
COMO SE NADA TIVESE SUCEDIDO
POR NICOLÁS PRIVIDERA.

Tirado de http://www.conlosojosabiertos.com/nada-
hubiera-sucedido/

“A miña cidade segue coa vida de sempre, abandonou 
o seu fillo desaparecido (...) Non teme que lles ocorra o 
mesmo aos seus próximos.” Así remataba Juan, como se 
nada tivese sucedido, o documental que Carlos Echeverría 
filmou no profundo sur hai trinta anos. A mesma película 
foi abandonada durante anos: contemporánea das leis de 
impunidade, reapareceu aos poucos, como o seu tema 
(e talvez non sexa casual que a primeira retrospectiva de 
Echeverría tivese lugar case ao mesmo tempo que no 
Congreso se declaraban nulas esas leis impúdicas, vinte 
anos despois). 

Eu mesmo non descubrín o filme ata 1997, nunha función 
da Filmoteca de Fernando Peña. Estabamos tres ou catro 
persoas na sala, literalmente underground, e acaso era eu 
o único que non saía do meu asombro: Como é que non 
sabía nada desta fita extraordinaria? Volvín vela un par 
de anos despois, esta vez no Centro Cultural Recoleta, só 
para poder dicirlle á cara ao seu director o que aínda sigo 
a pensar: Juan, como se nada tivese sucedido é a mellor 
película que se fixo sobre a ditadura. Ou mellor dito, o 
filme que mellor retratou a sociedade que fixo posible a 
ditadura.

Ninguén superou esa aproximación, se cadra porque foi 
realizada moi cerca dos feitos: os asasinos estaban en-
tre nós, ensombrecidos pero aínda ensoberbecidos, e o 
seu discurso tamén, amparado polo mesmo Estado que 
primeiro os xulgou e logo os “perdoou”. Non se trata dun 
paradoxo, ou de cambiantes relacións de poder, nin de 
efectos discursivos. O consenso que os 80 estabeleceron 
sobre os DDHH constituíuse a partires dun Nunca máis 
que portaba no seu interior -no seu limiar- a “a teoría 
dos dous demos” (non hai que esquecer que a mesma 
ditadura xogaba a ser “o fiel da balanza entre violencias 
de distinto signo”, como denunciaba Walsh na súa carta 
aberta do 77). Esa concesión, moito máis que o froito 
dunha democracia ameazada, portaba no seu seo a po-
sibilidade de xustificar a violencia represiva no mesmo 
momento en que era condenada (sortilexio que varios 
gobernos posteriores exerceron, xa con aberto cinismo).

É nese momento bisagra, dez anos despois do golpe, 
entre o xuízo das xuntas e a sanción da lei de Obediencia 
Debida, cando Echeverría filma Juan, como se nada tivese 
sucedido, un filme que aproveitaba a intensidade dramá-
tica da historia dun desaparecido para facer un retrato 
oblicuo e implacable da súa comunidade, no que era unha 
asumida condena á invisibilidade, a contrapelo d’A historia 
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oficial, que representaba o punto de vista inocente co 
que boa parte dunha sociedade “espectadora” quería 
identificarse. Porque o como se nada tivese sucedido era 
unha acusación directa á vasta trama de complicidades 
que fora necesaria para implantar a represión, o gran-
de “pacto de silencio” que seguía a dominar a Arxentina 
(Lembremos que só nos últimos anos se empezou a falar 
de “ditadura político-militar”, facendo explícito ese gran-
de fóra de campo, ao que ata A historia oficial se animará 
antes de ser novamente elidido).

O que Juan espía era ese “procesismo” que persistía (e 
persiste) na sociedade civil, vergoñento nos 80, negador 
nos 90, subterráneo tralo 2001, e que volveu á luz nos úl-
timos anos (abonda revisar os editoriais de La Nación). Un 
discurso de reivindicación (mesmo cando asume ultima-
mente o elexíaco “revisionismo” dos vencidos) que partía 
desa concesión á “teoría dos dous demos” enunciado 
ata no marco do Nunca máis, para enarborar o discurso 
setentista da “guerra” necesaria (ante un inimigo interno 
que non deixaba de “camuflarse”...). Como suxería tempo 
atrás Eduardo Gruner, “nunca máis” é unha consigna que 
tamén pode ser lida como unha ameaza.

