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Acta da Xuntanza extraordinaria da Comisión Directiva de Avaliación de 

Proxectos do día 14 de xaneiro de 2021 

 

Dando cumprimento á tramitación sinalada na resolución da Dirección Xeral da 

CRTVG do 28 de xuño do 2011 relativa ao procedemento de presentación de 

proxectos de producións audiovisuais de interese para TVG, de entre os 

proxectos recibidos nos últimos meses, e para seleccionar aqueles en que se 

propón a participación da CRTVG, a Comisión Directiva de Programación 

acordou efectuar unha proposta baseada nos seguintes criterios e características: 

 

- Favorecer a tarefa común de creación e sostemento dun sector audiovisual 

en Galicia que busque tamén unha mellora da sociedade, mesmo no 

aparentemente máis simple cometido do tempo de lecer e esparexemento. 

- Apoiar na creación audiovisual unha identidade propia como un proceso 

aberto onde a Televisión participe en proxectos de promoción e ampliación 

de produtos feitos polo sector da creación cinematográfica e como servizo 

que promova a garantía da continuidade dos sinais identitarios da 

Comunidade. 

- Participar en proxectos que destaquen pola súa creatividade, calidade, 

viabilidade e con capacidade de repercusión na sociedade, polos  

medios tradicionais ou a través da súa presenza mediática nas redes 

sociais. 

- Facer un esforzo adicional no investimento en proxectos presentados do 

ámbito cinematográfico, que inclúe a Lei 7/2010, do 31 de marzo, de paso 

que se contribúe ao financiamento de películas e documentais, ben 

participando directamente na súa produción ou ben mediante a  
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adquisición de dereitos, de acordo co Real Decreto 988/2015, do 30 de 

outubro.  

- Ademais da calidade e viabilidade, préstase atención ao valor artístico e ao 

vencellamento coas realidades social e cultural galegas. 

- Téñense en conta asemade os recursos humanos, biografías dos autores 

e historia das produtoras. De igual xeito, valóranse os recursos 

económicos implicados, así como as gravacións en territorio galego. 

 

1- De acordo co sinalado, proponse a participación da CRTVG nos seguintes 

proxectos cinematográficos: 

 

 Unha ópera prima: Matria, dirixida por Álvaro Gago, pode ser unha 

magnífica oportunidade para a súa consolidación como novo 

talento do noso audiovisual. Despois da colleita de premios da 

curtametraxe co mesmo título Matria, premio de xurado en 

Sundance, parece que o percorrido polo circuíto de festivais 

internacionais será indiscutible. 

Este proxecto de baixo presuposto, producido por Matriuska, conta 

xa con sólidos apoios financeiros: o acordo de coprodución e 

distribución con Avalon, as axudas de AGADIC e ICAA e a solvencia 

da produtora. 

 

Dirección: Álvaro Gago 

Guión: Álvaro Gago 

Produción executiva: Daniel Froiz 
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Proposta de achega por parte da TVG: 80.000.-€  en 

concepto de compra de dereitos de emisión e participación 

nos outros dereitos de explotación. 

 

 Unha película de corte autoral: O corno de centeo, co selo de 

Jaione Camborda, directora e guionista do proxecto, que vén 

avalado pola residencia de proxectos ‘Ikusmira Berniak’ do Festival 

de San Sebastián.  A película constrúese en base á alianza de tres 

produtoras cunha contrastada traxectoria: ‘Esnatu’, ‘Miramemira’, 

en coprodución minoritaria coa portuguesa ‘Bando Aparte’. O 

proxecto conta xa coas axudas de desenvolvemento e produción 

de AGADIC e aspira a obter ICAA e Ibermedia nas próximas 

convocatorias. 

 

Dirección: Jaione Camborda 

Guión: Jaione Canmborda 

Produción executiva: Andrea Vázquez García 

Proposta de achega por parte da TVG: 100.000.-€ en 

concepto de compra de dereitos de emisión e participación 

nos outros dereitos de explotación. 

 

 Unha longametraxe de alto presuposto con gran potencial 

comercial coa marca de distribución Warner: Live is life, a nova 

película de Dani de la Torre, que sorprende agora abordando un 

novo xénero na súa filmografía: a aventura xuvenil, aínda que non 

por iso exenta da acción que tan ben domina. 
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Financeiramente é un proxecto sólido, presentado por Frida Films e 

construído en coprodución con Atresmedia, e nel participa tamén 

Netflix cun importante investimento en distribución. 

Live is life acompañará os 5 amigos protagonistas a un lugar máxico 

para pasar as vacacións de verán: A Ribeira Sacra, unha terra 

poderosa e cativadora pola súa beleza paisaxística. 

 

Dirección: Dani de La Torre 

Guión: Albert Espinosa 

Produción executiva: Luisa Romeo 

Proposta de achega por parte da TVG: 100.000.-€ en 

concepto de compra de dereitos de emisión e participación 

nos outros dereitos de explotación. 

 

2- Proponse tamén a participación en sete longametraxes documentais: 

 

 A viaxe de Lucy, un novo proxecto de Somadrome Films que obtivo 

unha gran repercusión mundial tras ser o gañador de dous dos 

máis importantes pitchings dos mercados internacionais: MIPDOC 

2020 e The Sunny Side of the Docs 2020. 

