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PRÓLOGO 
 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo fai 
publica, por segundo ano consecutivo, a memoria do acontecido 
no exercicio pasado en materia audiovisual, coa visión dos feitos 
máis salientables acontecidos nese ano, así como unha referencia 
as liñas de apoio da Administración Autonómica a este sector 
estratéxico.  
 
O ano 2003 volve a ser un período de crecemento e 
desenvolvemento no sector, destacando a estrea de 7 novas 
longametraxes, a cifra dun millón de espectadores que acadaron 
os títulos galegos en España ou os máis de 5 millóns  de 
espectadores nas salas de exhibición galegas. 
 
Tamén destaca a producción feita no ano 2003 que terá a súa 
estrea no bienio 2004 e 2005; non hai máis que botar unha 
ollada as produccións rodadas polas productoras galegas -máis de 
120 proxectos entre producción e desenvolvemento, dos que 8 son 
novos longametraxes en producción-, e polas principais empresas 
españolas que escolleron Galicia como parte dos seus escenarios 
ou das súas historias, -como é o caso do recente éxito da película 
“Mar adentro”, de Alejandro Almenábar-.  
 
A Consellería de Cultura consigue acadar un récord histórico no 
orzamento anual dedicado o sector, con máis de 7 millóns de 
euros en materia audiovisual, e superando os 4 millóns dedicados 
a subvencións a fondo perdido para a industria audiovisual. 
 
Outro dos feitos salientables no pasado exercicio é a consolidación 
do Consorcio Audiovisual de Galicia e o Centro Galego de Artes 
da Imaxe, que se afianzan na formación, na conservación do 
patrimonio audiovisual e na promoción de productos, así como da 
oficina do cine, a Film Commission de Galicia, que está dando os 
seus froitos para atraer a Galicia á producción de películas de 
mais alá da nosa terra.  
 
Tamén destacar neste ano 2003 o traballo da Academia Galega 
do Audiovisual, que pasou o seu o período de rodaxe do seu 
primeiro ano de funcionamento para converterse nunha realidade, 
e para o Cluster do Audiovisual de Galicia que se constituíu en 



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003   

 

- 5 - 

febreiro do 2003 como unha organización empresarial compacta 
para participar con solvencia nos mercados nacionais e 
internacionais. 
 
Esta consolidación vese referendada noutros foros dende fora de 
Galicia, suxeríndose como un dos principais obxectivos do sector  
crear unha marca de calidade “Audiovisual Galego”, do mesmo 
xeito que sucedeu fai uns anos coa moda galega. Esto axudará, 
sen dúbida algunha, a mellora-la imaxe dos nosos productos, a 
espallalos e comercializalos por todo o mundo. 
 
No resto de España fálase do modelo galego en materia 
audiovisual como un exemplo a seguir, partindo das políticas 
postas en marcha, especialmente a Lei do Audiovisual de Galicia, 
unha Lei de consenso político que o propio sector pon como 
referencia para extrapolala o resto do estado español.  
 
Merece unha mención especial os méritos colleitados neste ano 
por produccións realizadas en Galicia no ano 2002, o que suxire 
que se produce máis e tamén se produce mellor. O Bosque 
Animado converteuse na producción máis galardoada: aparte de 
dous premios Goya, internacionalmente segue a colleitar múltiples 
premios e recoñecementos, como o primeiro premio do Festival 
Internacional de Cine Infantil de Chicago, onde competiu coas 
mellores produccións das multinacionais americanas de animación, 
ou a súa proposta para a nominación os premios da Academia 
Americana, os Oscars, como lle sucedeu a película realizada en 
Galicia e coproducida por TVG, “Os Luns ó Sol”. 
 
Por último, non debemos esquecer o papel que está xogando a 
Compañía de Radio e Televisión de Galicia, auténtico motor da 
industria audiovisual galega, que incrementou notablemente o 
número de produccións propias, telefilmes, series de televisión e 
documentais, así como a súa participación noutras produccións, 
converténdose no quinto productor español en recadación, sendo 
tamén a primeira de tódalas televisións nacionais en producción. 

 

Jesús Pérez Varela 
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo 
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O sector audiovisual galego viviu nos últimos anos unha constante 
evolución que lle permitiu acadar o  importante nivel de 
desenvolvemento do que goza hoxe en día. Non hai máis que 
recorda-las máis de 200 empresas dedicadas ó audiovisual e 
multimedia, a cantidade e a calidade dos proxectos que 
anualmente se realizan e, en xeral, toda a actividade que se xenera 
en torno ó negocio audiovisual na nosa Comunidade. 
 
A aprobación por consenso de tódalas forzas parlamentarias da Lei 
6/99, do Audiovisual de Galicia, marcou un hito político sen 
parangón para un sector que goza, dende entón, da consideración 
de estratéxico. Xa anteriormente o audiovisual contaba cun apoio 
por parte da Administración do máis alto nivel. En 1994 o 
Presidente da Xunta, nunha reunión cos representantes do sector e 
as Consellerías implicadas en materia 
do audiovisual, marcou o camiño a 
seguir para impulsa-lo despegue do 
sector; oito anos despois a aposta do 
Goberno galego se veu reforzada pola 
reunión que o Presidente da Xunta de 
Galicia mantivo, o 27 de febreiro de 
2002, cos Conselleiros de Cultura, Educación, Industria, Economía 
e Familia, ademais do Director Xeral da Compañía de Radio 
Televisión de Galicia e dos Presidentes de AGAPI e de AEGA, na 
que se definiron as liñas estratéxicas do sector a medio prazo. 
 
O compromiso adquirido dende a Xunta de Galicia a partir deste 
momento vense constatando nestes últimos anos, cun proceso 
constante de accións, coordinadas dende a Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo, encamiñadas á consolidación do 
sector audiovisual e que se demostran no incremento substancial 
da partida orzamentaria dedicada ó sector audiovisual por esta 
Consellería (7.929.355 euros), que se multiplicou por 6 dende o 
ano 1999 e, que a súa vez,  incrementouse nun 5% con respecto ó 
ano 2002; a sinatura do Convenio entre a Compañía de Radio 
Televisión de Galicia e o Instituto de Crédito Oficial para o 
financiamento de proxectos; a liña de crédito específica establecida 
polo IGAPE; a inclusión do audiovisual nas liñas de axuda á 
innovación tecnolóxica da Consellería de Innovación, Industria e 
Comercio ou o comezo do plan de formación que, dende as 
Consellerías de Familia e Educación, pretende adapta-la formación 
audiovisual ás necesidades demandadas polo mercado. 
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Un dos eventos mais importantes e representativos para o sector 
durante o ano 2003 foi a  reunión plenaria do Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia, celebrada o 28 de 
outubro pasado, e clausurada polo presidente da Xunta de Galicia, 
Manuel Fraga. 
 

O Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovisual de 
Galicia, creado polo Decreto 
307/1995, do 13 de xullo, é o 
máximo órgano asesor do Goberno da 

Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
telecomunicacións e audiovisual, ó que lle corresponde o estudio, 
deliberación e propostas en materias relativas ás telecomunicacións 
e ó audiovisual, así como emitir informe sobre os asuntos que o 
Consello da Xunta lle solicite ou os que se aborden por propia 
iniciativa do consello. 
 
Durante a xornada, o conselleiro de 
Cultura, Comunicación Social e 
Turismo, Jesús Pérez Varela, 
presentou un informe sobre o sector 
audiovisual e as telecomunicacións 
na nosa Comunidade no que fixo un 
repaso das políticas da Xunta nestes 
ámbitos, con especial alusión, no ámbito audiovisual, ás axudas 
habilitadas para apoia-la busca de novos mercados e a proxección 
exterior do producto terminado, listo para comercializar e exhibir. 
 
Coincidindo con dita sesión plenaria, tivo lugar a presentación do 
libro "Audiovisual galego 2003"  no que se recolle a información 
sobre o sector, converténdose nunha referencia para poder avaliar 
no futuro o grao de evolución que se acade. Este libro mostra unha 
radiografía da situación do sector, cal é a composición segundo a 
actividade das empresas, facendo unha análise segundo a 
participación na cadea de valor, agrupando ás empresas en cada 
fase, dende a xeración da idea ata a súa explotación, 
comercialización e difusión do producto audiovisual. 
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O libro “Audiovisual galego 2003” tamén recolle as opinións dos 
persoeiros máis representativos do sector, a producción máis 
importante dos últimos anos, así como as propostas políticas para 
un desenvolvemento axeitado para os próximos anos agrupadas en 
dez liñas básicas: 
 - o entorno financeiro 
 - o entorno formativo 
 - o entorno normativo 
 - o entorno productivo 
 - o entorno empresarial 
 - o entorno comercial 
 - o eido da animación 
 - Galicia como plató de cine 
 - a Cidade da Imaxe 
 - a televisión dixital autonómica e local 
 
 
Desta maneira, para os próximos anos será decisiva a posta en 
marcha das televisións de ámbito local e autonómico, xa que 
abrirán novas liñas de negocio para a industria audiovisual, non só 
en Galicia senón tamén nas oportunidades que as nosas empresas 
encontrarán nun mercado aberto en España e en toda a Unión 
Europea.  
 
É  necesario destacar así mesmo  os primeiros pasos acadados na 
creación da Cidade da Imaxe, un polígono empresarial para o 
audiovisual galego, onde se localizarán as infraestructuras, 
tecnoloxías e servicios que servirán de apoio á industria dos 
contidos,  e no que colabora a Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas e Vivenda.  
 
Por suposto, nesas liñas de actuación continuaremos coa estratexia 
que tan bos resultados está acadando, mantendo un diálogo 
permanente co sector e impulsando a producción e 
desenvolvemento de novos productos audiovisuais con especial 
atención ó subsector da animación e a comercialización e busca 
de mercados. En coordinación coa Consellería de Innovación 
estase a reforzar o apoio á innovación tecnolóxica e as vías de 
financiamento a través do IGAPE e do ICO. Todo iso buscando o 
desenvolvemento de productos culturais galegos de calidade e, ó 
mesmo tempo, atractivos para o gran público internacional. 
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Pero, ademais, como desenvolvemento da citada Lei do 
Audiovisual,  púxose en funcionamento en abril de 2003 o 
Consorcio Audiovisual de Galicia, creouse o rexistro de empresas, 
presentouse o primeiro gran libro do audiovisual de Galicia e 
puxeronse en marcha diferentes plans estratéxicos de axuda e 
apoio á comercialización, promoción e distribución do producto 
audiovisual galego. 
 
O aumento da calidade nas produccións galegas dos últimos anos 
supuxo unha maior presencia dos nosos productos en foros 
especializados fóra da nosa comunidade autónoma. Este 
incremento da productividade ven acompañado de 
recoñecementos a nivel nacional e internacional. Neste sentido, 
recordamos os catros premios Goya recibidos no 2001, 2002 e 
2003, ou os 5 premios acadados no  2003 por “Os luns ó sol” e, 
especialmente, as prenominacións ós Óscar dos premios da 
Academia Americana de “O Bosque Animado”, á mellor película 
de animación, e “Os luns ó sol”, á mellor película estranxeira, así 
como a recente Concha de Prata no Festival de Cine de San 
Sebastián e o premio Goya  para un actor galego. 
 
Ademais destes recoñecementos nos distintos festivais ou eventos 
audiovisuais, o éxito das nosas produccións  reflíctese no 
incremento da recadación e no número de copias distribuídas nas 
salas cinematográficas galegas e españolas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Producción galega 1996-2003 
 
Longametraxes:   28 
Curtametraxes:   54 
Series de TV:  16 
Documentais:        105 
Telefilmes:         7 
Longametraxes en fase 
 de producción:      12 
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Esta consolidación é, sen dubida, froito do diálogo permanente 
entre a Administración e os diferentes axentes do sector e entidades 
que traballan co ánimo de articular e impulsar o sector audiovisual 
galego, como as asociacións AEGA e AGAPI, o Consorcio 
Audiovisual, o Clúster, a Academia Galega e mesmo a CRTVG, co 
obxectivo de recolle-las súas inquietudes e crear un entorno 
favorable á hora de continuar co desenvolvemento de políticas 
sectoriais. 
 
Así, o 6 de xuño de 2003, no Hotel “Porta del Camiño” de 
Santiago de Compostela,  celebrouse unha xornada-coloquio de 

encontro entre diferentes organismos da 
administración e representantes 
empresariais do sector audiovisual 
galego, no que se fixo unha posta en 
común dos proxectos de interese, as 
necesidades e a problemática das 
empresas galegas do audiovisual, a 

través das diferentes exposicións por parte dos asistentes, que 
rematarán nun coloquio e posterior comida de traballo. 
 
A administración autonómica estivo representada pola Consellería 
de Cultura, Comunicación Social e Turismo, a Consellería de 
Innovación, Industria e Comercio, o Instituto Galego de Promoción 
Económica, a Compañía de Radiotelevisión de Galicia e o 
Consorcio Audiovisual de Galicia 
 
A esta reunión acudiron unhas 35 persoas relacionadas 
directamente co sector audiovisual galego, representantes das 
principais productoras galegas, así como das Asociacións do sector 
(Asociación Galega de Productoras Independentes e Asociación de 
Empresas Galegas do Audiovisual).  
 
Outra das primeiras accións que se levou a cabo no 2003 foi a 
audiencia  do Presidente da Xunta os membros do recentemente 
creado Clúster do Audiovisual Galego, o día 10 de marzo, á que 
asistiron Antonio Fontenla Ramil (Presidente da Confederación de 
Empresarios e Presidente do Comité Asesor del Clúster Audiovisual 
de Galicia); Julio Fernández (Presidente del Clúster e de Filmax); 
Mª Ignacia Ceballos e  Valentín Carrera (membros da Xunta 
Directiva) . 
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Este Comité Asesor do Clúster do Audiovisual realizou unha 
exhaustiva análise do sector que estableceu en máis de 200 o 
número de empresas relacionadas co sector audiovisual en Galicia 
o que supón unha dimensión económica de 170 millóns de euros e 
máis de 2.000 empregos relacionados coas súas diversas 
actividades.  
 
Esta experiencia, pioneira do sector audiovisual en Europa, contou 
co apoio do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e 
co respaldo da Dirección Xeral de PYMES e os fondos europeos do 
FEDER. Os clúster son un modelo de cooperación empresarial que 
está obtendo resultados exitosos en distintos sectores fora e dentro 
de Galicia, onde destacan os clúster do sector da construcción 
naval (ACLUNAGA), o automóbil (CEAGA), así como nos sectores 
da acuicultura e o coñecemento.  
 

Tamén organizada pola Consellería de 
Cultura, Comunicación Social e Turismo, o 
29 de setembro, no Hotel Palacio do 
Carme de Santiago de Compostela, tivo 
lugar unha reunión de traballo entre 
empresas do audiovisual galego con 
directivos do grupo RTVE . 

 
A finalidade deste encontro foi a de explorar diversas vías de 
colaboración co sector, do que xa existen proxectos concretos, 
xunto co posible incremento e participación do audiovisual galego 
na producción de TVE. 
 
A esta reunión  asistiron, entre outros, o Director Xeral de Televisión 
Española, Juan Menor, e as principais empresas productoras 
audiovisuais integradas nas asociacións AGAPI e AEGA. 
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CONSELLERÍA DE CULTURA 

AXUDAS Ó SECTOR AUDIOVISUAL 2003 

 

En 2003 repartíronse 3.330.965 € en subvencións a fondo perdido 
para 121 proxectos do sector audiovisual, resultando un 
investimento xerado de máis de 19.340.000 € (3.200 millóns das 
vellas pesetas), segundo o seguinte detalle: 

 
DESENVOLVEMENTO 

 AXUDA € Nº PROXECTOS INVESTIMENTO € 
TELEFILMES 127.001,20 9 714.638 
MULTIMEDIA 19.623,75 2 78.495 
SERIES TV 79.556,60 5 523.361 
LONGAMETRAXES 132.710,65 10 799.272 
LOGAM.ANIMACIÓN 154.050,,00 3 1.057.028 
DOCUMENTAIS 62.191,00 9 491.363 

TOTAL 575.133,20 40 3.664.157 
 

PRODUCCIÓN 

 AXUDA € Nº 
PROXECTOS 

INVESTIMENTO € 

TELEFILMES 786.800’03 10 3.853.632 
MULTIMEDIA 84.665’81 11 398.293 
SERIES TV 91.184’65 4 439.609 
LONGAMETRAXES 1.340.531’39 8 8.754.887 
DOCUMENTAIS 238.436’32 16 1.345.336 
CURTAMETRAXES 63.961’60 7 319.808 

TOTAL 2.605.579’80 56 15.111.565 
 

NOVOS REALIZADORES 

 AXUDA € Nº 
PROXECTOS 

INVESTIMENTO € 

MULTIMEDIA 11.152’98 2 49.682’21 
CURTAMETRAXES 106.624’65 11 514.307’66 

TOTAL 117.777’63 13 563.989’87 
 

GUIONISTAS 

 AXUDA € Nº 
PROXECTOS 

GUIÓNS 32.475’37 12 
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EVOLUCIÓN DAS AXUDAS DA CONSELLERÍA DE CULTURA 
Ó SECTOR AUDIOVISUAL DENDE 1996 
 

 

EXERCICIO 
AXUDAS 

(En miles de €) 

1996 457   

1997 623   

1998 576   

1999 1.472   

2000 781   

2001 2.009   

2002 2.784   

2003 3.180   
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A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo resolveu, 
baixo o réxime de concorrencia competitiva, a convocatoria de 
axudas ás diversas fases do desenvolvemento e a producción 
audiovisual, dirixidas a guionistas, novos realizadores e empresas 
consolidades no sector, tendo como fin  potencia-la existencia en 
Galicia dunha auténtica industria audiovisual e a creación dun 
producto audiovisual propio, impulsando a creación de riqueza e 
emprego e de contidos de carácter cultural. 
 
Na  convocatoria de axudas ó sector audiovisual no ano 2003, e 
en base ós proxectos presentados, detectouse un avance na 
actividade do sector, con case 30 millóns de euros en proxectos de 
investimento, que se manifesta a través de dous indicadores: 

 

• o número de proxectos presentados ás diferentes liñas de 
axudas ó sector audiovisual, pasándose de 158 a 173, o 
que representa un incremento do  9%  con respecto ó ano 
2002, especialmente na fase de producción. 

 
• o investimento programado de 29.875.215 €, supón un 

incremento do 42% con respecto ó ano 2002.  
 

CONTÍA DISTRIBUÍDA NO ANO 2003 

 
A contía que a Consellería de Cultura destinou a este fin  foi  de  
3.330.967 €, distribuídas en dúas anualidades,  2.550.663 € en 
2003 e 780.304 € en 2004. 
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MODALIDADE 2003 2004 TOTAL 

DESENVOLVEMENTO 575.133,20 €  

PRODUCCIÓN 

1.825.275,80 € 
 

+  780.304,00 € 
(distribuído en 

2003 para 

anualidade de 

2004) 

3.180.713 € 

NOVOS REALIZADORES 117.777 €  117.777 € 

GUIONISTAS 32.477 €  32.477 € 

 TOTAL 2.550.663 €  3.330.967 € 

 

 

BENEFICIARIOS DAS AXUDAS 

Os beneficiarios destas axudas foron as empresas do sector 
audiovisual e multimedia legalmente constituídas, ademais dos 
novos realizadores que inician a súa actividade audiovisual e os 
guionistas,   que realizan os seus proxectos en lingua galega e 
alomenos nun 25 % en Galicia. 

 

 DESENVOLVEMENTO  DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS 

 

Enténdese por desenvolvemento de proxectos o conxunto de 
operacións que preceden á fase de producción propiamente dita, a 
rodaxe dunha obra audiovisual. Dito concepto inclúe, en particular, 
a redacción do guión, a busca de socios financeiros, a preparación 
do plan económico da producción, a elaboración do plan de 
marketing e de distribución  no  mercado audiovisual. 
 
Presentáronse un total de 59 proxectos  a desenvolvemento, un 
31% mais que no ano 2002, repartidos da seguinte maneira: 

 

Longametraxes cinematográficos 21 

Telefilmes 13 



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003 

 

- 20 - 

Series de Televisión 10 

Documentais 13 

Produccións multimedia 2 

 

 

A cantidade destinada a esta liña de subvencións foi de 
575.133,20 €. 
 
Para a avaliación dos proxectos presentados, constituíuse unha 
Comisión Asesora representativa do sector audiovisual, que 
elaborou a súa proposta en base os seguintes criterios de 
valoración: 

- Interese e calidade do proxecto (orixinalidade, 
creatividade, ...) 

- Fomento do emprego e implicación de recursos 
galegos (artístico e técnico) 

- Axuste do orzamento do proxecto 
- Redacción en lingua galega do guión orixinal 
- Contribución ós valores culturais de Galicia 

 

 

 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 
Producción é a execución e realización do proxecto audiovisual. 
Para certos tipos de producción, considerase como parte integrante 
de desenvolvemento da obra a investigación gráfica e a realización 

DISTRIBUCION NÚMERO PROXECTOS PRESENTADOS A 
DESENVOLVEMENTO 2003

TELEFILMS; 13

MULTIMEDIA; 2

SERIES TV; 10
LONGAMETRAXE

S; 21

DOCUMENTAIS; 
13
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dun “filme” piloto, como pode ser no caso das películas de 
animación ou nas series de televisión, ou o desenvolvemento de 
software específico como é no caso da multimedia. 
  
Polo que respecta a proxectos de producción audiovisual en lingua 
galega, presentáronse un total de 80 proxectos, 22 máis que no 
ano 2002, desagregados da seguinte maneira: 
 

Longametraxes cinematográficos 12 

Telefilmes 16 

Series de Televisión 7 

Documentais 23 

Produccións multimedia 13 

Curtametraxes 9 

A cantidade destinada a esta liña de subvencións foi de 
2.605.579,80 € 
 
Para a avaliación dos proxectos presentados, constituíuse unha 
Comisión Asesora representativa do sector audiovisual, que 
elaborou a súa proposta en base os seguintes criterios de 
valoración: 

- Calidade do proxecto (desenvolvemento e axuste o 
seu orzamento, ...) 

- Fomento do emprego e implicación de recursos 
galegos (artístico e técnico) 

- Calidade artística (orixinalidade, creatividade e 
contribución ós valores culturais de Galicia) 

DISTRIBUCION NÚMERO PROXECTOS PRESENTADOS A 
PRODUCCION 2003

TELEFILMS; 16

MULTIMEDIA; 13

SERIES TV; 7LONGAMETRAXES; 
12

DOCUMENTAIS; 23

CURTAMETRAXES; 
9
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- Redacción en lingua galega do guión orixinal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GUIÓNS  E NOVOS REALIZADORES 

 
En consonancia co espírito recollido na Lei 6/1999, do 1 de 
setembro, do audiovisual de Galicia considérase necesario 
colaborar na formación de todos aqueles que se inicien neste 
sector, mediante axudas ó desenvolvemento de guións orixinais e 
axudas que permitan poñer en práctica as creacións de novos 
realizadores. Así, o obxectivo que perseguen as axudas a guións e 
a novos realizadores, considerando a estes últimos como aqueles 
profesionais que dirixiran menos de tres proxectos á data da 
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convocatoria, é promover e potencia-la actividade profesional 
desenvolvendo un guión en lingua galega ou poñendo en práctica 
as creacións de novos realizadores nas súas diversas modalidades. 
 
A convocatoria de axudas de 2003 a  desenvolvemento de guións 
e á realización de proxectos  de producción audiovisual en lingua 
galega que incorporen novos realizadores, contaban cun 
orzamento total de 150.253 €.  
 
Para a avaliación dos proxectos presentados, constituíuse unha 
Comisión Asesora representativa do sector audiovisual, que 
elaborou a súa proposta en base os seguintes criterios de 
valoración: 
 

A. Para GUIÓNS tívose en conta: 
- seu interese e calidade artística (orixinalidade e 

creatividade) 
- A viabilidade da súa execución. 

 
B. Para NOVOS REALIZADORES: 

- Calidade do proxecto (grao de desenvolvemento, 
elaboración, axuste co seu orzamento, ...) 

- Utilización de recursos de Galicia (persoal artístico, 
técnico, ...) 

- Viabilidade do proxecto 
- Calidade artística (orixinalidade, creatividade, ...) 

 
PROXECTOS PRESENTADOS 

 

GUIÓNS 15 

 

NOVOS REALIZADORES 

Multimedia 2 

Curtametraxes 13 

Videocreación 1 

 Total 16 
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Como dato a destacar, o investimento para o ano 2003 das 
productoras que potencian os proxectos de novos realizadores foi 
de máis de 717.000 euros, o que supón un incremento do 
116,72% con respecto ó ano 2002, que fora de 330.687 euros. 

Ademais destas grandes liñas de axudas que se veñen concedendo 
ano tras ano, o 2003 aportou como novidade outras axudas 
puntuais cara a reforzar a nosa presencia tanto en mercados locais 
coma internacionais, así como á promoción do producto 
audiovisual una vez rematado  

 
 AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO 

AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA POLOS CONCELLOS GALEGOS 

 
Esta nova liña  de axudas  tivo por obxecto  estimula-la adquisición 
de equipamento audiovisual, multimedia e outro de natureza 
análoga que permita achega-los contidos e servicios de interese 
social, cultural e formativo de carácter local ós cidadáns. A súa 
finalidade responde á necesidade de que os Concellos aproveiten 
as potencialidades dos novos medios técnicos no campo da 
comunicación e da información.  
 
