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A profecía cumprida do
cine galego que vén
O premio a Oliver Laxe en Cannes revelou unha nova xeración de cineastas que acaba de empezar a facer cine. Non vai
ser o último. A etiqueta do Novo Cinema Galego empeza a funcionar

A

l iago martínez

aposta foi pública. Está
nas hemerotecas. O crítico Martin Pawley amosou as súas cartas o 2 de xaneiro nas páxinas
culturais de Xornal de Galicia. Apostou forte:
“2010 será o ano máis importante da historia
do audiovisual galego”. A tal hora, ben podería
andar apañando polo país adiante os anacos
da súa credibilidade como crítico, pero non
é así. Todo o contrario. A profecía váiselle
cumprindo ao mantedor do blog Días estraños, agora aloxado na edición dixital deste
diario cun novo nome, Sinais de vida. Oliver
Laxe era un dos cineastas aos que Pawley lles
encomendaba a tarefa de poñer este ano na
historiografía oficial. O da Gaiteira, o barrio
coruñés onde se instalou a súa familia cando
regresou da emigración, cumpriu a súa parte
do trato. Todos vós sodes capitáns, a súa primeira longametraxe, aínda inédita en Galicia, foi seleccionada polos programadores da
Quinzainne des Realisateurs do Festival de
Cannes. O filme viaxou a La Croisette e volveu
co premio da crítica na man. Pasaron cinco
meses dende entón e Martin Pawley xa está
dobrando a aposta para 2011. “Arraianos, a segunda longametraxe de Eloy Enciso, chegará
como mínimo ao Festival de Locarno”.
Naquel profético artigo, Martin Pawley ía
máis alá da aposta por Todos vós sodes capitáns. Incluía a Oliver Laxe (París, 1982) e
Eloy Enciso (Meira, Lugo, 1975) nunha etiqueta até entón descoñecida para os lectores
de periódicos: Novo Cinema Galego. E con
eles, a outros cineastas como Ángel Santos
(Marín, 1976), Peque Varela (Ferrol, 1977) ou
o colectivo WeareQQ, formado por Vicente Vázquez (Tarragona, 1976) e Usue Arrieta (Arrasate, Guipúscoa, 1979). Dez meses
despois, esa etiqueta e eses cineastas protagonizan un ciclo de coloquios e proxeccións
en Pontevedra, precisamente onde se fixo a
primeira exhibición cinematográfica en Galicia hai máis dun século (1897). A Universidade de Vigo patrocina, Suso Novás coordina e Martin Pawley comparte a selección e
presentación dos traballos con José Manuel
Sande e Xurxo González.
Acto de primavera, como o filme do portugués Manoel de Oliveira, é o alcume colectivo
co que estes tres críticos promoveron a pasada
semana, a través do seu blog (actodeprimavera.blogaliza.org), un manifesto preventivo

en apoio das axudas á creación e desenvolvemento do talento audiovisual da Axencia
Galega das Industrias Culturais, que poderían verse afectadas polo recorte orzamentario na Xunta. En realidade, o que poñen en
valor a través deste texto, que xa ten uns 200
asinantes, é un modelo de apoio institucional
á creación, o que encarnaba a Axencia Audiovisual Galega posta en marcha polo goberno
bipartito, e unha serie de cineastas que se ‘Todos vós sodes capitáns’ era a aposta
beneficiaron, directa ou indirectamente, de 2010 e cumpriu as expectativas;
desas axudas: o Novo ‘Arraianos’, de Eloy Enciso, é a promesa
Cinema Galego.
A posta en marcha do audiovisual galego para o ano vindeiro
da Axencia Audiovisual Galega en 2006, dirixida por Manolo
González, é unha das datas clave na emerxencia do fenómeno que a etiqueta Novo Cinema Galego intenta describir. Supuxo, entre
outras cousas, a consolidación de varias liñas
de axudas destinadas a empresas e creadores.
Aumentou as oportunidades para facer películas, en moitos casos sen as ataduras dos
modelos de produción industrial, e revelou
a toda unha xeración de cineastas singulares
que, como Oliver Laxe, están hoxe no inicio
da súa carreira. Todos vós sodes capitáns fíxose cunha desas axudas, o mesmo que Gato
encerrado (2010), a curtametraxe de animación coa que Peque Varela concursará a finais de novembro do Festival de Xixón, onde tamén estará Laxe, co seu debut, e Ángel
Santos, con Fantasmas #1 (2010).
Goián, 2008

