
 

PELÍCULAS AMBIENTADAS NO MUNDO ACTUAL 
 
GLOBALIZACIÓN E DESIGUALDADE. A CRISE ECONÓMICA DE 2008 

 

Batalla en Seattle (2007). Narración sobre os enfrontamentos que 
tiveron lugar en Seattle en 1999 durante a celebración dun cumio da 
Organización Mundial do Comercio. O que comezou sendo unha 
tranquila protesta antiglobalización acabou nunha batalla campal nas 
rúas da cidade e a declaración do estado de excepción. 

 

El lobo de Wall Street (2013). Historia baseada no corredor de bolsa 
Jordan Belfort, quen conseguiu unha inmensa fortuna coa 
especulación bursátil, pero que acabou no cárcere por non colaborar 
co FBI na investigación nos fraudes da súa propia empresa. 

 

El soplón (2009). Baseada en feitos reais, aborda a cuestión da 
espionaxe industrial. A comezo dos anos 90, un axente do FBI, coa 
axuda dun bioquímico, consegue desarticular unha fraudulenta rede 
de control de presos por parte dunha multinacional do sector agrícola.  

 

En un mundo libre (2007). Historia ambientada en Gran Bretaña que 
trata sobre a flexibilidade laboral, a globalización, as quendas de 
traballo… Angie e Rose, dúas compañeiras de piso, deciden abrir 
unha axencia de traballo temporal para inmigrantes. Pronto 
decántanse de que a súa empresa móvese nun ambiente no que a man 
de obra é moi barata e no que as leis case nunca se cumpren, de modo 
que resulta un rendible negocio, pero con altos riscos.  

 

Las cartas deAlou (1990). Alou é un inmigrante senegalés que chega 
a España clandestinamente. En Almería róubanlle as poucas pertenzas 
que tiña e non lle queda outro remedio que dedicarse á venda 
ambulante. O seu único consolo que ten son as cartas que escribe á 
súa familia 
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Malas noticias (2011). Son as malas noticias que anuncian a crise 
financeira de 2008 coa quebra de Lehman Brothers e as reaccións dos 
poderosos ante a inesperada situación. 
 

 

Margin call (2011). Crónica da vida de oito traballadores dun 
poderoso banco de investimentos durante as 24 horas previas ao inicio 
da crise financeira de 2008. 
 

 

Retorno a Hansala (2008). Nas parias de Rota apareceron os 
cadáveres de onde mozos marroquís que trataban de cruzar o estreito 
de Xibraltar en patera. Polas investigación sábese que todos eles viñan 
da mesma aldea: Hansala. Interveñen entón dous personaxes: un 
empresario funerario que intenta facer negocio e a irmá dun dos 
falecidos; a situación á que deben enfrontarse orixina múltiples 
reflexións. 

 

RocknRolla (2008). Historia centrada nos intentos especulativos dun 
mafioso en Londres para montar un negocio de compravenda ilegal 
de terreos. Coñecida a noticia, todos os mafiosos da cidade queren 
entrar no negocio. 
 

 

The company men (2011). Efectos da crise de 2008 sobre executivos 
e empregados de alta categoría acostumados a vivir con todas as 
comodidades e que a partir da crise. Terán que repensar a súa vida e 
as súas necesidades. 
 

 

  Up in the Air (2009).  Historia dun alto executivo que ten como 
principal traballo dar a cara polas empresas que teñen que despedir 
traballadores, un traballo que fai á perfección e para o que debe viaxar 
constantemente. Pero a pesar do seu gran éxito, comeza a pensar 
como sería a vida vivida doutro modo.  

