
CINE E ACTUALIDADE: OS NOVOS CONFLITOS 
BÉLICOS E A SUPREMACÍA DOS EE UU1 

Os acontecementos de actualidade son, en diversas ocasións, fontes de inspiración para 
os directores e guionistas de cine. Moitas veces, a súa visión deses acontecementos está 
condicionada polos seus particulares puntos de vista ou están ao servizo dunha 
determinada postura ou causa, e poden servir de propaganda ideolóxica en defensa da 
actuación dun país ou dun determinado grupo social. 

Unha desas películas que recolle un acontecemento recente e que no fondo defende o 
papel desempeñado nel polos EE UU é Black Hawk derrubado, na que se narra desde a 
óptica norteamericana a batalla de Mogadixo acontecida en 1993 en medio do caos e a 
guerra civil que asolaba Somalia1. 

A PELÍCULA: BLAC HAWK DERRUBADO 

1. FICHA TÉCNICA 

- Título orixinal: Black Hawk Down  

- Director: Ridley Scott 

- Intérpretes principais: Josh Hartnett (sarxento Matt Eversman do 
comando Rabger), Ewan McGregor (John Grimes do comando 
Ranger), Tom Sizemore (tenente coronel Danny McKnight do 
comando Ranger), Eric Bana (sarxento Norm Hooten das Forzas 
Delta), Sam Shepard (xeneral de división William F. Garrison), 
Gabriel Casseus (Mike Kurth do comando Ranger) 

- Guión: Ken Nolan e Steve Zaillian, sobre o libro homónimo de Mark Bowden 

- Fotografía: Slawomir Idziak 

- Música: Hans Zimmer, Jeff Rona, Mel Wesson 

- Nacionalidade: Norteamericana 

- Ano de producción: 2001 

- Cor 

- Duración: 144 minutos 

- Premios: Oscar: á mellor montaxe e ao mellor son en 2002  

 

                                                             
1 Material extraído do libro de X. Alfeirán e A. Romero. Historia contemporánea e cine. A Coruña, Baía 
Edicións, 2004. 



2. SINOPSE 

O filme recrea un feito real ocorrido en 
Somalia o domingo 3 de outubro de 
1993 cando as tropas norteamericanas 
de elite destinadas naquel país africano 
debían realizar unha misión que, en 
principio, non presentaba excesiva 
complicación. Tratábase de deter a 
varios colaboradores directos do 
ditador somalí Mohammad Farah Aidi 

que, segundo as informacións coas que contaba o mando militar norteamericano, 
estaban escondidos nun edificio de Mogadixo, a capital somalí. Pero a operación 
complicouse pola tenaz resistencia ofrecida polos membros da guerrilla de Aidi; dous 
helicópteros Black Hawk foron derribados e os soldados norteamericanos tiveron que 
combater duramente para saír do cerco ao que foron sometidos. A misión converteuse 
nun dos peores pesadelos sufridos polo exército norteamericano desde a guerra de 
Vietnam: 18 falecidos, 73 feridos e un piloto capturado foron as súas baixas; a cambio, 
centos de somalís morreron nos combates. A película, do máis puro estilo do xénero 
bélico, ademais de mostrar a violencia da guerra, evidencia as consecuencias derivadas 
dos errores estratéxicos e da excesiva confianza na superioridade armamentística, ao 
tempo que cae na apoloxía do papel no mundo dos norteamericanos, tratados como 
heroes e defensores da xustiza e dos valores democráticos. 

