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Presentació de la Mostra de Cinema d’Animació Infantil 

 

La Mostra de Cinema d’Animació Infantil està adreçada als grups escolars d’Educació Infantil i 
Primer Cicle d’Educació Primària. En el marc de la Mostra es projectaran un recull de 
curtmetratges d’animació infantil que no es poden veure en circuits comercials. Els programes 
de curtmetratges han estat ideats tenint en compte la diversitat de les tècniques d’animació 
utilitzades, dels països d’origen dels films i dels temes que tracten cadascun d’ells. La Mostra 
convida els més petits de l’escola a anar al cinema i ofereix als docents un material didàctic que 
permet extendre l’experiència a l’aula. 
 
Els objectius de la Mostra de Cinema d’Animació Infantil són: 
  

- Descobrir i compartir l’ambient col·lectiu que suposa l’espectacle del cinema. 
- Ensenyar a veure cinema des de l’escola. 
- Oferir unes pel·lícules que per la seva qualitat enriqueixen l’imaginari infantil i 
conviden al diàleg. 
- Convertir l’experiència en un possible joc creatiu. 

 

 

Presentació del Programa 2 – Somiadors i visionaris 

 

Totes les pel·lícules d’aquest programa tenen en comú personatges que somien en un món 
diferent o que són visionaris i capaços de canviar el que els envolta. Des d’una noia que per 
un dia pot canviar tot el seu entorn, fins a personatges capaços d’alliberar un animal 
maltractat o d’altres convençuts que han estat a Mart. Tots ells són somiatruites, però amb 
un cor gran! 

L’origen de les pel·lícules i les tècniques d’animació utilitzades són ben diversos. El 
programa inclou films de Letònia, de la República Txeca o de l’Argentina, que utilitzen 
tècniques com l’animació de ninots, de plastilina o bé el dibuix animat. 

 

 

Programa 2 – Somiadors i visionaris 

1- Un dia fantàstic (14’) 

2- El tigre (8’) 

3- Capelito alliberador (5’) 

4- Corre, corre Munchausen! (9’) 

5- Viaje a Marte (16’) 

6- Aventures del talp: El Talp pintor (9’) 

durada total: 61’ 
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1. Un dia fantàstic 

 

 

 

Un dia fantàstic  

Director: Nils Skapans 

Productora: Juris Podnieks Studio 

Any de producció: 2010 

País: Letònia 

Durada: 14’ 

Tècnica: Animació de plastilina (clay animation: animació stop motion de materials 
mal·leables) 

Sinopsi: Un bon dia una noia rep la visita d’un drapaire que vol vendre-li algun objecte. Ella 
es queda amb una armilla que té un botó vermell, però no és una armilla qualsevol! Cada 
vegada que ella toca el botó, alguna cosa del seu voltant canvia. Així, aquest dia assolellat 
es converteix en un dia fantàstic: amb el poder del botó la noia és capaç de transformar tot 
el seu entorn (pot volar amb una escombra, pot fer nevar...). Finalment, decideix tornar 
aquest objecte poderós i reprendre la seva vida tranquil·la.   

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la primera fitxa que us hem donat proposem que els alumnes transformin el paisatge tal 
com passa a la pel·lícula, gràcies al botó màgic. Podeu ajudar-los a recordar allò que fa la 
noia amb el botó: fa caure flocs de neu fins que tot queda nevat, és capaç de volar amb 
l’escombra i amb el seu gat, crea un ninot de neu... 

-La segona fitxa requereix que guieu els alumnes perquè tinguin idees. Es tracta que 
imaginin què transformarien del seu entorn immediat si tinguessin el botó màgic. Us podeu 
centrar en l’escola o el pati per tal de concretar el que dibuixaran. Podeu posar-los 
preguntes com ara: què faríeu aparèixer al pati? Hi hauria més gronxadors? Hi hauria un 
camp de futbol ben gran? Hi hauria més flors?  

