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Luis García Berlanga (e II)

Howard Hawks: 3 comedias

Nikkatsu, cen anos

Desencadres 

Fóra de serie

Off Galicia

CGAI Júnior

LUIS GARCÍA BERLANGA

En colaboración coa Filmoteca Española e do IVAC-La 
Filmoteca de Valencia.

O empeño da Filmoteca Española e do  IVAC-La Filmo-
teca de Valencia por conservar e restaurar a obra do 
cineasta español Luis García Berlanga (1921-2010), 
permite unha completa retrospectiva do seu cine, con 
copias nas mellores condicións, dous anos despois do 
seu falecemento. Como colofón, unha mesa redonda 
con especialistas organizada coa Asociación Españo-
la de Historiadores del Cine (AEHC) e coa presenza do 
seu presidente, Julio Pérez Perucha, e os consocios da 
AEHC Margarita Ledo e José Luis Castro de Paz. 

Agradecementos: Julio Pérez Perucha, Margarita 
Ledo, José Luis Castro de Paz, AEHC, Elena Cardezo, 
Share Total, Vídeo Mercury, Fernando Riera, José Luis 
Arbona, Arturo Marcos, Impala, Estela Films, José An-
tonio Hurtado, Cristina Bernáldez, Inmaculada Trull, 
Filmoteca de Cataluña, Joana Raja. 

NIKKATSU, CEN ANOS 

En colaboración coa Filmo-
teca de Catalunya, Fil-
moteca Española e Japan 
Foundation. 

Tributo polo centenario da produtora japonesa Nikkatsu 
en forma de ciclo –escolma de once títulos representati-
vos– comisariado por Isaac Monclús e Amaia Torrecilla. 

“Fundada en 1912, e aínda en activo, Nikkatsu é a 
produtora xaponesa máis antiga. Revisarmos a súa 
evolución permite constatarmos a habelencia coa que 
se adaptou ás transformacións da sociedade e á evo-
lución do gusto do público sen renunciar por iso a selo 
da autoría. Do chamado cine de xuventude ao drama 
social, do cine de época ao de yakuzas, da Nova onda 
ao Roman porno, esta retrospectiva, centrada na súa 
produción de posguerra, é unha oportunidade para nos 
internarmos nalgúns dos mellores autores e títulos 
do cine xaponés, sen perdermos de vista un panorama 
complexo, case en voo rasante, da sociedade xaponesa. 

Tras a guerra mundial, Nikkatsu ha reiniciar as súas ac-
tividades na produción en 1954. Anúnciase entón unha 
nova idade de ouro da industria cinematográfica xapo-
nesa. Nikkatsu tomará nota da renovación dun público á 
procura de maior independencia. É o momento da cha-
mada Xeración do Sol (taiyozoku) e do descubrimento 
dunha liberdade nova para numerosos cineastas.

Un dos seus títulos fundacionais será Crazed Fruit 
(1956) de Ko Nakahira, un polémico retrato da mo-
cidade de posguerra –inconformista, desleixada, 
sensual– salvaxemente criticado no seu momento e 
que conectou cun público ansioso de autoafirmación 
xeracional. Moito máis desencantado e claustrófobo, 
o seu contrapunto chegará das mans de Koreyoshi 
Kurahara e The Warped Ones (1960), un lle dar voltas 
ao cine de xuventude, e que foi definida como o À bout 
de souffle do cine xaponés. 

Os cincuenta son tamén os anos de Yuzo Kawashima, 
un realizador tan fundamental como pouco coñecido 
en Occidente, o elo perdido do cine xaponés cara á mo-
dernidade. Súas son Suzaki Paradise: Red Light (1956), 
un melodrama de extraordinaria sutileza sobre unha 
parella que atopa refuxio no distrito vermello de Tokyo, 
e Sun in the Last Days of the Shogunate (1957), unha 
comedia de época ambientada pouco antes da restaura-
ción Meji, coa que Xapón daba carpetazo á época feudal, 
recentemente considerada unha das cinco mellores pe-
lículas do cine xaponés, sobre as peripecias dun samurai 
atrapado nun bordel ata saldar as súas débedas. 

