
Sempre hi ha un moment a la infància, deia Graham Greene, 
en què una porta s’obre i deixa entrar el futur. La Frida (ex-

cel·lent Laia Artigas) mira a través de l’escletxa i només hi veu 
una realitat que, d’un dia per l’altre, s’ha capgirat com un mitjó. 
Carla Simón sap que, per entendre un nen, hem de percebre el 
que l’envolta a la seva altura, sobretot si el trànsit que travessa 
és el d’assumir la pèrdua, l’orfandat i la mort com una certesa. 
El futur és, doncs, aprendre a admetre el que sents, a superar el 
dol amb l’ajuda dels altres. En fi, la maduresa. 

Així doncs, Estiu 1993 surt victoriosa de construir aquesta 
mirada desubicada i sensible, que declina un cert esperit do-
cumental (és la infància de la directora la que està en joc) en 

Aquest és el primer estiu de la nova vida de la Frida, des-
prés de la mort de la seva mare. Una pel·lícula que mira 
la infància cara a cara.

SinopsiProfundament commovedora
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Al final de la sessió 

fem un breu debat 

sobre la pel·lícula 

a la cafeteria.

¡T’hi esperem!
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una pel·lícula que mai no intenta ser complaent amb la seva 
heroïna, que atén al seu descobriment del món vinculant-lo 
amb la cristal·lina transparència de les seves imatges, que tre-
balla amb els seus actors amb una delicadesa extraordinària i 
que aconsegueix transmetre el misteri de ser nen (la sensació 
d’estranyament, la crueltat inconscient, el dolor disfressat de 
caprici emocional) sense oblidar-se de quina relació estableix 
amb els adults i, sobretot, sense caure en el sentimentalisme 
sent profundament commovedora.

Sergi Sánchez
Time Out Barcelona, 29 de juny de 2017