BENEFICIARIOS DAS AXUDAS 

Optaron a estas subvencións os  Concellos da Comunidade 
Autónoma  de Galicia que  xustificaron a necesidade deste 
equipamento, presentando un plan de actividades de carácter 
social, cultural, formativo e de interese xeral para o Concello, de 
acordo cos seguintes criterios de valoración: 

 
 Plan de actividades de carácter social, cultural, formativos e 

de interese xeral a desenvolver pola entidade local. 
 
 Incidencia no ámbito municipal 

 
 Emprazamento do Concello en zonas xeográficas con 

dificultades para acceder ás novas tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
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ORZAMENTO DESTINADO 
 

No ano 2003 a cantidade destinada a esta finalidade ascendeu a 
358.226,92 euros a repartir entre cento vinteún concellos (121), 
dun total de 149 solicitudes,    distribuíndose da seguinte maneira: 
 

Provincia nº de Concellos importe total  Porcentaxe 

A Coruña 40 116.221,60 32,44% 

Lugo 18 52.001,80 14,52% 

Ourense 44 136.056,60 37,98% 

Pontevedra  19  53.946,92 15,06% 

           Total: 121 358.226,92  
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AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO 
PRODUCTOS AUDIOVISUAIS E A PRESENCIA EN MERCADOS DE 
OBRAS AUDIOVISUAIS PRODUCIDAS EN LINGUA GALEGA 
 
 
Estas axudas, que se convocaron por primeira vez, tiveron como 
finalidade establecer unha liña de apoio á última das actividades 
do sector audiovisual, que é a busca de novos mercados e a 
proxección exterior do producto rematado, listo para comercializar 
e distribuír, como un paso necesario á hora de potencia-la 
existencia en Galicia dunha auténtica industria audiovisual. 
 
Así, a través destas axudas, preténdese impulsar accións de 
promoción e difusión de longametraxes,  telefilmes, series de 
televisión, documentais e produccións multimedia realizadas en 
Galicia, como son a comercialización e a presencia en mercados a 
través da asistencia a festivais, certames e eventos de diverso 
ámbito. 
 
BENEFICIARIOS DAS AXUDAS 
 
Poideron optar a estas subvencións as productoras audiovisuais e 
empresas de producción multimedia legalmente constituídas como 
tales no territorio da Unión Europea e que contasen con, 
alomenos, unha axencia de representación en Galicia. 
 
Ademais o beneficiario debe ser titular, como mínimo, do 25 % dos 
dereitos de explotación da obra audiovisual, que inclúa a 
comercialización e/ou a promoción. 
 
 
CONTÍA DAS AXUDAS 
 
A contía máxima das axudas establecíase nun 40 %  en termos 
xerais do plan de comercialización e/ou presencia en mercados e 
ata un máximo de 42.000 euros (7 millóns de pesetas). 
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ORZAMENTO DESTINADO 
 
A contía destinada a este fin foi dun total de 180.000 euros (30 
millóns de pesetas), que foron repartidas entre os 10 proxectos 
aprobados. 
 

 AXUDAS PARA A ESTREA  POR MEDIO DO PATROCINIO 

 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, dentro 
das accións de apoio ó sector audiovisual, estimou necesario 
ampara-los gastos da estrea de produccións audiovisuais en lingua 
galega por medio do patrocinio. 
 
A solicitude de patrocinio efectuarase por aquela productora 
galega que posúa, alomenos, un 25% dos dereitos de explotación 
que inclúan a exhibición (actos de divulgación e comunicación 
pública). 
 
O patrocinio poderá cubrir gastos de estrea por aluguer de sala de 
exhibición, por invitacións, por cartelería, catering, viaxes, 
mantenza e aloxamento. 
 
Esta actividade de promoción do sector concentrouse, durante o 
ano 2003, en diversas accións de promoción, estreas ou 
distribucións por un montante superior ós 163.000 euros. 
 
Así, estreas de longametraxes coma “Branca Madison”, “Ilegal”, 
“O agasallo de Silvia” e “Trece Baladadas”, a promoción de “Días 
de Voda” en Miami ou da exitosa “Os luns ó sol”, así como outros 
productos en forma de series de TV (“As viaxeiras da Lúa”), CDs 
multimedia (“O labirinto dos soños”) ou curtametraxes (“As loiras 
prefírenos cabaleiros”, “A Xaguarana”), foron algúns dos actos nos 
que estivo presente a Consellería de Cultura, Comunicación Social 
e Turismo. 
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Froito da política de convenios da Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo, que actúa como receptora das 
iniciativas do sector para axudar e impulsar  a súa realización, 
xurdiron importantes actividades relacionadas co sector audiovisual 
galego. Así,  no ano 2003 asináronse e executáronse un 
importante número de convenios con diferentes organizacións sen 
ánimo de lucro, todas elas directamente relacionadas co sector 
audiovisual. 
 
Gracias a sinatura destes Convenios e a outras iniciativas nas que 
participou a Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo, programáronse importantes accións de promoción e de 
actualidade para o sector, ás que se adicou durante o ano 2003 
unha contía  superior a 1.015.000 euros. 
 
Así, un dos convenios que se ven desenvolvendo con carácter 
anual é o asinado coa Federación de Cineclubs de Galicia, co 
obxectivo de manter viva a 
cultura audiovisual naquelas 
zonas onde non chegan as salas 
comerciais. Resultado deste 
convenio, no ano 2003 
celebrouse a “II edición dos 
Premios a Curtametraxes e a 
Guións Cinematográficos 
Galicia – Portugal”, coa 
finalidade contribuír a difusión, 
producción e realización destes 
productos audiovisuais e o 
desenvolvemento da linguaxe 
cinematográfica dos dous países. 
  
Nutrir ó audiovisual do variado e rico fondo editorial galego para 
a súa posible adaptación en obras cinematográficas, foi o 
obxectivo da presentación  que a Asociación Galega de 
Productoras Independentes (Agapi) e a Asociación Galega de 
Editores (AGE) realizaron o 24 de xaneiro no Club Internacional de 
Prensa, en virtude de un convenio de colaboración firmado por 
ambas entidades con la Consellería de Cultura. 
 
Baixo o título “Informe sobre a adaptación audiovisual do Fondo 
Editorial Galego” analízanse as posibilidades dos textos galegos 
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propostos pola Asociación de Editores de se-la base para posibles 
proxectos de producción audiovisual e multimedia a curto prazo.  
Das 16 obras literarias galegas que se consideraron susceptibles de 
trasladar ó cine atópanse libros de moi diversa temática e estilo 
como “O xabaril branco” de Tucho Calvo y Miguel Anxo Prado, 
“O bandido Casanova” de Hixinio Puentes, “Memoria erótica” de 
Carlos Velo, “Morning star” de Xosé Miranda, “Reminiscencias de 
Bob Dylan” de Xosé Antonio Moreno, “Un home que xaceu aquí” 
de Aníbal C. Malvar, “Bala perdida” de Manuel Rivas, etc. No 
mesmo acto fíxose a presentación do documental “Soños de 
papel”, realizado en colaboración coa Televisión de Galicia, no 
que se fai un percorrido polas produccións españolas e galegas 
baseadas en adaptacións de obras literarias galegas dende os 
comezos do cine ata nosos días. 
 
A Universidade de Santiago, en colaboración coa Xunta de 
Galicia, conmemorou o 125 aniversario do nacemento do 
astrónomo Ramón María Aller cun vídeo no que se relata a súa 
traxectoria persoal e científica. O traballo, unha producción do 
Servicio de Medios Audiovisuais da Universidade, conta cun guión 
de José Ángel Docobo e é unha homenaxe á figura do científico. A 
súa estrea celebrouse en Lalín, a poboación natal do astrónomo e 
onde comezou a observar o ceo con mirada de científico, o día 3 
de febreiro.  
 

 
A radio, o cine e o teatro foron os protagonistas das II Xornadas do 
Audiovisual Galego que organizou a Escola de Producción “O 
Raio Verde”. As sesións, que se celebraron do 24 ó 27 de febreiro 
en Santiago de Compostela, contaron cos profesionais recoñecidos 
de cada campo.  
 
Divulga-la figura do cineasta Carlos Velo, 
nacido en Cartelle, foi o obxecto do “I Foro 
de Cine Carlos Velo” celebrado os días 28 e 
29 de marzo nesta comarca ourensá de Terra 
de Celanova, que tivo o seu precedente o 
pasado ano 2002, coa convocatoria do I 
Certame escolar Carlos Velo. Esta iniciativa do concello de Cartelle 
consistiu nunha serie de conferencias e coloquios que afondaron 
na figura do cineasta e as súas películas. Destaca-la presencia de  
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Laura Gardós, directora mexicana e neta do cineasta Velo, que 
presentou a obra do cineasta homenaxeado "Vieiros".  
 
Dende o inicio da súa actividade no mes de maio do ano 2002, a 
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo ven 
colaborando coa Academia Galega do Audiovisual no 
desenvolvemento dalgunha das súas actividades, como é a 
organización anual dos Premios do Audiovisual Galego. Esta 
entidade, verdadeiro espacio común de tódolos profesionais que 
conforman o conxunto audiovisual galego, ven organizando os 
Foros Academia Aberta, que nacen co propósito de darlle cabida a 
tódalas categorías profesionais integrantes da Academia, facendo 
desta unha actividade anual onde se expoña a situación xeral do 
sector, problemáticas, solucións, etc. 
 
Así, durante os pasados días 9, 10 e 11 de abril , no Hotel Palacio 
do Carme en Santiago de Compostela, actores, escenógrafos, 
directores, guionistas, exhibidores, productores, etc. celebraron 

unha serie de reunións de traballo 
abertas ó diálogo e ó debate nas que se 
trataron temas como a situación actual 
do cine e a televisión, a cualificación do 
persoal técnico, a importancia dos 
guións e os problemas en xeral da 

industria cinematográfica. 
 
O 13 de xuño, no Centro Cultural da Deputación Provincial de 
Ourense, nesa capital galega, celebrouse a xornada "Festivais e 
mercados: plataformas de exhibición e vendas", organizada pola 
Fundación Araguaney e a dirección xeral de Comunicación Social 
e Audiovisual da Xunta de Galicia, en colaboración co Festival de 
Cine Independente de Ourense. Á mesma asistiron algúns dos 
principais directores de festivais e mercados de España, como os 
representantes dos Market Screenings del Festival de Cine Español 
de Málaga, os Spanish Film Screenings de Lanzarote, o mercado 
de coproducción audiovisual EuroForum'03 de As Palmas, o 
Festival Internacional de Cine de Ourense, o  director da Seminci 
valisoletana e delegado en España do Festival de Cine de Berlín ou 
a directores de operacións e vendas de RTVE e o director comercial 
de Canal+, que disertaron sobre as características e a razón de ser 
dos festivais, o seu papel no desenvolvemento do sector ou sobre a 
distribución do producto neses mercados. 
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A necesidade de cada sector audiovisual 
local de abrirse ós mercados exteriores e  
ser unha vía útil para que os proxectos 
audiovisuais de calidade non deixen de 
producirse por falta de financiación, levou 
á realización os días 3 e 4 de xullo do “I 
Foro de Coproducción Audiovisual”, 
organizado pola Asociación de Empresas 
Galegas do Audiovisual-AEGA, dentro do 
seu Plan de Internacionalización do Sector para o ano 2003,  en 
colaboración con la Consellería de Cultura, Comunicación Social 
e Turismo. Este foro, primeiro que se desenvolve en Galicia, e que 
contou coa participación de 50 productoras galegas, catalanas, 
vascas e andaluzas, tivo como obxectivo impulsa-la realización de 
proxectos de coproducción ou outros tipos de acordos de 
colaboración entre empresas galegas e doutras comunidades, 
mediante a realización de dúas xornadas de traballo: a primeira 
destinada a coñece-los entresijos da coproducción e á 
presentación dos proxectos, e a segunda, consagrada por enteiro a 
encontros bilaterais entre as diversas empresas asistentes. 
 
A Fundación Alfredo Brañas reuniu na vixésima edición dos seus 
cursos superiores de verán, que se celebraron dende o 21 de xullo 

ata o 1 de agosto no Mosteiro de 
Poio (Pontevedra), a destacados 
expertos de todo o mundo que 
participaron en diversos 
monográficos, centrándose un deles 
na creación audiovisual. O  curso de 
“Creación audiovisual en Galicia: 

estratexias de futuro”, que coordino Alberto Pena, decano de 
Ciencias Sociais de Pontevedra, e o profesor Xaime Fandiño, 
ofreceu unha visión do mundo audiovisual dende diversas 
perspectivas como a comunicación dixital, os novos modelos de 
programación radiofónica, o papel do xornalismo ante o novo 
horizonte dixital e os novos formatos e contidos na televisión 
pública e no cine.  
 
A estratexia de promoción do audiovisual galego ten, entre as súas 
accións, a de apoia-la realización de eventos que polo seu 
contido, capacidade organizativa e transcendencia social, 
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contribúan a crear o ambiente necesario en torno ó sector. É por 
iso que dende a Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo vense apoiando as iniciativas que determinados concellos 
galegos realizan con vocación  de transcender máis alá do propio 
ámbito municipal. Neste caso atópanse a Semana Internacional de 
Cine de Betanzos, a Semana Internacional de Cine de Autor de 
Lugo,  Xociviga, o Certame Audiovisual Liceo Casino de Vilagarcía 
ou a Mostra de Curtametraxes Vila de Noia.  
 
Así, Manuel Gutiérrez Aragón foi o protagonista da VI Semana de 
Cine de Betanzos, que se celebrou nesa poboación coruñesa entre 
os días 28 e 31 de xullo, organizada pola Universidade de A 
Coruña a través do Servicio de Medios Audiovisuais. Este evento 
concíbese como un curso de cine no que se analiza a obra do 
homenaxeado a través de conferencias, debates, mesas redondas e 
proxeccións. 
 
Para analiza-la traxectoria de Manuel Gutiérrez Aragón, que ten no 
seu haber títulos como La mitad del cielo, Demonios en el jardín o 
El caballero don Quijote, acudiron a Betanzos e A Coruña, durante 
os días da Semana, algúns dos maiores especialistas na súa obra, 
como o crítico e profesor Carlos F. Heredero e o crítico e escritor 
Vicente Molina Foix, que presentará en Galicia o seu novo libro 
sobre o homenaxeado, da editorial Cátedra. Ademais, pasaron 
pola Semana actores e productores vinculados o traballo do 
realizador cántabro.  
 
Desta forma, a Semana de Cine de Betanzos quixo render 
homenaxe a un realizador que mantén uns vínculos moi estreitos 
con Galicia: aquí rodou El rey del río, e fixo o propio no 2003 coa 
recentemente estreada La vida que te espera, que conta con 
financiamento galego a través da productora Continental, a 
Televisión de Galicia e a Consellería de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo, que lle concedeu unha subvención á producción 
por importe de 216.266 euros. 
  
As Xociviga, Xornadas de Cine e Vídeo de Galicia,  que neste ano 
cumpriron o seu vinte aniversario, son unha parte da historia do 
audiovisual galego. Naceron antes de que existisen productoras de 
cine en Galicia, e sentaron na mesma mesa a toda a xente 
seducida polo mundo da sétima arte e que achegou ganas, soños 
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e moito empeño en achegarse a algo que se puidese chamar 
audiovisual galego.  
 
Para conmemorar esa onomástica, o evento, que se desenvolveu 
na localidade ourensán de O Carballiño do 4 ó 10 de agosto, 
botou unha ollada atrás, con proxeccións, unha mesa redonda e 

unha exposición que recordou a súa traxectoria. 
Ádemas, rendéronse homenaxes a Luis Tosar e 
Xavier Villaverde con sendos ciclos e 
presentáronse os traballos seleccionados polo 
Consorcio Audiovisual de Galicia na 
convocatoria de Curtas'03 e no programa 
"Audiovisual na Escola". Así mesmo, dedicóuselle 
un ciclo ó director portugués Manoel de Oliveira, 
que incluíu as súas últimas produccións, e ó 
realizador Abi Feijó, considerado como o máis 
destacado creador do xénero de animación 
dentro da cinematografía lusa.  

 
 
Entre o 21 e 27 de setembro celebráronse as vodas de prata da  
Semana Internacional de Cine de Autor de Lugo, que veñen sendo 
organizadas polo Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá. Nesta XXV 
edición, máis de 1.500 lucenses puideron 
desfrutar, no auditorio municipal Gustavo 
Freire e no salón da Fundación Caixa Galicia, 
de case 40 proxeccións distribuídas en seis 
seccións: a infantil e a oficial -xa tradicionais 
nesta Mostra-  completáronse cun ciclo de 
cine documental, con outro que recolle ó 
mellor do ano 2002, así como con dous especiais, un de 
longametraxes e outro de curtametraxes, dedicados ó actor lucense 
Luis Tosar 
 
 
 
 
A  XXXI edición do Certame Audiovisual de Vilagarcía de Arousa, 
que organiza o Liceo Casino desa poboación pontevedresa, está a 

converterse nun dos encontros máis veteranos e de 
maior repercusión en España. O público asistente 
tivo ocasión de desfrutar co medio centenar de 
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curtametraxes seleccionadas polo xurado, de entre as 284 que 
concurriron a esta convocatoria, asistindo ás proxeccións que 
tiveron lugar na Casa da Cultura de Vilagarcía, en sesións que 
abarcaron dende o  29 de setembro ata o 8 de outubro. A 
cerimonia de clausura e entrega de galardóns, que nesta edición 
destinou 7.500 euros a premios, tivo lugar o 17 de outubro nese 
mesmo recinto 
 
O Festival Internacional de Cine Independente de Ourense, que 
celebrou a súa oitava edición entre o 8 e 15 de novembro, vai 

cobrando cada ano maior importancia, 
sendo xa o punto de encontro  consolidado 
e admitido dos afeccionados e profesionais 
do medio cinematográfico de Galicia e o 
Norte de Portugal. A súa adhesión na 
Coordinadora Europea de  Festivais de 
Cinema (asociación que integra a máis de 
130 festivais de toda Europa, como os de 
Valladolid, Annecy, Amiens ou Turín) 
garante ademais a súa presencia nun 
primeiro plano internacional como un dos 

polos de interacción entre o mercado internacional independente e 
o español, xa que moitas das películas premiadas neste Festival 
teñen gozado posteriormente de distribución comercial no Estado 
español ou noutros circuítos usuais do producto audiovisual. 
 
Este evento, que contou con tres secciones competitivas de 
longametraxes, curtametraxes e documentais, para as que foron 
seleccionados 71 traballos, dedicou sendos ciclos ó cine cubano 
(país invitado nesta edición) e á obra de Montxo Armendáriz (que 
recibirá el premio "Concello de Ourense"). Entre os actos paralelos 
celebrados, destaca, como novidade, "Título provisional", un foro 
de producción de proxectos. Tamén celebráronse as II Xornadas 
sobre TV-movies, un taller de formación para actores que impartiu 
José Luis Cuerda, e as II Xornadas de Formación do Audiovisual, 
coa participación de 110 
alumnos das Escolas de 
Imaxe e Son de Galicia e de 
profesional como Juan Carlos 
Tabío, Jorge Perugorría, 
Fernando León de Aranoa ou 
Javier Corcuera 



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003   

 

- 37 - 

 
O éxito da edición celebrada no 2003 ven dado polos seus 
resultados: récord de espectadores, con máis de 11.400 persoas 
asistentes ás distintas proxeccións, fronte ás 9.718 de 2002.  O 
público que asistiu ás actividades paralelas acadou as 4.000 
persoas. Do mesmo modo, a cantidade de películas proxectadas 
medrou ata as 156  (fronte ás 101 no 2002) e o número de 
proxeccións realizadas foi de 220 (153 no ano pasado).  Por outra 
banda,  uns 300 actores, directores, productores e demais 
profesionais visitaron o festival,  destacando a súa repercusión en 
medios de comunicación (tanto en televisión como en radio, 
prensa escrita ou prensa especializada). 
 

Vintecinco traballos, oito en vídeo e o 
resto en formato 35 milímetros, 
competiron na sección oficial da V Mostra 
de Curtametraxes Vila de Noia, que se 
desenvolveu entre o 12 e o 14 de 
decembro no Coliseo Noela.  
 
Ademais dos traballos a concurso (que 
optaron a distintos premios do xurado á 

mellor curtametraxe en cine, actor, actriz, fotografía e producción 
en vídeo, así como a un premio especial do público, durante a 
Mostra presentáronse, fora de concurso, catro curtas de animación 
para nenos: Meigallos, sombras e papas de arroz, Good night mon 
ami, A escola das areas y A Xaguarana. O programa  completouse 
cunha charla-coloquio sobre fotografía cinematográfica a cargo de 
Juan Hernández, e cunha homenaxe ó director galego Jorge Coira, 
quen presentou un adianto da súa primeira longametraxe 'O ano 
da carracha'.  
 
 

Co obxectivo de difundi-la 
producción audiovisual dos países 
árabes e propicia-las 
coproduccións con Galicia,  a 
Fundación Araguaney tomou a 
iniciativa de elaborar unha mostra 

de audiovisual árabe en Santiago de Compostela, que se celebrou 
do 13 ó 18 de outubro baixo o título  "Amal 2003. Mostra do 
audiovisual árabe. Realidade e perspectivas de coproducción con 
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Galicia". Ó longo destas  xornadas, proxectáronse unha selección 
de produccións audiovisuais realizadas por cineastas árabes cunha 
gran variedade temática. En paralelo ás proxeccións, tiveron lugar 
foros de televisión e coproducción, pechándose diversos acordos 
para a coproducción entre as televisións e as  productoras árabes e 
as empresas galegas. 
 
Trala boa acollida e o éxito do “I Foro de Coproducción 
Audiovisual”, realizado no mes de xullo e no que se celebraron 
máis de 200 negociacións e varios acordos de coproducción, a 
Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual (AEGA), puxo en 
marcha a segunda edición do foro, que tivo lugar en Santiago de 
Compostela os días 11 e 12 de decembro. 
 

 
A realización destes foros xurde co obxectivo de fomentar 
coproduccións entre empresas productoras de diversas rexións, 
facilitando a posta en marcha de proxectos e abordando o reto da 
internacionalización.  Ó mesmo tempo, pretendese dar a coñecer 
ós productores españois os mercados audiovisuais de todo o 
mundo, como o mexicano, protagonista da primeira xornada deste 
evento. As xornadas remataron coa celebración dunha mesa 
redonda na que se debateron os aspectos máis relevantes da 
coproducción dalgúns canais autonómicos.  Nela participaron 
responsables da TVG, TV3 e ETB, que expuxeron as diferentes 
políticas de adquisición e coproducción destes canais. 
 

Tras dous días de negociacións entre os 
máis de 30 productores participantes, o 
balance foi máis que positivo: varias 
coproduccións en curso, moitos contactos e 
un acercamento a fondo entre os diferentes 
mercados audiovisuais locais.  
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Xa rematando o ano, o 16 de decembro, o Hotel Meliá Araguaney 
de Santiago de Compostela acolleu a xornada "Distribución e 
comercialización de cine" , organizada pola Fundación Araguaney 
dentro das actividades comprendidas no convenio asinado coa 
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, e que tivo 
como obxectivo  identifica-las principais barreiras para a 
comercialización dos productos audiovisuais galegos.  
 
A xornada,  coordinada por Fernando 
Labrada e na que participaron 
importantes profesionais dos tres 
sectores da industria (producción, 
distribución e exhibición), foi 
inaugurada  por Xesús Pérez Varela, 
conselleiro de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo da Xunta.  
 
Entre os participantes nas mesas redondas que formaban parte 
deste encontro, atopábanse expertos da talla de Carlos Carballo 
(director de programación e programas da TVG), Beatriz de Armas 
(subdirectora xeral de fomento do ICAA), Primitivo Rodríguez 
(presidente da FEECE), Manolo Gómez (da productora de 
animación DYGRA), Millán Vázquez (director de contidos de FREAK 
Distribución),  Pancho Casal (CONTINENTAL Producciones), Antón 
Reixa (FILMANOVA), Camilo Tarrazón (Área Catalana de 
Exhibición Cinematográfica – ACEC), Niamh McCaul (directora 
xeral de ECLIPSE PICTURES, unha das maiores distribuidoras de 
cine independente de Irlanda) e Jesús Hernández (director de 
MEDIA DESK), entre outros.  
 
Dentro do obxectivo de promoción do audiovisual galego, a 
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo  continuou  
co proxecto cultural, pedagóxico e gratuíto “Galicia é túa ...”, que 
durante a maior parte do ano 2003 visitou 29 concellos, 
contabilizando máis de 16.000 visitas. 
 

Dirixido a xente de tódalas idades e 
condicións, tivo como obxectivo a 
promoción das novas tecnoloxías 

aplicadas á cultura 
e ao audiovisual. As 
instalacións do 
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proxecto contaban cunha delas unha carpa multifunción onde se 
proxectaban produccións cinematográficas galegas 
(longametraxes, curtametraxes e documentais), así como cine 
restaurado polo Centro Galego de Artes da Imaxe.  
 
