
 

Ferrol Miércoles 4 de  Febrero de 2009 

O ciclo Inverno de Cine regresa esta tarde ós Dúple x coa imaxinación coma 
eixo central  

REDACCIÓN > FERROL 

Os Dúplex retoman esta mesma tarde o ciclo 
Ferrol de Cine, unha proposta cultural que 
achega ás únicas salas da cidade a 
oportunidade de ver curtametraxes galegas e 
películas de calidade en versión orixinal 
totalmente de balde. A proposta conta co apoio 
do Concello e da Universidade da Coruña. 

Imaxinación e personalidade son as dúas 
temáticas sobre as que xirará o novo Inverno de 
Cine, unha cita co cine menos comercial que 
cada mércores chegará de xeito totalmente 
gratuíto ás salas dos Dúplex. Así, mantendo a 
mesma estructura que nas pasadas edicións, a 
actividade abrirase coa proxección dunha 
curtametraxe galega e a continuación exhibirase 
unha película en versión orixinal vencellada coa 
temática do ciclo. Deste xeito Inverno de Cine 
cumpre un dobre obxectivo: por un lado apoiar o audiovisual feito en Galicia e por outro achegar ó 
público unha serie de películas que polas canles tradicionais sería moito máis complicado que 
chegasen á gran pantalla. Así o explicaba onte, durante a presentación do ciclo, a concelleira de 
Cultura, Mercedes Carbajales, que ademais destacaba o éxito que a iniciativa tivo na pasada 
edición. “Inverno de Cine é unha alternativa ó cine comercial e unha boa oportunidade de ver 
películas en versión orixinal” engadiu.  

O cineasta Rubén Coca, responsable xunto con Pablo Portero da coordinación do ciclo, foi o 
encargado de presentar o calendario de proxeccións que se abre esta tarde, ás 20.30 horas, coa 
estrea dunha das súas últimas producións “Mínimo Común Múltiplo”. Unha curtametraxe rodada 
integramente en Ferrol e na que o director aborda o tema dos soños e os recordos fronte á 
realidade. A continuación o proxectarase a película “Big Fish”, de Tim Burton, onde nos atopamos 
cos actores Ewan McGregor e Jessica Lange fóra dos seus papeis máis habituais. Rubén Coca 
explicou que nesta ocasión Inverno de Cine quixo fuxir do momento actual de crise e poñer “algo 
de imaxinación e personalidade ó ciclo”. Precisamente estes dous conceptos foron os que guiaron 
ós responsables da programación á hora de elixir as películas. O cineasta ferrolán explicou 
ademais que manteñen a estructura inicial do ciclo “porque se algo funciona, para que cambiar?” 
comentou. Neste senso sinalou que a través de Inverno de Cine pasarán durante os próximos 
meses polos Dúplex “grandes directores do cine universal”. Así, en febreiro e baixo o epígrafe 
“imaxinación” proxectaranse “Brazil” de Terry Giliam; “Labyrinth” de Jim Henson; ou “James and 
the Giant Peach” de Henry Selick. En marzo chegarán os cines de Esteiro obras dalgúns dos 
directores máis vangardistas dos últimos anos como é o caso de Lynch, Cronenberg ou Jonze. 

 
 

 
Rubén Coca e Mercedes Carbajales durante a presentación   

 


