
 

 

PELÍCULAS AMBIENTADAS EN  
ASPECTOS DO BLOQUE CAPITALISTA 

 
OS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS E OS SEUS PROBLEMAS 

 

 

Agenda oculta (1990). Historia ambientada en Belfast na que se 
critica con dureza o goberno de Margaret Thatcher. Partindo da 
investigación sobre o asasinato dun activista irlandés no Ulster, 
critícase o control que os gobernos poden chegar a exercer sobre os 
dereitos humanos. 

 
 

Atrapado por su pasado (1993). Ambientada a mediados dos anos 70, 
relata a historia de Carlitos Brigante, un antigo traficante de heroína 
de orixe portorriqueño sae do cárcere, logo de cinco anos de reclusión, 
disposto a refacer a súa vida a afastarse do mundo das drogas, pero o 
pasado persígueo e non lle resulta doado conseguir o obxectivo. 

 

 

Billy Elliot (2000). Ambientada no norte de Inglaterra durante a dura 
foga dos mineiros de mediados dos anos 80 contra o goberno de 
Margaret Thatcher, con doses de humor e boa música, a historia da 
película xira arredor dun neno de 11 anos que quere ser bailarín de 
ballet profesional, situación que complica a relación co seu pai. 
 

 

Bloody Sunday (Domingo sangriento (2002). Recreación dos 
tráxicos sucesos que tiveron lugar na cidade irlandesa de Derry o 
domingo 30 de xaneiro de 1972 cando soldados británicos dispararon 
contra civís desarmados que participaban nunha manifestación 
resultando 13 mortos e varios feridos.  Os manifestantes protestaban 
contra un decreto do goberno británico que autorizaba a prisión 
preventiva. A partir deste feito o conflito entre Inglaterra e Irlanda do 
Norte foi en aumento e aumentaron os voluntarios do IRA. 



 

Capitanes de abril  (2000). A película recrea a historia do capitán 
portugués Salgueiro Maia, un dos protagonistas do levantamento 
militar do 25 de abril de 1974, cando un grupo de suboficiais do 
exército portugués iniciaron unha sublevación contra a ditadura de 
Oliveira Salazar, sucesos que se coñecen como “a revolución dos 
caraveis”. 
 

 

Cinco minutos de gloria (2009). Problemas en Irlanda do Norte en 
1975 entre o IRA e o UFV (Forza Voluntaria do Ulster) do que forma 
parte Alistair Little, un mozo ansioso por derramar sangue. Coa súa 
cuadrilla matan a un mozo católico en presenza do seu irmán Joe. 
Pasados trinta anos, ante as cámaras, representan unha reconciliación, 
unha vez que establecida a  paz, pero os plans de Loe son de paz.  

 

Ciudadano Bob Roberts (1992). O cantante folk Bob Roberts anuncia 
a súa candidatura ao Senado dos Estados Unidos polo estado de 
Pennsylvania, pero a campaña electoral resulta ser unha trama con fins 
económicos, racistas e militares. 
 

 

Cuando el viento sopla (1986). Na política exterior da “Dama de 
Ferro” inglesa  foi fundamental a súa aproximación a EE UU. Esta é 
unha película de animación na que dos anciáns acaban convencidos da 
proximidade dunha guerra nuclear, facendo caso ás mentiras da 
propaganda oficial. 
 

 
 

El candidato (1972). Estados Unidos, 1972. O partido demócrata, 
coñecendo a súa desvantaxe fronte aos republicanos nas enquisas, 
decide presentar a un atractivo candidato coa esperanza de dar a volta 
aos temidos resultados. Pero unicamente cambiará a intención dos 
votantes cando este candidato decida actuar de forma persoal, dicindo 
o que realmente pensaba. 
 

 

El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (1989). Película un tanto 
excéntrica na que se critica os excesos do goberno conservador inglés 
de Margaret Thatcher , especialmente dos novos ricos que medraron 
durante a súa etapa de goberno. 
 



