalho, O tempo da mazá (2016), 
brinca com manipulações em negativo e outros processos de pos-produção artesanal que 
lembram muito o cinema  de Peter Tscherkassky.

Outras diretoras nessa via que tiveram uma ampla trajetória internacional são Al-
berto Gracia, Helena Girón e Samuel M. Delgado. O primeiro ganhou êxito com seu 
filme El quinto evangelio de Gaspar Hauser, estreado em Roterdã. Das outras duas, par 
com Sin Dios ni Santa María e Montañas ardientes que vomitan fuego, somente Girón é 
galega, mas seus vínculos com os festivais e profissionais locais as atraíram rapidamente 
ao movimento. Todas essas cineastas representam na Galícia à comunidade local de um 
fenômeno global, o de revela celuloide manualmente, em casa. Suas obras compartilham 
também uma certa inclinação pela mística e pelo sobrenatural. No caso de Gracia, o adota 
a partir de uma distância crítica e com humor, em um filme que reflete sobre a criação 
de linguagem através da figura de Gaspar Hauser, adolescente que se viu na Alemanha 
de inícios do século xix após ter vivido preso por toda sua vida. Esse menino selvagem 
já teve uma adaptação para o cinema por Werner Herzog, O enigma de Gaspar Hauser 
(1974), filme igualmente filosófico, mas do qual Gracia se distancia por completo. Sua 
proposta é muito mais pós-moderna, em um exercício com um Hauser de personalidade 
múltipla, que pode ser um anão lutador ou o Batman de Adam West.

O tema predileto de Girón e Delgado é a bruxaria. Suas pesquisas contam com um 
rigor histórico destacável. Ao retrato de pastores e paisagens na ilha Canária de Lanzarote 
com a película vencida, o que confere à imagem uma personalidade muito especial, se une 
um trabalho sonoro baseado em arquivos e registros in locus com o que conseguem unir 
passado e presente, em dois filmes capazes de convocar os espíritos passados.

Também mais ligado ao mundo da arte, por suas relações com galerias e museus, 
está José Manuel Mouriño, autor de Los días blancos. Apuntes sobre el rodaje de Nostalghia 

16 Losada, Arturo, “Procesos#20 – Miguel Mariño”, en A Cuarta Parede, n.º 20. 
Disponível: http://www.acuartaparede.com/miguel-marino/?lang=es

(2011) e Manuel Vilariño. Ser luz (2016). A primeira, sobre o cineasta Andrei Tarkovski, 
seguia os passos de seu primeiro filme rodado no estrangeiro, Nostalghia (1983), e nele já se 
intuía um apreço e quase mimetização de seu estilo por parte de Mouriño. Em entrevistas 
com, por exemplo, o roteirista Tonino Guerra, a recuperação do material de arquivo e 
registros próprios de grande beleza, o autor executava um documentário metatarkovskia-
no, procedimento depurado em seu último longa, sobre a figura do artista galego Manuel 
Vilariño. Com sua câmera, Mouriño fotografa e retrata como ele em uma série de capítulos 
marcados pelos textos do comissário Alberto Ruiz de Samaniego, co-roteirista e figura muito 
importante no terreno da arte contemporânea na Galícia. Já com o filme tarkovskiano, 
seu lançamento foi acompanhado de uma exposição na Fundação Luis Seoane da Coru-
nha, da qual o próprio Samaniego era diretor (e que contribuiu muitopara a formação 
cinematográfica a partir do âmbito do museu).  

