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Aidea de acadar un audiovisual normalizado, que se estendeu
como un mantra durante varias décadas entre o sistema cul-
tural propio, e por engadido na sociedade galega, pode que

non se acadase plenamente a día de hoxe, pero sen dúbida avanzou-
se moito e hai que afirmar que se concreta nun sector xa consolida-
do nun contexto que segue a ter os atrancos derivados dun mercado
cunha industria predominante, a estadounidense, coa prioridade no
entertainment, fronte á que se reacciona desde Europa (outra cousa
é o resto do panorama mundial, que tampouco difire moito desta
dicotomía que formulamos) reivindicando o que ten de expresión
cultural e de diversidade, sen por iso renunciar a un proxecto indus-
trial que tamén persegue acadar ingresos e beneficios pola vía da
venda de billetes en salas e noutras modalidades de difusión vincu-
ladas ao home cinema, con produtos que, ao tempo que responden
a singularidades, empaten co seu propio público. Galicia tampou-
co está de costas a esta realidade, pero sen esquecer a súa condición
de país sen Estado, co que representa de limitacións en investimen-
tos e infraestruturas, mais ao tempo coas vantaxes derivadas da súa
condición autóctona.

Mergullándose nas orixes con nomes propios

Pero antes de chegar ao cumio deste percorrido que nos levará á
actualidade, cómpre deterse nas orixes, cando o século XIX chega-
ba ao seu remate. Desde aquela, o vínculo de Galicia co mundo das
imaxes en movemento foi certamente interesante, malia a súa con-
dición de territorio periférico nunha España de clara vocación cen-
tralista. Mesmo antes da chegada do aparello Lumière, na que fora
suxestiva etapa dos espectáculos precinematográficos, afortunada-
mente xa ben investigada1. Non vén ao caso sinalar cal era a situa-
ción socioeconómica da Galicia finisecular, pero a aposta polo
cinematógrafo, que nun primeiro momento era un ingrediente
máis do circo do espectáculo e, ao mesmo tempo, sinónimo de
modernidade, entra no país polo Teatro Circo da Coruña en setem-
bro de 1896, da man de exhibidores ambulantes, con filmacións do
pioneiro británico William Paul. Con todo, serán os portugueses
Cesar Marques e Alexandre Azevedo quen introduzan o aparello
Lumière en Galicia, polo Teatro Principal de Pontevedra, en abril
de 18972. Ambos coincidirán na Coruña co fotógrafo de orixe fran-
cesa José Sellier Loup3, que en maio de 1897 rodará con equipa-
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mento Lumière as vistas Plaza de Mina, Fábrica
de Gas e Orzán, oleaje, ademais da “actualidade”
El entierro del general Sánchez Bregua, coa singu-
laridade de ser o primeiro filme con data precisa:
20 de xuño de 18974. Igualmente pioneira será
Carolina Otero, a Bela Otero, mítica estrela do
Folies Bergère, no París da Belle Époque, que
aparece nas vistas do cinetoscopio de Edison
(Danza andaluza, 1895) e mais no cinematógra-
fo de Lumière, tomada en San Petersburgo polo
operador Felix Mesguisch co título Le Valse Bri-
sante (1898), destruído ao pouco da súa filma-
ción5. O feito de participar en ambos os filmes
dálle a categoría de ser a primeira estrela españo-
la do cine, ou cando menos a primeira ben docu-
mentada. 

Se Sellier foi pioneiro da filmación e a difu-
sión do cine, e a Bela Otero foino da actuación,
o carballiñés Isaac Fraga Penedo6 seríao da exhi-
bición, de maneira que chegará a explotar medio
cento de salas polos anos vinte, promovendo ade-
mais o seu buque estrela, o Teatro-Cine Fraga 
de Vigo, xa en 1948. Naqueles anos vinte, o cine
español rodou en Galicia filmes silentes de éxito,
como foron La casa de la Troya (Alejandro Pérez
Lugín e Manuel Noriega, 1924), Carmiña, flor de
Galicia (Rino Lupo, 1926) e La Virgen de Cristal
(Saturio e Manuel Luis Piñeiro-José Buchs,
1926), tendo como base argumental obras litera-
rias, liña que continuou, xa desde a nosa terra, a
comedia costumista La tragedia de Xirobio (José
Signo, 1930), sobre un dos contos de Cousas, de
Castelao, pero que ficaría inédita nas pantallas.
Cómpre facer neste punto un salto de varias
décadas para confirmar a vixencia do modelo das
adaptacións para levarnos a 1999, cando José
Luis Cuerda filma A lingua das bolboretas, sobre
relatos de Manuel Rivas, autor ao que Cuerda
volverá, en 2012, con Todo es silencio. Mesmo
Xavier Villaverde adaptará a Suso de Toro en
Trece badaladas, en 2002. Escritores como Ánxel
Fole e Xosé Luís Méndez Ferrín, entre outros,
tamén serán levados a imaxes no formato curto
desde os anos setenta.

Mentres, tiñamos outros pioneiros tanto da
exhibición como da filmación7, entre os que
salienta o pontevedrés José Gil, que desde 1910
fai reportaxes en Vigo coa súa empresa Galicia
Cinegráfica, sendo a maiores, en 1916, autor da
considerada primeira ficción galega, Miss Ledyia
(1916). Gil promoveu tamén filmes destinados á
Galicia emigrante, entre eles Nuestras fiestas de
allá (1928) e Porriño en Buenos Aires (1931). Da
mesma maneira, ao outro lado do Atlántico
tamén se deu un curioso desenvolvemento cine-
matográfico no eido documental, como o ouren-
sán Elixio González, que desde 1931, e durante
varias décadas, foi o reporteiro da colectividade

galega en Buenos Aires con filmacións como Pri-
meiro Congreso da Emigración Galega (1956) ou
Imaxes de Castelao (1972). 

Enfiando co paso do cine mudo ao sonoro,
cómpre salientar o labor dos irmáns Enrique
(que en 1927 fixera o curioso documental Ponte-
vedra, cuna de Colón) e Ramón Barreiro desde
1931 á fronte da produtora Folk para realizar os
noticiarios dese nome, entre eles a recollida do
labor do Seminario de Estudos Galegos por
terras do Deza con membros da Xeración Nós
como Otero Pedrayo, Vicente Risco ou Florenti-
no Cuevillas e Por una Galicia mejor / Por unha
Galiza nova (Ramón Barreiro, 1933), a prol da
campaña polo Estatuto. Por ese tempo xorde
tamén o que algúns historiadores fixan como a
Escola Documentalista Ourensá, por coincidir
entre 1935 e 1940 tres autores con varias obras,
mais que ao tempo quedarán marcados pola
inmediata Guerra Civil. Carlos Velo fai en 1935
Finis Terrae/Galicia; Antonio Román nese
mesmo ano Canto de emigración, romance en imá-
genes sobre motivos gallegos, e Xosé Suárez filma en
1939 Mariñeiros. Xa en 1940, Román recollerá
novamente El hombre y el carro. Velo e Suárez
deberán tomar o camiño do exilio, mentres o ter-
ceiro optará pola causa franquista. Ao mesmo
tempo, a conservación dos citados materiais será
moi accidentada8.

A traumática fenda da Guerra Civil

O trauma da Guerra Civil provoca igualmente
unha ruptura no incipiente pero firme desenvol-
vemento do cine en Galicia desde unha óptica
propia, para dar paso durante o franquismo á
relevante figura do produtor vigués Cesáreo
González, fundador de Suevia Films, unha das
grandes produtoras do cine español da posguerra,
que apadriñou a coñecida como gallegada, con
filmes rodados en Galicia, como Mar abierto
(1946) e Sabela de Cambados (1948), dirixidos
polo coruñés Ramón Torrado, autor tamén da
exitosa Botón de ancla, en 1947, para o mesmo
González, que tamén produciu Fedra (1956), do
director vigués Manuel Mur Oti. Foi un tempo
no que autores galegos, como Wenceslao Fernán-
dez Flórez9, fixeron algúns dos filmes máis inte-
resantes destas décadas, entre eles os realizados
polo ourensán Antonio Román, La casa de la llu-
via (1943) e Intriga (1943). Outro filme salien-
table, rodado na Coruña por Rafael Gil, foi
Camarote de lujo (1957), protagonizado polo
galego Antonio Casal, unha das estrelas do cine
español dese tempo. Tamén Ramón María del
Valle-Inclán, con Sonatas (Juan Antonio Bardem,
1959), que coprotagonizaba o coruñés Fernando
Rey, o actor máis internacional do noso país.

