
PROGRAMACIÓN DECEMBRO 2020 /  CCPF / >info: cineclubepf.eu

Proxeccións: Casa da cultura de Ourense (Rúa Concello núm.11). Aforo limitado 30 persoas* / Igrexa da 
Magdalena (Praza da Magdalena, Ribadavia) no ciclo de Outono.

*Os horarios, días , aforos e condicións de uso das instalacións está suxeito a variacións, dependendo da evolución da pandemia do 
COVID19

…...........................................

MARTES 1dec20  / 17 e 20 h.

A batalla de Chile
La batalla de Chile (Parte I): La insurrección de la burguesía. Chile, 1975. B/N, 100 min. Documental | 
Dirección: Patricio Guzmán | Guión: Patricio Guzmán, Jose Bartolome, Pedro Chaskel, Federico Elton, Xullo García Espinosa | 
Fotografía: Jorge Müller Silva | Participantes: Salvador Allende, Abilio Fernández | Produción: Equipo Tercer Año – VOE/VOS-Ing.

Salvador Allende pon en marcha un programa de profundas transformacións sociais e políticas. Desde o 
primeiro día a dereita organiza contra el unha serie de folgas salvaxes mentres a Casa Branca o asfixia 
economicamente. A pesar do boicot (en marzo de 1973) os partidos que apoian a Allende obteñen o 43,4% 
dos votos. A dereita comprende que os mecanismos legais xa non lles serven. De agora en diante a súa 
estratexia será o golpe de estado.

MÉRCORES 2dec20  / 17 e 20 h.

Cidadán Kane

Citizen Kane. Estados Unidos, 1941. B/N, 119 min. Drama | Dirección: Orson Welles | Guión: Orson Welles, 
Herman J. Mankiewicz | Fotografía: Gregg Toland | Música: Bernard Herrmann | Intérpretes: Orson Welles (Kane), Joseph Cotten 
(Leland), Everett Sloane (Berstein), George Coulouris (Parks), Dorothy Comingore (Susan), Agnes Moorehead (Mary), Paul Stewart 
(Raymond) | Produción: RKO, Mercury Theatre Productions
Premios Oscar 1941: Mellor Guión Orixinal - VOSE

Un importante magnate estadounidense, Charles Foster Kane, dono dunha importante cadea de xornais, 
dunha rede de emisoras e dunha inimaxinable colección de obras de arte, morre en Xanadú, o seu fabuloso 
castelo de estilo oriental. A última palabra que pronuncia antes de expirar, "Rosebud", cuxo significado é un 
enigma, esperta unha enorme curiosidade tanto na prensa como entre a poboación. Así, un grupo de 
xornalistas emprende unha investigación para desentrañar o misterio.

XOVES 3dec20  / 17 e 20 h.

O pantano
La ciénaga. Arxentina, 2001. Cor, 102 min. Drama | Dirección e guión: Lucrecia Martel | Fotografía: Hugo Colace | 
Música: Herve Guyader, Emmanuel Croset | Intérpretes: Mercedes Morán (Tali), Graciela Borges (Mecha), Martín Adjemián (Gregorio), 
Leonora Balcarce (Verónica), Silvia Baylé (Mercedes), Sofía Bertolotto (Momi), Andrea López (Isabel), Daniel Valenzuela (Rafael) | 
Produción: Eyeworks Cuatro Cabezas, TS Productions, 4k Films, Wanda Visión - VOE

Festival de Berlín 2001: Premio Alfred Bauer | Festival de Sundance 2001: Mellor Guión | Festival da Habana
2001: Mellor Película  
En febreiro, nos pantanos do noroeste de Arxentina, a sufocante calor mestúrase con choivas tropicais. Dúas
familias (unha de clase media urbana e outra de produtores rurais en decadencia) entrecrúzanse no sopor 
provinciano dunha Salta caótica e inmutable, onde nada sucede pero todo está a piques de estalar. Un día 
todo cambia cando un accidente une estas dúas familias.  
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VENRES 4dec20  / 17 e 20 h.

O camiño
Yol. Turquía, 1982. Cor, 114 min. Drama | Dirección: Yilmaz Güney, Serif Gören | Guión: Yilmaz Güney | Fotografía:
Erdoan Engin | Música: Sebastian Argol Kendal | Intérpretes: Tarik Akan (Seyit), Serif Sezer (Ziné), Halil Ergün (Mehmet), Meral 
Orhonsoy (Emine), Necmettin Çobanoglu (Ömer), Sevda Aktolga (Meral) | Produción: Güney Film, Cactus Film, France 2 -VOSG

Festival de Cannes 1982: Palma de Ouro (ex-aequo) e Premio FIPRESCI

Cinco prisioneiros dun cárcere turco reciben permiso para viaxar ás súas casas durante unha semana. Cada 
un deles ten os seus propios problemas, preocupacións e nostalxias. Rigorosas leis, escritas e non escritas, 
e un sistema brutal son unha carga que pesa sobre eles. Sofren violencia e exercen violencia. As vacacións, 
comezadas con esperanza, terminan con dor. 