3. O DIRECTOR 

Ridley Scott (Northumberland, Inglaterra, 1937 - ) comezou o seu traballo no ámbito 
das artes cinematográficas como director de series e programas da cadea de televisión 
BBC e, pouco despois, montou a súa propia productora coa que realizou numerosos 
anuncios publicitarios. A súa primeira película, Os duelistas (1977), obtivo o primeiro 
premio do xurado do Festival de Cannes, iniciando así unha carreira chega de premios e 
recoñecementos. O thriller fantástico Alien, o oitavo pasaxeiro (1979) foi un gran éxito 
de público co que o director británico namorou aos amantes do cine de ciencia ficción e 
terror, de igual modo que Blade Runner (1982) converteuse rapidamente en punto de 
referencia básico para o cine fantástico dos anos posteriores. Logo, abordou unha ampla 
temática que vai desde a fantasía en Legend (1985), unha visión persoal de Toquio en 
Black Rain (1989) ou a defensa feminista en Thelma e Louise (1991) coa que obtivo a 
súa primeira nominación ao Oscar como mellor director. Menos éxito mereceron 1492, 
a conquista do paraíso (1992) e A tenente ÓNeill (1998); aínda que recuperou o favor 
do público con Gladiator (2000), Hannibal (2001) e Black Hawk derrubado (2001). 
Boas críticas recibiron tamén Os impostores (2003), O reino dos ceos ( 2005), American 
Gangster (2007) e Rede de mentiras (2008) e menos positivas para Robin Hood (2010), 
Prometeo (2012) e O conselleiro (2013). 

 



4. CONTEXTO TEMPORAL DA TEMÁTICA DO FILME 

1960 

- Independencia de Somalia, formada pola fusión dos antigos protectorados 
inglés de Somalilandia e italiano de Somalia. Existe unha gran homoxeneidade 
étnica, relixiosa, lingüísitica e cultural, pero os somalís están divididos en 
diferentes clans, en ocasións duramente enfrontados entre eles. 

1967 

- Shermarke dá un golpe de Estado, derrocando ao presidente Aden Abdullah 
Osman Daar. 

1969 

- Shermarke é asasinado por un soldado dun clan rival. No medio da confusión, 
o xeneral Mohamed Siad Barre toma o poder como presidente dunha xunta 
militar. Barre iniciou unha serie de reformas de carácter socialista e nacionalizou 
a maior parte da infraestructura económica de Somalia. 

1974 

 - Anos de secas levaron a fame a case todo o país (1974-1975). 

1977 

- Siad inicia a guerra contra Etiopía para facerse co territorio de Ogadén, 
habitado por somalís. O conflicto mestúrase coas rivalidades da Guerra fría entre 
as grandes potencias. Reversión de alianzas: a URSS decide apoiar ao réxime 
marxista de Etiopía fronte ao seu tradicional aliado somalí. 

1978 

- Os etíopes, coa axuda da URSS, derrotan ás tropas somalís e recuperan 
Ogadén. Centos de miles de somalís que vivían en Ogadén emigran como 
refuxiados cara a Somalia por temor ás represalias. EE UU proporciona axuda 
militar a Somalia a cambio da utilización da base militar de Berbera. Tras a 
derrota, o réxime de Siad Barre marxina e explota aos  clans rivais. 

1981 

- Desterrados somalís do clan Issaq fundan en Londres o Movemento Nacional 
Somalí, opositor a Barre. 

1988 

- Rebelión no norte de Somalia dos Issaq. Tropas do goberno masacran aos 
rebeldes e destrúen aldeas enteiras. Novos desprazamentos de refuxiados. 



1989 

- Alianza de diversos grupos opositores contra Siad Barre. Xeneralización do 
enfrontamento armado. A guerra e a fame causan miles de mortos e desprazados. 
Cese da axuda norteamericana. 

1991 

- Fin do goberno de Siad Barre que fuxe cara ao exilio. Os enfrontamentos entre 
clans rivais provocan o afundimento do Estado. O país quedou dividido en 
rexións controladas por distintas faccións e clans. A zona do noroeste, a antiga 
colonia británica dominada polo clan Issaq, establece un goberno independente, 
recobrando o nome de Somalilandia. Mogadixo cae inicialmente baixo o control 
do Congreso Somalí Unido apoiado polo clan Hawiye e dirixido por Alí Mahdi 
Mohamed. Tras duros enfrontamentos entre distintas faccións, a capital quedou 
en mans do xeneral Mohamed Farah Aidid da Alianza Nacional Somalí. A 
anarquía se estende por todo o sur do país, que cae baixo o poder de distintos 
señores da guerra. Na zona de Somalilandia, o goberno secesionista logra 
establecer unha administración propia e permanecer en relativa calma. 

