
|  Dimarts, 8 de juny del 2021 Cultura | 47

La dramatúrgia de Jordi Casa-
novas cultiva una relació ex-
cel·lent amb fragments de la 
nostra història més recent, o 
fins i tot amb l’enganxosa ac-
tualitat política. Així, trobem 
des de l’exercici documental 
basat en sumaris judicials (Kit-
chen / Ruz-Bárcenas, sobre la 
caixa b del PP, o Jauría, sobre el 
cas de La manada) a altres apro-
ximacions de ficció apuntalades 
en fets reals (Valenciana, sobre 
els crims d’Alcàsser). En aques-
ta última tipologia se  situa la 
seva obra Alguns dies d’ahir,  
que es pot veure aquests dies  
a la Villarroel, la història del 
procés vista des de l’interior 
d’una família de comarques. 

La ubicació no és gratuïta. Es 
retrata aquest ambient engagé 
gairebé sense fissures en què 
cada membre de la família re-
presenta nivells d’afiliació di -
ferent. Des del pare militant a 
l’ANC al fill petit situat en l’òr-
bita cupaire de contestació als 
carrers, passant per la filla gran 
i la mare, més distants dels ava-
tars del referèndum per motius 

diferents. Les posicions clara-
ment contràries a la consulta 
queden fora de camp, perso-
natges que no veurem. Els ti -
tulars i els discursos van mar-
cant les el·lipsis entre escenes 
que van de l’atemptat de la 
Rambla a la famosa sentència. 
El divorci com a amenaça so-
brevola l’argument, com si es 
volgués forçar la metàfora. Les 
conclusions, o els desenganys 
per la república que no va poder 
ser, van en paral·lel a un intent 
de marcar l’esperança per tot  
el que es va engendrar durant 
aquells mesos convulsos. 

Tot passa al voltant de la 
taula familiar i la direcció de 
 Ferrant Utzet imprimeix un 
 determinant impuls realista, 
gairebé cinematogràfic, un to 
que domina clarament l’escena. 
La companyia respira familia-
ritat, carinyo i, és clar, tensió, 
ambient viciat. Míriam Iscla 
arrodoneix amb el seu encert 
habitual el drama de la mare, 
una depressió desencaixada  
de la trama política dominant. 
Abel Folk aconsegueix veritat 
amb una cosa molt complicada, 
encarnar un paio senzill que es 
transforma en l’heroi d’una 
èpica instantània. Marta Ossó 
marca la tensió del foc creuat  
i el seu germà en la trama, 
Francesc Cuéllar, dibuixa un  
ric arc que va de la il·lusió a  
la frustració. 

S’aconsegueix, en definitiva, 
un sincronitzat retrat d’in -
timitat d’uns esdeveniments 
històrics encara massa calents. 
Resulta complicat agafar aire  
o perspectiva, i assalta per 
 moments una sensació de tea-
tre d’urgència, o d’oportunitat, 
mirall sentimental per a aquells 
que combreguin. n
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‘Alguns  
dies d’ahir’,  

el procés  
en calent

Abel Folk i Francesc Cuéllar, en un moment de l’obra. 

El director de cine rus Kirill Sere-
brennikov, el nou film del qual, Pe-
trov’s Flu (La grip dels Petrov), com-
petirà al festival de Cannes, no pot 
sortir del territori rus i no podrà as-
sistir al festival, segons va indicar 
ahir el seu advocat. «Kirill [Sere-
brennikov] no pot sortir del terri-
tori rus», va afirmar el lletrat, i va 
precisar que aquesta prohibició 
 estarà en vigor fins al final d’una 
pena condicional a què està sotmès 
el seu client. El cineasta, de 51 anys, 
va ser condemnat a finals de juny 
del 2020 a tres anys de presó con-
dicional i a una multa per un cas  
de desviació de subvencions pú -
bliques. L’agost del 2017 havia si-
gut detingut i després assignat  
a residència més d’un any i mig, 
acusat d’haver desviat uns 130 mi-
lions de rubles (1,8 milions d’eu-
ros) entre el 2011 i el 2014. 

Per als seus partidaris, no obs-
tant, Serebrennikov va ser castigat 
en realitat per les seves obres, de 

vegades agosarades, que barregen 
sexualitat, política i religió, quan el 
Kremlin advoca pel retorn als «va-
lors tradicionals». Aquests proces-
sos judicials van provocar una ona-
da de recolzament internacional  
a favor de Serebrennikov. Els orga-
nitzadors del 74è Festival de Can-
nes van anunciar divendres passat 
que el seu últim llargmetratge 
competirà per la Palma d’Or. El 
film és una adaptació d’una no-

vel·la de l’escriptor rus Alexei Sal-
nikov, en què la trista vida quotidi-
ana d’una família d’Iekaterinburg, 
una ciutat industrial de l’Ural, fa 
un gir surrealista quan els seus tres 
membres agafen la grip.  

El llargmetratge s’ha d’estrenar 
a Rússia el 9 de setembre que ve. 
Després de la seva nominació, Se-
rebrennikov va afirmar que està 
molt «content» que el film pugui 
ser vist a la mostra. n

Serebrennikov no serà a 
Cannes per una condemna

La pel·lícula del director rus, ‘Petrov’s flue’ (‘La grip dels Petrov’),  
ha sigut seleccionada per a la secció competitiva del festival.

CAS SOTA SOSPITA

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Kirill Serebrennikov, al judici, el juny del 2020. 
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