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A máis sistemática elaboración teórica dedicada ó cine documental por parte de 

Carlos Velo, iniciador no cine español deste xénero e mestre recoñecido do 

mesmo ó longo de toda a súa traxetoria fílmica, está contida no relatorio que 

presentou ó Primeiro Congreso da Emigración Galega, celebrado en Bos Aires en 

1956. Alí atopamos tamén unha primeira expresión da vontade de creación dun 

cine galego propio e diferenciado, que contribúa á afirmación da identidade 

cultural galega, e que un sector da historiografía outorga a Velo sobre a base dun 

dos principios que buscan xustifica-la creación do Centro Cinematográfico 

Galego: “Además, el cine, es el único medio de expresión que puede demostrar, 

objetivamente, las características diferenciales de personalidad y la conducta de 

los gallegos autóctonos y, lo que es más importante, las características 

adquiridas y la influencia sobre el medio, de los gallegos emigrados”. 

   O relatorio enviado por Velo, pois el non se desprazou a Bos Aires, 

incorporouse á sección “A emigración galega e a cultura”. Aquela proposta do 

cineasta ourensán viña a situarse, deste xeito, no marco establecido pola 

organización do devandito congreso no que atinxe a este apartado: “A difusión da 

cultura galega: diarios, revistas, editoriales, radio. Importancia. Ourentación 

que deberían ter. A emigración galega e a lingoa galega. Obriga de gardala e 

cultivala como herdo, o máis valioso, da nosa cultura” (Primeiro Congreso da 

Emigración Galega. Documentación. Crónicas, Bos Aires, Edición do Congreso, 

1956, P. 18). 

  A lectura deste texto programático vainos levando por un percorrido altamente 

revelador respecto da concepción fílmica do documental que Velo practicou: as 

dimensións educativa, cultural e divulgativa do cine, os medios de comunicación 

ó servicio do progreso socio – económico e da concienciación política. Todo isto 

se atopa neste relatorio, verbalización das intencións e os modos de facer 

deducibles do visionado das súas películas.    
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  Todo canto aquí se expón conecta directamente con aqueles primeiros 

documentais da súa etapa republicana, con aquel afán didáctico que Velo non 

abandona. Así o demostra ó afirmar que o cine é o instrumento máis poderoso 

para a intercomunicación dos homes e a propaganda do progreso polo seu poder 

de difusión masiva e polo impacto audiovisual, ademais da súa capacidade 

educativa, que permite adiantos prodixiosos na formación cultural.  

   Chegados a este punto cómpre facer referencia á máis ousada das propostas 

deste relatorio: a organización dos Grupos de Cineacción Rural, “que llevarán a 

las aldeas y caseríos de Galicia el mensaje cultural del cinematógrafo”. O 

recurso ó cine ambulante fora xa posto en práctica polas Misións Pedagóxicas 

nas que Velo participara nos anos 30 e que era o modo de exhibición destinado á 

súa película La ciudad y el campo (1934). Trátase dunha modalidade de 

exhibición e dunha práctica propagandística e educativa do cine que, neses 

mesmos anos de entreguerras, estaban a practicar a productora Cuba Sono Film 

na illa caribeña, mentres na URSS circulaba o chamado “tren cinematográfico” 

promovido por Alexander Medvedkine. Pois ben, Velo recolle esta tradición no 

que significa unha aposta polo intento de facilitar o acceso ós medios de 

comunicación, especialmente no rural galego tradicionalmente disperso, 

xeograficamente illado e alonxado de centros urbanos importantes. Sen esta 

difusión masiva, resulta obvio que a faceta educativa do cine dirixida a promove-

lo desenvolvemento social e económico quedaba totalmente anulada.  

   Na orde das realizacións prácticas, a proposta de pór en marcha un centro 

cinematográfico destas características pertence claramente ó terreo da utopía. É a 

formulación dun ideal impensable na España dos anos 50. Representa máis a 

expresión dun desexo que a dunha iniciativa factible naquel contexto, mesmo 

cando desde a emigración e o exilio se fixeran abondosos esforzos para mante-la 

comunicación coa Galicia incluída no réxime franquista, pola salvagarda dunha 

cultura e unha lingua propias negadas pola esfera política. Con todo, vale a pena 

rematar cunha última cita para chama-la atención sobre a resolución tomada pola 

comisión encargada de estudia-lo relatorio de Velo, e que estaba presidida por 

Emilio González López: “Inspirándose na ponenza Nº 18, recoméndase a 
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creación dun Centro Cinematográfico Galego, co fin de espallar doadamente 

todo canto atingue á educación do noso pobo, sendo un dos seu máis 

importantes fins a creación de grupos de cineacción rural” (Íbidem, P.190). 

  

Fernando Redondo é Doutor en Xornalismo e autor da tese 

“Carlos Velo: Discurso informativo e didáctico no cine documental 

da II República”  
 










