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PRESENTACIÓN

Agapi (Asociación Galega de Produtoras Independentes) é a asociación empresarial 
precursora do sector audiovisual galego. Agrupa produtoras de cine, televisión, publi-
cidade e servizos e leva contribuíndo activamente á consolidación e desenvolvemen-
to da industria de Galicia dende o ano 1994.

Agapi foi a pioneira en organizar uns premios anuais, os premios Agapi, que tiveron 
lugar entre os anos 1996 e 2001. A Asociación impulsou a creación da Academia Gale-
ga do Audiovisual que se constituíu no 2003, momento no que os premios pasaron a 
chamarse Mestre Mateo. Nese mesmo ano, Agapi impulsou a creación do Clúster Au-
diovisual Galego (Clag). Coa vista sempre posta na internacionalización, a Asociación 
organizou por primeira vez a presenza das produtoras galegas no MIPCOM de Cannes.

No ano 2014, coincidindo co 20 aniversario da Asociación, Agapi foi recoñecida co 
Premio da Cultura Galega na categoría audiovisual.

Nestes vinte e sete anos, foron numerosas as actividades e iniciativas levadas adiante 
pola entidade. Agapi foi e sigue sendo interlocutor activo coas administracións e tele-
visións tanto galegas como estatais. A asociación organiza con frecuencia seminarios 
e xornadas de formación especializada centradas en aspectos creativos, innovadores 
e tecnolóxicos, a súa vez, elabora publicacións e estudos que serven como base de 
multitude de traballos de investigación.
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Valoración e impacto da pandemia 
nas empresas produtoras

A Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi) fixo un balance para valo-
rar o impacto da crise do Covid-19. En marzo de 2020 estimou as perdas en máis de 3 
millóns de euros, afectando un total de 20 proxectos en marcha. A maioría longame-
traxes de ficción, pero tamén  documentais, curtametraxes e series.

As rodaxes foron as máis impactadas, paralizáronse na súa totalidade e moitas tiveron 
que pospoñer as súas datas de inicio. A suspensión dos festivais interrompeu a exhi-
bición e distribución de películas que xa contaban con seleccións e confirmacións de 
estrea.

A chegada ás salas comerciais tamén se viu truncada, foi o caso de ‘Lúa Vermella’ de 
Lois Patiño estreada no Festival de Berlín de 2020 que viu atrasada a súa estrea comer-
cial prevista para abril. O mesmo lle sucedeu a ‘A illa das mentiras’ dirixida por Paula 
Cons e distribuída por Filmax. Casos como ‘María Soliña’ dirixida por Ignacio Vilar ob-
servaron con preocupación este escenario que situou na corda frouxa a data de estrea 
prevista e que acabou levando ao filme a unha estratexia de autocines. Títulos que xa 
estaban na carteleira cunha gran acollida de público, como ‘O que arde’ ou ‘Eroski pa-
raíso’ viron tamén interrompida a súa actividade en salas de maneira abrupta.

A crise do coronavirus suspendeu case todo. O sector audiovisual galego indepen-
dente traballou arreo para poder sacar adiante os seus proxectos no pasado 2020 
acumulando numerosas perdas e sobrecustes. O esforzo foi titánico pero conseguise 
continuar e sacar adiante as longametraxes de ficción, documentais, curtametraxes e 
series.

Esta crise para a que ninguén estaba preparado e da que aínda non sabemos cal será o 
seu final, azoutou duramente ao audiovisual galego, polo que desde Agapi seguimos 
traballando para apoio a todas as empresas afectadas.

Presentamos a continuación unha serie de entrevistas cos principais responsables a 
nivel creativo e empresarial as produtoras galegas independentes.
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Queremos iniciar este percorrido achegándonos ás empresas produtoras situadas na cidade de 
Santiago de Compostela  e a súa contorna.

Santiago de Compostela é a cidade que acolle a Asociación Galega de Produtoras Independentes 
(Agapi) desde a súa fundación. E tamén o epicentro pola súa condición xeográfica e política, sendo 
a capital de Galicia, de gran parte das empresas produtoras independentes que focalizan principal-
mente a súa actividade nas provincias de Coruña e Pontevedra.

Produtoras situadas no concello de Santiago de Compostela:

•	Agallas	Films																																												•	Arraianos	Producións
•	Cósmica	Producións																													•	Esnatu	Zinema
•	Frida	Films																																																•	Maruxiña	Film	Company
•	Miramemira																																													•	Nós,	produtora	cinematográfica	galega
•	Númax																																																							•	Ollo	Vivo
•	Tamboura

As empresas produtoras nos arredores da cidade, Compostela e comarca:

•	Cinemar																																																				•	Somadrome
•	Tex45

Empresas produtoras galegas situadas nas catro provincias:

•	Abano	Producións																																•	Amanita	Studio
•	Astrágalo	Studio																																				•	Gaita	Filmes
•	M	International	Audiovisual														•	Matriuska	Producciones
•	Portocabo																																																•	Producciones	Vigo
•	Recrea	Films																																												•	Sétima	Media
•	Vía	Láctea	Filmes																																			•	Zeitun	Films

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

As empresas produtoras en Santiago de Compostela
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A empresa Agallas Films está situada na Cidade de Santiago de Compostela. 

Falar de Agallas Films é falar de Galicia, mulleres e proxectos comprometidos coa historia. 
Fai dez anos que Paula Cons e Juan de Dios Serrano, entraron no panorama audiovisual ga-
lego apostando por un equipo pequeno implicado en facer proxectos propios e realizando 
un traballo artesanal.

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

“A illa das mentiras” dirixida por Paula Cons de Agallas Films estreouse esta pasada fin de 
semana na plataforma Filmin, despois “dunha longa  travesía no deserto” como afirma a 
directora. Ademais, a película acaba de ser seleccionada no Festival Internacional de Cine 
de Shanghái, o primeiro festival que volve abrir as súas portas tras o golpe máis duro da 
pandemia. Esta selección pillounos totalmente por sorpresa e aínda que non poden asistir 
físicamente ao festival, afirman que non poden estar máis contentos. A película tiña que 
terse estreado nas salas o 29 de maio, pero o Covid-19 puxo todo en pausa, e como dí o 
refrán no hai mal que por ben non veña, e esta cancelación da estrea abriulles a porta a po-
der ser seleccionados en Shanghái, xa que ao ser un festival de clase A esixe unha premier 
mundial en exclusiva. Paula Cons afirma “agora mesmo non somos capaces de medir as 
consecuencias para a película do que supón esta selección, o que si estamos seguros é de 
que afectará moito ás vendas da película no mercado chino”.

Paula Cons: “O audiovisual sae de todas”
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“A illa das mentiras” é unha coprodución entre España e Arxentina, que conta con Nerea 
Barro, Darío Grandinetti e Aitor Luna como protagonistas. A película narra os misterios que 
rodean á historia das tres mulleres que rescataron a 48 pasaxeiros do buque Santa Isabel, 
que naufragou fronte á costa da illa de Sálvora o 2 de xaneiro de 1921. 

A produtora Agallas Films atópase inmersa na montaxe do documental “A Cero.5” dirixido 
por Gonzalo Suárez. O documental segue a vida dun director de cinema, desde as primeiras 
gravacións co seu pai ata que tras un grave accidente de coche queda paralítico e empeza 
a gravar todo o proceso desta nova vida que lle leva a xogar ao baloncesto profesional, “é 
un proxecto moi ambicioso e cunha cantidade de verdade brutal” afirma Paula. “A Cero.5” 
conta co apoio de TVE e esperan que o documental teña unha boa acollida o ano que vén 
ao coincidir coa celebración dos Xogos Paralímpicos de Tokio de 2021, onde o baloncesto 
é o deporte estrela. 

Ademais, contan con outros dous proxectos entre mans, “Maria Casares, a muller que viviu 
mil vidas” un documental dirixido por Xavier Villaverde. O filme está baseado no bestseller 
canadense	“My	Camiño”	de	Sue	Kenney	e	é	unha	coprodución	con	Canadá	e	Cataluña.

O segundo proxecto que están a desenvolver ten un deses títulos que só con lelo xa queres 
saber máis, “Dúas vellas, sete gatos e sete máquinas de coser”. O documental toma como 
obxecto as bragas das mulleres transexuais para tecer toda a historia e achegarse así ao 
mundo que rodea ás mulleres trans en Brasil.  

Cando lle preguntamos a Paula sobre as consecuencias da pandemia afirma “o golpe do Co-
vid-19 foi duro para todos, ademais o do teletraballo con nenos foi moi complicado, é moi 
difícil poder combinar traballo e maternidade nun mesmo espazo”. Con todo, Paula Cons 
non vé un futuro negro para o audiovisual, “o audiovisual sae de todas, non hai sector con 
máis cintura e flexibilidade ca este.  Ademais, hai que lembrar que o audiovisual foi funda-
mental para manter a saúde mental dos españois durante o confinamento. O traballo será 
o dobre de difícil, pero sacarase adiante coma sempre”.

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

AGALLAS FILMS

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO
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ARRAIANOS PRODUCIÓNS
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A empresa Arraianos Producións está situada na Cidade de Santiago de Compostela.

Arraianos Produccións conta cun equipo multidisciplinar que dirixe Aser Álvarez, a varie-
dade de perfís profesionais dentro da produtora permítelles abordar os proxectos dunha 
maneira transversal, por isto traballan en ámbitos como o audiovisual, a publicidade e a 
xestión cultural.

Comezaron a súa andaina en 2012 coa produción do documental “100% Celso Emilio Ferrei-
ro”, proxecto que repasa a vida do poeta e a quen dá vida o actor Luís Tosar, o filme recibiu 
en 2013 o Premio Mestre Mateo ao mellor documental. Desde entón en Arraianos Produc-
cións apostan por contar historias cunha mirada ampla, buscando sempre a singularidade 
e autenticidade en todos os seus traballos, xa sexan no ámbito documental, publicitario 
ou cultural. En palabras de Aser “moitos dos nosos proxectos están traballados e pensados 
desde a paixón e ilusión, máis que a rendibilidade económica”.

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

Aser Álvarez: “Aproveitar a linguaxe audiovisual 
para educar”

A figura de Ricardo Carvalho Calero foi o fío condutor de case todos os proxectos da produ-
tora Arraianos Produccións nos últimos meses. O primeiro deles é “De Carballo a Carvalho”, 
un documental realizado para AGAL, dirixido e guionizado por Aser Álvarez, que repasa a 
vida do escritor galego a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas coincidindo 
co 30 aniversario da súa morte. A cinta púidose ver por primeira vez en salas a semana pa-
sada no Teatro Colón da Coruña, pero a súa estrea como o de moitos outros este ano tívose 
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ARRAIANOS PRODUCIÓNS

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

que facer online o pasado 17 de maio, ademais o documental foi distribuído en varios cen-
tros educativos para que sirva como ferramenta con fins pedagóxicos.

O segundo dos proxectos de Arraianos Produccións é unha fotobiografía sonora que leva 
por nome “Carvalho Calero sem fronteiras”, un proxecto que fixeron xunto ao músico Moisés 
Quintas, quen compuxo unha banda sonora orixinal para os documentais e para este libro 
CD que contén fotografías e gravacións inéditas de Carvalho Calero. En palabras de Aser 
Álvarez, “este proxecto ten un carácter pedagóxico e educativo, móvenos ese afán por divul-
gar, por transmitir con diferentes linguaxes unha figura tan descoñecida como a de Calero, 
confiando na educación como ferramenta transformadora”.

Outro dos proxectos que fixeron ao redor da figura de Carvalho Calero foi, “Unha palabra 
para don Ricardo”, un conxunto de mini pezas audiovisuais onde diferentes personalidades 
da cultura galega escolleron unha palabra para describir ao escritor, que se pode ver na web 
da Real Academia Galega e que foi emitido en TVG.

