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Morreu Chano Piñeiro, 
o home que demostrou que o cine galega é posíbel 
Sempre Xonxa, un bon exemplo de ficción própria, foi a sua obra principal 

• XAN CARBALLA 

Na madrugada do 
21 de Marzo, cando 
xa a primavera 
entrara, morria nun 
hospital de Vigo 
Charro Piñeiro, 
entusiasta impulsor 
dun cine galego que 
culminou con 
Sempre Xo'17:xa, a 
ua obra máis 

popular, que 
marcou un fito de 
autoafirmaci ~ n 
c l ctiva. No cine 
c mona vida, 
sempre tomei parte 
activa. Non me 
interesaba ser 
simples espectador ', 
<licia nunha 
entreyista, recén 
estreada a sua obra. 

edade, unha verdadeira revo-
1 uc ión desde nós mesmos". 

Unha obsesión 
polo cine 
O último proxecto de Chano 
Pineiro demostrou a sua tei
ma porque o cine seguise un 
lugar de encontro. Poi un su
perespectácu lo audiovisual 
que tivo como marco o Par
que de Castrelos. Durante ca
se un mes ·houbo unha pro
xección diária, en pantalla xi
gante e con ·sonido sofistica
do. Chano foi o ideador e o 
que empuxou a todos a cola
borar. Trouxo presentadores, 

Dicer Chano Piñeiro é dicer 
Sempre Xonxa. Poucas veces 
unha obra foi tan indisolubel
mente unida a un autor. Petou 

Chano Piñeiro durante a rodaxe de "Sempre Xonxa". ANXO IGLESIAS 

· directores, organizaou deba- . 
tes, reclutou poetas e montou 
un espectáculo de música e 
luz láser que sobrecollia e 
preparaba aos espectadores 
para as películas, nunha esco
lla nas que estaban desde Ci
da.dan Kane ou Tomates Ver
des fritos a Pelle o Conquis
tador. Entre as bambalinas, 
un home irremediabelmente 
enfermo non deixaba _de pen
sar no ciclo do seguinte ano. 
O éxito de público non lle 
gostou a algun político local 
que tentou sinalar co dedo a 
alma timpa dun entusiasta di
fusor. "Non paga a pena con-

en todas as portas, viaxou, moles
tou en todas partes e inventou to
dos os mecanismos posíbeis para 
sair adiante cun proxecto no que 
deixaba a metade da sua vida. ·Pa
gou a pena. A ovación que recibiu 
a película cando a sua estrea foi 
unánime e, obretodo, sinceira. 
Chano Piñeiro viña de demostrar 
que se podía, e e debía, facer un
ha ficción própria, que amasase, 
con mellar ou pior orte, o con
flitos, as arela e a realidade dun 
paf ao que e lle negaban capaci
dade. 

Non foi o primeiro. Ante outro 
moito esforzáran e en demo trar 
esa incontestábel verdade porque a 
Ditadura de Franco non lle permi=
tiu regre ar co eu talento. Carlos 
Velo, un cineasta expulsado ao exí
lio de México, é un símbolo. A 
perdida MarÍñeiros de Xosé Suá
rez outro. Chano Piñeiro foi un dos 
que tomou ese testigo. Armouse de 
valor de de os vinte anos, nos que 
coñeceu o cine e tamén a enfermi
dade ("cando estaba no Coléxio la 
Salle de Santiago, entrando na Uni
versidade, comezaron os proble
mas co intestino") e culminouna, 
despois de tripar os difíceis cami
ños da cinematografia con . éxitos 
como Mamasunción, o ensaio defi
nitivo antes de Sempre Xon.xa. 

Marcado desde cativo · 

Chano Piñeifü, nunha conversa 
inédita con Celso López-Pazos 
(Marzo, 1990), debullaba a sua in
fáncia, "a pátria de todos nós", e 
sinalaba nela e na primeira moci
dade algunhas das . marcas do que 
despois foi deitando na sua cine
matografja. Pontecaldelas, a vila 
de nacéncia dos país; Forcarei, on
de foi seu pai de boticário, "onde 
me sentía ás veces extrano, po.Ja 
língua e porque non me considera
ban · de ali, pero onde vivin mo
mentos máxicos" e Rubillón, a al-

dea da sua muller, "onde souben 
realmente o que foi a emigración 
para Galiza, e onde descubrin un
ha segunda familia". 

Chano narraba nesta entrevista, 
con sensibilidade exquisita, algun
has lembranzas. "Coñecin en Ru
billón a Rosa Femández, unha se
ñora flaca, de noventa anos, e ao 
seu x.enro. Nunca esquencerei as 
histórias que me contaron a carón 

do lume. ¿Sabes o que é contar 
unha história ao pé do lume? Nun 
cuarto coas paredes de pedra ne
gras, unha xaneliña afumada pola 
que entra unha raiola escasa de luz 
dourada. E eles dous entretecendo 
mil histórias, mentres alimentaban 
un Jume increíbel poñendo un ga
rabullo aquí e outro acolá". 

ser un libro no que que habia con
tar a sua vida, é un prodíxio de 
sensibilidade e firmeza. Non lle 
doe recoñecerse coma un "inadap
tado social", sempre á procura 
dunha revolucón que debía come
zar por un próprio. "Non me gos

·tan os valores desta sociedade, a 
sua obsesión pola competéncia. 
Non acredito tampouco nas ideas 
grandilocuentes. Coido que todos 
debemos facer, quizais desde a so-

testar esas pequenas necedades", 
retrucaba xeneroso cando falamos 
con el. 

