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El brunzit cada vegada més fort de les màquines en 
una fàbrica tèxtil s'estén per sobre dels crèdits inicials 
a Entre dos amaneceres. L'òpera prima de Selman 
Nacar es va estrenar a la secció New Directors del 
Festival de Sant Sebastià de 2021, un any després 
de guanyar dos premis WIP Europa a la secció "work 
in progress" de la trobada basca.
De sobte, el vapor s'atura (un problema habitual 
en aquesta fàbrica banyada per la llum del sol, que 
presenta un to gris blavós constant), i ningú no 
sembla gaire preocupat. Tot això canvia quan els 
caps comencen a posar-se nerviosos. És un gran dia 
per a Kadir (Mucahit Kocak), un jove ben arreglat, 
que parla anglès i actua com a gerent de la fàbrica, 
propietat del seu pare. Aquella nit, l'encantador jove 
coneixerà per primera vegada els pares de la seva 
xicota Esma (Burcu Gölgedar). Es tracta d'una relació 
llarga, malgrat que Kadir encara no li ha dit al seu pare, 
Ibrahim, que es vol casar (ni que fuma). L'enfocament 
modern que té aquesta parella sobre l'amor contrasta 
amb la posició tradicional que han adoptat a casa.
La conversa entre els joves enamorats és el primer 
indici que la feina i la família es poden interposar en els 
meravellosos plans de Kadir. La tensió entre satisfer 
els desitjos de la seva família i viure la seva pròpia vida 
està a punt de sortir de mare. La fàbrica té problemes 
de liquiditat i ha de lliurar una comanda immediatament 
per poder rebre el pagament la setmana següent. 
En cas contrari, la família estarà arruïnada. De cop i 
volta, enmig d'una videotrucada amb els seus clients 
romanesos, un treballador resulta ferit a la fàbrica, 
patint greus cremades.
El calculador advocat de la família (Erdem Senocak) 
aconsella el pare (Ünal Silver) i els seus dos fills que 
intentin que la dona del treballador lesionat (Nezaket 
Erden) signi una renúncia de responsabilitat, ja que 
hi ha la possibilitat que hagin de complir una pena de 
presó si el seu marit entra en coma o mor. Una altra 
manera d'evitar la presó és que un dels tres propietaris 
se'n faci responsable i abandoni del país.
La influència dels grans autors russos, com Txékhov i 
Dostoievski, al cinema turc ha estat reconeguda durant 
anys a través de l'obra del guanyador de la Palma d'Or 

Camí a la perdició

Nuri Bilge Ceylan. Com a les seves pel·lícules, 
l'obra de Nacar tracta sobre la vida d'un home que 
perd el control. El desig de Kadir d'ajudar la seva 
família el porta a ignorar la seva disposició a fer 
coses que són moralment incorrectes o a actuar 
per interès propi. El seu fracàs a l'hora de prendre 
les regnes de la mateixa vida és el camí a la ruïna.
Nacar signa una potent òpera prima, l'interès de 
la qual és presentar dilemes morals i demostrar 
com aquells que tenen el poder faran qualsevol 
cosa per mantenir la seva posició, sense importar-
ne el preu. La quantitat de diàleg necessari per 
fer avançar algunes escenes fa que la pel·lícula 
resulti estàtica de vegades, tot i que el director 
intenta aportar una sensació de dinamisme 
mitjançant subtils moviments de càmera. Un bon 
exemple d'això passa quan, el que hauria de 
ser una escena fonamental, en què es mostra 
Kadir explicant-ho tot a Esma, es desenvolupa 
mitjançant l'exposició abans de mostrar el que 
realment està en joc. Això no obstant, com a 
estudi sobre com la incertesa moral condueix a 
la desaparició, l'obra està ben greixada i funciona 
millor que les màquines de vapor de la fàbrica.
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