-Podeu afegir un altre exercici després de la segona fitxa. Mentre que a la fitxa hauran 
dibuixat coses “materials” que canviarien, podeu preguntar oralment quines coses del món 
canviarien si tinguessin el botó màgic. Es tracta que comentin els seus desitjos no materials. 
Per començar el diàleg, podeu treure temes com que no hi hagi guerres, que no hi hagi fam, 
que no hi hagi sequeres... 
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2. El tigre 

 

 

 

El tigre  

Director: Janis Cimermanis 

Productora: Animacijas Brigade Riga 

Any de producció: 2010 

País: Letònia 

Durada: 8’ 

Tècnica: Animació de ninots articulats 

Sinopsi: Una capsa gran de fusta arriba a un petit poble. Els seus habitants aconsegueixen 
obrir-la amb l’ajuda de la brigada del poble i en surten dos tigres! Són un tigre gran i un de 
petit que formen part del circ que s’acaba d’instal·lar al poble. Els treballadors de la brigada 
s’adonen que els tigres són maltractats i fan els possibles per salvar-los de les mans del 
domador. Finalment ho aconsegueixen i els ajuden a fugir amb un vaixell amb destinació a 
Bengala, d’on els tigres són originaris. 

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la primera fitxa demanem que dibuixin com els agradaria que fos un espectacle de circ 
amb animals. A la imatge de l’esquerra, que pertany a la pel·lícula, veiem el domador 
colpejant el tigre petit amb el fuet. Podeu ajudar els nens a interpretar-la i a imaginar com 
seria un espectacle respectuós, sense maltractaments, perquè el dibuixin. Per exemple: el 
tigre podria donar la poteta, un elefant podria fer pujar un nen a sobre seu, un cavall podria 
galopar en cercles...  

-A la segona fitxa demanem que encerclin aquells elements que han utilitzat els 
protagonistes, la brigada del poble, per salvar els tigres. Per recordar-ho, podeu repassar la 
història i encerclar els elements a mesura que van apereixent. Recordem-ho: 

-Elements que han ajudat: amb el pal de ferro obren la capsa on els tigres estan 
tancats, amb el muntador de nata han alimentat els tigres, amb la disfressa de tigre 
els han alliberat, amb el vaixell els han ajudat a fugir. 

-Elements que no hi han ajudat: les peses, la cabina. 

-Sobre el tema del film: podeu parlar sobre el maltractament als animals i, sobretot, sobre 
com s’haurien de tractar correctament els animals. Podeu preguntar-los si mai han anat al 
circ i hi han vist espectacles amb animals; com eren? 

-Sobre el tigre: el del film és originari de Bengala (Índia). Com és? Quines característiques 
té? A quins llocs del món el podem trobar en llibertat? 
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 3. Capelito alliberador 

 

 

 

Capelito alliberador  

Director: Rodolfo Pastor 

Productora: Estudi Rodolfo Pastor, en coproducció amb ERP, CNDP, France 5, NHK 
Japan, TV3 i PPM Multimèdia 

Any de producció: 2005 

País: Espanya 

Durada: 9’ 

Tècnica: Animació de plastilina (clay animation: animació stop motion de materials 
mal·leables) 

Sinopsi: En Capelito és un bolet molt espavilat i el protagonista d’una sèrie d’animació de 
Rodolfo Pastor. En aquest capítol, Capelito va al circ i s’adona de la situació de 
maltractament que viu l’elefant que hi actua. Després de passar per diferents obstacles, 
aconsegueix alliberar l’elefant del circ d’una manera ben peculiar! 

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la primera fitxa demanem als nens que dibuixin els diferents barrets que utilitza Capelito 
per aconseguir salvar l’elefant. El canvi de barret representa un canvi de personatge, ja que 
gràcies a això es pot fer passar per vigilant del circ o per pagès. Podeu ajudar-los a recordar 
quines són aquestes dues situacions en què Capelito necessita fer-se passar per “algú 
altre”. 

-A la segona fitxa demanem que dibuixin l’escena final de la pel·lícula. A partir de la vela del 
circ, podeu ajudar-los a recordar com és aquesta imatge: l’elefant i la papallona surten volant 
de la vela del circ i s’enlairen cap al cel, hi ha una lluna plena i el cel està estrellat.  

-Sobre el tema: igual que a El tigre, el film anterior, aquí també podeu comentar el tema del 
maltractament d’animals. Quines semblances tenen els dos films en aquesta qüestió? 