Antes de concluir, é necessário dedicar umas palavras à Peque Varela. Talvez por estar 
sozinha no terreno da animação, é difícil estabelecer vínculos com outras companheiras 
de geração. Apesar de levar um tempo fora da realização, Varela foi uma das primeiras a 
ser inscrita no Novo cinema galego com dois curtas de bastante destaque. O primeiro, 
1977 (2007), foi selecionado em Sundance, certamente pela diversidade de técnicas de 
animação que mostra e por sua profunda honestidade. Autorretrato de sua infância e 
adolescência em Ferrol, se centra na rejeição que sofria como lésbica, tentando vencê-la 
e em busca de sua identidade. Com a experimentação formal como mantra, Varela usa 
procedimentos como o cut-out (animação com recortes) e a mistura com imagem real 
para falar de sua condição, que estará também presente em Gato encerrado (2011). A obra, 
com um estilo aparentemente mais infantil, constrói uma metáfora sobre as políticas de 
imigração na Europa através da figura do gato de Schrödinger. No famoso experimento, 
este estava metido em uma caixa e, segundo a teoria quântica, poderia encontrar-se vivo 
e morto ao mesmo tempo, como em uma espécie de limbo. Inspirada por uma vivência 
pessoal, na qual deportaram sua companheira desde o Reino Unido, Varela cria um filme 
cheio de raiva contida, com um traço muito pessoal.

COMO SE APRESENTA O FUTURO?

Chegando nesse ponto, onde se encontra o Novo cinema galego? Após a etapa de gestação 
que já desenvolvemos e algo mais de um período de cinco anos posterior cheio êxitos inter-
nacionais, marcado por duas estreias de Oliver Laxe em Cannes em 2010 e 2016; para onde 
vai essa geração? Pois certamente faria um round 2 que, esperemos, seja tão prolífico e criativo 
como o primeiro. Com mestres do movimento como Lois Patiño e Eloy Enciso preparando 
seus segundos e terceiros longas, respectivamente, a que ver se as mais jovens alcançarão essas 
cotas de êxito. As esperanças estão depositadas na ascendente dinâmica de Eloy Domínguez 
Serén e, sobretudo, no salto à distância de Xacio Baño, mas há outros indícios positivos. 
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FILMOGRAFIAS

PELA DEL ÁLAMO
N-VI (2012)
A cuarta pista (2004)

CARLA ANDRADE
Bocanoite (2014)
Todos contra (2013)

HUGO AMOEDO
Presidentes (con Francisco Moser, 2016)
On n'a pas fait l'amour 
(con Francisco Moser, 2015)
Domingo Absurdo (2013)
Alvedosa (2013)
Camping Wesertal (2012)
Robin&Robin (con María Pérez, 2012)

XACIO BAÑO
Eco (2015)
Ser y volver (2014)
Anacos (2012)
Estereoscopía (2011)

JAIONE CAMBORDA COL
Prueba de agilidad (2015)
Nimbos (2015)

IVÁN CASTIÑEIRAS
Où-est la jungle? (2015)
A Raia (2012)

PABLO CAYUELA
Fóra (con Xan Gómez-Viñas, 2013)
Galicia 1936-2011. Estudos sobre o filme 
de Carlos Velo (con Ramiro Ledo, 2011)

2016 está sendo um ano especialmente bom para o cinema galego. Às autoras já consagradas 
foram se somando novos nomes como Helena Girón e Samuel Delgado, Keina Espiñeira e 
Santos Díaz; todas com seleções em importantes festivais internacionais. Intui-se diversidade 
e bons revezamentos. Se Tout le monde aime le bord de la mer (Espiñeira) foi comparado com 
Jean Rouch e Pedro Costa, as referências de La línea política (Díaz) se encontraram em Éric 
Rohmer e Hong Sang-soo. Outro que dá o ar da graça é Álvaro Fernández-Pulpeiro, agora 
em pleno desenvolvimento de seu primeiro longa, quem já pôde mostrar em vários festivais 
espanhóis seu curta Sol mihi semper lucet (2015), e que já ganhou o apelido de Terrence Malick 
galego. É evidente que há mostras de continuidade e inclusive de uma expansão das fronteiras 
temáticas e formais do Novo cinema galego.