 
 

PROMOCIÓN EXTERIOR  
 
En canto á promoción exterior do producto audiovisual galego, é 
necesario desenvolver mecanismos para fomenta-la presencia das 
nosas empresas en mercados e festivais nacionais e internacionais, 
pero non soamente dende o punto de vista da comercialización, 
senón tamén dende a co- producción, xa que o encontro con 
outros profesionais do sector permite dar saída a proxectos que 
requiren a participación doutros compañías.  
 
Desta maneira, durante o ano 2003 leváronse a cabo diversas 
actuacións en forma de presencia en festivais internacionais, 
sinatura de convenios ou compromisos de coproducción que 
establecen uns pilares sólidos cara a exportación da nosa 
identidade, cultura ou capital humano e a divulgación dos nosos 
productos en vistas a súa comercialización máis alá das nosas 
fronteiras. 
 
 
PROGRAMA RAÍCES 

O pasado 18 de marzo de 2003, en 
Ushuaia (Arxentina), asinouse un acordo 
marco entre o Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA) arxentino, o 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA) do Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte e as 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, 
Galicia, País Vasco e Comunidade Valenciana. 
 
O obxectivo deste acordo é a promoción dunha cinematografía 
común sustentada nas raíces que os arxentinos recoñecen nestas 
autonomías. Con este fin os asinantes comprometéronse a 
desenvolver actividades dirixidas a promove-la integración das súas 
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respectivas cinematografías; desenvolver acordos específicos, 
sustentables e perdurables; fomenta-los relatos que poidan servir 
para sustento argumental de produccións audiovisuais; realizar 
buscas e concursos de argumentos e de guións factibles de ser 
coproducidos; promove-la coproducción; fomenta-la distribución, 
a exhibición e o intercambio entre as súas respectivas 
cinematografías; promove-la cooperación para a busca, a 
restauración e a preservación do patrimonio audiovisual e 
cinematográfico, así como os estudios, a promoción e difusión dos 
mesmos; e promoveranse mostras das respectivas cinematografías 
co fin de promove-lo desenvolvemento dun mercado común 
cinematográfico. 
 
Os días 26 e 27 de xuño de 2003, celebrouse en Madrid a 
segunda reunión do Proxecto Raíces, dentro do marco do Festival 
Iberoamericano de Villaverde, na que se ratificaron os fundamentos 
enunciados no compromiso subscrito na cidade de Ushuaia o 18 
de marzo de 2003.  
 
Na acta da segunda reunión do Programa Raíces destácase o 
interese da comunidade audiovisual galega arredor do mesmo e o 
alto nivel de aceptación que espertou a realización do encontro Al 
Invest en Bos Aires entre productores europeos e realizadores 
arxentinos. 
Coincidindo coa celebración da 51ª edición do Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián, o 22 de setembro 
mantívose nesta cidade a reunión do Comité de Seguimento do 
programa Raíces, do que o Consorcio Audiovisual de Galicia é 
membro. Nesta reunión traballouse na definición e na organización 
da Semana de Cine Galego en Bos Aires, a celebrar entre o 3 e o 
10 de decembro do presente ano. 
 
O pasado 10 de novembro, o xerente do Consorcio desprazouse a 
Huelva para asistir á terceira reunión do plenario do programa 
Raíces, celebrada nesta cidade coincidindo co Festival de Cine 
Iberoamericano.  
 
Nesta reunión informouse sobre o estado actual dos proxectos 
galegos en coproducción con Arxen tina, sobre as xestións levadas 
a cabo para a organización da Semana de Cine Galego en Bos 
Aires e sobre a programación da mesma. 
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O XIII Festival de cine español de Nantes (Francia)  estivo dedicado 
no 2003 á comunidade galega, proxectándose unha serie de 
películas que se rodaron en Galicia, e co obxectivo de transmitir ó 
país galo os diferentes aspectos da cultura galega e de fomentar o 
turismo cara a esta zona. 
 
O festival celebrouse entre os días 19 e 31 de marzo nesa cidade 
do norte francés, sendo inaugurado coa película de Xabier 
Villaverde "13 Badaladas". Este filme participou 
ea sección oficial xunto a "Os luns ó sol". 
 
Ademais, proxectáronse outras películas 
relacionadas, ben pola súa autoría, ben polo 
seu lugar de rodaxe, con Galicia, como é o 
caso de "Finisterre", tamén de Xabier Villaverde, 
"A lingua das bolboretas", "Lena", "Sei quén es" 
ou "O alquimista impaciente". 
 
De igual forma, realizáronse diversas 
conferencias sobre a emigración galega, as relacións coa bretaña 
francesa e a cultura típica de Galicia. 
 
Así mesmo desenvolveuse unha una mesa redonda na que se 
abordou a situación do audiovisual galego. A este respecto, 
enmarcouse a presencia de Galicia neste festival dentro dos 
esforzos da Consellería de Cultura por distribuí-las produccións 
galegas fóra das fronteiras españolas. 
 
A longametraxe de animación “O bosque animado”, da 
productora galega Dygra Films,  continúa 
coas súas vendas, estreas e premios en 
distintos territorios internacionais. 
 
Así, o 18 de xuño a longametraxe 
presentouse no mercado francés con 80 
copias. 
“O bosque animado”, que en xaneiro estreábase nos cines 
italianos (onde foi visto por 100.000 espectadores), tamén chegou 
o pasado 4 de xullo a Portugal, a través da distribuidora 
Lusomundo. Como antesala,  o 29 de maio comezou unha xira de 
presentación en distintas cidades portuguesas (Espinho, Lisboa, 
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Oporto e Coimbra) da exposición interactiva "Paso a paso", na que 
se recollen as diferentes fases de producción da película. Esta 
exposición tamén viaxou a Francia, onde permaneceu exposta en 
París dende o 8 de xullo. 
 
Aparte destes mercados, “O bosque 
animado” tamén foi vendida a 
Escandinavia, Suíza, o Benelux, Chile 
e Rusia. Apoiándose neste rotundo 
éxito internacional, Dygra Films está a  
realizar nestes momentos a 
producción da que será a súa 
segunda longametraxe, “O soño dunha noite de San Xoán”, 
baseada nas personaxes da obra de Shakespeare. Este proxecto, 
que se presentou no pasado Cartoon Movie, será coproducido 
pola empresa portuguesa Appia Filmes, e xa se estableceron 
numerosos contactos para a súa pre-venda.  
 
O 13 de agosto de 2003, un acordo entre representantes do 
sector audiovisual galego e os seus homónimos portugueses puxo 
a primeira pedra para a celebración do I Encontro Luso-Galaico de 
Animación . Este encontro, que se celebrou en Porto os días 16 e 
17 de xaneiro de 2004, é un verdadeiro un punto de encontro e de 
debate para os profesionais do sector das dúas bandas do Miño, o 
que permite abrir varias pontes de colaboración entre os dous 
países. O programa incluíu varias mesas redondas sobre a 
situación da animación en Galicia e en Portugal e sesións de 
presentación de novos filmes e proxectos.  
 
Entre os días 17 e 21 de setembro, coincidindo coa XIV edición de 
Cartoon Forum celebrada nesta localidade italiana, presentouse 
oficialmente Santiago de Compostela como sede do Cartoon 
Forum 2004. 

 
Cartoon Forum é un dos principais eventos 
onde asisten case tódalas productoras para 
vender ou mostrar os seus proxectos e 
produccións. Cada ano uns 260 inversores 
potenciais acoden a este evento, onde son os 
primeiros en presenciar os últimos proxectos 
televisivos de animación de 23 países 
europeos. Máis de 250 proxectos cun 
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orzamento total de 630 millóns de euros aseguráronse o seu 
financiamento e na actualidade estanse a producir ou emitir en 
todo o mundo.  
  
En base o convenio asinado coa Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo e a asociación europea de 
productores de animación CARTOON, Santiago de Compostela 
será a organizadora da edición do ano 2004, na que se 
combinarán proxeccións, sesións de traballo e reunións de 
negocios. 
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PUBLICACIÓNS 



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003   

 

- 47 - 



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003 

 

- 48 - 

 
 

As publicacións nas que participa a Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo están dirixidas a cumpri-los 
seguintes obxectivos: 

- establecer unha bibliografía cinematográfica galega de referencia 
(monografías, catálogos, filmografías, ensaios) 

- difundi-lo coñecemento de fotógrafos históricos e 
contemporáneos con ensaios ou catálogos recompiladores da súa 
obra acompañada de aparato crítico 

- difundi-los ciclos de proxeccións e complementa-los ciclos 
programados polo CGAI con monografías sobre autores ou 
xéneros 

 

Audiovisual galego 2003 

Este informe sobre o audiovisual galego, 
elaborado pola Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo, pretende 
amosar unha radiografía do estado e 
composición deste sector, especialmente na 
dimensión económica e productiva das 
empresas constitutivas da industria audiovisual 
en Galicia. 
 
No mesmo contémplase tamén un resumo de actividades no eido 
audiovisual no ano 2002, o catálogo de productos audiovisuais 
xerados no bienio 2001-2002 así como unha serie de propostas 
básicas para un desenvolvemento ordenado do sector. 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2003. 
 
300 pp.: il.; 29 cm. 
I.S.B.N.: 84-453-625-8 
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La casa de la Troya  

Con motivo do 50 aniversario da Filmoteca Española, presentouse 
a película “La casa de la Troya”, que foi 
restaurada polo Centro Galego de Artes da 
Imaxe (CGAI) e a Filmoteca Española coa 
colaboración da Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales. 

Textos: Luciano Berriatúa, José Luis Castro de 
Paz, José María Folgar de la Calle 

A Coruña: Centro Galego de Artes da Imaxe, 
2003 

24 pp.: il.; 24 cm 

D.L.: C-2522/2003 

 

Emilio Baños Santos. Unha vida entre películas 

O vigués Emilio Baños Santos conserva aínda hoxe a única 
empresa española de distribución autónoma e independente das 
multinacionais. Este é o mérito que o fixo merecedor da homenaxe 
que o pasado outono lle rendeu o Festival Internacional de Cine de 
Ourense e o libro que o escritor e crítico de cine Miguel Anxo 
Fernández lle dedicou hai oito anos e que veu a luz no 2003.  

Emilio Baños Santos: unha vida entre películas é 
o título dun volume editado pola Consellería de 
Cultura e o propio Festival, que recolle a súa 
traxectoria empresarial de cincuenta anos á 
fronte de Baño Films, que distribuíu en Galicia 
máis de 5.000 filmes. Baños (Vigo, 1924) está 
xa retirado, pero o selo que el fundou na 
década dos 50 segue activa nas mans dun dos 
seus fillos.  

Xunto a unha minuciosa contextualización sobre o sector da 
distribución, Miguel Anxo Fernández, inclúe no libro un amplo 
percorrido fotobiográfico que plasma as singularidades deste 
personaxe, como a súa gran disposición a colaborar cando 
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nalgunha sala de distribución xurdían problemas técnicos. Emilio 
Baños Santos é, segundo o autor, "un home feito a si mesmo que 
estivo presente, desde os anos 50, en todos os grandes 
acontecementos cinematográficos que se produciron en Galicia. 
"Sen Baños —explica— sería imposible dar a coñecer en Galicia e 
no resto de España, as primeiras películas que se fixeron aquí 
como Sempre Xonxa.  

Unha vida entre películas lembra a figura de Baños Santos como a 
dunha persoa sempre vinculada ó mundo do espectáculo, un home 
emprendedor e adiantado ó seu tempo que fixo incursións na 
industria discográfica e foi representante para teatros e salas de 
festas galegas. Ademais, gracias a Baño Films, as primeiras 
películas en lingua galega puideron chegar ás salas comerciais.  

Textos: Miguel Anxo Fernández 

A Coruña: GAI, Festival Internacional de Cine Independente de 
Ourense, 2003 

52 pp.: il.; 24 cm 

D.L.: C-2409/2003 

 

Imaxes do soño en liberdade. O cinema de Eugenio Granell 

Mostra da relación co cine do artista galego 
Eugenio Fernández Granell. Editouse con motivo 
da exposición dos guións escritos por Granell, por 
propia iniciativa ou por encargo de distintas 
televisións, e seis películas —tres experimentais e 
tres surrealistas— restauradas a soporte dixital 
polo Centro Galego de Artes da Imaxe. 
 
Textos: Alberte Pagán, Eugenio Granell, José Luis Egea – Eugenio 
Granell 
 
A Coruña: Centro Galego de Artes da Imaxe, 2003 
186 pp.: il.; 20 cm 
I.S.B.N.: 84-453-3478-6 
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Maximino Reboredo. Fotografías (1892 – 1899)  

A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo con 
motivo da exposición inaugurada o  22 de 
outubro na Igrexa da Universidade de 
Santiago de Compostela, editou o libro 
conmemorativo “Maximino Reboredo. 
Fotografías (1892-1899)”,  unha exposición 
de traballos realizados polo fotógrafo e pintor 
lucense Maximino Reboredo Blanco entre os 
anos 1885 e 1900. 

 
Trátase dunha colección de sesenta fotografías que conservan os 
descendentes de Maximino Reboredo, nas que se plasman 
numerosos retratos, así como escenas urbanas e rurais de Lugo e 
da Galicia de finais do século XIX. 
 
Maximino Reboredo Blanco (Riveiras do Lea – Lugo, 1876) 
dedicouse á fotografía e á pintura, retratando coa súa cámara o 
Lugo e a Galicia finiseculares ata a súa prematura morte en 1899. 
As imaxes que conforman esta exposición proceden do arquivo de 
placas fotográficas conservado en Lugo pola Familia Reboredo, e 
que un século despois foron mostradas ó público por primeira vez 
o pasado mes de xuño, na Sala de Exposicións da Fundación 
Caixa Galicia en Lugo. 
 
A Coruña: Centro Galego de Artes da Imaxe 
168 pp.: il.; 21 cm 
I.S.B.N.: 84-453-3573-1 
 
 
 
A Bela Otero, pioneiro do cine 

 
O Club Internacional de Prensa acolleu o  12 
de novembro a  presentación do libro “A Bela 
Otero, pioneira do cine”, realizado polo crítico 
de cine Miguel Anxo Fernández y que recolle a 
faceta de Agustina Otero, unha das máis 
xenuínas representantes da chamada “Belle 
Époque”, como actriz, personaxe así como a 
súa filmografía. 
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Este libro, de 118 páxinas, tapa dura e fotografías da época, foi 
recoñecido co Premio de Historia da Galicia Cinematográfica, 
convocado con periodicidade bianual pola Federación de 
Cineclubes de Galicia, e xurde como continuación da exposición 
fotográfica “A Belle Otero, un soño da estrela”, que tivo lugar 
durante o mes de maio no Pazo de Fonseca de Santiago de 
Compostela, quedando como unha constatación da mesma.  
 
Coa coproducción deste libro, Editorial Galaxia e a Consellería de 
Cultura Comunicación Social e Turismo reivindican para a historia 
do cine español o lado cinematográfico da vida de Agustina Otero 
–A Bella Otero-, así como poñer unha pedra máis na 
reconstrucción da memoria audiovisual galega.  
 
118 pp 
I.S.B.N.: 84-8288-617-7 
 
“Catálogo da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de 
Escena de Galicia” 
 
Elaborado por dita asociación cada dous 
anos, esta quinta edición  do Catálogo 
actualiza a imaxe e os datos dos profesionais 
galegos que constan como socios da 
Asociación, así como outras características 
propias para o exercicio da súa profesión, 
como son o peso, a altura, o coñecemento 
de idiomas ou datos de contacto persoais.  
 
Con reseñas de máis de 200 actores e actrices, 19 directores e 8 
técnicos, convertese nunha ferramenta moi útil para fomentar e 
facilita-las futuras contratacións de profesionais galegos do sector 
audiovisual, xa que serve coma libro de consulta para a busca de 
persoal que se axuste ás características que se necesitan segundo a 
producción audiovisual que se prevea realizar. 
 
D.L.: C-194-2000 
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Los “Nuevos Cines” en España. Ilusiones y desencantos de los años 
sesenta 

“Los Nuevos Cines en España. Ilusiones y desencantos de los 
sesenta" é unha obra colectiva na que 39 
autores, baixo a dirección dos críticos e 
historiadores Carlos F. Heredero e José 
Enrique Monterde, analizan o momento 
histórico, as películas, os autores e as claves 
do Novo Cine Español dos 60 e da Escuela 
de Barcelona. O traballo inclúe entrevistas 
con algúns dos directores máis significativos, 
como Vicente Aranda, Mario Camus, 
Joaquín Jordá, Basilio Martín Patino e Carlos 

Saura. Entre os autores dos textos figuran críticos, historiadores e 
profesores de recoñecido prestixio como Román Gubern, Angel 
Fernández Santos, Diego Galán, Juan Miguel Company, Santos 
Zunzunegui ou Mirito Torreiro.  
 
O libro é froito dunha iniciativa posta en marcha polo Festival de 
Cine de Gijón e as filmotecas valenciana, galega, andaluza e 
española, gracias á cal cada ano, baixo o epígrafe "Nuevos Cines", 
programase nese certame asturiano un ciclo de películas e se edita 
unha publicación sobre un destacado movemento cinematográfico 
mundial.  
 
Valencia: Institut Valencià de Cinematrografía Ricardo Muñoz Suay, 
Festival Internacional de Cine de Gijón, CGAI, Filmoteca de 
Andalucía, Filmoteca Española; 2003.  
544 pp.: il.; 24 cm  
I.S.B.N.: 84-482-3641-6 
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Olivier Assayas. Liñas de fuego 

O libro non pretende ser unicamente un 
traballo en torno a unha obra, senón que, 
ante todo, quere ser un traballo a partir da 
obra. O estudio das súas longametraxes 
permítennos establecer unha serie de liñas de 
fuga que nos levan a reflexionar sobre o 
estado do cine actual. A intención do libro 
non é a de elaborar unha monografía ó uso, 
senón a de plantexar unha serie de intuicións 
en torno a unha obra clave como síntoma do 
cine actual. 

 Gijón: Institut Valencià de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, 
Festival Internacional de Cine de Gijón, Centro Galego de Artes da 
Imaxe, 2003 

216 pp.: il.; 23 cm. 

I.S.B.N.: 84-607-9296X 

 

Ademais destas publicacións, a Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo, a través do Centro Galego de 
Artes da Imaxe, é coeditora de varias publicacións con outras 
entidades como, Arte-kelu, Cabildo Insular de Gran Canaria, 
Donostia Kultura, Festival de Cine de Gijón, Fil-moteca de 
Andalucía, Filmoteca Española, Fundació Antoni Tàpies, Fundación 
Pilar i Joan Miró, Institut Valencià d’Art Modern, Institut Valencià de 
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, Institución Príncipe de Viana, 
Institut Valencià de la Joventut- Cinema Jove, Kijkhuis World Video 
Festival, e o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
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A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, dentro 
do seu obxectivo de promoción do audiovisual galego, colabora 
coas productoras apoiando as presentacións dos seus productos 
audiovisuais. 
 
Deste xeito, no ano 2003 apoiáronse as 
estreas, preestreas e presentacións de varios 
productos audiovisuais. Así, o 17 de xaneiro 
levouse a cabo a presentación da 
longametraxe “Trece Badaladas”, da 
productora galega Continental Producciones. 
Este filme, rodado en Santiago entre febreiro e 
maio de 2002 cun equipo integrado 
maioritariamente por profesionais galegos, 
está libremente inspirada nunha historia 
orixinal do escritor Suso de Toro, e conta a 
historia de Xacobo, un xove escultor que regresa á súa cidade natal 
despois de vinte anos de ausencia. Cun total de 116.980 
espectadores, logrou acadar unha recadación de máis de 537.000 
euros. 
 

No mesmo mes de xaneiro, realizáronse 
pases previos en Vigo, Barcelona e Madrid 
da longametraxe “Ilegal”, da productora Vía 
Láctea Filmes, que tivo a súa preestrea no 
Teatro Principal de Santiago o día 3 de 
febreiro.  Ópera prima do director galego 
Ignacio Vilar, chegou os videoclubes en 
vídeo e DVD precedida pola Mención 
Especial á Dirección obtida na VII Primaveira 
Cinematográfica de Lorca e mailas 8 
nominacións nos Premios Mestre Mateo da 

Academia Galega do Audiovisual 
 
Outra longametraxe que tivo a súa estrea nos 
primeiros compases do ano 2003, o 21 de 
abril, e despois de nove semanas e media de 
rodaxe de exteriores en Santiago, A Coruña e 
Ferrol,  foi “O Lapis do Carpinteiro”, da 
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productora Filmanova.  Está foi a primeira longametraxe para o 
cine do seu director, Antón Reixa, e é unha adaptación da novela 
que ten o mesmo nome e que foi escrita por Manuel Rivas. Un libro 
do que se venderon preto dos 200.000 exemplares en todo o 
mundo e foi traducido a quince idiomas. Esta longametraxe 
presentouse coma novidade no Mercado de Cannes 2003, 
acadando vendas a Mondo TV (para Italia), Quality Films (México) 
y CDI Films (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay).  
 

O  14 de maio, tivo lugar no Palacio de 
Congresos de A Coruña o acto de 
preestrea da longametraxe “Branca 
Madison”. Rodada integramente en 
escenarios naturais de A Coruña e 
producida por Xosé Xoán Cabanas Cao 
para Vici Produccións, “Branca Madison, 
escuma de mar” tivo entre os seus 
protagonistas a Rosa María Sardá, Mario 

Gas, Pilar Punzano e Javier Albala, ademais dunha trintena de 
actrices e actores galegos. 
 
Destaca-la producción integramente en Galicia 
do último traballo do director José Luis Garci, 
titulada “Hotel Danubio”, que contou co apoio 
loxístico da Consellería de Cultura a través da 
Film Commission de Galicia, e para a súa 
presentación oficial na preestrea celebrada o día 
15 de maio en Tui. Despois do seu paso por 
Santiago, no que se ambientaron diversas 
escenas desta película, o equipo técnico 
desprazouse ata Pontevedra e Tui. O antigo edificio do Balneario 
de Caldelas, decorado para a ocasión, é un dos principais 
escenarios nos que teñen lugar as escenas desta longametraxe en 
Tui, xunto coas rúas do casco vello, e na que participaron tamén 
cidadáns destas localidades contratados entre os 600 figurantes 
que participan na filmación. 
 
Como promoción a súa estrea en máis de 
40 salas de toda España, o 18 de xullo, no 
Teatro Rosalía de A Coruña,  tivo lugar a 
presentación de  “O agasallo de Silvia”, 
primeiro longametraxe da empresa galega 
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“Lorelei Producciones”, en coproducción coa TVG e outras 
productoras españolas, e que contou coa presencia dos actores e o 
seu director, Dionisio Pérez Galindo. Esta longametraxe, unha das 
primeiras en España que se rodou en Alta Definición, tivo o seu 
recoñecemento no Festival de Lorca, onde acadou o premio á 
mellor película na sección competitiva “Novos  Realizadores”, e 
recibiu “ex – aequo” outros dous galardóns: o de mellor guión e á 
mellor actriz. 
 
Tamén na Coruña, o 25 de setembro, 
presentouse unha adaptación 
cinematográfica da novela de Manuel 
Vázquez Montalbán coa que gañou o premio 
Nacional de Narrativa en 1991, “O Misterio 
Galíndez”, unha coproducción internacional 
de gran orzamento na que participou 
Continental Producciones. Dirixida por 
Gerardo Herrero, foi seleccionada para 
participar en diversos festivais, como Toronto 
International Film Festival ou no Festival de 
Cine de San Sebastián, dentro da súa Sección Oficial no 
competitiva, sendo esta a cuarta participación dunha película desta 
productora galega en dito Festival, e por segundo ano consecutivo 
despois de “Os luns ó sol”. Esta longametraxe contou cunha 
aportación económica da Televisión de Galicia, ademais da 
participación de diversos actores e técnicos galegos. 
 

Como colofón o ano 2003,  o Palacio de 
Congresos e Exposicións de Galicia 
acolleu a final de ano, o 17 de decembro, 
a preestrea da película de animación “O 
Cód, a lenda”, primeiro producto de 
Filmax Animation, a división de animación 
do Grupo Filmax, que conta nestes intres 
con dúas longametraxes más en 
producción e outras dúas en fase de 
desenvolvemento. Filmax repartiu en 
diferentes cidades a producción do filme, 

sendo unha delas Santiago de Compostela, a través da súa 
factoría Bren Entertainment que, cunha plantilla de 50 persoas 
entre debuxantes, técnicos de I+D, informáticos e persoal de 
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xestión, están a desenvolver series de animación de producción 
propia, especializándose na animación en tres dimensións. 
 
Esta película, que esta chamada a ser outra das grandes 
produccións do audiovisual galego, ven de recibir un premio Goya 
da Academia do Cine á mellor película de animación e, nestes 
momentos, xa foi prevendida a máis de 30 países, acadando máis 
de 500.000 espectadores, o que confirma a consolidación da nosa 
comunidade como un referente europeo no campo da animación. 
 
Ademais das estreas destas longametraxes, durante o ano 2003 
presentáronse ou tiveron lugar proxeccións doutros productos 
audiovisuais encadrados a niveis de curtametraxes, documentais, 
series de Tv ou, incluso, restauracións de películas antigas. 
 