DOMINGO 6dec20  / 17 h.

Fellini, oito e medio
8½ (Otto e mezzo). Italia, 1963. B/N, 140 min. Dramedia | Dirección: Federico Fellini | Guión: Tullio Pinelli, Federico
Fellini, Ennio Flaiano, Brunello Rondi | Fotografía: Gianni Di Venanzo | Música: Nino Rota | Intérpretes: Marcello Mastroianni (Guido), 
Claudia Cardinale (Claudia), Anouk Aimée (Luisa), Sandra Milo (Carla), Rossella Falk (Rossella), Barbara Steele (Gloria), Mario Pisu 
(Mezzabotta), Guido Alberti (produtor) | Produción: Cineriz, Francinex  - VOSE

Premios Oscar 1963: Mellor Película de Fala Non Inglesa, Vestiario

Guido Anselmi é un prestixioso director de cinema que se atopa en metade dun proxecto imposible de 
acabar. O realizador está a atravesar unha crise de inspiración e a presión exercida polos que o rodean non 
lle axuda a saír do ensimismamento. Nesta situación, empeza a pasar revista aos feitos máis importantes da 
súa vida e a lembrar a todas as mulleres ás que amou.

LUNS 7dec20  / 17 e 20 h. / Filmoteca CGAI

A familia Samouni
La strada dei Samouni. Francia - Italia, 2018. Cor, 128 min.  | Dirección: Stefano Savona | Guión: Stefano Savona,
Léa Mysius, Penelope Bortoluzzi | Fotografía: Stefano Savona  | Produción: Picofilms, Alter ego production, Dugong films  - VOSG

En la periferia rural de la ciudad de Gaza, una pequeña comunidad de agricultores, la familia Samuni, se 
dispone a celebrar una boda. Es la primera fiesta desde la última guerra. Amal, Fuad, sus hermanos y 
primos han perdido a sus padres, sus hogares y sus olivos. El barrio en el que viven está siendo 
reconstruido. Replantan los árboles y labran los campos, pero una tarea aun más difícil recae sobre estos 
jóvenes supervivientes: reconstruir su propia memoria. A través de sus recuerdos, La familia Samuni traza 
un profundo retrato de una familia antes, durante y después de los trágicos sucesos que cambiaron sus 
vidas para siempre.

…...........................................

FESTIVAL AMAL EN RUTA 2020 

AMAL EN RUTA 2020  supón un percorrido polo mellor cine árabe da actualidade grazas á Fundación Amal 
Ghaleb.



XOVES 10dec20  / 17  h.

Soufra / DOC

Thomas Morgan | 2017 | Singapur | 73’

Soufra narra a historia de Mariam Shaar, unha muller nada no campo de refuxiados palestinos de Burj El 
Barajneh (Beirut) que trata de crear unha empresa de restauración para mulleres como medio de 
supervivencia económica, social e persoal

XOVES 10dec20  / 20 h.

Look at me / FIC

Nejib Belkadhi | 2018 | Catar, Tunes, Francia | 96’

A vida de Lofti, un inmigrante asentado en Marsella, cambia drásticamente o día que recibe unha chamada 
do seu irmán desde Tunes. A súa ex-esposa acaba de sufrir un infarto e Lofti tense que facer cargo do seu 
fillo de 9 anos afectado de autismo.

VENRES 11dec20  / 17 h.

La guerra empieza aquí

Joseba Sanz | 2018 | España | 64’

O 13 de marzo do 2017, Ignacio Robles, bombeiro de Bizkaia, negouse a participar nun operativo de 
seguridade no porto de Bilbao. A manobra tiña como obxectivo o envío de toneladas de armamento 
fabricado en Euskadi a Arabia Saudita

VENRES 11dec20  / 20 h.

Mafak - screwdriver / FIC

Bassam Jarbawi | 2018 | Palestina, USA, Catar | 108’

Despois de 15 anos de prisión Ziad non recoñece o mundo que o rodea. A tecnoloxía cambiou, a sociedade 
non é a que era e empeza a comprender que os seus problemas non son só sociais, senón tamén 
psicolóxicos. Ziad sente que a súa única escapatoria pasa por volver ao momento no que se atopaba 15 
anos atrás, con todo o que iso supón

SÁBADO 12dec20  / 17 h.

