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Non hai camiño para a paz,
a paz é o camiño
Mahatma Gandhi
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PRIMEIRO CICLO
COERR, Eleanor, Sadako e as
mil grúas de papel, Everest
Unha lenda xaponesa afirma que
calquera persoa que dobre mil
grúas de papel vera cumprido o seu
máis profundo desexo. Sadako,
supervivente do bombardeo de
Hiroshima tenta dobrar as mil grúas
para conseguir o seu desexo...

MANKELL, Henning, La ira
del fuego, Siruela.
O terceiro libro de Henning
Mankell sobre a mozambiqueña
Sofia e a súa loita por sair
adiante

Promises

Este documental é o resultado da
colaboración entre tres cineastas:
Justine Shapiro, B. Z. Goldberg e
Carlos Bolado. Sete nenos
palestinos e israelís, que vivindo a
só vinte minutos de distancia,
habitan en mundos moi diferentes
atreveranse a se coñecer.

SEGUNDO CICLO
PELÍCULAS PARA TODOS/AS
Las tortugas también
vuelan

KERR, Judith, Cuando Hitler
robó el conejo rosa,
Alfaguara.

A chegada de Hitler ao poder vai
implicar para a protagonista desta
novela e a súa familia a fuxida do
seu pais.

El gran dictador

Ninguén que teña visto esta sátira
do nazismo poderá esquecer as
palabras do seu protagonista
(interpretado por Charles Chaplin,
director tamén desta): “Laméntoo
moito, pero non quero ser ditador.
Non quero conquistar nin gobernar
a ninguén. Desexo axudar a todos,
xudeus, xentís, brancos ou negros”.

SEGUNDO CICLO

LOURENZO GONZÁLEZ,
Manuel, Irmán do vento,
Xerais.

“Esta novela ten o encanto e o
interese dos clásicos relatos de
aventuras pero, ademais, é unha
oportuna aproximación vivencial á
tráxica realidade dun pobo do que
tanto temos oído falar pero que ao
final resúltanos descoñecido” (Mª
Jesús Fernández, Revista CLIJ)

Ghandi

Richard Attenborough dirixe esta
película biográfica sobre Mohandas
Garanchand Ghandi dende os seus
anos en Sudáfrica ata o regreso á
India onde defende a resistencia non
violenta contra os ingleses.

Esta película dirixida por
Bhaman Khobadi está
ambientada nun campo de
refuxiados no Kurdistán iraquí,
na fronteira entre Irán e Turquía.
Os habitantes deste sobreviven
recollendo minas antipersoas e
pasan o tempo pendentes do
inicio da guerra.

En tierra de nadie

Danis Tanovic dirixe esta
película que nos conta como
dous soldados pertencentes a
dous bandos enfrontados se
atopan atrapados entre as liñas
inimigas, na terra de ninguén,
durante a Guerra de Bosnia.

