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 Alan Turing una vida en i de pel·lícula:
The Imitation Game

Alan Mathison Turing fou un matemàtic britànic que
va treballar en camps com la informàtica teòrica,
la  criptoanàlisi  o  la  intel·ligència  artificial.  Se'l
considera el pare de la informàtica moderna.

Ha realitzat aportacions a la informàtica teòrica i a
la  intel·ligència  artificial  van  ser  la  màquina  de
Turing,  la  computabilitat  universal  o  el  test  de
Turing. 

Sota els serveis d'intel·ligència britànics, i al llarg
de  la  Segona  Guerra  Mundial,  va  treballar  a
Bletchley Park, el centre de criptografia britànic,
on va dirigir durant un temps el  Hut 8, la secció
responsable de la criptoanàlisi naval alemanya. Va
desenvolupar unes quantes tècniques per desxifrar
els codis alemanys, inclosa la bomba, una màquina
electromecànica que podia desxifrar el codi de la
màquina alemanya de criptografia  Enigma,  la qual
cosa va afavorir el desenllaç de la guerra que va
acabar  més  aviat  i  no  es  dilata  en  el  temps  i,
conseqüentment, també afavorir que no hi hagués
més  morts.  Va  ser  el  primer  científic  que  va
utilitzar  computadores  amb  aplicacions  a  la
matemàtica.

Tot  i  això,  va  ser  perseguit  el  1952  pel  servei
d'intel·ligència  britànic  a  causa  de  la  seva
homosexualitat. Per no anar a la presó, Turing va
acceptar  sotmetre's  a  un  tractament  d'hormones
que s'utilitzava en aquella època. Turing va acabar
suïcidant-se  el  1954  menjant-se  una  poma  amb
cianur als 41 anys.

The Imitation Game  (  Desxifrant  l'enigma)  és el
títol  de  la  pel·lícula  nord-americana  que  s'ha
estrenat aquest mes de gener i que està basada en
la vida d'aquest  matemàtic que ens resulta força
desconegut  malgrat  la  importància  de  les  seves
aportacions.  El film dura 114 min. I és apte per a
majors  de  7  anys,  una  oportunitat  per  anar  al
cinema amb la família!

La pel·lícula ha estat dirigida per Morten Tyldum  i
produïda  per  Black  Bear  Pictures  i Ampersand
Pictures. El guionista ha estat  Graham Moore i ha
estat  interpretada  per  Benedict  Cumberbatch,
Keira  Knightley,  Charles  Dance,  Matthew  Goode,
Mark Strong ... entre d'altres. El film ha guanyat el
Premi de Cinema de Hollywood 2014, a la categoria
de  Millor  director: Morten  Tyldum,  Millor  actor:
Benedict  Cumberbatch,  Millor  actriu  de
repartiment:  Keira  Knightley  i  Millor  compositor:
Alexandre Cumberbatch.

La pel·lícula  està  basada en  el llibre  Alan Turing
The  Enigma,  una  biografia  escrita  pel  líder  del
moviment gai,  Andrew Hodges,  sobre  la  vida  del
britànic criptògrad Alan Turing.  A la  pel·lícula es
revela la realitat que va envoltar a la persona que
va  fer  possible la  derrota de l'  exèrcit  nazi  a  la
Segona Guerra Mundial.

Turing, que va passar a la història per -en teoria-
ser  la  persona  responsable  de desxifrar  els  codis
secrets  de  l'  exèrcit  alemany,  transmesos  per  la
màquina  Enigma, no va ser tractat com un heroi.
Tot i suposar el major èxit en avantatge tàctica del
conflicte bèl·lic, això no va prevaler sobre les seves
inclinacions  sexuals.  De  retorn  va  ser  jutjat  i
processat  pel  govern  britànic  acusat  de  ser
homosexual. Després de ser avergonyit públicament
i  retirar  les  seves  condecoracions,  va  ser  castrat
químicament i abandonat a la presó on la depressió
va poder amb ell i va acabar enverinant-se amb una
poma plena de cianur. Després de la seva mort , la
seva figura es va convertir  en un exemple per al
col·lectiu gai i la seva lluita pels drets d'igualtat.