 

El desafío: Frost contra Nixon (2008). Recreación da entrevista 
televisada que o periodista David Frost realizou ao ex presidente 
Richard Nixon , a única que concedeu para responder a preguntas 
sobre o seu mandato e o escándalo Watergate. Nixon levaba 3 anos 
fóra da Casa Branca pero en 1977 aceptou conceder esta única 
entrevista na que quedou retratado para a historia. 
 

 

El mayordomo (2013). Historia da vida de  Cecil Gaines , que actuou 
de mordomo da Casa Branca durante o mandato de oito presidentes 
(1952-1986), situación que lle permitiu ser testemuña directa de a 
historia política e racial dos Estados Unidos.  
 

 

El show de Truman (1999). Unha cadea de televisión crea un 
programa no que segue durante 24 horas a vida real dun personaxe 
sen que el o saiba. O programa consegue ser líder de audiencia. Crítica 
dos medios de comunicación e da influencia destes na vida dos 
espectadores. 
 

 
 

En el nombre del hijo (1996). Baseada nun feito real, a acción sitúase 
en Irlanda do Norte, a finais dos anos 70. Dous mozos son acusados e 
condenados por terrorismo e no cárcere provocan disturbios, xunto con 
outros compañeiros, por negarse a levar o uniforme regulamentario. 
Fóra do cárcere, as nais dos dous terroristas únense na loita 
nacionalista. 

 
 

En el nombre del padre (1993). A película narra un dos errores máis 
escandalosos da xustiza, o caso coñecido como Os catros de 
Guildford, catro irlandeses inxustamente acusados de crimes que non 
cometeron pero que tardaron decenas de anos en que se lles recoñecese 
a inocencia. 

 

Forrest Gump (1994). O protagonista é un chico de Alabama que sofre 
un leve atraso mental e motórico, pero isto non le impide ser testemuña 
de varios momentos decisivos da historia do seu país entre os anos 
1945 e 1982 e incluso, debido á súa tenacidade e bo corazón, ser actor 
decisivo nalgúns deles. 
 

http://www.salir.com/pelicula/en_el_nombre_del_hijo/fotos/0


 

Gran Torino (2008). Un veterano da guerra de Corea e obreiro 
xubilado que acaba de enviuvar, vive para coidar o seu coche, un Gran 
Torino de 1972. Ten mal xenio e non acepta ben a chegada de 
inmigrantes asiáticos ao seu barrio, pero tod cambia cando un rapaz 
do suroeste asiático intenta roubar o seu coche para poder pertencer a 
unha banda do barrio pola que el e a súa irmá están sendo presionados. 
Sorperdéndose de si mesmo, dicide axudalos. 
 

 
 

Hambre (2008). Historia de prisioneiros do IRA capturados polos 
británicos e as súas formas de resistencia a base de prolongadas folgas 
de fame.  

 

Juego de lágrimas (1992). Un voluntario do IRA toma parte so 
secuestro dun soldado británico e durante a súa custodia inicia unha 
amizade. O soldado pide ao secuestrador que, en caso de que morra, 
buscará á súa noiva e asegurarase de que estea ben. No decurso das 
accións do grupo de rescate, o soldado falece. Entre o secuestrador a a 
noiva do soldado falecido nacerá unha historia de amor que dará un 
xiro ao descubrirse a verdadeira identidade do membro do IRA. 

 

La caja de música (1989). Un inmigrante húngaro afincado nos 
Estados Unidos desde o remate da Segunda Guerra Mundial é acusado 
de ser un criminal de guerra nazi. A súa filla, unha avogada de 
prestixio, convencida da súa inocencia, decide ocuparse persoalmente 
da defensa, pero as probas acusatorias cabana por sacar á luza a 
verdade.  
 

 

La dama de hierro (2012). Recreación da vida persoal e política de 
quen foi primeira ministra británica,  Margaret Thatcher, entre os anos 
1970 e 1990. 
 

