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Historia do cinematógrafo en Galicia. Algúns datos.
O comezo do diálogo entre cine e literatura galega: de “La tragedia de Xirobio” a “o pai
de Migueliño”
“Sempre Xonxa”, un filme pioneiro
De “La parranda” a “A esmorga”
“Romasanta”, ou como facer unha adaptación comercial
“Trece badaladas” e Santiago de Compostela
Manuel Rivas a través das pantallas: “A lingua das bolboretas”, “O lapis do carpinteiro”
e “Todo é silencio”
“A praia dos afogados” de Domingo Villar e como xogar cos estereotipos
O tema do cine na narrativa galega: de Ilustrísima a Miguel Anxo Fernández
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AVALIACIÓN
A asistencia e participación contarán nun 60%. O restante 40% da cualificación fixarase a partir
dun traballo. O alumnado poderá escoller entre dous modelos posibles:
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•
Un ensaio que recolla a valoración de conxunto que o/a alumno/a fai, a partir do
comentado nas sesión académicas, da relación entre cinema e literatura galega, da
importancia e singularidade desa relación.
•
Un comentario dunha adaptación fílmica dunha obra literaria galega, ou dalgunha obra
emblemática da cinematografía galega. O filme para comentar será seleccionado de mutuo
acordo entre a profesora e a/o alumna/ o interesado, preferiblemente entre os que se pasen
como actividade complementaria do seminario.
A extensión mínima dos traballos será 3.500 caracteres CON espazos; a máxima, 10.000.