Para o 2021 preparan dúas curtametraxes sobre dúas figuras pouco coñecidas como son as 
do xornalista e escritor galego Julio Camba, sobre as súas orixes e os primeiros anos de súa 
vida, e a de Xosé Velo Mosquera, activista e galeguista que tivo que exiliarse en Brasil e que 
antes participou na resistencia antifranquista galega.

En palabras de Aser Álvarez “para nós é fundamental aproveitar o formato audiovisual para 
facer memoria e dar a coñecer a cultura galega desde unha perspectiva contemporánea. 
Este ano foi moi gratificante ver como podiamos axudar aos centros educativos con estas 
pezas audiovisuais e axudar así a que se coñeza a figura de Carvalho Calero”.

O 2020 está a ser un ano difícil para todos pero desde Arraianos Produccións afirman, “te-
mos sorte de seguir traballando, todo é moito máis difícil, pero hai que seguir loitando, nós 
traballamos con humildade en proxectos pequenos, feitos con moito agarimo, moi artesa-
nais, que conseguimos sacar adiante con esforzo e grazas ao apoio dalgunhas institucións 
cuxo compromiso nos permitiu seguir facendo cousas”.
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CÓSMICA PRODUCIÓNS

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

A empresa Cósmica Producións está situada na Cidade de Santiago de Com-
postela. Está formada pola directora Sonia Méndez Alonso e a produtora Nati 
Juncal Portas.

Cósmica Producións: “Hai unha falta grande 
de historias de mulleres”

Sonia Méndez e Nati Juncal están unidas por unha amizade de moitos anos xa, pero foi en 
2007 na rodaxe da primeira curtametraxe de Sonia “Perversa Lola” onde se deron conta de 
que compartían unha mesma visión á hora de traballar e que funcionaban ben xuntas. O 
momento de converter a idea da produtora nunha realidade chegoulles no 2018 coa web-
serie	“Antes	de	perder”	para	a	plataforma	Playz	de	RTVE.	

Desde Cósmica Producións buscan explorar o universo feminino, e sobre todo dar voz ás 
mulleres, así nolo conta Nati “hai unha falta de historias de mulleres, hai menos oportuni-
dades para as directoras e guionistas, por iso nós queremos encher este oco”. Polo momen-
to esta é a liña editorial que traballan desde a produtora pero “sabemos que non é algo 
para toda a vida, aínda que no futuro próximo é onde queremos estar”.

Acaban de terminar o documental sobre a vida de Luz Fandiño que leva por título “A poeta 
analfabeta”. Cando estalou o estado de alarma quedaban 3 días para terminar a rodaxe 
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AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

CÓSMICA PRODUCIÓNS

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

do documental, polo que tiveron que parar. Ao final retomaron o proxecto a finais de xullo 
tomando moitas medidas de seguridade xa que Luz ten xa 88 anos e o risco era grande. 
Pero este parón foi tamén unha oportunidade “podiamos ter o docu terminado xa, pero co 
confinamento tivemos tempo de darlle outra volta, de velo con outros ollos, tomar distancia 
e ao final démoslle un cambio importante á montaxe, agora estamos moito máis contentas 
co resultado”. “A poeta analfabeta” será presentada oficialmente a semana próxima dentro 
da programación de Cineuropa, poderá verse o xoves 12 de novembro no Salón Teatro e ao 
día seguinte en Numax. 

Ademais, en Cósmica Producións contan con dous proxectos en desenvolvemento, o pri-
meiro é unha longametraxe de ficción escrita e dirixida por Sonia que leva por título “As Ne-
ves” que presentaron no Torino Films Lab e no Sources 2 Lab. O segundo é un documental 
co-escrito por Sonia e Dani Domínguez que leva por título “A Muller borrada” e que acaban 
de presentar no EuroDocs para o desenvolvemento de produción. En 2021 rodarán “O neno 
sardiña”, a nova curtametraxe de Lucía Estévez que acaba de recibir a subvención de Agadic. 
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ESNATU	ZINEMA

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

A	empresa	Esnatu	Zinema	está	situada	na	cidade	de	Santiago	de	Compostela.	
Detrás	Esnatu	Zinema	está	a	directora	Jaione	Camborda,	esta	produtora	nace	
da necesidade de Camborda de autoproducir a súa primeira longametraxe, 
‘Arima’. Falamos con esta cineasta vasca afincada en Galicia desde hai máis de 
10 anos e cóntanos que neste proceso de crear a produtora por pura necesi-
dade descubriu que había algo na produción que lle gustaba, por iso espera 
que	Esnatu	Zinema	siga	crecendo	con	novos	proxectos.	

Jaione Camborda: “Arima é unha película 
pequena pero moi loitada”

‘Arima’ estreouse a finais do 2019, ademais de pasar por varios festivais e gañar o premio 
á mellor dirección no Festival de Sevilla na sección Novas Ondas, a película tivo moi boa 
acollida nas salas de Galicia, especialmente tendo en conta que era unha opera prima. En 
palabras da directora, “é unha película moi pequena pero moi loitada, toda a forza e ilusión 
que puxemos para sacala adiante está a dar os seus froitos”. Na actualidade ‘Arima’ conta 
con 7 nomeamentos, incluída mellor película e mellor dirección, aos premios Mestre Mateo 
que se celebrarán finalmente o próximo 10 de abril. A película conta a historia de catro mu-
lleres e unha nena cuxa vida se ve alterada pola chegada inesperada de dous forasteiros, 
unha historia contada entre a fronteira entre o real e imaxinario, entre o pesadelo e o soño, 
entre o medo e o desexo. 
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ESNATU	ZINEMA

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

Actualmente	en	Esnatu	Zinema	atópanse	terminando	a	distribución	de	‘Arima’	e	están	en	
pleno proceso de financiamento da segunda longametraxe de Jaione ‘O corno do centeo’. O 
filme, que conta xa co apoio de Agadic e a TVG, realízano en coprodución con Miramemira 
e esperan rodar a finais de 2022. 

O estado de alarma de hai un ano fíxolles parar, e aínda que isto afectou á distribución de 
‘Arima’, o parón permitiulle á directora volver coller aire e meterse de cheo no desenvolve-
mento deste segundo filme “viña dunha época de moito traballo, estaba exhausta e o confi-
namento supuxo unha pausa que me permitiu sentarme a escribir de novo”.

Esnatu	Zinema	significa	en	vasco	“espertar”,	e	este	foi	o	nome	que	elixiu	Jaione	Camborda	
para a súa primeira curtametraxe con tan só 19 anos, hoxe é o nome desta produtora que 
desenvolve proxectos de corte autoral con vocación internacional e que xa fixo oco dentro 
do audiovisual galego. 
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FRIDA FILMS

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

A empresa Frida Films está situada na cidade de Santiago de Compostela.

Luisa Romeo: “En Galicia hai talento e ademais 
sabemos exportalo”

Pasou xa máis unha década desde que Luisa Romeo decidise montar a súa propia produ-
tora baixo o nome de Frida Films cun obxectivo claro, apostar por proxectos propios. “Ao 
final despois de traballar varios anos para outras empresas empezas a sentir que é hora 
de desenvolver os teus propios proxectos”. En 2018 Luisa Romeo foi seleccionada para o 
programa Producers on the Move do festival de Cannes, a iniciativa do festival francés ten 
como obxectivo conectar a produtores europeos novos e emprendedores con posibles so-
cios de coprodución. Desde 2008 en Frida Films buscan proxectos de cinema de autor con 
directores que teñan unha mirada propia, pero que tamén teñan percorrido en salas. Des-
de a produtora traballan de tres maneiras: colaborando con iniciativas doutras produtoras, 
buscando a colaboración externa para os seus propios proxectos e, por suposto, desenvol-
vendo proxectos propios. 
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MARUXIÑA FILM COMPANY

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

A	empresa	 	Maruxiña	Film	Company	está	 situada	na	Cidade	de	Santiago	de	
Compostela.

Alfonso	Zarauza:	“Trátase	de	surfear	as	dificultades”

Fai	máis	dunha	década	que	os	irmáns	Alfonso	e	Rubén	Zarauza	decidiron	montar	a	súa	propia	
produtora	baixo	o	nome	de	Maruxiña	Film	Company	coa	intención	clara	de	poder	rodar	os	seus	
propios	proxectos	con	total	liberdade	creativa	Falamos	co	director	Alfonso	Zarauza	sobre	estes	
comezos, “por aquel entón non existía o Novo Cinema Galego e nós tiñamos claro que queria-
mos facer un cinema máis autoral que non estaba presente no audiovisual galego”.
 
Desde	Maruxiña	Film	Company	desenvolven	e	producen	proxectos	de	cinema	de	autor	pero	
que poidan chegar a salas de cinema “non queremos que as películas queden só en festivais ou 
en museos de arte para un público exquisito, queremos que cheguen a un público máis amplo” 
(Alfonso	Zarauza).

O	2020	foi	o	ano	de	“Ons”,	a	película	que	dirixiu	o	propio	Zarauza,	que	segue	cultivando	éxitos	
como os 13 nomeamentos aos premios Mestre Mateo que se celebrarán o próximo 10 de abril. 
A película rodada integramente nas illa de Ons foi paso adiante para a produtora, que ata o 
momento participara sempre como produtora minoritaria en proxectos como “Os fenómenos”, 
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así nolo conta Alfonso “Ons é é o primeiro proxecto que rodamos como produtora principal, 
aliámonos co produtor Xavi Font, e a verdade é que estamos moi contentos a nivel artístico, 
financeiro e corporativo”.

Na actualidade teñen dous proxectos entre mans, o primeiro deles é unha TV movie que 
leva por nome “ Malencolía” e que empezarán a rodar o próximo maio. E o segundo é unha 
nova longametraxe de ficción, “Islandia” unha coprodución que narra unha historia de amor 
futurista. A película atópase aínda en fase de desenvolvemento e será rodada entre Galicia 
e Islandia. 

A pandemia afectoulles sobre todo na difusión e visibilidade en medios da película “Ons”, en 
palabras	de	Zarauza:	“o	confinamento	complicounos	a	distribución	en	festivais	internacio-
nais e nacionais, estreamos en Sevilla e no festival Marxes de Madrid, pero non puidemos 
asistir presencialmente e isto afectounos na visibilidade a nivel entrevistas que xa tiñamos 
concertadas con medios como O País ou RTVE.” Ao mesmo tempo, a pandemia permitiulles 
entrar en salas xa que había menos películas americanas, e mantivéronse en carteleira 6 
semanas, “por unha banda perdemos e por outro gañamos, a verdade é que Ons foi unha 
viaxe poderosa, estamos moi contentos como se comportou a película a nivel crítica e pú-
blico, e por iso estas trece nomeamentos aos Mestre Mateo son unha proba de todo o que 
conseguimos”. A película poderase ver en Filmin a partir do próximo 9 de abril.
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MIRAMEMIRA

EMPRESAS PRODUTORAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

A empresa  Miramemira está situada na Cidade de Santiago de Compostela.

A produtora independente Miramemira acaba de dar un paso adiante grazas 
ao enorme éxito da nova película de Oliver Laxe O que arde, que non só conse-
guiu o recoñecemento da crítica senón tamén o do público, converténdose xa 
na película en galego máis vista da historia.

Pero o traballo desta produtora comezou moito antes, concretamente no 
2006, ano no que Andrea Vázquez e Damián Varela deciden combinar os seus 
estudos de cinema e historia da arte para fundar a produtora Miramemira. O 
proxecto nace cunha liña editorial moi clara: audiovisuais para museos, pezas 
de carácter expositivo e tamén produción de vídeo para artes escénicas, en 
especial teatro e danza contemporánea. Traballaron e traballan para o CGAC, 
Fundación Cidade da Cultura, Centro Dramático Galego… Ademais levan xa 
varios anos traballando para a compañía de teatro Voadora e a compañía de 
danza contemporánea Pisando Ovos da coreógrafa e bailarina Rut Balbis.
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Tamara de la Fuente
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Andrea Vázquez: “O parón da pandemia permitiunos 
afondar e desenvolver máis proxectos”

Durante o pasado 2020 a produtora Miramemira seguiu pechando cousas do gran éxito de 
“O que arde”, o último filme de Oliver Laxe. Ademais estivo traballando en varios proxectos, 
o máis importante de todos eles é “San Simón” unha longametraxe dirixida por Miguel Án-
gel Delgado. A película tiña que rodarse o pasado outono pero a pandemia obrigoulles a 
atrasalo, desde a produtora esperan estar a rodar en novembro deste 2021.

