
O cinema galego achégase á túa cidade, poderás ver de forma gratuíta

Pecharemos a mostra cunha mesa redonda na que participarán como convidados Jorge Coira e Xosé Barato

Bilbo - Bilbao:
Facultade de Ciencias Sociais e Humanas 
da Unversidade de Deusto. 
Aula 208 (Avda. Universidades, 24)
Mércoles 09-11-2011

16:00 h «18 comidas»
17:30 h «Mar Libre»

Mércores 16-11-2011
16:00 h «Reliquias»
18:30 h Clausura do ciclo

Vitoria-Gasteiz:
Facultade de Letras. Aula Magna. 
(Pºaseo de la Universidad, 5)
Xoves 10-11-2011 

16:00 h «Reliquias»
17:45 h «18 comidas»
20:00 h  Festa popular: Magosto

Xoves 17-11-2011
16:00 h «Mar Libre»
18:30h h Clausura do ciclo

Vitoria-Gasteiz:
Centro Galego (Gernikako arbola, 11)
Venres 4-11-2011

20:00 h «Mar Libre»
Venres 11-11-2011

20:00 h «18 comidas»
Festa popular: Magosto 

Venres 18-11-2011
19:00 h «Reliquias»
20:30 h Clausura do ciclo

Donostia - San Sebastián:
Sala de Arrasate (Arrasate, 12)
Sábado 5-11-2011

19:00 h «Mar Libre»
Sábado 12-11-2011

19:00 h «Reliquias»
Sábado 19-11-2011

18:00 h «18 comidas»
19:30 h Clausura del ciclo

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Secretaría Xeral de Política LingüísticaDeustuko Unibertsitatea

Universidad de Deusto

Unha viaxe a través de dezaoito comidas  entre 
almorzos, xantares e ceas que nos fan partíci-
pes deses momentos que poden cambiar unha 
vida. Unha ducia de historias ao longo dun úni-
co día de ficción. Historias que bailan entre a 
poesía do cotián e os terremotos dos grandes 
cambios. E estas historias, como acontece na 
vida, teñen un percorrido imprevisible. Por-
que esta é unha pelícu la de improvisación.  
 
Palmarés: Premio á mellor dirección para Jorge 
Coira no Festival Internacional de Taormina (Italia, 
2010). Mención especial ao reparto do filme, por 
parte do Xurado do 15 Festival de Cine Internacio-
nal de Ourense (2010). Premio á mellor película e 
premio do público no Festival CineEsCena (2011). 
Premio Mestre Mateo á mellor longametraxe, en-
tregado en 2011.

Na Galicia medieval existiron cenobios dúplices, 
ata a instauración da Regra de San Bieito. Nesta 
historia de intriga ambientada no s.XII, o bispo e 
mais un enviado do Papa visitan un mosteiro no 
que conviven monxes e monxas e no que se pro-
duciron unha serie de misteriosos crimes. Ferro, 
veterán das cruzadas ao servizo do bispo, convér-
tese no «detective» que tentará identificar o asa-
sino. O profesor José Miguel Andrade é o asesor 
histórico do proxecto. Proxecto anteriormente 
coñecido como As reliquias do santo. Emitida na 
TVG o 1/2/11.

Unha historia de época e aventuras ambientada nas 
Rías Baixas e na costa da Morte a finais do século 
XVIII. O amor entre o fillo dun pescador e a filla 
dun rico fomentador catalán da industria da salga, 
discorre no medio dunha gran revolta social das 
xentes do mar. O título orixinal deste proxecto foi 
Conversas co vento. Terá unha dobre montaxe, nun 
só filme e en miniserie de dous capítulos, de 70 mi-
nutos cada un. Estrea 19/2/10 en Santiago de Com-
postela. Emisión na TVG o 14/12/2010 ás 22 horas a 
primeira parte e a segunda, unha semana despois.  
 
Palmarés: Premio á mellor película para TV nos 
Mestre Mateo entregados en 2011. Premio espe-
cial do xurado no XLIV WorldFest 2011, festival 
internacional de cine de Houston (EEUU). Placa de 
Ouro na categoría de miniseries de TV, no 47th 
Chicago International Film Festival Hugo Awards 
(2011).

«18 COMIDAS»
DIRECTOR:  
JORGE COIRA 
ANO: 2010

«RELIQUIAS»
DIRECTOR:  
TOÑO LÓPEZ 
ANO: 2009

«MAR LIBRE»
DIRECTOR:  
DANIEL DE LA TORRE 
ANO: 2009


