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Emoció i intel·ligència, juntes

Les pel·lícules de Sergei Loznitsa són portadores d'una càrrega intel·lectual i emocional 

substantiva  que  fa  difícil  escriure  o  reflexionar-hi  sense quedar  extremadament  curt.  Aquesta 

emoció intel·ligent o intel·ligència emotiva és palpable en els seus films com en les presentacions 

que ell mateix fa en sala, o en qualsevol conversa que mantinguem. Segons el director els seus 

treballs neixen d'una emoció profunda, una emoció que se situa en llocs diferents d'aquells als 

quals estem habituats. Contràriament allò que alguns puguin pensar, no es tracta de films freds o 

distants,  sinó  més  aviat  de  reflexions  cinematogràfiques  summament  respectuoses,  en  què 

intel·ligència i emoció han d'anar indissolublement unides. La distància en la posada en forma, 

construïda a posteriori, busca que allò que veiem i sentim emergeixi com una petita part d'alguna 

cosa molt més gran en la qual en tot cas cal aprofundir. Una parella d'àvies cantant una vella 

cançó  tradicional  sobre  pretendents  infaustos,  retrats  facials  de  malalts  mentals  que  no 

s'assemblen en absolut a les expressions exacerbades que acostumem a veure en pantalla, fins i 

tot un forat a la neu fet per pescar, poden perfectament agitar aquesta sort de marees profundes 

que es desenvolupen en perfecte silenci, quietud, suspens, espera, inacció aparent. Càrregues de 

profunditat que quan encerten fan explotar en mil trossos la nostra impassibilitat, com pot succeir 

amb el seu primer i fins fa poc únic llargmetratge de ficció  My Joy (2010, 127 '), una espiral de 

violència sense sentit, inexorable, implacable, que implica diferents grups marginals i que carrega 

sense pietat contra tot tipus d'éssers indefensos.
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Éssers i entorns, introspecció

Els  protagonistes  dels  films  de  Loznitsa  acostumen  a  presentar-se,  paradoxalment, 

absents  o  adormits.  La  seva  manera  d'estar  recorda  potser  la  dels  personatges  de  films  de 

Sharunas Bartas,  director  lituà que no per atzar figura en els crèdits  d'algun dels  seus films.  

Existències que es desenvolupen en ambients rudes i hermètics, una ciutat assetjada, un país 

socialista, una fàbrica metal·lúrgica, una obra a la ciutat, una parada de busos a la intempèrie, una 

incòmoda estació de tren, un banc de gel, la Rússia rural. Les interaccions són poques, algunes 

converses  trivials  o  algun  gest  per  coordinar  tasques  ocasionalment,  encara  que  en  general 

romanen en la incomunicació de la cadena de muntatge a la vida camperola. El seu transcórrer 

pel medi és normalment filmat des de certa distància, tot i que puntualment poden posar per a  

retrats presos de més a prop. Així es documenten el grup d'obrers qualificats i la construcció que 

erigeixen del no-res a Avui construirem una casa (1996), els commovedors ancians d'un poble de 

Vida, Tardor (1998), els passatgers dorments de La Parada de Tren (2000 ), els enfeinats malalts 

mentals del  Assentament (2001), els camperols russos objecte d'un Retrat (2002), els parladors 

passatgers de la parada d'autobús que conforma un  Paissatge (2003), els homes i dones que 

treballen en cadena dins de la Fàbrica (2004), els pescadors del gel associats al Artel (2006), els 

pobladors de Sumskoy Poseu que atenen l'Aurora Boreal o Northern Light (2008). La factivitat de 

cada títol, les respectives traduccions i sinopsi, difícilment ofereixen algunes pistes sobre allò a 

què,  més  enllà  de  les  pròpies  pel·lícules,  apunta  el  cineasta.  Res  millor  que  confrontar  els 

extractes  o  tràilers  disponibles  línia  al  web  de  l'autor,  per  trobar  directament  indicis  sobre 

metratges que són al seu torn indicis d'un món interior més enllà del que mirem i escoltem. Éssers 

i entorns que amb prou feines es manifesten cap a l'exterior, que esperen tancats en si mateixos a 

aquells que, en el gest de documentar i reconstruir pacientment una proposta, emprenguin per si 

sols la via cap a una vida, un paisatge i una forma fonamentalment interior. El remolí refracta la  

nostra mirada sobre la superfície de la pantalla, però un cop ens atrapa ens empeny vers el més 

profund del seu vòrtex.
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Metratge trobat, combinable

Blockade (2005, 52 '),  sobre el setge a Leningrad durant la II  Guerra Mundial, i  Revue 

(2008, 83'), testimoni únic sobre la vida a l'URSS confeccionat amb noticiaris propagandístics dels 

cinquanta i  els seixanta, són els dos principals films d'arxiu de Loznitsa. En ambdós casos el 

metratge recuperat és atomitzat i desproveït de qualsevol significat per ser sotmès a tota mena de 

transformacions  durant  el  procés  de  muntatge,  amb  la  posada  en  relació  entre  plans  i  la 

postsincronització de so. Els diferents episodis s'amunteguen com maons per constituir blocs, al 

final  de cada un d'aquests blocs les peces encaixen perfectament com en un trencaclosques. 

