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Opinió

 Invictus
John Carlin va escriure el llibre El factor humà, és
el llibre en què es basa la pel·lícula del director de
cinema  Clint  Eastwood,  el  llibre  sobre  el  qual
elaborà  el  guió  del  seu  film Invictus  que compta
amb actors tan prestigiosos  com Morgan Freeman o
Matt Damon que són dos dels actors principals.

 

La  pel·lícula  ens  explica  la  vida  de  Nelson
Mandela,  un  activista  que  va  lluitar,  des  del
Congrés Nacional Africà, contra l'apartheid  a  la
República de Sud-àfrica,  que va ser empresonat
i,  finalment, va arribar a ser el president  de la
República de Sudàfrica.

La  trama  d'aquesta  pel·lícula  es  desenvolupa  en
l'ambient polític i social de Sud-Àfrica , país en el
qual a través dels anys s'han violat els drets humans,
principalment,  per  l'  apartheid,  els  conflictes
d'ètnies i de classes socials . Mandela va aconseguir
ser  un  líder,  un  home  amb  un  cor  d'or  amb  la
capacitat  de trencar amb totes  aquestes  barreres
existents entre les persones i crear un nous aires de
pau i prosperitat.

 Nelson Mandela  va passar una gran part de la seva
vida a la presó víctima de la injustícia imperant al
seu  país,  però  va  sortir-ne  i  lluny  de  cercar  la
venjança  es  va  disposar  a  perdonar   a  tots  els
culpables del seu confinament. 

Després  de  presentar-se  a  unes  eleccions
democràtiques,  Nelson  Mandela  arribà  a  la
presidència de Sud-àfrica. Com a president realitzà
una tasca exemplar en aquest càrrec, va posar fi a

la segregació racial del seu país. La seva tasca es va
caracteritzar per la seva bondat amb les persones,
ajudant als més necessitats, impulsant la igualtat de
les persones, la dignitat humana, el valor del treball
i, és per això que va fer progressar Sud-àfrica i va
estimular el desenvolupament socioeconòmic .

La idea central de la pel·lícula gira al voltant de la
selecció  sud-africana  de  rugbi  .  Amb  base  en
aquesta història es pretén resumir en un cas tot el
bo que va fer Nelson Mandela per la seva nació , ja
que aquest  era un equip embolicat en el fracàs ,
sense el suport del seu poble , pel fet que aquest no
s'identificava amb els jugadors de color blanc que
l'integraven, no volien que ells  representessin  seu
país  i  volien  que  aquest  equip  deixés  d'existir  ,
també motivats  per les  constants  derrotes que la
selecció patia. 

La pel·lícula constitueix un homenatge a la figura de
Mandela,  que  ha  mort  recentment,  i  va  estar
guardonada amb diversos premis  com els Òscars i
els Globus d'Or durant  l'any 2009.

L´opinió  de  la  professora  Montse  Martín  sobre
aquesta pel·lícula és que li ha agradat molt perquè
diu  que  Nelson  Mandela  va  superar  el  seu
empresonament i, quan va ser president, va fer que
no hi hagués rivalitat entre els negres i els blancs i
els va tractar per igual.