1992 

- Somalia padece unha grave crise humanitaria a consecuencia da fame e a 
guerra entre os diferentes clans. A opinión pública ve favorable unha 
intervención para asegurar o reparto da axuda. A ONU envía cascos azuis a 
Somalia (ONUSOM) para supervisar o alto o fogo entre as faccións enfrontadas. 
Ante o deterioro da situación, o presidente dos EE UU, George Bush, decide 
intervir enviando soldados norteamericanos a Somalia. A operación, 
denominada Restaurar a esperanza, foi autorizada pola ONU, pero non recibiu o 
consentimento de ningunha das partes enfrontadas. O obxectivo da operación era 
garantir a chegada de subministros de alimentos para a poboación e desarmar ás 
faccións rivais, pero tamén reconstruír o país e dotalo dunha nova estructura 
política, propósitos que causaron a desconfianza e oposición dos distintos xefes 
militares. A forza de paz estaba formada por 28.000 soldados de distintos países, 
sendo os máis numeroso os dos EE UU. A misión humanitaria para combater a 
fame mestúrase coa misión militar e política. 

1993 

- Maio: Mohamed Ibrahim Egal proclamado presidente de Somalilandia; a 
Comunidade internacional no recoñece a independencia desa zona. 

- Xuño: Morren 24 cascos azuis paquistanís nunha embocada. Por presión dos 
EE UU, a ONU emite unha orde de captura contra Aidid, principal señor da 
guerra en Mogadixo e no centro e sur do país, considerado responsable da 
matanza. Ponse prezo á súa cabeza. 



 - Xulio: Morren 3 cascos azuis italianos na zona norte de Mogadixo. 

- Agosto: Morren 4 cascos azuis norteamericanos en Mogadixo nunha 
emboscada atribuída aos partidarios de Aidid. As forzas da ONU intensifican a 
busca de armas na capital, incrementándose os enfrontamentos. EE UU envía 
400 soldados ranger coa misión de capturar a Aidid. 

- Setembro: Morren 7 cascos azuis nixerianos e 2 italianos en Mogadixo. 
Violentos enfrontamentos na capital entre cascos azuis e milicianos que custaron 
a vida a máis dun centenar de persoas. Aidid declara que “a mellor solución para 
o seu país é deixar que os somalís resolvan sós os seus problemas”. EE UU 
fracasa no nos diversos intentos de capturar a Aidid. 

- 1 de outubro: As guerrillas de Aidid atacan o cuartel xeral da ONU en 
Mogadixo. A ONG Médicos Sen Fronteiras decide abandonar Somalia ante as 
dificultades que teñen para realizar o seu traballo. 

- 3 e 4 de outubro: Tropas de elite norteamericanas, apoiadas por helicópteros, 
penetran na zona do mercado de Bakara de Mogadixo controlada polas milicias 
de Aidid, tentando capturalo. Na operación atoparon cunha forte resistencia; no 
curso dos combates dous dos seus helicópteros Black Hawk foron derrubados, 
18 soldados morreron e 73 foron feridos. Un dos pilotos abatidos foi capturado 
polas milicias de Aidid e os cadáveres de dous soldados norteamericanos foron 
arrastrados polas rúas e esnaquizados pola multitude. Entre os somalís houbo 
unhas 500 vítimas e un milleiro de feridos. 

- 5, 6 e 7 de outubro: Indignación nos EE UU pola derrota e as imaxes dos seus 
soldados mortos e capturados. O presidente Bill Clinton autoriza o envío de 
novas tropas e material bélico a Somalia co obxectivo de pór fin ao caos reinante 
e acabar coas milicias hostís de Aidid. O total de tropas de EE UU en Somalia 
será duns 10.000 soldados, fronte aos 4.000 que había. Anuncia tamén que 
estarán baixo o mando norteamericano e non da ONU e que a súa retirada está 
prevista para marzo de 1994. 

