
MASS
Mass
Estats Units, 2021
Direcció: Fran Kranz
Intèrprets: Jason Isaacs, 
Martha Plimpton, Ann Dowd, 
Reed Birney
Durada: 110 min
Gènere: drama
Idioma: anglès
Data d'estrena: 08/04/2022

El mot anglès Mass té diversos significats. Òpera prima 
com a director de l'actor nord-americà Fran Kanz, la 
pel·lícula que du el seu títol convida a tenir presents 
les seves diferents accepcions i també com la paraula 
pot associar-se a d'altres per crear una expressió. 
Mass pot significar "missa": el cas és que el film no 
posa en escena pròpiament una cerimònia religiosa, 
però sí una reunió que té lloc en un edifici annexionat 
a una església. També pot referir-se a la quantitat de 
matèria que té un cos: allò que sembla immesurable és 
la "massa" de dolor en una persona. És clar que també 
significa "massa", en relació amb una multitud de gent 
o a alguna cosa massiva. Al film no s'hi fa present cap 
"massa" de gent. Pràcticament, només hi ha quatre 
personatges que, reunits en un espai, conformen un 
quartet de corda que fa una música tensa, dolorosa, 
amb crits i laments, també amb silencis: un quartet que 
difícilment per trobar l'harmonia. Tanmateix, "mass" 
pot unir-se amb "shooting" per definir una pràctica 
malauradament recurrent als EUA. Potser ja he dit 
"massa" (és difícil no seguir-ho fent) en relació amb 
un film que es concedeix el seu temps abans no es 
reveli el perquè de la trobada entre dos matrimonis 
heterosexuals separats, oposats, per una ferida 
cruenta. Què passa perquè una dona es resisteixi a 
acceptar les flors que li ha dut una altra?
De quina manera abordar el tema del dol insuportable 
per la mort d'un fill adolescent? Encara més: com 
fer-ho quan aquesta mort ha sigut a causa d'un 
assassinat comès per algú que ha seguit un impuls 
criminal irracional que no té explicació i, per tant, ni 
pot ser comprès ni justificat? Però no només això: com 
representar que aquests pares, amb la vida trencada, 
es reuneixen amb els de l'assassí, també esquinçats 
per sempre pel dolor i, a més, un sentiment de culpa 
viscut de diferent manera? D'aquí, fins a quin punt uns 
pares són responsables del fet que un fill es convertís 
en un "monstre"?. Fran Kanz ho posa en escena amb la 
màxima sobrietat, cosa que no exclou, sinó el contrari, 

Un quartet de corda que fa una música tensa i dolorosa

una intensitat emocional a mesura que els membres 
de les dues parelles, després d'una mena de tempteig 
inicial ple de tibantor, són capaços d'expressar-se els 
sentiments amb la seva complexitat.
Allò que Kanz no amaga, sinó al contrari, és el caràcter 
teatral de la seva posada en escena austera. Tot passa 
entorn d'una taula, que ocupa la centralitat d'una sala. 
Com es veu a l'inici de la pel·lícula, l'escenari s'ha 
preparat amb cura, amb la consciència que hi tindrà 
lloc una trobada de gran importància. I, essent un actor, 
el director ho confia tot als intèrprets escollits. Amb raó. 
Em resulta impossible destacar-ne especialment cap 
perquè tots quatre fan una actuació immensa: Jason 
Isaacs, Martha Plimpton, Ann Dowd i Reed Birney, 
incomprensiblement oblidats dels Oscar i altra mena 
de premis. Ells donen vida, amb cada paraula que 
diuen (tant com amb els seus silencis i balbuceigs) 
i amb cada gest incidint de manera particular en 
les mirades, a un guió precís que, sense caure en 
efectismes i sensibleries, apunta cap a la necessitat 
del perdó per refer-se moralment.
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