O segundo dos proxectos que teñen entre mans é “ Sica” a primeira longametraxe de ficción 
da directora catalá Carla Subirana. Agora mesmo atópase en fase de produción e a cinta 
coproducirana coa produtora catalá Alba Sotorra, rodarase a finais do 2021, principios de 
2022. A película conta a historia dunha adolescente que vive na Costa da Morte e perde ao 
seu pai nun naufraxio.

E por último teñen dous proxectos en desenvolvemento, o primeiro deles leva por título 
“O corno do centeo”, a próxima película da directora Jaione Camborda, neste caso realizan 
a	coprodución	coa	produtora	Esnatu	Zinema	que	dirixe	Camborda.	A	cinta	é	unha	longa-
metraxe de ficción ambientado entre A Illa de Arousa e a fronteira fluvial entre Galicia e 
Portugal.

O segundo proxecto no que están a traballar é “Así chegou a noite”, a última película de 
Ángel Santos, aínda en fase de guión.

Á produtora Miramemira a pandemia obrigoulles a pospoñer a rodaxe de “San Simón” e 
aínda que esperan rodar este ano afirman que o futuro é incerto, así nolo conta Andrea Váz-
quez: “hai bastante incerteza, agora mesmo non está nada claro, nesta película hai bastante 
figuración, en proxectos como este meter unha partida para probas PCRs non é viable. Es-
peramos que as normativas no traballo se resolvan pronto. Hai series e películas que están 
reformulando guións para evitar o contacto e manter as distancias, pero nós facemos un 
cinema naturalista e este tipo de solucións non funcionan”. A pesar disto, desde a produ-
tora afirman que este parón obrigatorio permitiulles desenvolver máis e afondar máis nos 
guións.

Preguntámoslle Andrea sobre o futuro do audiovisual e esta é a reflexión que compartiu 
connosco: “ao estar máis na casa a xente está a consumir moito máis audiovisual, sobre 
todo nas plataformas dixitais, só esperamos que se siga financiando como ata o de agora, 
con axuda pública e con fórmulas como a da taxa das plataformas, que obriga a reverter no 
capital español, isto permítenos facer producións de máis dificultade como a que facemos 
nós”.
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A empresa Nós, Produtora  Galega Audiovisual está situada na Cidade de San-
tiago de Compostela.

A historia de “ Nós, produtora cinematográfica galega”, remóntase ao ano 1975, 
momento no que un grupo de mozos únense para impulsar desde Galicia dife-
rentes eventos relacionados co mundo do cinema e producir películas como “A 
Esmorga”	ou	“Retorno	a	Tagen	Ata”	de	Eloy	Lozano	Coello.	Pero	coa	morte	duns	
dos fundadores principais, Carlos Varela, a produtora perde forza ata interrom-
per a súa actividade en 1980. Vinte anos despois e coas mesmas ganas que nos 
seus inicios nace no ano 2000, Nós, Produtora  Galega Audiovisual.

Actualmente Nós conta con 8 socios que teñen relación con diferentes campos 
do audiovisual e do xornalismo. Traballan con diferentes colaboradores segun-
do o proxecto e achéganse a diferentes formatos, desde o documental como 
con “Bestas” e “Santa Liberdade”, ata series de televisión como “Familia de Ofi-
cio” ou a recentemente estreada “Desertores del asfalto”.
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Chega a Galicia “Nación”, a última película 
de Margarita Ledo

Nós, Produtora Cinematográfica Galega acaba de estrear no Festival de Cinema Europeo 
de Sevilla a última película de Margarita Ledo, “Nación”, unha longametraxe de non ficción 
que retrata a loita obreira da mulleres, e faio a través da historia dun grupo traballadoras da 
fábrica de cerámica “A Pontesa”. En palabras da directora é “unha película que trata do moi-
to que tardamos as mulleres en ter dereitos, non só en votar senón en acceder ao traballo 
asalariado e á posibilidade de ser independentes. En resumo, o moito que nos custou ser 
Nación”.

En Galicia a primeira proxección de “Nación” será en Santiago de Compostela o vindeiro 
mércores 18 de novembro ás 20:00 horas no Teatro Principal e o xoves 19 de novembro ás 
18:00 horas no Cinema NUMAX. Ambas as proxeccións forman parte da programación da 
34º edición de Cineuropa que este ano entrega o Premio Cineuropa 2020 precisamente á 
directora do filme, Margarita Ledo. Un premio honorífico co que se quere homenaxear así 
á directora pola súa traxectoria cinematográfica e como referente clave do cinema galego. 
Ademais, a película terá un percorrido institucional e a finais de mes estará no Festival Már-
genes de Madrid. Desde a produtora esperan estrear en salas en marzo do 2021, ao redor 
do día 8 coincidindo co Día Internacional da Muller. 

A principios deste ano terminaron para a TVG “ Desertores do Asfalto”, unha miniserie sen 
data de estrea confirmada, que foi rodada en 13 localidades diferentes e que busca dar 
voz ao rural galego a través das historias de trece personaxes diferentes. Ademais, o pasa-
do agosto estreouse o documental “Moncho Reboiras acción de corazón”, proxecto no que 
participou como asesor da Fundación Bautista Álvarez. A cinta conta a vida de Xosé Ramón 
Reboiras Noia, última vítima mortal da ditadura franquista en Galicia.

Desde Nós afírmannos o Covid-19 non trouxo nada positivo, o impacto económico foi gran-
de. Por unha banda obrigou a atrasar a postprodución de “Nación”, co custo que isto impli-
ca, e por outro, a pandemia impediulles asistir ao Festival de Cinema Europeo de Sevilla, 
“xa non é só o gasto que tivemos adiantar polo desprazamento do equipo, viaxes, hoteis...
senón tamén o custe emocional, todo o equipo estaba moi ilusionado e ao final non pui-
demos ir”. 
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Con cinco anos de vida, Numax converteuse en punto de encontro crave para o cinema galego 
e europeo. Son un cinema, unha librería e un laboratorio de deseño, comunicación e produción 
audiovisual, pero son sobre todo un grupo de 14 persoas que desde os seus diferentes ámbitos 
profesionais e experiencias decidiron unir forzas para crear este espazo onde o cinema é o claro 
protagonista.

Buscar un espazo similar dentro do territorio nacional é difícil por non dicir imposible, cando 
falamos con Ramiro Ledo cóntanos que as súas referencias á hora de crear esta cooperativa e 
espazo veñen de fóra, salas como o Cinema Concorde na Roche-sur- Yon (Francia) ou, Metrogra-
ph	e	Anthology	Film	Arquives	en	New	York.

“Desde que abrimos, o primeiro triunfo foi abrir” afirma Ledo, xa que para conseguir sacar adian-
te un proxecto tan ambicioso como isto fixeron falta moitas horas de traballo e 200 avais. Outro 
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punto importante na súa traxectoria como exhibidores, é converterse na primeira sala de 
Galicia que forma parte de Europa Cinemas, unha rede creada en 1992 coa intención de dar 
visibilidade en salas ao cinema europeo e, hoxe en día esta rede está presente en 50 países 
con 3000 pantallas. Formar parte disto supón unha axuda importante para un proxecto 
interdisciplinar como é Numax.

Cunha única sala, Numax é o único espazo privado en Galicia onde exhiben sempre en 
versión orixinal. Na súa programación tentan achegarse a un público amplo, combinando 
estreas semanais de cinema independente con películas de distribuidoras pequenas que 
moitas veces só chegan a ser vistas en festivais, e desta maneira poden chegar a un público 
máis amplo. Ademais, entre a súa programación atopámonos con retrospectivas dos gran-
des da historia do cinema como Ingmar Bergman ou Pier Paolo Pasolini, ou as sesións “ Petís 
Numax” destinada aos máis pequenos.

Pero Numax é moito máis que un sala de cinema, a súa librería é unha das súas caras máis 
visibles, e desde o Laboratorio de deseño de comunicación e produción audiovisual tra-
ballan para clientes moi diversos. Ademais como unha unidade independente que naceu 
desta cooperativa está tamén a distribuidora, que conta na súa portafolio con títulos como 
a recentemente premiada en Cannes O que arde de Oliver Laxe ou A portuguesa de Rita 
Azevedo Gomes.
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A empresa Ollo Vivo está situada na Cidade de Santiago de Compostela.

Fai xa tres anos que Jorge Coira, Pepe Coira e Gaspar Broullón uniron forzas 
para crear a produtora Ollo Vivo, pero quizá o proxecto fraguouse moito antes 
xa que os tres levaban anos traballando e colaborando xuntos para diferentes 
proxectos de cinema e televisión. Entre os tres cobren diferentes áreas, a direc-
ción a man de Jorge Coira, o guión con Pepe Coira e a produción con Gaspar 
Broullón. O obxectivo desta unión é poder desenvolver proxectos propios e 
independentes, pero tamén promover a obra de novos realizadores cun punto 
de vista moi claro, e así nolo conta Broullón “queremos facer cinema cunha 
identidade propia moi marcada pero cunha clara vocación internacional. Que-
remos explorar ese territorio intermedio entre o cinema de autor e o de flocos 
de millo, tanto na ficción como no documental”.

Gaspar Broullón: “Traballar e adaptarse para que todo 
siga adiante”

Na produtora Ollo Vivo traballan para que ningún dos proxectos que tiñan na axenda para este 
ano 2020 caia da mesa, e por agora lográrono. A produtora coruñesa fundada por Pepe Coira, 
Jorge Coira e Gaspar Broullón conseguiu capear este parón imposto polo confinamento e a 
pandemia. 
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Na actualidade están a terminar a preprodución de “O Corpo Aberto”, a nova película de 
Ángeles Huerta que esperan empezar a rodar a principios do 2021. A longametraxe é unha 
coprodución coa produtora portuguesa Cinemate e a catalá Fasten Films. A pandemia obri-
gou a atrasar  os procesos de financiamento e produción planificados para este ano 2020, 
con todo, Gaspar Broullón cóntanos de que durante o confinamento aproveitaron moito 
para traballar sobre o papel sobre aspectos de guión, a fotografía, dirección de arte… “a 
sensación xeral é que o temos todo moi planificado, agora só queda por saber que pasará 
cando empecemos a rodar”.

En Ollo Vivo traballan ademais en dous proxectos de teatro. O primeiro deles é unha produ-
ción para a TVG da compañía Sarabela, “Crónicas do Paraíso”, o proxecto atópase agora na 
última fase de edición e aínda non ten data de estrea.

O segundo é unha adaptación dunha das obras icónicas da compañía Chévere, “Citizen”, 
unha especie de biografía non autorizada dun exitoso empresario téxtil coruñés  que res-
ponde as iniciais de A.O. A longametraxe estará dirixida por Lucía Estévez e agora mesmo 
traballan nos primeiros borradores do guión. Unha cousa que teñen clara desde Ollo Vivo é 
que queren seguir coa liña máis experimental de “Eroski Paraíso” que tantas alegrías e éxito 
lles deu.

Falamos con Gaspar Broullón precisamente sobre o éxito de Eroski Paraíso, “estamos moi 
contentos pola acollida que tivo a película, estreouse o 13 de decembro do ano pasado e 
mantívose en salas ata principios de febreiro, ademais tivemos un feedback moi positivo 
por parte do público. Era unha gozada facer coloquios porque vías que tocara a fibra de 
moita xente. Ademais como colofón Miguel e Patricia conseguiron o premio Mestre Mateo 
á mellor interpretación”.

