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Jo, que ano!
    E é que non hai temática máis en boca de todos. Pra moitos foi o ano máis 

malo, bo, peor, mellor, lento, rápido, raro, aburrido, solitario, depresivo ou reflexivo 
que vivimos na nosa historia recente. E para outros, vai ser o que vén sendo un ano 
de merda.

    Unha crise global que axitou tódos os estratos sociais, a maior ou peor escala, 
e que zarandeou a nosa forma de vivir, socializar e sentir a cultura e as peles alleas. 
As apertas coma arma de destrución masiva, segundo os medios. A proximidade 
como doce envelenado, o abandono máis punzante, sobre todo para moitos avós, 
atrapados na casa tantos meses. Un castigo demasiado inxusto, non importa se 
heroe ou vilán.

     Valorar non facer este festival, programado dende xaneiro pra estas datas, non 
pasou polas nosas cabezas. Oum se o fixo, foi coma un avión ao lonxe, que apenas 
diferencias dunha estrela fugaz. A verdade é que non podemos darnos nada de 
importancia, non vamos a xustificar este evento coma un acto rebelde, unha loita 
por manter a cultura. Non estamos en maio do 68, nin temos o valor que tiveron 
outras xeracións. Por agora.

     Mais creo que si podemos xustificar, dalgunha maneira, seguir co Cormorán 
por puro instinto de supervivencia. Por ser un recordatorio de que esta situación é 
temporal, e que así debe selo. Lume no barco, como no Mar Exeo fai décadas na 
nosa costa, como moitas outras desgracias, crises e traxedias. Sairemos adiante.

     E mencionado o Mar Exeo, é unha agradable coincidencia que este 28 de 
outubro, o primeiro día do Cormorán Film Fest 2020, en Grecia é festa nacional, 
o Día do Non (OXI). Celebran a negación rotunda do xeneral Ioannis Mataxás á 
ocupación pola parte da Italia fascista de Mussolini, fai xusto 80 anos. E ese Non 
pode usarse en multitude de contextos.

    Ese Non, pra min, hoxe, retumba en non esquecer o que temos. En valorar que, 
unha vez superada esta crise global, non debemos acostumármonos á distanca 
social. Ese Non retumba en non volver a ter medo das apertas, dos bicos e das 
caricias. Ese Non retumba en salvar a nosa sociedade preta, de contacto entre 
estraños, complicidade de descoñecidos en entornos públicos, como teatros, bares 
ou cinemas. Ese Non retumba que non volvamos a sentir que bailar e fundirse co 
resto, deixar de ser un, sóe coma unha realidade paralela.

     Ese Non, ao fin e ao cabo, debe sempre estar aí, pra que cando saiamos desta, 
que o faremos, poidamos sentarnos xuntos de novo e contarnos historias, cara a 
cara xunto ao lume, como sempre fixemos.

    Durante estos catro días, a pantalla do teatro Colón será a nosa fogueira. 
Benvidos ó Cormorán.

Manuel Lógar

OXI
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Aproveito as liñas dun texto 
previo, cáustico e ao mellor 
pouco recomendable para 
estes mentideiros, coa idea de 
verter unha sincera loanza da 
penumbra.

A penumbra, como 
sospeitarán polo contexto, é 
a sala: a sala do cinema. Dicía 
no texto previo que está baixo 
asedio, polo virus, real e ficticio, 
pero tamén por actitutes 
enconadas que o preceden, que 
viñan dándose longo tempo 
e que confinaran a atención 
das persoas en tablets e outros 
improbables dispositivos.

Admitirei que tamén 
padecera (e padezco) esa atrofia 
da atención, e que, do mesmo 
xeito, en serena harmonía coa 
lexión de seriéfagos, consumo 
episodios con indolecia, ás 
veces sen preocuparme de 
todo polo fondo do que está 
a contarse e consintindo 
alegremente vulgaridades e 
vilezas, cuxo logro exclusivo é 
entreter. Admítoo e non estou 
na procura de galones, pero a 
reflexión é saudable e sírveme 
para o seguinte.

A tablet, o móbil (a tele) 
son baixos sucedáneos da 

penumbra, primos torpes 
upados a podio e privilexio pola 
vida moderna. O mundo ten 
présa e bulicio, a ansiedade é 
moeda corrente, e o que perde 
un instante en remilgos pérdeo 
todo: agótase o eficiente, caen 
as sinerxias, detense o tren da 
noite e engúlennos os fracasos 
e as penas. Tristemente, 
a penumbra trocou en 
delicadeza; certo é que non sen 
desafogos pode un permitir a 
butaca, terreo de disputas entre 
a industria e o cutural, refén do 
IVA; pero certo é tamén que o 
ánimo fráxil e a tenacidade do 
dixital erosionaran esta posibili-
dade moito antes. 

