
[Fragmentos dos artigos sobre cada peza da 
Chanfaina’Lab na web Fálame de San Sadurniño. Dispo-
ñibles en: http://www.falamedesansadurnino.org/tag/
chanfainalab]

O nome de chanfaina alude a unha receita tradicional 
dos territorios de antigos señoríos, cando as partes «no-
bres» do animal eran entregadas aos Señores, mentres 
as vísceras e as partes mais pobres quedaban na cociña 
dos labregos, coas que preparaban a denominada chan-
faina, de grande tradición nas parroquias de Bardaos e 
Igrexafeita. Aquelo aparentemente menos valioso era 
aproveitado, reutilizado, e convertido nalgo novo. A 
Chanfaina’Lab é unha experiencia de creación audiovisual 
colectiva que tenta precisamente poñer en valor o terri-
torio de San Sadurniño a través dos ollos de creadores e 
creadoras audiovisuais galegas. Cineastas de diferentes 
idades e formacións enriquecen o encontro coa mestura 
de estéticas, estilos e temas que se abordan e comparten 
durante a Chanfaina’Lab. Están polo tanto imbricadas 
tanto a “mirada propia” - feita por cineastas locais - como 
a “mirada allea” - cineastas de fóra -; tanto creadoras e 
creadores experimentados e con traxectoria consolidada, 
como amateurs ou cineastas que comezan a súa andaina; 
persoas de certa idade, chegando aos 70 anos, con ado-
lescentes de ata 12 anos. Todo o mundo participa de xeito 
igualitario independentemente da súa idade, traxectoria 
ou formación, e en conxunto vaise compoñendo unha olla-
da contemporánea e diversa sobre temas como a paisaxe 
rural, a emigración, o devalar do tempo ou as diferenzas 
paisaxísticas e sociolóxicas entre as sete parroquias que 
compoñen o concello.
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Sen orde nin ficción

Natalia Fernández non viña cunha idea clara sobre o que ía 
gravar na Chanfaina’Lab. Todo o máis, percorrer o conce-
llo e rexistrar algo así como un diario filmado -ao xeito de 
Jonas Mekas - de todo o que fose aparecendo diante dos 
seus ollos: “Ao principio non sabía que ía facer. Sabía que 
quería gravar algo sobre as persoas, sobre os sons e sobre 
os diferentes espazos de todo o concello. Quería rexistrar 
a pegada do paso do tempo. Cando, xa en San Sadurniño, 
souben que ó día seguinte pola mañá ía pasar o tren, foi 
coma se tivese todo clarísimo. Percorrín a pé moitos luga-
res do concello gravando todo o que para min tiña algún 
significado. Limiteime a pousar a cámara, e mentres apun-
taba nun caderno que sentido tiña para min cada plano, 
disfrutaba de todos os lugares novos que pisaba.” Sen orde 
nin ficción colecciona instantes, momentos e sensacións 
pautados polos pasos nerviosos e áxiles da cineasta de 
Neda. Instantes tan fugaces como as miradas dos pasaxei-
ros dese tren que agardamos e ao fin chega. Imaxes non 
manipuladas, de «liña clara» que buscan disociar as paisa-
xes físicas das humanas para transmitir o concepto de que 
unha non ten sentido sen a outra. Momentos visuais ou so-
noros captados como accións da vida, seguindo o ronsel 
do cine-ollo de Vertov (a quen Natalia admira), na procura 
da propia mirada: «Para min esta curta é unha deconstru-
ción da vida que é plasmada en momentos atravesados 
pola miña mirada. Tratei de dar importancia á presenza das 
persoas e ao baleiro que estas son capaces de deixar (...).”

A vista de cabalo do demo

Bieito Beceiro: «Esta peza xurdiu ao aplicar un método 
caseiro de estabilización da cámara. O experimento tivo 
un resultado inesperado, pois produciuse un efecto que 
lembra ao movemento dun cabalo do demo en lugar de re-
ducir os movementos non desexados na gravación. E foi ao 
analizar ese resultado cando se me ocorreu a idea princi-
pal, pero faltábame como introducila, e para iso pensei no 
símil entre o insecto e un helicóptero.» A vista de cabalo do 
demo é pois un xogo visual de quen mira ou escoita, mais 
alterando o punto de vista da mirada, neste caso o dunha 
libeliña que incordia o gando ceibo. No cinema conven-
cional o cineasta empraza a cámara nun lugar concreto e 
mira cara un punto establecido, seguindo unha lóxica na-
rrativa na que o espectador olla o filmado dende un punto 
de vista que pretende ser «obxectivo». Mais Bieito segue 
na procura do seu estilo persoal, experimenta no proceso 
de gravación, que reforza coa idea musical do «Voo do 
moscardón” de Rimsky-Korsakov: «Busco a observación 
das reaccións dos animais (curiosidade, medo, etc) ao in-
troducir un elemento estraño no seu hábitat (neste caso, eu 
e máis a cámara) como si fósemos un cabalo do demo».
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Cando ruxe o formigueiro

