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1. Introdución 

Esta curtametraxe nace da ilusión das tres alumnas  de 2º de bacharelato 

da materia Cinema e literatura galega. Despois de coñecer a convocatoria do 

concurso a través da súa profesora de francés, Alicia Díaz, que lles presentou á 

cineasta que deu nome ó concurso, Alice Guy-Blaché, propuxéronllo á profesora 

de Cinema que malia todos os elementos en contra, non se atreveu a defraudalas. 

Así, no mesmo momento da proposta, comezou un brainstorming do que xurdiu 

unha idea: mostrar como evolucionou a situación da muller durante o século XX. 

 

2. Xustificación 

Acontecementos importantes na historia do feminismo hai moitos.  

Protagonistas destacables máis ou menos coñecidas tamén. Porén a nosa 

curtametraxe quería ser unha homenaxe á muller anónima, galega e rural, nai e 

esposa, traballadora e ama da casa, que sufriu estoicamente sen sequera saber 

da existencia dunha discriminación machista que a anulaba como persoa. E ó 

mesmo tempo queriamos amosar a evolución desa submisión-discriminación que 

a obrigaba a vivir a súa vida en función da vida dun home (marido, pai, irmán…). 

De aí o título escollido, Memorandun. Porque é importante facer memoria e 

recoñecer os méritos das protagonistas, por pequenos que estes sexan. Porque 

hai que lembrar de onde vimos para saber a onde imos, a onde queremos ir. 

 

3. Guión 

Para amosar esa evolución, o primeiro era escoller os tres momentos do 

século XX que marcaran a situación da muller, que supuxeran un antes e un 

despois no proceso de igualdade entre homes e mulleres.  

 



Un deses momentos, sen dúbida, tiña que ser durante a Segunda República, cun 

goberno especialmente sensible ante a situación da muller. Foi fácil decantarnos polas 

primeiras eleccións con sufraxio universal, as do ano 1933. Outro momento histórico 

había que situalo no franquismo, ditadura moi preocupada por marcar claras distancias 

entre homes e mulleres, e supeditar estas ó poder daqueles. A morte do ditador foi a 

oportunidade perfecta para iniciar un cambio que aínda hoxe non se completou. 

Tivemos ben máis dúbidas á hora de escoller o acontecemento destacable da 

democracia. Se ben é certo que a situación da muller evolucionou favorablemente, sen 

présa pero sen pausa, foron moitas as leis, normas e circunstancias que permitiron esta 

evolución: Lei do divorcio (1981 e 2005), Lei de dependencia (2006), primeiras baixas por 

paternidade de 13 días (2007)…Decantámonos pola Lei do aborto de 2010 que 

despenalizaba o aborto durante os tres primeiros meses de embarazo e dáballe cobertura 

legal a un feito anta entón oculto, delitivo e fraudulento. 

As mulleres das tres etapas están moi pendentes dos fillos e da casa, da comida e 

do marido… Traballan coma eles, sete días á semana. No ano 2010 o marido colabora 

nas tarefas do fogar e coida os fillos pero é ela a encargada. A carga mental que isto 

supón é un concepto difícil de entender para o home 

Pero a estes tres momentos había que darlle un marco. E aí xurdiu unha muller do 

futuro, arredor do 2030, que alcanzase as máximas cotas de éxito: a presidencia da 

Xunta de Galicia. A elaboración do guión en plena campaña electoral á presidencia do 

goberno, e sen ningunha candidata feminina, sen dúbida determinou chegar a esta 

escena.  O camiño cara á igualdade é longo e difícil, está moi lonxe do seu fin que por 

suposto, non chegará cando unha muller sexa candidata, nin sequera cando unha muller 

sexa presidenta. Pero, quizais cando a maioría dos candidatos sexan mulleres, non sexa 

necesario falar de feminismo. 

No futuro (quizais no 2030), Rosa está esperando os resultados do escrutinio das 

eleccións á presidencia do Goberno de España mentres mira un álbum de fotos dos seus 

devanceiros: seus pais, seus avós, seus bisavós… Tres xeracións moi afastadas que nos 

van amosar, a través de tres breves escenas cotiás, como era daquela a relación entre 

homes e mulleres. 