 

https://www.google.com/url?q=http://www.argentinawarez.com/peliculas-online/2511007-malas-noticias-2011-dvdrip-castellano-uz.html&sa=U&ei=hUxdU4LRIeic0AW0x4DoDw&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFOABnBLAvKqi2yBmciiOXX1WbnDQ
http://pics.filmaffinity.com/Margin_Call-193045991-large.jpg
https://www.google.com/url?q=http://cristinafl.webnode.es/reflexiones/peliculas/retorno-a-hansala/&sa=U&ei=NmFdU9faIqWV0AW86ICIDA&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNGwuq8GrbnVaASOqhQZm5mk23thQQ
https://www.google.com/url?q=http://www.fersvideo.com.ar/Pelicula/ROCK_N_ROLLA.html&sa=U&ei=2lNdU-fQJ-HH0QXbwICoBA&ved=0CDAQ9QEwAA&usg=AFQjCNH-ekyeEWWGARY_St9bm_VcrgYjZg
https://www.google.com/url?q=http://www.filmaffinity.com/es/film653077.html&sa=U&ei=TlJdU4arENOR0QWfyYCwCg&ved=0CDAQ9QEwAA&usg=AFQjCNHFIkS6Y088BuBQ2driPr90JcmxhA


 
MUNDO ISLÁMICO 

 

 

Buda explotó por vergüenza (2007). Baixo a estatua de Buda que 
destruíron os talibán continúan vivindo moitas familias. Unha nena 
que quere ir á escola para aprender a ler é acosada por nenos que se 
burlan dela e fan ademán de lapidala ou destruíla como se fixo coas 
estatuas de Buda, todo elo símbolo da sociedade machista e violenta 
imposta polos talibán. 

 

 

El señor Ibrahim y las flores del Corán (2003). Historia da amizade 
e da superación de prexuízos raciais e relixiosos entre un adolescente 
xudeu abandonado pola súa familia e un vello tendeiro turco 
musulmán nun barrio marxinal de París. Ibrahim acaba por se 
converter no protector do rapaz e xuntos emprenden unha fatídica 
viaxe a Turquía. 

 

 

Estado de sitio (1998). Tras o secuestro dun líder relixioso musulmán 
por tropas norteamericanas sucédense unha serie de atentados 
terroristas en Nova York. Destacados membros do FBI e da CIA deben 
encargarse de acabar coa organización criminal, pois o clima de terror 
é tal elevado que o goberno decide declarar a lei marcial na cidade dos 
rañaceos. 

 

 

Expediente Anwar (2007). Unha familia exipcia emigra a Estados 
Unidos. Tras varios vivindo tranquilamente, o pai é detido por 
sospeitoso de ser un terrorista, sendo enviado fóra do país para ser 
interrogado pola CIA. Mentres, a súa esposa trata de localizalo e ter 
noticias do seu paradoiro. 

 

 

Kandahar (2001). A película presenta as dificultades polas que teñen 
que pasar as mulleres de Afganistán baixo o réxime dos talibán. A 
protagonista é unha periodista afgá exiliada en Canadá que intenta 
salvar á súa irma de suicidarse: a través da súa mirada, agochada tras 
un burka, percíbese a agobiante realidade a que se someteu ás 
mulleres, privada incluso da súa propia imaxe. 
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La fuente de las mujeres (2011). Nun pequeno pobo de Oriente 
Medio, a tradición esixe que as mulleres vaian a buscar auga, baixo un 
sol ardente, á fonte que está no alto dunha montaña. Leila, unha moza 
recentemente casada, propón ás demais mulleres unha folga de sexo: 
non manterán relacións sexuais ata que os homes colaboren con elas 
no transporte da auga. E e ten éxito, aínda que lle custe moitos 
desgustos. 

 

 

La sombra del reino (2007). O goberno de Estados Unidos encarga a 
un axente especial a misión de formar un equipo de elite que debe ir a 
Riad a capturar o cerebro dun atentado terrorista que lle custou a vida 
a varios norteamericanos. Un capitán da policía local axudará na 
investigación da orixe e motivación do atentado. 

 

Mi nombre es Khan (2010). Shahrukh Khan é un neno indio, 
musulmán, que padece síndrome de Asperger. XA de maior marcha a 
Estados Unidos e alí casa cunha muller hindú. No contexto da 
islamofobia que se desatou neste país a raíz dos atentados do 11 de 
setembro de 2001, foi detido como sospeitoso de terrorismo por 
conduta sospeitosa (a raíz da súa discapacidade). Pasado o tempo e 
superado o trauma, visita ao presidente Obama a fin de limpar o seu 
nome. O meu nome é Khan e non son un terrorista. 

