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Dorogie tovarishchi!. Rusia, 2020. B/N, 120 min. Drama |  Dirección e produción: Andrei Konchalovsky |  Guión:
Elena Kiseleva, Andrei Konchalovsky | Fotografía: Andrey Naidenov | Elenco: Yuliya Vysotskaya (Lyudmila), Vladislav
Komarov (Loginov), Andrei Gusev (Victor), Yulia Burova (Svetka), Sergei Erlish (pai), Alexander Maskelyne (Ovodov)
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SINOPSE
a

1962.  O  goberno  comunista  está  a
sementar o caos na cidade industrial
de  Novocherkask.  Cando  o  réxime
sobe os prezos dos produtos de pri-
meira  necesidade,  os  traballadores
da cidade rebélanse e decláranse en
folga. É entón cando o exército en-
viado polo goberno dispara aos ma-
nifestantes e prodúcese unha masa-
cre.  Este  feito  fará  que  Lyudmila,
membro do partido comunista local e
unha gran  defensora  dos  ideais  do
réxime, mude os seus ideais e leal-
dade ao réxime, sobre todo cando a
súa filla resulte ferida trala revolta.

NOTAS DO DIRECTOR

O proceso de facer  películas  sobre
os anos 60 está a converterse cada
vez máis no proceso de restaurar a
autenticidade  histórica  da  época,
unha tarefa bastante difícil en si mes-
ma. Recentemente todos vimos moi-
tos filmes nos que os anos 60, 70 e
80 do século XX parecen falsos e ar-
tificiais,  sen  ningún  parecido  coas
películas soviéticas da época, como
Cando pasan as cegoñas ou A bala-
da dun soldado. Así que o meu ob-
xectivo  era  reproducir  escrupulosa-
mente e con gran detalle a época da
URSS dos anos 60. Creo que o pobo
soviético da posguerra, os que loita-
ron na Segunda Guerra Mundial até a
vitoria, merecen ter unha película que
renda  homenaxe  á  súa  pureza  e  á
tráxica disonancia que seguiu á rea-
lización  do  diferentes  que  eran  os
ideais  comunistas  da  realidade que
os rodeaba.

NOTAS DA PELÍCULA 
a

A película está baseada nunha his-
toria real que ocorreu o 1 e 2 de xu-
ño de 1962 en Novocherkask e se
mantivo en segredo até os anos 90.
A  primeira  investigación  oficial  ini-
ciouse  30  anos  despois,  en  1992,
co propósito de pescudar as razóns
e circunstancias dos acontecemen-
tos e facer unha avaliación xurídica
das medidas que adoptaran os fun-
cionarios. O caso pechouse en se-
tembro de 1994. Como os principais
culpables  estaban  mortos,  nunca
foron condenados.
a

60 anos despois do masacre de, o
Maior Xeral  de Xustiza Yuri  Bagra-
yev actuou como asesor no proceso
de escritura do guión. O director es-
forzábase por achegarse o máximo
posible á imaxe das películas sovié-
ticas desa época, así que desde o
principio decidiu rodar en branco e
negro, cun cociente de 1:33, común
ás películas da época.
a

Desde o principio do proxecto, Kon-
chalovsky decidiu non utilizar acto-
res rusos coñecidos no filme: o pro-
pósito de recrear os auténticos anos
60 soviéticos non se conseguiría se
os intérpretes se asociaban a gran-
des producións modernas. A pesar
de que o resto do elenco estivo for-
mado  principalmente  por  actores
non profesionais,  o  papel  protago-
nista foi interpretado por unha actriz
con experiencia, Yuliya Vysotskaya.
a

Dous equipos de casting traballaron
con  obxectivos  moi  diferentes.  O
primeiro funcionaba de forma tradi-
cional e facía audicións a actores de
teatro rusos non moi coñecidos. O
segundo estivo meses a buscar na
rúa o tipo axeitados de rostros entre
os traballadores da Planta Electro-
motriz  de Novocherkask e os resi-
dentes desa zona.

No guión, baseado en acontecemen-
tos  reais,  aparecen  unha  chea  de
personalidades históricas como per-
sonaxes.  Konchalovsky  insistiu  en
que  os  actores  que  representaban
aos altos mandos do Partido debían
ter  un  parecido  facial  perfecto  cos
seus  prototipos  históricos.  Outra
cousa inusual do proxecto era o feito
de que os figurantes tamén tiñan o
seu propio  casting.  Nas  complexas
escenas de disturbios e masacres, o
director preocupábase por cada ros-
tro que a cámara puidese captar.
a

A tarefa máis difícil da  preprodución
foi atopar un lugar axeitado para ro-
dar  a masacre de Novocherkask: o
plan do director era recrear meticulo-
samente  os  eventos  históricos.  A
praza  central  de  Novocherkask,  así
como o palacio de Atamán (que era
o cuartel xeral do Partido Comunista
nese  momento),  teñen  unha  arqui-
tectura moi específica. Nos anos que
pasaron  desde  a  traxedia,  a  praza
real  foi  reconstruída  en  gran  parte,
facéndoa inutilizable para a película.
Despois dunha longa procura, deci-
diuse  construír  un set  a  escala  1:1
do  palacio  Atamán  nun  dos  cane-
llóns centrais do Complexo Olímpico
Luzhniki  en  Moscova,  unha  área  o
suficientemente  grande  para  unha
rodaxe e equipada coa infraestrutura
adecuada  para  albergar  un  gran
número de extras.
a

Outras escenas si que se rodaron en
Novocherkask e na zona de Rostov,
coma os episodios dos piquetes de
traballadores e a folga masiva. O in-
terior do piso da protagonista cons-
truíuse  nun  escenario  dos  estudios
Mosfilm, xa que era preciso preparar
o espazo para unha rodaxe multicá-
mara, conservando ao mesmo tem-
po  a  sensación  proporcionada  por
un apartamento soviético típico dos
anos 60.
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