Cando ruxe o formigueiro é un documental apaixoante que 
engancha de principio a fin; realizado ao xeito clásico, cun 
off «abeliano» [Abel Vega, director] no que amosa a com-
plexidade social das formigas, un microcosmos ao que 
normalmente non lle prestamos atención cando andamos 
polo monte. O cineasta de Igrexafeita válese da súa espon-
taneidade, desa mirada limpa e do “amor co que describe 
praceres e vivencias de forma inocente e fascinante”, tal e 
como dixo del o director Oliver Laxe, admirador declara-
do da obra e do propio Vega. Este veciño bo e xeneroso, 
comprometido coa memoria e transmisión cultural do seu 
xeito de vida, insiste en que vexamos o seu documental 
como unha metáfora da vida: «Recomendaríalle a quen se 
encontre un formigueiro, que se pare a miralo e se marabi-
lle do ben organizadas que están, porque é todo un espec-
táculo velas traballar. Como choian todas no mesmo senti-
do para non pasar necesidades no inverno e como axudan 
a eliminar os pequenos insectos da natureza.» Reflectir a 
autenticidade e a verdade: este é o obxectivo deste vete-
rano sen complexos.

Boniatos no país do sol poniente

As cinco mulleres do colectivo “Teño unha horta» partici-
paron na 4ª Chanfaina’Lab coa peza Historia do cisne, o 
atún e a troita. Ademais colaboraron en todas as edicións 
da Chanfaina axudando aos cineastas no que podían, 
dende a localización e produción ata o reparto e interpre-
tación. No decurso desta edición [A do ano 2017] asistiron 
á Masterclass de Oliver Laxe sobre o cinema rural, na que 
o cineasta utilizou fragmentos do filme A illa núa (Kaneto 
Shindo, 1960). O filme narra a sacrificada vida cotián dun-
ha familia que habita un illote do Xapón sen auga doce, 
onde cousas tan sinxelas como cultivar boniatos ou sim-
plemente dispor de auga para beber supoñen un inmenso 
esforzo e un reto vital. As cinco mulleres toparon alí unha 
fonte de inspiración. Boniatos no país do sol poniente é 
unha fermosísima homenaxe ao cinema e ás mulleres la-
bregas. A música e coidada estética de A illa núa son o en-
voltorio perfecto do proceso da rega dos «seus boniatos», 
que agromaron en San Sadurniño por mor da prohibición 
das patacas [pola praga da couza guatemalteca]. As ve-
teranas cineastas -sen complexo algún- amosan talento, 
autenticidade e agarimo para reflectir que o apego á terra 
e o traballoso de soster un rural vivo non é algo exclusivo 
de lugares afastados, senón unha responsabilidade da que 
terman moitas mulleres e homes ben preto de nós.

Enamorándose de San Sadurniño

De sempre, Pablo Martínez foi un mozo inquedo e activo, 
pois dende os seis anos gústalle gravar coa cámara «o que 
pode», aínda que a súa teima verdadeira é a animación. 
Enamorándose de San Sadurniño é unha proposta sinxela 
de cine fresco e directo, no que un novísimo cineasta en-
sina e pon en valor o seu mundo cotián ao grito de «abre 
os ollos e mira». A vitalidade e ansia de liberdade dos dous 
adolescentes protagonistas revélanos recunchos fermo-
sos que rodean o centro urbano e que habitualmente 
pasan desapercibidos. Como ben explica Pablo: «Coñezo 
xente para quen o que lle rodea só é o lugar no que viven, 
eu pretendo animalos para que non só vivan, senón que 
tamén gocen co que teñen diante, que non sintan a necesi-
dade de ir a lugares lonxanos para facer calquera cousa ou 
para topar a felicidade». O filme é unha videocartografía 
emocional da experiencia diaria dun rapaz de 2º da ESO 
que, a pesares da súa xuventude, ten os ollos ben abertos 
para recoñecer e gabarse da beleza cotián do entorno no 
que vive. 