Cando lle preguntamos a Gáspar polo impacto da pandemia no traballo da produtora cón-
tanos as dúas caras da moeda: “por unha banda está a parte negativa que nos obrigou a 
atrasar procesos e supuxo un incremento nos orzamentos dos proxectos polas medidas de 
seguridade que hai que implementar. E doutra banda, o confinamento demostrou que hai 
cousas	que	se	poden	resolver	cunha	chamada	de	Skype	e	isto	é	algo	que	moita	xente	non	
pensaba antes”.
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A empresa Tamboura Films está situada na cidade de Santiago de Compostela.

Gael Herrera: “O documental ‘No somos nada’ foi unha 
aposta arriscadísima  pero está saíndo ben”

Tamboura Films nace en 2017 da man de dous irmáns, Gael Herrera, directora de proxectos e 
Lautaro Herrera, realización e dirección técnica. Desde a produtora traballan principalmente 
creando formatos propios para televisión, principalmente para TVG. Algúns destes programas 
foron comercializados no mercado internacional como é o caso de “Historias Mínimas” ven-
deuse á canle de televisión italiano Rai3 e “Escapárate” que foi comprada por Endemol Shine 
Francia, ademais este programa vai actualmente na súa segunda tempada en Aragón TV. 

O éxito destes programas permitiulles dar o salto ao documental con filmes como “El viaje de 
Javier Heraud” dirixida por Javier Corcuera e que realizaron en coprodución con Perú. Agora 
mesmo atópanse terminando outro proxecto documental tamén dirixido por Javier Corcuera 
“No somos nada”, o documental oficial sobre La Polla Records. Gael Herrera cóntanos que “este 
proxecto foi unha aposta arriscadísima pero a verdade é que vai por bo camiño. Tivemos que 
empezar a rodar a finais do 2019 porque queriamos captar a emoción do arranque da xira, se 
esperásemos non collese a pandemia e adeus ao documental. E agora déronnos a axuda do 
ICAA, así que non podemos estar máis contentos”. En España o documental “No somos nada” 
será distribuído por A Contracorriente Films e se non hai cambios esperan estrear este ano no 
Festival de San Sebastián. 
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Desde Tamboura Films tamén  apostan por formatos dixitais,  agora mesmo están inmersos 
no proxecto Camino de Historias, un mapa interactivo emocional que ten como marco o 
Camiño de Santiago e que eles bautizaron como o “Netflix dos peregrinos”. Desde a páxina 
web pódese navegar polo mapa que mostra os 6 camiños principais e os puntos onde se 
gravaron as entrevistas aos diferentes peregrinos, cada un cunha historia na mochila. Un 
mapa de historias que se cruzan e que teñen un mesmo destino, Santiago de Compostela. 
O proxecto conta co apoio da Xunta de Galicia, Estrela Galicia e Ikea, agora esperan poder 
exportar a idea a máis camiños de peregrinación dentro e fóra de España.

E por último, teñen outro proxecto documental en fase temperá de desenvolvemento, que 
que tamén dirixirá Javier Corcuera, pero do que aínda non poden contar moito.
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A empresa Cinemar Films está situada no Milladoiro (Ames).

Cinemar Films, estudo de referencia en postprodución 
audiovisual

Cinemar Films abriu as súas portas o 2006 para dar ao audiovisual galego a sala de son que ne-
cesitaba e ofrecer así un servizo integral de postprodución e mestura de son para cinema aquí, 
na “casa”, e evitar así que os proxectos galegos tivesen que irse a Madrid ou Barcelona; desde 
o estudo cren firmemente “que para considerarnos unha industria audiovisual, é moi impor-
tante que os nosos creadores poidan pechar todos os procesos en Galicia”. Desde Santiago de 
Compostela, Cinemar Films é o único estudo de Galicia que posúe, entre outras, unha sala de 
mesturas	Dolby	Dixital	con	proxector	de	cinema	de	35mm	cunhas	dimensións	que	superan	os	
100 metros cadrados.

Falamos con Jacobo Pena, CMO da empresa, sobre a importancia do son e da existencia dunha 
sala como esta para o audiovisual galego,”sen o son non chegariamos a sentir o medo, a angus-
tia e a excitación, o son aumenta a visión do espectador e amplíaa”.

Aínda que naceron coa intención de dar servizo ao audiovisual galego, a realidade é que traba-
llan a nivel nacional e internacional, desde Cinemar Films téñeno claro “o son que consegues 
no estudo non se consegue doutra forma, nun mercado tan competitivo, a calidade marca 
sempre a diferenza”.
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Recentemente	veñen	de	rematar	o	foley	da	exitosa	serie	producida	para	Movistar+	“O	corre-
dor da morte” e actualmente traballan na postprodución da serie producida por Portocabo, 
“Auga Seca”, que celebrará a súa estrea mundial en outubro no marco do Mipcom 2019.

Cinemar é un estudo que goza de prestixio e que en varias ocasións recibiu recoñecemen-
tos ao traballo de son, destacando a mención especial ao mellor son no Festival de Sevilla  
por ’Mimosas’ de Oliver Laxe. Nestes anos, son moitos os traballos que pasaron polas súas 
instalacións, títulos como “A Esmorga”, “O Faro”, “Fontealba”, “Cocorico”, “A media voz” ou “Mi-
racle Tunes” son só algúns exemplos.

Preguntámoslle a Jacobo pola saúde do sector audiovisual galego e comparte opinión con 
outros compañeiros de profesión: “consideramos que hai, houbo e esperamos que haxa 
moito talento, temos grandes profesionais, é un bo momento para Galicia, non polo mo-
mento no que estamos senón porque hai xente con talento”. Por estes motivos defenden 
unha e outra que vez que “en Cinemar estamos aquí para apoiar a esa xente, somos unha 
ferramenta, cos nosos técnicos e a nosa sala”.

A pandemia golpeoulles como a todos e tiveron que adaptar as salas de gravación con 
biombos de metacrilato e reorganizar as gravacións para evitar que os actores coincidan, 
pero o xefe técnico de Cinemar, Emilio García teno claro, “creo que as consecuencias desta 
pandemia dentro do sector vanse notar o ano que vén, durante o 2020 e este 2021 segui-
mos traballando en proxectos que xa estaban en desenvolvemento, pero na miña opinión 
penso que notaremos as consecuencias desta crise no 2022, aínda que oxalá que non sexa 
así”.

Miran ao futuro con ganas de que se incrementen as producións non só en Galicia e coa 
intención de poder alcanzar novos mercados a nivel global.
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A empresa Somadrome está situada en Oroso (A Coruña).

Documentais feitos aquí para todo o mundo

Na produtora Somadrome teñen moi clara a súa liña editorial, así nolo conta Ruth Chao, co-
fundadora desta produtora con base no concello de Oroso (A Coruña): “produción documental 
para un mercado internacional, estamos abertos a calquera temática, o importante é que sexa 
algo que poida interesar en calquera recuncho do planeta”.

Chegaron ao documental a través dunha experiencia profesional previa coa que se deron con-
ta de que había un nicho de mercado interesante para o documental, coa condición de que 
a temática poidese interesar nos mercados internacionais. Fai case catro anos que fundaron 
Somadrome e ata a data levan producidos dez títulos, en formato serie ou one offs, traballaron 
con	TVE,	France	5,	ZDF,	Mediaset,	UKTV,	Foxterl,	Kultur	Russia,	Discovery	Chanell,	etc.

Na actualidade, atópanse inmersos na postproducción de “Alén dá terra” (Of the earth), un do-
cumental apoiado por Agadic e coproducido pola TVG e a canle alemá Welt. O proxecto pené-
trase no mundo da nova revolución industrial que se está xerando no espazo e é que como nos 
di Ruth “empeza a haber unha intensa actividade industrial e comercial arredor do espazo, fóra 
da Terra”. O Covid-19 atrasoulles un pouco os plans pero esperan poder terminar a finais de ano. 

O	segundo	proxecto	que	teñen	entre	mans	leva	por	título	“Behind	Lucy”	e	foi	gañador	do	pit-
ching	de	MiPDOC	Project	Pitchin	in	Cannes	e	tamén	do	pitch	na	sección	de	ciencia	do	Sunny	
Side of Docs da Rochelle. Este documental é o proxecto máis ambicioso que fixeron ata a data, 
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chegoulles por mor doutro traballo “para facer simplemente o teaser tivemos que tomar 
certo risco, había que cruzar o charco e investir, pero era algo ao que non podiamos dicir 
que	non”.		“	Behind	Lucy”	percorre	a	historia	dun	equipo	de	científicos	da	NASA	na	súa	mi-
sión para estudar os asteroides troianos de Xúpiter. Á espera de pechar conversacións para 
a coprodución con en EEUU e Europa, cren que con este documental haberá un punto de 
inflexión para a produtora, e esperan ocupar un lugar destacado no panorama internacio-
nal da produción documental. 

A pandemia global atrasou a rodaxe dos seus proxectos, pero din sentirse afortunados por-
que ningún se caeu. Para Somadorme a asistencia aos mercados é fundamental, e aínda 
que os mercados celebráronse igual de maneira online, Ruth afirma que “probablemente 
perdemos oportunidades que non podemos valorar”. Na balanza do positivo que trouxo a 
Covid-19, afirman que as reunións online aforraron moito tempo, diñeiro e pegada de car-
bono “dáste conta de que é un pouco absurdo coller un tren de Coruña a Madrid para unha 
reunión dunha hora”. Aínda así, esperan poder recuperar pronto a normalidade para poder 
volver aos mercados.
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A empresa Tex45 Está situada en Ordes (A Coruña).

A historia de Tex45 Producións comeza como moitas das grandes historias, nunha discote-
ca, en concreto na mítica sala de festas LP45 en Ordes (A Coruña). A sala chegou a albergar 
ata 4.000 persoas, pero hoxe en día é un estudio para cinema e televisión e unha produtora 
audiovisual referente en Galicia. Falamos co seu director, Manolo López, sobre como foi esa 
reconversión e como souberon adaptarse aos cambios do sector nos últimos 20 anos.

Foi no ano 1998 cando a Televisión de Galicia decidiu utilizar LP45 como estudio para o 
seu clásico programa Tekele Tekele, isto foi o embrión de Text45 Producións que durante 
anos foi combinando a súa actividade audiovisual pola semana coa nocturna nas fins de 
semana. Xa en 2005 constitúense formalmente como produtora, pero o momento decisivo 
chega hai 3 anos cando deciden facer un gran investimento nas instalacións e reconverter 
totalmente a sala de festas nun estudio de 1000 metros diáfanos, que conta con todos os 
servizos necesarios para poder levar a cabo calquera tipo de proxecto audiovisual. O novo 
estudio estreárono coa película Feedback de Vaca Films, que se rodou integramente alí.

Manolo López: “O confinamento obrigounos a parar 
e reflexionar”

Cando chega unha pandemia global que o para todo, hai que adaptarse ou morrer. E iso é 
o que fixo a produtora e o estudio de Tex45. A pandemia provocou un parón importante 
en toda a súa actividade, pero polo menos ningún dos proxectos que tiñan para este ano 
se cancelou por completo. Para a gravación dos programas que seguen en activo e para 
garantir a seguridade do seu persoal, tomaron todas as medidas necesarias que esixe a 
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administración, isto supuxo tamén un importante investimento económico, pero como di 
Manolo López, director da produtora, “non podemos permitirnos dar marcha atrás, hai que 
seguir”.

O Covid-19 tamén ten unha cara b, e é que sempre hai que buscarlle o lado bo ás cousas, 
así nolo conta Manolo López, “o confinamento fíxonos parar, reflexionar e pensar, démonos 
conta de que había moitas cousas que estabamos a facer mal e este parón deunos a opor-
tunidade de corrixilas, algo que antes por falta de tempo non poderiamos facer”.

A nivel profesional o impacto foi grande e non ven con moita esperanza o futuro a curto e 
medio prazo, “se non sae unha vacina pronto hai moitos formatos que non poderemos asu-
mir, como os programas con público, ademais a nivel presuposto costa moito máis diñeiro 
un proxecto cos protocolos de Covid que sen el, por iso tememos que moitos dos proxec-
tos non poidan saír adiante”.