Acudir á sala é un plan. É unha 
actividade que traga tempo 
e mais cartos e, coma todo, 
ten que enadrarse no balance 
de prioridades. En cambio, a 
tablet e o móbil non precisan 
tales pesadelos, son recursos 
obedientes de inmediata dispo-
ñibilidade que non piden nada 
máis que unha wifi correcta 
e unha mirada dócil, para os 
que tanto vale o sofá coma 
o autobús ou o metro e que 
admiten, aínda por enriba, o 
solapamento e a sincronía, o 
desexado multi-tasking, con 
que ata desplazamentos e 

Loanza da penumbra
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esperas vólvense productivos 
e un descóbrese visionando 
lugares insospeitados, dende o 
retrete ata o ascensor. 

Todo eso está fenomenal -non 
cabe dúbida-, pero aínda así 
cústame imaxinar consolo máis 
inmediato, bálsamo máis cálido 
(e, con todo, máis barato) para os 
desvelos que unha sala de cinema, 
con esa penumbra feiticeira 
que estremece e arrebata, que 
sen voltas desvanece todo ao 
redor de ti é transplántate á pel 
do (des)coñecido ao outro lado 
cuxas alegrías e amarguras dan 
sentido ás propias. Máis aínda, 
ese efecto adquire a medida do 
máxico cando caen as luces e , en 
secreta comunidade, penetran 
as imaxes e a súa mensaxe, e se 
ten durante un rato a certeza 
de participar en algo mellor 
e belo, tanto máis por facelo 
entre estraños e saberse tropa 
en retirada. Nada diso ocorre, 

por descontado, nun vagón dos 
metros, cos seus destelos e es-
tridencias e onde o máis preto 
a unha experiencia común é 
embutirse na hora punta; pero 
tampouco no salón da casa, 
no que por máis que polgadas 
e metros de que se dispoña á 
sesión fáltalle, sinxelamente, 
algo.

Esta mistura de elementos 
non se dá noutras partes, e 
nestes días confusos, un non 
pode rendir suficiente loanza e 
reverencias a eso tan bonito e 
bo que é ir ao cine. Algo así está 
detrás deste enredo inverosímil 
que montaramos e por iso invitá-
moslles, de todo corazón, a que 
veñan e desfruten. E de balde, 
ademáis.

Apetécevos?

Ángel Insua
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PROGRAMACIÓN

As proxeccións terán lugar no Teatro Colón 
(Avenida Marina, 7), con entradas gratuítas e 
baixo reserva previa para garantir o aforo limitado 

polas medidas sanitarias.
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ATKŪRIMAS (DUMMY)
Laurynas Bareiša / Lituania / 2020 / 13’

Reconstruír un crime pode dicir 
moito dun criminal e dunha 
sociedade hipócrita.
Entre broma e broma...
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Os mosquitos transportan un 
virus mortal.
Coidado, da atmosfera desta 
curta non poderás saír...

A MORDIDA
Pedro Neves Marques / Portugal-Brasil / 

2019 / 26’

KOLEKTYVINIAI SODAI
(COMMUNITY GARDENS)
Vytautas Katkus / Lituania / 2019 / 15’

Un barrio residencial. Unha casa 
en chamas.
A simboloxía social máis bela do 
2019.
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SOUND SPRING SEQ. #6: 
THE SCHOOL AND THE HOME
Catalina Jordan Alvarez / EE.UU. / 2020 / 11’

NACTHS SIND ALLE KATZEN 
GRAU (ALL CATS ARE GREY IN 
THE DARK)
Lasse Linder / Suiza / 2019 / 18’

YA NO DUERMO
Marina Palacio / España / 2020 / 22’

Testemuñas dunha loita social, 
hoxe máis presentes ca nunca.
Na memoria está a nosa historia.

Un home, os seus tres gatos e un 
agarimo casi paródico.
Suficiente para facer desta curta 
documental unha obra mestra.

Castela e vampiros de mentira. 
Unha reflexión sobre a familia, o 
cine e a realidade. Película única 
na súa especie.
Pero cero cabeiros e cero sangue.

Un día levántaste e non falas o teu 
idioma.
Para botarse a tremer, si, pero 
botarás unhas risas tamén.

