
   

 

Cinefòrum: “El señor de la guerra” 

 

 

Fitxa tècnica:  

Direcció: Andrew Niccol 

Guió: Andrew Niccol 

Producció: Nicolas Cage, Andrew Niccol i Chris Roberts 

Duració: 122 minuts 

País: EUA 

Any de producció: 2005 

Repartiment: Nicolas Cage, Ethan Hawke, Bridget Moynahan i Jared Leto 

Sinopsi: A través d’una comèdia negra, el film ens mostra una història basada en fets 
reals, en què Yuri Orlov (que representa el paper de Viktor Bout, un traficant d’armes 
condemnat) es trasllada a països on hi ha conflictes actius, sobretot a països africans. 
Així fa negocis amb destacats autòcrates i eludeix un agent de la Interpol, competidors 
del negoci d’armes i clients que el persegueixen. El film se situa en el context de la fi 
de la Guerra Freda, en què l’estoc armamentístic soviètic va ser una font d’ingents 
ingressos per a antics als càrrecs militars corruptes de l’extingida URSS, amb el fusell 
AK-47 com a màxim exponent. 

 

Indicacions pedagògiques:  

Edat recomanada: a partir de 15 anys. 

Indicat per treballar després del taller: Conflictes oblidats o l’oblit dels conflictes 

Objectius pedagògics:  

- Analitzar l’associació entre la venda d’armament i la conflictivitat als països 
del tercer món. 

- Reflexionar sobre els rols i les relacions entre els actors del conflicte. 
- Observar l’efecte de la corrupció en l’aparell estatal. 
- Promoure la importància de tractats internacionals que regulen comerços 

com els de l’armament. 
 
 



   

 

Claus de treball per al professorat: 

- Tal com es diu a la pel·lícula: “Tras la caída del muro solo en Ucrania se 
robó un total de 32.000 millones de dólares en armas. Armas que volvieron 
a venderse. Uno de los mayores atracos del siglo XX.”  

- En alguns països s’intercanviaven armes per minerals com diamants. 
- Els membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides són els 

principals exportadors d’armament al món. 
- Els recursos econòmics de Bout eren tan elevats que per eludir els controls 

creava i era el propietari de setze aerolínies que emprava per traslladar 
l’armament en els seus negocis. 

- S’allibera Yuri Orlov al final del film per la importància que comportava en 
l’encobriment de les vendes d’armament dels Estats Units. 

- El personatge de Yuri Orlov mostra el cantó mes fosc de la naturalesa 
humana. 

- El llibre “El mercader de la muerte” va ser la base documental del film. 
 

Preguntes per al debat i la reflexió: 

- Considereu lícita la venda d’armament a països en conflicte (s’hauria de 
permetre)? 

- Cerqueu, compareu i reflexioneu sobre mapes io dades de països en 
conflicte i vendes d’armes.ii 

- Quin rerefons amaga la venda dels diamants de sang? Quins actors hi 
participen? Quins efectes té al país? 

- Com penseu que es podria regular la venda d’armes? Coneixeu tractats 
internacionals que regulin el comerç d’armes? 
 

                                                           
i Entre més, podeu trobar mapes sobre conflictes a l’Observatori de Conflictes i Construcció de Pau de l’Escola de 
Cultura de Pau de la UAB. 
ii Entre més, podeu trobar informació sobre la venda d’armes a http://www.centredelas.org 
 