 

No sin mi hija (1990). Recreación da historia real que tivo lugar en 
1984 cando un médico irano que exercía en EE UU decide levar á súa 
muller e filla ao seu país para que coñecesen á súa familia, de relixión 
musulmá. Pero unha vez alí todas as promesas de que poderían 
regresar a América cambiaron. A película relata os esforzos da nai por 
saír coa súa filla do país, obxectivo que consegue alcanzar e regresar 
a casa. 

 

Osama (2003). Baixo o opresivo réxime dos talibán en Afganistán, 
unha nena de 12 e a súa nai, médico, quedan na miseria porque non 
poden gañar a vida ao prohibírselles saír da casa e non teñen ningún 
varón que vele por elas. Ante a desesperación, organizan un plan: 
transformar á nena nun neno para que poida saír da casa. 
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Red de mentiras (2008). Un antigo periodista e excombatente da 
guerra de Iraq é contratado pola CIA para seguir a pista dun líder 
musulmáns terrorista que está sementando o terror mediante atentados 
con bombas en Xordania. Para ter éxito na misión, o axente deberá 
entrar na súa rede. 

 

Solo un beso (2004). Conflito entre as tradicións musulmás e 
católicas. A familia dun mozo escocés de orixe paquistaní decide que 
debe casar coa súa prima, pero el namórase da profesora católica de 
música da súa irmá, de modo que teñen que ocultar o romance, pois as 
diferenzas relixiosas e culturais supoñen un obstáculo case insalvable. 

 

Vuelo 93 (2006). Recreación, case en tempo real, do sucedido .tanto 
no aire como en terra- o 11 de setembro de 2001 co cuarto avión que 
non alcanzou o seu obxectivo. 

 

 

Wadjda. La bicicleta verde (2012). Wadjda é unha nena de dez anos 
que vive nunha sociedade tradicional na que cousas como montar en 
bicicleta lle está prohibido. A pesar diso, a nena quere ter unha 
bicicleta e fai o imposible para conseguila.  

 

 
 

 
ORIENTE PRÓXIMO E MEDIO 

 

American Soldiers: un día en Iraq (2005). En 2004, durante a guerra 
en Iraq, unha patrulla norteamericana cae nunha emboscada e ten que 
enfrontarse aos fedaixíns , de modo que os soldados teñen que loitar 
desesperadamente para sobrevivir nun encarnizado combate. 
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El mensajero del miedo (2004). O protagonista, un comandante do 
exército norteamericano, fala nas súas conferencias da emboscada que 
sufriu o seu grupo durante a guerra en Kuwait e o heroísmo 
demostrado por todos eles, pero especialmente por un sarxento. Pero 
cústalle conciliar o sono e pola noite sofre pesadelos que o levan a 
tratar de coñecer a verdade da heroicidade do sarxento. 

 

El tigre y la nieve ( 2005). Un poeta soñador está namorado dunha 
catedrática que traballa na biografía dun importante poeta iraquí, polo 
que viaxa a Iraq para buscar información, un país no que se inicia unha 
guerra. Atrapada neste conflito, o namorado poeta non dubida en ir a 
buscala para conseguir que lle faga caso, obxectivo que ao final logra. 

 

En el valle de Elah (2007). Un veterano de guerra norteamericano 
investiga a desaparición do seu fillo, un soldado destinado en Iraq que 
se ausentou da súa base sen permiso. No transcurso desta 
investigación, para a que as autoridades poñen demasiadas trabas, 
rememorará a súas experiencias como soldado en Iraq. A trama pon o 
dedo na chaga dos efectos secundarios dun conflito que se estende xa 
coma un cancro na sociedade norteamericana. 