EL CÓDIGO INTERIOR
Pau Subirós / España / 2020 / 16’
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CAMILLE SANS CONTACT
Paul Nouhet / Francia / 2018 / 22’

DESTINY DELUXE
Diogo Baldaia / Portugal / 2019 / 30’

O desencanto de dous mozos 
pola vida na cidade dá paso 
a unha viaxe do destino na 
que a melancolía, os recordos 
e a imaxinación alteran a súa 
realidade. 
A alternativa ao presente nun 
espazo virtual, un soño de película 
no que mergullarse por completo. 

Ensaio fílmico acerca do que é 
casa.
Por moito que un se achegue, ás 
veces nunca chega a estar alí de 
todo.

Enamórase un distinto se é 
parisino?
Dous amigos deambulan pola 
cidade da luz en pleno día, nun 
entrañable relato do estúpido 
que resulta amar.

AQUÍ Y ALLÁ
Melisa Liebenthal / Arxentina-Francia / 

2020 / 21’
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Este é un espazo para cinema que sería compricado ver en pantalla 
grande. É tamén un espazo para locais, porque no Cormorán queremos 
xerar espazos de encontro entre o que xa existe e público curioso. 
Tamén é a máis laxa e divertida, pretendemos abarcar propostas para 
darlles un contexto no festival de cine.

CURTAS NENO

NO FÍO | Isaac Rivadulla Matalobos / 8’VENTRAL | Juan Lorenzo Loureiro / 11’

MARE | Guille Vázquez / 8’

NAOKO | Aranxa Vicens / 10’

A CASA DE BARRO E SALIVA | 
Abel Vega Vega / 11’

ESCAPE COMPLETELY | 
Lara e Noa Castro / 3’

LE PAYSAGE DU CORPS |
Javier Blanco, Alba Fernández, Pablo Fdez.,  
Javier G. Sobrado, Carlos Iglesias / 10’

UNA | Marina Seijas / 2’
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OVERSEAS
Sung-A Yoon / Bélxica-Francia / 2019 / 90’

Dirección: Sung-A Yoon
Produtor: Thomas Schira, 
Quentin Laurent
Guión: Sung-A Yoon
Fotografía: Thomas Schira

Clin d’oeil Films / Iota Productions /
Les Productions de l’Oeil Sauvage

Un impactante retrato das mulleres filipinas obrigadas a marchar 
ao estranxeiro para gañarse a vida coma canguros e traballado-
ras do fogar. Unha mistura de humor negro e denuncia social 
que evidencia unha forma encuberta de escravitude moderna.

Dirección: Vincent Boy Kars
Produtor: Olivia van Leeuwen
Guión: Vincent Boy Kars, 
Jolein Laarman
Fotografía: David Spaans

Halal

DRAMA GIRL
Vincent Boy Kars / Países Baixos / 2020 / 90’

Pode o drama axudarnos a comprendernos mellor a nós 
mesmos e ao mundo? Asistido por actores experimentados, o 
director Vincent Boy Kars recrea escenas da vida de Leyla de 
Muynck, unha moza sometida a certa confusión neste intrigante 
experimento. Que segue a ser real e que é ficción?
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Dirección: Caru Alves de Souza
Produtor: Caru Alves de Souza
Guión: Caru Alves de Souza,  
Josefina Trotta
Fotografía: Camila Cornelsen

Manjericão Filmes / 
Tangerina Entretenimento

MEU NOME É BAGDÁ
Caru Alves de Souza / Brasil / 2020 / 96’

LÚA VERMELLA
Lois Patiño / España / 2020 / 84’

Bagdad é unha chorva coas súas propias leis. Vive nunha casa de 
mulleres fortes e pasa os seus días no skatepark cos amigos, en 
plena pelexa por ver quen é o máis macho.

Unha mirada vitalista e poderosa sobre un entorno cheo de 
violencia, sexismo e discriminación; unha celebración da solidari-
dade e a resistencia fronte aos problemas.

Nun pobo da Costa da Morte o tempo parece detido. Todas as 
persoas están paralizadas, aínda que as súas voces pódense 
escoitar: falan de pantasmas, meigas, monstros. Ao lugar chegan 
tres mulleres na procura de O Rubio, un mariñeiro do pobo desa-
parecido no mar.