- 8, 9, 10, 11 e 12 de outubro: EE UU modifica a súa estratexia, tentando buscar 
a negociación cos distintos señores da guerra somalís. Robert Oakley, 
representante especial norteamericano para Somalia, inicia conversacións 
encamiñadas a conseguir un alto o fogo coas distintas faccións, incluída a de 
Aidid, e negociar o reparto do poder e o futuro do país. Pola súa parte Aidid 
propón o cese das hostilidades e apertura de diálogo para buscar a 
reconciliación. 

- 15 de outubro: Aidid libera ao piloto norteamericano capturado e a un casco 
azul nixeriano como xesto de boa vontade. 

- 20 de outubro: As forzas da ONU liberan a Mohamed Nur Gutale, colaborador 
de Aidid, buscando unha achegamento e a solución pacífica do conflito. 



- 22 de outubro: Fortes protestas nas rúas de Mogadixo dos seguidores de Aidid 
pola presenza do secretario xeral da ONU Butros Gali. Os clans que loitan en 
Somalia polo poder acusan á ONU de cambiar a inicial misión humanitaria por 
unha misión militar e policial. 

- 25 de outubro: Enfrontamento, con numerosos mortos e feridos, nas rúas de 
Mogadixo entre os partidarios de Alí Mahdi Mohamed, que controla o norte da 
cidade, e os de Mohamed Farah Aidid, que controla o sur. Os Cascos Azuis non 
interveñen. 

- 17 e 18 de novembro: A ONU suspende a captura de Aidid para facilitar unha 
solución ao conflito e prorroga ata o 31 de maio o mandato dos Cascos Azuis en 
Somalia. O xeneral rebelde Aidid reaparece en público en Mogadixo, sendo 
aclamado por centos dos seus seguidores. 

1994 

- As tropas americanas e europeas abandonan Somalia. O país seguiu en mans 
dos señores da guerra. 

1995 

 - Os cascos azuis que quedaban en Somalia abandona o país. 

1996 

- Hussein Mohamed Aidid, sae elixido polos seus seguidores presidente de 
Somalia á morte de seu pai. As súas tropas controlan unha gran parte do centro e 
sur de Somalia. O xeneral Morgan controla a rexión de Kismaio. Omar Haji 
Massale controla o extremo sur. Abdullalí Yussuf Ahmed preside o Puntland e 
Mohamed Ibrahim Egal segue como presidente de Somalilandia. 

1997 

- Acordo do Cairo asinado por todas as faccións, excepto a que controla 
Somalilandia, para formar un goberno de unión nacional. As negociacións son 
lentas e os enfrontamentos e discrepancias entre as faccións son continuas. 

2004 

- Tras numerosos fracasos e negociacións, as distintas faccións chegan a un 
acordo en Nairobi (Quenia) sobre o reparto do poder e o numero de 
parlamentarios que lle corresponde a cada clan. Somalilandia, que ten creado as 
súas propias institucións e leis, non acepta o acordo e segue buscando o 
recoñecemento internacional á súa autoproclamada independencia. 

 

 



5. OUTRAS PELÍCULAS 

Os temas relacionados coa nova organización do mundo sen bloques tras a fin da Guerra 
fría, o poderío militar norteamericano, os novos conflitos bélicos (guerra do Golfo, 
guerras de Iugoslavia, guerras de África...), a pobreza e miseria en que viven millóns de 
persoas fronte á opulencia e tiranía dos poderosos... son aspectos directamente 
relacionados coa película obxecto de análise e que teñen sido abordados polo cine máis 
actual en varias ocasións. Na seguinte selección de títulos figuran algúns dos máis 
interesantes para relacionar un aspecto concreto como o abordado por Black Hawk 
derrubado con outros que nos mostran diferentes realidades da segunda metade do 
século XX e comezos do XXI. 

