
Cine da Ilustración

250º ANIVERSARIO DA MORTE DO PADRE FEIJOO
O Cineclube Padre Feijoo (que, como é sabido, bautizouse con ese nome pois a comezos do curso 1970-71 naceu
como actividade cultural dentro da Escola de Maxisterio de Ourense) e a Axencia Galega das Actividades Culturais
(AGADIC), a través do Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI), quixeron sumarse aos actos de celebración do 250º
aniversario da morte de frei Benito Jerónimo Feijoo, o relixioso, escritor e pensador galego que constitúe a figura
máis destacada da primeira Ilustración española, cun ciclo de tres filmes que xiran en torno ao século XVIII e á Ilus-
tración, o movemento cultural racionalista, achegando así ao público á época e contexto deste intelectual. 

O SÉCULO DAS LUCES (sábado 11, 18 h)

FICHA TÉCNICA

El siglo de las luces. Cuba, Francia, España, 1992. Cor, 130 min. Xénero:
Drama histórico  |  Dirección: Humberto  Solás  |  Guión: Humberto  Solás,
Jean Cassies, Alba De Céspedes | Produción: Miguel Mendoza (Ekran, France
Regions 3,  ICAIC) |  Fotografía:  Livio Delgado |  Montaxe: Nicole Dedieu,
Nelson  Rodríguez,  Jean-Pierre  Roques  | Intérpretes:  François  Dunoyer
(Victor  Hughes),  Jacqueline  Arenal  (Sofía),  Rustam  Urazayev  (Esteban),
Frédéric  Pierrot  (Carlos),  Alexis  Valdés  (Doutor  Ogé),  Mireya  Chapman
(Rosaura)

SINOPSE. Na Habana colonial do século XVIII, tres novos aristócratas chamados Sofía, Carlos e Esteban descobren
a vida nunha época plena de singulares acontecementos. Niso é determinante a presenza de Victor Hughes, comer-
ciante marsellés radicado en Port-au-Prince, quen incorporará aos mozos ás ideas da Ilustración francesa e á Revo-
lución. Debido a este encontro produciranse diversas peripecias, que nos conducirán do París xacobino a un Caribe
que se transformará cos ecos do derrube do antigo réxime. 

NOTAS. Fiel adaptación da novela homónima de Alejo Carpentier, que foi condecorada en festivais coma os de
Gramado ou Huelva. Inicialmente foi concebida como unha serie de televisión, pero tivo unha versión cinematográ-
fica que se distribuíu internacionalmente (hai varias metraxes). Para moitos supón o cume da carreira de Solás, ci-
neasta cubano cuxo barroco estilo visual se correspondía coa solemnidade e espectacularidade do texto orixinal.
Foi toda unha superprodución no seu momento, cun elenco internacional e cunha coidada ambientación de época,
con exteriores rodados en Burdeos e París (o resto das localizacións recreáronse na illa). 

AOS QUE AMAN (domingo 12, 18 h)

FICHA TÉCNICA

A  los  que  aman. España,  Francia,  1998.  Cor,  94  min.  Xénero:  Drama
romántico | Dirección: Isabel Coixet | Guión:  Isabel Coixet, Joan Potau |
Produción: Gustavo Ferrada, Fernanado de Garcillán (Sociedad General de
Cine,  Sogepaq,  Studio  Canal+)  |  Fotografía:  Paco  Femenía |  Montaxe:
Ernest Blasi | Música: Alfonso Villalonga | Intérpretes: Julio Núñez (mestre
maior),  Patxi  Freytez  (mestre  novo),  Olalla  Moreno  (Matilde),  Monica
Bellucci (Valeria), Christopher Thompson (León), Albert Plà (Jonás novo)

SINOPSE. Século XVIII. Unha noite, un ancián cóntalle a un mozo a historia dunha gran paixón: a súa propia histo-
ria. É un relato da época en que era médico e namorou apaixonadamente e en silencio de Matilde. Esa paixón em-
pezou na infancia, precisamente cando a caza desapareceu misteriosamente da rexión e apareceron dous persona-
xes estraños: o preceptor de esgrima e a súa solitaria e ausente filla Valeria.

NOTAS. Terceiro filme dirixido pola realizadora catalá, despois do internacionalmente premiado Cousas que nunca
che dixen. Nunha entrevista, Coixet recoñeceu como principais influencias nesta nova achega ao tema do desamor
Cumios treboentos de Emily Brönté e A cartuxa de Parma de Sthendal. Aínda que rodou en Galicia, Coixet non qui-
xo concretar a localización xeográfica da acción nin a súa ancoraxe temporal para así facer a película máis abs-
tracta e máis pegada estará á expresión dos sentimentos. Sorprende descubrir a Monica Bellucci nun dos seus pri-
meiros papeis previos ao estrelato. O traballo fotográfico de Paco Femenía foi unanimemente recoñecido. 

HISTORIA DA MIÑA MORTE (luns 13, 20:30)

España, 2013. Cor, 148 min. | Dirección e guión de Albert Serra

SINOPSE. Casanova coñece a un novo servente que será testemuña dos últi-
mos momentos da súa vida. Dos ambientes galantes e libertinos do século
XVIII nun castelo suízo aos últimos días en pobres e sombrías terras seten-
trionais, onde sucumbirá ante unha forza nova, violenta e romántica repre-
sentada por Drácula e o seu poder eterno. 

Máis información na súa propia folla de sala. 
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