Dirección: Lois Patiño
Produtor: Felipe Lage, Iván Patiño
Guión: Lois Patiño
Fotografía: Lois Patiño

Zeitun Films / Amanita Films
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Dirección: Ben Rivers,  
Anocha Suwichakornpong 

Produtor: Maenum Chagasik
Fotografía: Ming Kai Leung, Ben Rivers

Electric Eel Films

“Krabi, 2562” explora a paisaxe e historias no seo da comunidade 
de Krabi, ao Sur de Tailandia. Os realizadores desexan amosar 
esta cidade, destino turístico de primeira orde, neste momento 
específico no que o prehistórico, o pasado máis recente e o 
mundo contemporáneo colisionan, ás veces dunha forma 
inquietante.

KRABI, 2562
Ben Rivers, Anocha Suwichakornpong / Tailandia-Reino Unido / 2019 / 93’

THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION
Lemohang Jeremiah Mosese / Lesoto-Sudáfrica-Italia / 2019 / 120’

Dirección: Lemohang Jeremiah Mosese 
Produtor: Cait Pansegrouw 

Guión: Lemohang Jeremiah Mosese 
Fotografía: Pierre de Villiers

Uruca Media

Unha octoxenaria nunha aldeíña de Lesoto. A morte do seu fillo en 
horario laboral. Unha vinganza maternal a un sistema devorador 
de homes e famento de diñeiro. Unha película única e vibrante 
coma o latir dun corazón ferido.
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Dirección: Jaime Puerta
Produtor: Maria Riera Peris
Guión: Jaime Puerta
Fotografía: Àlvar Riu Dolz

ESCAC

LOS PÁRAMOS
Jaime Puerta / España / 2019 / 43’

Un retrato cercano e universal da comunidade rural xitana da 
Puebla de Don Fadrique, Granada. A aparición dunha dimensión 
primitiva, a anunciación do oráculo, as luces dun bar musical, os 
animais mortos, un incendio e un novo garda forestal farán que 
Aurora esperte do seu letargo invernal.

Unha canción de éxito e 15 anos despois, Lasse sobrevive subido 
a unha montaña rusa de drogas, baile e cárcere. Tras a súa última 
viaxe entre reixas, o bailarín decide sentar cabeza.
Pero nunca foi fácil levar unha vida tranquila.

SHOW DANCER
Laurits Flensted-Jensen / Dinamarca / 2020 / 77’

Dirección: Laurits Flensted-Jensen
Produtor: Julie Friis Walenciak, 
Malene Flindt Pedersen
Fotografía: Laurits Flensted-Jensen, 
Troels Rasmus Jensen

Hansen & Pedersen Film og Fjernsyn /
Paloma Productions
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TALLER CORMORÁN
“It can often seem that those in power don’t want us to enjoy making things 

for ourselves - they’d prefer to establish a cultural hierarchy that devalues our 
amateur efforts and encourages consumption rather than creation”

David Byrne, How Music Works

Todo o mundo quere facer cine.

A democratización do medio  
cinematográfico trouxo poder e res-
ponsabilidade á nosa sociedade. 
Hoxe en día calquera pode, tecnica-
mente, rodar. Mais tal é a cantidade 
de alimento visual, constante e 
salvaxe, atacando os nosos ollos 
dende pantallas de todo tipo (agora 
mesmo ata inmersivas, ata tridi-
mensionais) que nunca foi tan difícil 
separar a produción da creación. 
Nunca foi tan comprexo buscar a 
verdade nas imaxes.

E é que é imposible, esa verdade, 
ansiada por moitos cineastas, 
captada na metraxe e venerada por 
outros tantos, non é máis ca subxe-
tividade atractiva. Outro punto de 
vista, como o de calquera, como o de 
todos, pero prezado na súa unicidade, 
empapado pola personalidade do 
seu creador. É imposible escapar da  
subxectividade da imaxe, mais… 
Alí está a mesma beleza! Alí está 

o obxectivo de buscar nas novas 
miradas, novas verdades, que 
busquen ser honestas consigo 
mesmas, máis que ofrecer unha 
proposta esculpida en mármore e 
bañada en importancia.

Como primeira edición do Taller 
Cormorán, grazas á gran axuda da 
Universidade Menéndez Pelayo, 
afrontamos as dúbidas de levar ou 
non a cabo este pequeño obradoiro 
de cinco días, no medio da crise 
sanitaria. Porque reflexionar en 
tempos de caos, cremos, resulta 
imperativo.

