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És	 la	 història	 d'una	 noia	 Lapona	 en	 la	 Suècia	 dels	
anys	 trenta	 que	 ha	 de	 renunciar	 als	 orígens	 per	
viure	els	seus	somnis.	Una	decisió	que	li	guanyarà	la	
incomprensió	i	el	rebuig	de	la	família	i	de	la	societat	
a	 la	 qual	 vol	 integrar-se.	 El	 debut	 de	 la	 directora	
Amanda	 Kernell	 que	 sorprendrà	 per	 la	 bellesa	 de	
les	 imatges	 i	 per	 la	 sensibilitat	 de	 l'actuació	 de	 la	
protagonista.

Lene	Cecilia	Sparrok Mia	Erika	Sparrok 	Maj	Doris	Rimpi		

El	meu	pare	 és	 sami	 i	 la	meva	mare	 és	 sueca.	 El	
pare	 és	 molt	 actiu	 dintre	 de	 la	 seva	 comunitat.	
Prové	 d'una	 família	 de	 criadors	 de	 rens,	 encara	
que	nosaltres	ja	no	ens	hi	dediquem,	sí	que	ho	fan	
els	 cosins	 i	 la	 resta	 de	 familiars.	 Per	 tant	 jo	 em	
vaig	 criar	 amb	 les	 dues	 cultures	 i	 es	 podria	 dir	
que	enmig	del	con:licte.	Des	de	petita	vaig	anar	a	
les	matances	 de	 rens	 i	 vaig	 estudiar	 la	 llengua	 a	
l'escola.	Mon	pare	 creu	en	 la	 importància	que	es	
conegui	 la	 nostra	 cultura,	 per	 això,	 en	 part,	 vaig	
voler	fer	aquesta	pel·lícula.
Sang	 sami	 és	 una	 declaració	 d'amor	 cap	 a	 les	
persones	 grans	 de	 la	 meva	 família	 i	 la	 seva	
generació.	 Alguns	 d'ells	 no	 volen	 saber	 res	 amb	
els	 samis,	 els	 rebutgen	 i	 en	 parlen	 malament,	
encara	que	ells	ho	siguin.	Molts	d'ells	parlaven	la	
llengua	 de	 petits,	 però	 la	 van	 perdre	 quan	 van	
anar	 a	 l'escola,	 on	 només	 podien	 parlar	 el	 suec.	
Van	 créixer	 amb	 les	 tradicions	 ramaderes	 i	
culturals,	però	ara	tenen	un	altre	nom	i	diuen	que	
són	 suecs;	 no	 parlen	 del	 seu	 passat	 i	 no	 es	 fan	
amb	l'altra	part	de	la	família.
En	 l'època	 dels	 meus	 avis	 no	 se'ns	 permetia	
menjar	amb	forquilla	i	ganivet,	es	creia	que	si	els	
nens	 coneixien	 la	 civilització,	 voldríem	 viure-hi	 i	
no	estaven	prou	evolucionats.	Hi	havia	la	creença	
que	 el	 lòbul	 frontal	 del	 cervell	 no	 estava	 prou	
desenvolupat	 i	 ens	 mantenien	 en	 un	 estadi	
infantilitzat.	 Els	 suecs	 pertanyien	 a	 un	 estrat	
superior.	 Sempre	m'he	 preguntat	 com	van	poder	
fer	 això	 a	 les	 generacions	 anteriors,	 com	 se	
sentiria	 la	 gent	 en	 llegir	 que	 pertanyien	 a	 un	
estadi	evolutiu	inferior

