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PEL · L ÍCU LA  RECO M A N A D A  

Programa per al desenvolupament 
de les fortaleses del caràcter 

SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: Invictus 

Director: Clint Eastwood 
Any: 2009 
Durada: 134 minuts  
Producció: USA 
Gènere: Drama històric 
 
SINOPSI 
El 1990, després de ser posat en llibertat, Nelson Mandela arriba a la Presidència del seu 
país i decreta l'abolició de "l’Apartheid" just en el moment en què la separació racial és 
màxima. 

El seu objectiu era portar a terme una política de reconciliació entre la majoria negra i la 
minoria blanca. El 1995, la celebració a Sud-àfrica de la Copa del Món de Rugbi, i en concret 
l'equip de la selecció nacional, els "Springboks", va ser l'instrument utilitzat pel líder negre 
per construir la unitat nacional.. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 
“El rugbi és un joc molt rude, gairebé tan rude com la política” 
“Sempre he tractat de liderar donant l'exemple” 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Al principi de la pel·lícula, quines diferències veus entre el grup de nois blancs i el de 

nois negres que juguen a rugbi quan passa en Mandela ? Vesteixen igual?, mostren les 
mateixes emocions? Què et suggereix la carretera que els separa?; fins i tot les tanques 
que delimiten els seus respectius camps de joc són diferents; què pot indicar això? 

2. Per què Mandela decideix salvar l'equip de rugbi? Què representa l’equip de rugbi per 
als sud-africans negres al començament de la pel·lícula, i com canvia això al llarg de la 
pel·lícula? 

3. Què volen dir els companys de rugbi de Pienaar quan diuen que el nou himne nacional 
és una "cançó terrorista"? Què ensenya la pel·lícula als espectadors sobre la història de 
Sud-àfrica? 

4. El poema "Invictus" es fa referència i es llegeix més d'una vegada a la pel·lícula. Què 
creus que significa el poema i per què Mandela el dona a Pienaar? 


