
Xornadas do Cine en
Ourense, 1973-2023

O  Cineclube  Padre  Feijoo

celebra  o  50  aniversario  da

Semán  do  Cine  en  Ourense

-posteriormente  Xornadas  do

Cine  e,  definitivamente,

Xornadas  do  Cine  das

Nacionalidades  e  Rexións-,  a

primeira  fiestra  aberta  á

exhibición  e  á  distribución

cinematográfica en Galicia. A súa

celebración  supuxo  un  espazo

de  liberdade  e  un  pulo  para  o

rexurdimento e desenvolvemento

do noso cine e da nosa cultura.

As  Xornadas  acadaron  seis

edicións,  impulsadas  polo

Cineclube  Padre  Feijoo  e  pola

Agrupación  Cultural  Auriense  e

organizadas grazas á ilusión e ao

compromiso de moitas persoas,

ben  desde  o  ámbito  amateur,

desde o socio cultural e desde o

académico.  Nelas  confluíron  as

proxeccións  asinadas  polos

colectivos fílmicos da época con

conferencias e mesas redondas. 

O profesor Xosé Paz relataba así

o  seu  nacemento,  no  Ourense

dos anos 70: “Luís Álvarez Pousa

era un apaixonado do cine e un

día chegou e díxonos: 'E por que

non  facemos  unha  semana  de

cine  para  promover  que  exista

un  cine  galego?'  Pareceunos

unha idea excelente, e apoiamos

a iniciativa”. 

Así,  do  8  ao  13  de  xaneiro  de

1973 celebrábase a I Semán do

Cine. No último parágrafo do seu

programa,  ilustrado  por  X.  M.

Manuel  Vidal  Souto,  o  escritor

Xosé  Luís  López  Cid  afirmaba:

“Ya es alentador que se hable de

nuestro  cine  inexistente,  de

nuestros directores alienados, de

lo que podría filmarse, de lo que

ya  se  filma,  de  planteamientos

para  un  futuro.  EL  CINE

GALLEGO ES  LA  CONCIENCIA

DE LA NADA. YA ES ALGO”. 

Os alicerces do cine galego

Postulados para un cine galego,

a cargo de Ezequiel Méndez, foi

a conferencia inicial  da primeira

Semán do Cine, en 1973, ano en

que o compostelán Equipo Lupa

presentaba  Catro  por  Catro,

Mesturanza,  Holocausto e  A

procesión das mortaxas. 

O lema da segunda edición,  xa

baixo  o  nome  de  Xornadas  do

Cine en Ourense, falaba claro ao

respecto das súas intencións: As

posibilidades dun cine galego –

Camiños  a  seguir.  Os

participantes,  entre  os  que

figuraban  Euloxio  Rodríguez

Ruibal, do Equipo Lupa, Antonio

Román,  director  de  cine,  Juan

Antonio  Porto,  guionista,  Xavier

Iglesias,  do  Equipo  Enroba,  o

escritor  Ramón  Piñeiro  ou  o

produtor  Ismael  González,

chegaron á conclusión de “tentar

profesionalizar o cine galego”. 



A  partir  do  terceiro  ano  gaña

peso  a  participación  de

cineastas  de  Cataluña  e  de

Portugal,  e  adquírese  máis

conciencia  socio-política  e

lingüística.  Tamén  aparecen

novos grupos -Imaxe e Grea, da

Coruña-,  que  participaron

estreando  varias  curtametraxes.

Unha  delas,  en  35mm,  dirixida

polo  ourensán  Eloy  Lozano:

Retorno  a  Tagen  Ata,  unha

adaptación do libro de Xosé Luís

Méndez Ferrín. 

--

--

Nese  ano  1975,  o  Tribunal  de

Orden  Público  incautou  O

documento, do Grupo Enroba, e

A Tola, de Miguel Gato, logo da

súa exhibición no salón de actos

dos  Salesianos.  A  primeira

púidose  recuperar,  da  segunda

nunca máis se soubo.

“Tanto no cinema coma no teatro

había  que  solicitar  permisos  a

Información e Turismo”, segundo

lembra  Euloxio  Ruibal.  “Os

textos  viñan  permitidos,

denegados  ou  con  partes

tachadas.  Tamén  impoñían

militacións  de  público.  (...)  Nas

Xornadas  de  Cine  de  Ourense

avisáronnos  de  que  o

Gobernador  Civil  quería  ver  as

nosas  películas  antes  de

proxectalas,  e  entón  pedímoslle

a  un  cura  cineasta  que  viñese

con nós para que o entretivese

mentres  aparecían  as  escenas

máis controvertidas. Había que ir

xogando!  Algúns tiñan a  táctica

de  poñerlles  marisco,  e  viño  e

máis  viño!  Sodes  bárbaros,

dicían entón!”, conta o integrante

do Equipo Lupa.