	 Des	 de	 petita	 que	 volia	 fer-hi	 alguna	 cosa	 sobre	
això,	he	volgut	resoldre	aquest	con:licte,	superar	la	
vergonya,	la	culpa,	els	secrets	i	el	silenci	de	la	meva	
família.	 Volia	 que	 la	 gent	 es	 tornés	 a	 reunir	 abans	
que	les	generacions	més	grans	 ja	no	hi	 fossin.	Com	
no	 ho	 vaig	 poder	 fer	 en	 la	 vida	 real,	 ho	 he	 fet	 a	
través	de	la	:icció.
La	 meva	 generació	 és	 la	 primera	 que	 no	 sent	
vergonya	dels	seus	orígens	i	per	això	hem	pogut	fer	
aquest	 :ilm.	Moltes	de	 les	 coses	que	hi	 passen	 són	
ferides	encara	obertes,	són	temes	que	no	puc	parlar	
amb	els	meus	familiars.
Vaig	estudiar	la	llengua	Sami	a	l'escola	 	-és	la	meva	
llengua	materna-	però	jo	deia	a	la	gent	que	anava	a	
classes	de	música.	No	volia	que	es	 :ixessin	amb	els	
meus	 orígens,	 he	 vist	 com	 el	 meu	 pare	 tenia	
problemes	 quan	 es	 posava	 els	 vestits	 tradicionals.	
És	clar	que	ara	no	és	el	mateix	que	als	anys	trenta,	
però	 les	 coses	 que	 els	 nois	 suecs	 li	 diuen	 a	 Elle	
Marja	 (la	 protagonista),	 els	 mateixos	 nens	 de	 la	
pel·lícula	se	les	han	sentit	dir	avui	dia.

Les	noies
Vaig	 estar	 dos	 anys	 per	 trobar	 les	 actrius	 que	 no	
havien	de	ser	professionals.	Jo	volia	dues	germanes	
i	 que	 parlessin	 Sami,	 que	 només	 parlen	 500	
persones	habitualment.	És	una	de	les	 llengües	més	
amenaçades,	segons	les	Nacions		Unides.	La	majoria	
dels	que	el	parlen	són	pastors	de	rens,	perquè	per	la	
gent	 que	 se	 n'ha	 anat	 a	 la	 ciutat	 és	 molt	 di:ícil	
conservar	la	llengua.	
La	majoria	 de	 les	 noies	 era	 la	 primera	 vegada	que	

«Unes	 actuacions	 centrals	 molt	 reeixides	 i	 una	
mirada	a	un	període	de	la	història	del	Nord	d'Europa	
no	gaire	conegut».	Wendy	Inde	

«Una	 història	 d'iniciació	 conmovedora.	 Amanda	
Kernell	 combina	 amb	 solidesa	 les	 pors	 adolescents	
que	 resonen	 entre	 fronteres	 i	 generacions	 en	 un	
context	cultural,	estrany		fascinant».	Guy	Lodge

«Una	 pel·lícula	 poderosa.	 Kernell	 and	 la	 seva	
protagonista	 de	 talent	 prodigiós	 fan	 que	 la	 decisió	
del	 personatge	 sigui	 una	 sorpresa	 terrible	 i	
inevitable».	Alan	Scherstuhl	
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actuaven,	com	les	germanes,	que	també	ho	són	en	
la	 vida	 real	 i	 el	 personatge	 de	 l'àvia	 és	 la	 seva	
pròpia	àvia.	Hi	ha	moltes	coses	a	la	pel·lícula	que	
ho	són	de	veritat.	És	una	mena	d'hibridació	entre	
realitat	i	:icció.	Malgrat	que	la	història	diem	que	té	
lloc	 als	 anys	 trenta,	 vaig	 voler	 que	 resultés	
autèntica.	Volia	que	el	públic	se	sentís	immers	en	
els	 fets	 que	 es	 relaten,	 	 volia	 que	 s'establís	 un	
lligam		:ísic	i	violent	amb	emocions	"reals".

