
Martes 20 ás 20.15 h
Colectivo Left Hand Rotation:
Ficción Inmobiliaria I (2013, 21’, V.O.)
Ficción Inmobiliaria II (2015, 26’, V.O.)

Martes 27 ás 20.15 h
No-Res. Vida i mort d’un spai en tres actes 
(2012, 86’, V.O.S.E.) Xavier Artigas
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http://cineclubepontevedra.blogspot.com.es
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Manuel Gallego. Polo territorio da 
arquitectura  Pablo Gallego Picard
(2004, 33’, V.O.)

Josep Lluís Sert. Un sueño nómada 
Pablo Bujosa Rodríguez (2013, 60’, V.O.)



«A miña vida está dividida en capítulos que levan nomes de cidades: Barcelona, París, Nova York e 
Boston; unha vida nómada con demasiados cambios, pero sen ningún intre aburrido» 

J. Ll. Sert

A Manuel Gallego, Premio Nacional de Arquitectura en 1997, consi-
déraselle o máximo expoñente da arquitectura racional en España. 
Os seus edificios, concebidos como expresións esculturais, crean 
o seu propio contorno partindo de espazos abertos e conectando 
elementos de arquitectura e natureza.
Preocupado polo lugar como soporte da historia, Gallego adáp-
tase ás circunstancias e asume diferentes roles en función das        
necesidades, dende a autonomía da paisaxe ata o diálogo directo 
co territorio, pasando polo ensaio intermedio dunha maior liber-
dade creadora.
En Manuel Gallego. Polo territorio da arquitectura, Pablo Gallego     
narra á maneira dunha viaxe-conversa dun día de duración o pro-
ceso de proxecto de cinco obras entrelazadas polo tempo, polo 
territorio e polo pensamento do arquitecto. Nel móstranse suce-
sivamente a Casa en Corrubedo (1967-1970), a Casa en Oleiros 
(1977-1979), a Casa da Cultura en Valdoviño (1981-1993), o Insti-
tuto de Investigación en Santiago de Compostela (1992-1997) e o   
Complexo Presidencial de Santiago de Compostela (1998-2001).

Tirado de http://veredes.es/blog/gl/manuel-gallego-por-el-territorio-de-la-arquitectura

Josep Lluís Sert foi o primeiro arquitecto español de sona in-
ternacional. Apóstolo do racionalismo en España e decano da               
Facultade de Arquitectura de Harvard durante case dúas déca-
das, Sert foi tamén un home cheo de contradicións. De familia 
aristocrática, foi un destacado militante republicano e arquitecto 
de vangarda nun país gobernado polo conservadurismo estético 
máis absoluto. Foi católico e libertario. E, coma todos os exilia-
dos, un vitalista de espírito triste; un artesán do sentido común 
ao que lle tocou vivir nun mundo extremo. Viaxou, emigrou, fuxiu.                
Refuxiouse onde puido: París, A Habana, Nova York e, finalmen-
te, Boston. Sert abriu portas, cultivou amizades e representou a       
España durante décadas nos  círculos máis selectos da arquitec-
tura contemporánea.
En Josep Lluís Sert. Un sueño nómada, Pablo Bujosa móstranos a 
traxectoria vital de J. Ll. Sert a través de fotografías e documentos 
de arquivo. O documental contén entrevistas a amigos e compa-
ñeiros do arquitecto e imaxes dos seus edificios máis representa-
tivos, así coma experiencias cotiás dos habitantes das súas casas.

Tirado de http://tectonicablog.com

Manuel Gallego. Polo territorio da arquitectura
Dirección: Pablo Gallego Picard
País: España
Ano: 2004
Duración: 33 min.

Josep Lluís Sert. Un sueño nómada 

Dirección: Pablo Bujosa Rodríguez
País: EE.UU. /España
Ano: 2013
Duración: 60min.


