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La Ventafocs 
T!i o!í"ky pro Popelku 
 
Direcció: Václav Vorlícek 

País: Txecoslovàquia 

Any: 1973 

Direcció de producció:  Barrandov Films i DEFA 

Argument i  guió: Václav Vorlícek 

Fotografia:  Josef Illik 

Música: Karol Svoboda 

Durada: 85 minuts 

Recomanada a partir de 4 anys 
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Sinopsi 
La germana de la Ventafocs assisteix al ball del castell del rei. La 

Ventafocs s’ha de quedar a treballar a casa... Però, qui es podia imaginar 

que ella i el príncep ja s’havien trobat abans, caçant i muntant a cavall 

pels boscos coberts de neu? 

 
Comentari 
!
El 1977, per iniciativa de l’Associació Cavall Fort, Drac Màgic, Rialles, es va 

estrenar La Ventafocs, una pel·lícula txeca dirigida per Václav Vorlícek. Va 

ser la primera pel·lícula infantil doblada al català i es va fer molt popular 

entre els nens i les nenes d’aquella època, que encara la recorden com 

una de les pel·lícules més destacades de la seva infància i com una versió 

ben diferent del clàssic conte de fades, amb una protagonista alegre, 

decidida i valenta i amb uns escenaris naturals plens de bellesa. 

L’ambientació de la pel·lícula, en el món rural de Txecoslovàquia, la 

humanitat dels seus personatges, l’equilibri entre la fantasia i el realisme, 

entre el fons sentimental de l’argument i les escenes de fi humorisme o de 

dinàmiques cavalcades pel bosc nevat, en fan un espectacle molt grat i 

atractiu, que una música molt ben trobada fa encara més suggestiu. 

Al seu país d’origen va ser la pel·lícula més taquillera de tota la història del 

cinema. 

 

Com a curiositat, la primera versió escrita que es coneix de La Ventafocs, 

és originària de Xina al segle XI i es va difondre entre els occidentals a 

través de les versions de Perrault i dels germans Grimm. 
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