-Sobre el bolet: el personatge protagonista és un bolet, però la resta de personatges 
secundaris també ho són. Podeu parlar de quina forma tenen, de quins tipus de bolet 
coneixen, de quines diferències hi ha entre ells... Per què creieu que el director ha triat el 
bolet per crear els seus personatges? 

-Al llarg de la pel·lícula es va reproduint la cançó “L’estaca” de Lluís Llach. Podeu comentar 
a l’aula quina és aquesta cançó, quin origen reivindicatiu té i com és utilitzada a la pel·lícula. 
Fins i tot la podeu tornar a escoltar. 
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4. Corre, corre Munchausen! 

 

 

 

Corre, corre Munchausen! 

Director: Maris Brinkmanis 

Productora: Animacijas Brigade Riga 

Any de producció: 2005 

País: Letònia 

Durada: 10’ 

Tècnica: Animació de ninots  

Sinopsi: El baró de Munchausen demana la mà a la seva promesa. Just després és cridat 
per l’exèrcit per anar a combat i ha de deixar la seva estimada. Mentre és fora, un altre 
pretendent demana la mà a la noia i Munchausen s’haurà d’afanyar per tornar a casa abans 
que no es casi amb un altre. Després de fer tot el possible, el baró aconsegueix arribar a 
temps i casar-se amb la seva promesa.  

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la primera fitxa demanem que dibuixin els diferents mitjans de transport que el baró de 
Munchausen utilitza per arribar a temps i casar-se amb la seva promesa. No són mitjans 
qualssevol, són maneres de desplaçar-se ben peculiars! Podeu refrescar la història abans 
que els nens comencin a dibuixar la fitxa: primer el baró es llança amb una bomba des d’un 
canó per tal d’arribar lluny, després intercanvia el seu rifle per un cavall i finalment lliga amb 
una corda els ànecs d’un estany perquè tots junts se l’emportin volant.  

-A la segona fitxa demanem que els nens imaginin com es desenvoluparia aquesta mateixa 
història en l’actualitat. Primer han d’observar el requadre de l’esquerra, on apareix l’ocell 
portant una carta de la promesa i el baró muntant a cavall. Després els podeu plantejar 
preguntes sobre com seria actualment aquesta història d’amor: el baró enviaria la carta per 
correu? Trucaria la promesa per mòbil? O potser li escriuria un correu electrònic? Com 
arribaria a temps al casament? Agafaria un cotxe? O un avió? Com anirien vestits els 
personatges? Cada nen pot imaginar una situació diferent i dibuixar-la.  

-Proposta de tema per parlar a l’aula: el baró de Munchausen va ser un personatge real 
que va viure durant el s. XVIII a Alemanya. A partir de les seves històries èpiques, s’ha creat 
un mite de la literatura infantil i ha tingut nombroses adaptacions literàries i 
cinematogràfiques. Podeu explicar alguna altra història del baró de Munchausen o bé parlar 
del context històric. El context històric us pot servir per introduir la segona fitxa. 
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5. Viaje a Marte 

 

 

 

Viaje a Marte  

Director: Juan Pablo Zaramella 

Productora: JPZtudio 

Any de producció: 2007 

País: Argentina 

Durada: 16’ 

Tècnica: Animació de plastilina 

Sinopsi: Antonio, el nen protagonista, s’il·lusiona per anar a Mart després d’haver vist 
imatges a la televisió. El seu avi li diu que l’hi portarà i el fa pujar al seu camió grua. Durant 
el viatge l’Antonio s’adorm i es desperta enmig d’un paisatge que sembla extraterrestre, 
rodejat de sorra i roques vermelles, amb només una paradeta de queviures i records. 
Després d’aquesta experiència torna a casa amb el seu avi, convençut d’haver estat a Mart. 
Al cap de molts anys, quan l’Antonio ja és adult i treballa portant la mateixa grua, es perd 
enmig d’un paisatge inhòspit. Quan obre els ulls s’adona que és el lloc on va anar quan era 
petit: l’indret que ell havia cregut que era Mart! 

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la primera fitxa doble us proposem que els nens imaginin com pot ser un paisatge en un 
altre planeta. L’Antonio, el nen protagonista, creu que el paisatge desolat on l’ha portat el 
seu avi és el planeta Mart. Podeu donar pistes als nens perquè imaginin com podria ser un 
paisatge extraterrestre: com seria el paisatge? Pla, muntanyós, amb aigua? Hi hauria 
objectes al voltant? Hi hauria habitants? Com serien? 