Polo momento seguen con dous programas da TVG, “Quen anda aí?” e “Malicia Noticias”, 
que retomará a súa nova tempada en setembro. Para o 2021 esperan poder sacar adiante 
unha longametraxe e varios programas de televisión. Ademais, nos próximos meses con-
fían en poder confirmar outros proxectos máis pequenos aínda que, como nos di Manolo, 
“agora todo vai moito máis lento, as empresas miran con lupa os orzamentos e tárdase máis 
conseguir o ok”.
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A empresa Abano Producións está situada en Ferrol.

Chelo Loureiro: “A liña de produción de Abano 
é apostar pola  animación de autor’’

Abano Producións, a produtora galega fundada por Chelo Loureiro que leva desde o 2007 
apostando pola animación de autor. Xunto a Chelo traballan Ana Fernández como produto-
ra e Lúa Testa, actriz, guionista e escenógrafa, “somos un equipo de mulleres orquestra, nas 
pequenas empresas é o que pasa, que terminas facendo de todo”.

A liña editorial de Abano Producións é clara e única, animación de autor, sempre buscan 
traballar con artistas concretos e crear así unha animación con unha personalidade propia 
e o máis afastada posible da que se fai desde os grandes estudos. En palabras de Chelo, “o 
que pasa coa animación é que cada euro empregado nótase, e cada euro non investido, 
tamén. É moi fácil saber o tipo de orzamento que hai detrás de cada produción”. Desde 
Abano Producións son conscientes de que é imposible competir coas grandes producións 
e por iso apostan por proxectos máis autorales, “poderán gustar ou non, pero desde logo 
non son comparables”.

Na actualidade traballan con tres longametraxes de animación, “a animación conleva pro-
cesos máis lentos e orzamentos elevados, o que obriga a montar coproducións internacio-
nais, sempre máis complicadas pola procura de compañeiros idóneos e os tempos para 
levantar o financiamento en cada territorio” afirma Chelo. A primeira destas longametraxes 
é “Unicorn Wars” de Alberto Vázquez, a segunda está dirixida por Isabel Herguera e leva 
por	título	“O	sono	da	Sultana”,	baseado	na	novela	Rokeya	Sakhawat	Hossain	publicada	por	
primeira vez en India en 1905. E, por último, está  “Valentina”  dirixida pola propia Chelo 
Loureiro, que esperan poder estrear este próximo xuño, aínda que todo depende de como 
avance a situación este ano, xa que desde marzo do 2020 xa nada se pode dar por sentado.



ABANO PRODUCIÓNS

EMPRESAS PRODUTORAS GALEGAS NAS CATRO PROVINCIAS 

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES

Desde Abano Producións cóntannos que o golpe provocado pola Covid-19 foi moi duro 
”afectounos moitísimo, foron moitos os atrasos e isto ten unha consecuencia clara nos or-
zamentos. Aínda que se sabe que a animación é máis fácil de adaptar ao teletraballo, póde-
se facer cando se fixo un deseño de produción así planificado, pero isto decídese na etapa 
de preprodución, que son meses de traballo construíndo ferramentas e métodos. E nós 
planificámolo para facelo no estudo, por iso é polo que cando nos confinaron estabamos 
de cheo en plena produción de “Valentina” e tivemos que tomar decisións custosísimas sen 
case información, porque a situación foi cambiando cada quince días e iso foi un tremendo 
lastre para todos, foi case como comezar de cero, trasladando os equipos aos fogares dos 
profesionais, construíndo novas ferramentas e métodos de traballo…”.

Para Chelo Loureiro hai un problema claro, o sector audiovisual é moi peculiar, por iso é 
extremadamente difícil facelo encaixar utilizando os mesmos parámetros que o resto de 
profesións ou empresas, “por exemplo, aquí os Ertes non funcionan, porque cada posto 
de traballo ten unha duración determinada, uns traballan 15 días e outros 10 meses, non 
é posible manter a todos 6 meses tras o ERTE, co engadido de que eses profesionais teñen 
outros compromisos adquiridos e o parón supón que, á volta, igual algún non estea dispo-
ñible e isto obriga a buscar a outro e volver facer que todo encaixe”.
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A empresa Amanita Studio está situada en Monforte (Lugo).

Iván Patiño: “Cando todas as pezas encaixan”

Amanita Studio empeza a súa viaxe no 2010 cando Iván Patiño e o seu primo, o director de 
cinema Lois Patiño fundan esta produtora baixo o nome Amanita Films, co obxectivo de 
sacar adiante os seus propios proxectos audiovisuais de ficción e documental. Seis anos 
despois incorpóranse ao equipo Elena Patiño e Efrén Hermida, dous deseñadores gráficos 
que tras varios anos de experiencia en Londres deciden volver a Monforte para darlle á pro-
dutora un enfoque multidisciplinar, así é como en 2016 Amanita Films convértese en Ama-
nita Studio. Desde entón crean e desenvolver proxectos de deseño web, gráfico, editorial e 
audiovisual para clientes en Galicia, Eivissa ou Londres.

Na conversa con Iván Patiño fálanos precisamente de como lles funciona esta forma multis-
disciplinar: “Cando unes pezas que non crees que ían encaixar e de súpeto todo encaixa. Ter 
dentro dun mesmo espazo, equipo, deseño, web, vídeo... permítenos ter un funcionamento 
empresarial sostible”.

O que os define á hora de traballar é a proximidade e a humanidade coa que se achegan a 
cada proxecto, buscando sempre a claridade, tanto na relación humana como no traballo 
en  si mesmo.



Amanita Studio conta no seu portfolio con proxectos como o documental “Os días afoga-
dos” e “Idénticas”, ambos gañadores do premio Mestre Mateo ao mellor documental no 
2016 e 2019 respectivamente.

Actualmente traballan en dous proxectos audiovisuais, o primeiro deles é a nova película 
de	Lois	Patiño,	“Lúa	Vermella”,	coproducida	con	Zeitun	Films	e	na	que	Amanita	Studio	se	en-
cargou da produción de campo durante a rodaxe na Ribeira Sacra. Por este filme chegoulles 
“Shkid”, a nova longametraxe de animación de Fernando Cortizo, un proxecto que se ache-
ga ao holocausto xudeu a través dos ollos dun neno nun campo de concentración. Este fil-
me de animación espera chegar ás pantallas en 2021. En ambos proxectos Amanita Studio 
participa cun modelo de co-produción, Iván Patiño afirma que se senten moi cómodos con 
este modo de traballo: “é unha fórmula que me funcionou moi ben, ao final asumes entre 
un 10 ou un 20 por cento da produción en forma de financiamento ou recursos humanos”.

Inevitable falar do impacto da Covid-19, e é que a nivel empresarial foi bastante negativo 
“case un 40% da nosa parte audiovisual son vídeos corporativos para o concello de Monfor-
te de Lemos, para nós é unha inxección económica importante, e agora varios deses vídeos 
xa non se van facer”.

Doutra banda hai algo positivo en todo isto, unha opinión que comparte xa moita xente 
dentro do sector: “Nunca foramos tan produtivos. Co confinamento era moito máis fácil 
cadrar as axendas, entendemos que a dixitalización supuxo un gran avance e ademais apro-
veitamos o tempo para a autoformación da empresa”.
 

AMANITA STUDIO

EMPRESAS PRODUTORAS GALEGAS NAS CATRO PROVINCIAS 

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES
A

M
A

N
IT

A
 S

TU
D

IO

44



ASTRÁGALO STUDIO

EMPRESAS PRODUTORAS GALEGAS NAS CATRO PROVINCIAS 

AS PRODUTORAS INDEPENDENTES
A

STRÁG
A

LO
 STU

D
IO

45

A empresa Astrágalo Studio está situada en Ourense.

J. Antonio Velo: “O contido é o rei, 
en función diso traballamos, creamos e innovamos 

para chegar á disrupción”
A	historia	de	Astrágalo	Studio,	como	a	do	clásico	de	Kubrick	“Odisea	no	Espazo”,	comeza	cun	
óso; e concretamente cun moi particular, o astrágalo. Este pequeno óso do nocello obrigou 
Jose Antonio Velo a collerse unha baixa de 6 meses. Foron estes meses de quietude e un 
pouco de morriña os que lle deron o impulso para regresar de Madrid a Ourense e fundar 
Astrágalo Studio fai case xa dez anos. Hoxe son un equipo de 5 persoas e traballan en di-
versos proxectos desde o deseño, a animación 2D e 3D, motion graphics, branded content, 
transmedia e tamén desenvolvemento web, pero o alicerce de todas estas canles é a crea-
tividade. En palabras de Velo: “O contido é o rei, en función diso traballamos, creamos e 
innovamos para chegar á disrupción”.

Os comezos non foron fáciles e o escaso sector audiovisual de Ourense non axudaba, pero 
o certo é que levan xa case unha década en activo.  Desde Astrágalo Studio afirman que por 
unha banda están os orzamentos e por outro as horas que acabas dedicando a cada proxec-
to, “ao final todos os proxectos levan moito agarimo”.
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Actualmente contan con clientes moi diversos, desde o INCIBE (Instituto Nacional de Ciber-
seguridade) co que levan traballando xa 7 anos, empresas como Banco Santander, BBVA, 
Tele 5, TVG, Finsa, a Deputación de Ourense, Everis ou proxectos de branding para startups 
galegas	como	Meraki,	a	Kombucha	galega.	Recoñecen	que	a	produción	propia	cústalles	
pola falta de recursos, pero son mentes inquietas e por iso contan cun proxecto de anima-
ción que esperan sacar adiante nos próximos dous anos.

Preguntámoslle a José Antonio pola situación actual do sector audiovisual galego, e na súa 
opinión “está moi mal, as axudas son escasas, a TVG non cumpre co seu compromiso do 6% 
e a xestión é moi opaca. Sendo galego se te metes nunha coprodución con outras autono-
mías como País Vasco, quedas en minoría, é moi difícil producir aquí de maneira autónoma. 
Só nos queda esperar que mellore”.

Aínda que contan cunha ampla carteira de clientes teñen claro que o reto superar ao día 
seguinte, sobrevivir. “Vivimos nunha época en que a demanda de produción audiovisual é 
enorme, polo que a creación de contido de calidade é clave, pero hai moitas empresas, e 
as grandes acábanse comendo ás pequenas”. Por iso en Astrágalo Studio afirman que o seu 
labor é apostar pola creatividade e a innovación, para seguir creando así contido único.
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A empresa Gaita Filmes está situada en Meira (Lugo)

Gaitafilmes é unha produtora galega con sede en Meira (Lugo) que conta con catro socios: 
Suso López, Andrés Goteira, Laura Doval e Adrián Folgueira. Suso López e Andrés Goteira 
empezaron a rodar curtametraxes no 2005 por diversión, unha maneira de explorar e dar 
vida ás súas inquedanzas. Goteira terminara os seus estudos de son pero pronto se deu 
conta de que o guión e a realización eran o seu lugar. En 2013 empezan a escribir Dhogs, 
proxecto que chegou ás salas catro anos despois, en 2017. Esta primeira longametraxe foi a 
gran sorpresa do audiovisual galego, arrasou nos premios Mestre con 13 galardóns, incluí-
do o de mellor película e leva pasado por festivais como o de Londres, Sitges ou o Bafici, 
agora mesmo está dispoñible para ver en Filmin.

Dhogs, permitiulles consolidar Gaitafilmes, non só polas boas críticas recibidas por parte 
da industria, senón tamén porque conseguiron chegar ao gran público. Como nos di Suso 
“empezáronnos a tomar en serio”.

Suso López: “Parar, para seguir creando”

Está claro que este 2020 non llo está poñendo fácil a ninguén, pero na produtora Gaitafilmes 
souberon sacarlle proveito ao confinamento, sobre todo para darlle unha volta á parte crea-
tiva de todos os proxectos que tiñan en marcha.