   



propia configuración arquitectónica das salas,
desde o propio nacemento do cine como espec-
táculo. Dos barracóns e os teatros-cine, ata a
arquitectura específica con todas as tendencias en
canto a decoración e fachadas (Art Déco, expre-
sionismo, minicines…), nunha traxectoria que se
manterá ata a actualidade, pasando polo peche de
cines históricos, o declive das salas nas vilas e a
instauración dos grandes multiplex nas principais
cidades galegas12.

A lingua, valor diferencial

Trazada esta rápida radiografía sobre os prece-
dentes do cine en Galicia, con particular dete-
mento nos feitos, persoeiros e circunstancias máis
salientables, vinculadas ao fenómeno cinemato-
gráfico, chegamos ao cine galego como tal, en
canto a facturado desde aquí, e, sobre todo, a rei-
vindicarse sobre a base irrenunciable da lingua
propia13. Realmente semella labor titánico trazar
unha radiografía resumida do desenvolvemento
do cine galego ou, se se prefire, tirando do termo
audiovisual galego, de cobertura máis ampla e
comezado a usar a partir dos anos oitenta coa
incorporación á dinámica produtiva da chamada
videocreación e mais as primeiras emisións da



Outras versións valleinclanescas foron Flor de
santidad (Adolfo Marsillach, 1972) e Beatriz
(Gonzalo Suárez, 1974).

Tamén rodaron equipos foráneos durante o
franquismo10, entre elas recreáronse secuencias
napoleónicas para a estadounidense Orgullo y
pasión (Stanley Kramer, 1957), así como a fran-
cesa La Vía Láctea (Luis Buñuel, 1969) e a hispa-
noalemá La letra escarlata (Win Wenders, 1972),
entre outras. O cine español rodou abondo, á
parte das xa mencionadas, en especial La casa de
la Troya (Rafael Gil, 1959), Cotolay (José Anto-
nio Nieves Conde, 1966) e Mi querida señorita
(Jaime de Armiñán, 1971). Cómpre salientar
igualmente nun contexto de produción á marxe
do sistema, as contribucións que ao cinema de
vangarda fixo o exiliado galego Eugenio F. Gra-
nell a principios dos anos sesenta en Nova York,
con títulos, entre outros, como Invierno (1960),
e Lluvia, Dibujo e Trompos, todas tres de 196111.
Tamén o barcelonés afincado en Galicia durante
moitos anos, José Ernesto Díaz-Noriega, JEDN,
filmará Cine amateur (1965), gañador no Festival
de Cine Amateur de Cannes. En canto á exhibi-
ción, Galicia non se mantivo allea á evolución do
sector no resto do territorio español, non só en
canto a número de espectadores como en canto á
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Televisión de Galicia en 1985, co que supuxo de
cambio nos soportes, que xa non son unicamen-
te fotoquímicos senón tamén dixitais, e xa non
admite como formatos únicos os de curta, media
e longametraxe, ao incorporarse outros, daquela
novidosos, como o videoarte, o clip e os deriva-
dos da propia grella televisiva. Mesmo poderia-
mos deternos na definición de cinema galego14,
un tema ao que se lle tentou dar forma nos últi-
mos anos, coa propia Academia Galega do
Audiovisual15 á fronte, a través do foro específico
Academia Aberta16, centrado na “definición
dunha produción galega” pero sen acadar unani-
midades, e sen un documento mínimo de con-
clusións.

Cando se asume que a lingua propia semella
condición indispensable para fixar o selo dun
cine de seu, xorden problemas serios ao deixar
fóra o cine da etapa silente das primeiras décadas
do século XX17, mesmo os produtos actuais que
non fan uso da lingua na súa banda sonora. Se a
condición de cine galego se cingue unicamente
ao valor da lingua, aquela produción feita en ou
desde Galicia, con profesionais propios e rodaxe
(ou gravación) no país ao longo das décadas, que-
daría igualmente marxinada. En todo caso, a
convención asume que a lingua é elemento deter-
minante para a definición dun cine propio, pero,
ao tempo, as esixencias da industria, que priman
o castelán na exhibición pública dos produtos; a
nula mudanza dos hábitos de consumo popular

de imaxes, que prefiren a dobraxe para o castelán
e rexeitan maioritariamente as falas orixinais co
apoio de subtítulos18; e a excesiva dependencia
económica da produción autóctona, que obriga a
non afrontar riscos aos seus promotores, fan que
a elaboración de imaxes orixinais en galego para a
pantalla grande sexa cada vez máis escasa, ou difi-
cultosa, quedando como único reduto para asu-
milas, a Televisión de Galicia, á que acoden os
filmes rodados orixinalmente en castelán (agás
raras excepcións), despois de ser dobrados para o
galego. Un paradoxo que reabre o debate nun
tempo e nunha conxuntura en que, máis ca
nunca, se esixe a inseparable condición da lingua
orixinal ao carácter de obra artística dun produ-
to audiovisual, contra da aberrante manipulación
que supón a alteración das voces primixenias19.
Sen dúbida ese debate segue aberto, máis aínda
cando co pulo actual dun tipo de cine de baixo
custo, lindando co experimento e coas novas
narrativas, semella non dar prioridade á lingua,
baixo a coartada da mestizaxe, tanto cultural
como formal.

En todo caso, e facendo uso da “Introdución”
do Libro branco de Cinematografía e Artes Visuais
en Galicia20, recóllese que “o audiovisual repre-
senta no novo milenio a cultura dun pobo e, cer-
tamente, o pobo galego necesita do seu
audiovisual para a construción da propia identi-
dade. […]. A nosa cultura, aínda que minorita-
ria, ten que incorporarse ao tren da creación de

Entierro del General Sánchez Bregua, 1897 O bosque animado, Ángel de la Cruz e Manuel Gómez, 2001

   



activo de 1925 a 1964, como persoeiro máis
salientable nunha continuidade que non se deu
en Galicia, e mesmo promovéndose, desde finais
dos anos cincuenta, unha revista como Otro
Cine, centrada sobre todo na actualidade do cine
nos pequenos formatos.

Daqueles primeiros intentos de cine produci-
do desde Galicia durante o franquismo nos anos
sesenta23, pasouse a comezos dos setenta a incor-
porar a lingua galega nas súas producións, tal foi
o caso do grupo Imaxe na Coruña e do grupo
Lupa en Santiago de Compostela, ambos os dous
en soporte de 8 milímetros, tamén coñecido
como caseiro. Ao mesmo tempo, existían colecti-
vos centrados no documental, sobre todo na ría
de Arousa, arredor do Festival de Cine Aficionado
de Vilagarcía, aínda que neste caso o galego ape-
nas era lingua utilizada. Foi así como, en xaneiro
de 1973, o cine club Padre Feijoo de Ourense
promove a I Semán de Cine en Ourense (co xor-
nalista Luís Álvarez Pousa e o pedagogo José Paz
entre os seus impulsores), que acuña o afortuna-
do lema: “O cine galego é a conciencia da súa
nada. Xa é algo”, e arrancan coas primeiras refle-
xións arredor dun cine propio24 e coas primeiras
proxeccións do equipo Lupa, ao tempo que na
segunda edición mudan a II Xornadas do Cine e
reafírmanse na mesma demanda25 e igual estru-
tura de programación. Nese ano 1974 prodúcese
a primeira curtametraxe galega en 35 milíme-
tros, Retorno a Tagen Ata, con guión e dirección



contidos audiovisuais se queremos preservar e
difundir o noso patrimonio cultural”. Obvia-
mente, no presente século, fondamente marcado
polas novas tecnoloxías e pola comunicación, a su -
pervivencia da identidade do país pasa por unha
produción normalizada, que debe ter particular
sensibilidade na presenza da lingua como trazo
principal da súa singularidade. 