 

La sombra del poder (2009). A película dentra a súa atención no papel 
que pode xogar a prensa no descubrimento de escuros asuntos nos que 
están implicados políticos con gran poder. Un congresista 
norteamericano que vai camiño da presidencia do seu país e un 
periodista vense envoltos nun caso de asasinatos que aparentemente 
non teñen relación entre si, pero algúns indicios levan a investigar a 
fondo o tema, descubríndose a implicación do congresista. 
 



 

La Tapadera (1976). Evocación irónica e amarga da caza de meigas 
de Hollywood, unha película realizada por profesionais que estiveran 
nas listas negras como o director Martin Ritt, o guionista Walter 
Bernstein e actores como Zero Mostel, Lloyd Gough, Herschel 
Bernardi. Foi das primeiras películas dunha gran produtora (Columbia 
Pictures) que denunciou este tema. 
 

 

Los idus de marzo (2011). Película crítica coas campañas electorais e 
os candidatos que presentan os partidos políticos. A historia centra a 
súa atención nas experiencias vividas polo director de comunicación 
dun prometedor candidato do Partido Demócrata ás eleccións 
presidenciais de Estados Unidos. Durante a campaña terá a 
oportunidade de comprobar ata onde se pode chegar para conseguir un 
triunfo político. 
 

 

Mi hermosa lavandería (1985). Un mozo inglés de orixe paquistaní 
dirixe unha lavandería coa axuda dun amigo, un típico hooligan inglés 
que non quere traballar e que se dedica a ameazar a inmigrantes. A 
amizade entre os dous rematará nunha relación de amantes namorados 
que escandaliza ás dúas familias, pero que demostra que a cultura 
inglesa tradicional e conservadora pode convivir coa clase obreira.  
 

 
 

Réquiem por los que van a morir (1987). Un activista do IRA 
abandona a organización tras una matanza de inocentes. Tratando de 
iniciar unha nova vida, trasládase a Londres, pero os antigos 
compañeiro ségueno ata alí. Para liberarse deles deberá cometer un 
asasinato a cambio da axuda prestada por un gánster, pero unha 
testemuña presenza o acto.  

 
 

The Boxer (1997). Logo de cumprir unha condena de 14 anos por 
participar en actividades do IRA, o protagonista desexa iniciar unha 
nova vida e monta un ximnasio para adestrar a promesas do boxeo, ao 
tempo que reanuda as relacións coa antiga noiva. Pero o pasado non é 
doado de esquecer. 



 
 

Titanic Town (1998). Historia baseada en feitos reais, os 
protagonizados por Bernardette, unha ama de casa irlandesa que, farta 
de tanta violencia, intenta que volva a paz e que o IRA e o exército 
británico deixen de matar.  

 

The Queen (2006). A morte da princesa Diana (divorciada do príncipe 
de Gales, fillo da raíña en accidente de coche)  provocou unha forte 
conmoción popular no Reino Unido e a raíña Isabel II tivo de estar á 
altura das circunstancias. A película centra a súa atención nas 
conversacións da raíña co primeiro ministro Tony Blair para chegar a 
un acordo sobre a presión popular para que se permitise a celebración 
dunha cerimonia fúnebre con rango oficial. 
 

 

This is England (2006). En 1983, un neno orfo que perdeu a seu pai 
na guerra das Malvinas, é adoptado por un grupo de cabezas rapadas 
(skinheads) e cos novos amigos vai descubrido as festas, o primeiro 
amor e novas amizades. 

 

 

Todos los hombres del presidente (1976). Recreación do traballo dos 
dous periodistas  do periódico Washington que descubriron, e o 
periódico publicou, o escándalo que obrigou a dimitir a Nixon como 
presidente, o watergate. A película é unha homenaxe á liberdade de 
prensa e aos medios de comunicación como garantes da pluralidade e 
da democracia. 
 

 
 

DESENVOLVEMENTO CAPITALISTA 
  



 

 

Casino (1995). Sam Rothstein, un poderoso operador dun importante 
casino das Vegas nos anos 70 e 80, con conexións co mundo da 
mafia, comete o erro da namorarse de Ginger, adicta á cocaína. A 
chegada á cidade dun amigo da infancia de Sam complica máis a 
situación.  

