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WADJDA / LA BICICLETA VERDE 
(Arabia Saudita-Alemaña, 2012)
Dirección e guión: Haifaa Al-Mansour. Produción: Razor Film, Highlook Coomunications Group e 
Rotana Film Production. Fotografía: Lutz Reitemeier. Intérpretes: Reem Abdullah, Waad Mohammed. 
Duración: 98 minutos. 
A primeira película fi lmada por unha muller e integramente rodada en Arabia Saudita foi estreada 
no Festival de Venecia. É unha historia agridoce e costumista baseada na vida dunha sobriña de dez 
anos da directora. Ser muller e vivir nunha sociedade como a saudita permite viaxar a outra dimen-
sión tan horrenda coma inesperada. Wadjda desexa ter unha bicicleta para poder competir co seu 
amigo Abdullah, pero a súa nai non llo consente porque as bicicletas son unha indignidade para a 
muller.

LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA
(España, 2013)
Dirección e guión: Pilar Pérez Solano. Produción: FETE-UGT, Transit e Wanda. Fotografía: Isabel Ruiz. 
Duración: 65 minutos. 
Na última edición dos Goya, mellor longametraxe documental para un traballo que, a través da 
recreación dunha mestra da época e imaxes de arquivo inéditas, descobre o legado e a vixencia 
dunhas accións e mais dun momento histórico. O papel das mestras republicanas, -mulleres afoutas 
e comprometidas que contribuíron á conquista dos dereitos das mulleres e á modernización da 
educación-, vaise basear nos principios da escola pública e democrática. Artellado derredor dos 
testemuños de investigadores e familiares, coñeceremos o período e a participación das docentes 
na transformación social dun país por medio da educación. 

DEZ CENTIMETROS MÁIS PERTO DO CEO
(España, 2012)
Dirección, guión, produción e fotografía: Raquel Rei. Duración: 25 minutos. 
Diferentes ideas perante un mesmo obxecto: os zapatos de tacón alto. Moito máis ca un simple cal-
zado. Para unhas, un instrumento de tortura, para outras a mellor forma de sedución feminina. Neste 
documental, os tacóns  convértense na metáfora que nos convida a refl exionar sobre a natureza do 
mundo polo que camiñamos.

A LUZ DO NEGRO
(España, 2014)
Dirección e guión: Encarna Otero. Realización: Beatriz Pérez e Manuel Gago. Produción: Consello da 
Cultura Galega. Fotografía: Teresa Navarro. Duración: 33 minutos. 
No ano 1939, a Brea era unha das grandes minas de volframio activas a nivel mundial. Axentes 
aliados e alemáns releaban pola compra do “ouro negro”, do mineral estratéxico para o armamen-
to da II Guerra Mundial. Isto  xera unha febre mineira que ocupou miles de homes e mulleres na súa 
procura. A construción do poboado mineiro do Fontao na década dos cincuenta do século XX e o 

Co gallo do día da Muller traballadora preséntase este ciclo en 
que as fi guras femininas son  as protagonistas. Directoras, guionis-
tas, produtoras, unha tentativa de amosar outra visión ou perspec-
tiva. En La bicicleta verde, a voz oculta emerxe inmediatamente: 
Arabia Saudí e as prohibicións contra a muller. Las maestras de la 
República, Goya ao mellor documental, recupera un legado e 
un proxecto que moitos quixeron destruír. As producións galegas 
de Xisela Franco, Raquel Rei e Encarna Otero mesturan creación 
e temática feminina. Entrementres, o portugués Gonçalo Tocha 
achégase á relación da muller co mar, entendido este como lu-
gar de traballo.
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feito de que a actividade mineira da Brea, aínda que se vai reducindo paulatinamente, se prolongue ata 
a década dos sesenta fan deste territorio da Brea unha fonte rica de testemuñas, de mulleres que coa súa 
memoria nos achegan a realidade da vida na mina, a amosaren particularidades concretas e ben diferen-
tes do que vivían moitas outras na Galiza dos escuros anos corenta, anos de represión, fame, miseria, anos 
de tanta dor. Con A luz do negro, perséguese que as testemuñas alumeen un mundo, o da minaría, onde 
as mulleres sempre fi can agochadas. 

A MÃE E O MAR
(Portugal, 2013)
Dirección e guión: Gonçalo Tocha. Produción: Dario Oliveira para Curta Metragems C.R.L. Fotografía: André 
Guiomar e Gonçalo Tocha. Duración: 103 minutos. 
No vieiro dun mito real e perdido no lugar da praia de Vila Chã, procuramos as mulleres do mar chamadas 
“pescadeiras”, nun dos poucos lugares do mundo con mulleres ao mando de barcos. Mais elas, ulas? Os 
120 barcos de pesca artesanal, ulos? Tan só quedan oito barcos e unha única muller pescadeira. Filmación 
da paixón da pesca, da paixón do mar. Un novo traballo do director de Balaou e É na Terra, não é na Lua, 
pezas que xa viñera  presentar ao CGAI.

SOS COMUNEIROS DE CABRAL
(España, 2013)
Dirección e produción: Xisela Franco. Guión: Alfonso Álvarez Cañella. Duración: 35 minutos. 
A historia da mobilización veciñal de Cabral, unha parroquia na periferia de Vigo, cuxos montes veciñais 
están en perigo de seren espoliados pola construción dun macrocentro comercial por parte da empresa 
inglesa “Eurofund”. O parque forestal da Becerreira, un dos máis grandes e fermosos da cidade, quedaría 
arrasado, e a propia comunidade perdería unha grande parte da propiedade comunal. Esta operación 
marca o comezo dun importante pelotazo urbanístico que parece interesarlles promocionar ao Concello 
de Vigo e aos medios de comunicación locais, que silencian a discordia. Tamén é a historia da participa-
ción nesa especulación inmobiliaria da Xunta Reitora da comunidade, que, probablemente, cegada por 
intereses económicos, actúa contra o seu propio monte enfrontando veciños e exercendo un papel cheo 
de irregularidades.

AS RAÍCES DA GALICIA INDUSTRIAL: HISTORIA DO SECTOR DA CONSERVA 
(España, 2013)
Dirección e guión: Xisela Franco. Produción: Productora Faro S. A. para TVG. Duración: 25 minutos. 
Un dos episodios da serie de 13 capítulos da TVG, Raíces. Dirixida por Xisela Franco (Vigo, 1978), presenta 
imaxes, moitas inéditas, dos grandes arquivos galegos, como o Arquivo Pacheco, o Museo Massó ou o 
Museo de Pontevedra e, sobre todo, coleccións particulares e fondos audiovisuais das grandes empresas 
galegas, algunhas aínda hoxe puxantes, outras desaparecidas. Este episodio, indagación na historia das 
conserveiras galegas, é tamén coñecido como “Con apelido catalán”. 
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