
O movemento radical de cinema de UCLA, forxado nas 
loitas pola liberación dos negros a finais dos anos 60, 
foi o camiño para moitxs directorxs de cor. Julie Dash, 
integrante deste movemento xunto a compañeiros 
como Charles Burnett – o cal facía aproximacións moi 
crúas e directas á realidade, denunciando o illamento e 
os malos tratos aos grupos étnicos – ou Haile Gerime, 
confesa nun artigo de The Guardian que non era algo 
formidable, eran os nerds sen branca “[…] con zapatos 
de xelatina de 2 dólares porque investiran todo o diñei-
ro en facer películas”.

Alcumados L.A Rebellion polo historiador cultural 
Clyde Taylor, este grupo de cineastas africanos e afroa-
mericanos afastábase dos parámetros marcados pola 
industria hollywoodiense para mergullarse nas refe-
rencias do cinema latinoamericano, o neorrealismo ita-
liano, as novas ondas europeas e mesmo o emerxente 
cinema que estaba a se levar a cabo en África.

Tras os disturbios de Watts en 1965 varios estudantes 
traballaron man con man para que a universidade 
lanzase un programa de estudos etnográficos que 
respondese as comunidades de cor. Así, as películas 
posteriores que se crearon xorden precisamente desa 
toma de conciencia,  forxándose en solidariedade con 
movementos anticoloniales de todo o mundo, como o 
brasileiro Cinema Novo ou o arxentino Grupo Cinema 
Liberación. Como explican no artigo do xornal britá-
nico, o irónico de toda esta situación era que todo iso 
estábase a facer nas proximidades de Hollywood, ‘o 
ventre da besta’ como o denominaba Dash. 

«Cando nos chamamos cineastas é porque escribimos, 
producimos, sabiamos facer o son, manexar a cámara, 
iluminar, e cando o levabamos á postproducción, edi-
tabamos as nosas películas fisicamente, ademais de 
mesturar o son. Estabamos totalmente inmersos nela. 
Non faciamos películas para que nos pagasen ou para 
satisfacer as necesidades doutros. Faciamos películas 
porque eran unha expresión de nós mesmos: o que nos 
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desafiaba, o que queriamos cambiar ou redefinir, ou 
simplemente mergullarnos e explorar».

Dash compara a dinámica do grupo coa dunha banda 
de jazz, onde os instrumentos se intercambian libre-
mente pero o ritmo mantense constante. Os cineastas 
traballaban con frecuencia nos proxectos dos demais: 
a feroz Bush Mama (1975), por exemplo, un drama ur-
bano e feminista de Haile Gerima, nacido en Etiopía e 
criado en Chicago, foi coproducido por Burnett. 

Julie Dash, nacida en 1952, converteuse na primeira 
muller afroamericana en dirixir unha longametraxe, 
Daughters of the Dust (1991). Este filme estreouse no 
Festival de Cinema de Sundance no mesmo ano, nel 
foi nomeada para o Gran Premio do Xurado e gañou un 
premio de cinematografía. A maiores, foi  estreada en 
salas e distribuída por Estados Unidos, un paso que lle 
serviu  para recibir eloxios da crítica polo uso do dia-
lecto e a música - composta por John Barnes-  así como 
pola súa cinematografía e a súa imaxinería visual.

A película, ambientada en 1902, foi concibida nun ini-
cio para ser unha curtametraxe sen diálogos entendida 
como un relato visual que pretendía mostrar a prepa-
ración dunha familia gullah que deixaba o seu fogar en 
Sea Island para irse a vivir ao norte. Inspirada na familia 
gullah do seu pai, emigrados a Nova York a principios 
do século XX, a película de Dash xira ao redor de tres 
xeracións de mulleres gullah da familia Peazant na illa 
de Santa Elena, fronte ás costas de Xeorxia e Carolina 
do Sur. Innovadora polo uso do diálogo e as liñas narra-
tivas entrelazadas entre o elenco predominantemente 
feminino, a película céntrase nos relatos ancestrais e 
matriarcais, así como na historia dos antigos escravos 
que se asentaron na illa e formaron unha comunidade 
independente nela. O guión foi escrito no dialecto dos 
colonos da illa sen subtítulos, o que resultou nunha ex-
periencia lingüística inmersiva.

