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Sinopsi

Tot i ser germanes, l’Stella i la Katya són del tot diferents. Mentre que 
la Katya, la germana gran, manifesta un grau d’exigència i perfecciona-
ment físic, acadèmic i esportiu altíssim, la petita Stella està més aviat 
poc preocupada pel seu aspecte i mostra més habilitats socials i sentit 
de l’humor. Aquesta diferència de caràcters portarà a les dues noies a 
gestionar un conflicte personal, familiar i social com l’anorèxia de ma-
neres ben diferents.

fitxa tècnica

Mi perfecta hermana
(Min Lilla Syster)

Direcció: Sanna Lenken
Guió: Sanna Lenken
Fotografia: Moritz Schultheiss
Música: Per Störby Jutbring
país: Suècia
any: 2015
Durada: 95 minuts.
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· La construcció del punt de vista cinematogràfic.

· La representació de l’adolescència i l’experiència femenina.

· Els cossos de les noies als mitjans audiovisuals.



Competències 
bàsiques 

relacionades 
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competències bàsiques en l’àmbit de cultura i valors

· Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels 
propis actes.

· Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consoli-
dar el pensament propi.

· Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, 
opcions i creences.

· Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres 
artístiques.

competències bàsiques de l’àmbit artístic

· Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment 
personal i social.



La construcció 
del punt de vista 
cinematogràfic
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A l’era de la imatge digital, els mitjans 
audiovisuals, en tant que agents socia-
litzadors, tenen la legitimitat per cons-
truir i incidir en l’imaginari de les audi-
ències i transmetre valors mitjançant 
mecanismes de representació propis. 
Aquest fet comporta la perpetuació de 
sistemes simbòlics a partir de proces-
sos d’identificació i assimilació de mo-
dels i rols específics, sovint estereoti-
pats, en les trames i els personatges. La 
realitat que apareix als relats cinemato-
gràfics, però, respon a un enfocament o 
una mirada concreta sobre un tema, no 
a una veritat o realitat universal.

Sanna Lenken, la directora de Mi per-
fecta hermana (2015), se centra en la 

qüestió de l’anorèxia en noies ado-
lescents perquè ella mateixa va patir 
aquesta malaltia de jove. Segons ha 
apuntat en diverses entrevistes, la ne-
cessitat de tractar l’anorèxia sorgeix de 
la manca de pel·lícules que en parlin, tot 
i que els trastorns alimentaris són una 
realitat habitual en la nostra societat, 
especialment entre les noies d’aques-
tes edats. Una realitat que al seu país 
d’origen, Suècia, està creixent estrepito-
sament. Però Lenken, que debuta amb 
aquest llargmetratge, no té intenció de 
fer un incís sobrecollidor dels efectes 
d’aquesta malaltia en primera persona. 
L’entramat gira al voltant de la miopia 
de la societat i els cercles propers, com 
el pare, la mare i l’entrenador de pati-



La construcció 
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natge sobre gel, que en primera instàn-
cia semblen minimitzar-ne la gravetat.

amb ulls de nena

L’experiència d’una mort plausible a 
causa de l’anorèxia per part de la ger-
mana petita de la directora és el que va 
determinar l’elecció del punt de vista 
de Mi perfecta hermana. El títol del film 
és, en si, un indicador de què la pers-
pectiva de la història no recau en qui 
emmalalteix. Per una banda, doncs, que 
la instància narrativa recaigui en Stella, 
la germana menor, li permet a la direc-
tora cert distanciament amb la vivència 
pròpia de la malaltia. Per l’altra, la inno-
cència i la tendresa que la caracteritzen 
reforça un relat allunyat dels prejudicis i 
l’estigma, que fàcilment podríem trobar 
en el tractament de l’anorèxia, com per 
exemple si el o la protagonista que de-
tectés la malaltia fos un personatge adult. 

Originalment, el guió estava concebut 
des de la perspectiva de la Katya, la jove 
malalta, però en paraules de la directo-
ra, la percepció i la gestió de la malaltia 

mental (l’alteració brusca del compor-
tament, els canvis d’humor, l’obsessió 
per l’esport, la hiperactivitat, la depres-
sió, els nivells extrems d’autoexigèn-
cia, la manipulació, etc.) per part de la 
germana petita feia la història univer-
salment més accessible que recrear-se 
en els dejunis i la inanició. La intenció 
de la directora és evitar l’associació li-
mitada dels trastorns de les conductes 
alimentàries, que recreen percepcions 
distorsionades i negatives del cos, a la 
relació amb els aliments, el pes corpo-
ral i l’aspecte físic. 



