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POIS ISO, QUE TE QUERO

FICHA TÉCNICA

España, 2017. Cor, 12 min. Xénero: Documental | Dirección, guión, fotogra-
fía e son: Beatriz del Monte |  Produción: Taller de Imágenes y Sonidos |
Participantes:  Irene  Beceiro,  Amparo  Calvo,  Manolita  González,  Balbina
Cibreiro

SINOPSE. Nais e fillas. Unha viaxe a través das emocións de catro xeracións de mulleres dunha mesma familia,
onde o espazo físico narrativo desaparece deixando o protagonismo á humanidade omnipresente dunhas mulleres
que observan, senten e interróganse desde o silencio gardado durante anos, dando paso a outro tempo de emo-
cións compartidas.

NOTAS. Non quería facer un documental tradicional con entrevistas estereotipadas, senón que pensei en partir
dunha situación artificial da que puidesen agromar sentimentos moi reais. Eran vidas e anos enteiros de conviven-
cia que agochaban silencios e cousas que non foran verbalizadas endexamais. O propósito era que se producise
unha catarse entre elas. E penso que se conseguiu. Estou moi contenta do resultado.

ATISBOS

FICHA TÉCNICA

España, 2016. Cor, 5 min. Xénero: Documental experimental |  Dirección,
guión, fotografía e edición: Iria Silvosa 

SINOPSE. Atisbos é a exploración da vila na que nacín, que agora se torna fantasmagórica e estraña.

NOTAS. Edificios que parecen solitarios, se non fose porque escoitamos a xente que os habita, sen vela. Ruído.
Certa ruína. Paredes descunchadas. Xanelas pechadas. Os edificios non son feos, senón malos.

PALMIRA

FICHA TÉCNICA

España, 2017. Cor, 32 min. Xénero: Documental | Dirección e guión: Diana
Gonçalves  |  Produción:  Álvaro  Gago,  Diana  Gonçalves  |  Participantes:
Palmira Filgueira

SINOPSE. A vida transcorre lentamente, repetitiva. Un corpo cansado pero á vez resistente. Do outro lado da cá-
mara, a tentativa de atopar ese intre fugaz que nos revela algo máis da vida. Da observación á construción co pro-
pio personaxe.

NOTAS. Había outra Palmira Filgueira, alén da imaxe folclórica proxectada polos medios de comunicación. Aquela
entrañable “avoa centenaria” de Tui era, tamén, un símbolo. Coñecina durante o proceso de realización da miña
ópera prima, Mulheres da raia. E non puiden esquecela. 

MATRIA

FICHA TÉCNICA

España, 2017. Cor, 20 min. Xénero: Drama | Dirección, guión e montaxe:
Álvaro Gago | Produción: A Gago, J Gago, M Graell (Sombriza Films, Ringo
Media) |  Fotografía:  Lucía C Pan |  Intérpretes:  Francisca Iglesias Bouzón
(Ramona)

SINOPSE. Ramona vive co seu marido, con quen apenas se comunica, e traballa nunha fábrica de conservas gober-
nada por unha encargada tirana. Ante os desafíos que lle presenta a súa rutina diaria, Ramona trata de refuxiarse
na relación que a une á súa filla e á súa neta.

PREMIOS. Seminci 2017: Mellor Curta Española | Sundance 2018: Premio do Xurado de Curtametraxes

NOTAS. Matria é un filme sobre unha heroína cotiá defectuosa. Non quixen retratala dende un punto de vista pa-
nexírico. Sempre cos pés na terra, a miña intención foi a de documentar a súa realidade baixo a ilusión da ficción.
Unha realidade tráxica que non ten un aparente final no filme. A pesar de todo, a intención era a de rematar coa
sensación de que hai espazo para a posibilidade e a ilusión.

Mércores 21: The Party · Sally Potter | E despois, descanso por Semana Santa


