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Sesión do 13 de decembro de 2021     I Curtas de Xurxo Chirro
 n

Gran hotel. España, 2015. Cor, 17 min. Documental | Dirección, guión, fotografía e produción: Xurxo Chirro

Carta a Herzog. España, 2017. Cor, 8 min. Documental | Dirección, guión: Xurxo Chirro | Fotografía: Busqui Curbelo

De barrio. España, 2019. Cor, 69 min. Documental | Dirección, guión e fotografía: Xurxo Chirro

BIOGRAFÍA
a

Xurxo  Chirro  (A  Guarda,  1973)  é  li-
cenciado en Historia da Arte na Uni-
versidade de Santiago de Composte-
la e cursou estudos de doutoramento
en Historia del Arte pola UNED. Foi
crítico  de  audiovisuais  na  revista
Tempos Novos e ten colaborado en
Cahiers du Cinéma-España e os xor-
nais Faro de Vigo e A Peneira. É ase-
sor e analista audiovisual, documen-
talista  e  catalogador  en  arquivos
audiovisuais  de  RTVE-G,  coordina-
dor do libro  Manoel de Oliveira para
o Centro Galego das Artes da Imaxe
(CGAI)  e  coautor  do libro  Cines de
Pontevedra.  Traballou  en  documen-
tación  en  arquivos  públicos,  foi  in-
vestigador  para  o  Consello  da  Cul-
tura Galega e para a USC e profesor
no Máster  de  Conservación do Pa-
trimonio (USC). Traballou para o Ins-
tituto  Cesing e  foi  creador  de  con-
tidos da Axencia Audiovisual Galega
(AAG),  coordinador  das  plataformas
na rede de Teutubo de Flocos.tv e de
Novocinemagalego.info,  e  asesor
técnico  nas  comisións  á  produción
audiovisual da Xunta de Galicia. Tra-
ballou para a AGADIC (Axencia Ga-
lega de Industrias Culturais) e foi co-
misionado  do  ICAA  e  programador
galego do Filminho: Festa do Audio-
visual  Galego  e  Português.  Como
guionista  e  realizador  é  autor  de
Vikingland, a mellor película da histo-
ria do cinema galego segundo unha
enquisa publicada en Luzes. Na ac-
tualidade reside nas illas Canarias.

GRAN HOTEL

Inaugurouse  o  12  de  decembro  de
1970. O 21 de novembro de 1994 su-
friu un gran incendio. Reconstruiuse
e vólvese inaugurar o 4 de xullo de
2014. Ten 17 andares. A súa silueta
domina grande parte da paisaxe.

CARTA A HERZOG

Carta fílmica a Werner Herzog para
que regrese aos lugares de Lanzaro-
te  onde  filmou  Tamén  os  ananos
empezaron pequenos (Auch Zwerge
haben klein angefangen).

 DE BARRIO

O barrio en festas. Unha muller an-
ciá xa non pode falar. As súas lem-
branzas reviven. O barrio esvaece.
a

ENTREVISTA AO DIRECTOR

De  barrio xestouse  ao  longo  de
bastantes anos. Como foi o pro-
ceso de, a partir do audio inicial,
gravar a Benedicta e tempo des-
pois editar as imaxes?
Cando me chegou ás mans a cinta
de  audio  en  1999  díxenme  a  min
mesmo que quería documentar ese
testemuño cunha cámara de vídeo.
Tiven que esperar a 2006 para com-
prar unha MiniDV e o primeiro que
fixen foi gravar as cousas próximas
da miña casa, na miña vila, e unha
das  prioridades foi  gravar  a Bene-
dicta,  a  protagonista  do  audio  da
casette. Pero xa era tarde: non po-
día falar. Daquela tentaba facer algo
como un gran fresco impresionista
sobre o meu barrio. O esquema era
unha profundización no territorio ao
estilo de propostas da Pompeu Fa-
bra: En construción de Guerin ou O
ceo vira de Álvarez.  Pero todo era
moi ambicioso e fóiseme das mans,
incapaz de sacalo a diante. Tivo que
pasar máis dunha década para vol-
ver repensar as imaxes e darlles ou-
tro  sentido  liberándoas  de  trabas
prefixadas e de calquera referente.

O filme trazaría un nexo de unión
entre a memoria histórica,  a súa
perda ao falecer os seus deposita

rios, a transformación do barrio e
os cambios políticos dos  últimos
tempos que parecen unha volta ao
pasado.
Non é casual, é do todo intenciona-
do. A película non vai só do barrio,
senón que o tema principal é a de-
saparición das cousas. O filme está
cheo de mortos, de pantasmas, de
memoria, de cousas que mudan, de
recordos, de pesadelos... A película
empeza coa desaparición do barrio
entre a néboa e o fume e acaba coa
desaparición dunha persoa (por cer-
to, en plan docu-ficción). A idea era
dicir que o barrio o fan as persoas e
ao  desaparecer  estas  o  barrio  ta-
mén desaparece. As alusións á polí-
tica do presente son unha especie
de cuño do Zeitgeist que non resul-
ta  moi  afastado ao que sufriu  Be-
nedicta no seu periplo vital.
a

Cal foi o aspecto máis complicado
da película, partindo de que houbo
que manexar materiais de diversa
procedencia temporal?
Unha  cuestión  que  me  interesa  na
miña filmografía é abordar certo con-
cepto  de  fracaso,  constatar  a  im-
posibilidade  de  facer  cousas.  Este
comodín xa me permite uns graos de
liberdade creativa  impensables,  sen
estar hipotecado a nada. Por tanto, o
complicado foi darme conta de que
podía levarme o material ao meu te-
rreo: convivir coas imaxes, resucitar
o testemuño de Benedicta,  acomo-
dar as imaxes e polas en diálogo co
presente.
a

En que proxectos está a traballar?
Os meus proxectos ambiciosos sem-
pre acaban nun caixón ao non con-
seguir financiamento. Con todo, gus-
taríame recalcar que eu fago o que
fago  porque  gozo  e,  cando  non  o
faga, deixarei de facer cinema.

Esta semana: Festival AMAL | A programación regular do Cineclube regresará en 2022