Proposta 
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La recurrència als estereotips de gènere en els grans relats dels mitjans 
audiovisuals, que privilegien i criminalitzen conductes, està vinculada a 
reproduir els codis clàssics de la masculinitat i la feminitat, és a dir, allò 
què s’espera socialment de nosaltres com a homes o com a dones. Di-
vidir la classe en grups per reflexionar i després debatre conjuntament 
al voltant de quina manera aquests estereotips representen a homes i 
dones en àmbits com:

Comparar el punt de vista cinematogràfic de dues de les últimes campa-
nyes de la marca de moda H&M a partir d’aquests visionats a Youtube. Quina 
és la funció de la càmera subjectiva de la campanya d’estiu? De quina ma-
nera contribueix a evidenciar una distància ideològica entre una proposta i 
l’altra? En quins altres aspectes es pot afirmar que la versió de tardor amplia 
el punt de vista?

1

2

- la divisió del treball
- la vivència i l’expressió de la sexualitat i l’amo
- l’experiència de tenir fills 
- el treball de les cures

H&M Forever Summer 2016: https://www.youtube.com/watch?v=rkqehuUTQ_4

H&M New Autumn Collection 2016: https://www.youtube.com/watch?v=8-RY6fWVrQ0

H&M Forever Summer 2016 H&M New Autumn Collection 2016
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Mi perfecta hermana ha estat multi-
premiada arreu, des del festival inter-
nacional de cinema de Gothemburg a 
la Berlinale amb el premi de joves au-
diències Crystal Bear. No és la primera 
vegada que Sanna Lenken fa un retrat 
sobre l’adolescència ni sobre els desor-
dres alimentaris. Després d’haver diri-
git sèries de televisió per a aquest tipus 
de públic (Dubbelliv – o Double Life, 
en anglès), va recollir nombrosos pre-
mis en diferents festivals internacionals 
pels seus curtmetratges, entre els quals 
destaca Eating lunch (2013), una apro-
ximació a l’anorèxia des d’un centre de 
joves en procés de tractament i cura. 

Va ser durant el procés de documenta-
ció de la pel·lícula Mi perfecta herma-
na, recopilant tot d’històries personals 
sobre desordres alimentaris, quan una 
d’aquestes va prendre prou autonomia 
per esdevenir un curt. L’èxit de la crítica i 
el públic, i el fet que el programessin per 
les escoles amb una funció pedagògica, 
permeteren recaptar fons per a la realit-
zació de Mi perfecta hermana i focalitzar 
el relat al voltant de com encarar col·lec-
tivament aquestes situacions. 

Com hem apuntat amb anterioritat, la di-
rectora també va basar-se en l’experièn-
cia pròpia de la malaltia a l’hora de re-
alitzar aquestes peces. Existeix, doncs, 
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una base autobiogràfica que la porta a 
voler recuperar una vivència passada, 
viscuda, i amb què l’autora té una mena 
de compromís ètic: examinar què sig-
nifica créixer com una nena i ser jutjada 
per l’aspecte físic i no per altres qualitats, 
valors o característiques. També posa 
èmfasi en la vivència i el vincle entre les 
dues joves adolescents protagonistes, 
font de suport i amor que confereix a 
la problemàtica de l’anorèxia un tracta-
ment des de la sensibilitat. Sensibilitat i 
atenció que no rep, en aquest cas, dels 
adults, on el fet de portar Katya al metge 
és admetre que la malaltia existeix. 

És precisament l’emmirallament de la 
petita en la seva germana Katya, es-
portista exitosa i alumna brillant, i el fet 
que les dues protagonistes estiguin en 
la mateixa etapa vital, que li permetrà, 
a Stella, detectar abans que ningú els 
estralls de la malaltia. En l’univers ad-
olescent, sexualitzat i competitiu de la 
Katya, el control sobre el propi cos és 
una manera de canalitzar la frustració i 
la ràbia de no encaixar en els imperatius 
de bellesa femenins. Tot i que la relació 

entre les germanes no deixa de comp-
tar amb moments de gelosia i tensió, la 
complicitat i la comprensió entre elles, 
així com el sentit de l’humor, permeten 
entendre la malaltia com una realitat 
que no només afecta la persona malalta, 
i per tant, encarar-la.
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El descobriment de la sexualitat, la noció de pertinença a un grup, la re-
cerca d’una identitat pròpia, el qüestionament de les normes... són temes 
habituals quan es tracta de plasmar un argument cinematogràfic prota-
gonitzat per adolescents. Fer un llistat conjuntament de representacions 
positives i negatives d’adolescents en el cinema, considerant que la re-
currència als estereotips és molt habitual. Amb quines d’elles us hi sentiu 
identificats? Per què?