Hai dous anos, na vila fronteiriza de Goián,
os tres críticos detrás de Acto de primavera tomaron conciencia de que algo estaba a
pasar. Xurxo González era o programador
da primeira edición dun novo festival de cine galego e portugués, o Filminho, e Martin
Pawley e José Manuel Sande formaban parte
do xurado. “Urxía unha plataforma onde dar
a coñecer ao público, a crítica e os medios os
novos talentos do audiovisual galego”, recorda Xurxo González. “O Filminho combinaba
en iguais condicións as dúas cinematografías
do occidente peninsular. Desta maneira o
audiovisual tiña un escaparate idóneo onde
mirarse e interaccionar ao carón dunha cinematografía cunha escala máis abordable.

Malia a todo, esta idea tivo un punto fraco no
lugar que menos se agardaba: o cinema portugués”. As películas traídas do país veciño non
cumpriron as expectativas e as producións
galegas varreron no palmarés. Oliver Laxe e
Ángel Santos compartiron ex aequo o Grande Premio con París #1 (2008) e O cazador
(2008), que ademais gañou o Premio Minhoto, e outras tres pezas recibiron mencións do
xurado: unha portuguesa, Balaou (Gonçalo
Tocha, 2007), e dúas galegas, 1977 (2007) de
Peque Varela e John Ballan, detrás da porta
(2008) de Lara Bacelo (Mos, 1981).
Coa perspectiva do acontecido nos dous
últimos anos, Pawley cre que aquel Filminho
foi ao mesmo tempo un erro e un acerto. “Un
erro, porque tanto a peza de Oliver Laxe como a de Ángel Santos poderían ter competido en festivais máis importantes, e un acerto
porque foi cando todos tomamos conciencia
de que empezaba a haber un cine galego que
pagaba a pena defender”. Aqueles premios falláronse en Goián en xullo de 2008. A edición
española da prestixiosa Cahiers du Cinéma
acabaría dándolle a razón ao xurado medio
ano despois ao colocar París #1 e O cazador
na súa lista das mellores curtametraxes do
ano, a primeira na categoría de documental
e a segunda entre as pezas de ficción.
Quen é quen?

Non é doado poñer de acordo os autores intelectuais da etiqueta arredor dunha lista de
nomes, pero os tres coinciden en destacar a
importancia de Alberte Pagán (O Carballiño,
1965), ben como unha sorte de precursor nos
modos e maneiras de facer cine, ben como
unha excepción ás esAs axudas que a Axencia Audiovisual tremas xeracionais do
Novo Cinema Galego.
Galega puxo en marcha en 2006 teñen “É un referente absomoito que ver na emerxencia dunha serie luto, como cineasta e
como ensaísta, no cide creadores á marxe da industria nema experimental
en España”, arrisca
Pawley. “Cando non había internet, Pagán
xa o vira todo. Leva moito tempo facendo
películas á marxe da industria e as axudas
institucionais, ás que concorreu por primeira vez o ano pasado. Representa unha certa
vocación amateur que conecta coa doutros
cineastas máis mozos. O seu último filme,
Eclipse, paréceme unha marabilla”.
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OLIVER LAXE naceu en París en 1982. Fillo de emigrantes galegos, desprazouse á Coruña aos oito anos. Na cidade herculina viviu até os
18 anos. Estudou Comunicación Audiovisual na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. En Londres viviu un ano onde rodou a curta ‘As
chemineas decidiron escapar’, seleccionada no Festival de Cine de Xixón. Nos últimos anos viviu en Tánxer e traballoi nun obradoiro de cine
para nenos na rúa. Desa experiencia xurdiu a fita ‘Todos vós sodes capitáns’, galardoada co premio Fipresci no último Festival de Cannes.