Así, o 7 de abril presentouse no 
Salón Teatro de Santiago de 
Compostela a curtametraxe dirixida 
por Alex Sampayo, “As Loiras 
prefírenos Cabaleiros”. Trátase 
dunha pequena homenaxe a Marilyn 
e ao cinema clásico dos anos 50 na forma dun drama romántico 
que foi seleccionada para a súa exhibición no Festival de Málaga. 
Este segundo traballo de Alex Sampayo foi a primeira curta rodada 
en Galicia co sistema de vídeo de alta definición HD. 
 

 
O Centro Galego de Arte 
Contemporánea acolleu, o 10 de 
abril, a presentación do telefilme 
“Sara”, dirixida pola directora 
catalana Silvia Quer, e chamada a 
formar parte da historia ó ser a 

primeira tv-movie rodada en galego. Rodada durante cinco 
semanas en localizacións de A Coruña, Oleiros e Santiago de 
Compostela, pertence a un paquete de tres que diversas 
productoras catalanas e galegas, entre as que se encontran 
Ignacio Benedetti Cinema e a TVG, puxeron en marcha durante o 
ano 2003. 
 
Formando parte da programación da producción audiovisual 
galega exhibida no CGAI, o 19 de febreiro proxectáronse tres 
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curtametraxes de dúas productoras galegas, que veñen 
desenvolvemento traballos no campo da animación: “A Escola das 
areas” e “Good Night Moon Ami”, de Lúa Films, e “Taxia” de 
Dygra Films. 
 
Como continuación a esta proxección, o 
13 de maio, no Club Internacional de 
Prensa, a productora de cine e publicidade 
coruñesa Lúa Films presentou unha nova 
curtametraxe de animación en plastilina 
inspirado na obra do autor protagonista 
do Día das Letras Galegas. Trátase de “A 
Xaguarana”,  sendo a sexta curtametraxe dunha serie que leva por 
título A Lingua Animada, baseados na obra de autores galegos.  
 
“A Xaguarana” é unha curtametraxe baseado en dous relatos 
publicados por Antón Avilés de Taramancos no seu libro "Nova 
crónica das indias". Foi producida integramente en Galicia e, nas 
súas distintas fases de producción, interviron máis de 30 
profesionais, dirixidos por Virginia Curiá e Tomás Conde.  
 
Tense rematada a producción doutra curtametraxe, “Alistán, o 
demo oveiro” , inspirada nas personaxes máxicas de Alvaro 
Cunqueiro.  Desta maneira, A Lingua Animada forma un conxunto 
de máis de oitenta minutos de animación baseada na literatura 
galega. Lúa Films viu recompensada esta aposta cos premios á 
Mellor Producción de Animación nas distintas edicións dos premios 
AGAPI e Chano Piñeiro, así como o Premio Galicia no Certame 
Audiovisual do Casino de Vilagarcía de Arousa, poñendo as bases 
para que esta productora traballe xa na súa primeira longametraxe 
de animación “Pica Pica Circus”, unha película infantil 
enteiramente en plastilina, sobre unha historia e guión de Anxela 
Loureiro.  
 
O 19 de maio, no Pazo de Adrán (Calo), tivo lugar a presentación 

de “As Viaxeiras da Lúa”, unha serie 
documental de televisión, composta por trece 
capítulos de 26 minutos de duración cada un 
deles nos que cinco viaxeiras fan un 
percorrido por Galicia á maneira das viaxes 
románticas e ilustradas: a pe, a cabalo, en 
barco de vela, en globo, en coche de liña. 
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Producida pola Televisión de Galicia e realizada por IBISA TV, “As 
Viaxeiras da Lúa” é unha serie que nace con identidade propia, 
seguindo a estela doutra serie documental de éxito, "Os Viaxeiros 
da Luz", tamén realizada por IBISA TV para TVG e merecedora do 
Premio Galicia de Comunicación 1991.  
 
A reconstrucción e restauración de películas producidas ou 
relacionadas con Galicia é un traballo especializado que require 
persoal moi cualificado e fortes dotacións económicas. Dende un 
principio, o CGAI ven formando persoal propio e reunindo os 
instrumentos necesarios nas problemáticas da identificación e 
conservación de materiais fílmicos históricos. Este  labor lento e 
complicado dá froitos de gran valor, como a que se puido 
contemplar o 11 de xuño no Centro Galego de Artes da Imaxe, co 
primeiro visionado de “A Traxedia de Xirobio”,  recuperada de 
forma conxunta polo CGAI e a Filmoteca Española, e que 
constituíu no seu tempo o primeiro intento de realizar unha 
longametraxe de ficción propiamente galega 
 
Esta película muda, localizada no Antroido de 
Vigo no ano 1930 e rodada baixo a dirección 
do xornalista José Signo por iniciativa da 
productora Vicus Films,  está baseada nun 
dos relatos do libro Cousas, de Castelao, 
anque a obra foi sometida polo director a 
unha adaptación libre.   
 
Os aproximadamente 57 minutos de duración 
desta longametraxe realizáronse cunha soa cámara, e cunha 
técnica  de 16 fotogramas por minuto, polo que á hora de 
reproducila foi necesario utilizar unha maquinaria especial. É por 
iso que, unha vez restaurada, vai a procederse a súa dixitalización 
para poder gozar da mesma nos diferentes formatos que existen 
hoxe en día no mercado (ordenador, DVD, etc.) 
 
O 18 de novembro, no Teatro Principal de Santiago e dentro do 
ciclo Cineuropa, tivo lugar a estrea da restauración da versión 
muda da película “A Casa da Troia”, dirixida en 1925 polo propio 
autor da novela, Alejandro Pérez Lugín, e recuperada a partir 
dunha copia orixinal da súa primeira versión pola Consellería de 



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003 

 

- 64 - 

Cultura, Comunicación Social e Turismo, a través do CGAI, en 
colaboración coa Filmoteca Nacional.  
 
É unha obra de indubidable interese cultural e histórico, e un dos 
hitos indiscutibles do cine mudo español, que reflexa, baixo a liña 
argumental dunha historia de amor, diversos aspectos da 
sociedade galega, as súas costumes e o ambiente universitario na 
segunda metade do século dezanove. 
 
Rodada en diversos lugares de Galicia (Santiago de Compostela, 
Betanzos, Sada, Pontedeume, Combarro o Pontevedra), 
converteuse na producción máis cara do cine español do momento 
(300.000 pesetas), colleitando un considerable éxito que acadou 
proxección internacional e propiciou versións posteriores. 
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FORMACIÓN: 
SEMINARIOS E CURSOS 
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O sector audiovisual vive marcado por un proceso de constante 
transformación da man de novos productos, tendencia da 
demanda e novas tecnoloxías que crearán un novo escenario para 
a comunicación audiovisual. Por iso, é necesario redefinir 
constantemente as áreas profesionais e as ocupacións, detecta-las 
necesidades futuras de formación, facilita-la programación de 
accións formativas nun mundo productivo en continuo cambio, 
adaptando o proceso formativo a esta realidade. 
 
Nos últimos anos  levouse a cabo unha importante labor formativa 
a través da organización dos seminarios e talleres promovidos pola 
Consellería de Cultura, onde se veñen a tratar temas de maior 
preocupación para o sector, contando para elo cos profesionais 
máis relevantes en cada materia, en moitos casos do maior e 
recoñecido prestixio a nivel internacional. 
 
Así, por exemplo, o persoal da 
Administración relacionado co sector 
audiovisual, entidades financeiras, 
consultores, compañías 
aseguradoras, asesores xurídicos, 
entidades de crédito, despachos de 
avogados, firmas auditoras e 
profesionais do sector audiovisual 
foron os destinatarios da “Xornada 
sobre financiamento e aspectos legais 
do sector audiovisual”, que foron 
inauguradas polo Conselleiro de 
Cultura, Comunicación Social e 
Turismo o día 6 de marzo de 2003 
no Salón de Actos Pequeno da Xunta de Galicia. 
 
Organizada pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo, coa colaboración de Media Desk España e o Instituto de 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (I.C.A.A.) do Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte,  tivo como obxectivo que o sector 
audiovisual e tódolos axentes relacionados coa financiamento 
dunha obra coñezan os instrumentos financeiros e bancarios ó 
servicio da creación audiovisual. 
 
Para isto programáronse unha serie de relatorios que abordarán 
temas como “A política de fomento e promoción da cinematografía 
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e o sector audiovisual”,  “A financiamento do Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) no sector audiovisual europeo”, “O sector 
bancario e o negocio audiovisual” ou “As formas de contratación, 
a súa influencia na financiamento da obra e o rexistro de obras 
audiovisuais. 
 
Para levar a cabo estas ponencias acudiron a Santiago de 
Compostela, entre outros, D. José María Otero Timón – Director 
Xeral do I.C.A.A., D. Jesús Hernández – Director de Media Desk 
España e D. Andrea Tinagli – Responsable de Operaciones dentro 
da Unión Europea do Banco Europeo de Inversiones. 
 
Os estudios de Imaxe e Son, as xornadas formativas, os cursos de 
especialización e os masters postos en marcha foron abrindo 
camiño cara a unha formación máis especializada e profesional 
que se verá de completar coas novas titulacións universitarias en 
Comunicación e Audiovisual, e que pronto nos farán exportadores 
deste capital humano. 
 
Así, a titulación de Comunicación Audiovisual xa pode estudiarse 
nas tres universidades galegas. A institución académica da Coruña 
implantou no 2003 o segundo ciclo da carreira, mentres que 
Santiago e Vigo comparten a titulación no seu primeiro e segundo 
ciclo. Neste sentido, a USC especializarase no itinerario de Guión, 
mentres que no campus de Pontevedra os alumnos seguirán o 
itinerario de Producción e Realización.  
 
A xeración de novos estudios e carreiras especializadas debe 
completarse coa continuación da política de incentivación da 
formación especializada a través dos convenios de colaboración, 
especialmente coas Universidades galegas, asociacións, fundacións 
e outras entidades para a realización de actividades de formación, 
información, promoción e estudios de interese, así como a 
organización, colaboración e participación en aquelas xornadas, 
foros, talleres e cursos que potencien a formación e coñecemento 
do sector. 
 
As actividades programadas baixo o ámbito dos convenios de 
colaboración coas universidades galegas, comezaron o 15 de 
abril, coa sinatura de dous convenios de colaboración coa 
Universidade de Santiago de Compostela para a realización dun 
plan de formación continua dos comunicadores no ámbito de 



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003 

 

- 70 - 

Galicia e para a catalogación do patrimonio cinematográfico 
galego. 
 
Para a realización do programa de formación continua dirixido ós 
profesionais de comunicación galegos e, no marco deste convenio, 
potenciarase o Observatorio de Ciberperiodismo da Facultade de 
Ciencias da Comunicación, destinado a promover un mapa de 
medios de comunicación dixitais en Galicia e a realizar un 
seguimento das iniciativas desenvolvidas. 
 
Por outra banda, proseguirase a catalogación do patrimonio 
cinematográfico galego por parte da Sección de Cine do 
Departamento de Arte da USC, con especial incidencia en 
reportaxes, noticiarios e documentais. O proxecto, que se iniciou 
no ano 2001, ten catalogado xa máis de 1.100 títulos 
cinematográficos, especialmente longametraxes. No ano 2003 
continuouse coa catalogación de máis de 240 longametraxes 
anteriores ó ano 1930 e máis de 230 películas de cine 
afeccionado. A base de datos resultante, que pretende afondar na 
difusión da cultura de Galicia a través do sector audiovisual, 
incluirá as fichas técnicas de tódalas produccións catalogadas, así 
como imaxes das mesmas, podendo ser consultada publicamente a 
través da súa páxina web.  
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo e a 
Universidade de A Coruña colaborarán na realización dun plan de 
actividades de estudios audiovisuais, segundo un convenio asinado 
o 2 de xullo polo titular desa Consellería, Xesús Pérez Varela, e o 
rector coruñés, Xosé Luis Meilán. 
 
Este convenio supón un investimento de 12.000 euros para a 
execución deste plan, que inclúe a realización dunhas xornadas de 
estudios teatrais e cinematográficos, un curso de estudios teatrais e 
un curso de especialización en estudios teatrais e audiovisuais. Este 
programa é unha actividade pioneira en Galicia na formación de 
técnicos e profesionais. 
 
Esta universidade ven convocando anualmente o Master en 
Producción e Xestión  Audiovisual (MPXA) , que no ano 2003 
cumpriu a súa quinta edición. O programa do Máster -de 1.500 
horas- está deseñado para a formación de productores executivos. 
As sesións teóricas, que abarcan as partes de producción técnica, 
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xestión e narrativa, complétanse con prácticas profesionais 
remuneradas en empresas de Galicia, Madrid e Barcelona. 
Ademais, os alumnos desenvolven en tódalas súas fases un 
proxecto audiovisual coa axuda de titores, un profesorado 
composto por profesionais en activo de más de vinte empresas e 
por profesores de varias universidades. 
 
Destaca especialmente a potencialidade dos profesionais galegos 
no mundo do campo da imaxe de síntese, estando a crear un 
punto de referencia no ámbito da creatividade aplicada ó 3D, ós 
efectos especiais, á computación e á animación. 
 
Desta maneira, ó longo do ano 2003, púxose en marcha un plan 
pioneiro para a promoción da animación e multimedia, que ven 
constituíndo a día de hoxe unha das liñas fundamentais do 
crecemento do sector audiovisual galego xa non só polo éxito das 
produccións realizadas, senón tamén pola base acadada a nivel de 
ideas e profesionais para sacalas adiante. 
 
En vista do destacado protagonismo que esta tendo a nosa 
comunidade no mundo da animación, o día 7 de maio asinouse 
un convenio trianual entre o Conselleiro de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo e o Secretario Xeral do Cartoon European 
Association of Animation Film, D. Marc Vandeweyer, para a 
celebración en Galicia dos foros de novas tecnoloxías do 
audiovisual de animación Cartoon Future durante os años 2003, 
2004 e 2005.  
 
Cartoon Future consiste nun encontro de 
intercambio e mostra de experiencias e 
innovacións de alto nivel internacional 
destinadas a profesionais da animación e 
da imaxe de síntese. Estes cursos  
realízanse en colaboración con Cartoon, 
asociación europea da animación, con 
sede en Bruxelas, patrocinada polo 
Programa Media da Unión Europea, 
pasando por se-lo acontecemento de 
animación máis importante dos que teñen 
lugar en Europa. 
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O primeiro Cartoon Future celebrouse os días 15, 16 e 17 de 
maio no Paraninfo da Universidade de A Coruña, cidade sede 
durante os tres anos previstos. A estes foros asistiron profesionais 
de relevancia internacional, como Lucas Ives, da empresa Pixar; 
Mark Mine, de Walt Disney; Jean Christophe Bernard, de 
Sparkling; ou Mike Milne, de Framestore, xunto a outros 
provenientes de Francia, Alemania, Estados Unidos e España. 
Como moderadores actuaron Dominique Boischot, director de Les 
Filmes da Perrine (Francia), e Manuel Critóbal, productor executivo 
da empresa galega Dygra Films e membro da xunta directiva 
Asociación Europea de Animación. 
 
Como antesala á undécima edición dos Cursos “Cero en 
Conducta”, tivo lugar do 7 ó 11 de xullo na cidade de A Coruña a 
segunda edición de "Mundos Dixitais" , que foi presentada ós 

medios de comunicación de ámbito 
autonómico e estatal o 2 de xuño 
en Madrid e Santiago de 
Compostela. 
 

Dirixida tanto a estudiantes como a profesionais do sector, 
pretende aproveita-las actividades profesionais e docentes xa 
existentes en Galicia, impulsándoa como punto de referencia no 
ámbito da creatividade aplicada ó 3D e á animación. En 
colaboración con videaLAB e o Programa de Postgrado en 
Creación e Comunicación Dixital da Universidade da Coruña, e 
coa participación da empresa Dygra Films, máis de 100 persoas 
asistiron ós talleres prácticos e conferencias impartidas por 
profesionais procedentes dalgunhas das empresas máis 
importantes do mundo no campo da imaxe de síntese. 
 
Organizados dende 1993, os Seminarios e Talleres de Imaxe 
“Cero en Conducta” constitúen un proxecto formativo que se leva 
a cabo tódolos anos no mes de xullo, agrupando unha serie de 
cursos dirixidos tanto a profesionais do audiovisual como a tódolos 
interesados no cine, na televisión, na fotografía ou na multimedia. 
Impartidos por coñecidos e reputados profesionais, os cursos “Cero 
en Conducta” intentan abarcar tódolos ámbitos do audiovisual, 
dende oficios tan básicos como o de axudante de dirección ou 
script ata a comercialización ou a venda dos productos finais, 
pasando, por suposto, pola escritura de guións, a realización, a 
fotografía, etc., sen esquece-la propia historia do cine. 
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Nesta edición dos cursos “Cero en Conducta”, celebrado do 14 ó 
18 de xullo, organizáronse un total de catro seminarios nos que se 
trataron diversas disciplinas como a estética do cine, os novos 
formatos televisivos, as instalacións multimedia e o cine de Urbizu, 
ademais dunhas xornadas coordinadas pola Asociación Galega de 
Directores e Realizadores (CREA) sobre as novas tecnoloxías 
videográficas e dixitais. 
 
Tamén no mes de xullo, o día 30, a Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo tivo representación na 
inauguración do Curso de Verano da UNED “Cine e Vino”, 
celebrado no Museo do Viño de Cambados. Ó longo deste curso, 
que remataba o 2 de agosto, e a través de varias conferencias, 
abordáronse aquelas visións que o mundo do cine aporta sobre os 
viños , baixo o prisma e coa lectura de diversos profesionais do 
sector. 
 
O día 6 de novembro presentouse unha nova edición do curso 
especializado “Xoves, sesión continua …”, organizado por la 
Asociación Galega de Guionistas. Cunha duración dende o 13 de 
novembro de 2003 ata maio de 2004, o obxectivo do curso e 
proporcionar un coñecemento dos códigos e recursos da expresión 
audiovisual, a través de 16 obradoiros de 5 horas de duración 
cada un deles e dúas sesións de relatorios e mesas redondas. Os 
obradoiros, recoñecidos pola Universidade de Santiago como 
créditos de libre configuración curricular, dedícanse á análise de 
obras mestras clásicas representativas dos diferentes xéneros da 
Historia do Cine, afondando no estudio dos seus canóns 
característicos, estructura narrativa, planificación e montaxe. 
 
Aproveitando este acto, presentouse o libro "Obradoiros de cine 
clásico" que contén os traballos do curso "Xoves, sesión 
continua...2002" desenvolvido no Pazo de la Cultura de 
Pontevedra. Nel se recollen tamén as conferencias e relatorios dos 
vintedous especialistas –profesores e profesionais- que interviron 
nos obradoiros celebrados entre novembro de 2002 e xuño de 
2003 e que contaron con 38 participantes. O libro está dividido en 
tres bloques e conta no seu anexo cun índice onomástico dos 
directores de cine e a filmografía empregada ó longo do curso, así 
como un breve currículo de tódolos participantes. 
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Continuando o camiño aberto o ano pasado co dedicado ás 
“Tradicións populares no cine español”, o Centro Galego de Artes 
da Imaxe  iniciou o  17 de outubro, na súa sede de A Coruña, o 
seminario "O DOCUMENTAL:  A REALIDADE E OS SEUS 
SIMULACROS" , que tivo novas sesións os días 31 de outubro e 7 
de novembro 
 
Este seminario propúxose abrir vías de coñecemento, intercambio 
de ideas e discusión sobre un dos máis fascinantes territorios 
fílmicos, aquel que, partindo do chamado documental clásico (de 
Flaherty a Grierson...) e atravesando a modernidade (de Rouch e 
Wiseman a Claude Lanzmann...) acabará no seu período de maior 
autoconsciencia e reflexividade por facer colisionar “documental” e 
“ficción”, ofrecendo suxestivas experiencias que, a falta de 
ulteriores axustes, poderiamos cualificar como documentais 
subxectivos, cine-poemas, falsos documentais, filmes-ensaio, 
películas de “metraxe encontrada”, etc. 
 
A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 
participou, xunto coa EGAP e ALADDA  (Asociación Literaria e 
Artística para a Defensa do Dereito de Autor), na realización 
dunhas xornadas sobre  OBRA AUDIOVISUAL E PROPIEDADE 
INTELECTUAL, que se celebraron na sede da Escola Galega de 
Administracións Públicas os pasados 27 e 
28 de novembro. 
 
Dentro dos obxectivos da mesma 
atopábanse os de ofrecer unha visión xeral 
da problemática do sector audiovisual nas 
súas relacións coa administración pública, 
analiza-las distintas cuestións que en 
materia de propiedade intelectual xeneran 
as obras cinematográficas en particular, 
así como as denominadas –en termos 
amplos- obras audiovisuais. 
 
As xornadas de estudio estiveron formadas 
por variadas conferencias e mesas 
redondas, distribuídas en sesións de mañá 
e tarde, nas que participaron diversos especialistas tanto do sector 
audiovisual como do mundo universitario especializado en dereito. 
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Estás xornadas, que se puideron seguir en directo a través de 
internet, foron dirixidas tanto a persoal das administracións 
públicas como a profesionais do audiovisual galego, avogados  e 
xuristas interesados en cuestións relativas á propiedade intelectual, 
e estudiantes e interesados en xeral, previa inscrición gratuíta. 
 
Xa por último, cumpre recordar que a Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo, a través do Centro Multimedia de 
Galicia con sede en Santiago de Compostela, ven realizando 
dende o ano 2000 o seu Programa de Formación , cursos 
interactivos que naceron co obxectivo de formar profesionais no 
manexo das novas tecnoloxías e na creación de contidos 
multimedia. 
 
Dende que se iniciou esta experiencia de formación, a demanda 
destes cursos foi en aumento ano tras ano. Así, o programa de 
formación 2002/2003 contou con 6.019 persoas interesadas, das 
que 984 pasaron polas diferentes aulas multimedia nas que se 
realizaban os cursos. 
 
O Programa de Formación 2003, que abarca dende outubro de 
2003 ata marzo de 2004,  mantén os obxectivos das edicións 
anteriores e o espírito formador e informador que actúa como 
elemento dinamizador dos sectores da sociedade relacionados 
coas tecnoloxías multimedia. 
 
Para a impartición destes cursos, o 
Centro Multimedia de Galicia contaba 
no ano 2003 cunha rede composta 
por 11  Aulas Multimedia dispostas 
por toda a xeografía galega, que 
incorporan a máis avanzada 
tecnoloxía telemática e audiovisual. 
Os cursos son emitidos á Rede de Aulas interconectadas entre sí a 
través da Autoestrada Galega da Información, rede conmutada de 
banda ancha capaz de transmitir datos, texto, imaxes, voz e vídeo 
de alta calidade. 
 
No que se refire ó campo audiovisual, nos últimos meses 
realizáronse os cursos sobre “Técnicas de creación audiovisual”, 
“Iniciación á animación 3D” e “Introducción á producción 
audiovisual”, que contaron con máis de 800 asistentes que 
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complementaron a súa formación, ademais, con diversas charlas 
impartidas por profesionais do sector e que puideron ser seguidas 
por videoconferencia. 
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O AUDIOVISUAL GALEGO 
EN CIFRAS 



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003   

 

- 79 - 



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003 

 

- 80 - 

 
 
A industria audiovisual galega continuou no 2003 pola senda 
ascendente iniciada na segunda metade da década pasada. Os niveis 
de producción aumentan á vez que se transita dun modelo sectorial 
intensivo en traballo cara a un sector máis intensivo en capital, tanto 
financeiro como tecnolóxico. En definitiva, un sector máis 
especializado, con maior vocación comercializadora e orientado a 
mercados exteriores, que intensifica a cooperación con empresas de 
referencia no mercado español  e europeo. 

O subsector con maior peso é o da producción, no que traballan 
unhas 150 empresas en Galicia, cunha facturación conxunta de 51 
millóns de euros. Neste sentido, nos últimos 8 anos produciuse un 
notable incremento de máis do dobre no seu volume de negocio, cun 
aumento do 159%. 

 

Producción cinematográfica 
 

Tamén destaca o crecemento dos proxectos realizados, que pasaron 
de 1 longametraxe ó ano a principios dos 90 ata os 12 que se 
remataron no 2002 e 2003. 

2003 foi, ata o momento, o ano de maior producción de 
longametraxes con participación galega, tanto en termos absolutos 
como relativos respecto á producción no resto do país. 

Así, o ano pasado as empresas galegas participaron na producción 
de 7 longametraxes, unha mais que no ano anterior e tres mais que 
en 2001. 

 Longametraxes estreadas no ano 2003: 
- O agasallo de Silvia 
- Branca Madison 
- Hotel Danubio 
- O misterio Galíndez 
- O Cid, a lenda 
- Ollos que non ven 
- Sara 
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Estas produccións supuxeron un investimento total aproximado duns 
15 millóns de euros. 

As previsións para o presente ano debuxan un bienio 2003-2004 moi 
satisfactorio —polo menos no apartado cinematográfico—, chegando 
a incrementarse nun 60% a producción de longametraxes con 
respecto ó bienio anterior. 

Cabe esperar, tendo en conta os proxectos presentados ás axudas 
convocadas pola Administración, que no 2004 as empresas galegas 
participen na producción dunhas 9-10 longametraxes, 3 TV Movies, 3 
series de televisión e máis de 40 curtametraxes e documentais.  