La localització és el lloc triat per filmar alguna de les escenes de la pel·lí-
cula, és a dir, l’escenari, però igual que la caracterització dels personat-
ges, al seva tria no és aleatòria; en altres paraules, moltes vegades les 
localitzacions contribueixen a la narració del que s’està explicant.

Expliqueu de quina manera la tensió narrativa s’expressa a partir de la 
localització en les escenes següents:

Fer una recerca de noies youtubers i influents en altres xarxes socials, 
com Instagram, i analitzar la construcció dels personatges. Quins són els 
valors que transmeten? Tenen deures i responsabilitats vers les seves 
audiències, donat l’abast del què disposen? Quin és el paper de les xar-
xes socials en la configuració de la identitat adolescent? Escriure les im-
pressions i compartir-les amb tota la classe.

· A la cabanya del bosc.
· A la pista de gel (escena final).
· Als vestidors de la pista de gel.
· A l’esplanada on Stella y Katya han acabat el recorregut d’en-
trenament.
· L’habitació de la Katya on les dues passen hores juntes.

1

2

3
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La sobrecodificació dels cossos feme-
nins en els mitjans audiovisuals, sovint 
sexualitzats o objectualitzats en respos-
ta a uns imperatius estètics i narratius 
androcèntrics, afavoreix que moltes no-
ies tinguin una percepció negativa del 
propi cos, que arribada a un extrem, pot 
manifestar-se en forma d’anorèxia, bu-
límia o altres trastorns de l’alimentació. 
Si bé són malalties que pot patir tothom, 
de la mateixa manera que la pressió es-
tètica existeix per a homes i dones, és 
eminentment més forta sobre els cos-
sos de les dones. De fet, comença a po-
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sar-se de relleu des de la infància amb 
les representacions d’una feminitat molt 
específica, que inunden la publicitat, la 
televisió, el cinema, els videoclips, inter-
net, la literatura... En altres paraules, tot 
el relat cultural d’Occident, patriarcal i 
heteronormatiu, està vinculat a un cà-
non de bellesa que oprimeix totes aque-
lles formes dissidents. L’abast i el poder 
dels mitjans audiovisuals els atorga una 
gran influència a l’hora de fer cristal·lit-
zar aquests models, contribuint a perpe-
tuar-los com a formes de violència vers 
les dones. El pes, la pell, l’estètica, el ma-
quillatge, la indumentària, el cabell, però 
també altres qüestions com la vivència 
de la maternitat, la sexualitat o l’avorta-
ment, són elements estretament lligats 
al binomi irreductible que, en el cas de 
les noies i dones, associa bellesa amb 
triomf o èxit social.

Per això el valor de Mi perfecta hermana 
rau a qüestionar i evidenciar la càrrega 

que pateixen les nenes en fer-se grans 
per encaixar dins d’unes expectatives ir-
reals de l’aspecte físic. A més, als tras-
torns d’aquest caire se’ls ha donat un 
tractament poc habitual a les grans pan-
talles, i força estigmatitzat, tot i que te-
nen certes similituds amb les addiccions 
(per l’impacte que té en l’entorn de qui 
ho pateix, i no només en la persona ad-
dicta), una tema recurrent en l’imaginari 
fílmic contemporani.

En tant que representant aquesta his-
tòria, la directora visibilitza una realitat 
esfereïdora i molt comuna de la nostra 
societat, que no només pateix la gent 
jove. Un plantejament que per a Lenken 
respon a la necessitat humana d’iden-
tificació però que, de retruc, correspon 
al desig de moltes dones de veure’s 
representades o interpel·lades per una 
història que contempli també les seves 
experiències, des d’un enfocament ne-
cessari i positiu.
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Fer una taula amb dues columnes per plasmar les diferències entre els 
dos personatges femenins principals, que contempli tant la manera de 
ser, com de pensar, actuar, vestir o els passatemps. Com es relaciona 
cadascuna d’elles amb l’amor? I amb el pare i la mare?

La sèrie anglesa My mad fat diary (2013-2015) està protagonitzada per 
una adolescent obesa i amb un altre tipus de trastorn mental que el de 
Mi perfecta hermana, però que també té a veure amb els aliments i l’ac-
ceptació del propi cos. Visionar-ne un episodi i analitzar per grups les 
següents qüestions:

En el cinema i les sèries és freqüent trobar personatges de noies i dones 
amb poca capacitat d’acció, vulnerables, que necessitin ser rescatades 
o conquistades, o simplement com a complements d’un relat protago-
nitzat per homes. Buscar la polèmica suscitada arrel de l’estrena de Ca-
zafantasmas (2016), partint de què es tracta d’una adaptació de l’original 
de 1984, i comentar-la a classe tot vinculant-la als conceptes de masclis-
me, racisme i lesbofòbia.

