
PARA LER 

Cita en Berlín. Isolde Heyne 

Aos 14 anos a protagonista, Inka, realiza unha viaxe a 

Berlín e volve a atravesar o territorio da Alemaña 

Democrática por primeira vez desde que, catro anos antes 

tivo que abandonar o país no que nacera. Esta situación 

fai que á súa mente volvan lembranzas de días pasados 

nos que se alternan sensacións de moi diversos tipo. 

 

 

 

La ciudad de la alegría. Dominique Lapierre 

Vivencias de varios personaxes nun slum (barrio de 

chabolas) de Calcuta. Paul Lambert é un sacerdote 

católico francés que ten como misión persoal axudar aos 

máis necesitados. Max Loeb é un médico americano que 

chega a Calcuta atraído polo traballo de Lambert. A 

historia vaise mesturando coa da familia Pal, co cabeza 

de familia Hasari, que deben de migrar a Calcuta para 

gañarse a vida. La ciudad de la alegría é un canto á 

esperanza ye ao amor dentro do sufrimento e a miseria 

que se dá nos barrios pobres da India. Unha incrible e 

inesquecible novela que cuativou a millóns de lectores en 

todo o mundo. (LECTURALIA) 

 

Rebeldes. Susan E. Hinton 

As liortas nas rúas entre bandas rivais desencadean tal 

violencia, que moitas rematan de forma tráxica. Os 

conflitos familiares, a marxinación, a ausencia de futuro... 

levan a algúns mozos a buscar na rúa e no grupo o que non 

atopan en casa. Pero sempre queda un destello de 

esperanza. (LECTURALIA) 

 

Hai versión cinematográfica adaptando o argumento como 

guión. 

 



PARA VER 
Uno, dos, tres. Billy Wilder 

Época da Guerra Fría. C.R. MacNamara, representante dunha 

multinacional de refrescos en Berlín Occidental, hai tempo que 

proxecta introducir a súa marca na URSS. Porén, en contra dos 

seus desexos, o que o seu xefe lle encarga é coidar da súa filla 

Scarlett, que está a punto de chegar a Berlín. Trátase dunha 

díscola e aloucada moza de dezaoito anos, que xa estivo 

prometida catro veces. Pero o peor é que, burlando a vixilancia 

de MacNamara, a chica namórase de Otto Piffl, un mozo 

comunista que vive na Alemaña Oriental. (FILMAFFINITY) 

 

Gandhi. Richard Attenborough 

Biografía do líder da independencia da India, o avogado indio 

formado en Londres que toma conciencia das diferenzas raciais 

e sociais mentres traballa en Sudáfrica. Marchará despois ao 

seu país e a India desenvolverá novidosas campañas de 

protesta contra a dominación británica mediante a posta en 

práctica da doutrina da non violencia e non colaboración. 

Pouco despois de conseguir o obxectivo, foi asasinado por un 

hindú que non lle perdoou a man tendida aos musulmáns. 

A película recibiu numerosos premios, entre eles: 8 Oscar, incluíndo mellor película, 

director, e actor (Ben Kinsley). 5 Globos de Ouro: película, director, guión, actor e 

actor revelación. Premio Bafta á mellor película. National Board of Review á mellor 

película. Círculo de críticos de Nova York á mellor película e actor.Premios David di 

Donatello ao mellor filme e produtor estranxeiro. 

Good bye, Lenin! Wolfgang Becker 

Berlín, outubro de 1989. Uns días antes da caída do Muro, a 

nai de Alex, unha muller orgullosa das súas ideas comunistas, 

entra en coma. Cando esperta oito meses despois, seu fillo 

fará o posible e o imposible para que non se decate de que 

está vivindo Alemaña reunificada e capitalista. O seu 

obxectivo é converter o apartamento familiar nunha illa 

ancorada no pasado, unha especie de museo do socialismo no 

que a súa nai viva comodamente crendo que nada cambiou. 

(FILMAFFINITY) 

Recibiu o premio Anxo Azul do Festival de Berlín e os Premios do cine alemán 

concedéronlle o premio á mellor película e director  


