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Diario de Anna Frank. Ana Frank 

Tras a invasión de Holanda, os Frank, comerciantes 

xudeus alemáns emigrados a Amsterdam en 1933, 

ocultáronse da Gestapo nun sobrado anexo ao edificio 

onde o pai de Ana tiña as súas oficinas. Eran oito 

persoas e permaneceron recluídas desde xuño de 1942 

ata agosto de 1944, data na que foron detidos e enviados 

a campos de concentración. Nese lugar e nas máis 

precarias condicións, Ana, que era entón unha nena de 

trece años, escribiu o seu impresionante Diario: un 

testemuño único no seu xénero sobre o horror e a 

barbarie nazi, e sobre os sentimentos e experiencias da 

propia Ana e os seus acompañantes. Ana faleceu no 

campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945. O seu  

Diario nunca morrerá. (LECTURALIA) 
   

 

Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith 

Kerr 

Neste relato autobiográfico sobre a súa  

vivencia como xudeu-alemá na Segunda 

Guerra Mundial, Anna sente que lle 

arrebatan bruscamente a infancia, o seu 

coello rosa de peluche. As preocupacións e  

responsabilidades dos adultos entran de 

súpeto na súa vida. A trama continúa En la 

batalla de Inglaterra.  

 

 

Invierno en tiempo de guerra. Jan Terlow 

Michael Van Beusekom é un mozo de 16 anos que vive en  

Vlank, un pobo ocupado polos alemáns que, por axudar a un 

amigo, acaba metido na resistencia que lle encomenda o 

coidado dun piloto inglés ferido tras saltar en paracaídas 

cando foi derrubado o seu avión. O traballo na resistencia é 

moi perigoso e os alemáns castigan duramente aos seus 

membros, pero entre estes tamén hai traidores e 

colaboracionistas, situación que o protagonista descobre 

poucos días antes da entrada das tropas inglesas que 

liberaron o pobo. 

Hai versión cinematográfica con guión adaptado a  partir da novela. 
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Senderos de gloria. Stanley Kubrick 

Primeira Guerra Mundial En 1916, en Francia, o 

xeneral Boulard ordena l conquista dunha inexpugnable 

posición alemá e encarga esa misión ao ambicioso 

xeneral Mireau. O encargado de dirixir o ataque será o 

coronel Dax. A toma do outeiro resulta un inferno, e o 

rexemento emprende a retirada ás trincheiras. O alto 

mando militar, irritado pola derrota, decide impoñer ao 

rexemento un terrible castigo que sirva de exemplo aos 

demais soldados. (FILMAFFINITY) 

 

 

 

 

La lista de Schindler. Steven Spielberg. 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Oskar Schindler 

(Liam Neeson), un home de enorme astucia e talento 

para as relacións públicas, organiza un ambicioso plan 

para gañarse a simpatía dos nazis. Despois da  invasión 

de Polonia polos alemáns (1939), consegue, grazas ás 

súas relacións cos nazis, a propiedade dunha fábrica de 

Cracovia. Alí emprega a centos de operarios xudeus, 

cuxa explotación faille prosperar rapidamente. O seu 

contable (Ben Kingsley), tamén xudeu, é o verdadeiro 

director na sombra, pois Schindler carece 

completamente de coñecementos para dirixir unha 

empresa. Pero a barbarie nazi acaba por humanizar ao 

empresario que, empregando toda a súa fortuna, logra 

salvar da morte a unha lista de centros de xudeus. 

 É un dos filmes máis premiados da historia do cine. 

Entre estes premios destacan: 7 Oscars : mellor película, director, guión, fotografía, 

montaxe, música e dirección artística. 3 Globos de Ouro: mellor película dramática, 

guión, e director. 7 Premios BAFTA incluíndo mellor película e director. National 

Board of Review: mellor película. 3 Premios Círculo de críticos de Nova York, 

incluídos mellor película e actor secundario (Fiennes). 6 premios da Asociación de 

Críticos de Chicago, incluíndo mellor película. 

 