Entre os productos xa rematados  este ano, podemos citar: 

 O ano da carracha, coproducción de Filmanova e Lugopress. 
Filmanova tamén participa minoritariamente nos dous dos títulos 
máis esperados do ano en España: Mar adentro de Alejandro 
Amenábar e La mala educación de Pedro Almodóvar. 

 Pórtico de Comunicación participa en A Promesa, protagonizada 
por Carmen Maura. 

 León e Olvido, de Xamalú Films, é a última producción do director 
galego  Xavier Bermúdez. 

 RomaSanta, na que participa Zenit Multimedia e Castelao 
producciones, ámbalas dúas empresas vinculadas ó grupo Filmax. 

 O camiño de Santiago. A orixe .Documental de Adivina 
Producciones que se prevé exhibir en salas comerciais a mediados 
do 2004. 

 Un bosque de música é outro documental dirixido á gran pantalla. 
Esta obra, producida por Vía Láctea Films, ofrece un seguimento 
do conxunto musical Luar na Lubre. 

 Por último espéranse as produccións de Filmax Animation, 
empresa asentada recentemente en Santiago de Compostela, que 
está ultimando dúas longametraxes de animación: Nocturna e 
Pinocho 3000. 

 

Tamén cabe esperar nos próximos anos a intensificación das 
coproduccións internacionais, especialmente con países 
iberoamericanos, froito dunha política de internacionalización do 
sector e participación en foros de coproducción, como o Proxecto 
Raíces. Proba disto é que dos 12 proxectos españois beneficiados con 
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axudas do fondo Ibermedia en 2003, en 5 participan empresas 
galegas. 

Espectadores 
 

Máis dun millón de espectadores acudiron ás salas españolas en 
2003 para ver longametraxes participados por empresas galegas.  

 

Todos estes títulos rematáronse en 2002 e 2003, a excepción de 
Branca Madison que é producción do ano 2000. 

 

Salas de exhibición 
 

Segundo a base de datos de salas comerciais de exhibición 
cinematográfica elaborada dende o Centro Galego de Artes da 
Imaxe, entre febreiro de 2003 e xaneiro de 2004 pecharon 2 cines en 

Títulos estreados en 2003 con participación galega 
 

Título Espectadores* en España 

O Cid. A lenda 467.402 

Desconxélate 218.155 

O lapisiz do carpinteiro 158.875 

Trece badaladas 125.173 

O misterio Galíndez 64.394 

O agasallo de Silvia 13.689 

Ilegal 8.121 

Branca Madison 1.807 

TOTAL 1.057.606 

*Datos de espectadores ata o 16-1-04  



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003   

 

- 83 - 

Galicia e abriron 5, aumentando a dotación de pantallas e butacas 
nun 10,7% e nun 9,4% respectivamente, para acadar as 196 
pantallas e 33.566 butacas. 

 

Televisión 
 

A producción televisiva mantívose en niveis similares ós do ano 
pasado, cun maior peso na producción de telefilmes e programas de 
entretemento a costa dun leve descenso na producción de series de 
ficción. 

Televisión de Galicia renovou a súa aposta por adquirir contidos ás 
empresas galegas. Segundo datos do canal autonómico, TVG 
concretou no 2003 un total de 50 compromisos para producir outras 
tantas obras audiovisuais entre programas, series de ficción, telefilmes, 
miniseries e documentais, a través dun concurso de oferta pública 
para proxectos audiovisuais. 

Televisión de Galicia obtivo no 2003 un 18% de cota media de 
pantalla (share), 1,3 puntos superior á acadada en 2002. O 
programa de maior éxito do canal autonómico foi, de novo, Luar, cun 
share do 31,4%. 

A ficción autóctona continuou ofrecendo bos resultados a TVG, 
especialmente Pratos Combinados que obtivo un share  medio do 
24,7%. 

A franxa horaria na que TVG acadou maior cota de pantalla foi a do 
mediodía, entre as 13.00 e as 15.00 horas, cunha audiencia media 
do 23,3%. 

Polo que se refire ó consumo total, os galegos seguen  vendo menos a 
televisión que o resto dos españois. Mentres en España adican unha 
media de 213 minutos ó día a este ocio, en Galicia tan só se destina 
191 minutos, un máis que en 2002. 
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Axudas 
 

A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo destinará no 
2004 máis de 3.781.000 euros ó desenvolvemento e producción de 
productos audiovisuais en lingua galega, o que supón un incremento 
do 13% sobre a contía asignada no ano 2003, continuando na liña 
de apoio crecente ó sector audiovisual galego. Recordar que no ano 
1996 a cantidade asignada a esta partida non chegaba ós 500.000 
euros. 

Estas axudas inclúen tamén subvencións dirixidas á busca de novos 
talentos, a apoiar ós guionistas galegos e a poñer en práctica as 
creacións dos novos realizadores nos seus comezos, cunha cantidade 
que, para este ano 2004, ascende ós 150.253 euros. 

 Este apoio esta a ser cada vez mais demandado polo sector debido ó 
crecemento das produccións e da industria audiovisual na 
Comunidade Galega, que no ano 2003 xerou un investimento 
superior ós 19 millóns de euros e que permitiu subvencionar un total 
de 121 proxectos audiovisuais. 

 

Sector da Animación 
 

Por último, resalta-la importancia actual da animación que ven 
constituíndo a día de hoxe unha das liñas fundamentais do 
crecemento do sector audiovisual galego. O sector da animación en 
Galicia está acadando cotas impensables fai uns poucos anos. 
Empresas como a coruñesa Dygra Films ou Bren, do Grupo Filmax, 
promoveron ambiciosas produccións que acadaron, como foi o caso 
das longametraxes “O bosque animado” ou “O Cid, a lenda”, cotas 
e recadacións no mercado europeo cinematográfico, videográfico e 
televisivo moi destacadas, superando os 4,3 millóns de euros de 
recadación entre ámbalas dúas  produccións nos cines españois. 

Pero o resultado en taquilla non só significa o éxito das propostas de 
animación, senón que abre un mercado no que Galicia estase a 
poñer á cabeza de Europa. Este movemento en Galicia do sector da 
animación vese refrendado polas 4 longametraxes en producción e 
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outras 5 en distintas fases de desenvolvemento cos que conta a nosa 
comunidade a data de hoxe, ademais doutros productos en diferentes 
formatos como series de tv ou curtametraxes. 

Producción galega 1996-2003 
 
Longametraxes:   28 
Curtametraxes:   54 
Series de TV: 16 
Documentais:       105 
Telefilmes:         7 
Longametraxes en fase de producción:           12 
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LONGAMETRAXES PRODUCIDAS 
2001-2002 
 

LENA O BOSQUE ANIMADO 

  

AS BELAS DURMINTES CANÍCULA 

 
 

O ALQUIMISTA IMPACIENTE DÍAS DE VODA 
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OS LUNS Ó SOL TRECE BALADADAS 

  

 

ILEGAL O LAPIS DO CARPINTEIRO 

  

  

ROMASANTA O AGASALLO DE SILVIA 
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A Lei 6/1999, de 1 de setembro, do audiovisual de Galicia, 
establece no seu artigo 9º que “para a potenciación institucional 
das accións tendentes ó desenvolvemento do sector audiovisual de 
Galicia, as administracións e entidades interesadas convirán a 
constitución do Consorcio Audiovisual de Galicia”.  

Así, o 16 de outubro de 2001, a Xunta de Galicia, a través da 
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo e a 
Consellería de Economía e Facenda, a Compañía de Radio 
Televisión de Galicia e as 4 Deputacións Provinciais galegas, 
acordaron mediante un protocolo de intencións a constitución do 
mesmo, que nace coa vontade de servicio ó sector audiovisual 
galego para poder desenvolve-los seus obxectivos co máximo rigor, 
así como para impulsa-la integración competitiva no sector 
audiovisual nacional e internacional. 

O Consorcio Audiovisual de Galicia nace coa intención de 
incorporar e, na medida do posible, reorganiza-lo labor dos 
distintos axentes relacionados co sector; por iso forman 
inicialmente parte do mesmo as institucións antes mencionadas, 
quedando pendente a incorporación de calquera outra 
organización, sen ánimo de lucro, relacionada ou interesada na 
consolidación e no desenvolvemento do sector audiovisual de 
Galicia. 

É igualmente obxectivo constituírse nun elemento áxil, con cada vez 
maior dotación económica, que permita levar á práctica todas 
aquelas accións e estratexias necesarias, demandadas e 
consensuadas co sector, que teñan as súas consecuencias prácticas 
no curto-medio prazo. 

O Consello de Dirección foi constituído o 21 de novembro de 
2002, e nesa data reuniuse por primeira vez. Na mesma reunión 
designáronse os membros da Comisión Executiva, a proposta das 
institucións representadas no Consello de Dirección, e quedou 
aprobada a súa constitución.  
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ACTIVIDADES DO CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA  

Dende o inicio o ano pasado das actividades do Consorcio 
puxéronse en marcha iniciativas que responden a demandas 
históricas do sector audiovisual galego e outras que se 
consideraron convenientes para fomenta-lo desenvolvemento e a 
consolidación do noso audiovisual e dos seus profesionais, non só 
no ámbito da Comunidade Autónoma, senón tamén no resto do 
Estado e a escala internacional. 

 

 

 

O 3 de marzo de 2003, celébrase unha reunión extraordinaria do 
Consello de Dirección, onde queda aprobado o primeiro plan de 
actividades, correspondente ó exercicio do 2003, que se estructura 
en función dos seguintes epígrafes: 

1. Funcionamento 

2. Promoción 

3. Formación 

4. Film Commission 

5. Relacións 

6. Varios 
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FUNCIONAMENTO  

Dende o 7 de abril de 2003, o Consorcio Audiovisual de Galicia 
desenvolve as súas actividades no domicilio que establece o artigo 
5, punto 1, dos seus Estatutos: Rúa do Hórreo, nº 61 en Santiago 
de Compostela. 

A creación da imaxe corporativa, fundamental para a identificación 
do Consorcio, e da páxina web, como instrumento de consulta e 
de información para o sector, foron dous procesos imprescindibles 
para o bo funcionamento da entidade.  

O manual de imaxe corporativa do Consorcio Audiovisual de 
Galicia foi presentado á Comisión Executiva na reunión do pasado 
9 de xuño de 2003. 

No tocante á páxina web, continúase co proceso de dotación de 
contidos. Durante a súa etapa en construcción, foi un dos soportes 
de difusión das actividades xa postas en marcha polo Consorcio, 
como o Programa Curtas 03 ou as bolsas formativas. 

En canto a este tema, cómpre resalta-lo acordo coa Compañía de 
Radio Televisión de Galicia, polo que se autoriza a utilización, por 
parte do Consorcio Audiovisual de Galicia, dos fondos 
audiovisuais e documentais que contén a páxina web da CRTVG, 
co obxectivo da difusión e do fomento da imaxe de Galicia no eido 
da producción audiovisual. 

Máis de 3000 foron as persoas que consultaron a web dende o 
mes de xuño de 2003.  

A marca denominativa Consorcio Audiovisual de Galicia xa está 
rexistrada ante a Oficina de Patentes e Marcas e tamén se 
rexistraron os dominios cagalicia.org e 
consorcioaudiovisualdegalicia.org. 

Así mesmo, iniciáronse as xestións para que a marca mixta Curtas, 
que denomina o proxecto de difusión das curtametraxes galegas 
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que leva a cabo o Consorcio Audiovisual coa colaboración da 
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo e do 
Centro Galego de Artes da Imaxe, sexa rexistrada. 
 
O regulamento de réxime interno é fundamental para o bo 
funcionamento desta entidade, e é por iso polo que se está a 
elaborar e en breve levarase ó Consello de Dirección. 

 

PROMOCIÓN 

Plan de promoción da curtametraxe galega – Curtas 03 

 
O programa Curtas 03, realizado en colaboración coa Consellería 
de Cultura, Comunicación Social e Turismo - a través da Dirección 
Xeral de Comunicación e Audiovisual  e do Centro Galego de 
Artes da Imaxe – ten a súa xénese na constante demanda de axuda 
por parte das productoras audiovisuais na distribución e na 
difusión das curtametraxes, pois neste campo as opcións para facer 
estas accións son case que nulas.  
 
Por medio de resolución publicada o 23 de maio no Diario Oficial 
de  Galicia, convocouse un concurso dirixido a productoras 
audiovisuais galegas que produciran algunha curtametraxe entre o 
1 de xaneiro de 2001 e o 31 de decembro de 2002. 
 
A resolución garante que tódalas curtametraxes seleccionadas se 
exhibirán na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de 
Compostela, Vigo e Ferrol e que se lles aboará ás productoras por 
cada un destes pases a cantidade de 105 €, na procura de 
colaborar nos custos de face-la copia que a productora porá a 
disposición do programa, durante dous anos, para a súa 
promoción e distribución. 
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Coas curtametraxes seleccionadas elaboráronse dous catálogos: o 
primeiro para a súa distribución na Comunidade Autónoma 
galega, e o segundo destinado á promoción nacional e 
internacional das curtametraxes galegas, sendo os seus 
destinatarios os festivais máis importantes a nivel nacional e 
internacional; mercados adecuados ó tipo de curtametraxes que 
van incluídos no programa; organismos máis representativos no 
campo do audiovisual; directores xerais, directores de 
programación e directores de contidos das principais televisións 
nacionais e autonómicas; organismos iberoamericanos 
representativos deste sector; prensa xeral galega; prensa 
especializada a nivel nacional e, en xeral, contactos de interese 
neste eido. 

Curtas 03 exhibiuse xa en distintas localidades galegas: 

- Nas Xornadas de cine e vídeo en Galicia – Xociviga no 
Carballiño (Ourense).  

- Na Coruña exhibiuse no Centro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI) os días 20 e 21 de outubro 

- En Santiago de Compostela programouse no festival 
cinematográfico Cineuropa, en colaboración co Concello de 
Santiago de Compostela 

- En Ourense, visionouse o Curtas 03 no Festival Internacional 
de Cine Independente de Ourense, o día 8 de novembro.  

Está prevista a súa emisión en Lugo, Ferrol, Vigo e Pontevedra, 
cumprindo co establecido na resolución de exhibir Curtas 03 nas 
sete grandes cidades de Galicia. 
Así mesmo recibíronse numerosas solicitudes de información de 
diversos concellos galegos, así como de diferentes organismos 
nacionais e internacionais e festivais de diverso ámbito, algúns dos 
cales xa formularon invitacións para a participación destas 
curtametraxes nas súas vindeiras edicións. 
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Taller de Desenvolvemento de Proxectos Audiovisuais en Galicia 

 
Para mellora-la calidade dos productos audiovisuais galegos, 
dende o inicio do proceso creativo ata a súa comercialización, o 
Consorcio Audiovisual de Galicia puxo en marcha un Taller de 
Desenvolvemento de Proxectos Audiovisuais, que comezou a 
funcionar de forma experimental no 2003.  
 
Esta iniciativa, pioneira en Galicia, xorde tralo estudio realizado 
sobre as necesidades e as debilidades que presenta na actualidade 
o noso sector audiovisual e establécese de cara a que os seus 
productos acaden un nivel axeitado para a súa presencia e venta 
nos mercados nacionais e internacionais. O proxecto baseouse en 
experiencias e en modelos xa establecidos no resto de Europa e 
supón a resposta do Consorcio ó sector da producción para a 
consecución dun fin común: que o producto audiovisual galego 
sexa atractivo nos circuítos comerciais de fóra da Comunidade 
Autónoma. 
 
O Taller inclúe medidas prácticas que se axustan á realidade dos 
creadores e dos productores e abarca aspectos do 
desenvolvemento creativo, o financiamento,  os aspectos legais, o 
marketing e a distribución dun proxecto audiovisual. De inscrición 
gratuíta, o Taller oriéntase a empresas ou a profesionais con 
proxectos en fase de desenvolvemento e que conten con vocación 
comercial, ós que se lles brinda o apoio de especialistas en 
desenvolvemento para levar adiante os seus proxectos dun modo 
eficaz e rápido. 
A estructura do Taller dividiuse en 5 módulos, que abarcaron 
dende o 29 de setembro ata o 15 de decembro, da seguinte 
forma: os dous primeiros, de Desenvolvemento de Guións, o III un 
Seminario sobre Financiamento, o IV un Seminario de Marketing e 
Distribución, finalizando cunha Sesión de Pitching na que se lles 
ofreceu ós participantes do taller unha plataforma industrial para 
presenta-los seus proxectos e a oportunidade de establecer 
contactos valiosos para a súa futura traxectoria profesional. 
 
As xornadas incluíron sesións de mañá, impartidas por expertos 
provenientes da industria e con experiencia no mercado, e sesións 
de tarde, nas que os participantes no taller traballaron cos titores 
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nos seus propios proxectos, en grupos reducidos e de forma 
individual.  
 
Programa Raíces 

O pasado 18 de marzo de 2003, en Ushuaia (Arxentina), asinouse 
un acordo marco entre o Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA) arxentino, o Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA) do Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte e as 
Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Canarias, Cataluña, Galicia, País Vasco e 
Comunidad Valenciana. 
 

O obxectivo deste acordo é a promoción dunha cinematografía 
común sustentada nas raíces que os arxentinos recoñecen nestas 
autonomías. 
 
Con este fin os asinantes comprometéronse a desenvolver 
actividades dirixidas a promove-la integración das súas respectivas 
cinematografías; desenvolver acordos específicos, sustentables e 
perdurables; fomenta-los relatos que poidan servir para sustento 
argumental de produccións audiovisuais; realizar buscas e 
concursos de argumentos e de guións factibles de ser 
coproducidos; promove-la coproducción; fomenta-la distribución, 
a exhibición e o intercambio entre as súas respectivas 
cinematografías; promove-la cooperación para a busca, a 
restauración e a preservación do patrimonio audiovisual e 
cinematográfico, así como os estudios, a promoción e difusión dos 
mesmos; e promoveranse mostras das respectivas cinematografías 
co fin de promove-lo desenvolvemento dun mercado común 
cinematográfico. 
 
O Consorcio Audiovisual é o intermediario da Comunidade 
Autónoma de Galicia co INCAA, o ICAA, os productores, a 
embaixada española en Arxentina, etc. para a concreción de citas 
e de accións. 
 
Os días 26 e 27 de xuño de 2003, celebrouse en Madrid a 
segunda reunión do Proxecto Raíces, dentro do marco do Festival 
Iberoamericano de Villaverde, na que se ratificaron os fundamentos 
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enunciados no compromiso subscrito na cidade de Ushuaia o 18 
de marzo de 2003.  
 
Coincidindo coa celebración da 51ª edición do Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián, o 22 de setembro 
mantívose nesta cidade a reunión do Comité de Seguimento do 
programa Raíces, do que o Consorcio Audiovisual de Galicia é 
membro. Nesta reunión traballouse na definición e na organización 
da Semana de Cine Galego en Bos Aires, a celebrar entre o 3 e o 
10 de decembro do presente ano e da que se informa máis 
adiante. 
 
O pasado 10 de novembro, o xerente do Consorcio desprazouse a 
Huelva para asistir á terceira reunión do plenario do programa 
Raíces, celebrada nesta cidade coincidindo co Festival de Cine 
Iberoamericano.  
 
Nesta reunión informouse sobre o estado actual dos proxectos 
galegos en coproducción con Arxentina, sobre as xestións levadas 
a cabo para a organización da Semana de Cine Galego en Bos 
Aires e sobre a programación da mesma. 
 
Semana de Cine Galego en Bos Aires 
 
Do Programa Raíces xorde a iniciativa 
de realiza-la Semana de Cine Galego 
en Bos Aires, celebrada entre o 3 e o 
10 de decembro de 2003. Seguindo a 
liña do acordo, o obxectivo deste 
evento foi fomenta-la exhibición e a 
intercomunicación entre países e 
culturas diferentes, a través das súas 
respectivas cinematografías.  
 
Para a organización desta Semana de 
Cine contouse coa colaboración da 
Consellería de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo, do INCAA, do ICAA, 
da Embaixada de España en Bos Aires, 
da Sociedade Anónima de Xestión do 
Plan Xacobeo, da Consellería de 
Emigración, do Centro Galego de Artes 



 
MEMORIA AUDIOVISUAL 2003 

 

- 98 - 

da Imaxe, do programa Raíces e do Canal 7 arxentino. 
 
Ó longo da Semana de Cine proxectáronse once longametraxes e 
seis documentais de producción galega, representativos do 
audiovisual máis recente realizado en Galicia, así como de catro 
curtametraxes do programa Curtas 03 do Consorcio Audiovisual. 
 
Con motivo da Semana desprazouse á Arxentina, entre o 2 e o 7 
de decembro, unha delegación composta por 22 persoas entre 
representantes institucionais, productores, directores e actores. 
 
Durante estes días non só se atenderon as presentacións das 
longametraxes, curtametraxes e documentais programados senón 
que se mantiveron encontros intersectoriais entre os representantes 
do sector audiovisual galego e productores, directores, exhibidores, 
distribuidores, curtametraxistas e documentalistas arxentinos, coa 
fin de senta-las bases para futuras relacións empresariais entre 
ámbolos dous países. 
 
Nestes encontros fixéronse os primeiros contactos entre profesionais 
e foron presentados ós representantes do sector audiovisual galego 
máis de 50 proxectos, superando con creces os obxectivos 
inicialmente previstos. 
 

Axudas para estreas fóra da Comunidade Autónoma 

Co obxectivo de promove-lo producto audiovisual galego fóra da 
nosa Comunidade Autónoma e como medida de apoio ás 

productoras galegas na comercialización 
dos seus productos, o Consorcio 
Audiovisual de Galicia publicou, o 
pasado 14 de outubro no Diario Oficial 
de Galicia nº 199, o anuncio da 
resolución do 1 de outubro de 2003 
pola que se anuncia a convocatoria de 
axudas para o apoio a estreas de 
longametraxes cinematográficas fóra da 
Comunidade Autónoma de Galicia.  

 
O obxectivo desta iniciativa é apoia-lo sector galego, que emerxe 
nos mercados nacionais e internacionais, colaborando na posible 
ampliación dos plans de distribución e de promoción iniciais das 
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productoras beneficiarias, así como posibles ingresos económicos. 
Así mesmo, preténdese apoiar actuacións que beneficien a imaxe 
do cine galego no exterior. 
 
As axudas, que poden ser ata un máximo de 12.000 € por estrea, 
están dirixidas a produccións galegas estreadas entre o 1 de 
xaneiro e o 31 de decembro de 2003. A contía colaboraría a 
cubri-los gastos relacionados coa promoción das longametraxes 
nos medios de comunicación, coa elaboración de material gráfico 
como carteis e folletos, coa tirada de copias, cos traslados do 
equipo de producción e/ou artístico e cos servicios de prensa. 
 
O prazo para presenta-las solicitudes para estas axudas remataba 
o 19 de decembro e a contía destinada polo Consorcio foi de 
120.000 €. 
 
A estas axudas presentáronse 5 empresas galegas e cada unha foi 
beneficiaria de 10.000 euros por cada proxecto e estrea. A contía 
final adxudicada foi de 100.000 euros. 
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FORMACIÓN 
Bolsas formativas 

Para promove-la actividade profesional e a creación de emprego 
no sector audiovisual galego, o Consorcio Audiovisual de Galicia 
convocou bolsas formativas mediante resolución publicada o 
pasado 3 de xullo no Diario Oficial de Galicia nº 128. 
 
Con estas bolsas perséguese a profesionalización do sector, 
podendo se-las mesmas tanto de estudio como de 
perfeccionamento no campo audiovisual. Estas axudas cobren 
cursos e outras actividades formativas con contidos audiovisuais, 
que se impartan tanto en España como no estranxeiro e están 
dirixidas a licenciados, diplomados, técnicos superiores, técnicos e 
profesionais do sector audiovisual.  
 
O prazo para a presentación de solicitudes rematou o 15 de 
setembro. Recibíronse 52 solicitudes que foron avaliadas por unha 
Comisión de Selección, que se reuniu o pasado 23 de outubro e 
que, seguindo os criterios establecidos na resolución (currículo do 
solicitante, interese da actividade proposta, adecuación da 
actividade formativa ás necesidades do sector audiovisual galego e 
traxectoria académica e/ou profesional do solicitante) valoraron as 
solicitudes presentadas, decidindo que foran 11 as persoas 
beneficiarias das bolsas do Consorcio Audiovisual de Galicia, 
seguindo o criterio de interese estratéxico para o sector. 
 
 

Plan de formación – AU 2003 

AU 2003 – Audiovisual nas aulas é 
un proxecto experimental que o 
Consorcio Audiovisual, en 
colaboración coa Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, vai promover no actual 
curso 2003-2004, co fin de contribuír a paliar o que o sector 
audiovisual galego asume como unha das súas grandes carencias 
históricas: a falta de complicidade por parte do seu público 
natural, manifestada na escasa repercusión acadada polas súas 
longametraxes nas pantallas propias, que nalgún caso chega a 
niveis preocupantes. 
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AU 2003 – Audiovisual nas aulas é unha iniciativa que prevé 
facilita-la información necesaria a través de cadernos, fichas ou 
unidades didácticas; ademais do visionado de obras, o contacto 
directo cos seus creadores e as súas factorías, o coñecemento das 
institucións públicas e privadas que en Galicia lle competen ó 
audiovisual. 
 