Berrando un cine propio desde Ourense

Cara a ese proceso, ou se se prefire a ter unha
conciencia real da necesidade dun cine propio,
pártese dos primeiros anos setenta21, despois dun
tempo calmo na década anterior ao abeiro dos
clubs de cine amateur ou afeccionado, mesmo
promovendo festivais, que xorden en cidades
como A Coruña, Santiago de Compostela e Vila-
garcía de Arousa, traballando os soportes 8 milí-
metros e súper 8 milímetros, con algúns nomes
salientables, en especial o xa mencionado Díaz-
-Noriega no coruñés Club Amateur, verdadeira
escola para moitos mozos que anos despois da -
rían os primeiros pasos no soporte 35 milímetros
e no formato de curtametraxe. Dalgunha manei-
ra xurdían tamén polo contaxio do desenvolve-
mento que o cine afeccionado estaba a ter en
Madrid, e sobre todo en Catalunya, onde había
unha burguesía cultural e económica comprome-
tida coa cultura propia, con Delmir de Caralt y
Puig22, empresario, bibliófilo e cineasta amateur,

Belas dormentes, Eloy Lozano, 2000

   





de Eloy Lozano sobre un conto de Méndez
Ferrín, á que lle seguirían Fendetestas (Antonio F.
Simón, 1975), O herdeiro (Miguel Gato, 1976),
O cadaleito (Enrique R. Baixeras, 1976), Os ciga-
rróns (Miguel Gato, 1977) e O pai de Migueliño
(Miguel Castelo, 1977), no mesmo formato. Por
ese tempo, en 1977, dous mozos destinados a
facer historia na década seguinte26, Chano Piñei-
ro e Xavier Villaverde, servían a súa primeira cur-
tametraxe en súper 8, Os paxaros morren no aire e
A semente, respectivamente. Tamén tivo un certo
pulo o documental social e de denuncia, vincula-
do aos movementos políticoculturais de base
nesa década, o máis salientable de todos, o cine-
asta catalán Llorenç Soler, con títulos, entre
outros, como Autopista, unha navallada á nosa te -
rra (1977), Condenados a beber (1978) e O monte é
noso (1978), todos en 16 milímetros. 

A investigación e outra mirada sobre
Galicia

Cómpre salientar igualmente o proceso iniciado
en 1985 coa publicación da seminal Historia del
cine en Galicia (1896-1984)27, de Emilio Carlos
García Fernández, para a recuperación da me -
moria histórica cinematográfica galega, liderada
no país desde o Departamento de Historia do Ci -
ne, da Facultade de Xeografía e Historia da
USC, polo profesor Ángel Luis Hueso Montón,
e da que saíron boa parte dos historiadores que
nos anos posteriores achegarían un importante
corpus bibliográfico que confirmaría a intensa 
vinculación de Galicia co fenómeno cinemato-
gráfico desde as súas orixes, á parte doutras inte-
resantes achegas28. En todo caso, un dos trazos
que hai que destacar, ao fío da investigación e
máis a prol da difusión, desde os anos 80 ata 
a ac tualidade, son os case douscentos volumes
editados, de diferente capacidade e mesmo inte-
rese29, algúns deles, títulos salientables no con-
texto bibliográfico español.

Igualmente faise necesaria unha referencia á
mirada da industria española sobre Galicia como
temática e tamén como plató natural a partir de
finais dos sesenta, cun importante salto cualitati-
vo máis alá dos resultados artísticos, cunha pro-
gresiva renuncia ao tópico da gallegada, que se
mantivera vixente noutros filmes30. Foi en 1970,
a xuízo da crítica galega e en opinión de quen
naqueles intres estaban a remexer na idea dun
cine propio, cando chegou o filme español
mellor valorado en canto á súa honesta visión de
Galicia, El bosque del lobo (1970), do vasco Pedro
Olea, sobre a novela El bosque de Ancines, de Car-
los Martínez Barbeito, con outro galego no
guión, Juan Antonio Porto. En todo caso, a olla-
da do cine español sobre nós mudaría de xeito

progresivo nas décadas posteriores a través das
numerosas rodaxes que foron desembarcando no
país, mesmo autores de prestixio internacional
como Roman Polanski, Manuel Octavio Gómez
e Miguel Littin, entre outros. 

Non é o obxecto do presente texto entrar polo
miúdo neste aspecto, pero cómpre salientar que
dous fitos do cine español das últimas décadas,
Los lunes al sol (Fernando León, 2002) e Mar
adentro (Alejandro Amenábar, 2004) se rodaron
case enteiramente en Galicia, mesmo contando
con actores propios nos seus elencos31. Na pri-
meira, Luís Tosar acadou o primeiro dos seus tres
premios Goya, que o confirman como o actor
galego máis premiado da historia. Entre outros
premios levou o Goya secundario na de León e o
principal en Te doy mis ojos (I. Bollaín, 2003) e
mais en Celda 211 (Monzón, 2009), filme no
que estivo a produtora Vaca Films, actualmente a
máis activa desde Galicia, participando en nume-
rosos filmes de éxito, o máis recente El Niño
(Monzón, 2014), igualmente con Tosar, actor
que tamén posúe a súa propia produtora, Zirco-
zine, igualmente moi inqueda32. No segundo dos
filmes, que levou a imaxe de Galicia ata o mesmo
Hollywood ao gañar o Oscar á mellor produción
en lingua non inglesa, deuse o caso insólito de
recibiren tres actores galegos o Goya aos mellores
secundarios e mais o de revelación: Mabel Rive-
ra, Celso Bugallo e Tamar Novas, confirmando a
moi boa reputación dos nosos profesionais da
escena desde mediados os anos oitenta, ben pre-
sentes na ficción española para cine e para televi-
sión.

Camiñando a prol da normalización: 
as tres estreas

Retomando o proceso iniciado en Ourense na dé -
cada precedente, en abril de 1980 estreouse no
formato menor de 16 milímetros a longametraxe
Malapata, a cargo doutro pioneiro do cine galego,
Carlos A. L. Piñeiro. E cando xa o país dispuña de
Estatuto de Autonomía, en 1981, e mais de pri-
meiro goberno autonómico en xaneiro de 1982, a
finais de 1983 prodúcese o nomeamento do xor-
nalista Luís Álvarez Pousa33, un dos impulsores
das históricas Xornadas de Ourense, á fronte da
Dirección Xeral de Cultura, e con iso, o carácter
de francotiradores na procura de financiamento
que tiñan aqueles primeiros autores mudará á
posibilidade de dispor de orzamentos institucio-
nais, ao abeiro das primeiras disposicións legais a
prol da produción audiovisual. Ao mesmo tempo
xurdirán en 1984 as Xornadas de Cine en Galicia,
do Carballiño (ao ano seguinte pasarían a Xorna-
das de Cine e Vídeo de Galicia, XOCIVIGA),
que xogarían un importante labor durante a déca-

   





da dos aons oitenta e parte da seguinte como
punto de encontro e mesmo de pantalla publici-
taria para as novas curtametraxes en 35 milíme-
tros, polarizadas en Chano Piñeiro coa exitosa
Mamasunción (1984), e mais o soporte vídeo con
Xavier Villaverde e a videocreación Veneno puro
(1984). As mesmas XOCIVIGA serán as promo-
toras dunha homenaxe a Carlos Velo en 198534,
reivindicando de xeito definitivo a súa figura sen-
lleira como referente do audiovisual propio desde
o seu exilio en México. Igualmente a cita anual do
Carballiño, servirá como acubillo seminal de ini-
ciativas consolidadas nos anos seguintes, como
serán o Centro Galego de Artes da Imaxe, a Fede-
ración de Cine Clubs de Galicia, a Asociación
Galega de Productoras Independentes e mesmo a
Asociación Española de Historiadores de Cine,
entre outras moitas.

