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Introdución
A Asociación Senunpeso está centrada no eido audiovisual e ten entre os seus
obxectivos a promoción e a exhibición do audiovisual feito en Galicia. Foi nesa liña na
que continuamos traballando no ano 2020, coa vontade de achegar as producións
galegas a espazos e a públicos aos que non chegan habitualmente.
Entendemos o audiovisual como un traballo ou unha afección colaborativa, onde todas
as partes son importantes, e que, aproveitando e compartindo os coñecementos, a
creatividade e os materiais poden facerse grandes produtos audiovisuais sen necesidade
de contar con grandes orzamentos.
Partindo destas reflexións, unha vez máis procuramos ao longo do ano facer ciclos e
proxeccións audiovisuais, tratando de chegar a todo o concello e que as actividades
tivesen repercusión tamén fóra de Vedra. A principios de 2020, en xaneiro e febreiro,
celebrouse o ciclo de cine documental galego co que pretendemos achegar realidades á
veciñanza do concello vistas desde a perspectiva de creadores e creadoras de Galicia, e no
verán desenvolvemos o ciclo de cine de ficción galega, co que desde hai varios anos
recuperamos o cinema ao aire libre en Vedra.
Ademais, entre os obxectivos da Asociación Senunpeso destaca o da formación
audiovisual. Desde o inicio da nosa actividade queremos crear en Vedra un espazo
alternativo de formación, tamén desde un lugar no que non hai centros de formación
especializada, no ámbito rural, porque cremos que é preciso democratizar o
coñecemento e que o contexto actual, coas novas ferramentas de información das que
dispoñemos, facilita este camiño. O noso fin é facilitar o acceso ás diferentes disciplinas
do ámbito audiovisual e ás tecnoloxías máis recentes tanto a persoas afeccionadas
como profesionais. Como viña sendo habitual nos últimos dous anos, no mes de outubro
estaba programado darlle continuidade ao novo formato da nosa principal actividade, o
Laboratorio Audiovisual de Vedra, o LAV.mov, que estreamos en 2018 con gran éxito,
onde se desenvolverían obradoiros audiovisuais e un concurso de realización de curtas
express chamado A Fume de Carozo. Mais este ano 2020 marcado pola pandemia de
Covid vímonos na obriga de cancelar a terceira edición do LAV.mov. Foi unha decisión
moi meditada. Analizando posibles protocolos para garantir uns espazos seguros e
poder celebrar a nosa actividade formativa atendendo ás novas normativas chegamos á
conclusión de que a solución máis responsable era a de facer unha paréntese no LAV,
polo que neste 2020 a nosa actividade máis grande quedou excepcionalmente
suspendida.
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Ciclo de cinema documental
Introdución
A comezos de 2020 a Asociación Senunpeso organizou un ciclo de cinema documental
coa intención de mostrarlles aos veciños e veciñas do concello diferentes realidades
vistas desde a perspectiva de realizadores e realizadoras de Galicia.
Contouse coa colaboración do Concello de Vedra, que achegou financiamento dentro do
convenio anual coa Asociación Senunpeso e da Deputación da Coruña.
O ciclo, que tivo lugar no interior do Centro Sociocultural de Vedra, estivo composto por
tres documentais, cunha asistencia total aproximada de 45 persoas.
O programa de proxeccións foi o seguinte:
•

Sábado 25 de xaneiro de 2020. 20:00 h. Idénticas.

•

Sábado 1 de febreiro de 2020. 20:00 h. Hamada.

•

Sábado 8 de febreiro de 2020. 20:00 h. En deuda con todas.

