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Campo de  batalla. Bolivia,  España,  2009.  Cor,  78  min.  Xénero:  Drama | 
Dirección:  Amancay Tapia  |  Guión: Amancay Tapia |  Produción: Amancay 
Tapia (Bolivar Films) | Fotografía: Guillermo Medrano | Montaxe: Tansy Huws 
| Música: Manuel Camargo | Intérpretes: Erika Andia (Dolores), María Luque 
(Adelita), Fanny Soledad (Penélope), Claudia Coronel (Lupe), Amancay Tapia 
(Ana) | Versión orixinal. 

LOITADORAS 
FICHA TÉCNICA
 

Luchadoras. España, 2009. Cor,  13 min. Xénero: Documental  |  Dirección: 
Benet  Román  |  Guión: Benet  Román  e  Alejandra  Musi |  Produción: 
Malvalanda & Penélope Cristóbal PC |  Fotografía: Benet Román |  Montaxe: 
Benet Román |  Música: Frank Rudow |  Distribuidora: Malvalanda |  Versión 
orixinal. 

SINOPSE DE “CAMPO DE BATALLA”
Debido a unha revolta social nas rúas dun suburbio de A 
Paz, cinco mulleres vense forzadas a pasar un tempo 
xuntas nun modesto salón de beleza. Segundo pasan as 
horas, as súas personalidades fanse incompatibles e a 
convivencia tórnase difícil. 

5 ACTRICES, 5 MULLERES

Erika Andia é Dolores, a perruqueira e dona do salón de 
beleza que pasou dez anos en España como inmigrante 
e  ao  regresar,  a  súa  filla  apenas  a  coñece.  Todo  o 
equipo eloxia a Erika pola súa credibilidade e madurez. 
Claudia Coronel é Lupe, unha muller cuxo soño é vivir 
en Miami, e que entra ao salón o día da súa voda a 
peitearse e maquillarse pero acaba pasando o seu gran 
día atrapada no mesmo. Sorprendeunos moitísimo.
María Luque é Adelita, a sogra de Dolores e avoa de 
Penélope, e tiña a vantaxe de ter un papel moi similar 
á  súa  personalidade  na  vida  real.  Adelita  é  ademais 
cocalera  e  aymará  e  representa  a  esas  mulleres 
bolivianas que loitan por manter a unidade familiar, por 
transmitir a súa cultura e lingua aymará aos seus fillos, 
e contra a discriminación por ser mulleres e indíxenas. 
Fanny Soledad é Penélope. Fanny é tamén a filla de 
María na vida real e non tiña ningunha experiencia no 
cinema, pero gustoume a súa proba. Penélope é unha 
adolescente que sofre unha disfunción familiar, criouse 
coa súa avoa e sente máis agarimo por ela que pola nai. 
Eu fago de Ana, unha turista perdida n'A Paz que acaba 
pasando as súas vacacións atrapada no salón de beleza. 
Ao principio estaba moi insegura da miña decisión, pero 
agora alédome moitísimo de actuar na película. 
Amancay Tapia, directora e actriz

SINOPSE DE “LOITADORAS”
Filmado en México D.F. e no estado de Zacatecas, narra 
as  principais  circunstancias,  dificultades,  retos  e 
inquietudes  aos  que  as  mulleres  mexicanas  se 
enfrontan  hoxe  en  día:  pobreza,  fame,  machismo, 
migración masiva, desigualdade social e violencia. 

NOTAS DO EQUIPO

O principal reto deste proxecto foi atopar un abano de 
mulleres o suficientemente diverso que nos servise para 
conseguir aproximarnos a unha realidade moi plural e 
tridimensional. Dunha gobernadora a unha ama de casa 
maltratada, dunha produtora de televisión a unha viúva 
campesiña. Desta forma, o noso documental non sería 
unha visión caricaturizada dunha realidade complexa. 
(…) Escollimos México polo orgullo e a amabilidade dos 
mexicanos,  sorprende  o  vínculo  emocional  que 
rapidamente se  establece  con  eles.  Custa  explicar  a 
proximidade  sentimental  entre  España  e  México,  eu 
diría  que  é  case  xenético  ou  esotérico  e  non  é  un 
fenómeno extrapolable a outros lugares do mundo.
Benet Román, director e co-guionista

Descubrimos  aldeas  enteiras  en  Zacatecas  que  están 
completamente  desertas  de  homes,  cuxas  mulleres 
tiveron  que  sacar  soas  adiante  aos  seus  fillos  en 
circunstancias realmente duras. Non queriamos deixar 
de  lado  o  factor  da  migración  pois  é  un  fenómeno 
importante  na  conformación  da  sociedade  mexicana 
actual.  Tan  só  nos  últimos  30  anos,  a  migración  de 
mexicanos  a  Estados  Unidos  multiplicouse  por  10, 
convertendo a México no país con máis expulsores de 
traballo en Latinoamérica.
Alejandra Musi, co-guionista
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