O pulo que tomará o audiovisual durante esa
década, sobre todo co xa anotado comezo das
emisións da Televisión de Galicia, vai ser intenso,
variado e gratificante35, para cristalizar en
novembro de 1989 cun goberno tripartito na
Xunta de Galicia desde finais de 1987, presidido
por Fernando González Laxe e sendo conselleiro
de Cultura o escritor Alfredo Conde, coa estrea
en Vigo, na mostra Cinegalicia, das tres primei-
ras longametraxes de ficción en galego: Sempre
Xonxa, de Chano Piñeiro; Continental, de Xavier
Villaverde; e Urxa, de Alfredo García Pinal e
Carlos A. L. Piñeiro. Aquel soño que cobrara
forza nos anos setenta comezaba a ser unha reali-
dade. A súa posterior estrea nas pantallas comer-
ciais españolas tería desigual acollida de crítica e
de espectadores36.

A Lei do audiovisual de 1999

Ao ano seguinte asume a presidencia da Xunta
un novo goberno conservador con Manuel Fraga
Iribarne, que será quen inaugure dúas institu-
cións que deixou avanzadas o equipo de Laxe: a
Escola de Imaxe e Son (EIS)37 e o Centro Gale-
go de Artes da Imaxe (CGAI)38. Ao fío da forma-
ción, cómpre engadir que a oferta en Galicia
ampliouse, no espectro audiovisual integral,
desde finais do século XX a Comunicación
Audiovisual nas tres universidades de Galicia39,
mesmo a oferta de máster, o máis consolidado, o
Máster en Produción e Xestión Audiovisual da
Universidade da Coruña-La Voz de Galicia.

Igualmente Fraga será quen de promover na
súa terceira lexislatura consecutiva a primeira Lei
do audiovisual promulgada no Estado español, a
Lei 6/199940, aprobada por unanimidade do
Parlamento de Galicia, que recolle artigos ben
clarificadores sobre o papel do audiovisual a prol
da cultura e a lingua propia41. De feito, co seu

   





titulado ben marcar a mudanza do que desde
algúns anos atrás viña sendo xa “audiovisual”
evolucionado desde o fundacional “cine” galego,
sobre todo a partir do decidido impulso da Tele-
visión de Galicia a prol da produción propia
desde mediados dos anos noventa, converténdo-
se no incuestionable motor do sector42. Mentres,
a dinámica iniciada polos gobernos anteriores
continuará de xeito desigual, pero ao cabo contri-
buíndo á consolidación da actividade, coa mesma
puxanza lexislativa e promovendo ordes de apoio
á produción, nunha traxectoria que chegará ata
os tempos actuais.

Regresando ás iniciativas que están a produ-
cirse nun sector que avanza ata unha certa ma -
dureza gremial e profesional, cómpre mencionar
a creación de colectivos como a xa citada Acade-
mia Galega do Audiovisual en 2002, que ademais
concede os premios anuais Mestre Mateo. A maio-
res están a Asociación Galega de Productoras
Independientes (AGAPI), a Asociación de Em -
presas Galegas do Audiovisual (AEGA) e o Clús-
ter do Audiovisual Galego; promovéndose tamén
colectivos como a Asociación de Actores, Di-
rectores e Técnicos de Escena de Galicia (AAD-
TEG), a Asociación Galega de Guionistas
(AGAG), a de Directores e Realizadores Asocia-
dos de Galicia (CREA), a Asociación de Técnicos
de Galicia do Audiovisual (ATEGA), Empresas
Galegas Adicadas a Internet (EGANET), ás que
deberiamos engadir as delegacións para Galicia
de Entidad de Gestión de los Artistas e Intérpre-
tes (AISGE), Entidad de Gestión de Derechos de
Productores Audiovisuales (EGEDA) e a Socie-
dad General de Autores e Editores (SGAE).
Poderiamos sumar a esta relación a Asociación
Galega de Empresarios de Cine, creada en 2002,
aínda que sen agrupar a totalidade das pantallas
comerciais galegas. 

Ferramentas e difusores

Ao mesmo tempo, desde a Xunta de Galicia, pro-
móvese en 2003 o organismo contemplado na
Lei do audiovisual, Consorcio Audiovisual de

Galicia, mentres que no remate de 2006, coinci-
dindo coa chegada do cuadrienio bipartito
(2005-2009), créase a oficina da Axencia Galega
do Audiovisual, que terá unha vida limitada, para
integrarse, xa desmantelada, a comezos de 2009
na Axencia Galega de Industrias Culturais, AGA-
DIC. Pola súa banda, o Consorcio disolverase en
2012 despois de promover, durante case unha
década, iniciativas de éxito como os programas
de coprodución internacional Raíces, os de difu-
sión Curtas e Doas, e os de formación Audiovi-
sual nas Aulas, entre outros.

Faise necesario reparar igualmente na necesida-
de de pasar revista ao sector de maneira regular
para controlar cifras, parámetros, estatísticas e evo-
lucións, multiplicándose as iniciativas nese sen-
so, pese a transmitir unha certa sensación de caos
polo dubidoso rigor de moitas das cifras facilitadas
desde o propio sector, que tampouco se ve exento
da picaresca empresarial que tende a agachar ou
maquillar datos. Velaí as importantes contribu-
cións que nese senso supuxeron a publicación da
monografía Audiovisual galego 2003 (CGAI,
2003), a primeira síntese histórica do sector, e a
máis rigorosa, ao peche do exercicio 2002; o volu-
me Libro branco de Cinematografía e Artes Audiovi-
suais en Galicia (Consello da Cultura Galega,
2004) e, naturalmente, no que teñen de pioneiras
as regulares entregas bianuais do Informe da
Comunicación en Galicia (Consello da Cultura
Galega) desde 1993, que veñen a poñer certa orde
no complexo magma audiovisual do país. 

A existencia do Observatorio do Audiovisual
Galego, promovido desde a Facultade de Cien-
cias da Comunicación da Universidade de 
Santiago de Compostela; o Observatorio Audio-
visual en Galicia, desde a Dirección Xeral de Co -
municación e Audiovisual da Presidencia da
Xunta de Galicia43; xunto co propio Centro Gale-
go de Artes da Imaxe, o portal AVG, do Consello
da Cultura Galega, e os xa desaparecidos Consor-
cio Audiovisual de Galicia e Axencia Audiovisual
Galega, tamén achegaron (esta última con Flo-
cosTV) ou achegan esforzos nesa dirección,
xunto cos anuarios dos principais colectivos sec-

Faise necesario reparar na necesidade de pasar revista ao sector de maneira regular 
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toriais. Igualmente, no eido da difusión e na exis-
tencia de marcos para a reflexión, tamén cómpre
salientar a promoción de espazos especializados
centrados na información e na difusión audiovi-
sual, tanto na TVG desde mediados os anos
oitenta (con espazos como Galicia no cine, Luces
da cidade, Ventá aberta, Dezine, Planeta cine e
ZigZag), como no nacemento de revistas de cine
en soporte papel, de diferentes calidades e vixen-
cias, desde os primeiros anos noventa (as máis
lonxevas Vértigo e AG. Revista do Audiovisual
Galego, xunto a outras efémeras como Cielo
Negro, Waco, Sempre Cine, Candilexas e a máis
recente, Scifiworld, ben asentada no mercado
español, editada en castelán e especializada en
xénero fantástico). Coa chegada do novo século,
a puxanza da Rede provocou interesantes espazos
de información e de bate, como a revista dixital A
Cuarta Parede, o blog Acto de Primavera e o
soportal do audiovisual galego AVG, ao abeiro do
Consello da Cultura Galega, como as máis
salientables44.