Síntese

Tras as experiencias [como actriz e colaboradora] na 
Chanfaina’Lab de edicións anteriores, Ángela Arnosa de-
cidiu arriscarse á hora de realizar a súa primeira peza: «A 
miña participación na Chanfaina nace como unha oportu-
nidade para probar a realizar unha curta desde cero. Tiven 
a ocasión de enfrontarme por vez primeira a todo o pro-
ceso de creación: a pensar na composición dos planos, á 
gravación e á montaxe de cada unha das escenas tratando 
de conseguir un resultado satisfactorio. Tras ocorrérseme a 
idea de gravar con sombras, decidín construír a escena da 
sombra á mesa como recreación dunha viñeta do ilustrador 
ruso Gudim Anton. Nas obras deste artista confúndense 
continuamente os papeis que corresponden á realidade e á 
representación desa realidade, un pouco o que pode suce-
der coas sombras e os entes que as orixinan. En todo mo-
mento aparecen no plano obxectos ou plantas inmóbiles. 
O que racha coa calma no conxunto da escena é a sombra 
producida por unha persoa ou obxecto en movemento. 
Pódese pensar que o protagonismo recae sobre unha som-
bra en movemento, que vén sendo unha forma da que só 
se perciben os contornos. Mais as cores, así como moitos 
detalles, só se poden observar no decorado, que pode 
adquirir tanto ou máis protagonismo que a propia sombra. 
Na curta xoguei cos contrastes no ritmo das escenas. As 
escenas nas que aparece unha sombra á mesa teñen un rit-
mo máis pausado ao confrontalas co resto de escenas, na 
que o ritmo é máis áxil. Nisto non só inflúe a velocidade de 
movemento das sombras, senón tamén o diferente son». 
Síntese é pois unha curta que xoga coas aparencias da luz 
e a representación do real, ao tempo que se referencia das 
sombras chinesas como antecedente do cinema, sendo 
ademais gravada en Dzine [café situado no local do antigo 
Cine Avenida de San Sadurniño], o único espazo relacio-
nado co cinematógrafo da contorna.

Soli, soli

Eloy Domínguez Serén achegouse a San Sadurniño con 
pouco tempo, pois só dispuña dun día escaso para gravar. 
Mais nas beiras do río Xuvia non tardou en dar coa «alma» 
da súa peza: «A idea concreta de “Soli, Soli” naceu durante 
un paseo matinal pola beira do río Xuvia. O azar e a fortuna 
fixeron que topara de súpeto coa folla danzante que se ve 
na última escena da peza. (...) O movemento circular, acor-
de e insistente daquela folla danzante activou na miña ima-
xinación os primeiros acordes e os primeiros versos dunha 
das miñas cancións italianas favoritas: “tu mi fai girar / tu 
mi fai girar / come fossi una bambola”. Con esta escena en 
mente, comecei un deambular pola beira do río na procura 
de espazos furtivos, de intimidade e confidencia, nos que 
o amor nace, crece e finalmente morre, antes de transfor-
marse e rexurdir, como as augas do Xuvia, nalgún outro 
lugar.» En Soli soli a folla danzante do río tamén será a 
espoleta que active as lembranzas do cineasta na súa esta-
día en Milán, cando era un estudante de vinte anos e onde 
abriu os ollos á cultura italiana e ao seu cine mediante 
sesións maratonianas coas pezas claves dos seus grandes 
referentes: Rossellini, Antonioni, Visconti ou Fellini: «Aos 
meus vinte anos, aquelas visións enardecidas, tráxicas e 
letais das relacións amorosas estableceron para sempre na 
miña imaxinación un vínculo fondo e perdurábel do cinema 
italiano co amor e coa morte, así como cun senso particu-
larmente dramático da vida.»

Pois iso, que te quero

A historia detrás desta peza xurdiu por azar. Beatriz del 
Monte achegouse á Chanfaina’Lab coa idea de gravar 
unha curtametraxe de ficción sobre as relacións entre 
unha nai e a súa filla: “Tiña na cabeza unha pequena situa-
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ción narrativa como punto de partida, mais ao coñecer ás 
protagonistas de catro xeracións dunha mesma familia, 
decidín cambiala por unha peza que abordase a materni-
dade e as relacións entre nais e fillas no devalar do tempo. 
Mais tampouco quería facer un documental tradicional 
con entrevistas estereotipadas a unhas e outras, senón 
que pensei en partir dunha situación artificial, na que as 
protagonistas se mirasen e pensasen na súa relación ao 
longo do tempo compartido e ver que xurdía”. Pois iso, que 
te quero é unha viaxe respectuosa a través das emocións 
de catro xeracións de mulleres, que se enfrontan a través 
dos anos, para que se digan o que nunca se dixeron, mais 
que tamén se queren incondicionalmente: «O que preten-
do é chegar ao corazón, porque toda a peza destila unha 
verdade que emociona e interroga ao calquera espectador 
sobre os seus propios sentimentos polos seres queridos 
do seu entorno». Aquí, o espazo físico narrativo non conta, 
porque o único relevante é a humanidade omnipresente a 
través de primeirísimos planos, desas mulleres auténticas 
que falan, senten e se interrogan diante da cámara sobre 
os silencios agochados e a emoción dos ronseis do tempo 
compartido.

