
A/a:

Sr. Presidente da Deputación provincial de Ourense

Asunto:

Solicitude dun convenio para uso do Teatro principal de Ourense

Manuel Precedo Barbeito, como Presidente do Cineclube Padre Feijoo de Ourense, teño a honra de
dirixirme a vostede e expoñer o seguinte:

O Cineclube, como asociación cultural que é, dedícase á promoción, á divulgación e ao estudo do feito
cinematográfico e audiovisual en xeral, e procura sen ánimo de lucro promover diversas actividades: a
máis coñecidas adoita ser a proxección de filmes que non chegan doutro xeito ás pantallas comerciais
(tanto de estrea como de vangarda e clásicos).

A entidade é actualmente a única que realiza esas funcións en Ourense e leva facéndoo desde hai 50
anos, cando naceu como actividade cultural dentro da Escola de Maxisterio. O Cineclube Padre Feijoo é
herdeiro  dunha  tradición  cineclubista  na  cidade,  que  durante  os  anos  60  foi  representada  polos
cineclubes Ourense —de efémera vida, nado no verán de 1960 e fenecido pouco despois— e Miño —
posto en marcha ao pouco de pechar o anterior, e aberto ata 1964—.

Nos anos 70, o Padre Feijoo «desbordará os límites dun mero cine-clube e converterase nun dos
elementos máis dinamizadores do movemento cultural, contribuíndo ao xurdimento e desenvolvemento
dunha das manifestacións cinematográficas máis interesantes da década: as “Xornadas de Cine en
Ourense“»  (Ángel  Luis  Hueso  en  Historia  do  Cine  en  Galicia,  Vía  Láctea,  1996,  pp.  185-6).  As
Xornadas pasan no 78 a se denominar «Xornadas do Cine das Nacionalidades», abandeirando así o
nacente do cinema galego entre os das outras comunidades históricas do Estado.

Durante os anos 80, e xa definitivamente separado da Escola de Maxisterio, o Cineclube segue con
ciclos como as Mostras Cinematográficas (oito edicións) ou, máis tarde, o titulado «Espacios fílmicos»,
en  colaboración  co  Cine  Dúplex.  A  isto  hai  que  engadir  a  organización  de  cursos  de  formación
cinematográfica e conferencias, ciclos de cinema infantil,  de humor, expresionismo alemán, cinema
francés,…  e  a  edición  de  folletos  e  catálogos  en  galego  practicamente  desde  a  súa  fundación
(especialmente desde 1974; v. Marcos Valcárcel, «Apuntes para a historia do cineclubismo galego», en
Entregas de Comunicación Cultural, nº 7, Consellería de Cultura, 1984).

As  proxeccións  do  Padre  Feijoo  teñen  pasado  por  multitude  de  salas  durante  estes  anos,  desde
cinemas comerciais até salóns de actos públicos ou privados; coa inauguración en 1977 da Casa da
Cultura  (un  ano  despois  Biblioteca  Pública),  o  seu  salón  de  actos  é  acondicionado,  mediante  a
instalación  de  dous  vellos  proxectores  OSSA (1940)  de  35  mm,  mercados  de  segunda  man.  A
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utilización do Teatro Principal foi intermitente e seguíu posteriormente un periodo de proxeccións no
Cinebox, (interrompido pola quebra da compañía) para proxectar novamente na Casa da Cultura (rúa
Concello, 11) coa adquisión dun novo proxector de 35 mm, unha nova pantalla (6×2.8 aprox.) e dous
proxectores dixitais (BluRay, mp4) e a adaptación e instalación do son do salón de actos con Dolby
dixital.

No eido de recoñecementos, no ano 2010 recibimos o premio  MOROGO, outorgado polo Café Isaac
"...por demostrar con constancia e poucos recursos económicos que cando a proposta cultural ten
calidade, os ourensáns respostan facendo honra ao vello apelativo de que ésta é a Atenas de Galicia.
Logo de ser unha referencia cultural na dictadura e a transición, e de sucumbir no seu día as presións
do sector máis retrogado da nosa sociedade, ate o punto de acabar sendo unha entidade marxinal,
seus actuais xestores, souperon revitalizar éste foro que foi fundamental na nosa cultura moderna, e
aglutinar aos amantes da cinematografía ourensán, ao redor de cintas que non acostuman a chegar ás
nosas salas de proxección. Pezas fundamentais do séptimo arte que de non ser polo tesón e interese
cultural amosado polo Cineclube Padre Feijoo, non serían accesibles aos ourensáns que respostan coa
sua asistencia ás proxeccións” En febreiro de 2019, recibíu de xeito colectivo (por medio da Federación
de Cineclubes de Galicia) o premio José Sellier dos MESTRE MATEO 2018.