-A la segona fitxa els nens han d’identificar aquells objectes que es troba l’Antonio quan va 
al paisatge “extraterrestre” amb el seu avi i també quan hi torna de gran. Ha passat el temps 
i, gràcies a aquests elements, el protagonista identifica que es troba al lloc que ell pensava 
que era Mart. Els objectes que coincideixen són: la paradeta, el sortidor de benzina i la roca 
vermella. Els que no coincideixen: l’escafandre i el monitor de televisió.  

-Sobre la narració: aquesta pel·lícula utilitza l’el!lipsi per mostrar el pas del temps. L’el·lipsi, 
com a recurs narratiu, ha estat molt utilitzat en el llenguatge cinematogràfic per tal d’explicar 
que ha passat una franja de temps determinada. Podeu explicar-ho quan parleu de la 
pel·lícula i de la segona fitxa, perquè els nens ho entenguin millor. La primera part del film se 
situa en la infància del protagonista, i la segona una vegada l’Antonio s’ha fet gran (potser 
han passat uns 25 anys!). Comenteu quins elements ens ajuden a saber que és el mateix 
personatge: el pentinat, la casa, la grua... 
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- Proposta de tema per parlar a l’aula: és possible la vida en un altre planeta? Quines 
dimensions té l’univers? Quines probabilitats hi ha perquè existeixi vida fora del planeta 
Terra? Podeu introduir aquests temes a la primera fitxa. 

-El final de la pel·lícula: l’Antonio és testimoni de l’arribada dels astronautes i surt per la 
televisió. Per tant, els astronautes no arriben a Mart, sinó que arriben a un paisatge terrestre 
llunyà i inhòspit, que és on ell ha anat a parar amb la grua. És un final complex i potser val la 
pena que l’aclariu si els nens tenen dubtes.  

-El web d’aquesta pel·lícula està molt ben fet. Podeu consultar-lo i valorar la possibilitat 
d’entar-hi també amb els nens: http://www.viajeamarte.com.ar 

-A continuació podeu veure algunes imatges de la preparació i rodatge del film. Si voleu, 
compartiu-ho també amb els nens: 
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6. El talp pintor 

 

 

 

El Talp pintor 

Director: Zden!k Miler 

Productora: Krátk" Film 

Any de producció: 1972 

País: República Txeca 

Durada: 9’ 

Tècnica: Dibuix animat 

Sinopsi: El talp surt de sota terra i es troba una pila de pintures de tots colors. Comença 
pintant-se ell mateix de vermell i al final pinta tots els altres animals i fins i tot el paisatge 
sencer! Els animals de coloraines són difícils de reconèixer, i fins i tot són capaços 
d’espantar la guineu! Finalment, comença a ploure i tots els colors se’n van. Tot torna la 
normalitat, però el Talp i els seus amics estan molt contents perquè han fet fora la guineu. 

 

 

Propostes per treballar a l’aula: 

 

-A la primera fitxa us proposem que els nens pintin el paisatge de la mateixa manera que ho 
fan els animals de la pel·lícula. A la dreta de la pàgina, hi ha un fotograma petit del film. Però 
podeu ajudar-los a recordar com queda el paisatge: els arbres són de tots colors, els prats 
són estampats... Es tracta de crear un paisatge acolorit i divertit, de manera molt lliure. 

-A la segona fitxa demanem que dibuixin i pintin quatre elements de la natura que siguin de 
colors. A la pel·lícula la pluja esborra tots els colors pintats i deixa el paisatge com era 
abans, amb els seus colors naturals. Però sabem que a la natura hi ha elements de colors 
ben vius sense ser pintats, sobretot a la primavera! Podeu ajudar els nens a pensar algunes 
idees, per tal que no només dibuixin flors. Exemples: flors, fruits del bosc, fruits dels arbres, 
marietes, ocells de colors, papallones, grèvol, etc. 

-A totes les pel·lícules del talp, el personatge surt de sota terra i apareix de cop en un lloc 
nou. Podeu preguntar als nens si s’han adonat que comença així. A partir d’aquí podeu 
parlar de com és l’animal, el talp, i sobre quines característiques té: va per sota terra, sap 
nedar, té els ulls molt petits perquè sota terra no els necessita, etc. 

