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Percorrido pola historia recente da homosexualidade en 
Galicia. 

 

 

Modalidad: longametaxe documental de 60 mins. Cinema Full HD  

Idioma orixinal: galego/castelán 
 

produción 
FERNANDO RODRÍGUEZ GÓMEZ 

dirección 
BEATRIZ VÁZQUEZ CAMPAÑA 
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Prólogo e Motivos 
O movemento LGTB ten acadado nos últimos corenta anos os seus dereitos fundamentais e unha 
visibilización importantísima dentro da sociedade. Os froitos da loita mudaron os tempos o 
suficente como para que o respecto pola diversidade sexual, propia e allea, sexa algo moito máis 
asumido. Polo menos así o protexe a lei, que non hai tanto amparaba a persecución homófoba 
nos códigos civil, penal e militar. Hoxe a loita continúa, e é incluso festiva pero non menos 
importante e sutil; xógase na verdade das conciencias, que determinan as futuras condutas non 
tránsfobas nin homófobas. Xógase na capacidade para desbancar os machismos existentes 
mesmo dentro do movemento, dos que as transexuais e as lesbianas son aínda as máis 
prexudicadas; na capacidade de desenmascarar o xogo feito polo capitalismo nesta nova 
visibilización, etc. Todo isto, unido á certeza de que as persoas en risco de exclusión social aínda 
o son máis por razón de opción sexual e xénero. 
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Proxecto 
Este documental repara nos gays, trans ou lesbianas que hoxe son maiores, rondando os 50, 60 
ou 70 anos. A eles débeselles todo o avance en materia de dereitos e de concienciación sobre a 
liberdade sexual, á vez que seguen a ser, do colectivo, quen maior vulnerabilidade pode sentir 
respecto do seu futuro. 

Os maiores LGTB son reivindicación e son historia. Vivisen a súa identidade en silencio ou na 
clandestinidade, defendesen públicamente o seu ser, nas vilas, nas cidades ou nos movementos 
sociais, todas as historias de silencio e loita merecen poñerse en valor. Son inspiración para a 
tolerancia de todos e para a  autoaceptación que conleva sentirse diferente, aínda hoxe para as 
xeracións máis novas. Queremos, ademais, poñer esta reivindicación en contexto, porque ser 
LGTB en Galicia nos anos do franquismo e o postfranquismo era moi distinto a vivir en Barcelona 
ou Madrid. A sociedade galega, rural e empobrecida, cegamente católica, agocha historias 
abraiantes, de superación e supervivencia, cuxos protagonistas quizais nunca pensaron poder 
amarse ou ser como eran, en liberdade. 
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Interveñen 
Nanina Santos, fundadora de AGM (Asociación Galega da Muller) e outros colectivos feministas 
ademais de LGTBIs. 

Carlos Callón, escritor, lingüísta e activista LGTBI Maximino Keizán, director e autor teatral, 
activista LGTBI. 

Mariam Mariño, departamento de Igualdade do Consello da Cultura Galega. Javier Maañón, 
avogado, activista e fundador de colectivos pola igualdade. Marta Álvarez e Barulio Vilariño do 
festival LGTBI Agrocuir. 

Ignacio Iglesias, político, concelleiro de Igualdade do Concello de Teo e activista LGTBI. 

Lucía Aldao, poeta, activista cultural. 

Elisabet Pérez e Xiana Pérez da Asociación Nós Mesmas 

 

Narrativa do Documental 
Fundamentalmente intercalaranse entrevistas persoais con momentos da vida cotiá dos 
entrevistados e fontes documentais que ilustren os seus recordos. A través de fontes 
documentais xornalísticas cotexarase o devir histórico do movemento LGTB en Galicia. Buscarase 
representar mediante individualidades concretas a todos os colectivos, con especial atención ao 
que hoxe segue a ser o máis vulnerable: lesbianas e transexuais. 
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Valor do Proxecto 
Como se di no prólogo, pensamos que este documental é fundamentalmente unha acción en 
prol da tolerancia, á vez que unha homenaxe a milleiros de persoas anónimas ou directamente 
implicadas, que sufriron pero tamén souberon sobrevivirse para facer do mundo un lugar máis 
tolerante. Inspiración para todos, especialmente para os novos que poidan experimentar 
situacións similares, interésanos ou seu pasado, que é historia social de Galicia, pero tamén o seu 
presente, o seu sentir 

Viabilidade 
Trátase dun documental que, se ben precisa dunha parte importante de documentación e 
achegamento de campo aos personaxes, é unha produción sinxela. As fontes de financiamento 
poden ser varias, dende a achega de colectivos comprometidos coa promoción da igualdade e a 
tolerancia, ata as televisións, produtoras ou as doazóns particulares realizadas mediante 
micromecenado. O destino do proxecto será a exhibición en calquera plataforma, dende as 
televisións, aos festivais de cine, os colexios, webs como filmin, etc. 

 

Equipo Promotor 
Dirección: Beatriz Vázquez Campaña: Vigo, 1980. Licenciada en Publicidade e Relacións públicas 
e na Escola de Cine de Galicia. Adícase profesionalmente á videocreación tras ser durante 8 anos 
realizadora da imaxe audiovisual da marca téxtil Purificación García. En 2006 realizou a súa 
primeira experiencia audiovisual co documental Un metro cadrado, seleccionado en varios 
festivais (Erandio, Casino de Vilagarcía, Cinemas dixitais). En 2007 realizou a curta Quietos, 
seleccionada entre     outros, nos de Ourense e Cineuropa dentro da sección adicada ás 
curtametraxes galegas. Ten tamén exercido de xornalista para a Radio Galega e o Atlántico Diario. 

Produción: Fernando Rodríguez Gómez: Pontecesures, 1966. Guionista da sit-com para TVG 
“4º sen ascensor” (produtora filmanova). Dirección documental “As seis estrelas”. Guionista e 
produtor do documental “Beiras, vivir dúas veces”. Guionista de Curtametraxes: A Loita, 
Ilusión, Memoria... Colaborador habitual das revistas satíricas Rollo Clave e Coche de Pedra. 
Condutor do programa radiofónico O Buraco de radio Kriva. 

 