Variedade e diversidade

Feito o repaso anterior sobre a progresión segui-
da pola peripecia da imaxe propia, tanto desde os
movementos de base (filmadores, cine clubs, aso-
ciacións culturais, axentes varios…), a empresa
(produtoras, colectivos profesionais…), as insti-
tucións (maiormente a Xunta de Galicia, as Con-
sellerías vinculadas e os organismos que dela
dependen), e mais a comunicación, chega o
momento de deterse nos creadores, precisando
que tomarei como referencia o formato-rei, a
longametraxe destinada á pantalla grande, afas-
tando a variable TV movie vinculada á televisión,
eido igualmente complexo e que só afrontaremos
de xeito moi xenérico por xa ser ben analizado45.
Non seremos quen de ofrecer un dato aproxima-
tivo das longametraxes en 35 milímetros produ-
cidas ou coproducidas en Galicia desde 198946,
pero si semella máis doado un agrupamento por
autores ou tendencias que veñan confirmar o
audiovisual galego como afastado do monolitis-
mo creativo, que ademais tocan moitos paus
temáticos, de formato e de xénero. Pola contra, o
cine propio conforma un mosaico variado, sinó-
nimo dunha agradecida diversidade, malia a súa
limitada correspondencia no tocante á difusión
ou a chegada ás pantallas convencionais, aspecto
preocupante, pois afecta moi directamente á
comuñón entre a obra audiovisual e a sociedade
que a acolle. Simplemente, as máis das veces un
filme galego carece de acceso ao parque exhibidor
convencional, quedando relegado a pantallas
alternativas, sempre minoritarias47, ou ás oportu-
nidades representadas polo abano de encontros ngel de la Cruz na rodaxe de Os mortos van s présas, 2009

Todos vós sodes capitáns, de Oliver Laxe, 2010

   





anuais que como Cans, Play-Doc, Cineuropa,
Curtocircuíto, S8 Mostra de Cine Periférico,
OUF e, en menor medida XOCIVIGA, progra-
man obra propia, aos que se engadiría o circuíto
de cine clubs.

Hai igualmente uns trazos comúns ao noso
audiovisual; o principal deles a excesiva depen-
dencia da subvención pública, o papel fundamen-
tal da Televisión de Galicia na súa sostibilidade, a
excesiva fraxilidade do tecido empresarial non
vinculado a grupos de comunicación e a debilida-
de do produto galego en canto a atopar mercados
exteriores, pese ao progresivo avance en canto a
presenza de producións galegas en festivais inter-
nacionais, boa parte deles á marxe do circuíto
clase A48. Debemos engadir, como nota sorpren-
dente, e máis alá da anécdota, que nos distintos
estamentos da produción predomina a cota femi-
nina nunha ampla porcentaxe.

A excepcionalidade da animación

Xa que abunda bibliografía e fontes como as xa
mencionadas49, facendo posible unha aproxima-
ción á produción galega de longametraxe desde o
fundacional ano de 1989, cando as estreas dos
tres primeiros filmes, renunciaremos a unha aná-
lise pormenorizada para deternos en comentar as
tipoloxías que, ao meu entender, soportan o teci-
do creativo galego neste senso, facendo un apar-
te co eido da animación, no que, á marxe de que

(agás a xa desaparecida Dygra), na súa maioría
producíase total ou parcialmente fóra do país,
Galicia acaparou varios dos premios Goya na
especialidade desde que en 2001, O bosque ani-
mado (Ángel de la Cruz e Manuel Gómez, 2001)
acadara o primeiro, ao que lle seguiría en 2003,
O soño dunha noite de San Xoán, dos mesmos
autores e ambas as dúas da mencionada Dygra,
que aínda promovería a accidentada O espírito do
bosque (David Rubín e Juan Carlos Pena, 2008),
nunha caída libre da produtora, penosamente
ben representada na cuarta e última produción,
Holy Night (2014), que remataría embargada
pola nova ABanca50. 

Tamén destacou desde Galicia, coproducida
polas galegas Continental Animación e Desem-
barco, a singular De profundis (2006), do debu-
xante Miguelanxo Prado e co compositor Nani
García. Como ben singular foi O apóstolo (Fer-
nando Cortizo, 2012), de Artefacto Producións.
Igualmente, Bren Animation, integrada no
grupo Filmax, apadriñou varios filmes, aínda
que só producidos parcialmente desde aquí e
con autores foráneos: El Cid. A lenda (2003),
Gisaku (2005), Pérez, o ratiño dos teus soños
(2006), Donkey Xote (2007) e, sobre todo, a
curiosa Nocturna (Adriá García, Víctor Maldo-
nado, 2007), entre outros. Súmase á relación a
exitosa Arrugas (Ignacio Ferreras, 2012), copro-
ducida pola xa desaparecida Perro Verde e reco-
ñecida co Goya ao mellor filme e ao mellor

Chano Piñeiro durante a rodaxe de Mamasunción, 1984

   



ao oficio, na meirande parte, previo paso polas
aulas especializadas52. 

Habería un primeiro grupo co trazo común de
fincar as súas raíces nas orixes do cine galego nos
anos setenta, despois de pasar na súa maioría polos
formatos do súper 8 e 16 milímetros, e que ben
podería cualificarse de seminal. Nese grupo habe-
ría que incluír a Chano Piñeiro (Sempre Xonxa,
1989), de traxectoria truncada pola súa morte pre-
matura en 1995; Carlos A. L. Piñeiro, coautor de
Urxa (1989) xunto a Alfredo García Pinal, que era
máis novo e á marxe daqueles antecedentes funda-
cionais; e, finalmente, Xavier Villaverde (Conti-
nental, 1989), o único dos tres directores que
continuará activo nas décadas posteriores xunto a
outros, da mesma xeración e de consolidadas tra-
zas autorais, como Raúl Veiga, o guionista de Con-
tinental e autor de A metade da vida (1994) e Arde
amor (1999); Xavier Bermúdez con Nena (1997),
León y Olvido (2004) e máis recentemente O ouro
do tempo (2014), entre outros títulos; Antonio
Simón con A noiva de media noite (1997); Héctor
Carré, que procede da madrileña Ciencias de la
Información e estrease con Dáme lume (1993) e
Dáme algo (1997), nunha traxectoria que conti-
núa activa, como a do mencionado Villaverde, que
aínda rodaría tres ficcións máis ata agora: Fisterra
(1999), Trece badaladas (2002) e O sexo dos anxos
(2012). Neste grupo faise obrigado citar o ouren-
sán Eloy Lozano, autor da primixenia curtametra-
xe Retorno a Tagen Ata (1975), falecido en 2009 e



guión adaptado, entre eles Ángel de la Cruz, o
director e guionista galego máis laureado pola
Academia española de cine. 

Tamén cabe sinalar a incursión na animación
para os máis cativos de Abano Producións e Con-
tinental Producciones, presentes na catalá La
Tropa de Trapo (Álex Colls, 2010) e na súa secuela
La Tropa de Trapo en la Selva del Arco Iris (2014).
Facendo unha excepción no relatorio e baixando
aos formatos máis curtos, podemos salientar os
traballos de Virginia Curiá e Tomás Conde en Al -
garabía Producións, na súa coprodución con Con-
tinental, O soldadiño de chumbo (2009); OQO, en
animación para televisión; Deboura Producións
(O pequeno mago - O mago dubidoso, Roque
Cameselle, 2012), e mesmo IBCinema, apadri-
ñando a multipremiada cur-tametraxe animada
Minotauromaquia (Pablo Etcheberry, 2004) e, xa
recentemente, Linko (Rafael Calvo, David Valero,
Xosé Zapata, 2014).

Os creadores: tipoloxías e tendencias

Tomando como base o acontecido coa longame-
traxe desde o referencial 1989, e asumindo que o
audiovisual de Galicia loce unha interesante
diversidade, que se manifesta a través de case
medio cento de autores51 que asumiron o desafío
do formato longo, co trazo xeracional dominan-
te na súa orixe autodidacta e a súa cinefilia voca-
cional, agás nas novas xeracións, que xa acceden

Luís Tosar en A noite que deixou de chover, de Alfonso Zarauza, 2008

   





autor dun dos filmes máis persoais do cine galego,
Belas dormentes (2000). 

