
(Tirado de Do amateur ao militante: implicacións políticas 
e estéticas do cinema en formato non profesional na Galiza 
dos anos 70, USC, 2015, pp. 88-97)

A primeira das experiencias colectivas que, de xeito conti-
nuado, emprende un proxecto organizado destinado á pro-
dución cinematográfica en Galiza e en galego leva por nome 
o Equipo Lupa. O seu principal promotor, Euloxio Rodríguez 
Ruibal (Ordes, 1945), atópase desde o inicio moi ligado á 
actividade dramática, como director e, fundamentalmente, 
escritor de textos teatrais e, non en van, de xeito coetáneo 
á súa participación en Lupa recibe diversos galardóns que o 
sitúan como un dos principais renovadores do teatro galego 
contemporáneo. En 1973, obtén o premio Abrente por Zar-
digot e en 1975 repite galardón con O cabodano. Ao tempo, 
o autor de Ordes compaxina estas actividades co seu labor 
de director de teatro, que enceta antes mesmo de iniciar a 
andaina do Grupo Lupa:  

«Eu xa dirixira en Ditea e mais en grupiños amateurs. Logo, 
cando formamos o grupo Obradoiro, tamén dirixín as dúas 
montaxes (a segunda non chegou a estrearse por causas 
políticas: a protesta pola morte en mans da policía dun estu-
dante en Compostela).»

A comezos da década dos setenta, Ruibal traba contacto con 
Félix Casado, perito industrial de profesión e gran coñece-
dor, desde unha achega estritamente amateur, das distin-
tas cámaras e formatos destinados ao cinema afeccionado 
existentes na época. Comeza a tomar forma un proxecto, 
inédito en Galiza, para a produción de pequenas pezas en 
galego realizadas en formato 8 mm., coas que enceta unha 
década fundamental para o renacemento da cinematografía 
galega. Dalgunha maneira Lupa funciona como un faro ao 
que seguirán, poucos meses despois, iniciativas colectivas 
de certa similitude, especialmente no aspecto organizativo, 
entre as que destacan os grupos Imaxe e Enroba. 

Entramos en contacto cando Euloxio estaba facendo a mili 
en Comandancia de Mariña na Coruña. Todo comezou nunha 
tertulia de café, el tiña gañas de dirixir películas e eu tiña 
ganas de facelas desde unha perspectiva máis técnica. Em-
pezamos a facer pinitos na Coruña, a xeito de divertimento, 
con xente coñecida por Euloxio que estaba metida no teatro, 
como Octavio Malumbres ou Sury Sánchez. Aínda conservo 
algúns rolos soltos pero nada que se terminara de montar, 
ademais a interpretación dos actores era moi esaxerada, 
pero foi unha primeira experiencia que logo desembocou 
no Equipo Lupa.

Pois ben, a comezos da década dos setenta, xa en Santiago 
de Compostela, cidade de traballo e residencia habitual de 
Ruibal e espazo de referencia das obras do grupo, bota a 
andar filmografía do Equipo Lupa. Por primeiro, decídense 
adherir á Agrupación Cultural O Galo, unha asociación cul-
tural de ampla experiencia que, segundo recorda Casado, 
«dábanos unha cobertura legal á hora de facer filmacións ou 
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proxectar os filmes pois ás proxeccións públicas sempre viña 
alguén da policía social a supervisar». Se ben nun inicio o 
grupo atópase ao cargo, no aspecto técnico e de dirección, 
de Euloxio Ruibal e Félix Casado, xa desde a terceira curta-
metraxe, Holocausto (1972), vanse incorporando aos poucos, 
e con diferente grao de implicación, un grupo importante 
de mozos e mozas afeccionadas á arte cinematográfica e 
dramática, que fan posible a experiencia. 

Falamos de Lucrecia Carril, Ana Antón, Clemente Crespo, 
Xosé Ramón Pousa, Arturo López e, de xeito máis destacado 
pola súa importante implicación como actor, axudante de 
dirección e director, Roberto Vidal Bolaño. Máis coñecido 
pola súa senlleira achega ao teatro galego, como escritor, 
actor e director, que lle valen a dedicatoria do Día das Letras 
Galegas no ano 2013, boa parte das enerxías produtivas dun 
moi novo Vidal Bolaño diríxense cara á cámara de celuloide, 
na que ao igual ca Ruibal, conflúen a súa querencia cara á 
sétima arte co seu incipiente traballo sobre as táboas.

