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Julio César Strassera va ser nomenat fiscal general a 
l'Argentina l'any 1976 en què, enderrocant amb un cop 
d'estat el govern presidit per Maria Estela Martínez de 
Perón, els militars van decidir salvar el país eliminant 
els "subversius" torturant-los, assassinant-los i fent-los 
desaparèixer: una Junta Militar sinistra –encapçalada 
pel tinent general Jorge Rafael Videla (Exèrcit), l'almirall 
Emilio Eduardo Massera (Armada) i Orlando Ramón 
Agosti (Forces Aèries)- va actuar com una màquina 
criminal vulnerant sense miraments els drets humans. 
Amb la caiguda, a finals del 1983, de la dictadura 
militar, fonamentalment deguda al desastre de la 
Guerra de les Malvines esdevingut un any abans, van 
arribar unes eleccions democràtiques que va guanyar 
Raúl Alfonsín. El nou govern va mantenir en el càrrec 
Strassera, que, durant la dictadura, va desestimar 
diverses denúncies sobre tortures, desapareguts i 
assassinats, inclosos els de la "Massacre de San 
Patricio" en què els militars van matar tres capellans 
i dos seminaristes de la Sociedad del Apostolado 
Católico. Tanmateix, com si hagués caigut del cavall 
i tot i les reticències del govern democràtic que temia 
la reacció dels militars, el fiscal general aleshores es 
va proposar fermament dur a judici els principals caps 
de la dictadura encarregant-se de trobar les proves 
inculpatòries amb la col·laboració del jove fiscal Luis 
Moreno Ocampo i d'un grup d'advocats encara més 
joves.
Argentina 1985, dirigida per Santiago Mitre, reconstrueix 
la presa de consciència de Strassera, la preparació de 
la documentació a contrarellotge (es va concedir poc 
temps per fer-ho) i una part del judici. També dóna joc a 
les circumstàncies familiars del fiscal general (l'esposa, 
sempre comprensiva; la inquietud davant de la relació 
sentimental de la filla amb un jove que podria ser un 
infiltrat que busca informació; el fill petit que juga a fer 
d'espia al servei del pare) i al fet que la mare de Moreno 
Ocampo era una partidària de la dictadura que, finalment, 
reconeix al fill que els militars van "excedir-se".

Història d’un fiscal general en contra d’uns militars assassins

Amb aquests elements, Mitre realitza un "cinema polític" 
de manera diferent a El estudiante i La cordillera, dues 
pel·lícules sense "clixés" gestades amb la col·laboració 
en el guió de Mariano Llinás, convertit en un cineasta 
de culte amb La flor, film de 808 minuts que, de manera 
originalíssima, demostra que les possibilitats d'explicar 
històries encara són infinites. Tots dos també han escrit el 
guió d'Argentina 1985, però en aquesta ocasió remetent 
a unes formes clàssiques relatives al "cinema de judicis" 
hollywoodià i a un idealisme humanista que, a la manera 
de Frank Capra, confronta un individu amb un poder 
sortint-ne victoriós en benefici d'una causa col·lectiva. 
Sens dubte, la fórmula enganxa i funciona (després de 
ser presentada a Venècia, Argentina 1985 va projectar-
se dins la secció "Perlas" del festival de Sant Sebastià, 
on va rebre el Premi del Públic) amb una gran capacitat 
d'emocionar recordant una actuació criminal que forma 
part d'allò que no pot oblidar-se.
En el clímax d'Argentina 1985, el fiscal Strassera 
(interpretat pel carismàtic Ricardo Darín) fa el seu discurs 
final en el judici (en la seva reconstrucció parcial dins 
d'una ficció, s'hi dóna veu a víctimes supervivents, però 
mai als botxins) culminant-ho amb un "Nunca más". 
Reforçat amb la posada en escena de la reacció dels 
assistents, amb les llàgrimes als ulls de testimonis i 
mares de la Plaza Mayo posant-se el mocador al cap, 
es fa difícil resistir-se a l'impacte emocional d'aquest 
moment. I, a més, és possible sentir una gran enveja: 
part dels assassins al servei de la dictadura argentina 
no deuen haver pagat pels seus crims i la majoria dels 
jutjats van ser condemnats amb penes inferiors a les 
corresponents als seus crims, però a l'estat espanyol 
cap botxí franquista ha hagut de confrontar-se amb la 
Justícia. Això tampoc s'ha d'oblidar.
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