No caso da primeira proxección tivemos a sorte de contarmos con Luis Avilés, o director
de Idénticas, que nos contou como chegou a coñecer a historia das dúas irmáns
xemelgas con etereoplaxia ósea progresiva e como foi gravar este documental coa súa
familia e persoas achegadas; na segunda proxección, malia non contarmos con ninguén
do equipo da película, houbo un intercambio de ideas posterior á proxección moi
interesante entre as persoas que asistiron; e na última proxección xerouse un coloquio
moi enriquecedor co director e a directora do documental e membros de AGARESO que
viñeron presentar En deuda con todas e falar un pouco máis da súa experiencia gravando
no Salvador un documental sobre un tema tan sensible como a penalización do aborto.
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Idénticas
Idénticas, de Luis Avilés (2018). 67 min.
Idénticas conta a historia de dúas irmáns xemelgas de Lousame, Cayetana e Celia, de sete
anos que padecen unha enfermidade ultrarrara, a etereoplaxia ósea
progresiva. Idénticas fala da súa vida, da súa familia e do que supón convivir con esta
enfermidade. Cayetana e Celia son as únicas xemelgas idénticas no mundo que teñen
esta enfermidade pero é que ademais son o único caso no mundo en que unha das
irmáns, Cayetana, experimenta os síntomas mentres que Celia non ten a enfermidade en
proceso.
Presentación e coloquio: Luis Avilés.
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Hamada
Hamada, de Eloy Domínguez Serén (2018). 89 min.
Con vitalidade e humor Hamada traza un retrato insólito dun grupo de mozos amigos
que viven nun campamento de refuxiados en medio do pedregoso deserto do Sáhara.
Xuntos usan o poder da creatividade e a diversión para denunciaren a realidade que os
rodea e expandirse alén dos límites do campamento.
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En deuda con todas
En deuda con todas, de María Lobo e Roi Guitián (2018). 60 min.
En deuda con todas é un documental social cun obxectivo político: chamar a atención
sobre a vulneración de dereitos que sofren as mulleres salvadoreñas e contribuír, así, á
loita dos colectivos feministas que no país centroamericano esixen unha lexislación que
non vulnere os Dereitos Humanos da metade da poboación e que se garanta o acceso a
unha saúde sexual e reprodutiva libre de prexuízos ideolóxicos. Especialmente, para as
nenas e as adolescentes máis vulnerables. O relato sostéñeno as súas propias
protagonistas, desde ambos os dous lados dos muros do cárcere, lembrándolle ao mundo
que despenalizar o aborto cando a saúde da nai corre perigo é tamén unha loita pola
vida.
Presentación e coloquio: María Lobo e Roi Guitián.
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Cine de verán

Introdución
No verán de 2020 a Asociación Senunpeso organizou o seu sexto ciclo de verán.
Seguindo a filosofía dos anos anteriores, proxectáronse películas galegas en parroquias
distintas do concello co obxectivo de recuperar o cine de verán en Vedra e achegar á
veciñanza algúns dos filmes galegos de máis éxito dos últimos anos. Con todo, este ano
variouse un pouco o formato e, no canto de facer catro proxeccións como viña sendo
habitual (de aí o nome do ciclo 4x4 dos anos anteriores) coa colaboración de asociacións
veciñais de cada parroquia, tiveron lugar dúas proxeccións coa colaboración de
asociacións culturais de Vedra.
O ciclo de cine de verán consiste nunha serie de proxeccións de cine ao aire libre
realizadas nun punto céntrico de cada parroquia. A selección dos filmes busca resultar
atractiva para todos os públicos, polo que nos decantamos polo cine galego recente máis
popular.
O programa de proxeccións foi o seguinte:
•

Venres 31 de xullo. 22:30 h. Exterior da Casa das Artes de San Fins. O que arde.

•

Venres 14 de agosto. 22:30 h. Campo da festa de Vedra. Eroski Paraíso.