 

Green Zone (2010). Durante a ocupación de Bagdad en 2003 por 
tropas norteamericanas, un equipo destes soldados debe localizar 
supostas armas químicas de destrución masiva. Pero en lugar de armas 
descobren un plan que cambia o rumbo da misión. 

 

Hannah Arendt (2012). Biografía da filósofa xudea-alemá , discípula 
de Heidegger, exiliada en Estados Unidos, que escribiu un informe 
sobre o proceso a Adolf Eichmann, un dos máis destacados nazi 
responsables do xenocidio xudeo durante a Segunda Guerra Mundial, 
que provocou un escándalo internacional, pois as súas reflexións e 
comentarios non estiveron na liña que dela se esperaba pola súa 
condición de xudía. 

 

Iraq: el valle de los lobos (2006). Un comando de axentes de 
intelixencia turco entra en Iraq para vingar un episodio pasado na 
guerra, cando varios soldados turcos foron detidos e torturados polas 
tropas estadounidenses. Antes de suicidarse, un dos oficiais turcos 
traumatizado polo trato recibido, escribe unha carta na que considera 
que a ofensa non só lle alcanza a el senón a toda a nación turca. 

https://www.google.com/url?q=http://www.precriticas.com/caratulas/eltigreylanieve/&sa=U&ei=n11dU7CUBeij0QWXnYAQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNH6LNHWVu71Uh4nQsGfYxR017lOpQ
https://www.google.com/url?q=http://sobreelmundodelcine.com/2008/01/18/en-el-valle-de-elah/&sa=U&ei=Y1tdU8L4J-md0QXL54GgBg&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNEAXEQ4vLKMGd8TECZEGSRypUiD8w
https://www.google.com/url?q=http://notedetengas.es/gana-dos-entradas-para-ver-green-zone-distrito-protegido-en-cines-vallsur-valladolid/&sa=U&ei=8ildU_WIEZOW0QW2-oGIBw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNFhhJ-bUCWdvIx0jfUWZDkWFjX8ew
http://pics.filmaffinity.com/Hannah_Arendt-809536706-large.jpg
https://www.google.com/url?q=http://consumaprotesta.blogspot.com/2008/03/iraq-el-valle-de-los-lobos-la-pelcula.html&sa=U&ei=X1pdU_OAOqes0QXTk4CoAQ&ved=0CDAQ9QEwAA&usg=AFQjCNGYFxXBKcQrtVb542oMsYkEcqEYNQ


 

Jarhead (2005). Crónica sobre a guerra do Golfo durante a que nace a 
irmandade dos jarheads, un grupo unido por un xuramento de eterna 
fidelidade. 

 

La batalla de Hadiza (2007). As guerras ocasionan situación como as 
que describe a película. En novembro de 2005 uns insurxentes iraquís 
bombardean un convoi americano e matan ao oficial máis estimado 
pola tropa. En represalia, os soldados fan unha masacre e matan a 24 
civís. Son asasinos? 

 

La marca de Caín (2007). Durante a guerra de Iraq, a moral dun grupo 
de soldados británicos desfalece cando perden ao seu capitán nunha 
emboscada. Na busca dos culpables deixaranse levar pola ira e 
maltratarán a varios prisioneiros de guerra, fotografías que chegarán a 
publicarse en Inglaterra e que lles causarán moitos problemas cando 
volvan a casa. 

 

Las tortugas pueden volar (2004). Pouco antes da invasión 
norteamericana de Iraq, na fronteira entre este país e Turquía, os nenos 
viven inmersos na tensión prebélica desenvolvendo un incrible sentido 
da supervivencia. 

 

 

Leones por corderos (2007). Narración arredor de tres historias que se 
mesturan entre si: un congresista norteamericano que concede unha 
entrevista a unha periodista, un profesor que trata de motivar a un 
alumno, e dous soldados norteamericanos destinados en Afganistán, 
antigos alumnos do profesor, que resultan feridos na guerra. 

