
 
 

 Masacre: ven y mira  
 

     
  Cinema ani-bèlic. URSS          |       9 de juny 2022        |        Sessió única: 21.00 h 

 

 Elem Klimov.1985 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

Pel· lícula d'encàrrec per      

celebrar el 40è aniversari de la 
victòria aliada a la Segona 

Guerra Mundial. Relata, a     
través dels ulls d'un nen     
progressivament endurit pel 

patiment, la matança sistemà-
tica dels habitants dels         
llogarets bielorussos, més de 

600, durant la guerra.  

Fitxa tècnica 

Fitxa artística 

Director   ............ Elem Klimov  
Guió  ................. Ales Adamovich,  
                            Elem Klimov 
Productor    ........ Bielorrusfilm, Mosfilm 
Música original ... Oleg Yanchenko 
Fotografia   ........ Aleksey Rodionov 
Muntatge  .......... Valerya Belova  
Vestuari  ............ Eleonora Semyonova 

Durada   ............ 142 minuts 

País   ................. URSS 

El passat mes de maig presentàvem al 
cineclub La Ascensión, de la directora 
soviètica Larisa Shepitko. Avui     
acabem aquest petit cicle de Cinema 
antibèl·lic amb Ven y Mira, del seu 
marit Elem Klimov. Totes dues 
pel·lícules comparteixen temàtica i 

marc històric -els horrors de la II 
Guerra Mundial a la URSS-, per bé 

que aquesta última denuncia en 
particular les atrocitats comeses 
pels combatents nazis a Bielorússia, 
on la seva estratègia genocida va 
arrasar 628 pobles i anihilar els 
seus habitants. 
 

També entre les pel·lícules de She-
pitko i Klimov s’hi percep una sen-
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sibilitat ètica i estètica emparentada, 
claus poètiques comunes: per exem-
ple, un tractament dels elements 

sensibles molt particular -el cos  
humà, la naturalesa: les escenes dels 
personatges arrossegant-se penosa-
ment sobre la neu i el fang-; l’ús 
dels primers plans i la força de les 
mirades, de la que parlaré més tard; 
i, en el fons, una reflexió moral, 
relacionada amb la transformació 

espiritual dels protagonistes al llarg 
del metratge. 
 
Estrenada al 1985, ja en les acaba-
lles del «socialisme real», Klimov 
va beure cinematogràficament       
no només de la  relació amb la seva 

dona, sinó també de l’extensa i    
profunda tradició que havia exami-
nat fins llavors el conflicte. Aquest 
retorn continuat, fins i tot obsessiu, 
sobre aquells fets és comprensible 
en un país que va perdre-hi          
vint  milions de persones. Mijail 

Gorbachov, que també al 1985    
havia sigut escollit secretari general 
del Comitè Central del Partit Comu-
nista de la URSS i que més tard en 
seria president, recordava en una 
entrevista recent, commogut, què li 
deien, després de 40 anys de la fi 
del conflicte, els camperols quan 

visitava els pobles per presentar-se: 
«passi el que passi, que no hi hagi 
guerra.» 
 
De fet, també per al propi Elem Kli-
mov la pel·lícula tenia reminiscènci-
es personals, tot i remarcar-se en 

ocasions que es tracta d’un film que, 
finalment, va acomodar-se a un en-
carreg. Nascut a Stalingrad al 1933, 
el director va viure de nen, en pri-

mera persona, els bombardejos   
nazis a la ciutat, les aigües del    
Volga bullint incendiades, les mares 

protegint de les flames, amb els seus 
propis cossos, els seus fills. D’algu-
una manera, sentia la necessitat de 
deixar constància i d’expressar-se 
sobre aquelles vivències; quan final-
ment ho va aconseguir, va deixar el 
cine: «després d’aquesta pel·lícula, 
no podia treballar més». 

 
L’objectiu era clar, en plena Guerra 
Freda, moment en què tothom com-
partia una por cerval davant l’esclat 
d’un nou xoc armat: «Matar el    
Hitler en tots nosaltres» (Kill Hitler 
havia de ser el títol del film origi-

nalment). Tot això explica la duresa, 
la cruesa d’una pel·lícula que no ha 
perdut ni un fil de potència des de la 
seva estrena. És possible que, amb 
la distància, ja no calguin ambulàn-
cies a la sortida del cine, com    
sembla que van ser requerides     

inicialment després d’algunes     
projeccions. Però sí que cal menta-
litzar-se abans de començar: «Ven y 
mira», expressió extreta de l’Apo-
calipsi bíblic, pretén enfrontar-nos 
directament a una realitat terrible, 
demana que fem un esforç per acos-
tar-nos al límit d’aquella inhumani-

tat demencial que només pot donar-
se amb la raó humana. 
 
És aquest un compromís al que, per 
començar, va lligar-se Aleksei Kra-
vchenko, joveníssim actor que dóna 
vida a Floyra, el personatge princi-

pal a qui seguim a la pantalla. Amb 
13 anys, va arribar a les proves de 
càsting gairebé per casualitat i sense 
cap experiència prèvia al cine, i el 

primer que va fer Elem Klimov un 
cop superada la prova inicial va ser 
posar-li dues hores de documentals 

sobre els camps de concentració 
nazis. «El que més va impressionar-
me d’Elem Klimov va ser com t’atr-
ravessava amb la mirada. Mira a 
dins teu», diria Kravchenko,  anys 
més tard. Després, durant el rodatge, 
l’adolescent va aguantar desdejunis 
de 48 hores -només aigua- i curses 

inacabables per tal de perdre pes i 
adaptar-se a les necessitats de la 
trama, que en diverses ocasions va 
posar en perill la seva vida. La pos-
sibilitat de que tot plegat tingués 
efectes psicològics greus en ell va 
ser real. Però Kravchenko va veure 

la importància concedida al projec-
te, i va decidir anar fins el final. 
 
Algú podrà considerar excessius, 
fins i tot fanàtics, tots aquests pro-
pòsits i mètodes en una pel·lícula. 
És discutible si existeix alguna sim-

plificació en la seva pretensió de 
radicalitat. Indubtablement, Ven y 
mira enfosqueix la mirada de      
l’espectador tal i com ho fa amb el 
pas dels minuts la de Florian. Però 
potser, en temps en què, cada cop 
més, tornem a viure el perill d’un 
nou esclat bèl·lic internacional de 

conseqüències desastroses, és valuo-
sa l’experiència al cine d’aquest 
trauma per agafar la força, en sortir-
ne, de clavar la mirada al món, tal i 
com és, i treballar per evitar futurs 
horrors. Klimov n’estava convençut. 
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