Na actualidade atópanse na fase final de montaxe de Welcome to Ma Maison, a nova lon-
gametraxe documental de Andrés Goteira que esperan estrear o ano que vén. Ademais, 
están en fase de desenvolvemento de dúas novas longas de Andrés, Monstro e Starmucks, 
ambas as cintas contan co apoio a desenvolvemento de Agadic. Starmucks é o seu proxecto 
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máis ambicioso ata a data, recibiron varias asesorías de guión e esperan rodar en 2022, 
en palabras do produtor Suso López “esta longa é un salto importante para nós a nivel de 
produción”.

Este ano por primeira vez traballan en proxectos dirixidos por realizadores externos á pro-
dutora. O primeiro deles é Verbena, dirixido por Rafa dos Arcos e Adrián D.Bóveda “Jarri” 
(Novedades Carminha), cinta que recibiu a axuda de talento da Xunta de Galicia. Agora 
mesmo están en fase de preprodución, pero con todas as verbenas canceladas e a incerte-
za do que pasará o ano que vén, a rodaxe polo momento parece complicada de abordar.

O segundo destes proxectos é un documental dirixido por Lucía Dapena, O silencio her-
dado, que afondará na memoria histórica a través da voz do avó da realizadora.  Para este 
proxecto	contan	con	dous	socios	de	Barcelona,	A	Selva	e	Mayo	Films,	e	recibiron	tamén	
axuda ao desenvolvemento de Agadic.

E por último traballan en dúas curtametraxes, a primeira delas diríxea Felix Brixel e leva por 
título Madalenas, acaban de recibir o apoio do ICAA. E a segunda, Todas as casas, é un pe-
queno proxecto documental que se enmarca dentro do ano Xacobeo e co que queren dar 
visibilidade ao despoboamento rural de Galicia. Actualmente están na procura de localiza-
cións para mostrar todas esas casas que quedaron baleiras e paradas no tempo.

A pandemia puxo freo ás rodaxes, co impacto económico que iso supón, pero Suso López 
afirma que desde a produtora trataron de indagar na parte creativa dos proxectos “serviu-
nos para tomar alento e mirar aos proxectos coa cabeza limpa”. 
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A empresa M International está situada en Nigrán (Vigo).

Mercedes García-Nieto: “Hai que adaptarse e buscar 
solucións antes de que nolas pidan”

Detrás de M International Audiovisual están Mónica Hidalgo e Mercedes García-Nieto. Hai 
case xa 6 anos que decidiron apostar por este proxecto propio para poder avanzar e innovar 
con novos produtos audiovisuais. A inquietude por formatos novos como o transmedia, a 
internacionalización e a capacidade de anticipación son os tres alicerces que definen a M 
International Audiovisual, que recentemente acaba de entrar como novo socio en Agapi. 

O vindeiro sábado, 6 de xuño, estréase na TVG o documental “Baixo a pandemia”, un traballo 
que M International Audiovisual xa tiña desenvolto antes de que a TVG abrise convocatoria. 
Falamos con Mercedes e cóntanos que cando estalou a crise do Covid-19, tiveron claro que 
as plataformas e televisións ían necesitar contido sobre a pandemia, por iso se sentou a pen-
sar e desenvolver a idea para un posible documental. Ás poucas semanas a TVG anunciaba 
convocatoria e o proxecto M International gañaba grazas ao seu enfoque humano e teste-
muñal, pero tamén cren que outro dos puntos que lles deu vantaxe é que tiñan o proxec-
to e a preprodución moi avanzadas, polo que puideron adaptarse ós tempos e orzamento 
esixidos pola TVG. A gravación das 18 entrevistas tívose que facer cun protocolo estrito de 
seguridade e co mínimo persoal, pero o importante é que o proxecto saíu adiante. 
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A pesar da crise coa que Covid-19 golpeou ao sector audiovisual, desde M International non 
se renden e agora mesmo están a pechar unha coprodución con Portugal para un programa 
de televisión. Ademais, nestas últimas semanas participaron en varias reunións de finan-
ciamento	vía	Zoom	con	plataformas	como	Netflix	e	Movistar	para	unha	serie	documental	
seleccionada por Docs Barcelona. 

Cando lle preguntamos a Mercedes sobre como cre que impactou o Covid-19 no seu tra-
ballo queda coa parte positiva, “o primeiro é que a pesar de haber menos xente nalgúns 
casos puidéronse axilizar ás cousas, o primeiro mes non, foi un pouco caos, pero daquela a 
situación normalizouse e cando antes evitabas mandar un whatsapp para ver como estaba 
o teu proxecto, agora vese doutra maneira. O que antes se facía nunha reunión que custaba 
semanas cadrar, agora resolvémolo con reunións online moito máis áxiles. Cremos que esta 
vida dixital chegou para quedar e se a sabemos utilizar ben axilizará moito o traballo para 
todos”.

Outro dos puntos positivos que trouxo o confinamento é normalizar a conciliación, “agora 
estás nunha reunión e quizais poida entra o teu fillo un momento, pero esa cotiandade do 
día a día non quita seriedade á reunión, porque todo o mundo empatiza moito máis”.

Para pechar falamos sobre o futuro das produtoras independentes a curto prazo e Merce-
des ten de novo unha visión que irradia o optimismo que tanto necesitamos, “as produtoras 
independentes como nós, non nos rendemos porque en realidade sempre estamos a loitar, 
a xente púxose a buscar solucións. Lin moito sobre como moitas destas produtoras acaba-
rán desaparecendo, pero eu opino o contrario, os pequenos somos máis flexibles e temos 
menos infraestruturas que soportar, polo que somos somos máis áxiles á hora de tomar 
decisións e adaptarnos”.
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A empresa Matriuska Producciones está situada en Pontevedra.

Falamos con Daniel Froiz, propietario de Matriuska Producciones, a produtora pontevedre-
sa que desde 2008 aposta por unha filmografía de autor que traballa tanto na ficción como  
documental. Definir ou traballo dunha produtora nunca é sinxelo, pero en Matriuska Pro-
ducións téñeno claro, apostan por un cinema independente a nivel temática, tamén máis 
“art house” que poida xerar un impacto nos festivais, pero que tamén funcione en billeteira, 
e sempre buscando dar máis visibilidade a cineastas galegos. 

Daniel Froiz é tamén socio fundador do festival Novos Cinemas, o festival internacional de 
cinema de Pontevedra que neste decembro celebra a súa cuarta edición, un festival que dá 
voz aos primeiros e segundos longos de cineastas galegos e internacionais. 

Daniel Froiz: “Son optimista por defecto”

O documental “A Media Voz” da produtora Matriuska acaba de gañar a Biznaga de Prata ao 
Mellor Director na sección de documentais do Festival de Málaga. Este é o terceiro premio 
que recibe a cinta dirixida por Heidi Hassan e Patricia Fernández, que vén de gañar no IDFA 
de Amsterdam e no Festival da Habana como mellor documental. 

Falamos con Daniel Froiz sobre os éxitos de “A Media Voz” e tamén sobre os proxectos nos 
que están a traballar. Están a piques de terminar a montaxe da nova película de Liliana Fer-
nández “Que fixemos mal?”, a idea é poder estar en festivais a primeiros de ano e poder pla-
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near a estrea comercial para a primavera de 2021. A rodaxe da película foi outra das vítimas 
da pandemia, cando saltou o estado de alarma parte do equipo e da repartición atopábase 
xa en Méjico para comezar a gravar, víronse obrigados a volver a España no que Daniel Froiz 
describe como “unha situación bastante dramática, ademais a nivel administrativo parouse 
todo, había moita incerteza e isto acaba creando un ambiente moi negativo. Ao final con-
seguimos resolver o resto da rodaxe en Barcelona, pero o impacto económico foi grande”.

Outro dos proxectos que teñen entre mans é “Vos días acabados de Míster Stevens” de Cé-
sar Souto, o documental que está a piques de entrar en fase de postproducción foi rodado 
entre New York e Hartford e esperan poder estrear  o próximo ano. 

Ademais, en Matriuska teñen outros dous proxectos en fase de desenvolvemento, o pri-
meiro deles é a longametraxe de Álvaro Gago “Matria”, a película leva o mesmo título que 
a	curtametraxe	gañadora	do	Goya	ao	mellor	curto	de	ficción	no	2019.	Para	este	proxecto	
volven contar con Avalon Cinema para a distribución do filme. O segundo, é o documental 
“Honeymoon”	de	Kike	Otero,	aínda	en	fase	de	desenvolvemento	pero	co	que	contan	cunha	
acordo de distribución con Filmax. 

Preguntámoslle a Daniel Froiz sobre como ve o futuro do audiovisual despois deste parón, 
“son moi optimista por defecto, creo que estamos nunha situación excepcional, agora toca 
adaptarse cos novos protocolos. Sabemos que a economía vai sufrir pero sairemos desta 
como o fixemos outras veces, iso si, tócanos traballar máis e estar máis atentos”.

A outra das grandes alegrías para Matriuska Producións esta primeira semana de marzo 
é que están no Co- Pruduction Market da Berlinale coa primeira longametraxe de Álvaro 
Gago “Matria”. A película leva o mesmo título que a curta que a viu nacer e que gañou o 
gran premio do xurado no Festival de Sundance. A longametraxe conta xa co apoio da 
Xunta de Galicia, o ICAA, a TVG e Movistar na produción nacional, coproducen con Ringo 
Media e Avalon quen ademais se encargará da distribución. A película retoma o personaxe 
de Ramona para falar da muller galega, da nosa Galicia e a súa maneira tan particular de 
funcionar, e que se rodará na zona de Vilanova este próximo outubro.

Ademais en Matriuska Producións están xa cos últimos procesos de posprodución para ter-
minar “Qué hicimos mal” de Liliana Fernández, película coa que esperan estar nun gran 
festival este 2021, aínda que como afirma Daniel “é un ano complicado, por que todos os 
festivais están a bailar de data polo que a estratexia de estreas é máis complicada. Aínda 
que o importante é que estamos moi contentos co resultado da película, e cremos que vai 
gustar moito”
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A empresa Portocabo está situada na cidade da Coruña.

Tras doce exitosos anos como produtor executivo en Voz Audiovisual, Alfonso Blanco deci-
de en 2009 poñer en marcha a súa propia produtora, Portocabo, da que hoxe é director xe-
ral e que conta cun equipo de dez persoas. Falamos con eles sobre a súa traxectoria nestes 
anos e a súa evolución, que desembocou nunha clara aposta pola coprodución internacio-
nal de ficción para poder chegar a un público máis amplo.

Un dos seus éxitos máis recentes é a serie “Hierro”, que foi coproducida con ARTE France, 
Atlantique	Productions	e	Movistar	+,	e	que	se	recentemente	vén	de	estrear	a	súa	segunda	
tempada. Protagonizada por Candela Pena e Darío Grandinetti, a serie de ficción está roda-
da integramente na illa do Hierro.

Nina Hernández: “A pandemia cambiounos o pé, pero 
non foi tempo perdido”

A pandemia puxo en pausa a rodaxe da segunda tempada de “Hierro”, pero desde logo non 
fixo parar o seu éxito. A serie, coproducida por Portocabo e Atlantique Productions para 
Movistar+	e	ARTE	France,	foi	aclamada	pola	crítica	internacional	e	estreouse	xa	en	19	países	
de Europa e América Latina.  A rodaxe da súa segunda tempada xa estaba avanzado cando 
a crise do coronavirus estalou e o estado de alarma fixo que todo o equipo tivese que volver 
a casa. Se se puido renovar no mes de xuño foi grazas ao estrito protocolo de seguridade 
elaborado en colaboración co Goberno canario. 



Así, para poder viaxar de novo á illa do Hierro todo o equipo necesitou confinarse, dar 
negativo nun test PCR en orixe e pasar unha nova proba PCR con resultado negativo en 
destino. A situación de paralización de roteiros nas aerolíneas causada pola pandemia fixo 
que a loxística de volta á illa fóra aínda máis complexa do que é habitualmente. Ademais, 
o equipo estivo illado da poboación local para evitar riscos innecesarios. O guion púidose 
rodar integramente, aínda que a produción necesitou simplificar algunhas situacións por 
cuestións de protocolo. A pesar de todas estas dificultades, Alfonso Blanco, director xeral 
de Portocabo, afírmanos que todos están moi contentos co traballo feito. A rodaxe termi-
nou a mediados de agosto e barállanse os primeiros meses de 2021 como posible data de 
estrea. 

