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CITAS
CINÉFILAS
“¿Que eu pose?

COMEZOU A CUARTA EDICIÓN
DE CINEMA DE NOITE
O pasado venres 27 de xullo, organizado

“O neno de barro”; o filme infantil gañador

pola Conselleria de Cultura e Deporte

do Goya o mellor filme de animación “Pérez,

arrancou a cuarta edición de Cinema de

o ratiño dos teus sonos”, que é, segundo o

Noite, o programa da Dirección Xeral de

Ministerio, o filme español mais visto do ano;

Creación e Difusión Cultural, de Luis Bará,

a comedia coral do amigo Reixa “Hotel

que procura a promoción e difusión do

Tívoli”; o filme de animación experimental

cinema producido por empresas da Galiza

do noso moi admirado Miguel Anxo Prado

e falado en galego, a través da proxección

“De Profundis”; a comedia dramática

¿Quen cres que

de balde en pequenas poboacións do país

“Concursante”; a triunfadora dos últimos

son? ¿Paris

que non teñen salas de exhibición comercial.

premios Mestre Mateo “Un franco, 14

Hilton?” Clint

pesetas”; a comedia romántica “Mía Sarah”

Eastwood, nunha

Este ano, os concellos galegos poden elexir

ou os documentais “A casa da miña avoa”,

rolda de prensa.

para as proxeccións de Cinema de Noite

do amigo Adán Aliaga, o “Camiño de

entre filmes de produción galega de moi

Santiago: a orixe”, tamen de Jorge.

diverso xénero, como o drama “Unha muller
invisible”; o thriller do amigo Jorge Algora

“O odio, a
crueldade…,
ese e o infierno.
Ás veces o
inferno somos
nós mesmos”
Fernando
Fernán-Gómez,
en “A lingua
das
bolboretas”
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As proxeccións de Cinema de Noite serán

nas vilas a visitar); e 4) a carátula do filme galego. Esto
último e moi ben visto por productores e distribuidores,
todos da Galiza, pois varios filmes do programa non
viron nunca a sua carátula publicada na prensa galega.
Aproveitando a canle de exhibición de Cinema de Noite,
a Consellaría de Cultura levará a cabo a campaña
“Cinema de 8 mm, memoria do século XX”, coincidindo
con o LXXV Aniversario da introducción de este formato
en 1932. O seu obxetivo e, en colaboración con a Axencia
Audiovisual Galega, descubrir, restaurar e dixitalizar
aquela parte do patrimonio audiovisual da Galiza filmado
por particulares desde os anos trinta a os oitenta do
en todolos casos en 35 mm. Cincuenta e sete de estas

pasado século. Esta campaña invita a ceder a Consellaría

sesións teron lugar en concellos repartidos polas rutas

os seus filmes no nomeado obsoleto soporte e, em troco,

galegas do Camiño de Santiago, co ánimo de contribuir

recibirán gratuitamente o material aportado en soporte

a difusión e conservación do patrimonio cultural mais

dixital DVD. Ademais, realizarase un sorteo entre os

autóctono da Galiza. O diario de mais tiraxe de Galicia,

espectadores que participen na campaña, que lles dará

“La voz de Galicia”, sumase a iniciativa, e obsequiará a

a posibilidade de gañar a colección de 12 DVDs “Galicia

cada un dos 200 primeiros espectadores que asistan a

de Cine”, editada conxuntamente por I.B.Cinema e “La

estas 57 proxeccións nas rutas galegas do Camiño de

voz de Galicia”.Os filmes descubertos, unha vez

Santiago con ¡doce mil! packs compostos por un CD ou
un DVD de música galega, un libro en galego da
Biblioteca 120, outro sobre os cascos históricos galegos
e un par de sementes de carballo. Aínda por riba, tódolos
espectadores recibirán o opúsculo Cinema de Noite.
Unha campaña de 300 faldóns no citado diario,
aproveitando a súa peculiaridade única de ter distintas
edicions comarcais, publicitará 300 veces, antes os seus
multitudinarios letores, 1) o nome do programa Cinema
de Noite (co seu característico logo inspirado na lúa de
Melies); 2) o nome da Consellería de Cultura e Deporte;
3) o nome do concello da proxección (algo que agradecen

dixitalizados, serán conservados a bo recaudo pola
Axencia Audiovisual Galego, entidade dirixida polo
amigo Manolo González.
A campaña “Cinema de 8 mm., lembranza do século XX”
atopase explicada na web do programa , no capítulo
correspondente. Dito capítulo contén unha pequena
homenaxe o Kodachrome do super 8, ¡que nos acaba de
ser solicitado por Josep Rovira, da TV3 (Televisió de
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Catalunya), para a sua

ofreceronos para dixitalizar desde filmacions en super-

emisión polo citado

8 de mediados dos setenta, moi ben feitas, sobre Allariz

canle!,

ou a Cidade dos Muchachos, ate filmes de Pathé Baby

“pois
In

con touradas en A Coruña a finais dos vinte, ou imaxes

Memoriam e cinema con

do parque O Pasatempo de Betanzos de comezos dos

Kodachrome:
maiúsculas

(…),

trinta!

ademáis da homenaxe
desaparecido

O programa Cinema de Noite disporá, ademáis, como

Kodachrome, resume

complementos da campaña “Cinema de 8 mm.,

brevemente o que foi o cinema

lembranza do seculo XX” os documentais de Marcos

amateur: a filmación do cotidiano en poucos minutos”.