Outro fenômeno louvável é a recente criação de uma série de eventos e patrocínios 
que estão apoiando muito as cineastas mais jovens, ajudando em alguns casos até no 
desenvolvimento de projetos. Manolo González, que foi criador e principal impulsor 
das exitosas ajudas de talento que estão na origem de tudo isso, está promovendo há dois 
anos o Chanfaina Lab, umas jornadas de convivência entre cineastas, onde se convida a 
algumas a realizar obras audiovisuais. Boa parte das produções de curtas-metragens in-
dependentes na Galícia nos últimos dois anos saíram daqui, pelo qual a iniciativa está se 
consolidando rapidamente como uma potente oficina de criação. Do mesmo modo, Martin 
Pawley colocou em movimento em 2014 o projeto Nimbos, destinado a homenagear o 
poeta Xosé María Díaz Castro. Com somente um livro de poemas homônimo composto 
de 32 peças, o crítico encomendou uma série de pequenos curtas a cineastas galegas para 
estabelecer um diálogo com os versos de Díaz Castro. Em 2016 ocorreram dois eventos 
muito importantes na província de Pontevedra. A iniciativa “Cinema e muller”, coorde-
nada por Xisela Franco e Beli Martínez, pretendeu fazer um catálogo das cineastas galegas 
em atividade na província e criou um mapa com todas elas, convidando-as além disso 
para realizar uma obra. Por outro lado, teve início o festival Novos Cinemas, destinado 
a primeiras e segundas obras, com distintas oficinas para cineastas.

Tudo indica, portanto, que o Novo cinema galego continuará gozando de boa saúde, 
ao menos num futuro próximo. Seu principal desafio agora é conseguir que esses filmes 
sejam percebidos pela comunidade cinéfila internacional como parte do próprio movi-
mento. Esperemos que essas páginas possam contribuir a aplanar um pouco esse caminho.

XURXO CHIRRO
Jeanette (2016)
Barcos nas azoteas (2016)
Gran Hotel (2015)
Cova alumada (2013)
Une histoire seule (2013)
Santa Catalina (2013)
Á luzada (2012)
Noite (2012)
Lupita (2012)
Xibardo (2012)
Loros (2012)
Vikingland (2011)
Cellular Movie (2010)
13 pozas (2010)
36/75 (2009)
Os señores do vento (2008)
Argazo (2006)

SANTOS DÍAZ
A liña política (2015)
Sol (2005)
Nocturno (2004)
Hablando (2002)

ELOY DOMÍNGUEZ SERÉN
Rust (2016)
Yellow Brick Road (2015)
No Cow on the Ice (2015)
Jet Lag (2014)
No Novo Céio (2014)
Pettring (2013)
Hijos de Sansón (2011)
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ELOY ENCISO
Arraianos (2012)
Pic-nic (2007)
La clase (2004)
No tan Buena Vista (2004)
Cambiando la rueda (2003)

KEINA ESPIÑEIRA
Tout le monde aime le bord de 
la mer (2016)

ÁLVARO FERNÁNDEZ-PULPEIRO
Sol mihi semper lucet (2015)

MANUEL FERNÁNDEZ-VALDÉS
Angélica [una tragedia] (2016)
Fraga y Fidel sin embargo (2012)
Manuel y Elisa (2008)

XISELA FRANCO
Santiago, olladas de perfil (2015)
Cruz Piñón (2015)
Anima Urbis (2015)
Hyokakusha, caminante sin rumbo 
(con Anxela Caramés, 2014)
Día 13 de julio y día 12 de agosto (2014)
Via láctea (2013)
Aquarium Nostrum (2013)
Sculpture (2006)
Aadat (con Noé Rodríguez, 2004)

HELENA GIRÓN
Montañas ardientes que vomitan fuego 
(con Samuel M. Delgado, 2016)
Sin Dios ni Santa María 
(con Samuel M. Delgado, 2015)

JOSÉ MANUEL MOURIÑO
Manuel Vilariño. Ser luz (2016)
Los días blancos. Apuntes sobre el 
rodaje de Nostalghia (2011)
36 vistas de la Torre de Hércules (2008)

MARCOS NINE
Sons do mercado (2016)
Matanza (2014)
El viaje de Leslie (2014)
La brecha (2011)
Inasible (2011)
Losada (2011)
Manuscritos pompeianos (2010)
Radiografía de un autor de tebeos (2010)
3 Okupas (2010)
Aarón (2009)
A fábrica (2009)
JEDN: Pensando en soledad (2006)