Ao mesmo tempo Portocabo avanza na rodaxe da súa primeira longametraxe de ficción, 
“Cuñados”, que comezou o 17 de agosto en Ourense. A película conta co apoio de TVG, TVE 
e Agadic, así como a colaboración da Deputación de Ourense. “Cuñados” é unha comedia 
criminal e familiar, dirixida por Toño López, con guion de Araceli Gonda e protagonizada 
por Miguel de Lira, Xosé A. Touriñán e Federico Pérez. A produtora espera estreala no se-
gundo trimestre de 2021 e pretende facer unha campaña que arroupe a película no seu 
paso polas principais cidades e pobos de Galicia, así como nas principais salas de VO de 
territorio nacional.

Doutra banda, a produtora de Alfonso Blanco acaba de vender á plataforma online HBO 
dúas das súas series, “Auga Seca” e “Vidago Palace”, ambas coproducidas coa televisión pú-
blica portuguesa, RTP. Na actualidade traballan xa no desenvolvemento da segunda tem-
pada de “Auga Seca”. 

Aínda que a pandemia atrasase as rodaxes, en Portocabo non dubidan en afirmar que para 
eles o confinamento foi un tempo fantástico para poder avanzar o traballo de montaxe da 
segunda tempada de “Hierro”, e sobre todo para meterse a fondo no desenvolvemento de 
novos proxectos. Así nolo conta Nina Hernández (Head of Content): “Temos uns 8 proxectos 
en diferentes estados de desenvolvemento. Sabemos que non todos sairán adiante, pero 
podemos dicir que o tempo en casa non foi tempo perdido, aproveitámolo ao máximo”. 
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A empresa Producciones Vigo está situada na cidade de Vigo.

Cando unha produtora e unha escola traballan 
man a man

Producciones Vigo leva desde 1998 traballando conxuntamente coa Escola de Imaxe e Son 
de Vigo ( EISV) fundada case 11 anos antes, con máis de 20 anos de traballo ás súas costas 
poden dicir que a fórmula funciona.

Como produtora realizaron servizos de proxectos audiovisuais máis comerciais para clientes 
como Adolfo Domínguez, Puma, Abanca, Ecomvideo...e tamén teñen producido ficción e 
documental con títulos como “Galáctea”, “O nacemento de Santiago de Compostela”, “Ila de 
Loito” e desenvolto obras de televisión como ”Fábula, a terra meiga”. Pero o tándem creado 
coa EISV é quizáis un dos seus alicerces máis fortes. Producións Vigo é o lugar onde moitos 
dos alumnos da EISV acaban facendo as súas prácticas, e ademais a produtora ofrece os seus 
servizos á escola coma se tratásese dun cliente máis, dándolle todo o soporte na distribu-
ción, dereitos e promoción en festivais a moitos dos proxectos que saen da escola.

Falamos con José Luis González, responsable da produción creativa dentro da produtora,  
hai unha cousa que ten clara: “Esta conexión coa escola sempre nos interesou moito, permí-
tenos ter o talento creativo e profesional moi próximo. Outro dos puntos fortes é que é unha 
forma de estar en contacto con toda a parte de animación e videoxogos feitos por xente moi 
nova, e deste xeito poder desenvolver proxectos transmedia, dentro desta rama hai unha 
creatividade  brutal “.
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En Producciones Vigo traballan catro persoas de xeito permanentemente e contan con un 
departamento	de	I	+	D	onde	se	levan	feito	plataformas	como	Fantasio.e	na	que	se	insiren	
todos os proxectos que saen da escola.

Entre	os	proxectos	que	máis	impactaron	está	a	curtametraxe	de	ficción	Zugzwang,	dirixi-
da por Diego Markwalder, curta que leva o nome dunha xogada de xadrez, dise que un 
xogador está en zugzwang se algún movemento permitido empeora a súa situación. Na 
actualidade, tanto a escola como a produtora viron como algúns dos proxectos queda-
ron conxelados debido á paralización provocada pola Covid-19, aínda que esperan que se 
reanude pronto. Un destes proxectos é unha serie de animación “Os contos de Ori” (Ori´s 
Tales) que esperan poder retomar pronto e redirixir a un novo target.

Yolanda Rodriguez Anievas, subdirectora da EISV ten claro que o apoio da produtora para 
a escola é clave, non só polo traballo de difusión e promoción, senón porque grazas á pro-
dutora xorden proxectos de colaboración coa TVG que ofrecen aos estudantes a oportuni-
dade de traballar en proxectos audiovisuais reais.

A sinerxía entre as dúas entidades é clara, afirma José Luis, e é que ao final “a intención do 
produtor é xerar demanda profesional para os estudantes da escola e fortalecer a industria 
con contido e talento creativo”. 
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A empresa Recrea Films  está situada na Cidade da Coruña.

Recrea Films son Amalia Mato e Chema Gagino, dous profesionais con moitos anos de ex-
periencia ás costas dentro da produción, dirección e guión. En  2017 unen forzas para voar 
sós e crear a súa propia produtora baixo o nome Recrea Films, unha produtora indepen-
dente con sede na Coruña que traballa cunha liña editorial clara, “proxectos de ficción ou 
documental comprometidos socialmente que poñan en valor o talento galego, conectados 
coa realidade e baseándose no emprego da mellor materia prima: a xente e as súas vidas.”

Recrea Films: “Neste sector temos un poder 
de resiliencia brutal’’

O 2020 para Recrea Films foi un ano duro como para case todos, pero tamén foi o ano no 
que terminaron “A virxe roxa”, unha longametraxe documental que poderemos ver en 2021 
e que en palabras da produtora Amalia Mato “como mínimo vai sorprender”. A idea orixinal é 
de Amalia Mato e Chema Gagino, fundadores de Recrea Films, pero xerminouse moitos anos 
antes, xa que con 14 anos Amalia leu un artigo sobre a incrible historia de Aurora e a súa filla 
Hildergart Rodríguez, e desde entón a historia destas dúas mulleres perseguiuna.

A cinta dirixida por Marcos Nine é un relato íntimo sobre estas dúas mulleres, pero tamén 
sobre a historia de España, xa que nela trátanse multitude de temas como a revolución, o 
poder relixioso, o mito de Frankenstein, a sexualidade, feminismo, etc.
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Parece que desde marzo de 2020 a incerteza converteuse en norma, por iso desde a produ-
tora aínda non poden confirmar data concreta da estrea, aínda que será seguro en 2021 e 
esperan poder estar en festivais de clase A. Desde a produtora afirman estar moi satisfeitos 
co resultado.

En Recrea Films teñen ademais varios proxectos propios en fase de desenvolvemento, unha 
comedia e un documental sobre o caso de José Couso, o xornalista galego asasinado en 
Iraq en 2003.

A pandemia afectoulles como a todos, pero no seu caso afirman ter sorte xa xusto termi-
naran a rodaxe de todas as entrevistas de “A virxe roxa” antes de que se decretase o estado 
de alarma, “houbo atrasos pero afortunadamente non tivemos que parar nada, e puidemos 
seguir traballando perfectamente. Somos unha empresa pequena e isto ás veces ten as 
súas vantaxes, porque te podes adaptar á situación máis rápido que unha empresa grande”. 
En palabras de Amalia Mato “neste sector temos un poder de resiliencia brutal, estamos tan 
afeitos vivir en crise que quizá nos sabemos manexar mellor que outros sectores, é unha 
lectura agridoce, pero estamos afeitos a reinventarnos continuamente porque levamos 
moito tempo facéndoo”. 
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A empresa Sétima Media está situada na cidade de Vigo.

“Estamos aquí para apoiar a mirada 
dunha nova xeración”

Oficialmente Sétima Media ten apenas dous anos de vida, pero este proxecto da produtora 
Silvia Fuentes e a directora Anxos Fazáns fraguouse moito antes, quizais mesmo antes de 
que elas mesmas o soubesen. Cada unha ten un percorrido profesional independente, pero 
despois de traballar xuntas na primeira película de Fazáns, “A Estación Violenta”, déronse 
conta de que compartían unha mesma visión sobre o cinema. A mirada máis nova do au-
diovisual galego necesitaba un espazo, e desa necesidade de crear espazo e dar voz nace 
Sétima Media no verán do 2018.

Na actualidade atópanse no desenvolvemento de tres proxectos, un documental e dúas 
longametraxes de ficción. O documental coprodúceno coa produtora catalá Ringo Media, 
e conseguiron xa a primeira pata de financiamento coa TVG. “Patarinos” é o título deste do-
cumental	de	Zeltia	Outeriño	que	esperan	empezar	a	rodar	en	2021,	a	cinta	céntrase	na	vida	
e frustracións dunha muller de 40 anos, un drama intimista narrado en primeira persoa que 
protagoniza	e	dirixe	a	propia	Zeltia.	Con	este	proxecto	queren	dar	voz	e	representación	a	
unha xeración de mulleres.

A primeira das longametraxes de ficción é unha película dirixida por Ángel Filguera, que 
recibiu a subvención de promoción ao talento de Agadic e que esperan estar a rodar ta-
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mén ao longo do 2021. E por último, están a traballar na segunda longametraxe de Anxos 
Fazáns “ As liñas discontinuas”, éste é o proxecto máis ambicioso que teñen entre mans, a 
nivel de tempos e orzamento, por iso teñen pensado rodar en 2023/2024. En palabras de 
Silvia “o camiño das longas é unha viaxe longa a moitos niveis, pero tanto Anxos coma min 
sentímonos moi afortunadas porque durante estas viaxes seguimos traballando noutros 
proxectos con outras produtoras, que nos acollen, ensínannos e isto permítenos seguir cre-
cendo como profesionais”.

Sétima Media é un dos novos socios de Agapi, e como nos conta Silvia para elas é impor-
tante formar parte desta rede, “o apoio entre produtoras fainos máis fortes como sector”.

Ao non ter ningún proxecto en rodaxe o golpe da pandemia no seu traballo foi menor, pero 
admiten que a incerteza actual non axuda. Aínda así desde Sétima Media móstrase opti-
mistas, porque como elas mesmas din “só temos dous anos de vida, cando non tes pasado 
só podes confiar no futuro”. 
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A empresa Via Láctea Filmes está situada en Vigo.

En Vía Láctea Films levan máis de dúas décadas apostando por un “cinema heroico galego”, 
así é como define Ignacio Vilar as películas que están detrás da produtora que montou en 
1993 cando volveu a Galicia.

Todos os seus proxectos están rodados e exhibidos en galego, pero isto non lles impediu 
ter éxito a nivel nacional e internacional, proba diso é “A Esmorga”. A película baseada na 
novela de Eduardo Branco Amor mantívose en carteleira 15 semanas consecutivas, e en 
cidades como Madrid ou Barcelona aguantou ata 9 semanas. Grazas ao éxito de “A Esmor-
ga”, as portas das salas abríronselle coa súa seguinte longametraxe, “Sicixia”, unha película 
intimista rodada tamén en galego que chegou a ser subtitulada en 11 idiomas.