No ano 2020, o Cineclube celebrou o seu 50º aniversario, sen que fose a mellor época para realizalo
por mor da pandemia. No acto de homenaxe, no que participaron entre outros, Xosé Paz (como saberá,
tristemente finado hai  pouco), Segismundo Bobillo,  David Cortón, Xosé Lois Carrión,  María Teresa
Ansias, Pura Veiga, Henrique Torreiro, Maribel Outeiriño e o Secretario Xeral de Cultura da Xunta de
Galicia, Anxo M. Lorenzo, que afirmou que o Cineclube Padre Feijoo “é un dos grandes referentes
culturais de Ourense”.

No contexto actual, entendemos que as dificultades derivadas da pandemia da COVID-19 poden reducir
os riscos do cinema comercial, por canto as reducción de capacidade e marxes, impoñen a lóxica de
maximizar aínda máis os beneficios, cunha oferta cinematográfica eminentemente comercial.  Neste
senso,  ao  Cineclube,  a  reducción  de  capacidade (30-40 persoas  máximo)  na Casa da Cultura  fai
economicamente inviable unha programación comercial.

As  institucións  locais  son  actores  básicos  da  organización  territorial  e  canles  inmediatas  de
participación cidadá nos asuntos públicos, que institucionalizan e xestionan os intereses propios das
correspondentes colectividades. A Deputación Provincial, como titular do Teatro Principal de Ourense,
ten  dúas  valiosas  oportunidades:  por  unha  banda,  a  optimización  e  aproveitamento  da  recente
adquisición de tecnoloxía de servizo e proxección en DCP para non ser  só utilizada durante unha
semana ao ano durante Festival de Cine OUFF; por outra banda, a recuperación do cinema no Teatro
Principal como fito histórico, despois do seus usos desde 1915 como sala de cine mixta con outras
actividades, sobre todo a partir da xestión da propia Deputación de Ourense en 1983, froito dunha
aclamada campaña previa para a súa recuperación, na que entre outros participara o insigne profesor
Xosé Paz, daquela secretario xeral do Cineclube Padre Feijóo.

Esta tecnoloxía (DCP) garante a posibilidade de acceder aos últimos filmes en carteleira e aos clásicos
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restaurados que se ofrecen cunha calidade superior á utilizada pola modesta infraestrutura que posúe
actualmente o Cineclube Padre Feijóo na Casa da Cultura. Na nosa vontade de promover e divulgar o
feito audiovisual  e no correspondente encontro coa institución provincial  pola cooperación cultural,
presupomos nesta solicitude a posibilidade de utilizar un día á semana o Teatro Principal (cremos que,
coa intención de non perturbar as montaxes teatrais ou espectáculos, o idóneo sería os luns ou martes)
co  ánimo  de  realizar  unha  programación  estable  de  cinema  de  calidade,  cos  seguintes  aspectos
relevantes: respectando aqueles actos sinalados que a institución celebre con histórica periocidade;
cumprindo en todo momento a lexislación en vigor con respecto ás licenzas de difusión pública das
obras exhibidas; e salvagandado os dereitos e prioridades que o cinema comercial e as distribuidoras
acadasen previamente, facéndonos cargo dos custos das licencias de exhibición (con cargo aos fondos
do Cineclube) como da recadación no despacho de billetes dos filmes, para o que estableceríamos unha
cota reducida para socios, como é habitual na programación do Cineclube.

Temos o agrado de dirixirnos a vostede nesta ocasión para solicitarlle a colaboración da institución que
dignamente preside, e deste xeito establecer un convenio que regule as condicións de uso do Teatro
Principal  para unha utilización semanal  como sala de cinema que posibilite a proxección de filmes
recentes e de calidade, que lamentablemente en moitas ocasións non chegan á carteleira comercial da
cidade.

Desde a nosa consideración, atentamente,

Manuel Precedo Barbeito
Presidente do CINECLUBE PADRE FEIJOO

Ourense, 7 de xullo de 2021
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