Una	 història	 d’aprenentatge	 amb	 la	
immediatesa	del	present

He	 volgut	 que	 el	 relat	 tingués	 una	 perspectiva	
íntima,	 tot	 el	 contrari	 d'un	 reportatge	
antropològic	o	històric.	Volia	ser	concreta	i	també	
que	l'espectador	oblidés	el	temps.	La	pel·lícula	és	
una	 història	 d'aprenentatge	 d'una	 noia	 que	 la	
seva	comunitat	 li	queda	petita	 i	 es	veu	 forçada	a	
ser	 una	 altra	 persona.	 Però,	 a	 la	 vegada,	 està	
basada	en	els	seus	records,	encara	que	els	records	
sovint	 es	 fan	 molt	 presents.	 	 He	 intentat	 que	
l'espectador	 se	 submergís	 en	 la	 vida	 de	 la	
protagonista,	s'oblidés	que	eren	records	passats		i	
sentís	la	immediatesadel	present.
Em	 vaig	 proposar	 que	 tot	 el	 que	 pogués	 ser	 de	
veritat	 ho	 fos,	 vaig	 rodar	 sempre	 en	 escenaris	
reals.	Vam	patir	 el	 clima	extrem	de	 la	muntanya,	
hi	 havia	 mosquits,	 rens,	 gossos	 i	 un	 munt	 de	
xiquets	i	gent.	Es	diu	que	hi	ha	tres	coses	que	no	
s'han	 de	 fer	 	 mai	 en	 una	 òpera	 prima:	 un	 :ilm	
històric,	perquè	és	més	di:ícil	i	més	car,	i	treballar	
amb	nens	o	animals.	Jo	he	fet	les	tres	coses	i	amb	
un	pressupost	baix.
És,	 en	 part,	 autobiogrà:ica.	 He	 sigut	 també	 una	
adolescent	 sami	 que	 va	 marxar	 de	 casa	 i	 que	
mentia	sobre	algunes	coses.	Conec	de	prop	moltes	
de	 les	 situacions	 de	 la	 pel·lícula.	 Em	 pregunten	
com	em	vaig	construir	el	personatge	protagonista.	
No	podia	ser	d'una	altra	manera.	Totes	 les	dones	
de	 la	meva	família	són	així,	no	ploren	mai.	Diuen	

que	som	com	les	branques	del	salze	que	creix	a	
les	 muntanyes,	 no	 es	 trenquen	 mai,	 només	 es	
dobleguen,	 amb	 el	 vent.	 Tenen	 una	 força	
increïble	per	fer	el	que	volen,	i	de	la	manera	que	
volen,	a	la	vida.
També	 vaig	 fer	 recerca.	 Vaig	 entrevistar	 a	
persones	 que	 havien	 anat	 a	 viure	 a	 Estocolm	 i	
que	 no	 havien	 ensenyat	 l'idioma	 sami	 als	 :ills.	
Alguns	 d'ella	 havien	 canviat	 completament	
d'identitat	 i	 no	en	volien	parlar.	 	Altres	 em	van	
explicar	 que	 enyoraven	 els	 temps	 que	 estàvem	
amb	 e l s	 r en s ,	 l a	 c a lma ,	 l a	 p au	 que	
experimentaven.	Una	persona	em	va	contar	que	
de	nen	li	havien	tallat	l'orella	com	quan	es	marca	
el	bestiar	i	ho	vaig	posar	al	guió.
Sang	sami	és	la	primera	pel·lícula	parlada	en	la	
llengua	 del	 nostre	 poble	 i	 també	 la	 primera	 de	
tractar	 la	 vergonya	 i	 el	 racisme	 interioritzats.	
Però	 	 moltes	 persones	 s'hi	 han	 sentit	
identi:icades	L'hem	presentat	al	Japó	i	al	Canada.	
Molta	 gent	 ha	 dit:	 "aquesta	 pel·lícula	 va	 sobre	
mi".	 Jo	 no	 ho	 vaig	 pensar	 abans	 de	 fer-la,	 però	
arriba	molt	als	entorns	d'immigració	i,	sobretot,	
encara	més	si	es	tracta	de	minories	oprimides.	A	
més	la	societat	ha	derivat	en	alguns	aspectes	a	la	
societat	 dels	 anys	 30.	 Quan	 la	 vam	 presentar	 a	
Venecia,	 alguns	 crítics	 la	 van	 comparar	 a	 la	
situació	que	viu	Europa	avui.	La	història	podria	
haver	 tingut	 lloc	 en	 un	 camp	 de	 refugiats	 de	
Suècia.

Amanda	Kernell
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