Habitualmente convidamos o/a director/a ou alguén do equipo técnico ou artístico a
que presente as producións, polo que normalmente algunhas das proxeccións son
acompañadas de presentación e coloquio posterior. Nesta edición estiveron connosco na
segunda proxección a actriz principal, Patricia de Lorenzo, e Xesús Ron, director de
Eroski Paraíso.
O ciclo contou coa colaboración do Concello de Vedra, da Deputación da Coruña, da A. C.
Papaventos (Vedra) e da Asociación AMABUL (Vedra). O Concello de Vedra achegou
financiamento dentro do convenio anual coa Asociación Senunpeso e a A. C. Papaventos
cedeu o equipo de son ademais de colaborar no aspecto loxístico na proxección de Eroski
Paraíso. Na primeira proxección contamos coa colaboración de AMABUL, que se ocupou
da produción local e da divulgación do evento entre os veciños e veciñas da parroquia e
participantes das súas actividades de verán, ademais da creación dun anfiteatro natural
para a proxección.
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A Asociación Senunpeso encargouse integramente dos custos derivados das
proxeccións (ademais da promoción, o deseño e os aspectos técnicos, como de costume)
e as asociacións colaboradoras de cada sesión non tiveron que contribuír con 50 € como
viña sendo habitual nos anos anteriores, senón ocuparse só da loxística e difusión.
A edición deste ano estivo marcada polo contexto da pandemia da Covid, o que fixo
preciso adoptar uns protocolos especiais nas proxeccións do verán: os espazos estaban
delimitados e só se podía entrar neles por un punto de acceso no que se distribuía xel
hidroalcólico e se procedía á recollida de datos de todo o público, co fin de levar un
rexistro das persoas alí presentes no caso dun futuro contaxio. Ademais viuse limitada a
asistencia a cada proxección, marcouse un aforo de 80 persoas en cada unha (prazas
asignadas por orde de chegada), co fin de poder manter a distancia interpersoal
obrigatoria e poder garantir as medidas de seguridade.
Na proxección de O que arde chegamos ao aforo máximo marcado, 80 asistentes,
e na de Eroski Paraíso estivemos moi preto, con 75 asistentes.
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O que arde en San Fins de Sales
Venres 31 de xullo. 22:30 h. San Fins de Sales. Exterior da Casa das Artes.
•

2019. Drama. 89 min.

•

Dirección: Oliver Laxe.

•

Sinopse: Ninguén agarda a Amador cando sae da cadea tras cumprir condena por
ter provocado un incendio. Regresa á súa casa, unha aldea perdida das montañas
lucenses, onde volverá convivir coa súa nai Benedicta, a súa cadela Luna e as
súas tres vacas. As súas vidas transcorren ao ritmo sosegado da natureza, ata que
todo cambia cando un lume violento arrasa a zona.

O que arde é o filme galego máis premiado do 2019 e 2020: premio Mestre Mateo 2020
da Academia Galega do Audiovisual a Mellor longametraxe, Mellor dirección, Mellor
dirección de fotografía, Mellor dirección de arte, Mellor son e Mellor montaxe, ademais
dos Premios Goya a Mellor actriz revelación e Mellor dirección de fotografía. Estes
premios súmanse á longa lista de galardóns e nominacións da longametraxe de Oliver
Laxe despois do seu paso por prestixiosos festivais de cine de todo o mundo.
En colaboración coa Asociación medioambiental AMABUL.
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Eroski Paraíso en Vedra
Venres 14 de agosto. 22:30 h. Vedra. Campo da festa.
•

2019. Comedia dramática. 75 min.

•

Dirección: Jorge Coira e Xesús Ron.

•

Sinopse: Antonio e Eva coñecéronse na discoteca Paraíso en 1989. Esa mesma
noite, Eva quedou embarazada e, pasados uns meses, casaron e tiveron a
Alejandra. No ano 2019 Alejandra medrou e converteuse nunha prometedora
cineasta que regresa á casa para filmar un documental sobre a vida de seus pais.
Pero Antonio e Eva agora están divorciados, levan anos sen verse e a vella
discoteca onde se coñeceran transformouse nun supermercado Eroski.

Protagonizada por Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo e Cris Iglesias, tras o seu éxito
como obra de teatro, unha xira de varios anos por España e máis de 30.000
espectadores, a peza teatral Eroski Paraíso creada polo Grupo Chévere (Premio Nacional
de Teatro 2014) deu o salto á gran pantalla o ano pasado da man de Xesús Ron e Jorge
Coira.
En colaboración coa Asociación Cultural Papaventos.
Presentación e coloquio: Patricia de Lorenzo e Xesús Ron.
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Asociación Senunpeso Producións
Vedra. Decembro de 2020

http://senunpeso.org
https://www.facebook.com/senunpeso
https://twitter.com/senunpeso_ac
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