
 
 

 La ascensión  
    

Potser el més just és que ho digui 
com ho penso: La Ascensión, 
pel·lícula que avui projectem al   
Cineclub, és una obra mestra i el 
cim cinematogràfic de la brillant 
directora soviètica Larisa Shepitko. 
La seva mort poc després de        
l’estrena, en un accident de cotxe als 
41 anys, va privar-nos de veure    
progressar una filmografia que, amb 
només 6 pel·lícules, ja era excepcio-
nal. La sobreviuria no obstant el 
projecte en què treballava quan va 
produir-se l’accident, titulat 
«Proschanie» («comiat», aparegut a 
Espanya com Adiós a Matiora): al 
1983, l’acabaria el seu marit Elem 
Klimov, també director de cine    
excel·lent. D’ell projectarem, el    
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proper dijous, 9 de juny,  la duríssi-
ma Ven y Mira (1985). Una 
pel·lícula, aquesta última, que    
comparteix certa sensibilitat i       
objecte amb La Ascensión, la       
Segona Guerra Mundial i els seus 
martiris, però en la que per altra 
banda es poden observar diferències 
significatives. 
 
Ja tindrem ocasió, sigui com sigui, 
per parlar d’Elem Klimov. En morir 
al 1979 Shepitko es trobava, dèiem, 
en el seu zenit artístic. Personalitat 
coneguda al seu país ja des dels anys 
60, amb La Ascensión havia comen-
çat a rebre, a més, el reconeixement 
internacional: no en va, havia rebut 
el prestigiós Ós d’Or al Festival de 

 Larisa Shepitko, 1977 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

Durant la Segona Guerra    
Mundial, dos partisans soviètics 

s'aparten del grup, que està 
afamat, per anar a una petita 

granja a agafar provisions.   
Però com que els alemanys han 
arribat primer, hauran de    
seguir recorrent territori ocupat 
per trobar un altre lloc on 
abastir-se. 

Fitxa artística 

Fitxa tècnica 

 

Boris PlotnikovS .............. otnikov 
Vladimir Gostyukhin ........ Rybak 
Lyudmila Polyakova ........ Demchikha 
Viktoriya Goldentul .......... Basya 

Anatoliy Solonitsyn.......... Portnov 

Восхождение 

(Voskhozhdeniye)  

Director   ................... Larisa Shepitk 
Guió .......................... Vasily Bykov 
                                  (novel·la),  
                                  Yuri Klepikov,  
                                   Larisa Shepitko 
Productor  ................. Mosfilm 
Música original .......... Aldred Schnittke 
Fotografia   ................ Vladimir Chukhnov, 
Pavel Lebeshev 
Muntatge ................... Valeriya Belova 
Durada   .................... 111 minuts 
País  .......................... URSS  



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

Cinema de Berlín, fet que la         
convertia en la segona dona en 
aconseguir-ho. A més, la gesta     
posseïa també ressò polític: era       
la primera pel·lícula soviètica en 
guanyar el certamen, on, degut a les 
tensions pròpies de la Guerra Freda, 
fins feia poc no es projectaven 
pel·lícules de l’altra banda del teló 
d’acer. Que un any després, al 1978, 
Shepitko fos convidada a tornar al 
Festival, aquest cop com a  membre 
del Jurat, només reforça aquesta 
idea. 
 
Des de llavors, no obstant, sembla 
que Shepitko ha anat caient         
progressivament en l’oblit. És      
possible que la seva mort prematura 
expliqui en part el desconeixement 
que avui existeix, en general, sobre 
la seva figura i els seus llargmetrat-
ges, en alguns casos gairebé introba-
bles. Però això no és tot. Tampoc   
va facilitar la seva pervivència          
que, com d’altres grans directors 
soviètics de la seva generació (penso 
per exemple en Aleksey German, 
nascut el mateix any que Shepitko), 
xoqués amb les institucions políti-
ques dominants a la seva pàtria i 
que, en conseqüència, diverses       
de les seves pel·lícules -com Alas 
(1966) o Inicio de una era descono-
cida (1967)- no fossin adequada-
ment distribuïdes i acumulessin 
pols durant dècades en alguna     
estanteria. Però també és causa    
d’aquest desconeixement la tasca 
d'ocultació i ostracisme que         
Occident ha alimentat respecte      
del món cultural i cinematogràfic 
soviètic, en especial després de 1989 
(amb excepcions, sí. Però... en     
sabem res, per exemple, d’altres 

valuoses directores soviètiques       
del temps de Shepitko, com Kira 
Muratova, Dinara Asanova o Tatya-
na Lioznova?). 
 

I és que, tot i que arrel dels seus 
conflictes amb les autoritats ha sigut 
vista sovint gairebé com una        
dissident, enfrontada al règim,    
Shepitko era un producte genuïna-
ment soviètic: la seva força creativa 
va ser possible gràcies a la «nova 
onada» que va formar-se a la URSS 
després de la mort d’Stalin, i les   
seves lluites han d’interpretar-se 
com un intent de contribuir positi-
vament al món social del qual      
formava part. Per això totes les    
seves pel·lícules, tot i ser ben dife-
rents entre elles -les mencionades 
més amunt disten a simple vista de 
Tú y yo (1971), una altra pel·lícula 
de gran interès-, tenien en comú 
una mateixa voluntat de «ser con-
temporànies», una idèntica passió 
per la veritat i per la seva expressió, 
enllà de les lluites ideològiques del 
dia o d’interessos parcials. 
 
A La Ascensión, per presentar d’una 
vegada la pel·lícula que avui veu-
rem, Shepitko va dialogar crítica-
ment amb les tradicions narratives 
que la URSS s’havia fet de la Segona 
Guerra Mundial -llavors, potser el 
més gran mite nacional- i de la seva 
participació en ella, traumàtica i 
dolorosíssima. A diferència d’altres 
pel·lícules soviètiques sobre el     
conflicte que glorificaven el sacrifici 
tràgic, heroic del poble soviètic,    
Shepitko no va centrar la seva    
atenció en les grans gestes de la   
batalla, ni va mostrar idíl·liques  

històries d’amor entre joves trunca-
des per la guerra. Va decidir explo-
rar, en canvi, les ambigüitats      
existencials que s’obren a l’ésser 
humà en els moments més crítics, 
quan l’individu s’enfronta cara a 
cara a l’amenaça de la mort i ha de 
prendre una decisió: col·laboració o 
resistència.  
 
Capaç de retratar amb profunda 
compassió tant la covardia com la 
valentia, la feblesa com la fortalesa, 
la pel·lícula segueix el destí d’un 
soldat que, tot i saber-se perdut, 
decideix fins la fi no rendir-se al 
mal, no trair la seva humanitat, en 
un paral·lelisme clar amb el martiri 
de Crist camí de la creu. I Shepitko 
dirigeix la història amb un tracta-
ment dels elements físics de sensibi-
litat exquisida, en absoluta conjun-
ció amb aquest sentit espiritual i 
ètic: la cara, les mans, el cos dels 
personatges es fan presents en tota 
la seva carnalitat -esgotada, cruel, 
generosa o càlida- a La Ascensión, 
omplen la pantalla i ancoren les ac-
cions d’una forma particularíssima 
per entre el fang, la palla o la freda 
neu. Tot condueix els fets cap a      
un final d’intensitat dramàtica    
insuperable, gairebé miraculosa. 
Després de tal ascensió, i potser  
d’alguns moments de recolliment, 
l’espectador no podrà fer altra cosa 
que   mirar el món i el seu passar-hi 
amb altres ulls. 
 

Gerard Marín Plana 
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