 

 

Los cuatro jinetes del Apocalipsis (2008). Catro futbolistas de elite 
van voluntarios na Marina para participar na guerra de Iraq, pero cando 
un deles é asasinado e outro ferido deciden regresar a casa. Aínda que 
intentan retornar á súa vida anterior, os problemas de conciencia non 
os deixan tranquilos e senten a necesidade de volver a reunirse cos 
seus compañeiros da milicia. 
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Los limoneros (2008). Drama ambientado no conflito palestino –
israelí. Unha viúva que gaña a vida co produto que obtén da venda dos 
limóns da súa propiedade é obrigada polas autoridades de Israel a 
cortar os limoeiros co pretexto da súa proximidade á casa do ministro 
de Defensa. Pero Salma decide loiar para salvar as súas árbores e a súa 
propia vida. 

 

Munich (2005). A historia narrada está baseada nos feitos reais que 
tiveron lugar durante os Xogos Olímpicos de 1972, cando foron 
asasinados varios atletas israelís por un grupo de terroristas palestinos. 
En represalia, un axente do Mossad debe buscar a matar aos 
responsables da matanza. 

 

Paradise Now (2005). Dous mozos palestinos son recrutados para 
cometer un atentado suicida en Tel Aviv con explosivos es atados ao 
seu corpo. Pero xorden dificultades e teñen que separarse, situación 
que os leva a reflexionar sobre a súa vida e conviccións. 

 

Redacted (2007). Historia baseada nun feito real acontecido durante a 
guerra de Iraq en marzo de 2006: a violación dunha adolescente iraquí 
e o posterior asasinato de toda a súa familia por un grupo de soldados 
de Estados Unidos. 

 

 

Regreso al infierno (2006). Historia de catro soldados 
norteamericanos que están a punto de rematar a súa misión en Iraq. 
Pouco despois de coñecer que a súa unidade está preparándose para 
regresar a casa, son enviados a unha derradeira misión humanitaria de 
transporte de provisións médicas a un pequeno pobo de Iraq e alí a 
situación complicarase extraordinariamente. 

 

Stop loss (2008). Dura crítica contra a actuación do exército 
estadounidense en Iraq. Un soldado regresa da guerra á súa casa en 
Texas, pero cando os seus mandos militares lle obrigan a volver ao 
combate, négase a regresar á guerra. 
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The objective (2008). Catro meses despois da invasión a Afganistán, 
seis soldados das forzas especiais e un reporteiro encóntranse cara a 
cara cun inimigo que nunca antes puideron imaxinar.  

 

 

Time Bomb (2008). A morte dun fillo durante a guerra de Iraq é 
motivo para que seu pai lembre permanentemente a súa perda, polo 
que deberá loitar para diferenciar a explosións reais e as que teñen 
lugar na súa imaxinación. 

 

 

Tres Reyes (1999). Catro soldados norteamericanos agradan en Iraq a 
fin da guerra, pero a súa vida cambia cando descobren un mapa no que 
está indicado o lugar dun tesouro de ouro roubado a Kuwait. Pero 
mentres tratan de localizalo decátanse da miseria na que viven os 
iraquís e cambian os seus plans.  

 

Valls con Bashir. (2008). Documental de animación sobre a matanza 
de refuxiados palestinos en Sabra e Chatila (Líbano) en 1982 por parte 
de exército de Israel. 

 

 
OS BALCÁNS 

 

Belvedere (2010). Narra o sufrimento de tantas mulleres 
supervivintes da matanza de Srebrenica e que teñen como obxectivo 
básico atopar os restos dos seres queridos  e podelos enterrar. 

 

 

Cirkus Columbia (2010). Tras a caída do réxime comunista, o 
protagonista regresa ao seu pobo despois de 20 anos como exiliado 
en Alemaña. Regresa millonario e disposto a reclamar os bens que 
foron da súa familia e desexando volver a ver ao fillo que deixou 
cando se exiliou. Tanto el como os habitantes do pobo non son 
conscientes que de aveciña unha terrible guerra en Bosnia. 
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En tierra de nadie (2001). Guerra de Bosnia, 1993. Dous soldados de 
bandos enfrontados –un serbio e un bosnio- están atrapados entre as 
liñas inimigas en terra de ninguén. A pesar da prohibición, un sarxento 
dos Cascos Azuis quere axudalos, pero os medios de comunicación 
entéranse e organizan un show mediático de alcance internacional 
mentres os dous soldados tratan de conservar a vida. 

