
PARA LER 
 
El viaje a ninguna parte. Fernando Fernán Gómez 

O autor verte nesta obra parte da súa propia experiencia 

como actor e recrea as dificultades das compañías de 

cómicos ambulantes na España rural dos anos cincuenta 

ante a competencia do cinematógrafo e o cambio de gustos 

da sociedade. 

 

 

 

 

1943. Avelino Hernández 

Na longa posguerra española domina a fame, a miseria de 

a marxinación de milleiros de familias como a 

protagonista desta novela que está escrita en dous planos 

narrativos: o diario de Laura durante a súa adolescencia e 

o plano do autor. Entre ambos van contando como o pai de 

Laura deixou o exército e volveu a traballar no seu oficio 

na fábrica. Poucos motivos poden ter os protagonistas para 

crer que o futuro será mellor, pero non perden a esperanza. 

 

 

 

O lapis do carpinteiro. Manuel Rivas 

Historia dun represaliado na Guerra Civil que desde o 

cárcere refai a súa vida sentimental e acaba por se 

converter nunha persoa clave para os presos e as súas 

familias. Cando é trasladado en tren para atender, como 

médico, nunha leprosería, consegue safarse da vixilancia 

da Garda Civil para pasar un día co seu amor. 

 

Hai versión cinematográfica. 

 

 

 



PARA VER 

Bienvenido, míster Marshall. Luis García Berlanga 

Anos 50. O pequeño pobo de Villar del Río ve 

alterada a súa tranquila vida coa noticia de que van 

ser visitado por un comité do Plan Marshall. Todos os 

vecinos, co alcalde á cabeza, colaboran en preparar 

un gran recibimento aos americanos, ao tempo que 

pensan que lles poden pedir para cumprir algún 

desexo fondamente desexado. Pero o comité pasa de 

largo e non se detén no pobo… A comicidade do 

filme non deixa de mostrar unha dura crítica á 

situación española no momento. 

Premio Internacional do Festival de Cannes 

 

Sempre Xonxa. Chano Piñeiro 

Historia centrada en tres personaxes -Xonxa, Pancho e 

Birutas- amigos desde a infancia nunha aldea galega, 

pero aos que a emigración cambiou a vida. O filme 

narra as relación entre estes personaxes desde a súa  

infancia ata a súa madurez en 1986. 

 

 

 

A lingua das bolboretas. José Luis Cuerda 

Os valores da escola republicana –presentados a 

través da actividade dun mestre rural galego- vense 

de súpeto alterados pola chegada doutros novos e 

opostos, consecuencia do levantamento do Dezaoito 

de Xullo de 1936. Desde ese momento, co inicio da 

Guerra Civil e o triunfo dos sublevados, os valores e 

principios inculcados pola República serán  relegados 

e substituídos pola nova ideoloxía fascista. 

Premio Goya ao mellor guión adaptado 

 

 