Logo  da  morte  do  ditador,  as

Xornadas  concibiron  o  cine

coma  “un  instrumento  de  loita

ideolóxica ao servizo das clases

traballadoras”,  e  comezaron  a

reclamar  aspiraciós  propias:  o

uso da lingua propia no cine,  a

creación  de  infraestruturas

industriais  axeitadas  para  a

produción,  distribución  e

exhibición,  así  coma  un  firme

compromiso  cos  traballadores

deste  sector.  Redactado  en

castelán,  galego,  euskera  e

catalán,  asinaban  o  manifesto,

entre  outros,  Miguel  Gato,  Luis

Álvarez Pousa, Eloy Lozano e X.

Pérez Perucha.

En  1977,  a  reivindicación  toma

forma: “O obxetivo fundamental

e  principal  de  ser  destas

Xornadas  [é]  o  artellamento

dunha  infraestructura  de

produción e distribución do cine

galego”. 

--

Nos 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”

--

Así,  os  cineastas  participantes

asinan  un  manifesto  no que  se

pretende  edificar  as  bases

materiais  e  organizativas  para

unha produción  cinematográfica

-dirixida  fundamentalmente  aos

16  mm,  por  estaren  preto  da

realidade socio-política e cultural

de  Galicia,  pero  tamén  para  o

super-8, para a aprendizaxe e a

experimentación,  e  o  35  mm,

ante  a  perspectiva  dunha

eventual  entrada  en  circuitos

comerciais-.

Tamén  se  reclama  unha

formación profesional, unha rede

de  distribución  paralela  en



conexión co tecido sociocultural

que  permita  superar  as

limitacións  dos  monopolios,  o

compromiso  da  televisión

autonómica  como  saída  natural

de  produción  cinematográfica  e

dos traballadores do cine -e, ao

mesmo  tempo,  “denunciar  os

atrancos  e  os  controles  a  que

está  sendo  sometida”-,  a

desaparición  da  censura,  a

liberdade ideolóxica e o emprego

da lingua galega. 

--

--

Malia que entre os asinantes do

manifesto  se  atopaban  Manuel

Abad,  Enrique  Baxeiras,  Miguel

Castelo,  Luis  Gayol,  Cesar  A.

Molina, Maruchi Olmo, Modesto

Pena,  Victor  Ruppén,  Francisco

Taxes  ou  Xavier  Villaverde,  o

nome propio desas Xornadas foi

o  de  Carlos  Velo.  “Fixémoslle

unha  homenaxe  e  proxectamos

as  súas  películas.  A  copia  do

documental  Universidade

comprometida tróuxoa  María

Xosé  Queizán  dende  México,  e

quedou  no  Cineclube  Padre

Feijoo”, apuntaba Xosé Paz.

A  última  edición  das  Xornadas

celebrouse  en xaneiro  de  1978,

ano  que  marcará  o  inicio  do

refluxo  do  movemento  de

reivindicación do cinema galego.

O afogamento polas débedas, a

falta de apoio oficial e as trabas

administrativas  provoca  que  as

Xornadas  non  teñan  alternativa

nin  vaian  ser  substituídas,  polo

que  morre  a  principal  fonte  de

lanzamento  e  pensamento  do

cinema galego. 

O  cartel.  Xosé  Manuel  Vidal

Souto (Ourense, 1948 - 2021) foi

o autor do cartel da I Semán do

Cine,  encargo  que  aceptou  en

diferentes ocasións.  A honra de

ilustrar  este  50  aniversario

correspóndelle a Celso Martínez

Rodríguez  (Ourense,  1978).

Baixo  o  nome  artístico  de

Celsiuspictor exprésase  un

ilustrador  e  artista  visual

independente  que  estudou  na

Escola  de  Artes  e  Oficios  e

durante  traballou  como director

de arte con axencias e estudos

publicitarios  todo  o  mundo.

Desde  2011  traballa  como

ilustrador freelance e docente.

Desprega unha linguaxe persoal

con orixe no collage de gravados

e  imaxes  anteriores  ao  século

XX, principalmente naturais e de

antiga  maquinaria.  O  seu  estilo

foi evolucionando ata convertirse

na base de composicións mixtas

analóxicas  e  dixitais,  con  cor  e

debuxo de seu.

Como  docente,  ademais  de

talleres  e  conferencias  en

España  e  Chile,  é  profesor  das

asignaturas  de  Ilustración  e

Expresión  gráfica  no  Grao  de

BBAA en Madrid.

Porén,  a  arte  de  Celsius  está

intimamente  ligada  ao  cine:

exerceu  como  operador  no

Novocine  de  Ourense  e  nos

Multicine ABC Turia de Valencia,

experiencia que fixo máis rico e

profundo o seu imaxinario visual

e creativo.