ALBERTE PAGÁN
A Fundamental Error (2016)
Konfrontationen 2014 (2015)
Frank (2015)
Quim.com (2014)
Superfícies – Long Face 
(carvom) (2014)
Walsed (2014)
A realidade (2012)
Película urgente por Palestina (2012)
A quem se lhe conte... (2011)
Outrasvozes (só a violência ajuda onde 
a violência impera) (2011)
Faustino 1936 (2010)
A pedra do lobo (2010)
Eclipse (2010)
Puílha 17 Janeiro 2010 
15:33h (2010)

XIANA GÓMEZ-DÍAZ
Carretera de una sola dirección (2016)
Vacaciones (2014)
Dúas pitas (2013)

ALBERTO GRACIA
El quinto evangelio de Gaspar 
Hauser (2013)
Microfugas (2008)

OLIVER LAXE
Mimosas (2016)
Todos vosotros sois capitanes (2010)
París#1 (2007)
Suena la trompeta, ahora veo otra 
cara (2007)
Grrr! nº7 y las chimeneas decidieron 
escapar (2006)

RAMIRO LEDO
VidaExtra (2013)
Galicia 1936-2011. Estudos sobre o 
filme de Carlos Velo 
(con Pablo Cayuela, 2011)
O proceso de Artaud (2010)
CCCV – Cineclube Carlos 
Varela (2005)

ALBERTO LOBELLE
Den Pobedy: Día de la Victoria (2015)
Matisse se escribe con dos eses (2011)

MIGUEL MARIÑO
O tempo da mazá (2016)
O descubrimento de Américo (2015)
Lúa (2014)
Decalcomanía (2014)

Asahra alhurratun! (2009)
Tanyaradzwa (2008)
Pó de estrelas (2007)
Bs. As. (2006)
Os waslala (2005)
Como foi o conto (2004)

LOIS PATIÑO
Noite Sem Distância (2015)
La imagen arde (2013)
Costa da Morte (2013)
Montaña en sombra (2012)
Na vibración (2012)
Esliva (2011)
Recordando los rostros de la muerte (2009)
Rayito (2009)
Zuma. Embajador del Sol (2009)
Profesor Tejero (2008)

OTTO ROCA
Sansa soleil (2015)
Alfa i Omega (2013)
Éxodo · Dependencia · Memoria (2013)
Piedad (2012)
12 noites con Piedad (2009)

MARÍA RUIDO
El ojo imperativo (2015)
El sueño ha terminado (2014)
Margot Vollmer in Madrid (2012)
ElectroClass (2011)
Lo que no puede ser visto debe ser 
mostrado (2010)
Zona Franca (2009)
Plan Rosebud 2 (2008)
Plan Rosebud 1 (2008)
Ficciones anfibias (2005)
La memoria interior (2002)



34   |   ESBOÇOS  |  NÚM. 009

ÁNGEL SANTOS
Las altas presiones (2014)
Fantasmas#2 (2012)
Adolescentes (2012)
Dos fragmentos/Eva (2011)
Fantasmas#1 (2010)
Notas sobre l'Astrée (2010)
Nieveinviernotren (2010)
Feria#1 / Feria#2 / Feria#3 (2009)
Danza#1 (2009)
I/V (2009)
2M (2009)
Sara y Juan (2009)
O cazador (2008)
Septiembre (los amores jóvenes) (2004)
A. (2002)

VÍCTOR HUGO SEOANE
Verengo (2015)
Á beira do aceiteiro (2015)
Do voltar (2014)
El vaivén (2010)
Na distancia (2009)

DIANA TOUCEDO
Por que non cantades todas (2015)
En todas as mans (2015)
Imágenes secretas (2013)
Ser de luz (2009)

DAVID VARELA
Freedom to Kill the Others' Children (2016)
Historia monumental de la España con-
temporánea (2013)
Tradicionalmente, vol. 2 (2012)
Tradicionalmente, vol. 1 (2012)
Último retrato (2011)
Omkareshwar (2011)
No Men's Children (2011)
Banaras Me (2010)

PEQUE VARELA
Gato encerrado (2011)
1977 (2007)


