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Noite curta no Cineclube
Gentalha do Pichel, Cineclube Compostela 

Dentro das actividades da Gentalha do Pichel para celebrar esta semana das Letras, figura esta Noite Curta, en 
colaboración co Cineclube Compostela, na que serán proxectadas cinco curtametraxes procedentes de Galiza, 
Portugal e o Brasil.

A urgência, Brasil, 2005, V.O. 

• Xénero e duración: documental, 3' 

• Dirección: Dellani Lima 

• Produción: Documentário & Motion Grafic 

A ilha das flores, Brasil, 1989, V.O. 

• Xénero e duración: Ficción, 13' 

• Dirección e guión: Jorge Furtado 

• Produción: Monica Schmiedt, Giba Assis Brasil e Nora Goulart 

• Fotografía: Roberto Henkin e Sérgio Amon 

• Música: Geraldo Flach 

• Montaxe: Giba Assis Brasil 

• Elenco: Paulo José, Ciça Reckziegel

D. Nieves, Portugal, 2005, V.O. 

• Xénero e duración: Ficción, 30' 

• Dirección e guión: Miguel Gonçalves Mendes 

• Produción: Jumpcut

O monte é noso, Galiza, 1978, V.O. 

• Xénero e duración: Documental, 30' 

• Dirección: Llorenç Soler

Os Waslala, Galiza, 2005, V.O. 

• Xénero e duración: 15' 

• Dirección: Alberte Pagán

•
Poderemos volver ver un documental do brasileiro Dellani Lima, do que xa puidemos gozar no festival Olladas na 
lusofonía, unha colaxe electrónica de iconas da cultura revolucionaria, superpostas ás imaxes de manifestacións 
antiglobalización. Máis cinema do Brasil co portoalegrense Jorge Furtado e a súa Ilha das flores, oso de prata en Berlín 
no 90: un tomate é plantado, collido, transportado e vendido nun supermercado, até que apodrece e acaba no lixo. O 
seu camiño segue entre animais, lixo, mulleres e nenos.

Agora dende Portugal, outro dos filmes que foron proxectados en xornalismo hai un mes, na sesión "Elas teñen a 
palabra," foi D. Nieves: partindo da proximidade cultural e das raíces históricas comúns entre Portugal e Galiza, ao 
longo dunha rodaxe en Deva, D. Nieves convértese no motor da acción.

E por último historias galegas: Alberte Pagán xa estivo o martes pasado no cineclube, coas súas curtas Conversas em 
Zapatera e Como foi o conto. Agora proxéctase Os Waslala, continuación do primeiro, a historia dos labregos e labregas 
sandinistas, naturais de Waslala, no norte de Nicaragua, que fuxiron da masacre somocista financiada polos EUA e se 
refuxiaron na illa de Zapatera. Desta volta coñeceremos a historia de de tres labregos que non marcharon. E no mítico 
O monte é noso, de Llorenç Soler, que puidemos ver nas Xornadas de Historia de Galiza: a curtametraxe foi producida 
pola Coordinadora dos montes comunais, e conta a loita dos veciños por recuperar terras que lles foran arrebatadas no 
39, co franquismo.

http://www.agal-galiza.org/
http://www.compostelacultura.org/conferencias/destacado.php?id_destacado=115
http://www.compostelacultura.org/cinema/destacado.php?id_destacado=161
http://www.compostelacultura.org/cinema/destacado.php?id_destacado=161
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