Ignacio Vilar: “O cine ten que seguir chegando a xente”

En Vía Láctea Filmes fan seu o dito “Se a montaña non vai a Mahoma, Mahoma vai a mon-
taña”. Fai un ano xusto comezaban a rodaxe de “María Solihna”, a nova longametraxe do di-
rector Ignacio Vilar que tiña previsto chegar ás salas o pasado 15 de maio, pero chegou una 
pandemia mundial e tocou reiventarse ¿Como? pois montando un autocine ambulante e 
estreado a película no rural galego a través dos concellos: “Por primeira vez a xente do rural 
vai asistir a unha estrea mundial antes que a xente das cidades”

O vindeiro venres, 19 de xuño, estrearase por todo o alto “María Solinha” en Redondela, ao 
lado da plaza do concello. Haberá alfombra vermella, e estarán presentes os membros do 
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reparto e equipo con vestiario deseñado para ocasión por David Vilas e zocos feitos en 
exclusiva por Elena Ferro. Para poder manter as medidas de seguridade só 200 asistentes 
poderán asistir á estrea. Ao  día seguinte, o sábado 20 o filme presentarese en Cangas e o 
domingo en Verín, onde se instalará o primer autocine cunha pantalla de 16 metros traída 
para	acasión	dende	Hong	Kong.	Os	espectadores	poderán	escoitar	o	son	da	película	dende	
o seu coche a través dunha emisora de radio. Para Ignacio Vilar hai unha cousa clara:

“O cine ten que seguir chegando a xente, hai que estar presente nos coloquios, presentan-
do a película, falando coa xente, a min personalmente este proceso enriquéceme moitísimo 
como director”

A historia de “María Solinha” poderá verse en máis de 100 concellos galegos durante todo 
o verán, a última proxección está prevista para o 2 outubro en Lourenzá, pero seguen a 
percorrer os concellos un por e un para conseguir que a historia de “María Solhina” chegue 
o maior número de xente. Se todo vai ben esperan alcanzar os 70.000 espectadores.  A 
maiores, o filme poderá verse tamén nalgunas vilas do norte de Portugal e vilas de Castela 
e	León	como	Lubián,	Hermosinde	e	Porto	en	Zamora,	lugar	no	que	a	día	de	hoxe	aínda	se	
fala en galego.

O director recoñce que a rodaxe de “María Solinha” foi dura, pero afirma, sen dúbida, que foi 
a maís desfrutou de todas as da súa carreira. “Rodamos todo o filme entre as vilas Cangas 
e Redondela, ao vivir en Vigo podía durmir na casa e iso foi un auténtico pracer”. A sétimo 
longametraxe de Vilar conta con un reparto de 29 actores e actrices, e transcorre entre dúas 
liñas	temporais:	o	século	XVII	e	o	século	XXI.	Ademáis	esta	rodada	en	steadycam	nun	plano	
secuencia: “a cámara convírtese nun ollo divino que segue aos personaxes e percorre a Cos-
ta da Vela- É unha proposta na que o espectador acaba por non saber en que século está. A 
verdade é que estamos moi contentos co resultado da película”.

Aínda que están inmersos na estrea de “María Solihna”, en Vía Láctea Filmes xa traballan no 
seu próximo proxecto: “Aurea 1964”. O primer proxecto en galego que recibiu o axuda do 
programa Europa Media, e para o que xa teñen un contrato firmado con Filmax para a dis-
tribución	estatal	e	as	ventas	internacionais.	Contan	entre	o	reparto	con	actores	como	Karra	
Elejalde, Antonio Durán  “Morris”, Miguel de Lira, Melania Cruz e Itziar Ituño. Se todo vai ben 
esperan comezar a rodar a principios de 2021.

A Covid-19 parou a estrea nos cines de “María Solinha”, pero Ignacio Vilar e o seu equipo 
buscararon a maneira de que a película chegase á xente a través dos concellos do rural 
galego. Ignacio remata a entrevista coa afirmación de que “na industria do cine hai que 
reinventarse cada día para continuar e seguir facendo o que nos apaixona”.
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A	empresa	Zeitun	Films	está	situada	na	cidade	da	Coruña

Felipe Lage: “Cada proxecto é unha nova aventura 
indeterminada”

“Todos vos sodes capitáns” de Oliver Laxe foi a película que impulsou ao director e ao seu 
irmán	Felipe	Lage	a	crear	Zeitun	Films	en	2009.	Cando	empezaron	a	traballar	de	maneira	
non profesional sen produtora, pronto se deron conta de que necesitaban dar o salto á pro-
dución e á distribución.

Foi precisamente esta primeira película coa que conseguiron o premio FIPRESCI do Festival 
Internacional de Cinema de Cannes, algo que lles permitiu ter unha visibilidade a nivel inter-
nacional, en palabras de Felipe “foi pasar de cero a cen”.

Definen o seu traballo como cinema de autor de vangarda, e en cada proxecto traballan co 
autor no desenvolvemento e a nivel creativo, e ademais encárganse do financiamento do 
proxecto, que adoita ser unha das partes máis complexas.

Preguntámoslle a Felipe sobre os retos dunha produtora como a súa, a resposta é clara “a sub-
sistencia e o financiamento dos proxectos son os dous grandes retos”. Respecto ás causas de 
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por que é tan complicado o financiamento dos proxectos, “hai moitos factores, ademais de 
estar nunha fase de cambios o apoio institucional non é tan decidido e sólido como en países 
veciños como Francia, Italia ou Portugal”.

No	2020	Zeitun	Films	estreou	na	Berlinale	a	película	‘Lúa	Vermella’	de	Lois	Patiño,	 foi	xusto	
antes do confinamento polo que a película puido facer camiño, aínda que a súa distribución 
viuse afectada como consecuencia da pandemia.

A	semana	pasada	Zeitun	Films	volveu	de	novo	a	Berlín	co	documental	“Miguel´s	War”	da	direc-
tora Eliane Raheb, proxecto no que traballaron como coprodutores xunto a Itar Productions 
(Líbano)	e	Kabintett	Films	(Alemaña).	En	palabras	de	Felipe	“é	un	proxecto	do	que	estamos	moi	
orgullosos e felices de que se poida estrear nun festival tan prestixioso”. O documental conta 
a historia de Miguel, o retrato dun home homosexual que tras fuxir hai 37 anos da guerra e a 
represión en Líbano ao Madrid posfranquista, regresa coa cineasta ao seu país de orixe e en-
fróntase ás súas pantasmas do pasado. 

Os festivais de cinema como case todo tiveron que reinventarse e este ano a Berlinale faino 
cun modo mixto, con unha edición en liña que se celebrou a semana pasada e unha edición 
presencial que se celebrará en xuño. Falamos con Felipe Lage de como viven desde as produ-
toras esta nova participación en festivais “coa parte en liña pérdese a experiencia do cinema, 
ademais non podes ver nin sentir as reaccións do público, e doutra banda as películas están 
pensadas para a pantalla,  co visionado en liña non podes saber como as estarán vendo. É triste 
pero non deixa de ser outra consecuencia da pandemia que estamos a vivir. Esperamos que 
aos poucos a situación mellore, vaian levantando as restricións e poidamos estrear en salas e 
volver aos cinemas”.

Agora	mesmo	en	Zeitun	Films	están	inmersos	en	4	proxectos,	dúas	longametraxes	e	dúas	cur-
tametraxes.	A	primeira	destas	curtas	é	“Rompente”	de	Eloy	Dominguez	Serén,	que	se	rodou	en	
novembro do ano pasado e co que están en plena fase de montaxe e postprodución, agardan 
poder distribuír e estrear nos próximos 4 meses. 

A	outra	destas	curtametraxes	é	“Sen	ti”	da	directora	libanesa	Feyrouz	Serhal,	unha	curta	que	se	
rodará	en	Galicia	esta	próxima	primavera.	Ademáis,	están	traballando	tamén	con	Feyrouz	na	
longametraxe	‘I	am	here	but	you	can´see	me’	que	se	atopa	en	fase	de	financiamento.
E por último traballan tamén na longametraxe “Montaña ou morte” de Pela del Álamo, aínda 
en fase de desenvolvemento. 

Como	para	case	todo	o	mundo,	o	2020	foi	tamén	complicado	para	Zeitun	Films,	pero	Felipe	
Lage saca unha lectura positiva de todo o vivido “a pesar de que a nivel de empresa tamén foi 
un ano duro, mantivémonos activos e operativos, a industria cultural xa é moi fráxil per se. 
Este é o noso undécimo ano como produtora e desde logo foi difícil pero tamén nos permi-
tiu darnos conta da nosa fortaleza como empresa, e isto é algo moi importante”.
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O futuro da produción audiovisual en Galicia

A pesares da crise da covid, o audiovisual galego atravesa un momento creativo único, 
con recoñecemento das súas empresas e producións en festivais e mercados audiovi-
suais de todo o mundo.

Deixamos algunhas testemuñas recollidas en primeira persoa cos protagonistas direc-
tos deste éxito:

Paula Cons (Agallas Films): “Isto non flor dun día nin unha casualidade, Galicia ten un 
sector audiovisual moi forte, hai moito motivos pero en parte é por ter unha televisión 
autonómica propia como é a TVG, ao final é como a escola e o gran cliente, e polo 
apoio imprescindible de Agadic, isto axuda a crear unha industria sólida ao redor. 
Contamos ademais con actores e profesionais incribles que poden formarse aquí, e 
sobra dicir que a nosa terra é un lugar incrible para rodar”.

Luisa Romeo (Frida Films) Cando falamos sobre a situación do audiovisual en Galicia, 
a resposta é clara, “en Galicia hai moito talento e ademais sabemos exportalo ben”. 
Exemplo diso son os recentes triunfos de Oliver Laxe en Cannes ou Xacio Baño no 
Festival de Locarno. Ademais, a colaboración dentro do sector é moi boa “en Galicia 
somos poucos, por iso aproveitar as sinerxias é fundamental”.

Aser Álvarez (Arraianos Producións): Para seguir crecendo en Arraianos Produccións 
ven fundamental a colaboración con outras produtoras de Galicia, pero tamén con 
xente de fóra “a internacionalización é clave para crecer, para ir tecendo redes”.

Alfonso Blanco (Portocabo): Afirman desde a produtora que en Galicia hai un bo teci-
do industrial dentro do sector audiovisual grazas ao apoio das institucións públicas, 
TVG e Agadic - Xunta de Galicia. Pero quizais, “a clave está en que as producións ga-
legas saben moverse dentro do mercado internacional e isto é fundamental para o 
crecemento do sector”.

X.L.Ledo (Nós produtora cinematográfica galega): Con tantos anos traballando dentro 
do audiovisual galego, preguntámoslle a Xosé Lois Ledo sobre a saúde do sector na 
o actualidade, “estamos un pouco peor que fai dez anos, en número de producións 
galegas a nivel estatal caeu, as causas son diversas”.”Nós, produtora cinematográfica 
galega”, leva máis de 20 anos traballando polo audiovisual galego e Ledo afirma que 
o seguirán facendo, “somos como as follas dunha serra, con momentos altos e baixos 
pero sempre coa forza para sacar os proxectos adiante”.

Daniel Froiz (Matriuska Producións:  “A nivel creativo Galicia está a ser un referente 
a nivel internacional, e tamén a nivel de integración da mulleres no plano creativo 
e técnico. Ademais, Galicia ten un gran nivel non só no cinema de vangarda, senón 
tamén en contidos máis comerciais dentro da animación e as series”. Quizais un dos 
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punto fortes é a boa relación entre os profesionais do sector, e é que en palabras de 
Daniel Froiz “a reciprocidade entre os produtores e os técnicos en Galicia ten moi bo 
equilibrio”.

Chema Gagino (Recrea Films): o certo é que ter moita experiencia permite ver as cou-
sas desde a distancia e observar os cambios ao longo do tempo, por iso asegura que 
“o sector audiovisual galego vive un momento único, e iso débese ao enorme talento 
dos equipos técnicos e artísticos que temos aquí, Galicia converteuse xa nun referente 
a nivel estatal e internacional”.
Desde	Zeitun	Films	ven	claro	que	Galicia	pasa	por	un	momento	creativo	único,	non	hai	
máis que ver os resultados e a acollida que están a ter as producións galegas a nivel 
internacional.

Con todas estas testemuñas podemos afirmar que o reto para todas produtoras inde-
pendentes pasa por buscar o financiamento e apoios necesarios para sacar os proxec-
tos adiante, pero tamén afianzar así a súa posición dentro do sector en Galicia e tamén 
a nivel internacional. 

O futuro da produción audiovisual en Galicia
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