Aquesta pel·lícula per als
infants més petits va d’una
musaranya, la Florentina,
que vol deixar clares dues
coses: ella no és una ratolina
i el món es pot entendre...,
però costa una feinada.
Ingènua i audaç a la vegada, s’acaba de
traslladar amb els seus pares a un poblet
del bosc on no coneix ningú. Té tendència
a entotsolar-se i li costa fer amistats, però
aviat descobrirà que les tres germanes
degús que juguen al parc són una companyia
molt entretinguda. I que per a créixer i
conèixer, també necessitem els altres.
UN FILM RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANYS.

La sort és que, com que és molt llesta i ja
sap llegir i escriure, el seu pare li ha regalat
un quadern perquè hi escrigui un diari. En
aquest diari, hi explica com descobreix
l’entorn —el curs de l’aigua, l’existència de
l’ombra— , les relacions amb els altres —els
grans, les amigues, el paper en la família— i
els sentiments que això suscita —admiració,
gelosia, abandonament, alegria—, i que se
li aniran revelant en diferents aventures
puntejades per dosis delicioses de tendresa
i sentit de l’humor.
La Florentina practica una sospita i una
admiració certament filosòfiques per tot el
que l’envolta. Rumia molt, i les conclusions
que en treu no sempre són encertades, però
com acostuma a passar amb els més petits i
petites, les seves explicacions són divertides
i poètiques.
Les històries en les quals es basa la pel·lícula

—publicades el 2008 a la revista polonesa
«Mi» i compilades, després, en dos llibres
titulats Florentina, el diari d’una musaranya
i Cartes de Florentina a Josefina— han estat
premiades per la intel·ligència i el candor amb
què s’apropen als més menuts i menudes.
Adreçada als menors de 5 anys, la pel·lícula
consisteix en sis episodis independents —
que no corren el perill d’esgotar l’atenció del
seu públic—, però amb elements comuns que
ajuden a seguir el fil narratiu. La gamma de
colors, el dibuix senzill i expressiu reviu per
a petits i grans les vivències d’una bestioleta
amb cua i ulls grossos.
El film és un projecte de Jona Jung —també
il·lustradora dels llibres—, de Stanisław
Lenartowicz i de Roksana JędrzejewskaWróbel, entre d’altres. Cada capítol ha estat
dirigit per un director debutant.
Més informació a www.packmagic.cat