Se o poder da súa democratiza-
ción é o de dar ás a calquera creador, 
a responsabilidade é non caer no 
artificio, manter a dignidade do que 
se grava, e entender o cine como un 
xogo poderoso, belo e apasionante. O 
cine, en resumo, é cine, é cine, é cine…

Manuel Lógar
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Cine de autor en tempos 
do meme
Taller Cormorán

Relatores
Helena Girón, Lois Patiño, Álvaro Gago, Anxos Fazáns, Felipe Lage

Titorías e acompañamento
Lluis Sellarés
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Volta á Multitude

Cantaba Juanes que un non 
sabe o que ten ata que o 
perde. Nunca fomos especial-
mente amigos de determina-
das actitudes no cinema, no 
disco-bar ou na panadería, pero 
agora mesmo seica apetece 
escoitar a un asistente a 
segunda ou terceira cita lanzar 
sobre o seu pobre acompañante 
introdución, nó e desenlace 
sobre o que pensa da semiótica 
na televisión.

Apetécenos, en definitiva, 
non estar de acordo. Asistir ao 
roce inevitable que provocan 
os eventos multitudinarios (ou 
só tudinarios). O confort do 
pantalón do chándal, escoller 
serie e taparse cunha manta, 
ou o de deixar sonar a lista de 
temas máis escoitados é moi 
semellante ao de ler titulares de 
xornais aludindo ao que un xa 
pensa das cousas.

Quéeimportante é atopar, 
nun grupo de amigos, a película 
que menos disguste a todos. 
Case tanto como a estratéxica 

disposición relativa ás butacas 
para, inclinándose cara adiante, 
poder buscar unha mirada 
cómplice se algo na pantalla 
alude a unha broma privada, 
ou un sentido do humor que 
vos sabedes igual de retorci-
do. Ou, en toda outra ocasión 
importante, intentar misturar 
centos de variables para atopar 
o momento aceitado para 
rozar unha man veciña. Pero, 
ademais, entre as carraspeiras e 
algunha insistente luz do móbil, 
pegar un chimpo de súpeto 
equivale a darse conta de que 
alguén (preto, na escuridade, 
sen rostro) comparte os medos 
e a sensibilidade dun.

A estratexia tamén é acudir a 
un concerto, apostar por vertirse 
e desprazarse e decidir deixar 
que te emocionen. Chegounos 
a molestar o usuario que grita 
as cancións sen melodía, 
ou o asistente que grava no 
móbil dende o comezo; agora 
pensamos que o primeiro está 
orgulloso de pertencer a algo, e 
que o segundo probablemen-

Well I can’t count how many times I’ve been outdone by nihilism
Joined the march that splits an open heart into a schism

Parquet Courts
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te repase os vídeos na cama, o 
martes pola noite, combatindo o 
imnsomnio e para evitar pensar 
nos impresos que ten que cum-
primentar pola mañá.

E mais a intimidade, por 
último. É foi difícil estar a soas con 
alguén se non hai xente arredor. 
Pero que natural é sentirse cerca 
do outro viaxando no tren ou 
na barra do bar ou, por enriba 
de todo, nunha pista de baile. 
Sobre isto xa hai moito escrito, 
ou sobre intuír a alguén a priori 
por un momento da túa articula-
ción favorita, ou sobre o feito de 
que, no medio da batalla, haxa 
ouro para asomarse aos demáis 
e tamén para o que prefire estar 
consigo mesmo.

A verdade é que, un pouco 
perplexos, dámonos conta de 
que a ironía e a análise abúrrenos 
e de que desexamos con urxencia 
estar, como diría Julio Iglesias, 
con xentes tan queridas ás que 
abrazar e das que apreciar os 
seus defectos, habilidades, o seu 
renxer dos flocos de millo, o seu 
paso de baile inimitable.

Nano López-Pita
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Manuel Lógar / Dirección e programación

Nano López-Pita / Operacións e Graznidos
Operacións e coordinación da sección musical

Ángel Insua / Produción e FilmFest
Financeiro, xurídico e contidos

Paloma Hernández / FilmFest e contidos
Programación e investigación de contidos, deseño de catálogo

Daniel Martínez / Marketing e RRSS
Coordinación da estratexia de redes
 

Begoña Pérez / RRSS e liña gráfica
Contido en redes e desenvolvemento da liña gráfica

Alba Fernández / RRSS e liña gráfica
Contido en redes e desenvolvemento da liña gráfica

Nazaré Estévez / Maquetación catálogo-fanzine

EQUIPO

CATÁLOGO-FANZINE CORMORÁN FILM FEST 2020 

IMPRESO EN
Taller de Gráfica LACONCONGRELOS (@_laconcongrelos)

ILUSTRADORXS
Julia Lago (@quepasajulia)
Francesc Estrada (@francescestrada)

FOTOGRAFÍA CARTEL 
César Quián
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