 

En tierra de sangre y miel (2011). Drama de dúas persoas namoradas 
–unha artista bosnia musulmá e un policía serbio- ás que a guerra 
cambiou por completo e conseguiu separar.  

 

 

Grbavica (El secreto de Esma) (2006). Esma quere que a súa filla, de 
12 anos, poida realizar unha viaxe organizada polo colexio. 
Presentando un certificado de que seu pai faleceu na guerra, pagaría 
a metade, pero a nai prefire buscar como sexa os cartos antes de contar 
o seu secreto. Porén, ante a insistencia da filla, cóntalle que foi 
violada nun campo de prisioneiros. 

 

La sombra del cazador (2007). Un periodista e un cámara traballaran 
xuntos cubrindo as informacións desde os puntos máis quentes do 
mundo. Pero un día, nun pobo de Bosnia, todo cambia: o periodista 
derrúbase ante as atrocidades que contempla. Cinco anos máis tarde, 
o cámara regresa a Saraxevo e o periodista reaparece como unha 
pantasma para convencelo de que sabe onde está o criminal de guerra 
máis buscado e deben localizalo. 

 

La verdad oculta (2010). Baseada en feitos reais, narra a historia 
dunha axente da policía de Nebraska que viaxa á zona como 
observadora da ONU, unha vez rematada a guerra de Bosnia. Da súa 
investigación deduce que unha multinacional encubriu varios casos de 
tráfico sexual, polo que interpón unha denuncia contra a poderosa 
empresa. 

 

La vida es un milagro (2004). Pouco antes de iniciarse a guerra de 
Bosnia, un enxeñeiro serbio reclúese na súa casa de Belgrado coa súa 
familia para preparar a construción dunha liña ferroviaria que 
permitirá o crecemento económico da rexión. O seu optimismo non 
lle permite comprender que a guerra é inminente. 
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Las flores de Harrison (2000). Harrison, un periodista que cobre a 
información sobre a guerra na antiga Iugoslavia, se lle dá por 
desaparecido tras o derrube dun edificio. A súa muller, que se nega a 
dalo por morto, viaxa a Croacia e alí se atopa no medio dunha terrible 
guerra. 

 

Resolution 819 (2008). Película sobre a matanza de Srebrenica 
ocorrida nos últimos meses da guerra de Bosnia (1992-1995). Un 
policía é enviado polo máximo tribunal da ONU para investigar a 
desaparición de 8.000 persoas, a maioría homes e nenos, por parte das 
tropas bosnias. 

 

 

Territorio comanche (1997). Historia dunha periodista de éxito que 
viaxa a Saraxevo durante o cerco ao que foi sometida a cidade na 
guerra de Bosnia, un lugar desde onde trata de ascender na súa carreira 
periodística grazas ás crónicas do asedio. Con ela están outros 
periodistas e cámaras de televisión que retransmiten ao mundo a 
dureza da guerra. 

 

Tras la línea enemiga (2001). Película bélica centrada nas operacións 
dos norteamericanos para rescatar a uns compatriotas cercados por 
tropas serbias. A guerra dos Balcáns xa rematou, pero as accións 
militares serbias continúan. 
 

 

Welcome to Sarajevo (1997). Película que mostra as dificultades e 
riscos aos que están expostos os periodistas que cobren os conflitos 
bélicos, ademais de denunciar a sistemática violación dos dereitos 
humanos sufrida pola poboación durante as guerras dos Balcáns. 
 