Un segundo grupo de transición, a cabalo
entre a xeración anterior e a seguinte, e caracte-
rizado por adoptar o rol triplo de produtor, 
guionista e director, de evidente formación auto-
didacta ben reflectida na forma e na estrutura da
súa ampla filmografía, que serían Juan Pinzás e
Ignacio Vilar, ambos os dous case contemporáne-
os53, pero incorporados ao labor autoral con case
dúas décadas por medio. Pinzás estrearíase en
1986 con La gran comedia, mentres que Vilar o
faría en 2002 con Ilegal. O primeiro ten no seu
haber oito títulos, entre eles O xogo das mensaxes
invisibles (1991) e Era outra vez (1999), o primei-
ro filme español con certificado Dogma. O segun-
do, que asume tamén labores de promoción e
distribución, e aposta fortemente pola lingua pro-
pia, suma catro longas54, entre elas Pradolongo
(2008) e a moi recente A esmorga (2014), que co
seu propio esforzo de promoción está tendo un
notable éxito de público55.

Un terceiro bloque caracterizaríase polo eclec-
tismo en canto a estilos, temática e mesmo de for-
matos, ademais dunha mestura xeracional,
igualmente con diferentes calidades. Quizais non
sería desatinado comezar polo insólito caso de
crowfunding e low cost que supuxo a comedia gore
La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, grava-
da en vídeo con vocación de chegar ás pantallas
alternativas (1994), intención frustrada pola morte
do seu autor, Toñito Blanco, nese mesmo ano. 

Pero pasando ao eido da ficción estándar, velaí
Antón Reixa con O lapis do carpinteiro (2002) e
Hotel Tívoli (2007); Carlos Amil con Blanca
Madison (1998) e A casa da luz (2008); Enrique
Otero coa insólita Crebinsky (2010); Gustavo
Balza con Doentes (2011); Ángel de la Cruz con Os
mortos van ás presas (2009); Jorge Algora con O
neno de barro (2007) e Inevitable (2013), ambas as
dúas rodadas en coprodución con Arxentina, igual
que fixo Ramón Costafreda con Abrígate (2007); e
mesmo Pablo Iglesias coa arriscada Pedro e o capi-
tán (2008). Finalmente, o especial caso de Alber
Ponte, prolífico curtametraxista que en 2014 vén

de rematar a rodaxe de Little Galicia. Xa matiza-
mos que evitamos as referencias a autores de TV
movie56 por non saírmos da pantalla grande, mais
cómpre sinalar que un dos máis prolíficos neste
eido é Antón Dobao, que en 2011 logrou estrear
en pantalla grande a súa TV movie Sinbad. Un
aparte para o documental, con Manuel Abad e
Flores tristes (2008); Margarita Ledo con Santa
Liberdade (2004) e A cicatriz branca (2012); e
Manane Rodríguez, uruguaia afincada en Galicia
desde hai anos e autora de Memorias rotas (2009),
ademais de numerosas longametraxes de ficción
desde a produtora Xamalú Films, que comparte
con Xavier Bermúdez. 

Entrariamos nun cuarto bando que agruparía
os directores máis novos, apenas uns nenos
cando as reivindicacións do cine galego nos anos
setenta, e mesmo nacidos máis tarde, que locen
pleno dominio dos enfiados narrativos, moito
oficio e solvencia creativa, cunha bifurcación que
incluiría os que se dan en etiquetar como Novo
Cinema Galego, e outras a maiores, con propos-
tas claramente abeiradas ata a expresión experi-
mentais. 

Entre os primeiros cabería situar a Alfonso
Zarauza, director da sorprendente A noite que dei-
xou de chover (2008), e máis recentemente Enca-
llados (2013) e Os fenómenos (2014), igualmente
ben aceptadas pola crítica. Tamén Jorge Coira, de
plural filmografía e debutante con O ano da carra-
cha (2004), á que lle seguiría a moi fresca 18
comidas (2010). Tamén autores de filme único,
como Álex Sampayo (Schimbare, 2014), Luís Avi-
lés (Retornos, 2010), Alejandro Marzoa (Somos
gente honrada, 2013), Kike Narcea (O tempo de
Plácido Meana, 2013) e Sandra Sánchez, co moi
afortunado documental Tralas luces (2011). Apa-
driñados polas produtoras Filmanova, Lugopress,
Ficción Producciones, Vaca Films, Tic Tac e, na
súa maioría, a TVG. Claro que nese mesmo
grupo xeracional habería que incluír o ourensán
Rodrigo Cortés, debutante en Galicia coa rodaxe
de Concursante (2007), da man de Continental, e
xa lanzado no plano internacional por mor da súa
segunda longa, Buried (Soterrado) (2010). 

O audiovisual galego respira con forza, ás veces boqueando, 

sobre todo por mor da crise económica que mesmo fixo que bambease 

seriamente parte de súa infraestrutura produtora (co peche de numerosas empresas),

pero en todo caso ben viva, oscilando entre a diversidade e o singular, 

sinónimos de boa saúde e a procura dunha identidade

   





Entre os segundos, algúns deles encadrados no
Novo Cinema Galego, categoría creada en 2009, de
xeito vertical e cun aquel de transgresión57, o seu
buque insignia estaría en Oliver Laxe con Todos vós
sodes capitáns (2010), premio da Quincena dos Rea-
lizadores en Cannes da man de Zentun Films, ao
que seguirían Eloy Enciso, con Arraianos (2012);
Xurxo Chirro, con Vikingland (2011); Lois Patiño
con Costa da Morte (2013); Alberto García con 
O Quinto Evanxeo de Gaspar Hauser (2013); Ángel
Santos con Las altas presiones (2014), todos ben
recibidos (e mesmo premiados) no circuíto de festi-
vais especializados, ao tempo que beneficiados
cunha sólida correspondencia mediática, pese á súa
vocación minoritaria en canto á acollida popular. 

Nomes como Peque Varela, Marcos Nine
(autor do notable documental de montaxe A via -
xe de Leslie, 2014), Ramiro Ledo e algúns outros
xa pedindo paso, como Eloy Domínguez Serén,
Víctor Hugo Seoane, Olalla Castro, Fran Esté-
vez, nalgún caso traballando formatos menores
ou alternativos.

Cabería deixar para o remate dúas singulari-
dades que non admiten encaixe doado na clasifi-
cación proposta aquí. O pontevedrés Mario
Iglesias, licenciado en Belas Artes e autor dunha
coherente filmografía apadriñada pola produtora
Matriuska, que inclúe títulos de diferente ton e
duración, como De bares (2006), Cartas italianas
(2008), Relatos (2008) e Rosario (2010), entre
eles. Finalmente, quizais o cineasta máis experi-

mental do panorama galego actual, marcado pola
coherencia do seu discurso e ao tempo outsider á
marxe de capelas e etiquetas, o carballiñés Alber-
te Pagán, tamén escritor e autor de filmes como
Bs. As. (2006), Pó de estrelas (2007), Tanyaradz-
wa (2010), entre outros tomados en soporte dixi-
tal desde primeira hora.

Sen dúbida que unha achega ao que deu e dá
de si a nosa produción audiovisual, precisaría de
maior espazo do que aquí se dispón, e mesmo
necesitaría afondar polo miúdo nos matices, pero
o que semella incuestionable é que respira con
forza, aínda que ás veces boqueando. Sobre todo
por mor da crise económica, moi condicionada
polo retraemento nas subvencións públicas e
pola falla de capitalización propia, que mesmo
provocou que bambease seriamente parte de súa
infraestrutura produtora (co peche de numerosas
empresas, tanto entre as consolidadas como entre
as máis novas, algunhas quizais sobredimensio-
nadas), pero en todo caso un audiovisual puxan-
te, oscilando entre o diverso e o singular, que son
sinónimos de saúde recia. Sempre a procura
dunha identidade que, por veces, semellara debi-
litarse polo papel secundario concedido á lingua
propia, ao cabo o noso mellor e incuestionable
selo diferencial. En todo iso está a nosa creación
audiovisual, mentres anda na procura dun nece-
sario e xa irrenunciable acomodo afastado de
melancólicas ensoñacións. �

Antonio Durán Morris e Xosé M. Olveira Pico, en Doentes, de Gustavo Balza, 2011 
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sombras chinescas aos panoramas. O Carballiño: XOCIVIGA,1990.
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cello da Coruña - Fundación Emalcsa, 2013), pp. 121-127.
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produciuse un mellor coñecemento da súa figura e da súa contribución

ao cine en Galicia tras as investigacións de José Luis Castro de Paz e José

María Folgar de la Calle, ás que se sumarían as de Jean-Claude Seguin, da

Universidade de Lyon.