-Un possible tema per parlar a l’aula és la semblança entre aquest film i Un dia fantàstic, el 
primer que heu vist. A les dues pel·lícules els protagonistes són capaços de canviar 
l’aparença de tot el seu entorn fins a transformar-lo completament; finalment, tot el que han 
transformat torna a ser com abans. Podeu parlar amb els nens de les semblances que 
troben entre les dues pel·lícules. 
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Informació sobre l’autor: Zden"k Miler 

El passat novembre de 2011 va morir Zden"k Miler, autor de la sèrie d’animació El talp 
(Krtek, en txec). A la 22a Mostra de Cinema d’Animació volem retre un homenatge a 
aquest cineasta tan representatiu de la cinematografia txeca i al mateix temps figura cabdal 
del cinema d’animació a nivell internacional. Per això hem programat tres films de la sèrie El 

talp, dos al programa “Anem a jugar!” i un al programa “Somiadors i visionaris”. 

Breu biografia 

(Kladno, Txecoslovàquia, 21 de febrer de 1921 – Nová Ves pod Ple#í, República Txeca, 30 
de novembre de 2011) 

Zden!k Miler va néixer a Kladno, a l'oest de Praga, la capital de la 
llavors Txecoslovàquia. Es va convertir en cineasta d’animació en 
part a causa de l'ocupació nazi de Txecoslovàquia, ja que va 
prendre part en les manifestacions per la mort de Jan Opletal que 
condueixen al tancament d'universitats i col·legis. Es va escapar de 
ser enviat a un camp de concentració i va acabar treballant com a 
animador. 

A Miler li agradava pintar com un nen. La seva afició es va desenvolupar quan es va unir a 
l'Escola Gràfica Nacional a Praga el 1936. Més tard va estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis 
(um!leckopr$myslová Skola Praha). El 1942 va començar a treballar a l'estudi de dibuixos 
animats de Bat’a a Zlín. Allà va aprendre les habilitats pràctiques importants relacionades 
amb la producció de cinema d'animació. Després de la Segona Guerra Mundial, va 
començar a treballar a l'empresa de dibuixos animats Brat%í v Triku; hi va treballar primer 
com a dibuixant i més endavant com a autor, director i cap de l'empresa.  

Obra 

La creació principal de Zden!k Miler és la sèrie de cinema d’animació Krtek, El talp, amb 
més de 53 títols protagonitzats per un divertit talp que viu aventures i experiències noves a 
cada film. Tots aquests títols han estat creats i dirigits per Miler al llarg de quasi tota la seva 
carrera professional, entre 1956 i 2002. 

L’origen d’aquest personatge és ben fortuït: Miler tornava cap a casa el 1956 després d’una 
caminada per un bosc a prop de casa seva, a l’oest de Praga, quan va ensopegar amb una 
pila de sorra. “Així que em vaig dir a mi mateix: això és tot. El talp”, i d’aquesta manera, tal 
com va explicar en una entrevista per la ràdio txeca, va ser com va començar a crear el seu 
personatge més emblemàtic. Miler havia trobat una nova criatura que ningú més utilitzava: 
"Walt Disney utilitza per als seus dibuixos gairebé tots els animals, excepte un. I aquest és el 
que vaig escollir", va recordar. 

En lloc de parlar, el talp utilitza interjeccions i onomatopeies per mostrar els seus sentiments, 
fet que l’ha ajudat molt a guanyar popularitat arreu del món. A més dels films, més de cinc 
milions d'exemplars de llibres d'aventures de Krtek s'han traduït a 20 idiomes i venut a tot el 
món.  

Cada vegada que surt del seu cau, l’aventura del talp és nova i inesperada. Però al mateix 
temps hi ha una línia argumental coherent en tots els capítols, que ajuda a crear la unitat 
d’aquesta sèrie d’animació. Miler aconsegueix donar valor a la sèrie gràcies a la continuïtat i 
a l’evolució constant del personatge, que permet que l’espectador (nens i també adults) s’hi 
identifiqui al llarg dels diferents capítols. 

El mateix Miler va dir del seu propi personatge: “Ell mai m’ha decebut. M’ha fet feliç tota la 
meva vida”.  
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