OLALLA LOJO

Oliver Laxe viaxa estes días por
varios festivais internacionais coa súa
primeira película, ‘Todos vós sodes
capitáns’

Eloy Enciso (Meira, Lugo, 1975), a quen
Pawley imaxina o ano que vén nos mellores
festivais internacionais presentando Arraianos, e Oliver Laxe (París, 1982), que xa demostrou en Cannes que a profecía ía en serio, parecen xa nomes indiscutíbeis. Como
o de Peque Varela (Ferrol, 1977), “o valor
máis seguro do audiovisual galego”, que con
1977 conseguiu facerse un oco na programación do Festival de Sundance e coa súa
nova curta, Gato encerrado, vai competir
no Festival de Xixón. E o mesmo con Ángel
Santos (Marín, 1975), que estes días ultima
a montaxe da súa primeira longametraxe,
titulada Dos fragmentos/Eva.
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chez (Narón, 1970), Marcos Nine (A Illa de
Arousa, 1977), Xosé Bocixa (As Encrobas,
1967) e o propio Xurxo González (A Guarda,
1973), director de fitas como Os señores do
vento, 13 pozas ou Cellular Movie.
Que teñen en común?

FILMOGRAFÍA

A do Novo Cinema Galego, advirte Sande,
crítico e programador da filmoteca galega
- ‘As chemineas decidiron escapar’
(CGAI), é unha etiqueta tan eficaz como
(2006), curtametraxe en 16 mm.
problemática. Pode funcionar como tantas
- ‘Soa a trompeta agora vexo outra cara’
outras marcas, caso da Escola de Barcelona
que axitou o cine catalán nos anos sesenta,
(2007). Curtametraxe
e mesmo ser útil para a crítica e os espec- Paris #1 (2007). Curtametraxe
tadores relacionarse coa linguaxe e os tra- Todos vós sodes capitáns (2010)
ballos destes cineastas mozos, pero tamén
pode levar a engano. Ao contrario que Xurxo González, que ve no traballo de Laxe e
compañía unha dialéctica fronte “os enfeO mascarón de proa da súa xeración. Un caso
rruxados dinosauros da industria audiovisual
de talento natural. Oliver Laxe é agora mesmo
galega”, Sande cre que se o cine que alenta
un cineasta arrodeado de cualificativos. E de
en Todos vós sodes capitáns é “novo”, éo con
confianza. Coa súa primeira longametraxe
respecto ao cine español, e só por extensión
conseguiu o premio da crítica (Fipresci) na
a un suposto cine galego que non deixa de
Quinzainne des Realisateurs do Festival de
mirarse no espello de Madrid.
Cannes, un fito histórico para a cinematoO que comparten estes cineastas é un mografía galega que marca tamén unhas altísido de produción non industrial, facilitado en
mas expectativas para o seu novo traballo,
moitos casos polas axudas institucionais pero
As mimosas. Oliver Laxe non ten présa. Vai
tamén pola utilización de soportes dixitais
ir amodo. O seu debut estrearase en España
e pola renuncia aos custosísimos equipos
a finais de novembro, no Festival de Xixón,
das grandes rodaxes. Fan películas asequíe segue xirando por varios festivais internabeis, en moitos casos como “francotiradores”,
cionais, dun lado e do outro do Atlántico. En
aproveitando as ferramentas que o seu tempo
Galicia, de momento, segue inédita.
histórico lles puxo a man. Son, con matices,
A aventura de Todos vós sodes capitáns decinéfilos, e algúns mesmo exercen a crítica,
nota a confianza de Oliver Laxe no seu propio
como Ángel Santos ou Alberte Pagán. Romtraballo. A película parte dun obradoiro de
pen coa tiranía da ficción e a narración escine con rapaces excluídos en Tánxer (Matándar, máis interesados polo diario, o ensaio
rrocos), onde o cineasta coruñés se foi vivir
ou a mestura de códigos, e procuran as súas
hai uns anos. Escribiuna, protagonizouna,