 



 

 

A elaboración do guión pretendía amosar unha muller polifacética 

encargada de atender a múltiples frontes (familia, casa, traballo…) nunca valorada 

pero sempre poderosa. Porque o mundo rural galego presenta particularidades 

que o fan distinto doutros ámbitos e doutros lugares. Aínda que non todos os 

estudosos están de acordo, a sociedade rural galega presenta características 

propias dunha sociedade matriarcal. Ás veces, por necesidade: os homes 

emigraron (a América, a Europa ou ó propio estado español,  antigas 

Vascongadas, Canarias…) ou traballan fóra e lonxe da casa ou saían ó mar. Ás 

veces por xustiza: a muller que traballa as leiras, que alimenta o gando, que cría 

os fillos, que atende os enfermos, que coida os anciáns… non só ten dereito a 

gobernar na súa casa, senón que é a máis capacitada para facelo. A muller rural 

galega non ten de seu un carácter submiso e o home sabe e soubo desde sempre 

aproveitar ese potencial. 

A curtametraxe amósanos os sentimentos dos protagonistas, homes e 

mulleres: no 1933, a incredulidade do home ante o voto feminino, a rebelión da 

muller por avanzar nos seus dereitos. No 1975 o medo do home ante a morte do 

ditador e a esperanza da muller nun futuro máis igualitario. No 2010, a actitude 

paternalista do home ante as mulleres que abortan e indignación dela por darlle 

visibilidade e legalidade a un feito case cotiá. 

 

4. Storyboard 

Para acompañar o guión, para decidir os enfoques, os encadramentos e os 

planos máis axeitados que iamos empregar en cada escena, a debuxante do 



grupo, Elisa Nieves,  realizou un storyboard que foi de grande axuda, aínda que houbo 

varios cambios no produto final. 

 



 

 

5.  Intérpretes 

Conseguir actores e actrices para completar o elenco necesario para a 

rodaxe foi máis difícil do esperado. O segundo curso de bacharelato é un nivel moi 

sacrificado que non deixa espazo para nada que non sexa estudar. Tres 

compañeiros do curso cederon o seu tempo, e o resto de personaxes houbo que 

buscalos entre os familiares das creadoras da curtametraxe. Velaquí os seus 

nomes e unha foto coa maioría deles. 

Ano 1933: Ainhoa Caamaño e Jacobo Tejo 

Ano 1975: Xiana Villaverde, Angel Matos e Aitor Caamaño (como fillo) 

Ano 2010: Elisa Nieves, Martiño Iglesias e Aitor Caamaño (como fillo) 

Ano 2030: Rosa Rey 

 

 

 

 

6. Rodaxe 

O maior inconveniente á hora de levar a idea adiante era o escaso tempo 

co que contabamos, tendo en conta as obrigas escolares das protagonistas e 

encargadas do proceso.  

Tamén é certo que contabamos con algunha vantaxe. En primeiro lugar a 

colaboración desinteresada de tres compañeiros do mesmo curso para actuaren 

como protagonistas masculinos. En segundo lugar a existencia no noso instituto 

de todo o material necesario para filmar  (cámara 4K, con tarxeta de memoria, 



micrófono externo e conectado á cámara, tres focos de iluminación con cadansúas catro 

lámpadas… ) mercado o curso anterior grazas a un programa Proxecta 

 

 

 

A gravación programouse para un único día: o 27 de outubro e aínda que 

aparentemente todo foi ben, ó final descubrimos que o micrófono externo non estaba 

perfectamente conectado e apenas se oían os diálogos. Para solucionar este problema, 

buscamos colaboración externa: Ozo Perozo, experimentado director  e rexedor de cine 

que participou en títulos como Serramoura, Fariña, Vivir sen permiso ou Padre Casares, 

que nos recomendou volver gravar dado que a nosa propostas de realizar unha dobraxe 

esixía moita máis experiencia da que nós tiñamos. 

 



 

 

Así que houbo que volver rodar todas as escenas. Esta segunda rodaxe 

fixémola en dous días: o 20 e o 30 de outubro, porque foi imposible cadrar os 

horarios de todos os actores. Desta vez, empregamos medios máis simples pero 

máis eficaces, os móbiles (un Huawei 9 e un Iphone XS) que nos deron bastante 

mellor resultado.  Quedan patentes, con todo iso, as nosas limitacións técnicas 

que se estenderon tamén á montaxe da película, como logo veremos. 