O ollo cobizoso

Lara e Noa Castro achegáronse a San Sadurniño sen una 
idea preconcibida, mais si coa intención de darlle unha 
volta á mirada sobre a paisaxe e o respecto pola natureza: 
“Para cociñar a nosa peza tomamos o noso tempo, porque 
queríamos explorar San Sadurniño antes de tentar falar 
sobre el. Así que durante dous días levantámonos co sol e 
camiñamos con calma, fixándonos na paisaxe, na xente, 
nos camiños (...) e observando, sobre todo observando. 
Porque a nosa peza ao fin e ao cabo foi un proceso de ob-
servación, unha mirada estraña, un ollo pechado, unha ár-
bore que cantaba, un cabalo que botaba fume, un silencio 
que falaba... E todo iso tratamos de traducilo coa linguaxe 
torta dun obxectivo fotográfico”. As cineastas optan por 
transgredir as normas sagradas da linguaxe audiovisual 
coa adopción do encadre vertical ou xogar e modificar o 
punto de vista «natural» do rexistro da cámara e os límites 
do plano. A cinta obriga a «remirar» a paisaxe con outros 
ollos, provocando o estrañamento na mirada, o que a con-
verte nunha peza única, provocadora e case subversiva, 
que non deixa a ninguén indiferente pola súa orixinali-
dade, intencionalidade e vontade de ruptura. O consello 
que nos dan as cineastas é que @s espectador@s tomen a 
curta coma un experimento e se deixen levar: “Agudizade 
as orellas e mirade con elas tanto coma cos ollos, para des-
cubrir que vos di o que vedes ou escoitades”.

Homes

A xénese de Homes comeza tras da lectura dun artigo 
publicado no arquivo aberto en liña Fálame de San Sa-
durniño, «Mortos en combate en 1938». [Diana Toucedo]: 
«Pareceume sorprendente a listaxe de mortos ou desapa-
recidos da Guerra Civil nun pobo tan pequeno como San 
Sadurniño, e decidín partir desta ferida aberta da nosa his-
toria, mais dende o punto de vista feminino e centrala no 
ámbito das mulleres ás que normalmente non se lle da voz 
nestes temas. Escollín a cociña como núcleo doméstico da 
casa, como o centro neurálxico da muller no rural que agar-
da novas dos ausentes, porque non saben si o seu pai ou 
fillo aínda están vivos ou onde poden estar os seus corpos 
mortos. Ao mesmo tempo tento explorar esa capacidade 
que ten o cinema de que un tempo pasado poda tornarse 
presente. Os tempos e a historia son revisábeis e revivíbeis 
en certa medida como tento facer neste filme, grazas a re-
cursos como a utilización das transparencias das mulleres 
-case fantasmais e suspendidas no tempo- que agardan na 
cociña».

Sotobosque 1

[Xiana Gómez-Díaz]: «Levo un tempo interesada na natu-
reza, mais na natureza como «retrato», -como personaxe 
que pasa desapercibido- e non como paisaxe. Busco «des-
aparecer» na observación, en centrarme no «outro», como 
cando se observa algo en profundidade e desaparece toda 
conciencia durante un bo rato. Os dous días da Chanfaina 
enxergueime completamente polas fragas de Igrexafeita e 
adiquei moitas horas gravando todo tipo de animais inver-
tebrados ata que topei as dúas limachas atlánticas xigantes 
que saen no filme. Fíxeno con moita devoción e paciencia. 
Tireime ao chan e fun seguindo aos animais sen interven-
ción miña durante moito tempo. Despois, na montaxe, tar-
dei en dar co punto e a solución. Paréceme moi importante 
que para falar do «outro» os modos non impoñan os nosos 
discursos. Acompañalo sen intervención algunha e así co-
ñecer a perspectiva, o ritmo, as cores, o son… para cambiar 
a nosa percepción do que pode ser outra forma de vida.»