referencias moi lonxe do local-Galicia ou o
produciuna e dirixiuna. Fíxoa cun equipo
local-España. E son, engade Sande, profunmínimo e un orzamento ridículo, grazas a
damente políticos: teñen unha ollada crítica
unha axuda de 30.000 euros da Xunta de Gasobre a vida e a realidade, independentemente
licia e unha cámara emprestada polo goberdas súas posicións ideolóxicas. Xurxo Gonno marroquí. Había un cento de razóns para
zález divídeos en tres grupos: “Os que se forabandonala ou para que quedase nun caixón
maron fóra e regresaron a Galicia para facer
unha vez rematada. Todo o contrario: defenpelículas, que son a maioría; os que procedeuna e seduciu os programadores de Locarden doutros campos, como Lara Bacelos ou
no e Cannes. Elixiu Cannes e acertou.
Susana Rei; e os que se formaron en Galicia,
Como a meirande parte da súa xeración,
que non hai ningún. Iso di moito da formaOliver Laxe formouse fóra, en Barcelona, e
ción cinematográfica en Galicia”.
aínda que rodou a súa primeira longametraxe
O futuro máis inmediato, o acordo é aben Marrocos, quere facer cine en Galicia. As
soluto, pasa pola próxima película de Eloy
mimosas, se nada cambia, estará rodada en
Enciso. Arraianos atópase na última fase de
montaxe e chegará ás pantallas ao longo do
parte na terra que os seus pais abandonaano vindeiro. Martin Pawley cre que, como
ron para gañar a vida na emigración. Xunto
mínimo, será seleccionada no prestixioso
co seu irmán, Felipe Lage, e o crítico Martin
Festival de Locarno. Outra cousa é o que
Pawley, puxo a andar hai algúns meses Zeiaconteza a medio prazo con todos estes citun Films na Coruña. Talvez sexa o principio
doutro xeito de producir. l I.M.
neastas, sobre todo se os reaxustes orzamentarios da Xunta afectan a liña de axudas que
os axudou, en moitos casos, a emerxer. Xurxo
González é pesimista. “Primeiro porque os
novos cines duran moi pouco, normalmente
A partir de aquí, o criterio dos críticos dicinco anos. Logo os cineastas desaparecen ou
fire. Sande a Pawley son máis indulxentes,
se consolidan cunha
pero Xurxo González é partidario de acoutar
a nómina aos creadores que empezaron a
Xurxo González: “A única maneira de que obra máis ambiciosa.
E segundo, porque
producir a partir de 2005, coincidindo co
este novo cine calle é que o seu espírito non vai haber concambio de goberno na Xunta e a posta en
marcha da nova política audiovisual. Dun
contaxie tamén a industria; precísanse tinuidade. A industria aínda non caiu
xeito ou doutro, no núcleo duro ou na perinovos xeitos de producir” do cabalo. A única
feria da etiqueta, poderían estar aí Lois Pamaneira de que esta
tiño (Vigo, 1983), Lara Bacelo (Mos, 1981),
maneira de facer cine calle é que o espírito
Vicente Vázquez (Tarragona, 1976) e Usue
do Novo Cinema Galego contaxie tamén a
Arrieta (Arrasate, Guipúscoa, 1979), Víctor
industria. Precísanse novos xeitos de proHugo Seoane (Vigo, 1982), Claudia Brenlla
ducir. Se non, pasará o de sempre. Queda(Brasil, 1964), Ramiro Ledo (Lugo, 1981),
rán unicamente os mellores”.
Susana Rei (Pontevedra, 1966), Sandra Sánn
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Ángel Santos naceu en Marín en 1976. Licenciado en Historia da Arte pola
Universidade de Santiago de Compostela no ano 2000. Trasládase a Barcelona ese mesmo
ano para realizar un curso de guión e alí comeza a traballar en distintos apartados técnicos
en curtametraxes do Centre d’Estudis Cinematográfics de Catalunya. No ano 2002 inicia
pequenos traballos de video xa como director.