-Fontes-

“O obxectivo das Xornadas era promover

que  existise  un  cine  galego”,  Xosé

Manoel  Rodríguez.  La  Voz de  Galicia  –

23/6/2019

“Reconstruyendo parte de la historia de

nuestro  cine:  los  registros  del  Equipo

Lupa  en  los  años  70”,  Uxía  Iglesias.

Galicia Diario – 23/10/ 2019 

“Las "Xornadas de Cine" de Ourense de

los  años  setenta”,  J.  Arneiros  Torcela.

Faro de Vigo – 5/11/2017

Curtocurcuito  homenaxea  a  Euloxio

Ruibal  e  o  Equipo  Lupa,  pioneiros  do

cinema  galego  nos  anos  70.  Marcos

Pérez Pena. Praza.gal - 28/8/2019

Escolma  do  cine  galego,  Asociación

Xuvenil Abertal. 1980.

Acto de Primavera - Blog

Historia do Cine en Galicia,  Vía Láctea,

Ángel Luis Hueso. 1996



---- [14 de xaneiro de 2023] ----

Os  actos  do  50  aniversario

celebraranse  na  Casa  da

Cultura  de  Ourense (rúa

Concello  11),  cuxa  pantalla

segue  aberta  ao  público  coa

programación  que  o  Cineclube

Padre  Feijoo  mantén  de  forma

ininterrompida  desde  1970.  O

programa  mestura  os  clásicos

bloques  de  debate  e  de

proxección. A asistencia é aberta

e gratuíta.

--

 De 11.00 a 14.00 horas 

COLOQUIO:  50  anos  das

Xornadas  de  Cine  das

Nacionalidades e Rexións.

Participan:  Luís  Álvarez  Pousa,

Enrique  Rodríguez  Baixeras,

Carlos  Piñeiro,  David  Cortón,

Maribel  Outeiriño,  e

representantes  da  Filmoteca  de

Galicia, Cineclube Padre Feijoo e

da Agrupación Cultural Auriense.

Modera  o  coloquio  o  profesor

Severiano Casalderrey.

 Ás 17.30 horas

Proxección  das  películas  na

Casa da Cultura de Ourense:

------- O DOCUMENTO -------

Grupo Enroba (1974). 23 min.

Rodada en Ribadeo no verán de

1974,  está  protagonizada  por

varios  veciños  da  vila.  Rodada

en 16mm branco e negro, custou

14.000  pesetas  (84,14  euros).

Era  unha  primeira  peza  dunha

triloxía  baseada  en  relatos  da

obra  Á  lus  do  candil, de  Ánxel

Fole.  En  1975,  durante  as  III

Xornadas de Cine de Ourense, o

Tribunal  de  Orden  Público

secuestra  a  película  e  tamén  a

Baixeras,  quen  é  detido  e

interrogado  por  facer  unha

película en galego.

O  documento  compartía  cartel

con  A  tola (Miguel  Gato),  que

tamén foi  secuestrada  por  orde

xudicial  -segue  desaparecida-

por  denunciar  a  represión

política da ditadura.

O  documento  conservouse

gracias  ao  copión  ou  copia

positiva  coa  que  se  fai  a

montaxe da película.

-------- HOLOCAUSTO --------

Euloxio  Ruibal  (1972).  Equipo

Lupa. 15 min. 

Gravada  na  parroquia

compostelá  de  Figueiras,

sitúanos nun pobo imaxinario  e

sometido,  que  obedece  desde

tempos  ancestrais  a  ritos  e

supersticións,  entre  as  que  se

atopa a de entregarlles os bebés

á deusa do pobo. A historia dun

pai rebelde que consegue salvar

o  seu  fillo  e  o  seu  posterior

sacrificio  compoñen  o  armazón

argumental da cinta.

A obra, do Grupo Lupa, fai parte

das Primeiras Xornadas de Cine

de  Ourense,  onde  tamén  se

verían Catro x catro,  Mesturanza

e  A procesión das mortallas. Un

ano  máis  tarde,  en  1974,  O

corpiño. A prematura disolución

do  grupo  Lupa  afasta  os  seus

integrantes  dos  debates  que

terán  lugar  na  segunda metade

dos  setenta  sentando as  bases

do cine galego.

-------------- ILLA --------------

Carlos  Aurelio  López  Piñeiro

(1975) Equipo Imaxe. 20 min.

Rodada  no  Grove  en  setembro

de 1975, en 16mm e a cor. O seu

protagonista  resístese  a

abandonar unha illa  en proceso

de mutación. A illa, de tradición

mariñeira,  vai  ser  transformada

en complexo turístico. 

Conta  con  música  de  Miro

Casabella e de Amancio Prada.

Premio  á  Mellor  película  nas  IV

Xornadas de Cine Independente

de  Madrid  e  o  Primeiro  premio

no  IX  Festival  Internacional  de

Cine  Independente  Ciudad  de

Zaragoza.