 

 

El coloso en llamas (1974). O edificio máis alto do mundo 
construído ata aquel momento acaba sendo pasto das chamas debido 
a un fallo na instalación eléctrica, diferente da indicada polo 
arquitecto que foi modificada para aforrar custos. O día da 
inauguración, un incendio no andar nº 81 acaba propagándose a gran 
velocidade aos 138 andares, co conseguinte pánico provocado entre 
os asistentes. 
 

 

El jardinero fiel (2005). Película de denuncia sobre as barbaridades 
que a industria farmacéutica realiza roubando os novos 
medicamentos en seres humanos con fins lucrativos.  
 

 

El método (2005). O sistema capitalista de selección de persoal 
aplica métodos selectivos que poñen a proba ata onde están dispostos 
a chegar os candidatos para conseguir un traballo. A película recrea 
unha sesión de selección de candidatos na que a presión exercida 
polos xefes para ir eliminándoos provoca serios dramas nos máis 
débiles.  
 

 

El síndorme de China (1979). Unha reporteira de televisión e un 
fotógrafo que están realizando unha reportaxe sobre unha central 
nuclear coinciden cun accidente que ten lugar na central que pode 
poñer en perigo non só a instalación senón toda da cidade de Los 
Ángeles. 



 

Full Monty (1997). Divertida comedia protagonizada po seis 
obreiros en paro que traballaban na cidade industrial inglesa de 
Sheffield deciden converterse en strippers para gañar algo de diñeiro. 
Baixo a comicidade da situación agáchase o drama da reconversión 
industrial e do desemprego. 
 
 

 

 

Gánster americano (2007). Partindo dun feito real, o director relata 
a historia de Frank Lucas, o chofer dun importante mafioso de 
Harlem a finais dos anos sesenta. Á morte do seu xefe, consegue 
converterse no máximo importador de heroína grazas a un novo 
sistema: traer directamente a droga de Asia camuflada nos féretros 
dos soldados mortos en Vietnam. Unicamente a acción dun grupo de 
axentes especiais conseguirán rematar coa macabra práctica. 

 

 

La cuadrilla (2001). No sur de Yorkshire, cando a empresa 
ferroviaria British Rail é privatizada, os traballadores teñen un 
dilema: aceptar as novas normas da compañía ou aceptar o despido 
quedar como desempregados, pasando a aumentar as listas das 
empresas de traballo temporal. Un drama típico do capitalismo e das 
ansias insaciables de ganancias a costa dos traballadores. 
 

 

Los dioses deben estar locos (1980). Comedia que mostra as 
diferenzas culturais que poden existir nun mundo que se considera 
globalizado. Un bosquimán do deserto do Kalahari atopa unha 
botella de coca-cola que foi lanzadas desde unha avioneta. Pensando 
que se trata dun regalo dos deuses, lévaa á aldea , onde este raro 
obxecto será motivo de tensións por posuílo e provocará a ruptura da 
harmonía da tribo. Ante esta situación, o protagonista decide 
devolvela aos deuses levándoa ao extremo do mundo coñecido. 

 

Pan y rosas (2000). Dúas irmás mexicanas que traballan en Los 
Ángeles nunhas duras condicións de explotación laboral e salarial 
coñecen a un activista grazas ao que toman conciencia da súa 
situación e comezan a loitar polo recoñecementos dos seus dereitos. 
O problema é que poden ser despedidas e expulsadas do país. 
 



 

Syriana (2005). A película está baseada na historia real de Robert 
Baer, un axente da CIA que traballou durante anos en Oriente Medio 
investigando casos de terrorismo. Polo seu coñecemento do 
ambiente, envíano a Beirut para investigar a unhas empresas 
petrolíferas norteamericanas que están a punto de fusionarse. 
 

