CCCV–CineClubeCarlosVarela
na memoria de Carlos Varela Veiga:
Lugo, 1945- Malpica, 1980

«Agás algún traballo do cineasta Carlos Velo, o único realizador
galego de cinema militante» (Xosé Paz Rodríguez). Cineclubista
de base na animación e na dirección do cineclub Valle-Inclán de
Lugo dende 1971, logo cineasta, admirador de Joris Ivens,
Eisenstein, Dovjenko, Santiago Álvarez, Dziga Vertov, Jorge
Sanjinés, a súa figura vive no esquecemento do pobo galego,
paradoxalmente orfo de imaxe colectiva nun cinema de seu até
se ver reflectido no celuloide de Carlos.
As súas gravacións son hoxe material patrimonial abondo da cultura galega, pois foi a súa cámara a que deu conta en imaxes da
conciencia dun pobo cara á súa autoorganización e da loita contra a represión no posfranquismo máis inmediato. Reflicte as
protestas das galegas e galegos contra a usurpación do areal de
Baldaio, a resistencia ás expropiacións nas Encrobas, a marcha
Viveiro-Xove para evitar a instalación da central nuclear na
costa de Lugo, a concentración no pavillón de Lugo pola supresión da cota empresarial da Seguridade Social Agraria, os días
da Patria en Compostela.
As filmacións de Carlos Varela enraízan no estilo do cinema
directo, dos EUA á Francia do sesenta e oito, e enlazan coas
gravacións de Chris Marker do pobo norteamericano contra a
guerra do Vietnam (A sexta cara do Pentágono; O fondo do aire
é vermello), co William Klein de Tardes de enchente, mañás de
fame, con A Batalla de Chile de Patricio Guzmán, sempre no singular da urxencia á que obriga o inmediato dos aconteceres e
coa seguridade do coñecemento da tradición cinematográfica que
proporciona a filiación cineclubística.
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Eis a singularidade dos seus traballos, que tiñan por destinatarios inmediatos os labregos, mariñeiros, traballadores, estudantes, obrigado daquela á mínima demora entre o proceso de
filmación e a súa difusión. As gravacións que nos deixou camiñan
parellas á aposta de Carlos Velo nas V Xornadas de Cinema de
Ourense (abril, 1977) por partir dunha estrutura documental
para o cinema galego coa realización dun noticiario galego de
produción mensual. Un cinema documental de acción directa, que
desbotase o turístico e morriñento e se achegase á realidade
do momento.
Así, Carlos escribe con precisión na película no mesmo momento
da rodaxe, para editar logo o seu traballo no seu piso de Lugo
e proxectalo sen demora, o que probabelmente lle impediu, debido
ao súpeto do accidente que rematou coa súa vida, elaborar os seus
filmes de cara a unha distribución masiva e, nomeadamente, fóra
de Galicia.
Carlos percorreu Galicia enteira detrás da súa cámara de cinema
para facer a crónica do movemento nacional-popular galego, mais
deixou todo un ronsel de traballo exemplar no eido da fotografía, na cerámica, no debuxo, no deseño gráfico, no mural, no
traballo cos tapices; elaborou o anteproxecto de estatutos
para unha futura Federación de Cineclubs de Galicia en 1977
(que tomou corpo en 1984), fundou e dirixiu en 1975 «NÓS»
CINEMATOGRÁFICA GALEGA, e deseñou o anagrama desta sociedade
que, no artigo segundo dos estatutos fundacionais, defendía a
«incorporación á cultura galega do fenómeno cinematográfico en
todas
as súas manifestacións». En memoria del, creouse en Compostela
o Cineclub Carlos Varela Veiga, que se mantivo en activo entre
1982 e 1987.
Carlos Varela Veiga asoma na cerna do seu tempo como un cineasta
moderno. Cineasta amateur por «amante» do cinema, e non-profesional porque así o esixiron as condicións en que desenvolveu
o seu traballo, maiormente baixo a clandestinidade política.
Nunha altura en que en Francia o maio de 1968 se filmou en 16mm,
en que no propio 1977 de Xove, Baldaio e a loita contra a cota
empresarial, Llorenç Soler veu dende Cataluña gravar, tamén
en 16mm, O monte é noso ou A autoestrada, unha navallada á nosa
Terra, Carlos non deixou que a falla de medios materiais lle
impedise rexistrar con forza e urxencia, no seu modesto
súper8mm, a loita dun pobo por se liberar da opresión colonial
exercida polo centro estatal primeiro e, asemade, polo centro
mundial. Filmando, facía bo o Godard do outono de 1978 : «É a
realidade: faise o que se pode, non o que se quere. Emporiso,
téntase facer o que se quere co poder que se ten (...) e iso
non significa en absoluto achantar, ben ao contrario, significa
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«Un filme sobre o pobo feito por un autor
non é o mesmo que un filme feito polo pobo
por intermedio dun autor. Como intérprete e tradutor
dese pobo, [o autor] convértese en vehículo do pobo»
JorgeSanjinés

«Débese rachar co feito tradicional de concibir
e facer cine ‘como dios manda’, porque diante de nada
o cine é un invento da humanidade que lle foi roubado,
como dixo alguén, por un prato de lentellas»
CarlosVarelaVeiga

