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CRITICA CINEMA

Els monstres són els altres

a història. En el país dels
Yetis, més o menys avui.
Migo és un 'bigfoot' que

viu tranquil damunt els núvols,
fins que un dia ensopega amb
un humà caigut del cel, un lle-
gendari 'smallfoot', que li cap-
gira les creences.
Les formes. Tot jugant, com
aquell que només vol entrete-
nir la canalla, de tarda en tar-
da el cinema d'animació po- '.

sa al descobert
els prejudi-
cis sociocultu-
rals que arros-
seguen pares i

mares, àvies i

avis, tiets i tie-
tes.'Smallfoot'
ho fa amb grà-
cia su bversiva,
sentit de la pa-

tacada hilarant,
diàlegs ben es-
molats, iuna
completa gale-
ria de personat-
ges arquetípics.

Directors: Kareyi;
Kirkpatrick i

Jason Reisig.
Guió: Sergio
Pablos, Clare

Sera, John
Requa, Glenn

Ficarra. Música:
Heitor Pereira.
usA,2018.96',.

JCA Alpicat,
Rambla Lleida.

porter televisiu amb ínfules
majúscules) i la colla germi-
nal dêls peus grans de la tribu,
hi ha temps per ballar un rap
Rac-1, denunciar mentides ins-
titucionalitzades que segres-
ten la Història (els sona?), es-
ventrar les roques d'una tradi-
ció finisecular de cartró-pedra,
i esventar aires claustrofòbics.
'Mon Dieu!' Si tot aquest ma-
remàgnum temàtic sobreviu a

les aventures in-
nocents (?) i irò-
niques (?) d'un
grapat ñìotìs:
tres peluts que
posen en cil-
si la seva identi-
tat supremacis-
ta (que diria el
Vidal bis viperí),
la vetllada esde-
vé un dinàmic,
gèlid i jovial joc
de l'Oca arhb ga-

nes de sintonit-
zar tant amb els
peus grans com
amb els petits.Per tant, la pe- . I --

l.lícula que han
armat Karey Kirkpatrick i Jason
Reisig dirigint aquest goma-2
d'animat terrorisme benpen-
sant, supera totes les expecta-
tives. Segons el relat del barce-
loní Sergio Pablos,'Smallfoot'
posa en evidència dramàtica el
rebuig i refús a l'Altre, el Mons-
Ire. Ho fa amb molta més de-
licadesa de la que un se.rvi-
dor pugui ser capaç de dir-ho
sense caure de quatre potes, i

amb peus plans, en la demagò-
gia populista. Entre les diver-
tides peripècies que es mun-
ten el Migo i el Percy (l'humà
de peus minúsculs i alhora re-

Vagi com vagi,
'Smallfoot' mai no ens farà du-
rícies.
El fons. Cal mantenir a ratlla els
hotentots de la tribu.
La imatge. El Mingo volant fe-
liç dins l'avió ensinistrat ran la
neu,
La frase. 'Cal mentides bones
per protegir el nostre món',
que sosté el Custodi de les Pe-
dres. iDes de quan les menti-
des són bones o dolentes?
La recomanació. lndispensable
per a famílies, avingudes o no,
amb ganes de fotre's del món
hagut i per haver. Erìllà del peu
que calcis.


