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oran Paskaljevic, el director de Sueño de una n o che de invierno (2004) reivindlcava la nécessitât de
fer aquesta pellícula
quan, al presentar-la durant el passât festival de
Sant Sebastià (on se'n dugué el premi especial del jurat), criticava que "les forces
politiques derrotades a Serbia comencen
a renéixer i a tornar a l'escenari pollile. SI
és tan fácil oblidar un passât tan dolorós,
s'ha de pensar en la quantltat d'autisme
que patlm." Alxí, mítjancant la historia
d'una nina autista, Paskaljevic es proposa parlar metafòricament sobre un tema
que II és especialment
pròxim: l'autisme
del poblé serbi, que sembla vlure una
amnesia col-lectiva per tal de no desvetllar la realltat (postbèllica) que l'envolta.
El punt de partida del film s'estableix
amb la reaparició de Lazar Ristovski en
el seu antic domicili, que es troba ocupat per una nina autista (Jovana Mitin)
i la seva mare (Jasna Zalica). La primera reacció de Lazar sera desempalagarse d'aquestes dues refuglades acompanyant-les fins a un centre on se'n puguin fer carree, però el fet de veure directement l'escassesa de mitjans que disposen i la corresponent precarietat amb
qué haurlen de viure li fan canviar d'oplnió. Aleshores, l'aparent aspre Lazar decidelx fer l'esforç de convlure amb elles.
A partir d'aqui, el film s'encamlna
"tan sols" a aproximar-nos la senzllla
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quotidianitat d'aquesta convivencia (necessària?), basada en el suport mutu, amb
el qual anlrem descobrint el passât de cadascun d'ells: Jasna, abandonada pel seu
marlt quan va descobrlr l'autlsme de Joana, I que sobreviu a la marginado social dels veïns fent feina de cambrera; i
Goran, qui ha sortit de la presó havent
complit deu anys de condemna per un
"desafortunat" assassinat a un bar (Hoc
a on va recalar després de desertar durant la guerra serbobosnlana). Mentres
transcorren els dles d'un gèlld hlvern,
s'estableix un peculiar triangle d'atraccló mùtua: Jasna s'intriga (però mal Interroga) per saber l'orlgen dels maisons
queturmenten Goran; aquest, tracta de
comprendre el món entotsolat en que
vlu Joana I, sensé resignar-se a acceptar
que es tracta d'una malaltia, s'esforça (lnfructuosament) per Intentar retornar-la
a la realitat. Però, aquestasomniada convivencia es veurà sobtadament trencada.
Veiem, aixi, mes d'una similitud entre el protagonista (Incansable lluitador
pel desvetllamentde la nina, a mésd'exdós de la socletat a causa de l'empresonament) i el director de la pellícula (qui
va patir l'exlll per mor de l'estrena del
seu anterior film El polvorín (1998), en
quécritlcava el règim de Milosevic; I que,
com ja hem dit abans, es plantejava realizar aquest altre com a nécessitât moral perqué el poblé serbi surtí de Tactual
autisme que està vivint). "Només enfrontant-nos al passât i acceptant-lo sen-

sé que hagi de tenir un final feliç, podrem crear un futur millor", son les paraules que va dir Paskaljevic a Tesmentat festival, i que ens podríem guiar per
comprendre el final de Sueño de una noche de i n v i e r n o (film diametralment
oposat, no només per la seva cruesa estética, a La vida es u n m i l a g r o (2005), del
seu contemporani Emir Kusturica).
Tot I no ser una pellícula política, sí
que té un dar rerefons ètlc a causa del
v i t a l compromis que assumelx Goran
Paskaljevíc-Lazar amb el seu poblé. Es
tracta d'una crida a la reconstrucció mítjancant l'esforç de convíure, ardu treball en mans de cada individu, de cada
veí, que requereix la constancia del dia
a día, i no les "bones" paraules amb qué
s'omplen la boca alguns polítíes o ideólegs. Tot això apellant sempre al sever
record de les desastroses conséquences
bél-líques, que encara avuí día perduren, degudes a la desavlnença o ais interessos partldistes.
Només queda demanar-se si aquesta pellícula es refereíx tan sols a la situado postbèllica ais Balcans, o també
té una vessant universalista ¡ es podría
traslladar a aquelles terres on s'emfasítza la diferencia com a excusa per dur
a terme la disgregado? um

(1) Cal dir que, amb un afany naturalista, el director m a n t é per ais personatges els mateixos noms
que els actors t e ñ e n a la vida real; a mes que la nina autista del film t a m b é ho siguí a la realitat.

G o r a n Paskaljevic.

