
INVICTUS 
 

 A película centra a súa atención na participación do equipo 

de rugby de Sudáfrica, os springboks, na Copa Mundial de 

Rugby de 1995, que se disputaba naquel país, ocasión que foi 

utilizada polo recentemente elixido presidente da nación, 

Nelson Mandela, para favorecer a reconciliación entre a 

maioría negra, que sufriu durante décadas o apartheid, e a 

minoría branca responsable da imposición das leis 

segregacionistas. 

 

 

 

No teu traballo deben figurar, polo menos, os seguintes aspectos: 

 

-Portada (título, autor/a, algunha imaxe) e índice. 

-Ficha técnica da película Título orixinal, director, intérpretes principais, guión, 

fotografía, música, ano de produción, duración, premios…) 

-O director 

-A obra: síntese do seu argumento 

-Guía de traballo. Guión orientativo para elaborar o comentario: 

 

-Aspectos xerais do contexto do filme: 

-O apartheid (síntese da súa orixe e prohibicións máis destacadas. A 

lexislación implantada en 1950 polo Primeiro Ministro Johannes 

Gerhardus Strijdom) 

-Nelson Mandela (breve biografía) 

 

-Aspectos concretos do filme: 

-Por que a poboación negra non apoiaba á selección surafricana de rugby 

coñecida como os springboks e mesmo prefería que gañasen outras 

seleccións? 

-Como valora a xente do seu equipo a idea de Mandela de apoiar á 

selección nacional? Como reacciona o capitán dos springboks? 

-Ata que punto cres que a fe de Mandela no triunfo contribuíu a que se 

conseguise algo que parecía imposible? 

-Cal era a auténtica intención e finalidade de Mandela apoiando aos 

springboks? 

-Conseguiu Mandela o seu último obxectivo de unir, polo menos 

emocionalmente, ao pobo surafricano por riba da cor da súa pel?  

 

-O factor humano: Nelson Mandela. A película está directamente inspirada na 

novela que con este título escribiu John Carlin e na que, ademais dos aspectos 

https://www.google.com/url?q=http://www.filmaffinity.com/es/film584053.html&sa=U&ei=dEBQU7mAJ4Wq0QWkrIGADA&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNFqtwGkU4p1uLup3cx6MJxD6H3R0g


deportivos, figuran outros que destacan a personalidade do líder surafricano, 

especialmente aos relacionados coa súa capacidade de resistencia e de perdón. Algunhas 

frases da película poden servir para completar a análise do filme, tales como:  

 

-O perdón libera a alma, disipa o temor, por iso é un arma tan poderosa 

(Mandela ao responsable da súa seguridade).  

 

-O poema de William Ernest Henley no que se inspiraba Mandela cando 

estaba no cárcere para seguir resistindo:   

 

Nas terribles poutadas das circunstancias 

nunca me lamentei nin pestanexei. 

Sometido aos golpes do destino 

A miña cabeza está ensanguentada, pero erguida. (…) 

Non importa o estreito que sexa o portal, 

qué cargada de castigos a sentenza, 

eu son o amo do meu destino:  

son o capitán da miña alma. 

 

-Outras secuencias nas que se poña de manifesto a capacidade de perdón e a 

necesidade de reconciliación das que constantemente fala Mandela. 

 

-Valoración persoal da película desde o punto de vista artístico (interpretación, 

ambientación histórica, música, fotografía…). 

 

-Opinión persoal e razoada sobre a película en xeral: interese, amenidade, 

duración, claridade ou confusión do tema tratado, valor como fonte histórica, 

secuencia ou escena a destacar… 

 

-Bibliografía 

 

 AMPLIACIÓN arredor da temática do filme: outras películas e novelas que 

aborden cuestións relacionadas co apartheid en Sudáfrica. 

 

 
 



Na valoración do traballo terase en conta: a calidade e a exposición dos contidos (1 

punto), a presentación da información (0,5 puntos) e as referencias bibliográficas (0,5 

puntos). Para comprobar a eficacia e utilidade da elaboración do traballo, no exame 

terás que responder a unhas breves cuestións formuladas especificamente sobre algún 

dos aspectos que figuran nel. 

Lembra que o prazo de entrega do traballo son as 24 horas do día anterior ao exame se 

o envías por e-mail ou no momento do exame se o realizas en papel. 

 

 