Nine “Pensando en Soledad” e “J.E.D.N.”, en torno a

“La voz de Galicia” adicou, o pasado 7 de agosto, unha

figura de José Ernesto Díaz-Noriega, máximo expoñente,

grande reportaxe a catro columnas en impar ó redor

en Galiza e España, da figura do cineísta en pasos

desta campaña de recuperación. A pouco de ter iniciado

estreitos.

o

o programa Cinema de Noite, “Cinema de 8 mm:
lembranza do século XX”, xa está dando os seus froitos:
espectadores de diversas procedencias xeográficas

GALLAECIA CINEMA, UNHA NOVA COLECCIÓN
DE DVDs DE CINEMA GALEGO.
O pasado ano 2006, I.B.Cinema fixo historia co

da colección "Galicia de cine" foi a pedra angular da

lanzamento da colección de DVDs "Galicia de cine", a

cinematografía galega "Sempre Xonxa", editada por

primeira grande iniciativa de difusión a escala masiva,

primeira vez en formato dixital. Esta iniciativa de difusión

de cinema galego e en galego, que lanzamos da man

do cinema da terra foi valorada moi positivamente por

do populoso diario "La voz de Galicia", o xornal de mais

profesionais do audiovisual barceloneses, como Pablo

difusión da Galiza, co patrocinio da Consellería de

Usón, Juanjo Jiménez y Adán Aliaga, entre otros, o cual

Cultura e Deporte de Anxela Bugallo. O primeiro número

foi motivo de especial satisfacción: ¡por unha vez Galicia
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A colección “Gallaecia Cinema” está composta por:
“Mar adentro”, “Blanca Madison” (de Carlos Amil, con
Rosa María Sardá), o excepcional filme de animación
“Gisaku”, o clásico de animación de Ángel de la Cruz
e Manolo Gómez “O soño dunha noite de San Xoan”; o
filme de culto baseado no home lobo de Allariz
“Romasanta, a caza da besta”; “A lei da fronteira” (de
Adolfo Aristarain), “Divertimento” (co amigo Federico
Luppi), “Galego” (con Sancho Gracia), “Lena” (de
Gonzalo Tapia), “O Camiño de Santiago, a orixe” (do
amigo Jorge Algora), “Pucho Boedo, un crooner na fin
marcaba o camiño e servía de referente a nosa admirada

do mundo” (de Xurxo Souto), así como as produccións

Cataluña!

de I.B.Cinema “O agasallo de Silvia” (con Luis Tosar),
“Sara” (de Silvia Quer), “As Encrobas: a ceo aberto (de

Este verán do 2007, e tamén da man da Consellería de

Xose Bocixa) e “La casa de mi abuela” (de Adán Aliaga).

Cultura e Deporte de Anxela Bugallo e do xornal editado
por Emilio Rey, I.B.Cinema lanzou, servíndose novamente

O esforzo técnico, financieiro e loxístico de difundir, con

de “La voz de Galicia” como canle de difusión masiva

distribución masiva en todolos kioscos de Galicia, dous

en kioscos de toda Galiza, a colección “Gallaecia

DVDs semanais foi toda unha odisea, con unha multitude

Cinema”.

de anécdotas. Por exemplo, o trato con The Walt Disney
Company, co gallo de “O soño dunha noite de San Xoan”,

“Gallaecia Cinema” iniciou a sua andadura con un

foi, o estilo galego, “de palabra e sen papeis”, pero,

verdadeiro blockbuster: “Mar adentro”, obra con a que

cando a posteriori da edición enviaronos o contrato,

Amenabar gañou o Oscar ó mellor filme de fala non

¡mandaronolo en inglés e facendo referencia o idioma

inglesa e que puxo as paisaxes da Galiza, o noso “xeito”

galego como “catalan language”! Os milheiros de noites

e o noso idioma, en pantallas dos lugares máis

sen durmir, as longas xornadas traballando contra reloxo,

insospeitados do globo, dende Waco ate Hiroshima.

as preocupacions inherentes a cada tiraxe…, tiveron, a
sua recompensa: ¡a Consellaría de Cultura, “La voz de

A Colección “Gallaecia Cinema” estreou un programa

Galicia” e I.B.Cinema, fixemos historia novamente, na

de entregas innovador, baseado en entregas semanais

tarea de difusión a nivel masivo do cinema galego!

duplas, a un prezo incrivelmente baixo: ¡7.95 dous DVDs!
¡Filmes legais, en edicions coidadas, o prezo do top
manta! O pack completo, cos 15 filmes, podese conseguir
por únicamente 65 euros acudindo os kioscos de Biblos.