Sky and ground / DOC

Talya Tibbon, Joshua Bennett | 2018 | USA | 86

Sky and Ground cóntanos a historia dos Nabi, unha familia siria - kurda que viaxa ilegalmente durante tres 
meses dende Aleppo a Alemaña. Un relato no que se mestura o medo coa esperanza por unha vida mellor.

DOMINGO 13dec20  / 17 h.

Yomeddine / FIC

Abu Bakr Shawky | 2018 | Exipto | 93’
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Beshay nunca saíu da colonia de leprosos na que o abandonaron sendo un neno. Tras a morte da súa 
muller decide coller as súas escasas pertenzas e ir en busca das súas raíces xunto a Obama, un mozo orfo 
que se une a el no camiño

…...........................................

OUTONO EN RIBADAVIA

O ciclo de outono de Ribadavia, retrasouse pola situación da pandemia e mudou de datas e lugar; será en 
dúas semanas, os sádos e domingos 12,13, 26 e 27 de decembro, ás 19 horas na Igrexa da Madaglena de 
Ribadavia.

SÁBADO 12dec20  / 19 h.

Estruturas. Pel contra pel

Paco Gallego e Xosé Bocixa | España, 2015 |  86 | VOG/VOE

O documental amosa un conxunto de actuacións de responsabilidade colectiva que repercuten no urbanismo
e na paisaxe: a explotación forestal, os tendidos eléctricos de proporcións desmedidas, a actuación humana 
ante o crecemento pobacional, o abandono do patrimonio, as obras inacabadas, a especulación, etc.

DOMINGO 13dec20  / 19 h.

El bosque animado

José Luis Cuerda | España, 1987 |  103 | VOSE

Premios:

1987: Goya mellor película, actor e guión.

Nun bosque fantástico dunha aldea galega do rural "naqueles anos nos que unha galiña custaba dúas 
pesetas e o bosque de Cecebre era máis extenso e máis frondoso" transcorre a vida, onde un bandido 
intenta asaltar algo, un poceiro coxo, unha ánima en pena, unha muller farta da explotación laboral á que a 
súa tía somete e que decide buscarse a vida pola cidade, un meniño rebuldeiro cunha irmá tamén cativa que
traballa máis que dorme, unhas solteironas da capital (Amparo Baró e Alicia Hermida) que foron á aldea para
se relaxar, o cura, o garda civil e o señor do pazo chamado o D'Abondo.

SÁBADO 26dec20  / 19 h.

O apóstolo

Fernando Cortizo | España |  72 | VOG



Premios:

2012: Goya; nomeado a mellor filme de animación

2014: Animamundi; Mellor película de animación

Un preso foxe do cárcere para tentar atopar un tesouro agochado vai anos nunha aldea do Camiño de 
Santiago, pero o que atopa suporalle unha condena maior da que fuxiu. Vellos misteriosos, estrañas 
desaparicións, trasnos, un cura estraño e o arcipreste de Santiago xúntanse no camiño. Un filme de misterio,
humor, animación e invención.

DOMINGO 27dec20  / 19 h.

O que arde

Oliver Laxe | España, 2019 |  85 | VOG

Premios:

2019: Festival de Cannes; Un certain regard

A historia desenvólvese nos Ancares lucenses e conta a historia de Amador Coro (interpretado por Amador 
Arias), un veciño pirómano que sae do cárcere e regresa á súa casa, coa súa nai Benedicta (intepretada por 
Benedicta Sánchez), a súa cadela Luna e as súas vacas. As súas vidas transcorren con normalidade no 
medio da natureza da súa aldea até que un día un lume arrasa a rexión.

…...........................................

LUNS 14dec20  / 17 e 20 h. / Filmoteca CGAI

Vitalina Varela
Vitalina Varela. Portugal, 2019. Cor, 124 min.  | Dirección: Pedro Costa | Guión: Pedro Costa, Vitalina Varela | 
Fotografía: Leonardo Simôes  | Montaxe: Joâo Dias, Vitor Carvalho| Produción: OPTEC  - VOSG

Vitalina aterriza en Lisboa tres días después del funeral de su marido Joaquim. Ha sido campesina durante 
toda su vida en Cabo Verde y llevaba esperando ese billete de avión más de 25 años para reunirse con él. 
En el barrio nadie la conoce, nadie la reconforta, los vecinos desconfían. Pasa afligida los días y las noches 
como una pesadilla, encerrada en la casa de Joaquim. Allí descubre su vida secreta, las cenizas de su 
relación y la pobreza de un sueño del que solo quedan los cimientos. Leopardo de Ouro en Locarno, mejor 
película en Gijón 2019 y mejor dirección en Mar del Plata.

VENRES 18dec20  / 17 e 20 h.