Dentro do libro Why We Make Movies: Black Filmmakers 
Talk About the Magic of Cinema de George Alexander, 
a directora explica que desde o primeiro momento 
buscaban facer unha película auténtica que a ollos dos 
americanos fose como unha película estranxeira. Fuxin-
do das estruturas de Hollywood, Dash e o seu equipo 
xogan con liñas experimentais onde a trama se revela 
lentamente do mesmo xeito que faría un griot africano. 
“[…] Vimos dunha cultura distinta e temos vibracións 
diferentes. Provimos da cultura que viu nacer o jazz, 
as voces fálannos e non como algo horrible. As rela-
cións ancestrais, para nós, enténdense de forma moi 
diferente a como poden entenderse dentro da cultura 
occidental. Son protectores, como na novela Beloved 
de Toni Morrison cando o bebé estaba de camiño”. Tras 
a realización do filme, Dash levou a cabo dous escritos 
sobre as Fillas do Po: un sobre a realización da película, 
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en coautoría con Toni Cade Bambara e Bell Hooks, e 
unha novela ambientada 20 anos despois da historia da 
película. A maiores, no ano 2004 seleccionouse esta 
obra para a súa conservación no Rexistro Nacional de 
Cinema de Estados Unidos pola Biblioteca do Congre-
so por ser «cultural, histórica ou esteticamente signifi-
cativa».

Hoxe en día Fillas do po é unha referencia que marcou 
o imaxinario de artistas como Beyoncé, cuxas refe-
rencias visuais dentro dos vídeos do álbum Lemonade 
(2016) axudaron a que a película  película retornase á 
vangarda da cultura, con referencias explícitas onde se 
presentan mulleres novas na praia, vestidas con ves-
tidos brancos e reunidas fronte a unha cabana nunha 
illa. 

En palabras de Carvell Wallace “[…] atrapadas entre o 
futuro e o pasado, entre o cadaleito e o útero, Fillas do 
Po é unha meditación non só sobre a vida negra, senón 
sobre a vida mesma, o paso do tempo e a procura do 
fogar. Non é tanto unha historia como unha fotografía 
de familia, estudada e paciente, pura e sen adornos. A 
través de imaxes de beleza cegadora -dunas de area 
tan granulares que se converten en etéreas, vestidos 
brancos contra pel negra que se balancean nun cre-
puscular ceo nocturno de albaricoque- Dash, o director 
de fotografía Arthur Jafa e o deseñador de produción 
Kerry Marshall presentan unha teoría visual da beleza 
da diáspora que é, en si mesma, unha fuxida utópica 
das imaxes brutais, rotas, cicatrizadas e sufrintes que 
tipicamente vemos da negrura” 

ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación eco-

nómica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€

CINECLUBE  
DE 

COMPOSTELA

MAR 
2019
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MARZO 2019 
En colaboración con A OUTRA MIRADA

Mércores 6
Enigmas da esfinxe

(Riddles of the Sphinx, Laura Mulvey / Peter 
Wollen, Reino Unido, 1977, 92′, VOSG)

Xoves 7 
Golden Eighties

(Golden Eighties, Chantal Akerman, Francia / 
Bélxica / Suíza, 1986, 96′, VOSG)

Mércores 13
Fillas do po

(Daughters of the Dust, Julie Dash, EUA, 1991, 
112′, VOSG)

Venres 15
Seminario con Bárbara Santos ao redor 

da obra de Agnès Varda

Mércores 20
Estela

(Ariadna Cordal, Galiza, 2017, 3′, VO)

Muller personaxe
(Lucía Estévez, Galiza, 2018, 9′, VO)

A Typical Morning
(Arancha A. Brandón, Galiza, 2018, 

7′, VO)
O que precede a caída é branco

(Aldara Pagán, Galiza, 2018, 8′, VO)
The Widow

(Noelia M. Muíño, Galiza, 2018, 9′, VO)
Metralla

(Noemi Parga, Galiza, 2017, 11′, VO)
16-11-2016/13-5-2017

(Marta Valverde, Galiza, 2017, 17′, VO)
Os Remedios

(Sara Iglesias / Ada Seoane / Laura 
LaMontagne / Patricia López / David 

Rodríguez, Galiza, 2018, 3′, VO)

Do luns 25 ao 
domingo 31 de marzo 

Sección Trazas na 14ª Mostra 
Internacional de Cinema 

Etnográfico do Museo do Pobo 
Galego