- Antes da choiva. 1994. Dirixida por Milcho Manchevski, relata tres historias de amor 
marcadas pola violencia da guerra entre Macedonia e Albania no contexto xeral das 
guerras nacionalistas da zona balcánica. O filme, rodado nos mesmos días en que 
Macedonia alcanzaba a independencia, mostra as múltiples tensións existentes na zona 
por cuestións étnico-relixiosas e as dificultades para superalas. 

- A estratexia do caracol. 1994. Dirixida por Sergio Cabrera, presenta a miseria e 
desesperación dos veciños dun dos barrios máis pobres da cidade colombiana de 
Bogotáluchan que intentan evitar o derribo da casa onde viven, propiedade dun 
millonario sen escrúpulos. Para defenderse contra os policías e os xuíces, organizan 
unha estratexia orixinal que idea e dirixe don Xacinto, un vello anarquista español. 
Aínda que os veciños saben que a loita contra os corruptos e os especuladores está 
practicamente perdida, non se desaniman e están dispostos a facer todo o que sexa 
preciso para defender a súa dignidade. 

- Tres reis. 1999. Dirixida por David O. Russel. Ao final da I Guerra do golfo, un grupo 
de soldados norteamericanos descubre a existencia dun cargamento de ouro roubado a 
Kuwait e decide internarse en territorio iraquí para facerse con el. En ton irónico, 
amargo e crítico, o filme narra as peripecias dese grupo e o desamparo no que quedou a 
poboación civil iraquí chii que se revelou contra Sadam Hussein. 

- En terra de ninguén. 2001. Dirixida por Danis Tanovic, relata a historia de dous 
soldados, Ciki e Nino, un bosnio e un serbio atrapados na guerra de Bosnia de 1993. Os 
dous tratan de buscar unha solución, conseguindo o apoio dun sarxento dos Cascos 
Azuis da ONU. A situación, que non debía pasar de ser case unha anécdota no conxunto 
da guerra acaba por se converter nun show mediático de carácter internacional por obra 
da cobertura informativa que lle dan os medios de comunicación. 

- Farenheit 9/11. 2004. Dirixida por Michel Moore. Filme de carácter documental 
estreado en cine no que se fai unha crítica á política do presidente George W. Bush na 
súa loita contra o terrorismo internacional e no desenvolvemento da guerra de Iraq. 

 

 



6. CINE, HISTORIA E LITERATURA 

Desde a Segunda Guerra mundial, é moi frecuente a presenza de periodistas e 
corresponsais que cobren o conflito enviando crónicas aos distintos medios de 
comunicación. En moitas ocasións relatan e novelan as experiencias pasadas, 
constituíndo as súas obras unha fonte fundamental de información. Entre as que se 
refiren a contextos posteriores á caída do muro de Berlín, podemos mencionar: 

- Peter DICKINSON. A miña nai é a guerra. 1990. Novela de aventuras destinada á 
lectura de adolescentes que recrea con acerto o marco sociopolítico do poscolonialismo 
africano. O protagonista, un neno-soldado, non coñece outra vida que a da guerrilla; por 
iso, cando parece que a guerra remata, teme ao futuro. Pero a guerra no seu país rebrota 
como un incendio nun monte, de modo que retorna á súa vida pasada; desenterra o fusil 
e corre a liberar a seu pai.  

- Mark BOWDEN. Black Hawk derrubado: a historia da guerra moderna. 1999. 
Relato do periodista norteamericano no que se 
basea a película do mesmo título. É unha 
dramática narración que reproduce a terrible 
experiencia do domingo 3 de outubro de 1993 
en Mogadixo vista a través dos ollos dos xoves 
soldados combatentes. O autor documentouse 
sobre o tema a través de entrevistas, 
retransmisións radiofónicas e imaxes daqueles 
días, logrando unha obra de forte realismo e 
vivacidade narrativa.  