Chano Piñeiro quédase con nós, 
cada vez que ollemos voar a sua 
cámara por enrriba da paisaxe alu
cinada das Médulas, sobre as que 
Caladiño cumpre a sua obsesión. 
"Eu tamén son un pouco coma 
Caladiño, fantasioso, ilusionado, 
solitário quizais". • 

• 
Toda esta conversa de Chano Pi
ñeiro, preliminar do que debería 

CONVERSA-CON CHANO 

Coñecinte na Coruña cando facias unha xira con 
imaxes rodadas de "Sempre Xonxa" para tentar 
convencer á xente que pagaba a pena apostar 
por ese prox.ecto en forma de axuda económica. 
Non foi moito o que conseguiches recadar, mais 
finalmente, superando moitos atrancos, o teu so
ño filmográfico chegou a bon fin. Fíxenche a 
nosa primeira entrevista e ali xa me decatei da 
tua forza, do teu empuxe e do excelente sentido 
do humor <liante das adversidades. Máis tarde 
descobriria a tua tenrura e un belo corazón que 
te facian entrañábel para a xente que tratabas. 
Chano, en verdade, facíaste querer nioito. 

Este xomalista contribuiu mínimamente á causa 
de "Sempre Xonxa" e sempre me agradeciches 
ese pequeno xesto, nunca o esqueciches, amo
sando velai outro trazo: o da xenerosidade. 

A derradeira (que odiosa é ás veces esta expre
sión) vez que nos atopamos foi na apresenta
ción do teu libro Conversas co vento, no que se 
recolle unha escolma dos teus fermosos e entra
ñábeis (esta expresión perseguirache aló onde 
vaias) artigos publicados polo Faro de Vigo. 
Agasalláchesme co libro e nel escrebeches unha 
adicatória na que indicabas "que souben apostar 
por un proxecto imposíbel... e facelo posíbel". 

~ E non foi asi, Chano, ti foschs quen o fixo posí
bel. Non me deas medallas que non merecen 
estar máis que no teu peito. 

Crías nun cinema galego, feíto pola xente do 
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ÓSCAR LosADA 

noso país e loitaches arreo para que se conver
tese en realidade. Eu creo ne!, pero ti levaches 
as miñas crenzas aos feítos, deixando moi claro 
que o cinema galego _pode ter público en Gali
za. "Sempre Xonxa" foi unha fita histórica da 
que os galegos aos que o cinema non Hes im
porta moito sabían da sua existéncia e moitos 
·dos que non adoitan ir ás salas, fórona ver. 

Querido Chano, puxeches os alicerces dun ci
nema que non sabemos se será quen de chegar 
até o tellado. Se te digo que foches l!n pioneiro 
esbozarás un sorriso picarón dos teus, como di
cendo que non foi para tanto, pero abriches a 
porta a un degoiró e unha esperanza. 

. Chano ·e a Xonxa tiveron unhá repercusión 
enorme no país e iso é o que conta. Non dabas 
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'Crias nun cinema 
galega, feito pala xente · 

.do naso país e loitaches 
arreo para que se 

convertese en realidade'. 

coa Xonxa a;~eitada e· sabíalo, tamén o sabia 
Uxia, que apareceu tarde en cena para conven
certe de que era ela a muller que precisabas. 
Vós os dous convencéstesnos a todos do ideal 
da eleición. 

Lémbraste cando tiñas o pelo longo e xogabas 
· ao hóquei herba na universidade? Nunha entre
vista que fixemos para TVE contabas as tuas ex
periéncias deportivas e deixábasme a impresión 
de que na vida e no cinema eras un auténtico de
portista, mália que a masa corporal non te 
acompañase, disposto a afrontar calquer final 
,por duro que fose. Desgraciadamente non se po-' 
den gañar todas; sempre hai unha que perdemos. 

Agora andarás coa Mamasunción e terás tempo 
· de lle explicar como funciona iso do cinema e 

por que existen tantos tolos pola sétima arte. 
Non esquezas de contarlle ese horroroso filme 
chamado "A cautiva do deserto'', halo pasar en 
grande, como fixemos os que te escoitamos re
latala. 

Dicias, con razón, que as películas non se de
ben comparar, ao igual qu·e non o facemos cun 
can e un cabalo ou unha mazá e_ unha pera. Xa 
poderá conversar co vento todo e que queiras, 
afortunado el, que seguirá escoitando o teu inte-

· Jixente parolar. 

Seguramente, arestora, estexas voando con Ca
ladiño "camiño das estrelas". t 
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