
PARA LER 
Los muchachos de Dublin. Jean Claude Alain 

Dublín, 1919. Christy, Eamon, Paddy viven no barrio pobre no 

que, desde hai décadas, causa estragos a guerra entre ingleses e 

irlandeses. Son mozos, pero comprometidos na loita pola 

liberdade do seu país, polo que empeñan a súa vida en planificar 

e executar accións tendentes a conseguir a ansiada 

independencia do seu país, liberándoo do dominio inglés. 

 

 

 

 

 

Azules contra grises. William Camus 

Pete Breakfast e o seu amigo Josuah van á Guerra de Secesión 

norteamericana como se dun xogo se tratase. Un leva o seu 

tambor e o outro a súa gaita. Pero a realidade mostraralles a 

crueza da contenda. O azar fai que Pete viva a guerra desde os 

dous bandos e iso levarao a descubrir que na guerra, como na 

paz, a natureza humana nunca é simplemente boa ou mala. 

 

 

El corazón de las tinieblas. Joseph Conrad 

Unha das mellores novelas sobre o colonialismo a través da 

narración da viaxe do protagonista,  Marlow, que fai polo río 

Congo en busca de Kurtz, un axente comercial que parece que 

se volveu tolo, xa que cruza a liña que  separa o ben do mal e se 

entrega con pracer a terribles atrocidades.   
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Khartoum. Basil Dearden 

A finais do século XIX, en Sudán, rexión baixo dominio 

anglo-egipcio, ponse en marcha un movemento 

independentista acaudillado por "O Esperado", un 

visionario que proclama a Guerra Santa contra os infieis. 

Inglaterra envía entón ao mítico xeneral Gordon para 

intentar restablecer a paz e a orde.  

 

 

 

El loco del pelo rojo. Vicente Minnelli 

Biopic do famoso pintor impresionista Vincent Van 

Gogh, que retrata  a súa atormentada vida a partir da súa 

obra, que non é máis que un reflexo da ansiedade, a 

sensación de fracaso e a soidade que o levaron, 

finalmente, á loucura.  

Entre os premios recibidos están: Oscar ao mellor actor 

secundario (Anthony Quinn); Globo de Ouro ao mellor 

actor dramático (Kirk Douglas), actor que tamén recibiu o 

premio de mellor actor concedido polo círculo de Críticos 

de Noya York. 

 

 

A película recrea unha historia das sufraxistas inglesas 

centrada no personaxe de Maud, unha destas loitadoras 

nos inicios do século XX, da súa loita polos dereitos 

políticos e a súa propia dignidade. Aínda que as principais 

dirixentes do movemento eran burguesas, a maioría eran 

traballadoras que tiñan que vían como as súas pacíficas 

protestas non conseguían os obxectivos. Por iso tiveron 

que radicalizarse nunha loita cada vez máis violenta aínda 

a costa de perder o traballo, a familia e mesmo a vida. 



 