- Arturo PÉREZ-REVERTE. Territorio comanche. 1994. Obra na que lembra as súas 
experiencias na guerra de Bosnia como corresponsal. Existe versión cinematográfica 
realizada polo director Gerardo Herrero en 1996. 

Como estimulo para a lectura, recóllense uns anacos da obra de Arturo Pérez-Reverte 
sobre a guerra de Bosnia: 

- Lémbraste de Kukunjevac? - preguntou por fin, como se non viñese a conto. 

Pero Barlés sabía que si viña a conto. 

Kukunjevac foi no 91, durante a ofensiva croata para capturar o pobo serbio. Eran os 
tempos nos que un chegaba a carón dos soldados, dicía ola, moi boas e poñíase a 
traballar sen máis trámites. Un batallón de seiscentos homes avanzaba en dúas 
ringleiras a ambos lados da estrada, percorrendo os catro quilómetros que os 
separaban do pobo. Era a forza de ataque, a vangarda, e todos sabían que lles 
agardaba algo duro; a pesar de que eran mozos, ningún mostraba ganas de rir nin de 
facer bromas cando Márquez botou a Betacam ao ombro e comezou a traballar. Ao 
comezo finxía rodar, para que se acostumasen e mostrasen confianza, naturalidade. A 
iso chamaba traballar con película inglesa. Pero aquel día non fixo falta. Ao caeren as 



primeiras bombas, algúns sacaron rotuladores e bolígrafos para apuntarse, mentres 
camiñaban, o grupo sanguíneo no dorso de mans e antebrazos. 

Kukunjevac foi a guerra de verdade. O día era gris, con algo de brétema sobre os 
campos verdes e as granxas que ardían a distancia. A medida que se aproximaban ao 
lugar cesaban as conversacións e os comentarios, ata que todos gardaron silencio e só 
se oía o ruído dos pasos sobre a grava da estrada. Barlés lembraba a Márquez 
camiñando na ringleira que ía pola dereita, un paso tras outro, a cámara ás costas e a 
cabeza baixa, mirando as botas do soldado que o precedía; absorto nos seus 
pensamentos ou concentrado coma un guerreiro antes do combate. E en realidade 
tratábase exactamente diso. Ás veces Márquez parecía un samurai túzaro e solitario 
que se bastaba a si mesmo sen necesitar un só amigo no mundo. Quizá todo canto os 
homes botan en falta, aquilo que lles fai poñer un pé diante do outro e largarse, el 
atopábao na guerra. 

Kukunjevac foi tan duro como esperaban; incluso máis. En cabeza ía unha sección de 
“cebras”, tropas de elite co pelo rapado a franxas que acostumaban cubrirse a faciana 
con verdugos durante o combate. A técnica era simple: chegaban a unha casa, sacaban 
á xente agachada no soto a punta de fusil, facíano camiñar diante como escudo 
humano, e as casas comezaban a arder a ambos lados da estrada. Un dos cebras veu 
cara a Márquez para soltarlle un ameazador “no pictures” cando viu que filmaba aos 
civís, así que o resto das imaxes tivo que tomalas a escondidas, coa cámara na cadeira 
e como se non estivese rodando nada. 

Barlés sempre lembraría Kukunjevac a través das imaxes de Márquez; as que máis 
tarde, na sala de montaxe de Zagreb, os equipos doutras televisións acudiron a ver nun 
impresionado silencio. O grupo de civís que camiñaba en vangarda cos brazos en alto, 
estreitábanse uns contra os outros como un rabaño asustado. Soldados disparando a 
refoladas co fondo das casas en chamas. A estrada inclinada, pois ás veces Márquez 
non podía estabilizar ben a cámara, con soldados protexéndose tras un brindado que 
move o canón á dereita e á esquerda mentres avanza. Outra vez o rabaño asustado e 
gris, ao lonxe, en cabeza. O fungo de fume negro dunha explosión próxima. O soldado 
xove que berra nun portal, alcanzado no ventre, e aquel outro en estado de shock 
mirando á cámara con ollos vidrosos mentres lle taponaban, ou intentaban facelo, a 
intensa hemorraxia da femoral desangrada. E o campesiño con roupas civís, moi xove, 
a quen un cebra enmascarado interroga dándolle labazadas que lle fan mover a cara 
dun lado para o outro mentres mexa por si de puro terror, cunha mancha húmida e 
escura estendéndose, cara á abaixo, pola perneira do pantalón.  

