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 - Título orixinal: Gandhi 

- Director: Richrad Attenborough 

- Intérpretes: Ben Kingsley (Gandhi), Candice Bergen (periodista 

Margaret Bourke-White),  Edward Fox (xeneral Dyer), Martin Sheen 

(periodista Walker), John Gielgud (lord Irwin), Trevor Howard (xuíz 

Broomfield), John Mills (o vicerrei) 

- Guionista: John Briley 

- Música: Ravi Shankar 

- Fotografía: Billy Williams, , Ronnie Taylor 

- Nacionalidade: Gran Bretaña-India 

- Ano de produción: 1982 

- Duración: 170 minutos 

- Premios: Gañadora de 9 Oscars (película, director, actor, guión, fotografía, montaxe, 

produción, vestiario, escenografía) 

 

 

SINOPSE 

 O filme narra a biografía de Mohandas Karamchad Gandhi, 

coñecido como Mahatma (alma grande) Gandhi, personaxe que 

puxo en práctica unha novidosa e efectiva táctica para lograr que 

os ingleses concedesen a independencia á India, a perla do 

imperio británico. Grazas á súa influencia sobre a poboación da 

India e á defensa de tácticas non violentas, evitou o que puido ser 

un sanguento enfrontamento na loita pola independencia. O director quixo contribuír con 

esta biografía a un achegamento ao gran público desta figura excepcional do apóstolo da 

non violencia, obxectivo logrado plenamente a xulgar polo recoñecemento unánime de 

público e crítica, así como polos numerosos premios conseguidos. 

 

O DIRECTOR 

 Richard Attenborough (Cambridge 1923 -) forma 

parte do grupo de xente do cine que tanto se pon 

detrás como diante da cámara, é dicir, dirixe e actúa. 

A súa produción como director non é moi abundante, 

pero entre os títulos figuran ambiciosos proxectos e 

grandes superproducións. Aborda temas moi 

variados: biográficos como Gandhi e O xove Winston 

(1972); historias en contexto de guerras en  Unha ponte afastada (1977) e  No amor e na 



guerra (1996); temas reivindicativos en  Grita liberdade (1987) sobre os dereitos da 

poboación negra en Sudáfrica e contra a devastación provocada polos brancos nos bosques 

de Canadá en  Bufo gris (1999); historias tenras e conmovedoras en  Terras de penumbra 

(1993). Ademais da dirección de películas, Attenborough dirixe tamén series de televisión 

exercendo tamén como produtor e actor. 

 

CONTEXTO TEMPORAL DA TEMÁTICA DO FILME 

c.1750  - Inicio da dominación británica 

1850  - Nomeamento dun vicerrei 

1877  - A raíña Victoria emperatriz da India 

1885  - Fundación do Congreso Nacional Indio  

- Se intensifica a toma de conciencia nacional indio co contacto cos 

movementos nacionalistas e liberais esixen a autonomía da India 

1919  - Matanza de Amritsar: as tropas británicas ocasionan máis de 1.000 mortos 

entre os rebeldes desarmados (13 de abril) 

- Gandhi inicia a vía da independencia con novos métodos: a non violencia e 

a purificación interior polo amor ao próximo. Adopta como símbolo a túnica 

branca (khaddaz) 

- Marcha do sal para obtela directamente do mar rompendo o monopolio 

británico 

1892  - Concesión de dereitos electorais aos indios. Admisión de funcionarios 

indíxenas 

1905  - Boicot aos produtos téxtiles ingleses. Aumento das accións terroristas 

1906  - Fundación da Liga Musulmá 

1920-1922 - Campaña da resistencia pasiva contra a colaboración británica 

  - Gandhi pasa 4 anos no cárcere 

1930  - Segunda campaña de resistencia pasiva.  

  - Nova detención de Gandhi xunto con sesenta mil nacionalistas 

1931  - Pacto de Delhi entre Gandhi e o vicerrei: cese da desobediencia civil a 

cambio da liberación dos presos políticos.  

- Celebración de conferencias en Londres 

1935  - Leis de goberno da India concedendo maior autonomía 

1937  - Triunfo do Partido do Congreso nas eleccións 

1940-1945 - Na Segunda Guerra mundial, Gandhi e Jawaharlal Nehru lideran a 

campaña antibelicista esixindo a independencia da India 

- Paquistán sepárase da Federación India. - A Liga Musulmá, dirixida por 

Jinnah, propugna a creación dun Estado musulmán independente 

1947  - A India alcanza a independencia 

- Graves enfrontamentos entre hindús e musulmáns 

1948  - Asasinato de Gandhi 

 



 

CUESTIONARIO DE TRABALLO 

1. Que razóns explican a elevada presenza de indios en África do Sur? 

2. Aplicaba Gran Bretaña a mesma política nas súas colonias de India e África do Sur? 

3. Que significou para Gandhi o contacto cos problemas raciais en África do Sur? 

4. De que metrópole dependía India? 

5. Que intereses básicos tiña a metrópole? 

6. Que tipo de administración estableceu goberno da metrópole? 

7. Que grupos étnicos e relixiosos se enfrontaron na colonia? 

8. Que tácticas se puxeron en práctica para alcanzar a independencia? 

9. ¿Cales foron as principais organizacións e os líderes da independencia?  

10. Que comunidades relixiosas pretendían liderar o proceso de independencia na India? 

11. Como reaccionaron os ingleses ante as medidas propostas inicialmente por Gandhi? 

12. Cal foi a reacción da opinión pública e da prensa internacional ante a estratexia de 

Gandhi? 

13. Cal era o principal problema interno que debía resolver a nova India? 

14. Comenta a frase que Albert Einstein dixo de Gandhi: As xeracións vindeiras case non 

van poder crer que un ser humano así pisara esta terra. 

 

A LINGUAXE CINEMATOGRÁFICA 

- Valora a película desde o punto de vista dunha obra artística fixándote especialmente en 

aspectos como: a ambientación histórica, a interpretación, a caracterización dos personaxes, 

a música, a fotografía... 

- Opinión crítica persoal e razoada sobre a película en xeral: interese, amenidade, duración, 

claridade ou confusión do tema tratado, valor como fonte histórica, secuencia/s ou escena/s 

que máis che gustara...  

      
 

Na valoración do traballo terase en conta: a calidade e a exposición dos contidos (1 punto), 

e a presentación da información (0,5 puntos) Para comprobar a eficacia e utilidade da 

elaboración do traballo, no exame terás que responder a unhas breves cuestións formuladas 

especificamente sobre algún dos aspectos que figuran nel. 

Lembra que o prazo de entrega do traballo son as 24 horas do día anterior ao exame se o 

envías por e-mail ou no momento do exame se o realizas en papel. 

 