Arroutada
Arrebato. España, 1979. Cor, 110 min. Intriga | Dirección e guión: Iván Zulueta | Fotografía: Ángel Luis 
Fernández | Música: Grupo Negativo | Intérpretes: Eusebio Poncela (Sirgado), Cecilia Roth (Ana), Will More 
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(Pedro), Marta Fernández-Muro (Marta), Carmen Giralt (Carmen), Helena Fernán-Gómez (Gloria) | 
Produción: Nicolás Astiarraga P.C. - VOE

Festival Fantasporto 1981: Premio da Crítica, Mellor Actor e Guión

Tras finalizar da súa segunda longametraxe, o cineasta José Sirgado séntese profundamente insatisfeito coa
súa vida ao entrar na trintena. Debátese entre a insatisfacción que lle causa a súa carreira cinematográfica, 
as secuelas da súa adicción á heroína e a nostalxia da súa relación con Ana, que fora a protagonista da 
ópera prima. Un día, ao volver a casa, atópase coas dúas tentacións, a heroína e Ana, á súa disposición. 
Tamén recibe un misterioso paquete enviado por Pedro, un personaxe inquietante, que lle manda unha 
película gravada en Super 8 onde José atopará tanto unha vía de escape como o camiño sen retorno ao 
maior dos infernos.

DOMINGO 20dec20  / 17 h.

A semente do diaño
Rosemary's Baby. Estados Unidos, 1968. Cor, 136 min. Terror | Dirección e guión: Roman Polanski | 
Fotografía: William A. Fraker | Música: Christopher Komeda | Intérpretes: Mia Farrow (Rosemary), John 
Cassavetes (Guy), Ruth Gordon (Minnie), Sidney Blackmer (Roman), Maurice Evans (Hutch), Ralph Bellamy 
(Dr. Sapirstein) Victoria Vetri (Terry), Patsy Kelly (Laura) | Produción: Paramount Pictures, William Castle 
Productions VOSE

Premios Oscar 1968: Mellor Actriz Secundaria | Premios Globos de Ouro 1968: Mellor Actriz Secundaria | 
Premios David di Donatello 1968: Mellor Dirección e Actriz Estranxeira

Guy e Rosemary Woodhouse, un matrimonio neoiorquino, múdanse a un edificio situado fronte a Central 
Park, sobre o cal, segundo un amigo, pesa unha maldición. Unha vez instalados, fanse amigos de Minnie e 
Roman Castevet, uns veciños que os colman de atencións. Ante a perspectiva dun bo futuro, os Woodhouse
deciden ter un fillo; pero cando Rosemary queda embarazada, o único que lembra é facer o amor cunha 
estraña criatura que lle deixou o corpo cheo de marcas. Co paso do tempo, Rosemary empeza a sospeitar 
que o seu embarazo non é normal.

LUNS 21dec20  / 19:300 h. / DOCdoMES / Oficina cultural da vicerreitoría do Campus de Ourense da Universidade de Vigo

Overseas
Overseas, Bélxica-Francia, 2019, Cor   90 min. | Dirección: Sung-A Yoon  [SC] VOSE

As candidatas que traballan nun centro de adestramento para realizar tarefas domésticas prepáranse, como 
moitas outras filipinas, para a nostalxia e os malos tratos que adoitan sufrir cando abandonan o seu país.

MARTES 22dec20  / 17 e 20 h.

Happy Together
Chun gwong tsa sit. Hong Kong, 1997. Cor, 98 min. Drama | Dirección e guión: Wong Kar-Wai | Fotografía: 
Christopher Doyle | Música: Danny Chung | Intérpretes: Leslie Cheung (Po-Wing), Tony Leung Chiu-Wai 
(Yiu-Fai), Gregory Dayton, Chen  Chang (Chang) | Produción: Block 2 Pictures, Jet Tone Production, Prénom
H Co, Seowoo Film - VOSE

Festival de Cannes 1997: Mellor Dirección

Yiu-Fai e Po-Wing levan un tempo xuntos moi namorados e deciden viaxar desde Hong Kong a Arxentina 
para empezar unha nova vida de cero. A chegada ao novo país parece transformar as cousas e Po-Wing 



abandona a Yiu-Fai, que comeza a traballar nun bar de tango para conseguir o diñeiro dun billete de volta a 
casa. Un día Po-Wing reaparece, pero esta igual que sempre e Yiu-Fai busca estabilidade na súa vida.

TODAS AS PROXECCIÓNS SON NA CASA DA CULTURA (Rúa concello núm.11 de Ourense)

Lendas:

VOSE – Versión orixinal subtitulada ao castelán
VOSG – Versión orixinal subtitulada ao galego
VOE – Versión orixinal en castelán
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