O cine de acción será outro dos piares de Nikkatsu, 
xénero que levará consigo uns insólitos niveis de es-
tilización, ao consolidar ademais un carismático star 
system (Joe Shishido, Yujiro Ishihara…), ao codificar 
o lado escuro do milagre económico do Xapón de pos-
guerra e ao redefinir a semántica do cine negro grazas 
a unha combinación irrepetible do noir norteamerica-
no, a elegancia da nouvelle vague e mais un tipo de ac-
titude inexistente noutras incursións locais no xénero, 
como, por exemplo, as de Akira Kurosawa da década 
anterior. A Colt is My Passport (1967), de Takashi 

Nomura, ha ser un dos seus títulos máis emblemáticos. 

Nos sesenta, Nikkatsu producirá algúns dos grandes 
nomes da Nova onda xaponesa, como Shohei Imamura, 
autor de Pigs and Battleships (1961), unha provocadora 
comedia de corte neorrealista e fino sentido do humor 
sobre as miserias do Xapón baixo a ocupación, ambien-
tada nun porto de pracer para a flota norteamericana, e 
a turbia e intrigante Intentions of Murder (1964), sobre 
unha muller que é asaltada na súa casa: unha incisiva 
denuncia do modelo xaponés de masculinidade. Outros 
directores emerxen daquela, como Yasunaru Hasebe, 
autor de Stray Cat Rock: Sex Hunter (1970), un festín 
visual de estética dos setenta e cunha explosiva subtra-
ma racial, protagonizado pola actriz de culto Meiko Kaji.

Cos anos setenta chega o Roman porno, un xénero 
irrepetible, mestura de erotismo, exploitation e re-
finamento visual, grazas ao cal Nikkatsu se salvou 
literalmente da creba. Na relación entre a gueixa de 
The World of Geisha (1973) de Katsumi Kumashiro, e o 
cliente do que namora, Truffaut barruntou «o espírito 
de xenerosidade de Jean Renoir». The Oldest Profes-
sion, aka Confidential Report: Sex Market (1974) de 
Noburo Tanaka é unha rara mestura de cine de autor e 
pinku eiga, rodada en branco e negro, cámara en man, é 
dunha perturbadora sensualidade, que inclúe cameos 
da bailarina e activista feminista Genshu Hanayagi. 

A permanente redefinición da idea de xuventude, dos 
anos cincuenta en adiante; unha galería de soberbios 
retratos femininos, que falan do lugar e do papel da 
muller na sociedade xaponesa; o impacto e o longo 
ronsel da ocupación norteamericana, un motivo am-
bivalente, fonte de fascinación e de rexeitamento á 
vez; o yakuza como antihéroe, do anarconihilismo á 
súa glorificación como icona pop, e unha querenza 
particular polos personaxes marxinais, rebeldes e in-
adaptados, probablemente o sinal de identidade máis 
acusado de Nikkatsu, son os fíos condutores deste 
ciclo, verdadeira idade de ouro do cinema xaponés”

Isaac Monclús

Agradecementos: National Film Center, Nikkatsu 
Corporation, Tokyo Filmes.

HOWARD HAWKS: 3 COMEDIAS 

O espírito da chamada screwball comedy, sorte de 
comedia louca, chea de personaxes gozosamente 
irresponsables e ritmo trepidante, que se desen-
volve a partir dos anos 30 no cine estadounidense, 
forma parte tamén do legado do cineasta Howard 
Hawks (1896-1977), célebre autor de clásicos como 
Scarface (1932), Sólo los ángeles tienen alas (1939), 
Luna nueva (1940), El sueño eterno (1946), Río Bravo 
(1959) o ¡Hatari! (1962). 

Neste pequeno foco, proxectamos tres títulos, a mítica 
La fiera de mi niña (1938), a maxistral e orgánica Me sien-

to rejuvenecer (1952) e a eficaz Su juego favorito (1964), 
comedias unidas fundamentalmente por dous feitos: a 
posta en escena e os aspectos visuais son as claves do 
humor –Hawks nunca empregaba frases graciosas ou 
como dicía Robin Wood, a comicidade que aplica é “cues-
tión de xesto, expresión e entoación”– e a complicidade 
dun intérprete determina, presente ou ausente, os tres 
títulos, o inigualable Cary Grant, protagonista das dúas 
primeiras e que, por razóns de idade, declinaría participar 
en Su juego favorito, substituído por Rock Hudson. 

