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Cristina Grozeva i Petar Valchanov, 2014

Sinopsi
En un petit poble de Bulgària,
Nadezhda, una jove professora,
tracta d’ensenyar-li a un alumne el que està bé i el que no.
Però quan s’endeuta amb uns
prestadors
sense
escrúpols
comença a qüestionar-se ella
mateixa quin és el camí
correcte.

Fitxa artística
Margita Gosheva,
Ivan Burnev,
Ivanka Bratoeva,
Ivan Savov,
Deya Todorova,
Stefan Denolyubov

Fitxa tècnica
Director ............ Kristina Grozeva
i Perter Valchanov
Guió .................. Kristina Grozeva
i Peter Valchanov
Productora ........ Abraxas Film
Fotografia ......... Krum Rodríguez
Durada .............. 107 minuts
País ................... Bulgària

Bulgària és el país d’origen
d’aquest film escrit i dirigit
per Kristina Grozeva i Petar
Valchanov, els qual aconsegueixen construir un drama
concret i al mateix temps
universal.
La jove Nadezhda, interpretada per Margita Gosheba,
treballa de mestra en un
petit poble. Un dels seus
alumnes ha robat vàries
coses de la classe i ella
intenta descobrir el lladre
amb la intenció de mostrarli la diferència entre el bé i
el mal. Durant aquest

procés, es veu immersa en
uns angoixants deutes que
fan que dubti de què és
correcte.
És evident que quan una
pel·lícula t’ho remou tot de
dalt a baix, saps que algú
està fent bé el treball. La
intensitat de la interpretació de Margita Gosheba
empeny l’espectador cap
una humil mirada a la
realitat, que qualsevol es
pot imaginar que passa al
seu barri, o encara més a
prop.

“Urok”‘ ens presenta a una
mare i esposa “coratge”, que
treballa sense parar per tal
d’aconseguir portar una
vida tranquil·la amb la seva
família. No obstant, les
situacions que es generen
porten a aquesta dona per
un altre camí, provocant
una incertesa i una vulnerabilitat en el personatge de
Nade que ens fa sentir
solidaris amb ella. La seva
forma d’afrontar els problemes la convertiran en un ser
admirable.
El guió és directe, precís, no
conté aspectes artificials.
Planteja un relat natural i
proper. A aquest objectiu hi
ajuden els elements tècnics,
com la seva fotografia, que
es fonamenta en l’ús de tons
apagats per tal de subratllar

la monotonia de la vida
diària i així no desviar
l’atenció de la història.
Tot i tenir alguns moments
d’humor força negre i absurd destinats a desangoixar la tensió que el drama
provoca a l’espectador, és
ben cert que el film és un
clar exemple de com un
problema pot convertir-se
en una gegantina bola de
neu que ho destrossa tot, i
també del què una persona
és capaç de fer per la seva
família.

una persona normal pot
arribar a una situació molt
lamentable degut a circumstàncies que li són alienes.
Una disjuntiva en què ningú
desitja ni busca trobar-se,
però ens espanta i ens
fascina, i ens planteja la
finíssima línia que separa el
bé del mal.

Lara Noguera
28-5-2015
El cine en la sombra

“Urok” és una pel·lícula
que no és apta per un públic
que vol relaxar-se o evadirse. Ben al contrari és un
fidel reflex dels problemes
existents a la realitat, un
document que explica com
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