Camiños de Bardaos

Ángel Santos nunca escoitara falar de Bardaos, mais can-
do soubo das rectas e cruces das estradas da parroquia, 
alá se foi «para ver que pasaba”. Pretendía filmar os cru-
zamentos e camiños rectos da concentración parcelaria 
que caracterizan o universo visual de Bardaos para “falar 
da xente e da vida a través dos espazos baleiros”. Mais o 
infortunio agardaba por el na parroquia onde se celebra 
o San Pipote. A cámara esnafrouse e só puido gravar oito 
planos dos camiños de Bardaos. Con tan cativo material 
tivo que aguzar o enxeño para toparlle o ”punto” a súa 
peza. Despois de moitas voltas, decidiuse por crear unha 
”ficción documental”, unha ucronía ateigada de retran-
ca. Na segunda parte do filme, as historias cruzadas dos 
personaxes cobran sentido. Calquera veciño ou veciña 
poderá recoñecer os referentes utilizados -tirados de Fála-
me de San Sadurniño-, envoltos noutra referencia cinéfila: 
a música do filme ruso de ciencia ficción Solaris (Andrei 
Tarkovski, 1972). Camiños de Bardaos é un filme intelixente 
que xoga respectuosamente coa memoria e o presente, 
invitando sobre todo ao sorriso, en definitiva a compartir 
unha orixinal e inquedante hipótese sobre as terras de Bar-
daos, que ademais, - quen sabe?-, podería converterse en 
lenda algún día.

Proba de axilidade

A cineasta veu á Chanfaina’Lab coa intención de utilizar o 
formato fotoquímico do super 8 mm. A peza vai construída 
con formas e texturas dinámicas que lembran os filmes 
documentais da vangarda dos anos sesenta. A banda 
sonora minimalista e orixinal reforza aínda máis a mirada 
experimental e arriscada de Jaione [Camborda]. Proba de 
axilidade é pois unha invitación a sentir esa peculiar sim-
biose que se produce entre homes e animais cando reali-
zan actividades en común, a desfrutar do seu movemento 
e axilidade, mais tamén a degustar da textura do «cinema» 
con mirada propia.

Solpor

O cinema de Xacio Baño caracterízase pola singular in-
dagación sobre o entorno sensorial, así como o lirismo, 
intelixencia e sutileza da súa mirada, que chega a con-
tentar por igual aos críticos máis esixentes á par do gran 
público que teña a fortuna de visionar os seus filmes. Para 
a Chanfaina’Lab, inspirouse nunha historia que leu en Fála-
me de San Sadurniño acerca do agasallo por parte de Al-
fonso XIII de varios cervos para repoboar a gran fraga dos 
Marqueses de San Sadurniño. Ese foi o punto de partida, 
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mais Solpor é moito máis: “Está a medio camiño de todo, 
como me gusta a min. Buscaba eses cervos cen anos des-
pois, en paralelismo coas pegadas do pasado aristocrático 
de San Sadurniño no primeiro terzo do século XX e mes-
tureino coa lenda do Pozo dos Donceis [que fala dun pozo 
sen fondo na beira do Xuvia no que habería un pazo cheo 
de tesouros, e no que un rapaz que se atreveu a sumerxer-
se nunca voltou]. Tamén o meu nome, Xacio, alude a un ser 
mitolóxico medio peixe que vive nas augas dos ríos e garda 
relación coas cidades asolagadas”. Solpor é, pois, unha 
invitación a descubrir ese mundo fantástico do pasado e 
da mitoloxía que durme somerxido aos nosos ollos, mais 
posiblemente co anoitecer cobre vida propia.
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ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€

CINECLUBE  
DE 

COMPOSTELA

MAI 
2019

8 DE MAIO 
COMO NON SER VISTA: UN ARQUIVO 
.MOV EDUCACIONAL FODIDAMENTE 
DIDÁCTICO
(How Not To Be Seen: A Fucking Didac-
tic Educational .MOV File, 
Hito Steyerl, EUA, 2013, 15’, VOSG)
OLLO/MÁQUINA I-III
(Auge/Maschine I-III, Harun Farocki, 
Alemaña, 2001-2003, 71’, VOSG)

15 DE MAIO 
Sesión de filmes realizados no 
CHANFAINA LAB DE SAN SADURNIÑO
Coa presenza de Sabela Iñíguez e 
Manolo González

22 DE MAIO
ΤEΜΕΝΟΣ
(Alberte Pagán, Galiza, 2017, 37’, VO)
FLORA E FAUNA (SHOT ON SIGHT)
(Alberte Pagán, Galiza, 2017, 14’, VO)
ULURU
(Alberte Pagán, Galiza, 2018, 7’, VO)
O CARUNCHO
(Alberte Pagán, Galiza, 2018, 17’, VO)
Coa presenza de Alberte Pagán

29 DE MAIO 
MOVIMCAT 
Sesión programada por Stefano 
Miraglia. Organizada en colaboración 
con ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA, 
FESTIVAL (S8) E A CUARTA PAREDE