Fer una recollida de revistes i treballar a classe un mural amb retalls 
de com apareixen representades les dones en la publicitat. Fer incís 
als rols que compleixen dins de l’anunci i al model estètic amb el qual 
encaixen. Comparar-ho amb publicitats més antigues dels anys 60 i es-
mentar els canvis. 

1

2

3

4

· Quin és el paper del sentit de l’humor?

· Què tenen en comú les protagonistes? I en què divergeixen?

· Com se sol tractar la qüestió de les malalties mentals en el cinema o les sèries?



Filmografia 
relacionada

Girlhood
Céline Sciamma, França, 2014

Juno 
Jason Reitman, Estats Units, 2011

pequeña Miss Sunshine 
Jonathan Dayton i Valerie Faris, Estats Units, 2006 

Las mujeres de verdad tienen curvas 
Patricia Cardoso, Estats Units, 2002
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arquetip: Un arquetip és un patró exem-
plar a partir del qual en deriven altres 
objectes, idees o con ceptes. Aplicat a 
les persones o als personat ges de ficció 
vol dir que un conjunt de qualitat perso-
nals arquetípiques son reproduïdes en 
personatges reals o ficticis. Són, doncs, 
pa trons de conducta que han quedat fi-
xats per la tradició. Per exemple, es pot 
dir d’una per sona que té un comporta-
ment “quixotesc” si segueix un patró de 
conducta similar al perso natge de Don 
Quijote de la Mancha de Cer vantes.

caracterització: Acció que consisteix 
a determinar els atributs peculiars d’un 
personatge de manera que es distingeixi 
clarament de la resta.

escena: Conjunt de plans que tenen re-
lació en un espai i temps determinat. És 
la unitat dramàtica mí nima d’un film.

estereotip: Conjunt d’idees que s’obte-
nen a partir de les normes culturals prè-

viament establertes i que poden conver-
tir-se, a ulls d’un grup o una societat, en 
un model de comportament desitjable 
que cal seguir per ser acceptat o accep-
tada.

Localització: Es el lloc triat per filmar al-
guna de les escenes de la pel·lícula. Per 
exemple, per a filmar les escenes del 
castell, l’equip de rodatge de La Ven-
tafocs va haver de buscar un castell de 
debò que es pugues adequar al guio tot 
modificant l’espai amb objectes decora-
tius, es a dir, una localització que es pu-
gues convertir en escenari.

patriarcat: Històricament, el terme ha 
estat utilitzat per designar un tipus d’or-
ganització social en el qual l’autoritat 
l’exerceix l’home cap de família, amo del 
patrimoni, del que formaven part els fills, 
l’esposa, els esclaus i els béns. La família 
és, és clar, una de les institucions bàsi-
ques d’aquest ordre social.
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punt de vista: Expressió que té tres ac-
cepcions: 

• Punt de vista ideològic: Expressa una 
opinió sobre alguna cosa.

• Punt de vista visual: Indica el lloc des 
d’on es veu el que mostra una imat-
ge. S’identifica amb la mirada que 
ens dóna a veure alguna cosa. En 
cinema hi ha dues fonts perceptives, 
una visual i una altra sonora. Per dife-
renciar-les s’utilitza el terme oculta-
rització, que indica la relació entre el 
que mostra la càmera i el que veu un 
personatge. El terme auricularització 
s’aplica a la relació entre les informa-
cions auditives i els personatges. 

• Punt de vista narratiu o focalització: 
Expressió utilitzada en narratologia 
per in dicar la manera d’organitzar el 
saber narratiu de la instància narrado-
ra. Poden pro duir-se tres modalitats. 
Focalització zero, quan la instància 

narradora és omniscient; focalització 
interna, quan el saber queda restrin-
git al punt de vista d’un personatge, i 
focalització externa, quan el saber és 
me nor que el dels personatges.

Sobrecodificació	 del	 cos	 femení: Els 
cossos de les dones han estat objecte 
de representació d’innombrables pintu-
res, fotografies, enquadraments cinema-
togràfics, publicitaris, peces audiovisu-
als, mems virtuals, etc. Tradicionalment, 
doncs, els codis de representació han 
dotat aquests cossos d’un seguit de sig-
nificats: les pietats i les verges de l’art re-
ligiós, les dones fatal del cinema negre o 
les dones objecte de la publicitat sexista 
en són alguns exemples. Per això, es diu 
que el cos femení està immers en una 
allau de significants i significats que l’en-
volten, el travessen i el construeixen en 
els imaginaris col·lectius.