E algo diso latexa nunha das escenas máis recordadas 
de Juan, como se nada tivese sucedido, na que un militar 
volvíase ameazadoramente inquisitorial co mozo que o 
cuestionaba (Esteban Buch, que daquela tiña a mesma 
idade do estudante desaparecido): “Quen me di que non 
é vostede un subversivo?”, espétalle. É aí, neses precisos 
momentos no que o poder deixa a un lado as boas ma-
neiras para mostrar a súa verdadeira faciana, falar a súa 
linguaxe e dicir a súa verdade, onde reside a potencia 
desenmascaradora dun filme coma Juan, como se nada 
tivese sucedido, que ausculta palabras e xestos para ato-
par negacións, complicidades e impunidade: todo aquilo 
que a segue facendo desacougante. 

Non en van esa vocación por falar do presente é o que o 
diferencia de moitos filmes que teñen a ditadura como 
tema (e, por suposto, de todos eses filmes que xustifican 
prescindir do actual por medo a ficar datadas, ou por 
simple covardía... Tanto coma os servizais filmes ou libros 
sobre os 70 debidos aos que, nada curiosamente, renegan 
do peso do pasado e preséntanse libres de “anteolleiras 
ideolóxicas”). Porque filmes como Juan, como se nada 
tivese sucedido, lémbrannos non só os contemporáneos 
que daquela calaron, acompañaron ou participaron, se-
nón aos que sempre están dispostos a apañar a continui-
dade dos vellos males no seu propio tempo.

Poden cambiar (un pouco) as formulacións, pero os “de-
mos” seguen entre nós. Aínda mesmo con máis potencia 
que nunca desde o retorno democrático, usando desta 
vez o “setenterismo” kirchnerista como escusa: a traxe-
dia volve como farsa. Hai unha liña directa entre facer 
burla do progresismo, manifestarse contra as penas nos 
xuízos de lesa humanidade, relativizar o plan sistemático 
de exterminio e finalmente volver ao negacionismo inicial 
cando desaparece un novo Felipe Vallese (reiniciando o 
ciclo?). Haberá polo menos outro Echeverría que veña 
filmar este desesperanzador remake?
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O DOCUMENTAL ARXENTINO: UN ESTADO DA CUES-
TIÓN
POR LUCIANA AZUL CALCAGNO

Frangmento dunha conversa entre Gonzalo Aguilar, 
Nicolás Prividera e Carlos Echeverría, que tivo lugar 
no marco dunha presentación do libro Imágenes de lo 
real, la representación de lo político en el documental 
argentino. Tirado de http://elangelexterminador.com.
ar/articulosnro.8/presentacionimagenes.html

Carlos Echeverría: A Juan, como se nada tivese sucedido 
(1987), véxoa con vida propia, pasou moito tempo desde 
a súa realización e dos distintos percorridos por todo o 
país, mostrándoa máis ca nada en circuítos alternativos, 
e do que me dei de conta é que no seu momento non 
espertou grande interese no público que chegou a vela, 
e que o interese creceu nos últimos tempos; hai moitos 
factores que xogan niso. De feito o propio filme aborda 
diferentes temas, distintos planos, e outros non, e tiña a 
duración que tiña debido ás circunstancias políticas do 
momento. Porque quixo cumprir a función de contrarres-
tar o discurso hexemónico desa época, refírome sobre 
todo aos medios de comunicación, por riba de todo á 
televisión: na televisión dos anos 80 estendeuse o discur-
so militar. Moitos dos xornalistas que hoxe vemos como 
democráticos, e que están moi preocupados por mostrar 
proximidade coas Avoas e Nais da Praza de Maio, no seu 
momento negábano todo: de feito, era imposible ver un 
fotograma das roldas da Praza de Maio nalgún noticiario, 
e se aparecía brevemente algún discurso ou unha das 
Nais berrando decontado poñían a outra campá para os 
medios que era a xente que alentaba a Videla e a todos os 
seus secuaces á saída das igrexas. Digo isto lembrando un 
pouco o momento... Lembro especialmente o ex capitán 
do exército Alsogaray, que nos 80 era deputado nacional e 
mesmo na Cámara de Deputados negaba todo o que oco-
rrera na ESMA; iso hoxe é impensable, non? Se cadra hoxe 
non sería necesaria tanta cautela para falar da militancia 
dos desaparecidos. É unha observación interesante que 
me fixeron na escola de cinema de Bos Aires a principios 
da década e que sen dúbida é así. Para rematar, agora que 
estamos a falar con Nicolás, que creo que tamén está na 
cuberta do libro porque Nicolás é o seu propio Esteban 
Buch no seu filme, lembráballe que en todas as voltas 
que din co filme Juan... no seu momento, preguntában-
me que outro proxecto ía facer. Ou se non podía ir facer 
un proxecto así pero en Tucumán, ou en Santa Fe ou en 
Mendoza, onde queira que fose presentando o filme. E 
eu respondía que me interesaba que se fixesen moitos 
filmes nos que os cineastas de cada lugar abordasen o 
que ocorrera co terrorismo de Estado, cousa que non 
era fácil, mais era unha expresión de desexo. É moi inte-
resante que coa xeración de Nicolás ou de Albertina Carri 