XdG

XdG

Eloy Enciso naceu en Meira (Lugo) en 1975. Desenvolve gran parte da súa carreira fóra
de Galicia e de España. Está diplomado na especialidade de Dirección de Documental pola
Escola Internacional de Cine e Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, completado con
cursos impartidos por José Luís Gerín e Víctor Erice. Os seus traballos como director foron
seleccionados en máis de trinta festivais de España, Grecia, Chile ou Cuba.

FILMOGRAFÍA
- Cambiando la rueda (2003)
- No tan buena vista (2000)
- La clase (2000)
- Picnic (2000)

É a gran esperanza do Novo Cinema Galego para o ano vindeiro. O crítico Martin
Pawley está convencido de que Arraianos,
o novo filme de Eloy Enciso, recollerá o
testemuño de Todos vós sodes capitáns e
participará nalgún festival internacional
de referencia ao longo de 2011. Coa súa primeira longametraxe, o documental Picnic,
xa conseguira facerse un oco na programa-

ción de IndieLisboa e no desaparecido Festival Internacional de Cine Contemporáneo
de Cidade de México. É un dos cineastas
con máis traxectoria e experiencia da súa
xeración, tanto como guionista e director
como na docencia, que estes días exerce na
escola na que se formou, en San Antonio
de los Baños (Cuba). Comparte con Ángel
Santos ou Ramiro Ledo, entre outros, o interese pola escrita e a crítica de cine.
Arraianos, unha película profundamente influída polo cine de Jean-Marie Straub
e Danièlle Huillet, baséase nun relato de
Mariñas del Valle. Apóiase no traballo con
actores non profesionais e conta co crítico e
historiador José Manuel Sande como guionista. A súa estrea estaba prevista para este
ano, pero todo apunta a que a montaxe estará
lista para 2011. Tamén recibiu unha axuda
da Consellaría de Cultura. l XDG

FILMOGRAFÍA
- A (2002)
- Septiembre (Los amores jóvenes)
(2004)
- O cazador (2007)
- Dos fragmentos. Eva (2009)

O máis francés dos autores do Novo Cinema Galego. Cinéfilo e rohmeriano, como o
define Martin Pawley, Ángel Santos ultima a súa segunda longametraxe, titulada
Dos fragmentos/Eva. Escrita e dirixida polo
propio Santos e producida por Matriuska,
a crítica espera que sexa un dos traballos
máis destacados de 2011 en Galicia. A actriz

Iria Piñeiro é unha das protagonistas. É o
único da nómina, xunto con Oliver Laxe,
que roda en cine. O resto empregan sorportes dixitais. Santos é autor tamén de
curtametraxes como A. (2002), Septiembre (Los amores jóvenes) (2004), O cazador
(2007) e Sara y Juan (2009)
O cineasta de Marín coincidirá a finais
do mes que vén no Festival Internacional
de Cine de Xixón con Peque Varela e Oliver Laxe. No seu caso, viaxa a Asturias
para presentar, dentro do apartado máis
heterodoxo do certame –a sección Llendes–, a montaxe definitiva de Fantasmas
#1 (2010). Ao longo dos nove minutos que
dura o seu traballo, o cineasta pontevedrés
esmiuza a súa memoria persoal e os procesos habituais de construción da identidade
a través do arquivo fotográfico e fílmico
da súa propia familia. l XDG

LOIS PATIÑO

LARA BARCELO

WE ARE QQ

VÍCTOR HUGO SEOANE

RAMIRO LEDO

Lois Patiño naceu en Vigo en
1983. É fillo do pintor Antón Patiño e Menchu Lamas. Simultaneou os seus estudos de cine
e psicoloxía. A súa formación
complétase con estudos na New
York Film Academy ou na TAI
de Madrid. Na súa filmografía
destacan pezas como Profesor
Tejero ou Recordando los rostros de la muerte.

