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SINOPSE
a

Adaptación  do  relato  homónimo de
Mikhail Bulgákov, baseado na expe-
riencia real do autor ruso, cando sen-
do  médico  rural  volveuse  adicto  á
droga tras prescribirse unha pequena
dose. Balabanov reconstrúe a época
na que Bulgákov cae en brazos da
morfina, os anos da revolución rusa,
e mostra o exercicio da medicina ne-
se período histórico.

CRÍTICA DE SLANT

Os corpos físicos e  políticos  son o
mesmo en  Morfina,  a adaptación li-
bre de Aleksei  Balabanov de  Diario
dun médico mozo do escritor Mikhail
Bulgakov, sobre un médico novo que
se traslada á campiña rusa en 1917 e
que axiña atopa a súa saúde desmo-
ronándose tan rápido coma o réxime
zarista do país. Con guión do finado
Sergei  Bodrov  Jr.  (protagonista  do
Brother de  Balabanov),  a  película,
como a anterior  Cargo 200,  é  unha
sombría visión do deterioro, xa que o
doutor Polyakov (Leonid Bichevin)  é
recibido  inicialmente  cos  brazos
abertos polos desesperados veciños
da vila, pero pronto atópase sucum-
bindo a unha adicción á morfina que
corrompe as  almas,  que Balabanov
fai paralela á revolución (non vista di-
rectamente pero referenciada de for-
ma intermitente) que arrasa a nación.
a

Esculpida  en  capítulos  episódicos
marcados  por  intertítulos  desolado-
ramente divertidos (“A primeira am-
putación”,  “Lobos”)  que  presaxian
con exactitude os pesadelos que se
aveciñan,  o  relato  de  Polyakov  é
aquel no que a enfermidade enraíza,
para despois estenderse, neste caso,
á súa enfermeira axudante e amante
Anna (Ingeborga Dapkunaite), e logo
consume, coa noite negra que engu-
le gran parte da acción converténdo-

se en nada menos que nun sudario
fúnebre  constrictor.  A  relixión  e  a
política son destrozadas polo corro-
sivo movemento comunista do mes-
mo  xeito  que  Polyakov  (represen-
tante  do  piar  médico)  é  destruído
pola  morfina  e  os  seus  pacientes
sofren feridas horribles e moitas ve-
ces  mortais  mentres  tentan  parir,
traballar ou casar. A sociedade está
asediada por todos os lados no tris-
te  retrato  de  Balabanov,  cuxa  de-
sesperación  resulta  tan  poderosa
que leva consigo un acre cheiro de
crítica contemporánea.
a

Máis abrumadora é a impresión dos
individuos e dun país  sumidos nu-
nha encrucillada do inframundo on-
de  calquera  dirección  non  ofrece
esperanza,  xa  sexa cara  a  un  pa-
sado  primitivo  onde  as  matronas
usan azucre nas vaxinas para per-
suadir a fetos teimudos para saír do
útero, ou cara a un futuro aínda mo-
derno tipificado por unha ciencia ru-
dimentaria na que os médicos con-
sultan apresuradamente os manuais
antes  de  operar.  O  descenso  de
Morfina ao inferno físico e emocio-
nal  é  feo,  marcado  por  cirurxías
crúas  e  gráficas,  campesiños  cho-
romicas  e  aristócratas  repoludos
que se mofan tontamente dos ven-
tos políticos cambiantes. E se non
fose polo  esporádico  humor negro
de  Balabanov,  visto  non  só  nos
títulos  dos  capítulos  senón  tamén
na futilidade dos movementos dos
seus personaxes (de casa en casa,
de lugar en lugar, de morte a morte),
a  súa  falta  de  simpatía  por  este
mundo  remoto  podería  abrumar  o
sagaz  equilibrio  temperamental  da
súa investigación sociolóxica.
aa

Con todo, o director, axudado polo
rol  protagonista  pouco  vistoso  de
Bichevin  e  a  desgarradora  actua-
ción complementaria de Dapkunai-

te,  manexa  a  súa  estética  verdine-
gra e a súa visión do mundo cunha
agudeza ruda e contundente.  Bala-
banov corta profundamente a ferida
sen remordementos,  pero a súa in-
cisión afiada como un bisturí faise co
obxectivo de curar en lugar de ferir
máis. En consecuencia, cando a súa
historia  chega  á  súa  traxedia  final,
enchoupada igualmente na cálida luz
do  cinema e  unha  mestura  de risa
alegre  e  maníaca,  existe  unha sen-
sación de reconfortante leito de mor-
te autoral, dun cineasta que despois
de representar tanto terror (como na
secuencia de persecución de lobos)
amosando compaixón por un home,
e  a  xente,  desposuídos polos  seus
propios erros persoais e colectivos.
a

CRÍTICA DE THE HOLLYWOOD
REPORTER
A

Unha desas películas rusas extraor-
dinariamente escuras que ven a vida
como un duro  ermo non apto para
os  seres  humanos,  Morfina de  Mi-
khail  Balabanov  non  se  anda  con
voltas. Os espectadores arrastrados
pola sombría fascinación da historia
dun mozo médico adicto  á morfina
vense  atrapados  nun  fogo  cruzado
de admiración pola narración sutil e
repugnancia polo que adoita apare-
cer na pantalla. Un filme de festival
máis que respectable que suporá un
reto para o público xeralista.
a

Os tons sepia case baleiros de cor
destacan  uns  decorados  de  época
fermosamente deseñados, fetichista-
mente cheos de obxectos pintores-
cos como gramófonos e bañeiras de
madeira. A narración refinada de Ba-
labanov está ben servida pola actua-
ción  pouco  enfática  pero  clave  de
Bichevin:  ambos  ofrecen  un  forte
contraste  coa  tensión  impredicible
da mesa de operacións.

Próxima película do ciclo, 24 de maio: A Silent Voice · Naoko Yamada