Blocs unificats i compactes, que alteren el significat de tot el que s'ha observat, per donar un nou 

tomb al conjunt. A Bloqueig (2005) per exemple, on en cap moment es veuen imatges del front, 

molts plànols del setge depenen fonamentalment del context en què s'hagin inserit, ja que en cas 

d'ubicar-se  en  un  altre  lloc  podrien  significar  alguna  cosa  completament  diferent,  de  manera 

similar a com els successius finals alteren completament la lectura que puguem fer del desenllaç: 

de la victòria militar a l'ajusticiament, de la celebració a les fosses comunes. En el cas de Revista  

(2008),  film excepcional  per  comprendre millor  què va ser  la  Unió  Soviètica,  es  succeeixen i 

amunteguen diferents capes entorn a les dures condicions laborals, l'alienació en el treball i l'oci, 

el  benestar  dels  patrons,  l'adoctrinament  mitjançant  la  propaganda,  la  paranoia  i  caceres  de 

bruixes,  l'aixafament de la  infància.  En totes dues,  els  xocs o col·lisions entre plans sonors i  

visuals,  i  entre unitats o blocs, originen una infinitat  de relacions, intercanvis,  transformacions. 

Atrapats en un mateix vòrtex, sorgeix la combinatòria.
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APÈNDIXS

Retrospectiva a Las Palmas 2012

El 13º Festival Internacional de Cinema de Las Palmas de Gran Canària va dedicar una 

Retrospectiva Integral a aquest director que recentment ha fet el salt del documental a la ficció. En 

la roda de premsa de presentació del cicle, esquiva elegantment les invitacions dels periodistes a 

comentar la història i situació actual de Rússia, els tòpics entorn del llegat cultural i social d'aquest 

país. En les projeccions es preocupa especialment pel so, que sovint troba massa baix. El director 

bielorús ha interromput el treball de postproducció del seu nou llargmetratge, En la Boira  (2012), 

la finalització del qual està prevista en un termini molt breu. El nou títol, basat en una novel·la de 

l'escriptor bielorús Vasili Bykov, és descrit pel cineasta com un drama existencial "sobre un home 

tractant  de fer  una elecció  moral  sota  circumstàncies  immorals".  L'acció  es  desenvolupa a la 

Bielorússia  ocupada per  Alemanya de 1942,  allà  un  treballador  ferroviari  de  poble  és  acusat 

injustament  de  ser  un  col·laborador,  dos  partisans  arriben  del  bosc  per  venjar-se,  mentre  el 

protagonista intenta demostrar la seva innocència la seva humanitat és posada definitivament a 

prova. Loznitsa s'interessa d'aquesta manera per la vida a la URSS durant la Segona Guerra 

Mundial, una tragèdia que ha de ser reflexionada i analitzada: "Considero que és el meu deure 

mirar cap enrere, i - per tant, - cap al futur".

Biografia

Sergei Loznitsa neix el 5 de Setembre 1964 a la ciutat de Baranovitchi, Bielorússia. En 

aquell  moment  Bielorússia  forma part  de  la  Unió  Soviètica.  Més tard  la  família  de Sergei  es 

trasllada a Kíev, Ucraïna, on ell acaba l'escola secundària. El 1981, aplica i és admès a l'Institut 

Politècnic de Kíev, en la llicenciatura de matemàtica aplicada i sistemes de control. El 1987 es 

gradua amb una llicenciatura en enginyeria i matemàtiques. Entre 1987 i 1991 és emprat com a 

científic per l'Institut de Cibernètica. Allà participa en el desenvolupament de sistemes experts, 

intel·ligència artificial, i processos de presa de decisions. A més del seu treball principal, exerceix 

com  a  traductor  del  japonès.  Durant  aquest  temps,  desenvolupa  un  fort  interès  en  la 

cinematografia, i el 1991 aplica per l'Institut Estatal Rus de Cinematografia, a Moscou. Després de 

passar per un procés de selecció molt rigorós, és admès a l'Institut. S'incorpora als estudis de 

Nana  Dzhordzhadze.  El  1997 es  gradua amb honors  amb la  carrera  de  producció  i  direcció 

cinematogràfica. A partir del 2000 comença a produir obres en l'Estudi de Cinema Documental de 

Sant Petersburg. Aquell mateix any rep una beca del programa "Nipkov" de Berlín. El 2001 emigra 

amb la seva dona i dues filles a Alemanya. Fins ara Sergei Loznitsa ha realitzat dos llargmetratges 

de  ficció,  tres  documentals,  i  vuit  curtmetratges.  Actualment  acaba  de  presentar  el  seu  nou 

http://www.inthefog-movie.com/


projecte de ficció titulat 'EN LA BOIRA ". (www.loznitsa.com)

Filmografía

Today we are going to build a house

Documental, 1996, 28 min, b/w, mono, 35 mm

Life, Autumn

Documental, 1998, 34 min., b/w, mono, 35mm

The Train Stop

Documental, 2000, 25 min., b/w, mono, 35mm 

Settlement

Documental, 2001, 80 min., b/w, mono, 35mm

Portrait

Documental, 2002, 28 min., b/w, mono, 35 mm

Landscape

Documental, 2003, 60 min., color, mono, 35 mm

Factory

Documental, 2004, 30 min, color, dolby digital, 35 mm

Blockade

Documental, 2005, 52 min, b/w,, stereo, 35 mm

Artel

Documental, 2006, 30 min, b/w, stereo, 35 mm

Revue

Documental, 2008, 83 min, b/w, dolby digital 5.1, 35 mm

Northern Light

Documental, 2008, 52 min, color, stereo, DVCPRO
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My Joy

Pel·lícula de ficció, 2010, 127 min, color, Dolby SR, 35 mm, 1:2.35

In the Fog

Pel·lícula de ficció, 2012, 127 min, color, Dolby SR, 35 mm, 1:2.35
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