Kukunjevac foi a guerra de verdade, e non existe Hollywood capaz de reconstruír 
aquilo: o ceo gris, os soldados movéndose pola estrada, as casas ardendo. E a 
sensación de perigo, inmensa tristura, soidade, que transmitía a imaxe lixeiramente 
torcida da cámara de Márquez. Barlés lembrábao camiñando entre os soldados coa 
Betacam na cadeira, inexpresivo, as aletas do nariz dilatadas e os ollos entornados, 



saboreando a guerra. E tiña a certeza absoluta de que ese día, en Kukunjevac, Márquez 
fora feliz. 

Arturo PÉREZ-REVERTE. Territorio comanche. 1994 

 

GUÍA DE TRABALLO 

1. OBXECTIVOS 

- Relacionar acontecementos históricos de actualidade coa súa versión cinematográfica. 

- Comprobar, mediante consulta de fontes periodísticas, a adecuación á realidade da 
versión fílmica. 

- Manexar fontes de información coetáneas dos 
feitos analizados. 

- Realizar un traballo sobre un conflicto actual a 
partir das fontes de información proporcionadas 
pola prensa, a película e internet. 

- Desenvolver unha visión crítica sobre o papel 
das guerras na actualidade. 

2. DESEÑO E APLICACIÓN DA ACTIVIDADE 

O criterio seguido para a selección desta película está directamente relacionado co 
obxectivo da actividade: que o alumnado, logo de vela na aula, realice unha pequena 
investigación sobre os acontecementos históricos dun conflito bélico actual: a guerra 
de Somalia. Un dos obxectivos é precisamente que o alumnado estableza esa relación 
entre as noticias coetáneas dos acontecementos narrados coa visión e o tratamento que 
deles pode facer o cine, así como a visión máis ou menos imparcial do director do filme. 
Para que isto poida ser abordado polos alumnos, cómpre que se trate de temas de certa 
proximidade cronolóxica para que poidan ser constatados na prensa de fácil acceso nas 
hemerotecas locais ou a través de Internet. E, neste sentido, o título seleccionado 
permite realizar o traballo con facilidade, por canto se pode limitar a busca de 
información a un curto período de tempo. 

 

No caso deste modelo, os pasos a seguir son: 

1º. Presentación e proxección do filme. 

2º. Breve explicación do contexto histórico da guerra de Somalia por parte do 
profesorado. 

3º. Entrega do material de traballo ao alumnado. 



4º Realización polo alumnado dunha breve investigación limitada ás datas 
inmediatamente anteriores e posteriores ao acontecemento no que se centra a película 
para, como balance final, realizar un traballo sobre un conflicto actual: a guerra de 
Somalia. 

5º Ampliación da información e do contexto da temática da película a través da análise 
e estudio do panorama internacional xurdido despois da fin da Guerra fría e a 
consolidación da supremacía dos EE UU. Na Internet podes consultar páxinas web e 
documentais sobre o tema como: http://www.youtube.com/watch?v=MggS2OaWRRw 

6º. Valoración e posta en común. 