Os membros do Equipo Lupa beben da dinámica actividade 
política e cultural que, de xeito máis ou menos clandestino, 
se move na comunidade universitaria compostelá. Ao maio 
do 68 e as continuas manifestacións a prol dos dereitos 
democráticos, agroma un fluxo de activismo cultural que, 
en moitas ocasións botando man das institucións culturais 
creadas polo propio réxime, aproveitan o leve aperturismo 
dos últimos anos do Franquismo para fornecer de ideas e 
influenzas aos nosos autores. Un dos principais referentes á 
hora de se achegaren ás principais correntes cinematográ-
ficas da época serán os múltiples cineclubes que na altura 
poboan a cidade. Un dos máis importantes será o Cineclube 
da S.E.U. (Sindicato Español Universitario) que, seguindo o 
exemplo do Cineclube Universitario de Salamanca, fundan-
do a comezos dos cincuenta polo cineasta Basilio Martín 
Patino, acada un éxito sen precedentes. Fundado por Eze-
quiel Méndez, que na década dos sesenta leva á práctica 
os seus anceios creativos no Grupo 64, do que se falou en 
apartados anteriores, o Cineclube da S.E.U. sitúase axiña 
como o de maior masa social do Estado, cuns 700 socios, e 
unha programación a cada volta máis politizada. Así lembra 
Roberto Vidal Bolaño as posibilidades de acceso ao cinema 
nos seus tempos de estudante nunha longa entrevista rea-
lizada por Francisco Macías:

«-Pero en Santiago non habería moitas posibilidades de ver 
moito cine.

-Si había, si. En Santiago naquel momento había un move-
mento cineclubista moi importante. Agora mesmo cústame 
ordenar as datas, pero recordo dende moi novo, e tiña que ser 
de moi novo porque recordo ter uns conflitos familiares terri-
bles polas sesións nocturnas, asistir ás sesións de cine-clubs 
que tiñan proxección e logo debates que podían durar ata as 
tres da mañá. Pero tamén recordo as sesións das tres e media 
da tarde, que adoitaban ofrecer grandes películas america-
nas desprezadas naquel momento. Eu debín ver todo John 
Ford nas sesións de cine para nenos. No cine-club viamos 
outras cousas. Viamos a Pasolini, cine brasileiro, cinema novo, 
todo o cine francés, que non se comercializaba, as primeiras 
películas de Truffaut, Godard. Alí vías moitos tipos de cine.

-¿Que espectadores ían a eses cineclubes? 

-Era unha mestura de xente que viña da universidade, Car-
los Alonso del Real ou Luís Mariño. Nunha etapa na que as 
proxeccións eran no colexio Peleteiro, recordo que tamén 
outro dos presentadores habituais era Anxo Rei Ballesteros.»
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Ao mesmo tempo que Ruibal, Bolaño e compañía toman 
contacto cos grandes títulos da historia do cinema e máis 
cos novos cines que, en distintas partes do globo poñen en 
crise a narrativa clásica, continúan a avanzar no seu labor 
teatral. A simbiose entre a preocupación polo rexistro fílmico 
do real e a búsqueda dunha posta en escena denotada e 
antinaturalista propia do teatro épico dá lugar nas obras do 
Equipo Lupa a unha das propostas cinematográficas máis 
suxestivas e anovadoras de toda a xeración. Tal e como 
lembra Euloxio Ruibal:

«Sempre me interesaron Brecht e Artaud e Meierhold e outro 
moitos… Pero tamén me interesaban Buñuel, Eisenstein, We-
lles, Antonioni, Visconti, Godard. (...) Dentro do noso traballo 
en precario había, aínda que non o p areza, unha intención 
crítica, unha preocupación ético-estética. Pero tomabámolo 
como un xogo, como un divertimento. Non nos poñiamos 
transcendentes; eramos conscientes das nosas limitacións.»

Deste xeito, na filmografía de Lupa agroman axiña dúas pre-
ocupacións fundamentais, que permiten sistematizar a súa 
produción. Por unha banda, asoma o interese antropolóxico 
polo rexistro e preservación do patrimonio cultural e ritual 
galego. En palabras de Euloxio Ruibal, director da maioría 
das pezas, «interesábanos a temática etnográfica, eramos 
conscientes da urxencia de recoller certas manifestacións 
que non tardarían moito en perderse ou evoluír cara a espec-
táculos para turistas ou cidadáns galegos transculturizados»

Mais o rexistro do real das obras de Lupa non se cingue á 
simple inmortalización do patrimonio cultural, paisaxístico 
ou ritual, senón que se emprega como ferramenta para unha 
reflexión de maior calado social. Así define Ruibal a súa rela-
ción coa paisaxe nunha entrevista da época:

«-Galiza é rica en temas para cine?

- Moitísimo, o que menos me interesa é a paisaxe. O que máis, 
as súas xentes, a súa problemática social»

A esta primeira categoría, marcada polo rexistro documen-
tal, pertencen as seguintes pezas: Mesturanza (1972), sobre 
unha mostra de serigrafía galega; A rapa das bestas (1972), 
filmada en Candaoso (Viveiro); A procesión das mortallas 
(1972), sobre a procesión do mesmo nome que se celebra 
na Pobra do Caramiñal; O Corpiño (1973), rexistro da popular 
romaría; Peliqueiros (1973), arredor do Antroido de Laza; 
e Entroido do Ulla (1974), único filme do grupo dirixido en 
exclusiva por Vidal Bolaño (...)