DESENCADRES

Xentes fóra de toda delimitación, afastados do recadro 
evidente, recuperamos catro nomes vivos adscritos a un 
cine de condición experimental. Un deles, pai e animador 
do cine de vangarda na era moderna, é o veterano (e ac-
tivo) Jonas Mekas (1922), para o que aproveitamos polo 
demais a edición que fai Intermedio de parte da súa obra 
coa proxección de Reminiscencias de un viaje a Lituania 
(1971/1972), produción a modo de diario poético, e a 
crónica matrimonial de cinco horas En el camino, de cuan-
do en cuando, vislumbré breves momentos de belleza (As 
I was moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of 
Beauty), que proxectamos en dúas partes consecutivas.

Outro dos desencadres pasa por Landscape Plus. O cine 
de Laida Lertxundi. Vasca establecida nos Angeles, o 
cine de Laida Lertxundi (Bilbao, 1981), realizado na pro-
pia zona dos Angeles e arredores, traza unha xeografía 
física e psicolóxica da rexión ao tempo que desmonta 
convencións cinematográficas. A sesión dedicada ao 
seu traballo inclúe as súas películas máis recentes –
Farce Sensationelle! (2004), Footnotes to a House of 
Love (2007), My Tears of Dry (2009), Llora cuando te 
pase (2010) e A Lax Riddle Unit (2011)– e unha escolla 
de obras en 16 mm de Hollis Frampton (Lemon, 1969), 
Bruce Baillie (All my Life, 1966) e Morgan Fisher (Pic-
ture and Sound Rushes, 1974), autores todos eles que 
exerceron grande influencia na súa produción. 

E regresa connosco, Nathaniel Dorsky, a revelación do 
CGAI en 2011, un cineasta xa clásico da vangarda nor-
teamericana, con dúas grandes motivacións: as posibili-
dades da luz e do silencio, e a exploración dese campo de 
enerxía creado entre a pantalla e o espectador. Mestre da 
montaxe, sempre nos somerxe nun universo exquisito e 
hipnótico. A poética da percepción da experiencia diaria 
vén acompañada nesta ocasión de traballos asinados 
pola súa parella, Jerome Hiler. Dúas sesións e un comple-
mento –a presentación da tradución ao castelán feita por 
Miguel García e edición de Francisco Algarín do seu libro 
El cine de la devoción, publicado pola revista especiali-
zada Lumière para o que contamos cunha das sinaturas 
implicadas na revista, o crítico galego Miguel Blanco– fa-
cilitan estes singulares e vigorosos desencadres.

Agradecementos: Laida Lertxundi, Nathaniel Dorsky, 
Jerome Hiler, CCCB, Manuel Ortega, Lumière, Francisco 
Algarín, Miguel Blanco. 

OFF GALICIA 

A primeira programación do CGAI en 2013 encarna a 
pluralidade de propostas pola que está transitando 
o cine galego. Un proxecto de longo percorrido, N-VI 
de Pela del Álamo, penetra desde a sensibilidade da 
non ficción contemporánea no túnel do tempo dunha 
estrada mítica. Piedad representa o seguimento emo-
tivo e minucioso dun itinerario de dous anos de vida, 
primeira longametraxe do fotoxornalista Otto Roca. En 
Fóra, Pablo Cayuela e Xan Gómez Viñas achégannos á 
historia do psiquiátrico de Conxo cunha mestura sagaz 
de materiais de diversa índole. O Proxecto Socheo é un 
plan de recuperación de imaxes con carácter participa-
tivo que presenta fragmentos de filmes recuperados 
na zona da Guarda grazas á iniciativa de Luis Cividanes, 
Gustavo González, Xurxo Gonzaléz e Beli Martínez. A 
curtametraxe de animación O xigante de Luis da Matta 
Almeida e Júlio Vanzeler e mais un avance de A tropa de 
trapo II grazas á produtora Chelo Loureiro, veñen acom-
pañados da interpretación musical en directo de María 
Manuela (voz) e Xurxo Varela á guitarra. 