Naceu en Mos en 1981. Estudou
en Vigo Filoloxía Galega e Realización Audiovisual. A súa andaina
no mundo audiovisual iniciouse en
2002, cando escribe e realiza o documental de poesía urbana Ollos
da cidade. Na súa filmografía atópanse títulos como Olvido 16, Mariña Dor, bisbarra de vacas-ciones,
Os tres do Eixo ou John Balan, detrás da porta.

Este dúo artísticos está composto
polos realizadores Vicente Vázquez
(Tarragona, 1976) e Usue Arrieta
(Arraste, 1979). A súa andaina colectiva comezou en 2003 en Cuenca.
Entre os seus proxectos pódense
destacar producións como Ejercicios Capitales, Do the Dandy, Undercover, Viva la Fiesta, Oficios preventivos, Somos vuestros amigos ou
I see you tomorrow.

Naceu en Vigo en 1982. Licenciouse
no 2004 en Comunicación Audiovisual pola Universidade Europea
de Madrid. En 2003 estreouse na
realización coa curta Vía Muerta. Uncertainity (2004), Catarse
(2005), Traballos Temporais (2006),
Castillos de Arena (2009) e En la
distancia (2009) son algúns dos títulos que destacan na filmografía
deste realizador galego.

Ramiro Ledo (Lugo, 1981) é o xornalista que fundou o Cineclube de
Compostela. Entre outras facetas,
foi director da publicación Ariel.
Boletín de cinema en galego. Participou no filme colectivo contra
Fraga Iribarne titulado Hai que botalos. En 2005 dirixiu o documental
CCCV (Cineclube Carlos Varela),
no 25 aniversario do falecemento
do realizador e produtor.
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Alberte Pagán Nace no Carballiño en 1965. As súas achegas ao mundo audiovisual

súa cidade natal para licenciarse en Contemporary Media Prtactice na Universidade de
Westminster. Despois licenciouse tamén pola National Film and Television School da capital
británica. A súa curta 1977 foi seleccionada polo Festival de Sundance en 2008 entre un total
de 82 curtas procedentes de todo o mundo.

proceden da súa vocación como realizador, pero tamén como escritor. Ademais dos seus
filmes, é autor de ‘Introdución aos clásicos do cinema experimental, Imaxes do soño en
liberdade: o cinema de Eugenio Granell’ ou do capítulo dedicado ao cinema ‘underground’
estadounidense no libro do Festival de cine de Xixón ‘Dentro y fuera de Hollywood’.

XDG

AMADOR LORENZO

PEQUE VARELA Esta cineasta naceu en Ferrol en 1977. Aos 19 anos abandonou a

FILMOGRAFÍA
- 1977 (2007)
- Gato encerrado (2010)

“O valor máis seguro do audiovisual galego. Se eu fose produtor e tivese cartos,
non dubidaría en facer unha película con
ela”. O crítico Martin Pawley é contundente á hora de valorar o traballo de Peque Varela. A cineasta ferrolá, que vive e
traballa en Londres, sobre todo no campo
da publicidade, vén de rematar a edición
de Gato encerrado, un novo banzo na súa
particular maneira de entender o cinema
de animación. Con esta fábula de doce minutos sobre a sociedade contemporánea,

onde os gatos con nove vidas teñen máis
armas que os que veñen apenas con sete
de recambio, Varela concursará o vindeiro
mes de novembro no Festival Internacional de Cine de Xixón.
Con 1977, o seu anterior traballo, a cineasta ferrolá xa amosara as súas cartas,
conseguindo entrar na programación do
prestixioso Festival de Sundance (EUA) e
levando unha mención na primeira edición
de Filminho, un dos momentos fundacionais do chamado Novo Cinema Galego.
Era un traballo sobre a identidade sexual
que lle servira para graduarse na National Film and Televisión School da capital
británica, onde se formou. Peque Varela
combina unha gran preparación técnica
cun universo temático moi persoal e unha
enorme capacidade para articular metáforas arrebatadoras. l XDG