 

Tocando el viento (1996). Unha banda de música formada por 
mineiros e mineiras do norte de Inglaterra durante o goberno de 
Margaret Thatcher continúa ensaiando a pesar dos problemas que 
teñen na mina, que podería pecharse, o que suporía a perda dos seus 
postos de traballo e a desaparición da banda, unha institución local 
con máis de cen anos de historia.  
 

 

Un tipo genial (Local Hero) (1983). Unha compañía petroleira de 
Texas envía a Escocia  a un delegado para ver as posibilidades de 
establecer alí unha nova base de petróleo no Mar do Norte, pero a 
intención última do seu xefe non era esa senón a de establecer unha 
refinería transformado completamente o pobo, pero os seus plans 
atopan resistencia. 
 

 

 

Uno de los nuestros (1990). Historia de Henry Hill, membro 
destacado da mafia irlandesa de Nova York durante os anos sesenta 
e setenta.  

 

Wall Street ( 1987). O mundo da bolsa e dos negocios visto  a través 
de personaxes que sempre ambicionan posuír máis fortuna e poder. 
Un corredor de bolsa consegue, co seu esforzo e o apoio da familia, 
chegar a traballar cun dos máis poderosos homes de negocios, un 
individuo sen escrúpulos que se fixo a si mesmo e que en pouco 
tempo conseguiu reunir unha inmensa fortuna grazas a negocios e 
investimentos na bolsa. 
 

 

 



NOVELAS AMBIENTADAS EN 
ASPECTOS DO BLOQUE CAPITALISTA 

 
CONSOLIDADICÓN DA DEMOCRACIA 

 

1985 (Anthony Burgess). O autor imaxina como tería sido Inglaterra de non haber 
existido Margaret Thatcher. Nese país hipotético, os sindicatos controlaban todo ata o 
punto que o Trade Unions Congress, TUC) cambia o nome de Inglaterra polo de Tucterra. 
 

 

El cuarto protocolo ((Frederick Forsyth). Os servizos secretos británicos teñen problemas 
internos pola sospeita de que hai un axente traidor na organización e os británicos están 
en campaña electoral. Os soviéticos tratan de que gañe as eleccións o partido laborista e o 
Kremlin envía a un axente co propósito de activar unha bomba nuclear antes das 
eleccións. 
 

 

El negociador (Frederick Forsyth). O fillo único do presidente norteamericano é 
secuestrado  e comezan a traballar con todos os seus medios o FBI, a CIA e 
Scotland Yard, pero será un individuo só, o negociador, quen consiga poñerse en 
contacto cos secuestradores e pechar un trato, pero fracasa e provoca unha terrible 
persecución por atrapar os culpables. 
 

 

El regreso de Titmuss (John Mortimer). Un tranquilo pobo inglés está ameazado 
por un salvaxe plan urbanístico que pode acabar co seu encanto. O deputado local 
e ministro de urbanismo do goberno de Margaret Thatcher, está ocupado en 
asuntos persoais e ten que decidirse entre os seus intereses e os do pobo que 
representa. 
 

 

Forrest Gump (Winston Groom). A historia describe varias décadas da vida do 
protagonista, un nativo de Alabama que ten as súas capacidades intelectuais e de 
locomoción reducidas. No entanto, estas circunstancias non lle impiden ser 
testemuña privilexiada e mesmo actor principal nalgún caso, de importantes 
acontecementos da historia de EE UU desde a fin da Segunda Guerra Mundial ata 
1982.  
 

 



 

PELÍCULAS AMBIENTADAS NAS DEMOCRACIAS POPULARES 

URSS - RUSIA 

 

 

El Concierto (2009). Comedia sobre a sociedade rusa post-
comunista. A película relata a historia do director do Bolshoi, 
represaliado polos comunistas, que leva 30 anos limpando o teatro 
ata que atopa a oportunidade de reunir de novo á súa orquestra e 
dar un concerto en París- 

 

 

El señor de la guerra (2005). Un traficante de armas ruso percorre 
países en guerra tratando de aludir unha triplo persecución: a da 
Interpol, a dos seus rivais no negocio e a dalgúns dos seus clientes, 
todos eles importantes ditadores. 