 

3. ASPECTOS A TRABALLAR 

Coa finalidade de facilitar o labor do alumnado, e tendo en conta que para a maioría 
será a primeira vez que realicen este tipo de traballo, convén orientalo delimitando tanto 
a busca de información como a súa amplitude. O traballo, que pode realizarse de forma 
individual ou por parellas, debe coidar especialmente, ademais da correcta selección da 
información, a presentación. Para todo iso, pódeselle facilitar unha guía de traballo 
como a que segue coa que, dando resposta ás preguntas que se formulan, se sintan máis 
seguros na súa elaboración: 

- A portada 

 - Título do traballo 

 - Nome/s do/s autor/es 

 - Posible ilustración 

- As fontes consultadas 

Non se trata de que o alumnado faga unha historia exhaustiva do conflicto de Somalia, 
pois os obxectivos limítanse a que manexe información relacionada co tema da película. 
A busca das noticias pode limitarse aos días inmediatamente previos e posteriores ao 3 e 
4 de outubro de 1993, datas da batalla de Mogadixo, pero para ter unha visión máis 
completa, deberían consultarse os meses de setembro e outubro de 1993. Esta busca de 
información pode realizarse: 

- Na hemeroteca local, no caso de que exista, consultando a prensa da época  

http://www.youtube.com/watch?v=MggS2OaWRRw


- En internet, a través de determinadas palabras claves: Somalia, batalla de 
Mogadixo, Aidid, Black Hawk, Ridley Scott... 

Para deixar constancia das fontes consultadas, no traballo deberá figurar: 

 - Un listado dos nomes e datas dos periódicos manexados. 

 - A identificación as páxinas web consultadas. 

- Fotocopias ou reproducións dos titulares e noticias de prensa ou de 
comentarios baixados de internet. 

 

- Os acontecementos 

É a parte central do traballo-dossier, polo que deben relacionarse, seleccionarse, 
comentarse e presentarse as noticias relacionadas co feito analizado. Á hora de analizar 
as noticias debe establecerse previamente un fío conductor; as respostas a preguntas 
como as que seguen poden facilitar os titulares dos posibles capítulos do traballo: 

- A secuencia dos feitos 

- Elabora a través das noticias da prensa a cronoloxía dos acontecementos 
relacionados co enfrontamento das tropas norteamericanas cos milicianos 
somalís en Mogadixo. 

- As tropas norteamericanas en Somalia 

- Por que están as tropas norteamericanas en Somalia? 

- Están soas ou hai tropas de máis países? 

- Desde cando están? 

 - Que tipo de tropas son? 

- O conflicto somalí 

 - Cales son os problemas concretos deste conflicto nos meses consultados? 

 - Que faccións loitan entre si en Somalia? 

- Cal foi a razón básica da intervención do exército da ONU na guerra civil 
somalí?    

- O 3 e 4 de outubro de 1993 

 - Reflicte con fidelidade a película o sucedido aquel día en Mogadixo? 

- Que noticia recolle mellor o derribo do helicóptero Black Hawk UH-60 e as 
súas consecuencias máis inmediatas? 



- Os errores dos norteamericanos 

- Foi o único error dos norteamericanos o do 3 de outubro de 1993 en relación 
coa guerra de Somalia? 

 - Por que os somalís odian e loitan contra os norteamericanos? 

- A guerra de Somalia e a moral norteamericana 

- Que impacto causou esta guerra, e máis concretamente o incidente do 3 de 
outubro, na opinión norteamericana, incluído o seu presidente? 

- Con que outra guerra se compara? 

- As outras guerras 

- Que outras guerras se estaban a desenvolver ao mesmo tempo que a de 
Somalia? 

 - Que outras acontecementos destacan da política internacional do momento? 

- O filme e a propaganda americana 

- Que perspectivas cres que adopta o director á hora de contar os feitos na súa 
película? 

- Como están descritos os soldados norteamericanos no filme? E os milicianos 
somalís? 

4. VALORACIÓN E POSTA EN COMÚN 

- Valoración da película desde o punto de vista dunha obra artística prestando especial 
atención a aspectos como: a ambientación histórica, a interpretación, a música, a 
fotografía... 

- Opinión crítica persoal e razoada sobre a película en xeral: interese, amenidade, 
duración, claridade ou confusión do tema tratado, valor como fonte histórica, secuencia 
ou escena que máis gustou... 

- Posta en común na aula para avaliar a consecución dos obxectivos propostos. 

 

Na valoración do traballo individual 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. 
 


