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Beiras: Vivir2Veces. España, 2021. Cor, 70 min. Documental | Dirección: Jorge Coira, Gaspar Broullón, Pepe Coira |
Guión: Pepe Coira, Fernando Rodríguez Gómez “Peñaño” | Participantes: Xosé Mª Álvarez Caamaño, Manuel Caa-
maño Suárez, Miguel Anxo Fernán-Vello, Ánxel Huete, Xosé Luís Méndez Ferrín | Produción: OlloVivo

SINOPSE
a

Político, economista, profesor univer-
sitario,  activista,  músico,  tradutor,
viaxeiro, fotógrafo, ensaísta, conver-
sador… Xosé Manuel Beiras é un e
moitos. E, con todo, estaba penden-
te abordar  nun documental  algo do
que é, cal é a súa vida. Beiras man-
tén  íntegra  a  súa  paixón  por  com-
prender  o  mundo,  por  compartir  a
súa visión, por contrastala, por pen-
sar  o  futuro,  o  presente,  o pasado.
Por iso, Beiras. Vivir2Veces non é un
filme  sobre  Beiras,  senón  un  filme
CON  Beiras.  Con  el,  repasamos  a
súa traxectoria seguindo dúas pistas:
dunha banda, os lugares que mellor
o  identifican;  e  doutra,  as  imaxes
máis  emblemáticas  dun  percorrido
vital  de  oito  décadas.  O repaso da
experiencia trénzase cunha das ac-
tividades predilectas do noso prota-
gonista: a conversa. No documental,
Beiras  atópase  con  algunhas  das
persoas  coas  que  mellor  falar  das
cuestións  que  máis  o  incumben,
desde  a  arte  ao  territorio,  desde  a
política á casa.

NOTAS DE JORGE COIRA

A proposta foi de Fernando Peñaño.
Propúxome facer algo sobre Beiras e
o certo é que non había nada feito. A
pesar da súa idade, está extremada-
mente lúcido e como non ten ningu-
nha carga derivada da política activa,
cremos  que  era  o  mellor  momento
para facelo. Agora pode falar con to-
tal liberdade e, sen dúbida, é unha fi-
gura fundamental para comprender a
política galega das últimas décadas.
Creo que hai dous grandes perfís de
persoas que deciden meterse na po-
lítica  activa.  Un  é  o  dos  corruptos
que só queren lucrarse e outro o dos
valentes e xenerosos. Creo que Bei-
ras é destes últimos.

Preguntámonos se era posible facer
un documental deste tipo sen inxe-
rencias  externas  e  vimos que si  o
era. Non queriamos estudar a súa fi-
gura e facer algo desde fóra, senón
quedar con el e escoitalo, acompa-
ñalo.  A  formulación  foi:  proporlle
imaxes  e  lugares  importantes  da
súa vida e, despois, conversas con
amigos seus sobre os temas impor-
tantes da súa vida. Podes estar de
acordo con el ou non, pero as súas
reflexións en ningún caso nacen de
fanatismos  como  os  que  estamos
afeitos a ver neste mundo. É unha
persoa  vehemente,  pero  xenuina-
mente honesta.
a

NOTAS MARTIÑO NORIEGA

A  comezos  de  setembro  tiven  a
ocasión  de  asistir  no  Festival  de
Cans  á  pre-estrea  do  documental
Vivir  2 veces,  dirixido polos irmáns
Jorge  e  José  Coira  e  por  Gaspar
Broullón.
a

Este filme, gravado entre o 2018 e o
2019, reflicte a figura de Xosé Ma-
nuel  Beiras como fío condutor dun
conxunto de vivencias e conversas
que abranguen temporalmente a se-
gunda metade do século XX e o co-
mezo do século XXI até a data de
filmación. A personalidade poliédri-
ca do protagonista, ben sexa como
político,  músico,  activista,  tradutor,
ensaísta  ou  profesor  universitario,
fica  recollida  en máis  de 18 horas
de gravación que no futuro poderán
ser  visionadas  en  aberto  para  o
conxunto da cidadanía, e resumidas
maxistralmente  nunha  película  de
pouco máis de 70 minutos. Na vir-
tude da síntese proxéctase talvez a
faciana  máis  descoñecida  do  Bei-
ras, aquela que nos empraza a mer-
gullarnos na súa intimidade máis aló
do  escenario  público  e  amosa  a
persoa  agochada  detrás do perso-

naxe;  esa  dimensión  descoñecida
para a maioría dunha figura pública
condenada  a  transcender  historica-
mente por ser única e irrepetible.
a

A  coincidencia  quixo  que  este  tra-
ballo fose mostrado nun festival que
facía en 2021 a súa maioría de ida-
de na súa XVIII edición. A parroquia
de Cans (O Porriño) foi quen ao lon-
go destes anos de pór  en valor  os
seus veciños e os fogares que estes
ceden para a celebración dun even-
to referencial no universo cultural do
país. Proxecto en rede que presenta
paralelismos  co  documental  dos
Coira  financiado  integramente  coas
aportacións individuais de centos de
galegas mediante o micromecenado.
A enerxía que non se vende é aquela
que xeramos cando construímos en
común.
a

Vivir 2 veces fala do mito de Sísifo,
aquel que experimentou a liberdade
cando  rematou  de  empurrar  o  pe-
nedo uns intres antes de comezar de
novo.  Tamén  da  saúde  mental  dun
home que foi quen de reconstruírse
despois  de  sentirse  derrotado  en
vida, para seguir a pelexar pola cau-
sa xusta do seu país cunha estrela
na palabra.
a

O CROWDFUNDING

A longametraxe dirixida polos irmáns
Coira  foi  integramente  financiada  a
través  do  crowdfunding.  É  dicir,  a
través  das  aportacións  voluntarias
das cidadás interesadas no proxec-
to.  Segundo  a  cantidade  aportada,
que abranguía  dende os  15  ata  os
500 euros, establecíanse unha serie
de  recompensas.  Con  todo,  Jorge
Coira considera que o crowdfunding
non  vale  para  todo,  pero  destaca
que esta era a mellor forma de finan-
ciar a longametraxe. Dende o social,
con Beiras en primeira persoa. 
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