 

 

Guardianes de la noche (2004). Película de ciencia ficción sobre a 
loita entre forzas do ben e do mal nun escenario de amplas estradas 
que atravesan enormes cidades rusas e con escenarios de xigantescos 
edificios herdados da etapa comunista. 

 

 

Gulag (1984). Relato sobre as penalidades dun periodista deportivo 
acusado de espionaxe pola KGB nun campo de concentración de 
Siberia nos últimos tempos da Guerra Fría. 



 

 

My Perestroika (2010). Historias de cinco protagonistas que viviron o 
derrubo dun mundo no que naceran e que teñen que adaptarse e un 
novo ambiente na nova Rusia. 

 

 

Perestroika (2008). Alegoría da nova Rusia, na que todos teñen que 
buscarse unha nova ubicación no novo marco da economía de 
mercado. 

 

 

CHINA 

 

 

Amor bajo el espino blanco (2010). China baixo o réxime de Mao nos 
anos 70. Historia dunha colexiala que debe trasladarse a un pobo para 
ser reeducada por ser filla dun terratenente encarcerado por non 
simpatizar co réxime. O futuro da familia depende do seu bo 
comportamento, pero a súa tranquila vida vese alterada cando coñece 
a o fillo dun militar de elite; os rapaces namóranse, pero deben mantelo 
en secreto. Un día o namorado desaparece e cando volve non é o 
mesmo, está transformado. 

 

 

Balzac y la joven costurera china (2002). Amor e amizade na China 
maoísta dos anos 70, anos da revolución cultural. Un chico é enviado 
a un campo de adoutrinamento e alí coñecerá a literatura prohibida de 
occidente, fará amigos e namorarase da filla do xastre, coa que 
comparte a afección pola lectura. 

 



 

 

El rey de los niños (1987). Durante a revolución cultural china, un 
mozo é asignado a unha brigada de traballo coa misión de ocupar o 
posto dun mestre rural. A pesar dos seus limitados coñecementos e coa 
axuda dun dos alumnos máis avantaxados, acaba conseguindo o 
respecto e o cariño do seu alumnado. 

 

 

 

El último bailarín de Mao (2009. Reconstrución da historia real dun 
bailarín da Escola de Danza de Beixing nos anos 70 que, instalado en 
Estados Unidos, perdeu a súa nacionalidade. 

 

 

El último emperador (1987). Historia de Pu Yi, o derradeiro 
emperador de China. Accedeu ao trono con 3 anos, viviu a longa 
guerra civil, a abdicación, a restauración dun goberno títeres en 
Manchuria a mans dos xaponeses e, nos últimos anos da súa vida viviu 
como xardineiro dun parque público en Beixing, observando os 
cambios introducidos por Mao e a revolución cultural.  

 

 

Sueños de Shangay (2005). Historia dunha familia que se trasladara 
ao campo para impulsar o desenvolvemento rural seguindo as 
directrices da política de Mao. Pero o cabeza da familia está 
convencido de que o futuro da familia está en Shangai, idea que non 
comparten todos os membros.  

 

 

Sunflower (2005).A narración comeza en 1976, no final da revolución 
cultural maoísta e conta a evolución dunha familia ao longo de 30 anos 
desde a óptica dun rapaz que se reencontra co seu pai, que acaba de 
saír dun campo de traballo no que pasou os seus últimos anos, e que 
está decidido a recuperar o tempo alí pasado, de modo que as vidas 
dos membros da familia altéranse con esta nova situación. 



 

 

Vivir (1994). As débedas contraídas no xogo obrigan ao protagonista 
a abandonar casa e familia. Consegue refacer en parte a súa vida ata 
que lle alcanza a revolución maoísta. Cando consegue volver coa súa 
muller e fillos xa todo cambiou, xa nada era como antes da revolución. 

