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Fa gairebé vint anys, Ken Loach va filmar Ae fond 
kiss, una de les seves pel·lícules més intimistes. Amb 
una càrrega social més soterrada que en altres films 
seus, Loach hi narrava la relació sentimental entre 
una professora de música anglesa i un jove escocès 
d’origen paquistanès. El director britànic posava 
sobre la taula els conflictes racials i el xoc entre les 
tradicions religioses i culturals que topaven amb la 
passió sentimental dels seus dos protagonistes.
Vista en perspectiva, Ali & Ava, la tercera pel·lícula de 
la directora britànica Clio Barnard, sembla una versió 
madura i contemporània del film de Loach. Posar 
les dues pel·lícules en relació suposa un interessant 
exercici per valorar l’evolució de la societat britànica 
-i per extensió de la societat europea- dels darrers 
vint anys. Perquè, lluny d’haver-se extingit, molts dels 
conflictes que plantejava el film de Loach es mantenen 
o, fins i tot, s’han agreujat i estigmatitzat. Allò que 
en el film de Loach era més explícit o estava més 
a flor de pell, en l’obra de Barnard hi és present de 
manera més soterrada però que igualment condiciona 
o pressiona les decisions i actes dels personatges. 
L’estigmatització de les relacions personals a partir 
d’uns determinats paràmetres, racials, de classe, de 
condició econòmica o sexual, continua marcant la 
llibertat deslliurada de prejudicis. Era així en la societat 
britànica del 2004 i ho segueix essent en la del 2022. 
Algunes coses han canviat però en d’altres l’evolució 
ha esta ínfima.
A Ali & Ava, Barnard introdueix també el tema de l’amor 
madur i de les segones oportunitats. Els caràcters 
centrals del film són dues persones que han viscut tots 
els colors de la vida, els brillants però també els grisos 
i els més foscos, però que en un exercici de resiliència, 
reivindiquen el seu dret a una vida millor, s’aferren a 
la creença que sempre hi ha un camí per l’esperança i 
per la reinvenció personal. Lluny de rendir-se o deixar-
se endur pel desànim o el conformisme, busquen 
retrobar-se a sí mateixos en la relació amb l’altre. 

Amor madur contra tots els obstacles

Són dues persones aparentment en les antípodes, 
però que en aquesta distància hi troben precisament 
el punt de trobada i l’espurna de l’atracció personal.
Clio Barnard sap trobar el to adequat per explicar-nos 
aquesta història intimista i evocadora. Ali & Ava té els 
seus moments desenfadats, optimistes, divertits, però 
també els amargs, dramàtics i de desànim. A través 
dels seus dos personatges, la directora britànica 
concentra un calidoscopi d’emocions amb el que és 
difícil no connectar. Més enllà de la seva previsibilitat, 
és molt difícil no deixar-se endur per les ganes de 
viure que transmeten. I ho fa amb una càmera atenta, 
propera, sempre situada en la distància adequada, 
per deixar aquest espai vital que reclamen els dos 
protagonistes. 
Presentada mundialment a la prestigiosa Quinzena de 
Realitzadors del Festival de Cannes de l’any passat, 
Ali & Ava deu bona part del seu èxit a la complicitat 
i extraordinari treball dels seus actors: Adeel Akhtar, 
que va estar nominat als BAFTA britànics com a 
millor actor principal, i Claire Rushbrook. Les seves 
són dues interpretacions a cor obert, transmetent tot 
el positivisme i energia dels personatges. I és que, 
més enllà de les dificultats de la vida quotidiana i dels 
embats del destí, Ali & Ava reivindica que sempre hi 
quedarà lloc per l’amor.
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