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CRITICA CINEMA

La família i un més

I a història. Tòquiq avui. Kun, mi-

I mat iconsentit nen de quatre an-

f-/r, u., capgirat el regnat de fi-
ll únic amb el naixement de Mirai, la

seva germaneta, que provoca un se-

guit de situacions on la gelosia s'im-
posa.

Les formes. Les relacions entre ger-

mans han estat sempre conflicti-
ves. És allò atàvic de qui aniba pri-

mer es creu el rei o la reina de la

llar familiar. Qui ve en segon iloc
té tota la pinta de l'usurpadorfur-
tiu. Són els inevi-
tables greuges
comparatius en-
tre mares i filles,
paresifills,oen-
tre tots plegats.

A'Mirai, mi her-
mana pequeña'
(Mirai), el ninotai-
re nipó Mamoru
Hosoda (Kamii-
chi, 1967) en fa
un 'manga'que,
com toca, ordeix
díbuixos capricio-
sos al voltant del

tema de lbdifraternal. Amb un toc
a estones real i a estones surrealis-

ta, Hosoda hi afegeix un element

-extra a les peripècies de Kun i Mi-
rai: l'implacable pas deltemps. De

fet el diapasó dels dies, les setma-
net mesos ianyg acaba harmonit-
zant les diferències i les rancúnies.

Només que això del pas deltemps
és més relatiu que la teor:ia de la

relativitat einsteniana: tan aviat el
temps passa com llamp tempes-
tuós, o va més lent que una tortuga

reumàtica. Les aventures dels dos
germans buscant-se i rebutjant-se,
prenen revolada poètica gràcies al

ritme i la fantasia d'unes imatges
que voregen els límits de la percgp-

ció sensorial, En la millor tradició
del mestre Hayao Miyazaki de 'El

viaje de Chihiro'i 'El castillo ambu-
lante', el deixeble avantatjat que és

Mamoru Hosoda, es permet com-
binar calidoscopis onírics amb mal-

sons robòtics, com quan Kun s'en-
fronta alguàrdia urbà metàl'lic i ple

de llumetes a l'es-

tació deltren, Un

tren que, embru-
tit, crec recordar
noporta enlloc.0
sí. A la inefable re-

contiliació entre
germans..ferquè' aquesta és l'altra:
quan t'aixeques
de la butaca ha-
vent vist 'Mirai,
mi hermana pe-
queña'és com si

tãixequessis pixat

delllit.
Elfons. Temps altempt és a dir, no
et precipitis, Caän.

La imatge. Kun viatjant a través l'es-

piral psicodèlica amb Mirai,

La frase. 'Es el cúmulo de estos mo-
mentos los que construyen nues-

tras vidas', conclou Mirai. Alesho-
ret cal deixarfluir lãigua gota a go-

ta per omplir elgibrell.
La recomanació. Famílies amb gus-

tos cinèfils tirant a especials, i ad-
dictes al 'manga'd'última genera-

ció.
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