Este plan componse de varias fases a desenvolver 
cronoloxicamente:  
 
Fase A: Formación de Monitores en Audiovisual, que aplicarían o 
Plan nos centros e lugares seleccionados en colaboración co 
profesorado asignado, ó tempo que se cualificarían como 
especialistas no tema. O curso comporase de 120 horas lectivas 
repartidas en varios módulos de contidos. Será impartido por 
especialistas, na súa maior parte provenientes do propio sector, e 
primará a difusión da realidade audiovisual propia, incluíndo o 
coñecemento das empresas, colectivos profesionais e institucións 
que entenden do mesmo en Galicia. Haberá tamén visitas a 
televisións, productoras, rodaxes e institucións.  
 
Fase B: Aplicación concreta do Plan nos centros previamente 
seleccionados de acordo a criterios plenamente establecidos, que 
primarán a circunstancia territorial, demográfica, as experiencias 
previas dos centros no terreo audiovisual e o propio interese dos 
mesmos en levar a cabo o Plan. 
 
Fase C: Balance do Plan. Promoverase un acto final en Santiago 
de Compostela con asistencia de tódolos alumnos participantes. 
O proxecto AU 2003 – Audiovisual nas Aulas nace nunha primeira 
fase de forma experimental e aplicarase nun mínimo de 10 centros 
e nun máximo de 20. 
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FILM COMMISSION 

Servicios prestados pola Galicia Film 
Commission (GFC) : 

Galicia Film Commission deulle resposta a diversas solicitudes de 
información e de servicios solicitados por empresas do sector 
audiovisual, que pasamos a enumerar a continuación. 

- Solicitude de información e de servicios da empresa de 
producción audiovisual DYGRA Films para a súa 
longametraxe “Os mortos van de présa”. 

- Solicitude de información e de servicios da empresa de 
producción audiovisual Lorelei Produccións, para a súa 
longametraxe “O agasallo de Silvia”. 

- Solicitude de información e de servicios da empresa de 
producción audiovisual Dolores Pictures dos Estados Unidos. 

- Solicitude de información e de servicios dunha empresa 
estadounidense de producción audiovisual, a través da súa 
axudante de producción, Sonya Peco. 

- Solicitude de información e de servicios do director Peter 
Greenaway para a gravación da segunda parte da triloxía 
“Las maletas de Tulse Luper”, macroproxecto europeo que 
está coproducido en parte pola empresa española ABS 
Production Barcelona, xunto a outras compañías do Reino 
Unido, Italia, Luxemburgo e Hungría. 

- Solicitude de información e de servicios que ofrece GFC de 
Sara Tyler da revista Variety, para a inclusión desta 
información no especial “Locations” desta revista, que 
consta de 32 páxinas a cor. 

- A empresa Continental Producciones S.A., solicitou os 
servicios de GFC para acada-lo permiso de gravación no 
interior da Igrexa da parroquia de Rodís, no municipio de 
Cerceda, e no cemiterio que está a carón desta. Requiríase 
este servicio para a gravación da longametraxe, "A vida que 
che espera" dirixida por Manuel Gutiérrez Aragón. 
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- Hyunmy Lee, en nome dunha productora que quere gravar 
un anuncio publicitario para a potenciación dos dereitos dos 
nenos. Solicitaba, para a gravación en Benposta, dous 
directores de producción galegos que respondesen ás súas 
demandas. A GFC mandóulle-lo currículo vitae de dous 
profesionais en resposta á súa solicitude. 

- A BBC demandou os servicios de GFC para axiliza-la 
solicitude dos permisos de rodaxe que necesitan para face-
lo monográfico sobre o transcantábrico que vai ser emitido 
polo seu programa “Holyday”. Estes permisos de rodaxe son 
para Santiago de Compostela e Ribadeo. 

Outras actuacións desenvolvidas por GFC foron: 

- Posta en contacto con Xavier Perrin, representante do 
Festival Céltico (Quimper). 

- Dende GFC mantense un contacto permanente con Spain 
Film Commission. Deste contacto xurdiu a introducción de 
GFC na Guía da Spain Film Commission.  

- Informe sobre os requisitos de ingreso na Spain Film 
Commission e na Asociación de Film Commissioners 
Internacional (AFCI). 

- Colaboración coa Compostela Film Commission. 

- Tamén hai que destaca-la producción totalmente en Galicia 
do último traballo do director José Luis Garci, titulado “Hotel 
Danubio”, que contou co apoio loxístico da Galicia Film 
Commission. 

A Galicia Film Commission puxo a súa infraestructura a disposición 
do xenial director de cine Bigas Luna, para a gravación de imaxes 
do seu espectáculo audiovisual “Comedias Bárbaras”, baseada na 
obra de Valle-Inclán. 

Gracias ás xestións da oficina do audiovisual galego, logrouse, 
para a producción cinematográfica da empresa Pórtico de 
Comunicaciones “La promesa”, a infraestructura necesaria para os 
ensaios do equipo artístico, entre o que destaca a actriz Carmen 
Maura. 
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GFC realiza un seguimento continuo das distintas produccións que 
se levan a cabo en Galicia, tanto se se trata de productoras 
galegas como doutras que elixen Galicia para levar adiante os 
seus proxectos cinematográficos, coa finalidade de colaborar e 
ofrecer tódolos servicios posibles: “Dentro e fóra do camiño”, 
documental de Filmanova e CTV, “Ojos que no ven” proxecto da 
productora IJV, “Don Rodrigo” comedia de UMA UMA 
Producciones, “Mar adentro” de Alejandro Amenábar, 
“Romasanta” de Filmax Producciones, “El hereje” de José Luis 
Cuerda, “Camiño de Santiago” documental de Adivina 
Producciones e Editorial Compostela e “La mala educación” de 
Pedro Almodóvar, coas productoras Filmanova e El Deseo. 

A canle pública xaponesa NHK, levou a cabo unha serie de 
programas en directo arredor de toda España, en cidades 
consideradas Patrimonio da Humanidade. En Galicia puxéronse en 
contacto coa GFC para a busca de apoio e axuda con presencia 
física no lugar de rodaxe.  

A importancia deste proxecto radica na campaña gratuíta feita en 
Xapón sobre o Camiño de Santiago e a repercusión que isto ha 
traer para o turismo en Galicia. 

Órganos de interactuación de Galicia Film Commission : 

Galicia Film Commission ten como función principal, amosarlle ás  
productoras as posibilidades de Galicia como lugar de rodaxe. No 
desempeño desta función, establecida na Lei 6/99 e no decreto 
294/2002, GFC interactuou cos seguintes organismos. 

Turgalicia: Traballouse na consecución dun convenio con 
Turgalicia para a utilización dos datos dos que dispón este 
organismo, para o cumprimento da súa función de promoción do 
turismo. Estes datos abranguen dende arquivos fotográficos, que 
contén a súa páxina web, ata datos xerais de Galicia como a 
poboación en cada provincia, etc.  

Centro Multimedia de Galicia: Estudiouse a posibilidade de 
colaborar co Centro Multimedia de Galicia, debido á oferta de 
formación que leva a cabo, e tamén polos servicios de vídeo 
conferencia que presta.  
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Deputacións: Traballouse en facilita-la formación de oficinas de 
promoción de rodaxes en cada unha das deputacións provinciais. 
Será un paso máis para incentiva-los concellos a crear film 
commissions propias.  

CRTVG: Estudiouse a posibilidade de colaboración para ter acceso 
a material vídeo-fotográfico de localizacións, co obxectivo de 
poder dota-la GFC con información de utilidade para os 
productores que queiran vir a Galicia. 

A Igrexa: Iniciáronse contactos co Arcebispado de Santiago de 
Compostela de cara á obtención de permisos de rodaxe. 
Igualmente, estase a estudiar a posibilidade dun acordo, posto que 
o Arcebispado é a entidade que outorga os permisos de  gravación 
na Catedral, un dos lugares máis demandados na actualidade, así 
como toda a súa zona de influencia. Esta acción sería clave para 
chegar a acordos cos distintos bispados galegos, que son a chave 
para poder acceder ás localizacións monumentais eclesiásticas.   

Xornadas sobre as oficinas de promoción de rodaxes  

Para desenvolve-las funcións da GFC, e aproveitando o incremento 
das rodaxes e a notabilidade dos últimos directores e actores que 
viñeron a Galicia, como Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, 
Javier Bardem, Carmen Maura e un longo etcétera, considerouse 
propicio levar a cabo en cada unha das provincias galegas unhas 
xornadas sobre as oficinas de promoción de rodaxes en Galicia. 

Nestas xornadas, dirixidas especificamente ós concellos e ó sector 
empresarial de interese, explicáselles ós concellos galegos a 
utilidade que lles pode reportar ofertarlle á industria audiovisual a 
realización de rodaxes e de produccións en Galicia, tanto dende o 
punto de vista económico e de xeración de emprego como de 
difusión da imaxe; co conseguinte efecto multiplicador noutros 
sectores como o turístico. 

As xornadas divídense en tres partes: 

- Análise das oficinas de promoción das rodaxes como 
ferramenta de desenvolvemento local.  

- Análise dos organismos máis representativos neste campo. A 
AFCI (Asociación de Film Commissioners International), a 
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SFC (Spain Film Commission) e a GFC (Galicia Film 
Commission). 

- Mesa redonda con expertos do sector que falaron acerca 
das utilidades que representan os servicios destas oficinas. 

As xornadas están organizadas polo Consorcio Audiovisual de 
Galicia, a través de Galicia Film Commission, e o 20 de novembro 
realizouse a primeira, en colaboración coa Deputación de 
Pontevedra. 

 

Spain Film Commission 

É a entidade que agrupa as oficinas españolas de 
promoción de rodaxes.  

No curso da Asemblea de Alacante nomeouse o 
xerente do Consorcio Audiovisual de Galicia, en representación de 
Galicia Film Commission, como novo vicepresidente, que se une ás 
vicepresidencias ocupadas xa por Barcelona Plató FC, Málaga FO, 
e Canarias FC.  

O 20 de novembro de 2003, Galicia foi a sede da reunión da 
xunta directiva da Spain Film Commission, á que acudiron tódolos 
seus membros. 

O martes día 8 de abril quedou constituída ante notario a 
Fundación Madrid Film Commission. Os seus fundadores son 
FAPAE, representada por Eduardo Campoy; EGEDA, representada 
por Enrique Cerezo; e Spain Film Commission, representada por 
Carlos Rosado. Na composición do Padroado, ademais do 
presidente da Spain FC, nomeáronse dous representantes desta 
institución, atendendo a equilibrios territoriais. Un dos 
nomeamentos recaeu no vicepresidente da Spain FC e xerente do 
Consorcio Audiovisual de Galicia, Ignacio Varela. 
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AFCI 

Fórmase parte da Asociación Internacional de Film Commissioners, 
despois de solicitarlle a inclusión correspondente ó máximo 
organismo desta entidade. 

 

 

RELACIÓNS 

O Consorcio Audiovisual de Galicia, en cumprimento do seu 
obxectivo de impulsa-la integración competitiva do noso propio 
sector no nacional e no internacional, considera fundamental o 
establecemento de relacións con todos aqueles organismos que 
poidan, a través da súa experiencia, colaborar no fortalecemento 
da industria audiovisual galega. 

Colaboración coa Academia Galega do Audiovisual 

 

 

 

Dende o inicio da súa actividade o Consorcio Audiovisual de 
Galicia colabora coa Academia Galega do Audiovisual nalgunha 
das súas iniciativas, como:  

Foro Academia Aberta 

O Foro Academia Aberta nace co propósito de lle dar cabida a 
tódalas categorías profesionais integrantes da Academia Galega 
do Audiovisual, facendo desta unha actividade anual onde se 
expoña a situación xeral do sector, problemáticas, solucións, etc.  

Durante os pasados días 9, 10 e 11 de abril, actores, 
escenógrafos, directores, guionistas, exhibidores, productores, etc. 
reuníronse en mesas abertas ó diálogo e ó debate, que se 
celebraron no Hotel Palacio do Carme en Santiago de 
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Compostela, con entrada libre para todo profesional ou estudiante 
do sector. 

Premios Mestre Mateo 

Despois de seis edicións, a Academia Galega do Audiovisual, 
representante de tódolos profesionais do sector, asume por 
primeira vez a organización dos Premios do Audiovisual Galego, 
que pasan a denominarse Premios Mestre Mateo. 

Para esta edición, a Academia Galega do Audiovisual contou coa 
colaboración da Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo da Xunta de Galicia e do Consorcio Audiovisual de 
Galicia. 

Tamén se implicou a CRTVG emitindo a gala co fin principal de lle 
dar a coñece-los nosos productos e profesionais ó gran público 
galego. 

A gala dos Premios Mestre Mateo foi o sábado 7 de xuño, no 
Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, en Santiago de 
Compostela. 

 

Incorporación na Academia de Cine Europeo (European Film 
Academy)  

A Academia de Cine Europeo é unha 
institución conformada polos 
profesionais de tódolos campos do 
cine máis destacados de Europa. O fin 
máximo que persegue é a promoción 
e a defensa do cine europeo.  

Tódolos anos, a Academia de Cine Europeo leva a cabo os 
prestixiosos premios EFA (European Film Academy), co obxectivo de 
recoñecer en cada campo os profesionais do cine máis 
sobresaíntes. 

Dende o Consorcio Audiovisual de Galicia establecéronse 
contactos para a entrada nesta Institución, atopándonos en fase de 
solicitude de admisión. 
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Cined@ys Europe 2003 

 O Consorcio Audiovisual de Galicia adheriuse ó Cinedays 2003, 
iniciativa impulsada pola Comisión Europea, que busca espertar na 
xuventude o interese por un cine, o europeo, cheo de riqueza 
cultural e artística.  

Para isto, levouse a cabo a distribución de material promocional 
do programa Cinedays e, en colaboración co Centro Galego de 
Artes da Imaxe, os días 20 e 21 fíxose como acto específico do 
programa Cinedays, unha exhibición de curtas europeas, en 
concreto as do programa Curtas 03.  

O Cinedays contou neste ano coa participación dunhas 600 
entidades de 24 países, que colaboraron de maneira diversa a 
través de accións de exhibición, promoción, organización de mesas 
redondas, debates, clases de cine, concursos, etc.  

Todas estas accións leváronse a cabo dende o 10 de outubro de 
2003 ata o 24 dese mesmo mes, simultaneamente en toda 
Europa. 

 

Colaboración co Festival Internacional de Cine Independente de 
Ourense 

Dende os primeiros días de funcionamento, o 
Consorcio Audiovisual de Galicia colabora co 
sector audiovisual galego e cos responsables da 
organización do Festival Internacional de Cine 
Independente de Ourense para acordar accións 
conxuntas que permitan convertelo nun referente 
nacional e internacional, proporcionándolle 
ademais asesoramento técnico ós organizadores 
do mesmo. 

Para esta VIII edición, celebrada do 8 ó 15 de novembro, o 
Consorcio Audiovisual de Galicia asinou o pasado 22 de outubro 
un convenio de colaboración co Consorcio para o Festival 
Internacional de Cine Independente de Ourense por importe de 
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18.000 €, coa finalidade de colaborar na organización de 
actividades. 

Dentro da programación do Festival, incluíuse a proxección das 
curtametraxes dos catálogos do programa Curtas 03 do Consorcio 
Audiovisual de Galicia. 

 

Comisión de coordinación institucional e co sector 

O Consorcio Audiovisual de Galicia, en cumprimento do seu 
obxectivo de servicio ó sector audiovisual galego, mantén dende o 
primeiro día contacto permanente coas asociacións e entidades 
máis representativas do mesmo, de maneira que permite levar a 
cabo tódalas súas actuacións de forma coordinada co sector. 

Ademais mantense unha constante comunicación vía correo 
electrónico cos representantes do sector audiovisual, programando 
as nosas actividades e proxectos de forma consensuada co sector e 
enviándolle toda aquela información que puidera ser do seu 
interese. 

Así mesmo, dende o mes de abril, mantivéronse reunións con 
representantes das empresas do sector, das universidades galegas, 
dos organismos do sector audiovisual, e con estudiantes que 
acudiron ó Consorcio na procura de información sobre o sector 
audiovisual galego, ademais de con representantes da 
administración local, da autonómica e da nacional (ICAA, ICEX, 
Programas Media e Ibermedia, etc.). 

 

Media Desk Spain  

Dende o inicio de funcionamento do Consorcio Audiovisual de 
Galicia, establecéronse os contactos necesarios para que o 
Consorcio actúe como axente difusor dos programas Media e 
Ibermedia en Galicia, e así favorecer que as empresas galegas 
accedan a outras tipoloxías de axudas distintas ás que ofrece a 
propia Comunidade Autónoma. 
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Cumprindo co compromiso de servicio ó sector audiovisual galego, 
o 6 de xuño de 2003 organizáronse sesións personalizadas co 
director de Media Desk Spain, Jesús Hernández, para que aquelas 
productoras galegas que tiveran previsto presentarse á 
convocatoria de axudas do Programa Media Plus da Unión 
Europea puideran aclara-las súas  dúbidas sobre esta convocatoria 
de axuda. Foron 8 as empresas que asistiron a estas reunións. 

O Consorcio Audiovisual de Galicia foi a sede onde se celebrou a 
reunión de coordinación das Oficinas Media en España o pasado 
4 de xullo de 2003, que contou coa presencia do xerente do 
Consorcio Audiovisual de Galicia como convidado. 

 

Programa Ibermedia 

O Consorcio Audiovisual de Galicia estivo presente, convidado 
pola Secretaría Executiva da Cinematografía Iberoamericana 
(SECI), na XII Reunión Ordinaria da Conferencia de Autoridades 
Cinematográficas de Iberoamérica (CACI) e na V Reunión 
Extraordinaria do Comité Intergubernamental de Ibermedia (CII), 
que tiveron lugar en Óbidos (Portugal) do 22 ó 24 de xuño de 
2003. A presencia do Consorcio Audiovisual de Galicia nestas 
reunións persegue o obxectivo de constituírse en instrumento de 
información, achegamento e intermediación do sector audiovisual 
galego ó programa Ibermedia. 

Os países membros convidados a estas reunións foron: Arxentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, España, México, Perú, Chile, 
Portugal, Uruguai, Venezuela e Puerto Rico, ademais de Costa Rica 
(como país observador) e a Comisión Europea (como organismo 
internacional convidado). 

Entre os temas da V Reunión Extraordinaria do Comité 
Intergubernamental de Ibermedia (CII) propúxose a creación dunha 
ventá Ibermedia en Galicia, así como a celebración da reunión da 
Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica 
(CACI) en Santiago de Compostela no 2004, coincidindo co Ano 
Santo Compostelán e Xacobeo 04. 
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O pasado 2 de outubro, celebrouse en Madrid o V Aniversario do 
Programa Ibermedia, ó que asistiu o xerente do Consorcio e no 
que se concretou a reunión do próximo ano en Santiago de 
Compostela. 

 

Comités Comisión Europea 

O pasado 10 de marzo, na “Conferencia de Asuntos Relacionados 
coas Comunidades Europeas”, as Comunidades Autónomas 
acadaron un novo acordo coa Administración Xeral do Estado para 
articula-la súa participación nos asuntos comunitarios europeos no 
ámbito dos Comités da Comisión Europea.  

Dende a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 
da Xunta de Galicia, designouse ó xerente do Consorcio 
Audiovisual de Galicia como responsable sectorial para os 
seguintes comités: 

a. Comité de aplicación do programa de estímulo ó 
desenvolvemento e á distribución de obras audiovisuais 
europeas (Media II / 1996 – 2000). 

b. Comité de aplicación do programa de estímulo ó 
desenvolvemento, á distribución e á promoción de obras 
audiovisuais europeas (Media Plus - Desenvolvemento, 
distribución e promoción / 2001-2005). 

O xerente do Consorcio Audiovisual de Galicia, en representación 
da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, asistiu 
o pasado 17 de decembro a unha reunión de avaliación e 
seguimento da participación autonómica nos comités da Comisión 
Europea, xunto cos responsables de distintos comités das áreas de 
industria, agricultura, familia, economía e cultura. 

 

Convenio co Concello de Santiago de Compostela 

O establecemento deste convenio entre o Consorcio e 
o Concello optimiza as relacións entre os 
departamentos operativos que deles dependen. O 
obxectivo do convenio é desenvolver actividades e 
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incentivos para consolida-lo sector audiovisual; para iso 
deseñaranse operativos, medidas e eventos relacionados co 
fornecemento do tecido empresarial destas industrias culturais.  

Tanto o Consorcio como o Concello amosan o seu interese en 
colaborar conxuntamente, segundo convenios que se desprendan 
deste Convenio Marco, contando cos sectores socioeconómicos 
para asegura-la innovación e a modernización dese sistema 
productivo. 
 

51ª edición do Festival Internacional de Cine de San Sebastián 

A promoción do audiovisual galego, a 
presencia da longametraxe Ojos que no ven – 
coproducida pola productora galega IJV – na 
Sección oficial do Festival, a posible exhibición 
do programa de promoción de curtametraxes 
galegas Curtas 03, as relacións existentes co 
Goberno Vasco en materia audiovisual e a 
oportunidade que ofrece o Festival para o 
establecemento de contactos institucionais 
motivaron o desprazamento do xerente do 
Consorcio Audiovisual de Galicia a San 
Sebastián, entre os días 21 e 24 de setembro, con motivo da 51ª 
edición do Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Nesas 
datas tamén se celebrou en San Sebastián a reunión do Comité de 
Seguimento do programa Raíces, onde se traballou na definición 
da organización da Semana de Cine Galego en Bos Aires. 
 
 
 

Instituto do Cinema, Audiovisual e  Multimedia (ICAM) de Portugal 

O primeiro achegamento dos audiovisuais portugués e galego 
xorde coa iniciativa de organizar un 
encontro luso-galaico de 
animación, do que se informa a 
continuación. 

Na procura de establecer accións 
conxuntas entre Galicia e Portugal 

estase a estudia-la elaboración dun modelo de protocolo de 
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colaboración entre ámbolos dous países no ámbito do audiovisual 
e da animación. 

Para traballar nesta iniciativa, o pasado 10 de outubro mantívose 
unha reunión entre representantes da Dirección Xeral de 
Comunicación e Audiovisual da Xunta de Galicia, do Instituto para 
o Cinema, Audiovisual e Multimedia (ICAM) portugués e do 
Consorcio Audiovisual de Galicia. 

 

Primeiro encontro luso-galaico de animación  

A evolución da animación en Galicia propiciou o interese do sector 
audiovisual portugués en organizar conxuntamente un encontro 
entre profesionais da animación de ámbolos dous territorios, para 
fomenta-la coproducción galego-portuguesa de proxectos de 
animación e lograr acordos que impliquen o desenvolvemento de 
produccións atractivas para os mercados audiovisuais que 
permitan rentabilizar estes productos e crear unha verdadeira 
industria da animación en Galicia e Portugal. 

Este encontro organízase entre o 16 e o 17 de xaneiro de 2004 en 
Portugal, aínda que se prevé que teña unha periodicidade anual, 
alternando a súa celebración en ámbolos dous territorios. 

Para levar a cabo esta iniciativa cóntase coa colaboración das 
asociacións profesionais do sector galegas e portuguesas, do 
Instituto para o Cinema, Audiovisual e Multimedia (ICAM) 
portugués e co patrocinio do BPI. 

Para a coordinación desta iniciativa celebrouse o pasado 21 de 
xullo unha reunión, na Casa da Animação de Oporto, entre 
representantes do sector audiovisual portugués e galego (Instituto 
do Cinema, Audiovisual e Multimedia, Cinanima – Festival 
Internacional de Cinema de Animação de Espinho, Associação 
Portuguesa dos Produtores de Animação, Casa da Animação, 
Consorcio Audiovisual de Galicia, Asociación Galega de 
Productoras Independentes, Asociación de Empresas Galegas do 
Audiovisual, Bren Entertainment). 

A presentación desta iniciativa tivo lugar, no marco do Festival 
Internacional de Cinema de Animação (CINAMINA) de Espinho, o 
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pasado 14 de novembro na sala polivalente do Centro Multimeios 
de Espinho. 

 

VARIOS 

Solicitude de Subvención para a contratación de traballadores 
desempregados en colaboración con órganos e organismos das 
administracións públicas distintas da local, Universidades e 
institucións sen ánimo de lucro da Dirección Xeral de Emprego da 
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais 

A través desta liña de axudas financiarase o 100% da contratación 
de dous traballadores (un licenciado e un técnico de imaxe e son) 
para a súa incorporación como monitores audiovisuais ó proxecto 
Audiovisual nas Aulas (AU 2003), recollido no Plan de Actividades 
do Consorcio, por un período de 12 meses. 

A Dirección Xeral de Emprego, dictou resolución favorable con 
data 23/05/03, e a primeiros de setembro incorporáronse as dúas 
persoas seleccionadas entre os candidatos que o Servicio Galego 
de Colocación lle ofertou ó Consorcio. 

 

Comisión asesora das axudas da Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo ó sector audiovisual 

O xerente do Consorcio Audiovisual de Galicia participou na 
Comisión asesora, de carácter consultivo, do artigo 7 da Orde do 
23 de xaneiro de 2003 pola que se convocan subvencións a 
empresas vencelladas ó sector audiovisual para apoia-lo 
desenvolvemento de proxectos de producción audiovisual en lingua 
galega, así como a producción audiovisual en lingua galega, para 
a avaliación dos proxectos presentados a esta convocatoria. 