se produxesen eses filmes, aínda que coas miradas desa 
xeración, que loxicamente son distintas das que tiñamos 
os que faciamos cinema documental daquela.

Gonzalo Aguilar: Unha das características do filme de 
Carlos (imos contar que é sobre unha desaparecido en 
Bariloche) é unha cousa que o documental despois case 
non volveu facer e é que entrevistan os militares, méten-
se cos militares nunhas entrevistas moi crispadas, coa 
sospeita do militar de “por que me están a preguntar?” e 
son moi reveladoras. Xeralmente, o cinema documental 
puxo os militantes como “suxeito que fala” e que entrega 
a experiencia, e ti dalgunha maneira fixeches algo moi 
orixinal e moi produtivo con estas entrevistas. Como foi 
esa idea de facer as entrevistas e que che parece que saíu 
delas, vista a película hoxe?

C.E.: Non sei se é unha idea orixinal, pero xustamente a ne-
gación era tan grande que era importante verlle a faciana 
ao responsable da ditadura alí onde estivese -neste caso 
en Bariloche- e ao mesmo tempo que fose unha persoa 
da idade de Esteban Buch, que na altura tiña 21 ou 22 
anos, que tiña a autoridade para ir interpelar os militares 
e tamén os civís responsables da ditadura, parecíame 
fundamental ese contraste.

G.A.: Coido que hai desequilibrio entre o traballo de in-
vestigación que van facendo, que é moi dinámico e moi 
aberto, e o discurso, escrito por Osvaldo Bayer, que é máis 
didáctico e de dar unha orientación política moi forte. 
Criches que era necesario poñer ese tipo de discurso, 
con todas as relacións que se estabelecen nesa altura, 
ou como traballaches esa reflexión?

C.E.: Xurdiu como unha necesidade do propio documen-
tal, o documental tamén é en primeira persoa (coma M 
[Nicolás Prividera, 2007]) e cando eu escribín esa primeira 
persoa, poucos días antes de gravala, démoslle un repaso 
con Osvaldo Bayer; pero a idea era facelo o máis sinxelo 
e claro posible e que chegara así á maior cantidade de 
público. Cando o filme era aínda un proxecto, non con-
seguín fondos para facela por exemplo en Europa porque 
a proposta estético-formal que eu facía era moi tradi-
cional e os que entregan os fondos andaban á procura 
de innovación no estético. A min parecíame que non se 
fixera moito respecto do que pasara no noso país e que 
non era o momento para innovar desde o punto de vista 
estético, senón para propor o debate que non se estaba 
a avalando e falar do que tampouco se estaba a falar; iso 
foi o fundamental.

Follas do cineclube | 30/10/2019 05

ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€

CINECLUBE  
DE 

COMPOSTELA

OUT 
2019

29 DE SETEMBRO
No teatro Principal:  Euloxio Ruibal e 

o Equipo Lupa
En colaboración con  Curtocircuito

Holocausto 
(Euloxio R. Ruibal, Galiza, 1972, VO)

O Corpiño  
(Equipo Lupa, Galiza, 1972, VO)

Peliqueiros 
(Equipo Lupa, Galiza, 1973, VO)

Rapa das Bestas 
(Equipo Lupa, Galiza, 1972, VO)

O edificio Castromil 
(Equipo Lupa, Galiza, 1975, VO)

9 DE OUTUBRO 
Muro muros

(Mur Murs, Agnès Varda, 
Francia / EUA, 1981, 82’, VOSG)

16 DE OUTUBRO 
Guerras de estilo

(Style Wars, Tony Silver, 
EUA, 1983, 69’, VOSG)

23 DE OUTUBRO 
Sur

(Sur, Fernando E. Solanas, 
Arxentina / Francia, 1988, 127’, VO)

30 DE OUTUBRO 
Juan, como se nada 

tivese sucedido
(Juan, como si nada hubiera 
sucedido, Carlos Echeverría, 

Arxentina / República Federal 
Alemá, 1987, 163’, VO)