A obra do Grupo Lupa fai parte das Primeiras Xornadas de 
Cine de Ourense, un espazo de referencia no que, á par de 
seren proxectadas as novas producións do cinema feito en 
Galiza, ábrense espazos de debate arredor dos mecanismos 
necesarios para consolidar a creación cinematográfica ga-
lega. En 1973, proxéctanse Catro x catro, Mesturanza, Holo-
causto e A procesión das mortallas e un ano máis tarde, en 

1974, O corpiño. A prematura disolución do grupo fai que 
os membros de Lupa apenas fagan parte dos profundos 
debates que han ter lugar na segunda metade da década 
dos setenta nas Xornadas de Ourense, centrados como ve-
remos máis adiante, en decidir qué formatos e linguaxes 
son as idóneas para a consolidación dunha cinematografía 
galega. Mesmo así Euloxio Ruibal explicita a súa postura 
desde un inicio como defensor da creación de grupos de 
cinema documental que permitan a alfabetización cine-
matográfica dos novos cineastas, adiantando algunhas das 
características que, para o autor de Lupa, deben atinxir as 
novas producións:

«Eu sempre defendín que houbese un equipo completo de 
16 mm. que estivera a disposición de todos. E que se fixera 
moito documental, moita reportaxe... Coidaba (e coido) que 
sería a mellor escola..., a mellor canteira. Aquí non era po-
síbel unha industria a semellanza da española. A solución 
estaba nun cinema independente crítico e arriscado ética 
e esteticamente (non nun cinema comercial, convencional) 
que se espallase por lugares e circuítos non convencionais 
(asociacións, centros de ensino, locais socioculturais, cafés, 
discotecas, pubs...).»

Como vemos, o horizonte de Lupa non se sitúa, tal e como 
si o farán os grupos Imaxe ou Enroba, na creación de ins-
titucións cinematográficas ou na entrada nun circuíto de 
distribución comercial máis amplo. O equipo Lupa centra a 
súa enerxía na praxe do presente fronte aos discursos pro-
gramáticos doutros colectivos da década e sitúa o idioma 
como un dos vectores fundamentais sobre os que debe 
pivotar o feito fílmico en Galiza:

«Un cine galego? Verás, non pensamos profesionalizarnos 
pero si facer cousas serias. Un cinema netamente galego non 
sei exactamente o que é. Se por cinema galego enténdese 
un cinema que se faga en Galiza, en lingua galega e cunha 
problemática relacionada con Galiza, si. Nese sentido, si.»

Malia a boa acollida das obras do colectivo nos nacentes 
foros de exhibición e discusión do cinema galego, a iniciativa 
remata en 1974, deixando atrás catro anos de intensa acti-
vidade e un total de nove pezas curtas que fican na historia 
do cinema galego. En canto ás causas da súa disolución ato-
pamos dúas versións diferenciadas, por unha banda Euloxio 
Ruibal alude ao cansazo e a necesidade dos seus integrantes 
de atopar un futuro profesional que non atopaban no mundo 
da imaxe:

«O grupo esmoreceu. Non o matamos. Nin morreu de morte 
morrida. A medida que fomos medrando fomos deixando de 
xogar. A vida obrigounos a dedicarnos a diferentes traballos 
remunerados. E o tempo libre era reclamado polas familias… 
Non había cartos, nin tempo, nin...» (...)

ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica 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€
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29 DE SETEMBRO
No teatro Principal:  Euloxio Ruibal e 

o Equipo Lupa
En colaboración con  Curtocircuito

Holocausto 
(Euloxio R. Ruibal, Galiza, 1972, VO)

O Corpiño  
(Equipo Lupa, Galiza, 1972, VO)

Peliqueiros 
(Equipo Lupa, Galiza, 1973, VO)

Rapa das Bestas 
(Equipo Lupa, Galiza, 1972, VO)

O edificio Castromil 
(Eloxio R. Ruibal, Galiza, 1975, VO)

9 DE OUTUBRO 
Muro muros

(Mur Murs, Agnès Varda, 
Francia / EUA, 1981, 82’, VOSG)

16 DE OUTUBRO 
Guerras de estilo

(Style Wars, Tony Silver, 
EUA, 1983, 69’, VOSG)

23 DE OUTUBRO 
Sur

(Sur, Fernando E. Solanas, 
Arxentina / Francia, 1988, 127’, VO)

30 DE OUTUBRO 
Juan, como se nada sucedera

(Juan, como si nada hubiera 
sucedido, Carlos Echeverría, 

Arxentina / República Federal 
Alemá, 1987, 163’, VO)