 
AS GUERRAS DE ÁFRICA 
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Black Hawk derribado (2001). Baseada en feitos reais, relata unha 
operación das forzas de elite norteamericanas na cidade somalí de 
Mogadixo en outubro de 1993 co obxectivo de capturar ao líder 
rebelde Aidid. Pero a misión complícase cando un helicóptero é 
derrubado no centro da cidade. 

 

Diamantes de sangre (2006). Historia sobre o tráfico ilegal de 
diamantes en Serra Leoa. Un país que en 1999 estaba inmerso nunha 
longa guerra civil. Os contrabandistas subvencionan aos dous bandos 
enfrontados, pois o clima caótico da guerra favorece os seus negocios. 
A película centra a atención no desesperado intento por recuperar un 
gran diamante enterrado por un pescador. 

 

El último rey de Escocia (2006). En 1970 chega a Uganda o médico 
escocés Nicholas Garrigan, onde se verá irremediablemente unido ao 
temible e sanguinario ditador Idi Amín Dadá como o seu médico 
persoal.  

 

Ezra (2007). O protagonista é un ex combatente da guerra civil 
iniciada en Serra Leoa en 1991. En 2002, rematado o conflito, 
iniciouse o proceso de reconciliación baixo a supervisión da ONU. 
Ezra ten que enfrontarse a un xuízo no que a súa irmá o acusa de matar 
a seus país. Pero e non se lembra de nada. Que debe facer?  

 

Hotel Rwanda (2004). A película está baseada nos feitos reais que 
tiveron lugar en 1994 en Ruanda, durante as masacres entre as etnias 
hutu e tutsi. O protagonista, hutu, traballa como xerente nun hotel de 
luxo en Kigali e converte o hotel nun refuxio para protexer á súa 
familia e veciños, tanto hutus coma tutsis. 

 

 

Kony 2012. Documental elaborado por unha ONG americana que se 
propuxo atrapar e 2012 a Joseph Kony, señor da guerra de Uganda que 
escravizara a máis de 30.000 nenos empregándoos como nenos-
soldado. O éxito desta campaña nas redes sociais conseguiu un grande 
apoio da comunidade internacional e mesmo do goberno dos Estados 
Unidos.  

 

Wadjda. La bicicleta verde (2012). Wadjda é unha nena de dez anos que vive nunha sociedade tradicional na que cousas como 
montar en bicicleta lle está prohibido. A pesar diso, a nena quere ter unha bicicleta e fai o imposible para conseguila.  

https://www.google.com/url?q=http://dnborgir.webcindario.com/dnborgirwebcindario/categorias/peliculas/peliculas_pag5.html&sa=U&ei=fD5dU9nQMuTt0gWT2YEI&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNGsNFtdd0PuqiQouvI-W75aVv9BVQ
https://www.google.com/url?q=http://www.teragu.com/pelicula-el-ultimo-rey-de-escocia-bluray.html&sa=U&ei=NDxdU6P8DamQ0AWag4HgDQ&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNGv9YO8_HQB6V3Cu6oQKJ4nrivvlA
http://pics.filmaffinity.com/Ezra-961570418-large.jpg
https://www.google.com/url?q=http://carpediemcpe.blogspot.com/2011/12/hotel-rwanda.html&sa=U&ei=_SxdU6XxKLCT0QX_zYCIDw&ved=0CDAQ9QEwAA&usg=AFQjCNGCU1KlpcTss9CdV-zy2TwfOVRPnw
https://www.google.com/url?q=http://culturacolectiva.com/kony-2012-los-dos-puntos-de-vista/&sa=U&ei=I3diU5GGK6St0QWGxIDgCQ&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNFxlrCVDrT8VRITmyhVqhtnRS4gug


 

La fuente de las mujeres (2011). Nun pequeno pobo de Oriente Medio, a tradición esixe que as 
mulleres vaian a buscar auga, baixo un sol ardente, á fonte que está no alto dunha montaña. Leila, 
unha moza recentemente casada, propón ás demais mulleres unha folga de sexo: non manterán 
relacións sexuais ata que os homes colaboren con elas no transporte da auga. E e ten éxito, aínda 
que lle custe moitos desgustos. 
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