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SINOPSE
a

Triloxía coa que Xisela Franco formu-
la un percorrido polo traballo da mu-
ller galega en tres ambientes ben di-
ferentes: a cidade, o campo e o mar.
a 
CRUZ PIÑÓN (13')
Pequena  curta  documental,  nacida
no laboratorio de San Sadurniño, no
que a protagonista,  Cruz Piñón, re-
lata o seu acceso ás novas tecnolo-
xías.

SANTIAGO,  OLLADAS  DE  PERFIL
(23')
Curta  documental  que  describe  as-
pectos do traballo feminino do pasa-
do, as súas rúas, as súas fontes, o si-
lencio da noite, para culminar o pa-
seo na bela carballeira de Santa Su-
sana, coroada pola súa igrexa, lugar
xacobeo pouco coñecido que alber-
gou as reliquias desta santa e mártir
copatroa de Santiago. Un paseo de-
licioso  e  plástico  por  Santiago  da
man dunha muller  excepcional,  En-
carna Otero.

A ÚLTIMA BATEA (19')
Narra a historia da última batea de
ostras da ría de Vigo, ao través de
Uxía,  unha  bateeira  que  acaba  de
xubilarse.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Gañou o premio ao Mellor Guión en
Curtocircuíto  por  Cruz  Piñón,  un
proxecto  que  naceu  no  Chanfaina
Lab. Por que escolleu contar a his-
toria de Cruz?
Enmárcase esta curta dentro dunha
iniciativa  do  Concello  de  San  Sa-
durniño, organizada por Manolo Gon-
zález,  que convidou a un grupo de
cineastas galegos a que gravasen alí
durante dous días unha película cada
un. A coordinadora da Aula Cemit (de
aprendizaxe informática) presentou-
me a Cruz Piñón. Ese mesmo día aca-
bamos na súa casa, que estaba chea
de  cadros  e  obxectos  marabillosos
feitos por ela. Ao día seguinte esti-
vemos gravando o seu día de traballo
no campo e cos animais, nunha liña
cándida e observacional  que adoito
empregar.  Acompañoume  a  miña
amiga  Ánxela  Caramés,  que  fixo  o
son.
Comecei a editar sen saber moi ben 

que  forma  tomaría,  como  tantos
dos  meus  proxectos  que  atopan  a
narrativa  na  montaxe.  Gústame
chamalo “cine de proceso”. Non hai
guión previo senón que nace no pro-
ceso coa maxia do instante. Previa-
mente non teño idea de como que-
dará  nin  a  orde  da  historia,  vexo
bloques  ou  unha  constelación  de
imaxes informe. Confío neste xeito
de lanzarme ao baleiro e creo que
se nese proceso se dá a maxia dun
continuo atopar é porque existe un
profundo amor ao cine e ás persoas,
á vida. O acto de capturar o real é
todo un ritual de amor ou amizade.
O real está alí e revélase como po-
sibilidade  poética.  Sexa  unha  pai-
saxe, ou como neste caso un ser tan
humano  como  Cruz,  unha  muller
exemplo de amor e vontade de tra-
ballo.  A labor  de  montaxe,  á  vez
que unha aproximación estética ao
proceso é un labor profundamente
ético no que hai unha continua ne-
gociación coa maneira de contar a
historia.

Cruz descobre un mundo novo en
internet que lle permite expresar-
se como artista que é. Fálase da
convivencia  entre  o  mundo rural
tradicional  e o mundo "moderno"
das  novas  tecnoloxías,  e o  papel
que  poden  ter  as  mulleres  nese
encontro.
Cruz é valente, unha loitadora. Esta
curta  é  un  elemento  máis  na  súa
andaina cara á conquista propia. Eu
cheguei e retratei o que había. Ela
xa tiña unha participación moi ac-
tiva no proxecto web Fálame de San
Sadurniño. Creo que o feito de ter-
se aberto ao mundo a través das no-
vas  tecnoloxías  sumoulle  amigos.
Pero sobre todo permitiulle apren-
der cousas novas de si mesma, des-
cubrirse  e  alumar  o  seu  potencial
creativo  como muller.  A través  de
tutoriais  aprendeu  cousas  útiles
para  ela,  engadindo  a  súa  propia
creatividade, o que potencia a au-
toestima.  Isto  sucede  porque  nela
está esa necesidade expresiva, froi-
to de todo o amor que ten dentro
para dar. Cruz é muller, nai, labre-
ga, pero tamén internauta, explora-
dora, artista.

Elas, xubiladas ou non, teñen instin-
to por realizárense e inscribirse no
novo mundo, dá a impresión de que
elas  queren  seguir  aprendendo  e
vencen o medo. Internet é algo moi
positivo para abrir o rural. 

Santiago, olladas de perfil presén-
tanos a cidade: a pedra, a auga, os
oficios femininos, a historia (o po-
der da Igrexa, a represión). É unha
achega  diferente  a  Santiago,  con
nada  de  postal  turística,  contada
por Encarna Otero. A ela só a ve-
mos un momento, pero escoitamos
a súa voz. Por que?
Esta  peza  xurdiu  para  unha  expo-
sición para a Cidade da Cultura so-
bre o Camiño de Santiago. Escollín a
Igrexa  de  Santa  Susana.  Coñecía  a
Encarna por un ciclo de cine de mu-
ller  que  organizara  no  CGAI.  Mos-
trouse disposta a colaborar. Púxenlle
un micrófono de gravata mentres me
levaba  de  paseo  por  Santiago.  Na
súa casa tamén a entrevistei.  Cen-
trámonos  nas  profesións  femininas
do pasado, as  augadoras,  as  lavan-
deiras,  as  mesoneiras,  as  prostitu-
tas... Fun gravando imaxes en vídeo
en dúas fins de semana de francoti-
radora solitaria en Santiago, de noi-
te, chovendo, ao amencer. Buscaba
capturar a poesía que se esconde no
cotián  da urbe,  as  súas  formas,  as
súas xentes, o seu ritmo.
Ao comezo a protagonista era Santa
Susana.  Gravei  en  Super8  as  teas
que envolvían as reliquias dentro do
museo da Catedral, tamén imaxes da
propia santa, pero eses dous carre-
tes veláronse. Despois de varios in-
tentos por solicitar permiso para en-
trar  na igrexa, por fin conseguín ir
alí  coa  sacristá.  Pero  a  chave  non
funcionou. Pensei que a santa se es-
corría coma se non quixese ser des-
cuberta. Non insistín. Ao tempo En-
carna íase asentando como a prota-
gonista. Nunha entrevista na súa ca-
sa fixemos un visionado dunha mon-
taxe en bruto do que eu gravara e
ela ía improvisando o que as imaxes
históricas  dunha  cidade  antiga  lle
evocaban. Volvín gravar outra finde
só en Super8 a cidade e o monte de
Santa Susana. Tamén buscaba gravar
mulleres pola rúa hoxe, en Super8.


