
   

Cinefòrum: “Black Hawk Down” 

 

 

 

Fitxa Tècnica  

Direcció: Ridley Scott 

Guió: Ken Nolan 

Producció: Jerry Bruckheimer 

Duració: 144 minuts  

País: EUA 

Any de producció: 2001 

Repartiment: Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, William Sizemore, Sam 
Shepard i Orlando Bloom 

Sinopsi: El film exposa la situació de crisi humanitària que afecta Somàlia, que 
implicava la mort de fam d’un gran nombre de persones. Per aquest motiu les Nacions 
Unides hi intenten enviar ajuda humanitària sense èxit. Sota aquesta perspectiva es 
produeix una intervenció militar de soldats nord-americans a Somàlia, per mirar de 
capturar el principal senyor de la guerra del territori, Mohamed Farrah Aidid. 
Tanmateix, l’entrada en escena de l’arsenal militar dels Estats Units en el mercat de 
Bakara, situat a la capital Mogadiscio, i el segrest dels principals col·laboradors d’Aidid, 
genera de retruc una resposta de les milícies civils. El leitmotiv del director és mostrar 
a l’espectador el que és una batalla urbana mitjançant una enorme intensitat bèl·lica, 
alhora que tracta de diferenciar els actors implicats en el conflicte (milícies somalis, 
Delta Force i Rangers). 

Indicacions pedagògiques:  

Edat recomanada: a partir de 16 anys. 

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

Objectius pedagògics:  

- Reflexionar sobre les implicacions i conseqüències que comporta una 
intervenció militar en la resolució de conflictes. 

- Valorar la influència dels factors endògens i exògens en una crisi humanitària. 
- Fomentar la participació i reflexió crítiques.  



   

Claus de treball per al professorat:  

- El film es va estrenar quan els EUA havien enviat tropes a nombrosos indrets 
del món. 

- Hi ha un documental que contradiu la versió oficial del film, anomenat ”La 
verdadera historia de Black Hawk Derribado”. 

- La missió es va convertir en una disputa per la supervivència de les tropes d’elit 
nord-americanes i els integrants del Black Hawk abatut. 

- El guió del film va experimentar una variació significativa a causa de la pressió 
governamental dels EUA. 

- La teoria de la transformació de conflictes és una metodologia de resolució de 
conflictes, està fonamentada en el diàleg i la no-violència, no imposa models 
preestablerts ja que cada comunitat en el seu context requereix de dinàmiques 
i processos propis d’acord amb les seves necessitats, implica la interacció 
entre els agents implicats per tal de construir unes noves estructures socials 
que evitin la represa del conflicte. 

Preguntes per al debat i la reflexió: 

• Quin grau d’influència exerceixen determinats grups d’interessos en l’agenda 
dels mitjans de comunicació? 

• És important comprendre externament el context i les variables internes que 
incideixen en un conflicte a l’hora d’abordar-lo. Existeixen diferents 
metodologies d’intervenció? 

• Ha millorat la situació a Somàlia després de la intervenció humanitària? S’han 
resolt les causes que van provocar la crisi humanitària?  