4. Así o confirmaron os profesores José Luis Castro de Paz, daquela na Uni-

versidade de Vigo, xunto a José María Folgar de la Calle e Xosé Nogueira,

da Universidade de Santiago de Compostela, coa recensión “José Sellier y

las primeras filmaciones españolas: Fábrica de gas, Orzán, oleaje y Plaza de

Mina (mayo de 1897). Estado de la cuestión y nuevas aportaciones docu-

mentales”, presentada no I Congreso sobre los comienzos del cine español

(1896-1920), celebrado en Valencia do 24 ao 26 de octubro de 2005. 

A descuberta foi posible a partir dun dato localizado polo historiador pon-

tevedrés Xosé Enrique Acuña no xornal La Correspondencia Gallega (25-V-

1897) e publicado no seu libro Da historia do cine en Pontevedra.

1897-1936 (Vigo, A Nosa Terra, 1996). Investigacións posteriores fornece-

ron novas achegas ás orixes do cine en España en canto a filmacións con

cámara Lumière, sobre todo as descubertas dos investigadores Jon Leta-

mendi e Jean-Claude Seguin (ver en www.cervantesvirtual.com, “Salida de

misa del Pilar de Zaragoza: la fraudulenta creación de un mito franquista”),

certificando a manipulación que a historiografía franquista fixo da filma-

ción de Eduardo Gimeno, cando realmente a súa virtude é a de ser a pri-

meira película española da que se conserva unha copia.

5. Miguel Anxo Fernández. A Bela Otero. Pioneira do cine. (Vigo, Galaxia, 2003).

6. Cfr. Xosé Nogueira. “Retrato de un pionero. Isaac Fraga Penedo”, en

José Luis Cabo Villaverde e Jesús Ángel Sánchez García. Cines de Galicia.

(A Coruña: Fundación Barrié, 2012, pp. 50-53).

7. A primeira grande achega ao coñecemento da evolución do cine en

Galicia sería obra de Emilio Carlos García Fernández en Historia del Cine

en Galicia. 1896-1984 (A Coruña: Biblioteca Gallega, 1985), á que se

engadiría a máis acoutada no período histórico analizado de José María

Folgar de la Calle. El espectáculo cinematográfico en Galicia (1896-1920)

(Santiago de Compostela: USC, 1987), ás que remitimos.

8. No caso de Velo, da curtametraxe Finis Terrae/Galicia conservábase a

metade ata que en 2010 se recuperaron dezaseis minutos de metraxe,

sen orde e mesmo duplicado, no arquivo da Universidade de Humanida-

des de Moscova. En canto a Román, a curtametraxe Canto de emigra-

ción, romance en imágenes sobre motivos gallegos está desaparecida,

mentres que El hombre y el carro pasou por unha nova montaxe e res-

tauración en 1980 a cargo de Eloi Lozano, coa incoporación dun novo

off con voz de Xaquín Lourenzo, Xocas, que participara no guión e na

rodaxe en 1940. Finalmente, Suárez houbo de rematar a longametraxe

Mariñeiros con tomas rodadas nunha praia en Uruguai, pero actualmen-

te tamén está desaparecida.

9. Ben estudado nos últimos anos, a achega máis recente sobre súa rela-

ción co cine é de José Luis Castro de Paz, José María Folgar de la Calle,

Fernando Gómez Beceiro e Héctor Paz Otero (coords.). Tragedias de la

vida vulgar. Adaptaciones e irradiaciones de Wenceslao Fernández Flórez en

el cine español. (Santander: Shangrilá, 2014).

10. Cfr. Hueso Montón, A. L.; Folgar de la Calle, J. M. (coords.). Filmogra-

fía galega. Longametraxes de ficción. Santiago de Compostela: Centro

Ramón Piñeiro - Xunta de Galicia, 1998. Igualmente, Fernández, M. A.

(coord.). Rodado en Galicia. (Santiago de Compostela: Consorcio Audiovi-

sual de Galicia, 2005).

11. Cfr. Alberte Pagán (coord.). Imaxes do soño en liberdade. O cinema de

Eugenio Granell. (Santiago de Compostela: CGAI, 2003).

12. Cfr. José Luis Cabo Villaverde e Jesús Ángel Sánchez García. Cines de

Galicia. (A Coruña: Fundación Barrié, 2012).

13. Cousa ben distinta, sería a implícita reivindicación dunha industria

propia cinematográfica, feita por José Gil en 1929 (Faro de Vigo, 12 de

xullo), cando se queixa acedamente de que as catro Deputacións galegas

lle adxudicaran a longametraxe Un viaje por Galicia, de Luis R. Alonso (que

non chegaría a estrearse), dicindo que “lamentamos que nos sustiuyan por

personas o empresas que ni son gallegas ni sienten amor por Galicia”.

14. Sobre o debate da lingua propia no audiovisual galego, Cfr. Veiga,

Raúl. “A lingua no noso audiovisual”, en VV. AA., Libro branco de Cinema-

tografía e Artes Visuais en Galicia. (Santiago de Compostela: Consello da

Cultura Galega, 2004).

15. Creada o 30 de maio de 2002.

16. Do 15 ao 17 de decembro de 2005.

17. Os casos máis coñecidos serían as ficcións feitas en e para Galicia,

de minutado variado, Miss Ledyia (1916), de José Gil, e La tragedia de

Xirobio (1930), sobre un conto de Cousas, de Castelao.

18. As cifras de recadación dos filmes en versión galega son espectacu-

larmente baixas, sobre todo se os exhibidores dan a opción da dobre ver-

sión en castelán.

19. Dáse igualmente o paradoxo de que os festivais, certames, mostras ou

calquera modalidade para exhibir filmes, sexa ou non para competir, esi-

xen practicamente por unanimidade que os filmes se presenten na súa lin-

gua orixinal, aspecto que o cine galego canea baixo a esixencia da súa

“españolidade”, un recoñecemento implícito á non-existencia da nosa lin-

gua a efectos burocráticos diante dos organizadores internacionais.

20. Libro Branco de Cinematografía e Artes Visuais en Galicia. (Santiago

de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2004, p. 9).

21. Sen esquecer a demanda de José Gil, puramente empresarial, pero

non por iso importante (Cfr. nota 13).

22. Barcelona, 1901-1990.

23. Para ampliar ese período de actividade, Cfr. a voz “Cine aficionado e

alternativo”, redactada por Jaime Pena e José Manuel Sande, en Cabo Villa-

verde, José Luis e Fernández, Miguel Anxo (coords.), Diccionario do cine en

Galicia (1896-2008). (Santiago de Compostela: Foro Galego do Audiovisual,

2008, pp. 143-150).

24. O crítico, cineclubista e anos despois editor Ezequiel Méndez, le a

conferencia “Postulados para un cine gallego”.

25. O galeguista Ramón Piñeiro pronunciará a conferencia “As posibilida-

des do cine galego no momento”.

26. Coa estrea en 1984 da curtametraxe Mamasunción e a videocreación

Veneno puro, respectivamente. Ambos estrearían en 1989 a súa primeira

longametraxe, Sempre Xonxa e Continental.

27. García Fernández, Emilio Carlos. Historia del Cine en Galicia. 1896-

1984. (A Coruña: La Voz de Galicia, 1985).

28. Ademais de Historia del Cine en Galicia. 1896-1984. (A Coruña: La Voz

de Galicia, 1985), de Emilio C. García Fernández, entre as obras xerais pro-

movidas desde Galicia, cabería destacar, por orde cronolóxica: Folgar de la

Calle, J. Mª. El espectáculo cinematográfico en Galicia (1896-1920). (Santia-

   





go de Compostela: USC, 1987); Cabo Villaverde, J. L. Espectáculos precine-

matográficos: das sombras chinesas aos panoramas. (O Carballiño: XOCIVIGA,

1990); González Álvarez, M. Documentos para a historia do cine en Galicia.

