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PREMIOS
a

Festival de Cannes 1985
Mellor Actriz, Premio Ecuménico
Festival de Toronto 1985
Mellor Película (Premio do Público)
Festival de Berlín 1986
Premio Interfilm Premio Otto Dibelius
Premios Oscar 1985
Mellor Película de Fala Non Inglesa 
Premios Globos de Ouro 1985
Mellor Película de Fala Non Inglesa
Premios David di Donatello 1986
Mellor Actriz Estranxeira    

SINOPSE
a

Bos  Aires,  1983.  Nos  últimos  anos
da  ditadura  militar  arxentina,  Alicia,
unha acomodada profesora de histo-
ria,  comeza  a  tomar  conciencia  do
ocorrido nese período. As súas sos-
peitas sobre os escuros asuntos do
seu marido e unha Avoa de Praza de
Maio que busca á súa neta son os
motivos que a levan  a reformularse
“a historia oficial”. 

NOTAS DA PELÍCULA

A  historia  oficial  está  baseada  nos
feitos políticos reais que tiveron lugar
en Arxentina despois de que a rea-
ccionaria xunta militar de Jorge Ra-
fael Videla asumise o poder o 24 de
marzo de 1976.  Durante o goberno
da xunta, suspendeuse o parlamen-
to;  prohibíronse sindicatos,  partidos
políticos  e  gobernos  provinciais;  e,
no que se coñeceu como a Guerra
Sucia,  desapareceron da sociedade
entre 9.000 e 30.000 persoas consi-
deradas “subversivas” de esquerdas.
a

Como moitos  outros  cidadáns  pro-
gresistas do país, a actriz Norma Ale-
andro viuse obrigada a exiliarse du-
rante este período por ameazas. Via-
xou primeiro  a Uruguai  e logo a Es-

paña.  Regresou  despois  da  caída
do goberno militar en 1983. Puenzo,
sen coñecer a actriz, empeñouse en
que era a única capaz de interpretar
o papel de Alicia; a pesar do medo
que tiña,  ela aceptou por conside-
ralo unha obriga moral.
a

Nun principio, Puenzo, temendo po-
la súa seguridade, pretendía rodar a
película en segredo, usando cáma-
ras ocultas de 16 mm. A película foi
filmada  sen  financiamento  do  Es-
tado (toda a preprodución realizou-
se  baixo  a  ditadura),  con  achegas
persoais  do  equipo  de  produción.
Puenzo  desenvolvera  unha  exitosa
carreira como publicista. O seu pro-
dutor,  Marcelo  Piñeyro,  tamén  do
mundo  publicitario,  converteríase
despois nun exitoso cineasta. O as-
pecto técnico da película estivo nas
experimentadas mans do equipo co
que  Puenzo  traballaba  en  publici-
dade.  Entre  eles  estaría  Félix
“Chango” Monti,  un dos máis des-
tacados directores de fotografía ar-
xentinos, cuxo talento e capacidade
para  adaptarse  ao  orzamento  e  á
estética foron esenciais para conse-
guir que a historia impactase.
a

A película rodouse integramente na
cidade de Bos Aires, na súa maior
parte na casa que Puenzo compar-
tía  coa súa esposa,  Nora  Rousse-
aux, e os seus fillos. O seu estudio
profesional  converteríase  no  local
de reunión das Avoas de Praza de
Maio.  Filmáronse  congregacións
reais deste grupo, que desde finais
dos anos 70 se uniron para buscar
xustiza  polas  persoas  desapareci-
das da ditadura militar. Para poder
gravar esas imaxes, Puenzo e o seu
equipo conseguiron  credenciais  de
prensa e fixéronse pasar por xorna-
listas.

A historia oficial foi unha as primeiras
películas en facerse en Arxentina tra-
la caída en 1983 do último ditador, o
xeneral  Leopoldo Galtieri,  e  do seu
réxime autocrático. Estes filmes tra-
tan con franqueza a represión, a tor-
tura  e  as  desaparicións  durante  a
Guerra  Sucia.  Entre  eles  destacan
Non haberá máis penas nin esquece-
mento (1983)  e  A  noite  dos  lapis
(1986). Outros, como Verónico Cruz:
A débeda interna (1988), usaron me-
táforas  para  insinuar  cuestións  so-
ciopolíticas máis amplas.
a

A película estaba en condicións para
estrearse en 1984, pero o mercado
local estaba saturado de títulos po-
líticos. Os problemáticos fracasos de
Asasinato  no  Senado  da  Nación e
Cuarteis de inverno levaron a Puenzo
a cambiar a data de estrea e pasala
á Semana Santa de 1985.
a

A  película  foi  gañadora  de  moitos
premios  nacionais  e  internacionais,
entre eles o Oscar á Mellor Película
de Fala Non Inglesa por primeira vez
na historia  de  Latinoamérica  (a  se-
gunda foi  O segredo dos seus ollos)
e o segundo Globo de Ouro á Mellor
Película de Fala Non Inglesa para Ar-
xentina despois do obtido por A mu-
ller das camelias. É o único filme ar-
xentino que gañou ambos premios.
a

O premio de Hollywood foi unha no-
va  lombeirada  para  a  película,  xa
que a xente volveu achegarse ás sa-
las para vela, duplicando a súa reca-
dación.  Así, na asúa carreira inicial o
filme contou con 1.720.000 especta-
dores  (890.000  na  súa  estrea  e
820.000 na súa re-estrea ao gañar o
Oscar). O filme volvería re-estrearse
o 24 de marzo de 2016 en cinemas,
presentando unha versión restaurada
por mor do 40º aniversario do golpe
de estado. 

Vindeira sesión, venres 30: Benvidos a Belleville · Sylvain Chomet