Agradecementos: Pela del Álamo, Otto Roca, Ximena Lo-
sada, Pablo Cayuela, Xan Gómez Viñas, Xurxo González, 
Beli Martínez, Luis Cividanes, Gustavo González, Chelo 
Loureiro, María Manuela, Xurxo Varela, Nani García. 
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Información xeral 
Todos os filmes se proxectan 
en versión orixinal, agás 
indicación contraria. 
A duración das películas é 
orientativa e aproximada. 
Esta programación pódese 
ver alterada por razóns 
alleas á nosa vontade. 
Unha vez iniciada a sesión 
non se permitirá a entrada á 
sala de proxeccións.
As sesións de Capacidade 
Limitada teñen reservadas 
un número indeterminado de 

butacas. As sesións sinaladas 
con  sofren modificacións 
sobre os horarios habituais.

Prezo da entrada
• Xeral: 1’20 €
• Carné Xove: 0’60 €
• Aboamento para 10 

sesións: 9 €
• As sesións de Entrada 

Gratuíta notificaranse no 
programa.

A venda de entradas 
iniciarase 15 minutos antes 

de comezar a sesión (non 
se venden entradas por 
anticipado). 
Só se venderán un máximo 
de dúas entradas por persoa.

Sala de proxeccións
CGAI. Durán Loriga, 10 
baixo. 15003 A Coruña

Tel.: 881 881 270 
Fax: 881 881 271
E-mail: 
programacion@cgai.org
documentacion@cgai.org

Subtitulado en galego
Subtitula’m S.L.

Información adicional
www.cgai.org
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 18.00 horas 
Luis G. Berlanga 
París-Tombuctú  

(1998). 113'.

20.30 horas 
Luis G. Berlanga 
Mesa redonda AEHC con Mar-
garita Ledo, Julio Pérez Perucha 
e José Luis Castro seguido da 
proxección de París-Tombuctú  
Entrada de balde. 

 18.00 e 20.30 h 
Comedias Hawks 
Su juego favorito  

(1964) 
127'. Subt. galego

 20.30 horas 
Nikkatsu 
Stray at Rock:  

Sex Hunter 
Yasuharu Hasebe, 1970. 85'. 
Subt. galego. 

 20.30 horas 
Nikkatsu 
Suzaki Paradise: 

Red Light 
Yuzo Kawashima, 1956 
81‘. Subt. galego. 

 20.30 horas 
Nikkatsu 
Sun in the Last Days 

Yuzo Kawashima, 1957. 110'. 
Subt. galego.    

 20.30 horas 
Nikkatsu 
Intentions of Murder 

Shohei Imamura, 1964.  
150'. Subt. galego

 20.30 horas 
Nikkatsu 
Pigs and Battleship 

Shohei Imamura, 1961. 108'. 
Subt. galego. 

 18.00 horas 
CGAI Júnior 
Koki 

Jordi Amorós, 1998. 50'. 
Vídeo. Entrada de balde. 

 18.00 horas 
Off Galicia 
N-VI 

Pela del Álamo, 2012. 86'. 
Vídeo.  Presentación do seu 
autor. Entrada de balde.  

 18.00 e 20.30 h 
Luis G. Berlanga 
La vaquilla (1985) 

122'. 

 18.00 horas 
Off Galicia 
Piedad 

Otto Roca, 2012. 73'. DCP. 
Presentación a cargo do seu 
autor. Entrada de balde.

 18.00 horas 
CGAI Júnior 
Las vacaciones de 

M. Hulot  
Jacques Tati, 1953. 114'. 
Versión castelá. Entrada de 
balde. 

 18.00 horas 
Off Galicia 
O xigante  

(Luis da Matta Almeida e 
Júlio Vanzeler, 2012) 
Avance A tropa de trapo II 
30'. Vídeo. Interpretación 
musical. Presentación. 
Entrada de balde. 