 

7. Vestiario 

A loita polo vestiario foi ardua e complexa. Houbo que buscar nos baúis e 

nas huchas de todas as nosas casas ata atopar algo apropiado. O ano 2010 non 

presentaba problemas: chegaba con buscar roupa actual pasada de moda. Para o 

1933 necesitabamos roupa de domingo dun matrimonio de aldea que conversan 

entre si despois de ir á misa, mentres ela fai o xantar (e atende os fillos) e el le o 

xornal. Ambos os dous traballan no campo pero só ela traballa na casa. Os 

protagonistas de 1975 son unha familia de clase obreira que viven na cidade á que 

seguramente emigraron fuxindo da pobreza do campo. Son xente humilde que 

gasta o imprescindible en roupa. A muller non usa o pano da cabeza que levaría 

na aldea, pero segue vestindo de escuro como corresponde a unha muller casada. 

Como estipulaba a ideoloxía franquista, a muller coida da casa, do marido e dos 

fillos e o home traballa fóra. 

 



 

 

8. Peiteado e maquillaxe 

Os peiteados e as maquillaxes non causaron problemas porque estamos falando 

de mulleres casadas, traballadoras e pouco preocupadas polo seu aspecto físico. A gorra 

do home e o pano da cabeza da muller son os esperables no matrimonio de 1933 dado o 

seu estado civil. O pelo recollido da muller de 1975 tamén é o esperable dunha ama de 

casa que vive encerrada no seu piso. 

 



 

 

 

9. Escenografía 

O lugar de gravación esixía catro escenarios distintos: casa da aldea 

(1933), piso de cidade dun matrimonio obreiro (1975), casa da aldea dun 

matrimonio actual (2010), casa do futuro (2030) dunha muller culta e habituada ás 

novas tecnoloxías.  

Da casa rural de principios do século XX, escollemos o seu exterior, 

concretamente o banco da porta, por ser lugar de encontro habitual da familia. 

Para o piso de cidade, buscamos un salón sobrio, austero na decoración e de 

mobles tradicionais.  A cociña da casa do 2010 é unha cociña de considerable 

tamaño como é habitual na aldea, onde a vida se desenvolve maioritariamente 

neste espazo. Por último, o salón do ano 2030 pertence a unha casa ou piso 

amplo e confortable, rodeado de novas tecnoloxías como se espera dun político 

de alto nivel. 



 

 

 

 

10. Montaxe 

A montaxe tamén supuxo importantes contratempos.  O primeiro intento era 

conseguir un programa de ordenador gratuíto e que non deixase marcas de auga, como 

ocorreu coa nosa primeira opción (Filmora). Nun segundo momento pretendiamos 

descargar o programa DaVincci para tratamento de vídeos, pero non foi posible. Ó final 

acabamos montando coa aplicación Adobe Premier que presenta moitas máis limitacións 

ca os anteriores.  

Por ser o último proceso na realización da curtametraxe, a loita contra o tempo foi 

inevitable. Porén non quixemos deixar pasar a ocasión de explicar o noso proxecto. Aí 

nace o making of que realizamos coa axuda de Martiño Iglesias. 



 

 

11. Conclusión 

Igual que non aprendemos a nadar nunha aula, nin aprendemos a 

conducir só cun libro, deberiamos aprender sobre cine, facendo cine. É o que 

en galego chamamos aprender facendo e en inglés learnig by doing. E isto foi o 

que puxemos en práctica con esta curtametraxe. Cando aínda non tiveramos 

tempo a entrar en materia estabamos facendo guións, storyboards, decidindo 

os mellores  planos e enfoques para unha escena, poñendo música, colocando 

os focos no lugar axeitado, cortando secuencias, escollendo fotografías… 

Estabamos, en fin, facendo cine.  

Pero non só aprendemos técnicas cinematográficas. Suso de Toro 

díxonos hai uns días na súa conferencia “Imaxes e palabras” que para elaborar 

un guión hai que documentarse. E todas sabemos moito de feminismo e de 

loita pola igualdade pero cando hai que poñer esta loita nun contexto histórico, 

non chega co que sabemos. Cando hai que argumentala non valen a rabia, a 

ira e o rancor ante situacións tan tremendamente inxustas. 

E o mellor de todo é que o pasamos ben. Malia a tensión polo tempo 

investido, malia ós contratempos, malia ás pelexas cos programas informáticos,  

pasámolo ben. Non se pode pedir máis! 

 


