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Cinema espiritual per Nadal
Aquestes dates nadalenques arriba una proposta de quatre pel·lícules que
s'estrenaran als cinemes i les plataformes digitals
23 desembre, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquesta setmana Mn. Peio Sánchez porta una crítica especial centrada pel·lícules de Nadal.
Concretament, es tracta de quatre títols. Algunes d’aquestes recomanacions es troben
disponibles a les plataformes digitals, i d’altres s’estrenen a partir d’aquesta setmana a les
sales de cinema. Un ventall de pel·lícules que portaran la màgia d’aquest Nadal als
espectadors.
Entre els títols destaquen:
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Soul (2020, Disney- Pixar)
Explica la història del Joe Gardner, apassionat del jazz. Ja d’adult, no aconsegueix obrir-se
camí com a pianista, de manera que es veu obligat a fer classes de música per sobreviure.Un
dia és acceptat per a interpretar en un famós club de jazz, però aquell mateix dia, cau pel
clavegueram. Així, acaba a la cinta transportadora del Més Enllà. Aquí, en un dels regnes més
còsmics coneixerà un petit amic que l’ajudarà a respondre les preguntes més importants per
a la vida.
El crític de cinema espiritual destaca el llargmetratge com una de les grans produccions de
Pixar. Tal com explica, el ﬁlm parla sobre la celebració de la vida i recorda que s’ha de gaudir
dels petits detalls quotidians, i sacriﬁcar-amorosament pels altres, aquí sí resideix el secret
del dia a dia.«Combina una tècnica precisa amb l’ànima del relat que atrapa i enganxa
l’espectador».
Sobretot «convida a pensar que les passions, com la música que fa vibrar a Joe -però també
l’esport, les bones pelis de dibuixos animats com aquesta, o qualsevol altra-, amaneixen la
vida, però compte, no s’han de confondre amb l’objectiu autèntic de l’existència»., explica el
crític.

Dolly Parton: Nadal a la plaça (Netﬂix)
Explica la història d’una dona amargada que no suporta el Nadal, sobretot, després de la
mort del seu pare, fundador de la vila on va néixer. Així, coincidint amb les dates
nadalenques torna al seu poble amb l’intent de desnonar totes les propietats. Però allà viurà
un canvi interior que la farà despertar.
Mn. Peio presenta aquest conte de Nadal musical interpretat per la cantant de country i
ocasional actriu Dolly Parton, que ve a ser una variació de ¡Qué bello es vivir! «Combina una
tècnica precisa amb l’ànima del relat que captiva l’espectador», explica el crític. «La
televisiva actriu i directora Debbie Allen lliura un ﬁlm ple de bons sentiments i travessat de
melodioses cançons, tot amb un aire naïf i dolç», explica Sánchez.
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Operación ¡Feliz Navidad! (Netﬂix)
Ideal per aquells que busquen una comèdia romàntica nadalenca. Explica la història de
l’Èrica, una dona benestant que somia en triomfar en el món de la política. Obstinada a
estalviar diners als contribuents, pretén tancar una base militar aèria en una exòtica illa. Una
vegada allà coneixerà l’Andrew, que tractarà de dissuadir-la mostrant el magníﬁc paper que
fan els seus homes ajudant a la població civil. I cap botó de mostra millor que la imminent
campanya de Nadal.
Segons Mn. Peio Sánchez, «la idea principal subjacent en la trama, moralitat de rigor en una
faula nadalenca, ve a dir que són més importants les persones que el pur i fred
pragmatisme».

Crónica de Navidad (2a part)
Després de la primera part, arriba la continuació dirigida per Chris Columbus, conegut per la
pel·lícula Solo en Casa. En aquesta ocasió, explica la història de la Kate, una jove que no li
agrada la nova parella de la seva mare. Obligada a anar a Cancun per Nadal, intentarà amb
tot el seu enginy, tornar al Nadal tradicional. Així, enmig d’aquesta història, apareix un antic
follet convertit en humà, qui voldrà acabar amb el Nadal. Totes dues històries
s’entrelligaran.
El crític de cinema destaca com la trama ve carregada de «bons sentiments, que subratllen
la idea que per afrontar els problemes i diﬁcultats a la vida, l’ajuda de la família és
primordial». «S’aborden temes com el de la maduresa, la superació dels egoismes i
d’acceptar l’absència dels éssers estimats morts».
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