.

CHEGARON AS COPIAS EN 35 MM DOS KRITERS,
MENTRES SEGUE A RODAXE DE "THE WEREPIG"
En "The werepig", Sam Orti divertirá novamente os

Xa falaremos mais de "The werepig" en vindeiros

espectadores co seu peculiar estilo de humor, co as

números. Simplemente adiantar nestas líneas que as

aventuras de uns estudantes yankies na Galiza profunda,

ro d a xe s e n s t o p m o t i o n ( a c i n e m a t o g ra f í a

cuando un deles convirtese non nun home-lobo, senón

intervalométrica, un termo inexistente en castelán pero

nun ¡home porco!.

que popularizamos dende I.B.Cinema, grazas a difusión
de "Flicker", e que actualmente e empregado por
empresas da competencia), son procesos moi lentos,
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pois todalas miniaturas e maquetas elabóranse a man,

estas líneas, Sam atópase animando unha complexísima

artesanalmente, nunha labor de auténticos orfebres, para

secuencia con a motion control Harryhausen, única na

despois ser animadas con movementos infinitesimales,

Europa Continental, manexada expertamente por Víctor

fotograma a fotograma . De feito, a equipa dirigida por

Galdón.

Sam demoraron a frioleira cantidade de ¡seis meses! en
construir as miniaturas de "The werepig". A
minuciosidade das rodaxes en stop motion, con os

Da outra obra de Sam, tamen en stop motion, "El ataque

acabados que Sam e capaz de darlle os filmes -con

de los kriters asesinos", dizer que nada mais chegar a

espectaculares decorados--, fan que este tipo de obras,

nosa nave de A Coruña as copias de 35 mm, do

para ser correctamente valoradas e apreciadas, debense

laboratorio de Barcelona, inmediatamente unha delas

admirar en pantalla grande, con a sacralidade que impón

saiu para a trixésima edición do Festival de Elche, ¡e

a sala oscura, a partires de un filme de 35 mm, e non

gañou!, como foi recollido por "La voz de Galicia". ¡Chegar

cometer o sacrilexio de miralas por Internet ou nunha

e bicar o santo, en un dos dez festivais mais importantes

MP4, con unas cervexas diante. No momento de redactar

da pel de touro! Esta comedia de terror, que nas previews
fai as ledicias do público de todalas idades, con ese
humor tan peninsular de Sam, tamen foi seleccionada
polo festival de Sitges y el Festival de Cine de Terror de
San Sebastián, amén de ganar también el Festival de
Astorga. Na imaxe, podemos rendirnos admirados ante
a fichaxe de Sam, a francesa Julia, excepcional animadora
que coñeceu en Aardman, traballando xa nos estudos
de IB Cinema..

.

FILMANDO EN POLAVISION NO SÉCULO XXI
O Polavisión foi un sistema de cinema Polaroid

noventa segundos, nun sistema aditivo, con base ouro (e

comercializado no 1979, unha toleria que custoulle o

non prata), que foi unha delicatessen técnica da

doctor Land millóns de dólares de perdas, pois resultou

tecnología foto química.

un auténtico fiasco comercial: o barato vídeo estaba por
entón á volta da esquina e filmar en Polaroid custaba a
frioleira de mil pesetas da época o minuto. Ainda que na
España deixouse de importar a película para dito sistema
en 1982, a Polaroid seguiu fabricándoa ate 1990, para os
mercados alemán, xaponés e norteamericano. A película
de cinema Polavisión, nada mais filmarse, introducíase
nun retroproxector e se revelaba automáticamente en
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Tuvimos a sorte de conseguir en Estados Unidos 6
cartuchos de película cinematográfica Polavisión da
última partida fabricada, e que se conservaran con certa
refrixeración durante todos estes anos. Reservamos dous
ou tres cartuchos Polavisión sen usar para a nosa
colección cinematográfica, pero xa filmamos unhas
secuencias co que ficaba. ¡Por incríble que pareza, nun
filme que leva 17 anos caducado, e que trae incorporado
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os propios líquidos de revelado, nunhas capsuliñas que
rompen o introducir os cartuchos no retroproxector trala
toma de vistas, ¡conseguimos imáxens visiveis, e a plena
cor! Atrevémonos a afirmar que estas filmacións que
fixemos en cinema Polavisión foron as últimas do mundo
neste sistema. ¡Un brindis polo xenio do Dr. Edwin Land!

NOVOS PREMIOS
Pechamos a edición cun novo premio internacional para
"La casa de mi abuela", o Gran Premio do Xurado do
Mediterranean Film Festival de Bosnia-Herzegovina.
Por outra banda, "Niños que nunca existieron" alzouse
co Premio á Mellor Curtametraxe no Festival de Cine de
Astorga, ademáis do Premio á Mellor Banda Sonora.

...
Avd. Nostián-Pardiñas, Nave 3 ·15008
A Coruña · España
Tf: +34 · 981 14 23 46
Fx: +34 · 981 14 80 67
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