LLIBRES I PEL·LÍCULES
THE FIRST GRADER
Direcció: Justin Chadwick

A causa d’una notícia
ra
radiofònica en què s’an
nuncia que el govern
d
de Kenya promet una
e
educació gratuïta per a
to
tothom, a una petita i
aallunyada escola arriba
u
un sol·licitant que caussa sorpresa; en una mà
p
porta el retall d’un diari
e
en què s’explica aquesttaa notícia i a l’altra mà
porta una carta. És en Maruge, un vell veterà
Mau Mau que als seus 86 anys vol aprendre
a llegir una carta que ha rebut en aquesta
última etapa de la seva vida. Antic lluitador
per l’alliberament del seu país de la dominació britànica, en Maruge sent que ha de tenir
l’oportunitat de rebre una educació que se li
ha negat durant tant de temps, tot i que això
signifiqui seure en una aula al costat de nens
de sis anys d’edat. Impressionada per la seva
perseverança, la mestra Jane Obinchu recolza
la seva lluita per ser admès, i junts s’enfronten
a la ferotge oposició dels pares i funcionaris
que veuen amb ulls estranys l’admissió a l’escola d’un home vell.

Es veu que el procés de filmació de la pel·lícula
va ser extraordinari, ja que els nens que hi
apareixen mai havien estat davant una càmera. La seva participació en el rodatge va ser
una experiència totalment nova per a ells, i la
pantalla capta a la perfecció el seu entusiasme i energia.
The First Grader és una reconfortant i inspiradora història real de la lluita d’un home, una
lluita per les seves creences i pel que ell creu
que és el seu dret, una lluita per superar les
càrregues del seu passat. És un testimoni de
la força transformadora de l’educació i de la
importància de salvaguardar des dels estaments oficials una infraestructura que faciliti,
sostingui i potenciï l’educació de tota la població, ja que, tal com es diu en una seqüència, “l’aprenentatge no acaba fins que no tens
terra sobre el pit”. És, en definitiva, una pellícula que també haurien de veure obligatòriament els governants i polítics, que estan fent
en l’actualitat just el contrari del que predica
The First Grader.
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Fitxa tècnica

Títol original: The First Grader
Any: 2010
Durada: 103 minuts
País: Regne Unit
Director: Justin Chadwick
Guió: Ann Peacock
Música: Alex Heﬀes

Actors: Naomie Harris, Tony Kgoroge, Sam
Feuer, Nick Reding, Oliver Litondo, Vusi Kunene
Producció: Sixth Sense Productions, Origin
Pictures, BBC Films, Blue Sky Films, Lipsync
Productions, UK Film Council, Videovision
Entertainment
Gènere: Drama
Web oficial: www.thefirstgrader-themovie.com
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