FILMOGRAFÍA
- Como foi o conto (2004)
- Os Waslala (2005)
- BS. AS. (2006)
- Pó de estrelas (2007)
- A soluçom é o socialismo (2008)
- Tanyaradwa (2009)

A excepción. O precursor. Unha figura de
autoridade. Alberte Pagán lévalle máis de
quince anos a Oliver Laxe e a Peque Varela, pero os críticos consideran que ten que
estar entre os nomes fundamentais do Novo Cinema Galego. O único que se discute é en calidade de que. Escritor, ensaísta,

filólogo e un dos maiores expertos sobre
o cinema experimental hoxe en día en España, Pagán abriu unha vía na maneira de
facer cine en Galicia. Á marxe da industria
e as axudas institucionais, ás que concorreu por primeira vez o ano pasado. “Foi
a pedra de toque, a faísca inicial”, apunta
Xurxo González convencido.
Autor dunha extensa e vizosa filmografía,
radicalmente experimental, Alberte Pagán
podería ensaiar un cambio de rumbo coa
súa nova película. Sen renunciar ás características do seu traballo anterior, encarnado
en fitas como BS. AS., Os Waslala ou Pó de
estrelas, Eclipse incorpora elementos do
diario e consente certos riscos narrativas.
“O camiño que se abre no cine de Alberte
Pagán con esta película vai ser apaixoante”, promete o crítico e programador José
Manuel Sande. l XDG

CLAUDIA BRENLLA

SUSANA REI

SANDRA SÁNCHEZ

MARCOS NINE

XOSÉ BOCIXA

Claudia Brenlla naceu en 1964 en
Brasil. Licenciada en Dereito, introduciuse no audiovisual colaborando en proxectos de ficción. Na
súa filmografía destacan títulos como o documental etnográfico Cabo Verde Morabeza (2001), a curtametraxe Bata por fóra (2008), o
documental O club dos sen teitos
(2008) ou o documental ConexioONS (2008).

Susana Rei naceu en Pontevedra en
1966. Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo, Rei conseguiu o Premio Ex-Aequou no décimo IFHP International Film Video
Competition de Sendai-Miyagi co
vídeo titulado Salvem el Botánic.
A súa filmografía conta cos títulos
De bares (2006), Cousas do Kulechov (2006), Contrafilmes (2007)
ou Contrafilmes II (2008).

Naceu en Narón en 1970 e reside
na Coruña dende os cinco anos de
idade. Estudou na Escola de Imaxe
e Son da Coruña, onde realizou as
súas primeiras curtas. Os seus inicios profesionais márcanse coas
súas primeiras producións tituladas Soños desde o abismo, Aguiño,
sobrevivir ó Prestige (emitido por
Historya Channel e RTP) ou Bos
Aires. A Fronteira Sur do Soño

Este realizador galego naceu na Illa
de Arousa en 1977. Traballou en
series televisivas como guionista a
lembrada Mareas Vivas, As leis de
Celavella ou Terra de Miranda. En
2003 dirixiu, escribiu e montou o
documental Carcamáns para IB Cinema. En 2006 dirixiu os documentais Pensando en Soledad e Jedn.
No ano 2007 dirixiu o documental
Historia dunha parroquia.

Xosé Bocixa Rei naceu en Cerceda 1967. O seu traballo profesional estivo estreitamente relacionado coa RTV. Cerceda, onde
execerceu diversos cargos técnicos e de responsabilidade. Na
súa filmografía pódense atopar
títulos cmo As Encrobas. A ceo
aberto, do ano 2006, ou Historia d’A Nosa Terra, presentado
un ano despois.

