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Arturo Lacal, Àlex Salu 
i Jordi Jiménez
Gilbert 
Tota amistat té la seva música 
www.gilbertshortfilm.com 

Gilbert comença la seva jornada habitual, és l’encarregat de 
repartir els paquets entre els veïns d’aquesta particular Venècia 
d’alta mar, que transporta en la seva góndola. Un dels veïns és 
el músic Sullivan, que s’asseu al moll de casa seva a tocar el seu 
atrotinat fiscorn. Amb la frustració que li provoca cada nota 
desafinada, espera impacient l’arribada del nou instrument. Però 
aquesta vegada hi ha quelcom diferent en la seva rutina i Gilbert 
ho pressent. Un dels paquets, dirigit a Sullivan, exerceix una 
misteriosa i irresistible atracció sobre Gilbert. Aquesta inexplicable 
fascinació farà que Gilbert descuidi el seu deure com a carter i 
acabi portant el paquet cap a casa seva. 

Un acte d’impulsivitat que sacsejarà les tranquil·les aigües de 
l’arxipèlag on conviuen Gilbert i Sullivan. 

Gilbert és un curtmetratge d’animació realitzat completament 
amb tècniques d’animació stop-moption (animació tradicional). 
Els materials utilitzats per a la creació dels personatges així com 
els escenaris, paisatges i attrezzos han sigut essencials a l’hora de 
recrear el món de Gilbert i Sullivan. També és cabdal la música 
que, a més de funcionar com a banda sonora, té una notòria 
influència en l’argument i el seu desenvolupament. 
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L’equip de Gilbert està conformat per Arturo Lacal (animador), 
Àlex Salu, @alex_salu (escenaris, attrezzo i comunicació), i Jordi 
Jiménez, @thelaikadog (disseny de personatges, idea original i 
productor executiu). Tot i que aquest és el seu primer curtmetratge 
com a equip, tots tres tenen experiència i han col·laborat en 
diferents projectes dins el terreny de l’animació i, especialment, 
l’animació tradicional. 

Els tres creadors es van conèixer en dos cursos de tècniques 
d’animació stop-motion impartits al centre CIFO de Barcelona. 
Precisament en aquests cursos es va gestar el teaser de Gilbert. 
La bona sintonia entre tots tres els va animar a portar a terme el 
curtmetratge i ara, després de dos anys i una pandèmia, Gilbert 
està a punt de fer el salt a la gran pantalla, i serà presentat 
oficialment al Cinema Truffaut.
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