Así mesmo, formou parte da Comisión asesora, de carácter 
consultivo, do artigo 7 da Orde do 23 de xaneiro de 2003 pola 
que se convocan axudas para o desenvolvemento de guións e para 
a realización de proxectos de producción audiovisual en  lingua 
galega que incorporen novos realizadores, para a avaliación dos 
proxectos presentados a esta convocatoria. 
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Participación en foros e representación institucional 

O curso de verán “Estrategias de la imaginación. Fábulas y 
escenarios. ¿Soy yo creativo?”, organizado entre o 28 de xullo e o 
1 de agosto no Pazo de Mariñán pola ONG Cooperación 
Internacional, foi inaugurado, en representación da Consellería de 
Cultura, Comunicación Social e Turismo, polo xerente do 
Consorcio Audiovisual de Galicia. 

O 30 de xullo, o xerente do Consorcio, tamén en representación 
da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da 
Xunta de Galicia, asistiu á inauguración do Curso de Verano da 
UNED “Cine e viño”, celebrado no Museo do Viño de Cambados, 
e participou no mesmo cun relatorio sobre a panorámica actual do 
cine en Galicia. 

Igualmente, a presencia do Consorcio Audiovisual de Galicia foi 
requirida para o Curso de Verán da Fundación Alfredo Brañas “La 
creación audiovisual en Galicia: estrategias de futuro”, 
participando o 31 de xullo cunha ponencia sobre “O Consorcio 
Audiovisual de Galicia: un novo impulso para o sector audiovisual 
galego”. Este curso desenvolveuse entre o 28 de xullo e o 1 de 
agosto no Mosteiro de Poio (Pontevedra). 

Así mesmo, o Consorcio Audiovisual foi convidado a participar 
nunha das mesas redondas programadas para o foro profesional 
“Encrucijadas del cine español”, organizado pola Fundación para 
la Investigación del Audiovisual (FIA) da Universidade Internacional 
Menéndez Pelayo, en colaboración co Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) do Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. O obxectivo deste foro, que se 
celebrou entre o 20 e o 24 de outubro en Valencia, foi debater 
sobre a situación actual e o futuro inmediato do cine español. 

Xa por último, o Consorcio Audiovisual de Galicia estivo 
representado en diversos actos de estreas e preestreas, xornadas e 
eventos do sector audiovisual galego. 
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Festival “Cines de España y América Latina” de Bruxelas 

O Consorcio Audiovisual de Galicia foi convidado polo Instituto 
Cervantes de Bruxelas a participar, o pasado luns 5 de novembro, 
nunha conferencia titulada “Valencia, Galicia y Andalucía. Tierras 
de cine”, iniciativa organizada dentro do marco da XI edición do 
Festival “Cines de España y América Latina” de Bruxelas. Nesta 
conferencia o xerente do Consorcio interveu sobre o labor, para a 
promoción do seu cine, das institucións galegas relacionadas co 
audiovisual. 

O Festival, celebrado entre o 6 e o 23 de novembro, dedicoulle 
nesta edición unha sesión específica ó audiovisual galego na que, 
ademais dunha selección de longametraxes, se exhibiron as 
curtametraxes do programa do Consorcio Audiovisual Curtas 03. 
Para a programación das sesións galegas o Consorcio prestoulle 
asesoramento ós organizadores do Festival e colaboración 
económica. 

No marco do Festival celebrouse, entre os días 12 e 14 de 
novembro, o terceiro “Encuentro Empresarial Al-Invest de la 
Industria Cinematográfica y Audiovisual. Europa América Latina”, 
que contou coa presencia de productores galegos, como na 
anterior edición celebrada en Arxentina no mes de marzo. Estes 
encontros, subvencionados pola Comisión Europea, serven de 
punto de encontro para productores na busca de posibles 
colaboracións para os seus proxectos. 

Aproveitando a súa estancia nesta capital europea, o xerente do 
Consorcio mantivo unha reunión cos responsables da oficina da 
Fundación Galicia-Europa de Bruxelas e outra reunión co Director 
de Wallimage. 

 

Consello Asesor de Telecomunicacións e  Audiovisual de Galicia  

O nacemento de novas entidades xestoras do sector audiovisual en 
Galicia, entre as que se encontra o Consorcio Audiovisual, 
aconsellaban a modificación do Decreto 276/1999, do 21 de 
outubro, polo que se regula a composición e as funcións do 
Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia, 
coa finalidade de adaptalo á situación actual.  
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Así, o pasado 4 de agosto de 2003, no Diario Oficial de Galicia 
nº 149, publicouse o Decreto 326/2003, do 24 de xullo, polo que 
se modifica o Decreto 276/1999. Conforme a este novo Decreto, 
contémplase incluír un representante do Consorcio Audiovisual de 
Galicia.  

Con data 22 de setembro, o Excmo. Sr. Presidente da Xunta de 
Galicia, en calidade de Presidente do Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia, dictou a resolución 
pola que se nomea o xerente do Consorcio, por proposta do 
Presidente do mesmo, vocal titular do Consello Asesor en 
representación do Consorcio Audiovisual de Galicia. 

O martes, 28 de outubro de 2003, celebrouse a reunión ordinaria 
do Pleno do Consello Asesor, á que o Consorcio xa asistiu como 
membro de pleno dereito. 
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ARQUIVO E DOCUMENTACIÓN 

 

Un dos obxectivos fundamentais do CGAI é a salvagarda de todos 
aqueles documentos cinematográficos, videográficos e fotográficos 
conformadores do patrimonio audiovisual galego tanto polos seus 
valores artísticos como documentais. O Departamento de Arquivo e 
Documentación ten ó seu cargo a conservación, preservación, 
restauración e catalogación dos fondos propios do CGAI, así como a 
localización e recuperación de materiais dentro e fóra da Galicia que 
se poidan considerar de interese para a cultura galega. 

O CGAI conserva nos seus fondos tanto materiais en soporte 
cinematográfico como en soporte magnético (vídeo, son, etc.) ou 
dixital  e todo o que se poida definir como “imaxe en movemento” 
con independencia do soporte. Os especificamente fotográficos 
teñen unha consideración diferenciada atendendo os problemas 
particulares de catalogación, conservación e consulta. 

A procedencia dos fondos constituíntes da colección do CGAI é 
moi diversa. Por unha parte, en canto ós proxectos subvencionados 
pola Xunta de Galicia, existe o depósito obrigatorio de dúas copias 
en perfecto estado; por outra, a través de depósitos ou doazóns 
efectuados por asociacións, empresas ou particulares, intercambios 
con outros arquivos, tiraxes ou compra de copias ou os plans de 
recuperación establecidos dende o propio Centro. Nos últimos 
tempos as productoras galegas, sensibilizadas ante os problemas 
de conservación, están depositando no CGAI os seus fondos, 
garantindo así o seu correcto almacenamento. 

 

Cine 

Os fondos en soporte cinematográfico (curtametraxes e 
longametraxes) chegan as 2.028 copias que corresponden a 1.753 
títulos, un incremento do 93% en tres años. As películas máis 
antigas conservadas no centro, Zuma (Baldassare Negroni, Italia) e 
Botadura del Alfonso XIII (Ibérico Films, España), datan de 1913. 
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O Centro conta cunha base de datos, con máis de 1.000 entradas, 
dispoñible en internet, coas fichas das películas argumentais e 
documentais realizadas ou relacionadas dalgún xeito con Galicia, 
sexan ou non de producción galega. Nesta base de datos, 
constantemente actualizada, indícase se a copia se conserva nos 
arquivos do CGAI. 

Vídeo 

Os fondos en soporte videográfico profesional conservados 
alcanzan os 849 títulos, incluíndo toda a producción 
subvencionada pola Xunta de Galicia dende 1984 e grande parte 
das produccións propias do desaparecido Arquivo da Imaxe 
(1984-1985). O fondo conta ademais con máis de 1.200 títulos 
en formato VHS —para a súa consulta a nivel histórico ou 
educativo— que inclúe as películas máis destacables da historia do 
cine e da producción audiovisual galega, e 1.400 títulos en 
soporte DVD. 

Carteis 

O arquivo conta cunha colección de máis de 6.000 carteis de 
películas galegas, españolas e estranxeiras, ademais dos relativos a 
certames de fotografía e festivais de cine e vídeo de Galicia. Todo 
este material está catalogado, sistematizado nunha base de datos e 
disposto en arquivadores homologados. 

Documentación 

Inclúe a documentación xerada polo centro na súa actividade —
principalmente administrativa—, os expedientes de axudas ó sector 
audiovisual da Xunta de Galicia e series sobre cineastas e fotógrafos 
galegos; destacando fondos como o do director galego Amando de 
Osorio ou o relativo ó cine galego entre 1970 e 1990. 

Consultas de investigadores: 35 títulos en moviola / 116 títulos en 
vídeo. 
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CONSERVACIÓN 

Tódolos fondos do CGAI están almacenados en espacios 
especialmente acondicionados para a súa correcta conservación. 
Para os fondos fílmicos o Centro dispón de dous depósitos que 
reúnen os niveis de temperatura e humidade aconsellados polas 
normativas internacionais relativas á conservación de materiais 
cinematográficos. Estes materiais distribúense en dúas cámaras de 
arquivo diferentes. A primeira, cunha capacidade de almacenaxe 
de 960.000 metros de película, está dividida en dous pisos: no 
superior consérvanse as películas de nitrato e no inferior o cine 
galego, as películas relacionadas con Galicia e os negativos de 
imaxe e son. O segundo arquivo contén máis de 1.900.000 metros 
de títulos non relacionados con Galicia. O Centro conta cun 
sistema de control electrónico que mantén constantes as condicións 
ambientais adecuadas, andeis metálicos esmaltados ó lume para o 
almacenamento das latas e un sistema automático detector de 
incendios. Cada título antes de pasar ós estantes, é estudiado 
fisicamente e redáctase un informe detallado con tódalas 
condicións históricas e técnicas do filme. 

A fotografía conta tamén cunha dependencia específica controlada 
a nivel ambiental e con arquivadores homologados. 

Nestes anos o CGAI foi adquirindo equipos técnicos que permitan 
un maior rendemento do traballo de arquivo, conservación e 
restauración así como o paso de obras a soportes e formatos que 
faciliten a súa consulta. Conta con tres moviolas, unha de 16 mm., 
outra de 35 mm., e unha de 35/16 mm; varios equipos de vídeo, 
profesionais e domésticos (Betacam, Betacam Dixital, U-matic LB, 
HB, SP, Hi 8, SVHS, Vídeo 8) e un sistema AVID de edición non 
lineal. 

Un laboratorio fotográfico convencional e outro dixital permiten 
duplica-los fondos fotográficos, especialmente nos casos de 
negativos de cristal ou de copias positivas moi delicadas, e crear 
bases de datos para estudio e consulta. 

Todos estes equipos permiten a través da dixitalización de imaxes, 
do copiado, etcétera, poñer a disposición dos profesionais e 
investigadores, en formato de fácil acceso, a maior parte dos 
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fondos do CGAI sen que estes sufran deterioros ou danos. Un 
próximo paso será volcar na rede, en colaboración co Centro 
Multimedia de Galicia, as imaxes que compoñen os capítulos máis 
importantes do patrimonio audiovisual galego. 

Incorporacións 2003 

Cine: 954 títulos  

Depósito obrigatorio de subvencións: 13 títulos 

Depósito voluntario: 1 título 

Restauracións: La casa de la Troya (Alejandro Pérez Lugín, 1925)  

Recuperacións: 939 títulos: 111.274 metros  

- Agrupación Fotográfica Galega (864 títulos: 103.680 
metros). Películas comerciais en formato afeccionado. 

- Eduardo de la Riera (12 títulos: 607 metros). 
Documentais afeccionado dos anos trinta. 

- Sotelo Blanco (1 título: 285 metros) 

- José Luis Moar (1 título: Semana Santa en Viveiro: 360 
metros).  

- Museo Massó (60 títulos: 5.802 metros): entre elas 
unha reportaxe de 1932 da visita do presidente da 
República Niceto Alcalá Zamora a  Vigo, e outra do 
pioneiro do cine galego, José Gil. 

- Antonio Simón (1 título: 540 metros) 

Vídeo: 76 títulos. 

DVD: 602 títulos 

Carteis: 117  

Material xerado pola actividade do Centro (documentación 
referente a subvencións, administrativa, etcétera): 52 arquivadores 
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RECUPERACION E RESTAURACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

 

Recuperación 

Dende a restauración en 1991 da longametraxe documental Un 
viaje por Galicia (Luis R. Alonso, 1929), o CGAI vén dedicando 
grandes esforzos á recuperación do patrimonio audiovisual galego. 
É un labor silencioso, lento e complicado, que dá froitos escasos 
pero de gran valor. Aínda hai moitas películas dispersas e a súa 
conservación, debido ó proceso de degradación ó que están 
sometidos os materiais cinematográficos, non está asegurada.. 

Dende a apertura do CGAI recuperáronse tanto títulos 
relacionados con Galicia, como filmes españois e estranxeiros, 
proceso que contou coa indispensable colaboración de institucións 
como o Arquivo da Emigración Galega, Arquivo Sonoro de 
Galicia, Casa de Galicia (Buenos Aires), Centro Galego de Buenos 
Aires, Consello da Cultura Galega, Det Danske Filmmuseum, 
Envases Alonarty S.A, Federación de Sociedades Gallegas (Buenos 
Aires), Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, Filmoteca 
Española, Filmoteca Vasca, Museo de Pontevedra e Sociedad de 
Beneficiencia de Naturales de Galicia (La Habana). 

 

Restauración  

A reconstrucción e restauración de películas producidas en Galicia 
ou relacionadas coa nosa cultura (o caso das producidas na 
emigración) é un traballo especializado que require persoal 
cualificado e fortes dotacións económicas. Dende un principio, o 
CGAI foi formando o persoal propio nas problemáticas da 
identificación e conservación de materiais fílmicos históricos. 
Consecuente con este proceso foi o establecemento da dotación 
física dos instrumentos necesarios tanto para a catalogación das 
películas como para senta-las bases mínimas esixibles para a 
recuperación e conservación. Neste proceso de formación, o 
persoal especializado nestes campos asistiu ós sucesivos cursos de 
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formación organizados por Filmoteca Española, entidade coa que 
se mantén unha estreita liña de colaboración permanente.  

 

Relación de películas restauradas polo CGAI 

Curtametraxes:  Miss Ledya (José Gil, 1916)  

   Películas experimentales de Eugenio Granell 
(1960) (8 títulos) 

Documentais:  Imaxes de Vigo e arredores (anos vinte) 

   Tintorería España (1927) 

   Nuestras fiestas de allá (José Gil, 1928) 

   La Artística (José Gil, ca. 1928) 

   Porriño en Buenos Aires (1928-1929) 

   Un viaje por Galicia (Luis R. Alonso, 1929) 

   Imaxes de A Coruña (1929) 

   Escenas de A Coruña (1930) 

   Pontevedra cuna de Colón (Enrique Barreiro, 
1930) 

   Galicia y Buenos Aires (José Gil, 1931) 

   Imaxes de Castelao (Eligio González, 1941) 

   La Beneficiencia galega en La Tropical (Royal 
News, 1948) 

   Primer Congreso de la Emigración Galega 
(Eligio González, 1956) 

   Centro galego en su 50 aniversario (Eligio 
González, 1957) 
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Largometrajes ficción:   

La casa del Troya (Pérez Lugín, 1924) 

    La tragedia de Xirobio (José Signo, 1930) 

    Polizón a bordo (Florián Rey, 1941) 

    Bandera Negra (Amando de Ossorio, 1958) 

     

Entre os proxectos máis inmediatos está o fondo Museo Massó, 
depositado no CGAI, e un documental da visita do Presidente da 
República, Niceto Alcalá Zamora, a Vigo en 1934. 
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PROGRAMACIÓN 

O Centro Galego de Artes da Imaxe mantén na súa sala unha 
programación cinema-tográfica estable que segue as liñas clásicas 
de calquera filmoteca, prestando especial atención á revisión da 
historia do cine en tódalas súas etapas, ós realizadores e 
cinematografías contemporáneos que se atopan fóra dos circuítos 
normais de exhibición e, prioritariamente, ó audiovisual galego, 
con ciclos de carácter histórico ou ben presentando 
sistematicamente a maior parte da producción anual. 

Lonxe de centrarse de xeito exclusivo no campo cinematográfico, 
esta programación fixa tamén a súa atención nas novas tecnoloxías 
do vídeo e do multimedia, ó tempo que se organizan 
presentacións, coloquios e encontros con personalidades do 
mundo da imaxe. 

O CGAI incrementou este ano o número de sesións cunha 
proxección única de luns a xoves e dúas os venres e os sábados 
(oito pases por semana). Este ano a sala do CGAI tivo 297 sesións 
en total contando coa asistencia de 15.227 espectadores. As 
proxeccións realizáronse sempre en versión orixinal, ben con 
subtítulos en castelán, ben mediante un sistema de videosubtitulado 
en galego, realizándose, neste último caso, as traduccións no 
propio centro. 

 

Sala de proxeccións CGAI 

Durán Loriga 10 baixo. 

15003 A Coruña 

Aforo: 113 localidades. 

Proxección cine: sistema para pasos de 35 mm.(con posibilidade 
de velocidade variable de proxección entre 12 e 25 f.p.s), 16 mm. 
e S8 (nos equipos de 16 e S8 as pro-xeccións pódense realizar a 
velocidades de 18 e 24 f.p.s.). Conta con formatos de pro-xección 
1: 1.33; 1: 1.37; 1: 1.66; 1: 1.85 e 1: 2.35. 
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Proxección vídeo: sistema de videoproxección e monitores 
distribuídos pola sala para a reproducción en Betacam SP, Umatic, 
SVHS, VHS (Pal, NTSC, SECAM, MESECAM), Betamax e Vídeo 8. 

Son: Equipada con Dolby Stereo Dixital 

Subtitulación: electrónica mediante videoproxección. 

 

Ciclos 2003  

Abbas Kiarostami (novembro 2002 – xaneiro 2003) 

Eurowestern (outubro 2002 – febreiro 2003) 

Ó redor da Nouvelle Vague (decembro 2002 – marzo 2003) 

Adolfo Aristaráin – Federico Luppi (febreiro – xuño) 

Isabel Coixet (marzo) 

Quasi una fantasía (marzo – abril) 

Cinema experimental: Eugenio Granell (marzo) 

John Ford (1948 – 1966) (abril – xullo) 

Nuevo Cine Argentino (xuño – xullo) 

Rellumes 2003 (xuño) 

Cine restaurado: A traxedia de Xirobio (xuño) 

VI Semana Internacional de Cine de Betanzos: Manuel Gutiérrez 
Aragón (xullo) 

Cine de Québec (setembro) 

Laurent Canet (outubro) 

Vellos coñecidos (outubro) 

Akira Kurosawa (outubro – xuño 2004) 

Curtas 03 (outubro) 
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In memoriam: Manuel Mur Oti (1908 – 2003) (outubro) 

Centenario Cesáreo González (outubro – 2004) 

John Carpenter (novembro) 

Encontro con Fernando Castets (novembro) 

Novo documental americano (novembro – decembro) 

Olivier Assayas (decembro – 2004) 

Preestreas: 8 millas (febreiro), Mi vida sin mí (marzo), Antwone 
Fisher (abril). 

Sesións especiais: Xaneiro: La Virgen de la lujuria (Arturo Ripstein, 
2002); Abril: Time Code (Mike Figgis, 2002); Maio: Dark Water 
(Hideo Nakata, 2001); Setembro: Juntos (Lukas Moodysson, 
2000), Fuking Amal (Lukas Moodysson, 1999), Hedwing & The 
angry inch (John Cameron Mitchell, 2000), 24 hour party people 
(Michael Winterbottom, 2002); Novembro: El fulgor (Ramón Lluis 
Bande, 2002) 

 

Producción audiovisual galega exhibida no CGAI 

Xaneiro:  O mosteiro de Oseira (Paco Cuesta, 2001), A 
recuperación do rural: O Caurel (Paco Cuesta, 2002) (vídeo); Surf, 
a primeira onda (Sonia Barros, 2002); Convivencia no Distrito V 
(Sonia Barros, 2002), (vídeo) 

Febreiro: A escola das areas (Tomás Conde, Virginia Curiá, 2002), 
Good night mon ami (Tomás Conde, Virginia Curiá, 2002), 
(vídeo); Taxia (David Robles, 2002) (cm) 

Marzo: Toro (Alfonso Zarauza, 2002) (cm) 

Maio: As loiras prefírenos cabaleiros (Álex Sampaio, 2002) (cm); O 
trasto (Rafael Calvo, 2002) (cm); Di algo (Luis Deltell, 2002) (cm) 
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ACTIVIDADES E PRESENTACIÓNS 

Xaneiro:  

Venres 31: Presentación do libro En torno a la Nouvelle Vague, coa 
proxección de Los cuatrocientos golpes (Françoise Truffaut, 1959). 
Presentación do libro a cargo dos seus coordinadores, Carlos F. 
Heredero e José Enrique Monterde, e do director do Festival de 
Cine de Gijón, José Luis Cien fuegos. 

Marzo:  

Sábado 15: Presentación das películas recuperadas de Eugenio 
Granell por Alberte Pagán autor do libro Imaxe do soño en 
liberdade. O cinema de Eugenio Granell. 

Xoves 20: Presentación da curtametraxe Toro (Alfonso Zarauza, 
2002 

Maio:   

Luns 5: Presentación da curtametraxe As loiras prefírenos cabaleiros 
(Álex Sampaio, 2002) polo seu director. 

Mércores 28: Presentación das curtametraxes O trasto (Rafael 
Calvo, 2002) e Di algo (Luis Deltell, 2002) polo seus productores. 

Xullo:  

Luns 28: Presentación do libro de Vicente Molina Foix Manuel 
Gutiérrez Aragón coa proxección da película El corazón del bosque 
(Manuel Gutiérrez Aragón, 1978). Presentan o libro Vicente Molina 
Foix e César Wronenburger. 

Novembro:  

Sábado 15: Presentación do documental El Fulgor (Ramón Lluis 
Bande, 2002) polo seu director e Vera Robert. 

Martes 18: Presentación da película restaurada La casa de la Troya 
(Alejandro Pérez Lugín – Manuel Noriega, 1924) no Teatro 
Principal de Santiago. Presentan a película Ignacio Otero (Director 
Xeral de Comunicación e Audiovisual), Mercedes Rosón 
(Concelleira de Cultura, Santiago de Compostela), José Luis Cabo 
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(Director do CGAI), José María Prado (Director de Filmoteca 
Española) e Luciano Berriatúa (restaurador da película). A película 
proxectouse co acompañamento musical que Javier Pérez de 
Aizpeitia e a súa orquestra prepararon para a ocasión. 

Mércores 19: Coloquio co guionista Fernando Castets e 
proxección da película El mismo amor, la misma lluvia (Juan José 
Campanella, 1999). 

Mércores 26: Presentación do documental The weather 
underground (Sam Green, Bill Siegel, 2003) por Sam Green. 
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EXPOSICIÓNS 

O Centro Galego de Artes da Imaxe ten entre as súas prioridades a 
difusión das obras conformadoras do patrimonio fotográfico 
galego e a mostra pública dos nomes que, co seu carácter e 
calidade plástica, cimentaron a nosa memoria visual ou fan posible 
os capítulos máis contemporáneos da historia da arte en Galicia. 

Non faltan tampouco exposicións de temática cinematográfica 
onde se aportaron visións do cine dende a plástica como a obra de 
Eugenio Granell. 

 

Fotografías de Galicia no Arxiu Mas 

 

 

 

 

 

Producción: Centro Galego de Artes da Imaxe  

Comisario: Xosé Enrique Acuña, José Luis Cabo 

Itinerancia: 2-18 xaneiro: Boiro, A Coruña; 26 xaneiro- 26 
febreiro: Ribeira (Conservatorio Municipal), A Coruña; 5 de maio- 
3 de xuño: Bueu (Museo Massó), Pontevedra; 7- 20 de outubro: 
Foz (Casa da Cultura), Lugo; 3- 16 de novembro: Ourense (Sala 
Ateneo)  

Selección dos fondos fotográficos da campaña realizada en Galicia 
no ano 1919 polos fotógrafos deste arquivo catalán. 
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Imaxes dun soño en liberdade.  

O Cinema de Eugenio Granell 

 

Producción: Centro Galego de Artes 
da Imaxe, Fundación E. Granell 

Comisariado: Alberte Pagán 

Calendario: 21 xaneiro- 10 febreiro, 
Santiago de Compostela (Fundación E. Granell)  

Mostra da relación co cine do artista galego Eugenio Fernández 
Granell. Recuperáronse para esta exposición os guións escritos por 
Granell, por propia iniciativa ou por encargo de distintas 
televisións, e seis películas —tres experimentais e tres surrealistas— 
restauradas a soporte dixital polo Centro Galego de Artes da 
Imaxe. 