1970-1990. (A Coruña: CGAI - Xunta de Galicia, 1992). Castro de Paz, J. L.

(coord.). Historia do cine en Galicia. (A Coruña: Vía Láctea, 1996); Noguei-

ra, Xosé. O cine en Galicia, (Vigo: A Nosa Terra, 1997); Cabo Villaverde, J.

L.; Coira Nieto, J. A.; Pena Pérez, Jaime (coord.). Diccionario do cine en Gali-

cia (1896-2000). (A Coruña: CGAI, 2001), (reeditado en 2008 como Diccio-

nario do cine en Galicia (1896-2008)); Fernández, M. A., Rodado en Galicia.

(Santiago de Compostela: Consorcio Audiovisual de Galicia, 2005).

29. Cfr. Xosé Enrique Acuña. “Edición e cine en Galicia”, no catálogo da

exposición Cinegalicia25. (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,

2014, pp. 194-211).

30. Cfr. Fernández, Miguel Anxo. Rodado en Galicia. (Santiago de Compos-

tela: Consorcio Audiovisual de Galicia, 2005).

31. Cfr. Miguel Anxo Fernández. Rodado en Galicia. (Santiago de Compos-

tela: Consorcio Audiovisual de Galicia, 2007). Polo de agora o relatorio

máis detallado das rodaxes en Galicia.

32. Compartida con Farruco Castromán.

33. Remataría dimitindo en xaneiro de 1985, sendo conselleiro Manuel

Vázquez Portomeñe no goberno de Alianza Popular presidido por Gerardo

Fernández Albor.

34. O cineasta de Cartelle xa estivera presente nas V Xornadas de Cine de

Ourense, en 1977.

35. Para un coñecemento detallado do que deu de si o audiovisual galego

entre 1970 e 1990, cfr. González Álvarez, M. Documentos para a Historia do

Cine en Galicia. 1970-1990. (A Coruña: CGAI - Xunta de Galicia, 1992).

36. Segundo o Ministerio de Educación Cultura e Deporte (www.mcu.es),

Continental tería 103.994 espectadores, Sempre Xonxa 62.603 e Urxa

sería a menos vista, con 18.899.

37. DOG (19-I-1990), p. 370, aínda que non estará en funcionamento ata

o 14 de febreiro do ano seguinte.

38. Creado por decreto 210/1989 (5-X-1989), inaugurouse o 15 de marzo

de 1991.

39. Santiago de Compostela (Facultade de Ciencias da Comunicación),

Vigo (Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, en Pontevedra) e

A Coruña (Facultade de Ciencias da Comunicación).

40. DOG 174, 8-IX-1999, p. 11.032.

41. Entre eles, o 4 (“Principios xerais da actividade audiovisual”), segundo

o cal as actividades recollidas na Lei se basearán no principio de “promo-

ción e a difusión da cultura e normalización da lingua galega, así como a

defensa da identidade galega” (apartado B). No artigo 5 (“Principios xerais

da accións institucional”), a Xunta de Galicia recoñece o carácter estratéxi-

co e prioritario do sector audiovisual, instrumento para a promoción e divul-

gación da lingua, como dato de autoidentificación. Finalmente, no artigo 6

(“Liñas fundamentais das accións institucionais”) sinala, como unha das

liñas fundamentais de actuación do sector audiovisual, “favorece-la promo-

ción da cultura e lingua galega dentro e fóra de Galicia, en especial naque-

las zonas nas que existan comunidades galegas no exterior”.

42. Cfr. Eduardo Galán. “25 anos de ficción televisiva”, no catálogo da

exposición Cinegalicia25. (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,

2014, pp. 194-211).

43. A súa web (http://www.observatorioaudiovisual.org/) mantense acti-

vada, pero os seus últimos contidos son de 2010.

44. Para coñecer polo miúdo o que foi a periferia do sector en canto a

acción e actividades á marxe da específica da produción e da creación, cfr.

Jaime Pena, “Signos de vida. 1989-2014”, no catálogo da exposición Cine-

galicia25. (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2014), pp. 88-101.

45. Para unha precisa achega a este aspecto, cfr. Eduardo Galán. “25 anos

de ficción televisiva”, no catálogo da exposición Cinegalicia25. Santiago

de Compostela: Xunta de Galicia, 2014, pp. 194-211.

46. Non é tecnicamente imposible, pero si moi traballosa e con alto risco

de non ser rigorosa por circunstancias varias, a principal delas, as difi-

cultades para estrearse de moitas delas, baremo canónico para conside-

rar a súa existencia como tal. O recurso ás numerosas memorias anuais

ou periódicas, de AGAPI, AEGA, Academia Galega do Audiovisual e mesmo

o Consello da Cultura Galega, contribuirían ao trazo dunha radiografía

aproximada, que non somos quen de trazar nesta ocasión.

47. No pasado mes de outubro anunciouse por parte da AGADIC a crea-

ción de Cinemas de Galicia, que nunha fase experimental acollerá catro

salas (unha por provincia), homologadas a efectos de control de entra-

das polo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. As previsións da

AGADIC están nas dez ou doce pantallas que acollerían o cine galego con

prioridade.

48. Actualmente son catorce os festivais que a Federación Internacional

de Asociaciones de Productores Cinematográficos cataloga como de clase

A: http://www.mcu.es/cine/docs/FestivalesIntCategoriaA.pdf.

49. A achega máis recente, a de Xosé Nogueira, “25 anos de cine en Gali-

cia. Un percorrido histórico”, no catálogo da exposición Cinegalicia25.

(Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2014, pp. 194-211).

50. Oficialmente, Dygra Films pechou en xaneiro de 2012 despois de

impagos a traballadores, denuncias e outras incidencias, mentres o direc-

tor de Holy Night, o cambadés Juan Galiñanes, estaba a iniciar a súa pos-

produción para estrearse en 3D. O negativo do filme remataría embargado

ata pasar a mans de ABanca, agora a súa propietaria. No pasado 7 de

novembro, o propio Galiñanes promoveu a súa estrea en varias salas gale-

gas á espera de atopar unha distribuidora profesional que asuma o seu

lanzamento convencional.

51. A nómina incluiría os realizadores de TV movies, por ser tamén un for-

mato longo, aínda que non entremos no seu detalle.

52. No caso universitario, procedendo das tres facultades existentes en

Galicia, con diferente grao de especialización; e no das escolas, da EIS

da Coruña e da Egaci, en Vigo.

53. Juan Pinzás (Vigo, 1949) e Ignacio Vilar (A Coruña, 1951).

54. É autor da longametraxe documental Un bosque de música (2003), co

grupo Luar na Lubre.

55. A produtora Vía Láctea informa que a historia do Bocas, Milhomes e

Cibrán chegou a trinta mil espectadores en Galicia na súa terceira sema-

na de exhibición.

56. Outros nomes con dilatada experiencia na ficción televisiva no for-

mato TV movie (ou telefilme) serían Ricardo Llovo, Chema Gagino, Zaza

Ceballos e mesmo Jorge Coira, entre outros.

57. Pola contra doutros movementos da Historia do Cine (agás, quizais,

o Dogma danés, do que primeiro se artellou o seu famoso Decálogo e des-

pois saíron os filmes), que remataron etiquetados e definidos como

colectividade programática, despois de coincidir en pantalla varios filmes

produto dunha vontade individual e inequívoca, de cambio e mesmo rup-

turista co establishment (o caso máis coñecido foi a Nouvelle Vague fran-

cesa de finais dos anos 50), o Novo Cinema Galego semella nacido

primariamente dunha vontade de facer cine low cost á sombra dos novos

formatos da non-ficción (non-real), e outras variantes encadradas no cine

experimental. Á luz da historiografía, cabe agardar un tempo para con-

cretar se finalmente asentan uns postulados nos que a correspondencia

entre a teoría e a praxe vaian da man. Outro tanto habería que referirse

ao seu uso e compromiso coa lingua galega, á fin e ao cabo, factor deter-

minante para asumir identidade propia.

   