 

 

ALEMAÑA 

 

 

 Berlín is in Germany (2001). Logo de permanecer 11 anos no 
cárcere, un berlinés contempla que o muro está derrubadoe que o 
mundo da República Democrática Alemá á que pertencía xa non 
existe. 

 

 

 Good bye, Lenin! (2003). Unha muller orgullosa das súas ideas 
socialistas sufre un infarto e entra en coma días antes da caída do 
muro de Berlín e non esperta ata oito meses máis tarde. Para evitar 
que sufra outro infarto, o seu fillo intenta ocultarlle os cambios, 
especialmente o triunfo do capitalismo na nova Alemaña. 

 

 

 La vida de los otros (2006). Historia dun dos membros máis 
competentes da Stasi (policía secreta da RDA) ao que encargan vixiar 
á parella formada por un escritor e unha actriz. Pero a misión acaba 
influíndo na súa vida como non podía imaxinar. 



 

 

 Sonnenallee (1999). Humor intelixente no tratamento da vida dun 
grupo de mozos que viven no barrio de Sonnenallee, na zona 
fronteiriza do Berlín Leste en 1973. Están a punto de facer a 
Selectividade e se lles presentan serias dúbidas sobre o seu futuro, 
mentres escoitan a música rock que vén de Berlín Oeste. 

 

 

 Verano en Berlín (2005): Dúas amigas que viven nunha casa do vello 
Berlín Leste reflexionan sobre as súas vidas e os seus desexos. 
 

 

HUNGRÍA 

 
 

Made in Hungría (2009). A mediados dos anos 70, cando moitos 
húngaros tratan de marchar ao oeste, a familia de Miki regresa de 
América, e trae os aires musicais e a estética do rock, creando gran 
confusión entre os veciños e provocando a prohibición polas 
autoridades. O pai está a piques de perder o traballo, pero Miki atopa 
a saída a través dun concurso de talentos. 

 
 

Solo el viento (2012). Problemas da comunidade xitana ante unha ola 
de crimes e incendios de vivendas cometidos, presuntamente, por 
elementos racistas. A vida dunha destas familias trata de manter a 
normalidade, pero o temor domina a actividade diaria. 

 

 

IUGOSLAVIA  



 
 

¿Te acuerdas de Dolly Bell? (1981). Historia dun escolar nun barrio 
de Saraxevo a comezo dos anos 60 cativado polo cine e un club local 
no que se escoita música doutros países. O neno acaba adentrándose 
nun mundo de matóns e delincuentes , pero atopa unha recompensa 
por esconder á prostituta Dolly Bell, da que se namora. 

 

 
 

Underground (1995). A mediados da Segunda Guerra Mundial, dous 
delincuentes amigos que loitan contra os alemáns refúxianse nun soto. 
Un deles acaba convertido nun heroe e estreito colaborador de Tito, 
pero mantén pechado ao amigo durante 20 anos facéndolle crer que a 
guerra continúa. Cando por fin sae, atópase con outra guerra, a que 
enfronta a bosnios e serbios. 

 
 

Papá está en viaje de negocios (1985). Na Iugoslavia de Tito, a 
disidencia e a crítica págase moi cara. O pai dun neno apaixoado do 
fútbol desaparece un día e a súa nai trata de disimular a verdadeira 
ausencia explicándolle que está en viaxe de negocios. 

 
POLONIA 

 

 

El hombre de mármol (1977). Película sobre o comunismo e a 
situación dos obreiros en Polonia nos anos 70. En 1976, unha 
universitaria de Cracovia que está realizando a súa diplomatura en 
cine, investiga a vida de Birkut, un obreiro que nos anos 50 estaba 
considerado un heroe do proletariado. Trata de coñecer como se 
forxou a súa lenda e os efectos que nel provocou a fama. 

 

 

Walesa, la esperanza de un pueblo (2014). Biografía do líder obreiro 
Lech Walesa desde a súa actividade como líder do sindicato 
Solidariedade ata a concesión do Premio Nobel da Paz e a xefatura do 
goberno polaco. 
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