Este documental de ciencia destaca polo acceso privilexiado e 

exclusivo a unha misión da NASA que nos permitirá coñecer de 

portas adentro o funcionamento dunha institución de recoñecido 

prestixio internacional.  
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Dirección: Ruth Chao  

Guión: Ruth Chao e Luis G. Juanes 

Produción executiva: Ruth Chao e Alphonse de la Puente 

Proposta de achega por parte da TVG: 20.000.-€  en 

concepto de compra de dereitos de emisión e participación 

nos outros dereitos de explotación. 

 

 Auto de ánimas, un proxecto con Talento de AGADIC dirixido por 

Pablo Lago Dantas, director de fotografía, que porta unha longa 

traxectoria de traballos con máis de 100 seleccións oficiais 

internacionais. 

Auto de ánimas é un documental de creación de Diana Toucedo 

Films que quere ser un retrato xeracional e mostrar unha forma de 

vida en extinción e unha mirada de autor. 

 

Dirección: Pablo Lago Dantas 

Guión: Pablo Lago Dantas 

Produción executiva: Diana Toucedo 

Proposta de achega por parte da TVG: 10.000.-€ en concepto 

de compra de dereitos de emisión e participación nos outros 

dereitos de explotación. 

 

 Negro púrpura, unha produción de Illa Bufarda. É un documental 

que indaga na Galicia do s. XX a través do clavicéps purpúrea, un 

fungo alucinóxeno que agroma nos cereais e que abre as portas a  
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unha historia tan curiosa, sorprendente e descoñecida como 

importante no devir da nosa cultura e da economía dunha época. 

 O documental descubre as conexións deste fungo co LSD, as 

 multinacionais farmacéuticas, as pragas medievais, a medicina 

 popular e a CIA, que explican que fora coñecido coma o ouro negro 

 na Galicia do s. XX. 

 

Dirección: Adriana P. Villanueva e Sabela Iglesias 

Guión: Adriana P. Villanueva e Sabela Iglesias 

Produción executiva: Adriana P. Villanueva e Sabela Iglesias 

Proposta de achega por parte da TVG: 10.000.-€ en concepto 

de compra de dereitos de emisión e participación nos outros 

dereitos de explotación. 

 

 Julio Camba, un proxecto de Arraianos Producións, un documental 

biográfico sobre un dos máis populares escritores e corresponsais 

da prensa da época que destaca pola súa dimensión universal. A 

película abordará a vida e obra de Julio Camba desde unha 

perspectiva contemporánea explorando todas as posibilidades 

creativas do xénero. 

 

Dirección: Aser Álvarez 

Guión: Aser Álvarez 

Produción executiva: Aser Álvarez 
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Proposta de achega por parte da TVG: 10.000.-€  en 

concepto de compra de dereitos de emisión e participación 

nos outros dereitos de explotación. 

 

 Entre pastores e lobos, un proxecto de Ibis Audiovisual, un 

documental que sorprende porque descubre a realidade dos lobos 

no seu contorno natural da man dun equipo de documentalistas 

que se achegan aos últimos pastores da Serra da Queixa e ás 

mandas de lobos salvaxes destas montañas.  

 

Dirección: Manuel Pedrosa Sánchez 

Guión: Manuel Pedrosa Sánchez, Pedro Alonso Iglesias, 

Mariam Mariño Casal 

Produción executiva: Manuel Pedrosa Sánchez 

Proposta de achega por parte da TVG: 10.000.-€ en concepto 

de compra de dereitos de emisión. 

 

 Crías, un proxecto de Walkie Talkie Producións, unha película de 

Xiana do Teixeiro, un documental que conta xa co apoio do ICAA, e 

que trae á luz decenas de diarios adolescentes que falan da procura 

da identidade feminina. 

Crías pretende ser un retrato íntimo e revelador a través dos 

escritos, debuxos e gravacións secretas de ducias de mulleres 

reunidas para o filme. 

 

Dirección: Xiana do Teixeiro 

Guión: Xiana do Teixeiro 

Produción executiva: Xiana do Teixeiro 
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Proposta de achega por parte da TVG: 10.000.-€ en concepto 

de compra de dereitos de emisión. 

 

 Dúas vellas, sete gatos e tres máquinas de coser, unha coprodución 

con Portugal de Agallas Films co apoio de desenvolvemento AGADIC 

que aspira a ter recorrido nos principais festivais internacionais. 

Esta longametraxe dirixida por Marta Pérez Pereiro parte dunha 

experiencia persoal e será un documental de creación que investiga a 

relación do colectivo transexual coa moda. 

 

Dirección: Marta Pérez Pereiro 

Guión: Marta Pérez Pereiro 

Produción executiva: Paula Cons 

Proposta de achega por parte da TVG: 10.000.-€ en concepto 

de compra de dereitos de emisión. 

 

Con estas propostas da Comisión dáse cumprimento tamén ao determinado na 

Resolución da Dirección Xeral de ser TVG unha televisión de referencia para os 

cidadáns galegos, que ofrece contidos próximos e familiares, sen renunciar ao 

interese e prestixio dunha televisión propia con vocación de maiorías. 

As achegas aprobadas para a participación da TVG serán as reflectidas no cadro 

que se inclúe a continuación, sempre que se axusten á normativa xeral recollida 

na Resolución da Dirección Xeral da CRTVG en relación ao procedemento de 

presentación de proxectos e as fórmulas de participación. 

 

(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/actividade-

corporativa/contratos-e-convenios/proxetos-audiovisuais 
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