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Xuntanza da Comisión de Selección de Proxectos documentais rematados axudas 

Covid-19  

17 de xullo 2020 

 

Dentro do paquete de medidas de apoio ao sector audiovisual e creativo adoptadas 

pola CRTVG para contrarrestar os efectos da COVID-19, propúxose seleccionar 

documentais en galego xa rematados, listos para a súa emisión nos medios públicos 

galegos. 

 

Ao peche do prazo previsto para a recepción de propostas recibíronse un total de 80 

proxectos de diversas temáticas e xéneros. 

 

A Comisión de Selección de Proxectos estudou polo miúdo os diferentes proxectos e 

destacou a riqueza e calidade das propostas, que se achegan a un variado abano de 

motivos e perspectivas sempre moi enraizadas na nosa cultura e identidade. Os 

materiais visionados abranguen un amplo espectro de temáticas: sociais, culturais, 

ambientais, etnográficas, de divulgación científica, de memoria histórica etc, todas elas 

de grande interese xeral e aptas para a súa emisión na CRTVG. 

 

O enfoque prioritario para os membros da Comisión foi procurar aqueles contidos que 

puidesen achegar valor engadido e viñesen a complementar o arquivo audiovisual da 

CRTVG, co afán de  acrecentar así o seu patrimonio cultural e identitario. 

 

Partindo desta premisa e prestando tamén especial atención a aqueles contidos de 

carácter atemporal e con clara vixencia no tempo, realizouse a seguinte selección de 

documentais gravados en HD e en lingua orixinal galega: 

 

- A Noite Irisada. É un documental que trata dos procesos de reivindicación dos 

dereitos das persoas homosexuais. 

 

          Dirección: Bea Vázquez Campaña 

         Produtora: Recunchos de An&Ma, SLNE 

          Ano de produción: 2019 

 

Proposta de achega por parte de TVG: 5.000 € en concepto de compra de dereitos de 

emisión. 
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- O desafío do Sil. Este traballo contén imaxes de gran valor histórico sobre a 

construción das presas dos saltos do Sil (Santo Estevo e San Pedro) nos anos 50 e 

primeiros 60. 

 

Dirección: Domingo D. Docampo 

Produtora: Socialdocs SL 

           Ano de produción: 2019 

 

Proposta de achega por parte de TVG: 5.000 € en concepto de compra de dereitos de 

emisión. 

 

- Estruturas. É unha proposta documental enfocada nas agresións arquitectónicas á 

paisaxe, no que algúns chaman feísmo: a explotación forestal, as instalsacións 

eléctricas, a actuación humana, o abandono do patrimonio, a obra inacabada, a 

especulación, etc. 

 

Dirección: Paco Gallego e Xosé Bocixa 

Produtora: Tingaralanga Audiovisual 

           Ano de produción: 2019 

 

Proposta de achega por parte de TVG: 5.000 € en concepto de compra de dereitos de 

emisión. 

 

- Vigo, 1972. Narra o acontecido na cidade de Vigo en setembro de 1972, cando o 

movemento de solidariedade co despedimento de cinco traballadores da factoría 

Citroën finalizou coa maior folga xeral da historia de Galicia en plena ditadura. É unha 

das poucas crónicas audiovisuais que reconstrúe aqueles feitos. 

 

Dirección: Roi Cagiao 

Produtora: Emilio J. Fernández 

           Ano de produción: 2017 

 

Proposta de achega por parte de TVG: 5.000 € en concepto de compra de dereitos de 

emisión. 

 

- 30 Anos actuando, que nos quiten o bailado. O documental narra, na voz dos propios 

protagonistas e doutros personaxes importantes relacionados con eles, a traxectoria de 

Eduardo Alonso e de Luma Gómez en relación coa súa compañía, pero ao mesmo 

tempo reflicte unha boa parte da historia do teatro galego e inclúe imaxes de arquivo de 

gran valor patrimonial. 

 

Dirección: Eva Alonso 

Produtora: Chiripa Producións SL  

           Ano de produción: 2017 
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Proposta de achega por parte de TVG: 5.000 € en concepto de compra de dereitos de 

emisión. 

 

- Costa da Morte. Unha longametraxe documental que participou en festivais e se alzou 

con 15 premios, entre eles o Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual, o 

premio Feroz Especial do ano 2015 ou o premio ao Mellor Director Emerxente do 

Locarno Film Festival por exemplo. Costa da Morte é un filme onde o vento, a pedra, o 

mar, o lume son personaxes que achegan o misterio que supón a paisaxe. 

 

Dirección: Lois Patiño 

Produtora: Zeitun Films SL 

           Ano de produción: 2013 

 

Proposta de achega por parte de TVG: 5.000 € en concepto de compra de dereitos de 

emisión  

 

- A Compostela de La Casa de la Troya. Curtametraxe documental que ofrece unha 

visión sobre a Compostela que aparece na novela de Alejandro Pérez Lugín, La Casa 
de la Troya, cen anos despois da publicación desta popular obra literaria de fama 

universal. No documental interveñen, entre outros, Xerardo Estévez, Darío Villanueva, 

Xosé María Fonseca ou Anxo Angueira. 

 

Dirección: Benigno Amor e Aser Álvarez 

Produtora: Arraianos Producións SL 

           Ano de produción: 2019 

 

Proposta de achega por parte de TVG: 3.000 € en concepto de compra de dereitos de 

emisión  

 

 

 