 

A Bella Otero, un soño de estrela 

 

 

 

 

 

Producción: Centro Galego de Artes da Imaxe, Universidade de 
Santiago de Compostela 

Coordinación: Marta Etcheverría 

Calendario: 8- 31 maio 2003, Pazo de Fonseca (Santiago de 
Compostela) 

Percorrido pola traxectoria cinematográfica —ata agora 
descoñecida— de Agustina Otero Iglesias, La Belle Otero, (Valga, 
Pontevedra, 1868–Niza, Francia, 1965) bailarina que obtivo 
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enorme éxito e gran popularidade en París na sociedade mundana 
de entreséculos. Foi unha das máis xenuínas representantes da 
Belle Époque.  

Na mostra poderanse ver por primeira vez imaxes en movemento 
da Belle Otero, en concreto unha secuencia de baile, unha 
selección da película que sobre a súa vida protagonizou María 
Félix e outra dunha serie de televisión con Ángela Molina no papel 
da bailarina galega. Ademais mostraranse fotografías, postais de 
época, carteis e paneis biográficos que contextualizan a biografía e 
o paso polo cine da diva galega. 

 

Maximino Reboredo. Fotografías [c.1892-1899] 

 

Producción: Centro Galego de Artes da Imaxe, Fundación 10 de 
marzo, Universidade de Santiago de Compostela  

Comisariado: Julio Reboredo Pazos, Xosé Enrique Acuña 

Coordinación: Víctor Sanchidrián, Marta Etcheverría 

Itinerancia: 10 de xuño- 31 de xullo: Lugo (Sala de exposicións de 
Caixa Galicia), 22 de outubro- 23 de novembro: Santiago de 
Compostela (Igrexa da Universidade). 

Maximino Reboredo Blanco naceu en San Xoán de Silva de Riveiras 
do Lea (Lugo) o 27 de xuño de 1876. Dedicado á fotografía e á 
pintura, retratou coa súa cámara o Lugo e a Galicia finiseculares 
ata a súa morte en 1899, cando aínda non cumprira os vintecinco 
anos. As imaxes que conforman esta exposición proceden do 
arquivo de placas fotográficas conservado en Lugo pola Familia 
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Reboredo. Un século despois son mostradas en público por 
primeira vez. 

 

Fotografía en Galicia no século XIX 

 

Producción: Centro Galego de Artes da Imaxe, Universidade de 
Santiago 

Comisariado: Xosé Enrique Acuña 

Calendario: 27 de novembro 2003- 11 de xaneiro 2004, Colexio 
de Fonseca / Igrexa da Universidade (Santiago de Compostela) 

Repertorio da fotografía en Galicia no século XIX a través dunha 
selección de 300 imaxes procedentes de coleccións privadas e 
institucións públicas e privadas galegas. Móstrase en dous espacios 
claramente diferenciados: no Colexio de Fonseca exhíbense, baixo 
o título de “A luz universal”, paisaxes, vistas, imaxes científicas e 
acontecementos sociais e políticos; na Igrexa da Universidade a 
“Galería de Retratos” reúne as fotografías de estudio, tanto de 
personaxes anónimos como outros de relevancia cultural e 
histórica, realizadas por fotógrafos de toda Galicia. 
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FORMACIÓN- CURSOS 

Total de asistentes matriculados: 517 

 

Cartoon Future. Latest Innovations in CG Animation  

 

15-17 de maio 2003 

Asistentes: 120  

A asociación de ámbito europeo Cartoon e a Xunta de Galicia 
asinaron un convenio para desenvolver durante os anos 2003, 
2004 e 2005 o Cartoon Future na cidade da Coruña. 

Na edición de 2003 participaron os seguintes conferenciantes: 
Lucas Ives (Pixar, Estados Unidos), Mark Mine (Virtual Reality Studio 
Walt Disney, Estados Unidos), Jean.Michel Spiner (2 Minutes, 
Francia), Felix Bergés (Telson, España), Jacques Bled (Mc Guff 
Ligne, Francia), Thomas Gronert (Asset Media, Alemaña), Florent 
Mounier (2D/3D, Francia), Paul Debevec (USC ICT, Estados 
Unidos), Jean-Christophe Bernard (Sparkling*, Francia), Mike Milne 
(Framestore, Reino Unido), así como representantes de distintas 
televisións europeas. 

Actuaron como moderadores Dominique Boischot (director de 
formación dos Cartoon Masters e productor e director de Les Films 
de la Perrine, Francia) e Manuel Cristóbal (productor executivo de 
Dygra Films, España). 
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Mundos Dixitais 

 

 

 

 

2ª Edición. 7-11 xullo 2003 

Asistentes: 100  

Producción e organización: Consorcio Audiovisual de Galicia, 
CGAI, VideoLAB, Dygra e Programa de Posgrado en Creación e 
Comunicación Dixital.  

Conferencias: Seres humanos realistas en “Shrek II” y efectos en 
“Shrek 4D”, Juan Buhler (Lead Effects Animator, PDI /Dreamworks); 
Fx en publicidad, Andrey Duffy (Comercials Division Consultant, 
Framestore CFC); Del guión a la imagen, Carlos Grangel 
(deseñador de personaxes, Dreamworks Animation); Técnicas de 
iluminación global para producciones cinematográficas, Marcos 
Fajardo (investigador independente); Sistemas avanzados de 
animación facial, Ramón Montoya (deseño de Animación, Walt 
Disney Company); Efectos visuales aplicados a series de televisión: 
Dinatopia, Mike Milne (director de animación, Framestore CFC); 
Presentación de “El Sueño de una noche de San Juan”, Manuel 
Cristóbal, Juan Nouche (Dygra); Metodología de animación 3D: 
una introducción a los principios de la animación de personajes 3D, 
Kyle Balda (animador 3D, The Animation Workshop); Técnicas de 
animación para duplicación de multitudes y comportamientos, 
Patrick Boucher (Technological Development and Support, Buzz 
Image Group); Los doce principios de la animación tradicional de 
personajes aplicada a la animación digital 3D, Isaac V. Kerlow 
(director de producción dixital, Walt Disney Company); Harry potter 
y la Cámara Secreta, James Bond: Die another day, Andrew 
Chapman (Senior Technical Director, Framestore CFC). 

Talleres: Hiperrealismo en arquitectura, Guillermo Leal (director 
asociado de Scrempoint); Pautas anatómicas para animación 3D. 
Recreación iconográfica, Eusebio Sánchez Blanco (Universidade de 
Salamanca), Taller de diseño de personajes, Carlos Grangel 
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(deseñador de personaxes Dreamworks Animation); Técnicas de 
animación tradicionales aplicadas al 3D, José Antonio Cerro 
(animador); Composición digital en las producciones 
cinematográficas, Rafael Solórzano (director de posproducción 
Daiquiri – Telson);  

 

Cero en Conducta, Seminarios e talleres da imaxe  

 

11º Edición. 15-19 xullo 2003 

Asistentes: 182  

Coa colaboración do Máster en Producción e Xestión de Medios 
Audiovisuais, o Servicio de Medios Audiovisuais da Universidade 
da Coruña, e CREA-Directores e Realizadores Asociados de 
Galicia. 

Lugar: Centro Galego de Artes da Imaxe, Máster de Producción e 
Xestión Audiovisual (Facultade de Socioloxía), Máster de Estudios 
Teatrais e Audiovisuais (Facultade de Socioloxía). 

- ¿Que é iso do formato? Cómo nace e se desenvolve un programa 
de televisión 

Gloria Saló (responsable do departamento de Novos Proxectos de 
Entretemento. Telecinco, Madrid).  

- A instalación multimedia e o mundo da arte contemporánea: o 
artista como comisario 

Francesc Torres (artista multimedia). 

- Cine e estética: modernidade, manierismo, posmodernidade 
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Domenec Font (Universidade Pompeu Fabra, Barcelona). 

- Dúas historias: La caja 507 e La vida mancha 

Enrique Urbizu (director e guionista cinematográfico). 

 

Cine fronte a vídeo 

Xornadas coordinadas por CREA-Directores e Realizadores 
Asociados de Galicia. 

Coa participación de: Fernando Muro: presentación de equipos 
SONY; Antonio Martínez: presentación de equipos THOMSON; 
Mauro Maroto: presentación das posibilidades de posproducción 
dixital de MOLINARE; Juan Hernández e Suso Bello (directores de 
fotografía); Antón Reixa (productor) e Javier Valiño (productor): 
presentación da curtametraxe Ciclo (David e Tristán Ulloa, 2002); 
Roger Gual (guionista e director): a rodaxe en vídeo dixital de 
Smoking Room; Ángel Martín: presentación das posibilidades de 
laboratorio dixital de IMAGE FILM; Alfonso Nieto: presentación das 
posibilidades de posproducción dixital de TELSON; Laurent 
Dufreche e Javier López: presentación das posibilidades de 
laboratorio dixital de MADRID FILM e MADPIX; Guillermo Represa 
(montador); Gerard Gormezano (director de fotografía); José Luis 
Guerín (director e guionista); Coloquio con Guillermo Represa, 
Gerard Gormezano e José Luis Guerín. 

 

Seminario O documental: A realidade e os seus simulacros  
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Asistentes: 115  

Venres 17 de outubro: Fronteiras da ficción: documentais, ensaios, 
subxectividades 

Presentación por José Luis Castro de Paz (Universidade de Vigo, 
director do Seminario) 

Conferencias: Una forma que piensa: Histoire(s) du cinéma, Santos 
Zunzunegui (Universidade do País Vasco); La nueva voz del 
documental, Antonio Weinrichter (Universidade Carlos III de 
Madrid, ABC) 

Coloquio con Víctor Erice (director e guionista de El sol del 
membrillo) e José Luis Guerín (director e guionista de Innisfree, 
Tren de sombras e En construcción) 

Venres 31 de outubro: Definindo territorios: o documental e a 
historia 

Conferencias: Impugnaciones familiares. Evolución del documental 
en España, Julio Pérez Perucha (Presidente da Asociación Española 
de Historiadores do Cine); NO-DO: actualidad, historia y memoria, 
Rafael Tranche (Universidade Complutense de Madrid); La historia 
de las personas, Josetxo Cerdán (Universidade Autónoma de 
Barcelona). 

Coloquio: Javier Rioyo (director e guionista de Asaltar los cielos, A 
propósito de Buñuel e Extranjeros de sí mismos) 

Venres 7 de novembro: Fragmentos do mundo e da historia: 
documental, política, sociedade 

Conferencias: Rupturas y continuidades en el documental social, Mª 
Luisa Ortega (Universidade Autónoma de Madrid); Paidofilia, 
justicia y representación. Algunas notas en torno a “Capturing the 
Friedmans” y “Juego de niños”, Mirito Torreiro (Universidade 
Autónoma de Barcelona, El País); El renacimiento del documental 
político en Argentina, Michael Chanan (Universidade de Bristol). 

Coloquio: Javier Corcuera (director de La espalda del mundo e La 
guerrilla de la memoria) 
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BIBLIOTECA 

O CGAI dispón dunha biblioteca, especializada en fotografía, cine, 
vídeo, audiovisuais e comunicación social, que conta cun total 
7.700 libros e 278 cabeceiras de publicacións periódicas, ademais 
de programas e boletíns. Dispone de 10 postos de lectura e 2 de 
visionado en vídeo e DVD. A biblioteca, de acceso libre, está 
aberta de luns a venres, de 10 a 14.00 horas, e ofrece servicios 
reprografía. 

O fondo actual da biblioteca procede na súa meirande parte de 
adquisicións, intercambios con outras filmotecas e organismos 
oficiais e de doazóns de particulares. Está clasificado por materias 
atendendo un criterio mixto baseado na UDC e na “Classification 
Scheme for Literature on Film and Television” elaborada pola 
Federación Internacional de Arquivos Fílmicos (FIAF), e pódese 
consultar na base de datos informatizada na propia biblioteca ou a 
través da páxina web do CGAI. 

O usuario tipo da biblioteca adoita ser un profesional do medio, 
estudiantes de imaxe, universitarios que preparan a tese de 
licenciatura ou de doutoramento e profesores que imparten clases 
sobre as materias recollidas no fondo bibliográfico. 

A colección de publicacións periódicas abarca cabeceiras desde 
finais do século dezanove ata os nosos días. Entre as máis antigas, 
cabe mencionar La Revista Fotográfica (1891), El teatro. Revista 
semanal ilustrada (1909), con moitas referencias ó cine, e El cine. 
Revista popular ilustrada (1912). 

As obras en soporte CD-ROM permiten un acceso áxil e rápido á 
información así como un tratamento integral das imaxes e do son. 
Destacan neste soporte referencias moi especializadas como The 
International Film Index ou International Film Archive (FIAF). 

Cabe sinalar que desde os primeiros tempos do CGAI se recollen a 
diario as noticias relacionadas co audiovisual e coa fotografía 
publicadas nos xornais galegos e nacionais. Este material está 
encadernado para favorece-la súa mellor conservación e consulta. 
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En 2003 a biblioteca incorporou 693 títulos novos (568 libros e 
125 publicacións periódicas). Polas súas instalacións pasaron 712 
usuarios, principalmente estudiantes de imaxe, investigadores, 
profesionais do medio e profesores.  
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PRÉSTAMO 

O Servicio de préstamo conta cun fondo en formato VHS de todas 
aquelas produccións audiovisuais contemporáneas das que a Xunta 
de Galicia ten dereitos de difusión cultural ou daquelas películas 
recuperadas e restauradas polo propio CGAI. Conforman este 
fondo 161 títulos e este ano realizáronse desde este servicio 193 
préstamos a 45 entidades e profesionais. 

A través deste servicio colaborouse con numerosas entidades e 
organismos: institucións educativas (colexios, institutos de 
secundaria, facultades, especialmente as de Filoloxía, Belas Artes e 
C.C. da Información de diferentes universidades españolas), 
asociacións culturais, centros galegos no exterior, concellos, 
cineclubs, xornadas de cine, fundacións, Comisión para a 
Normalización Lingüística, Salóns do Libro Infantil e Xuvenil, 
Federacións de APAS, lectorados de galego en universidades de 
Europa e América, profesionais do sector audiovisual e 
investigadores. 

 Ademais destes préstamos en formato VHS o centro colaborou con 
outras institucións no préstamo de 70 títulos en soporte 
cinematográfico.  
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WEB 

Entre os labores máis importantes de documentación e difusión 
destes últimos anos hai que destaca-la creación dunha Sala web e 
da páxina web do Centro. Esta páxina accesible a través das 
direccións www.cgai.org contén unha multitude de servicios para o 
investigador cinematográfico ou para calquera interesado no 
mundo da imaxe: bases de datos sobre cine e vídeo realizado en 
Galicia, consulta dos fondos da Biblioteca e do Arquivo, 
información sobre as actividades e funcionamento do Centro 
(programación da sala, exposicións, cursos, publicacións, 
préstamos), exposicións virtuais, visionado de curtametraxes e de 
películas restauradas, etcétera. 

Ó mesmo tempo pretende ser un punto de apoio en materia 
audiovisual, ó recompilar información variada sobre o medio, 
abarcando desde temas lexislativos, subvencións e bolsas, ata 
noticias que polo seu contido sexan de interese para o sector e un 
referente do estado actual do audiovisual galego. 

A Sala web do CGAI, dependente do Centro Multimedia de 
Galicia, está conectada á Autoestrada Galega da Información 
(AGI), equipada con 6 postos de consulta e un sistema de 
videoconferencia. 
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COLABORACIÓNS do CGAI con outros Organismos e Institucións 

Cartoon:  

- Participación no Cartoon Forum 2003: Varese, Italia (17 -21 
setembro) para presenta-la cidade de Santiago de Compostela 
como sede do próximo Cartoon Forum en setembro de 2004. 
Asistiron Ignacio Otero (Director Xeral de Comunicación e 
Audiovisual), Ignacio Varela (Xerente do Consorcio Audiovisual de 
Galicia), José Luis Cabo (Director do CGAI), José Durán (Xefe de 
Programas, TVG), Manuel Cristóbal (Dygra) e Mónica García 
Iglesias (CGAI). 

- Visita dos directivos de Cartoon (12-14 novembro) Annic Maes e 
Marc Wanderweyer para prepara-lo Cartoon Forum 2004 en 
Santiago de Compostela. 

- Visita de Caroline Thiron, responsable do Cartoon Master (26-27 
de novembro) para prepara-la organización do Cartoon Future que 
se levará a cabo na Coruña no mes de abril de 2004. 

 

Festival du Cinema Espagnol de Nantes (19-30 marzo) 

VIII Festival Internacional de Cine de Ourense (Novembro) 

41 Festival Internacional de Cine de Gijón (Novembro) 

 

Colaboracións con publicacións:  

 

Nosferatu. Revista de Cine. nº 43  

Publicación do Patronato Municipal de Cultura de San Sebastián 

Número monográfico dedicado a Adolfo Aristaráin – Federico 
Luppi 

I.S.S.N.: 1131-9372 
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John Carpenter, horror en B mayor 

Textos: Quim Casas 

Donostia – San Sebastián: Donostia Kultura, Semana de Cine 
Fantástico y de Terror de San Sebastián, 2003 

354 pp.: il.; 23 cm 

I.S.B.N.: 84-896668-36-1 
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ANEXOS 
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PREMIOS AUDIOVISUAL 
GALEGO   

MESTRE MATEO 2002 

7 de junio de 2003 
Palacio de Congresos y Exposiciones 

Santiago de Compostela  
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Máis de 70 profesionais do sector audiovisual galego e 33 
produccións (longametraxes, curtametraxes, series de TV, 
documentais, multimedia, teleseries, etc.)  son os que aspiraban a 
recolle-lo premio na gala dos Premios do Audiovisual Galego 
2002 que se celebrou no Palacio de Congresos e Exposicións de 
Santiago de Compostela o 7 de xuño pasado. 

Coa idea de converterse nos galardóns de todo o sector, galardóns 
destinados tanto ós profesionais como as produccións máis 
sobresaíntes do ano, foron organizados por vez primeira pola 
Academia Galega do Audiovisual, organismo profesional 
representativo do audiovisual galego, despois das seis edicións 
anteriores.  

A Gala, que foi retransmitida en directo pola Televisión de Galicia 
–precedida da proxección dunha longametraxe galega-, foi 
seguida en directo por unhas 1.200 persoas entre as que se 
atopaban importantes personalidades do sector audiovisual e 
doutros ámbitos da comunidade autónoma. 

Ademais deste cambio de data, os premios tamén experimentaron 
outras modificacións. A mais substancial, a do seu nome, xa que 
pasou a denominarse "Mestre Mateo", imaxe que luce a figura que 
se entrega ós gañadores das distintas categorías. Esta estatuilla, 
deseñada pola artista Laura Blanco, simboliza o mestre escultor do 
Pórtico da Gloria.  

Asi mesmo no 2003, coa finalidade de promove-los premios entre 
o gran público, creouse o Premio Especial do Público á Mellor 
producción audiovisual do ano, que recaíu na producción “Entre 
Bateas”, e que foi escollida directamente polos espectadores, ben 
por internet ou por teléfono, ata o día anterior á entrega dos 
mesmos.  

As productoras que mais produccións presentaron foron EIS-VIGO 
con 20, EGACI con 14, PÓRTICO DE COMUNICACIONES, S.L. 
con 11, TVG con 7 e CONTINENTAL PRODUCCIONES con 6 en 
total. 

Sumando tódalas categorías, cabe decir que son as produccións e 
profesionais que traballaron en “Entre Bateas” (única presentada e 
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nomeada para Mellor Película para TV) e “Terra de Miranda” 
(nomeada á categoría de Mellor Teleserie para TV) as que 
conseguiron maior número de nomeamentos, con 14 cada unha 
delas. A película “Ilegal” (8 nomeamentos), e as teleseries “P ratos 
Combinados” (con 7), “Mareas Vivas” (con 7) e “Rías Baixas” (con 
5) seguironlles en  número de nomeamentos. 

De entre tódolos presentados, os socios da  Academia deberon, 
nunha segunda votación secreta e ante notario, elexi-las 
produccións e  profesionais de entre as nominadas nas diferentes 
categorías no que foi a primeira votación, e que deu como 
resultado os gañadores da estatuilla que se entregou como 
galardón e símbolo do premio. 
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RELACIÓN DE GALARDOADOS 

Os premiados na edición do ano pasado, nas súas 24 categorías, 
foron os seguintes: 

 Mellor Longametraxe: “Os luns ó sol” 

 Mellor Película de TV: “Entre Bateas” 

 Mellor Serie de TV: Pratos Combinados, de Editorial 
Compostela- TVG 

 Mellor Programa de TV: Dezine, da TVG 

 Mellor Director: Jorge Coira, por “Entre Bateas” 

 Mellor Realizador: Chema Fernández, por “Pratos 
Combinados” 

 Mellor Interpretación Marculina: Luis Tosar, por “Os luns ó 
sol” 

 Mellor Interpretación Feminina: María Bouzas, por “Terras 
de Miranda” 

 Mellor Actor de Reparto: Celso Bugallo, por “Os luns ó sol” 

 Mellor Actriz de Reparto: Rosa Álvarez, por “Entre Bateas” 

 Mellor Comunicador de TV: Xosé Ramón Gayoso, por “Luar” 

 Mellor Banda Sonora: Piti Sánz, por “Entre Bateas” 

 Mellor Dirección de Producción: Roberto Sinde, por “Entre 
Bateas” 

 Mellor Dirección Artística: Marta Villar, por “Entre Bateas” 

 Mellor Fotografía e/ou Iluminación: Xosé Manuel Neira, por 
“Terras de Miranda” 

 Mellor Maquillaxe/Perruquería: Eva Fontela e Trini 
Fernández,, por “Entre Bateas” 
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 Mellor Guión: Carlos Ares, Xosé Castro, Andrés Mahía, Raúl 
Dans, Daniel Domínguez e Chema Gagino, por “Terras de 
Miranda” 

 Mellor Montaxe: Jorge Coira e Guillermo Represas, por 
“Entre Bateas” 

 Mellor Son: Claudio Canedo, por “Entre Bateas” 

 Mellor Producción de Publicidade: Campaña Actores – 
Estrella Galicia, de IJV 

 Mellor Documental: “Vivir en Manhattan”, da TVG 

 Mellor Producción Multimedia: “O Templo”, de Interacción 

 Mellor Curtametraxe de Ficción: “O Trasto”, de Lorelei 
Produccións 

 Mellor Curtametraxe de Animación: “A Escola das Areas”, 
de Lúa Films 

 

 

PREMIO ESPECIAL REVELACIÓN "CHANO PIÑEIRO" 

PREMIO ESPECIAL "JOSÉ SELLIER" 

PREMIO DE HONOR "FERNANDO REY". 

 

Aparte destas votacións, a Xunta Directiva da Academia Galega do 
Audiovisual decidíu outorgar o premio revelación Chano Piñeiro ó 
actor Celso Bugallo, o premio especial José Sellier ó profesor e 
catedrático Angel Luis Hueso, e o premio honorífico Fernando Rey 
ó productor Víctor Ruppén , sendo recollidos polos galardoados no 
mesmo acto.  

As consideracións que tivo en conta a Xunta Directiva da Academia 
para elexir ó actor Celso Bugallo como merecedor do Premio 
Revelación "Chano Piñeiro" foron, entre outras, a súa dilatada 
traxectoria artística en teatro e en televisión, así como o logro de 
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asomarse ó mundo do cine como unha das grandes revelacións do 
ano a través da súa magnífica interpretación na personaxe do 
parado Amador na longametraxe “Os luns ó sol”, de Fernando 
León de Aranoa.  

Pola súa banda, o profesor e catedrático Angel Luis Hueso fixose  
acreedor ó premio especial "José Sellier" á traxectoria empresarial 
ou institucional, a xuizo da Xunta Directiva da Academia por, entre 
outras cosas, promover unha importante labor de difusión, 
investigación e docencia sobre temas cinematográficos en xeral, e 
galegos en particular, e por impulsa-la catalogación de fondos do 
cine galego dentro do Departamento universitario no que exerce: o 
da Historia do Cine, na Facultade de Xeografía e Historia da 
Universidade de Santiago de Compostela.  

Finalmente, o premio honorífico "Fernando Rey" á traxectoria 
profesional recaeu en Víctor Ruppén, a quen se lle considera 
merecedor do mesmo pola súa aportación ó desenvolvemento do 
cine galego.  
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NORMATIVA 
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• Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de 
Galicia 

• Decreto 7/2003, de 9 de xaneiro, polo que se crea o 
Rexistro do Sector Audiovisual de Galicia 

• Decreto 294/2002, do 17 de outubro, polo que se 
constitúe e regula a composición e as funcións do 
Consorcio Audiovisual de Galicia 

• Orde do 23 de xaneiro de 2003 pola que se convocan 
subvencións a empresas vinculadas co sector 
audiovisual para apoia-lo desenvolvemento de 
proxectos de producción audiovisual en lingua 
galega, así como a producción audiovisual en lingua 
galega 

• Orde do 23 de xaneiro de 2003 pola que se convocan 
axudas para o desenvolvemento de guións e para a 
realización de proxectos de producción audiovisual 
en lingua galega que incorporen novos realizadores 

• Orde do 23 de xaneiro de 2003 pola que se convocan 
as subvencións a salas de exhibición cinematográfica 
situadas en zonas rurais ou de baixa rendibilidade 

• Orde do 6 de marzo de 2003 pola que se convocan 
subvencións ós concellos para dotación de equipos 
para o desenvolvemento dos medios de comunicación 
social municipal e para adquisición de equipamento 
audiovisual e multimedia 

 