 18.00 horas 
Off Galicia 
Proxecto Socheo  

VV.AA., 2012. 60'. Vídeo.  
Presentación por Beli 
Martínez e Xurxo González. 
Entrada de balde.

 18.00 horas 
Off Galicia 
Fóra 

Pablo Cayuela e Xan Gómez 
Viñas, 2012. 95'. Vídeo.  
Presentación polos seus 
autores. Entrada de balde.

 18.00 horas 
Luis G. Berlanga 
Tamaño natural  

(1973). 101'.  

20.30 horas 
Fóra de serie  
Post Tenebras Lux 
Carlos Reygadas, 2012. 120'. 
Subt. castelán.  

 18.00 e 20.30 h 
Luis G. Berlanga 
La escopeta 

nacional (1978) 
95'. 

 18.00 e 20.30 h 
Luis G. Berlanga 
Moros y cristianos  

(1987) 
116'. 

 18.00 e 20.30 h 
Luis G. Berlanga 
Patrimonio nacional  

(1980) 
112'.

 18.00 e 20.30 h 
Fóra de serie 
Holy motors  

Leos Carax, 2012. 115'. DCP. 
Subt. castelán. 

 20.30 horas 
Desencadres: 
Dorsky/Hiler 

Hours for Jerome Part I 
(Dorsky, 1982) 
Words of Mercury (Hiler, 2011)  
Hours for Jerome Part II  
(Dorsky, 1982) 
70'. Presentación de 
Nathaniel Dorsky. Entrada 
de balde. 

 18.00 e 20.30 h 
Luis G. Berlanga 
El sueño de la 

maestra (2002) 
Todos a la cárcel (1993) 
112'. 

 18.00 e 20.30 h 
Luis G. Berlanga 
Nacional III (1982) 

102'. 

 20.30 horas 
Nikkatsu 
Crazed Fruit 

Ko Nakahira, 1956.  
86'. Subt. galego. 

 18.00 e 20.30 h. 
Fóra de serie 
Mapa 

Elías León Siminiani, 2012. 
85'. DCP.  

 20.30 horas 
Nikkatsu 
A Colt is my Passport 

Takashi Nomura, 1967. 
84'. Subt. galego. 

 18.00 horas   
Desencadres:  
Jonas Mekas 

En el camino, de cuando en 
cuando, vislumbré breves 
momentos de belleza (2000)  
123’+162’. Vídeo. Subt. castelán. 

 18.00 e 20.30 h 
Comedias Hawks 
La fiera de mi niña  

(1938) 
102'. Subt. castelán. 

 18.00 e 20.30 h 
Comedias Hawks 
Me siento rejuvenecer  

(1952)  
97'. Subt. castelán. 

 20.30 horas 
Nikkatsu 
Mud and Soldiers 

Tomataka Tasaka, 1939. 
120'. Subt. galego. 

 20.30 horas 
Nikkatsu 
The Oldest Profession  

Noburo Tanaka, 1974. 83'. 
Subt. galego.

 20.30 horas 
Desencadres 
Landscape plus.  

O cine de Laida Lerxundi 
60’. Presentación a cargo 
da súa autora.  Subt. galego. 
Entrada de balde. 

 18.00 e 20.30 h. 
Desencadres:  
Jonas Mekas 

Reminiscencias de un viaje a 
Lituania (1971/1972) 
88‘. Vídeo. Subt. castelán.

 20.30 horas 
Nikkatsu 
The World of Geisha 

Tatsumi Kumashiro, 1973. 
72'. Subt. galego. 

 20.30 horas 
Nikkatsu 
The Warped Ones 

Koreyoshi Kurahara, 1960.  
76'. Subt. galego.  
Copia:

 18.00 e 20.30 h. 
Fóra de serie 
The deep blue sea 

Terence Davies, 2011. 98‘. 
DCP. Subt. castelán. 

 20.30 horas 
Desencadres: 
Dorsky  

The Return (2011) 
August and After (2012) 
April (2012) 
71'. Presentación libro El 
cine de la devoción, con N. 
Dorsky e Miguel Blanco. 
Entrada de balde.  


