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La protagonista es diu Sasha, és rossa i porta les
faldilles bufades fins als peus. La història passa a
Rússia, en un món blanc, blau, fred. Tot plegat em
fa pensar en una altra pel·lícula que ha envaït les
llars de moltes nenes del món (sí, la meva també),
però el film avança i ràpidament la imatge em marxa
de la ment. La noia, que llueix una cintura sana i
botes planes i gruixudes, ens transmet la força de
la tossuderia i l’esperança. Amb la màgia justa, no
li calen gaires remolins ni cançons enganxoses per
mantenir-nos clavats a la cadira…
Ens anem endinsant en la història i ens captiva un
argument ben pensat (un xic complicat per a nens
molt petits), rigorós amb la descripció del context i
l’època. Les escenes compten amb un dibuix sublim,
que es permet moments de pantalla totalment blanca i
composicions arriscades. L’aventura avança a un ritme
lent i saborós, aturant-se en detalls quotidians que li
donen una altra dimensió, com quan veiem la Sasha
estarrufar-se amb el sol d’hivern a la cara, o sentim el
dring dels estris de cuina quan el vaixell es mou...

Les expressions dels personatges no són
estereotipades ni previsibles. Igual que la història,
ens van sorprenent i enganxant a mesura que els
anem coneixent. El que sobretot ens ha enamorat
rotundament és el viatge per paisatges encisadors
que ens fan venir ganes d’agafar un avió per
perdre’ns en el blanc del Pol Nord.
Acompanyar aquests aventurers a descobrir el
sostre del món no són flors i violes. Tot fugint de
desenllaços fàcils, passen aventures intenses i de
vegades dures. Però és apassionant! Això sí, endueuvos una manta, que al Pol Nord a les nits refresca!
Agraïm a Pack Màgic, la distribuïdora de cinema
infantil i tranquil en català, que apropi aquesta joia a
les nostres ciutats. Fugir del cinema comercial és una
aposta arriscada, i sobreviure sense anar de la mà del
màrqueting és tot un repte. Els seguirem de prop per
veure quines noves propostes ens ofereixen.
Més informació: packmagic.cat

