
activitat 6

VIDEOFÒRUM 

Us  sorprendreu  de  la  gran  quantitat  de  pel·lícules  o  documentals  en  les  quals  poden  ser 
presents la tortura, la pena de mort, el compromís personal...  Segur que no us costarà de 
trobar-ne alguna. 

Quan en parleu, deixeu que surtin els sentiments i els pensaments. Els participants han de 
poder expressar-se lliurement, respectant el torn de paraula i les expressions dels companys i 
de les companyes. 

És molt  important  que els  conductors  de l’activitat  vegeu prèviament  la pel·lícula  sencera, 
perquè algunes poden tenir imatges molt impactants i , també, perquè haver reflexionat  abans 
us ajudarà a fer que el debat flueixi i a tenir clares les quatre idees, per la vostra part, voleu 
que es parli. 

En acabar la sessió, podeu tractar de plasmar amb una frase o amb un petit dibuix el que 
penseu, el que sentiu. 

•La muerte y la doncella (1994) Pel·lícula de Roman Polanski (103 min)
Una dona es retroba anys més tard amb el seu torturador.
Possibles temes: la repressió i la tortura, el perdó, la venjança,...

• Romero  (1989) Pel·lícula de John Duigan (105 min)
Narra els últims 10 anys del bisbe salvadorenc Óscar Romero assassinat.
Possibles temes: guerra civil, compromís personal…

•Salvador (1986) Pel·lícula d’Oliver Stone (120 min)
Un periodista nord-americà viu de prop la guerra civil a El Salvador.
Possibles temes: guerra civil, compromís personal…

•Sostiene Pereira (1996) Pel.lícula de Roberto Faenza (104 min)
En la Lisboa del 1938, quan els  totalitarismes triomfen a Europa, un periodista, ja gran, manté 
una estreta relació amb el  seu jove col·laborador.  S’inicia  una relació  mestre-aprenent que 
transformarà profundament la vida del madur periodista.
Possibles temes: el compromís personal...

•Missing (1982) Pel·lícula de Costa-Gavras (122 min)
Durant el cop d’Estat de Pinochet a Xile, un periodista idealista desapareix.
Possibles temes: desaparicions, compromís personal...

•Camino a Guantánamo (2006) Pel·lícula-Documental de Michael Winterbottom i Mat 
Whitecross (95 min)
Reconstrucció del drama real que van viure tres joves que van prendre per terroristes i van ser 
portats a Guantánamo, on van malviure fins que se’ls va considerar innocents.
Possibles temes: tortura, drets humans, mètodes antiterroristes…

•Senderos de gloria (1957) Pel·lícula de Stanley Kubric  (86 min)
Drama bèl·lic i antimilitarista. 
Possibles temes: guerra,  acompliment d'ordres injustes...



•Pena de muerte (1995) Pel·lícula de Tim Robbins (120 min)
Als Estats Units, una monja acompanya un pres que es troba al corredor de la mort.
Possibles temes: la pena de mort...

•Grita libertad!  (1987) Pel·lícula de Richard Attenborough (158 min)
Narra l’amistat entre un periodista blanc de Sud Àfrica i l’activista i carismàtic líder del moviment 
negre Steve Biko. 
Possibles temes: compromís personal, tortura…

•Viaje al corazón de la tortura (2004) Documental d’Isabel Coixet (72 min)
Documental  que  aborda  la  rehabilitació  de  persones  que  han  sigut  torturades  i  mostra  la 
dignitat i dimensió humana de les víctimes i el coratge de tots aquells que lluiten per la seva 
eradicació.
Possibles temes: després de la tortura, la guerra…

• Por (miedo) (2005) Documental de Larraitz Zuazo (30 min).
Recull el testimoni de tres persones que han patit tortura i que expliquen com els ha afectat 
l’experiència en la seva vida quotidiana.
Possibles temes: la tortura, viure després de la tortura...

•La noche de los lápices (1986) Pel·lícula  d’Héctor Olivera (106 min)
El setembre del 1976, durant els primers mesos del govern militar a l’Argentina, set adolescents 
són segrestats, torturats i assassinats en una operació contra joves subversius.
Possibles temes: la repressió i la tortura...

• Món d’ombres (2003) Documental de Francesc Ponsa (24 min)
Aproximació multidisciplinar  a la tortura en tres àmbits: terrorisme,presons i  immigració.  La 
legislació antiterrorista permet que el detingut estigui fins a cinc dies incomunicat sense que 
pugui rebre cap visita. En aquest espai de temps pot passar tot. En aquest sentit, el documental 
pretén il·luminar aquest món d'ombres.
Possibles temes: tortura, llei antiterrorista...

• Salvador (Puig Antich) (2006) Pel·lícula de Manuel Huerga (134 min)
El 2 de març del 1974, el jove militant del  Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), Salvador 
Puig Antich,  es  va convertir  en l’últim pres  polític  executat  a Espanya.  Aquesta  és la seva 
història i la dels intents desesperats de la seva família, companys i advocats per tal d’evitar la 
seva execució. 
Possibles temes: la pena de mort...

• La vida secreta de las palabras (2005)  Pel·lícula d’Isabel Coixet (122 min)
Pel·lícula que mostra l’intent de sobreviure d’una exvíctima de la tortura durant la guerra dels 
Balcans i com la pot ajudar l’IRCT, una organització internacional, creada el 1985, formada per 
professionals de la salut que treballen per la rehabilitació de víctimes de la tortura i la prevenció 
de la tortura en tot el món.
Possibles temes: la tortura, després de la tortura...

• La chaqueta metálica (1987)  Pel·lícula de Stanley Kubrick (120 min)
Film antimilitar i antibel·licista on un grup de reclutes es preparen en un centre d’entrenament 
de la marina nord-americana. Allí pateixen un duríssim entrenament perquè puguin defensar-se 
de l’enemic i per reduir-los la voluntat individual a la mínima expressió.
Possibles temes: guerra, rentat de cervells...

Suggeriment: És millor veure la pel·lícula en dues sessions. En la primera sessió es presenta 
l’activitat i es veu un tros de la pel·lícula i, en la segona, es veu el final i es fa el vídeofòrum

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Richard+Attenborough

