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El director

Sinopsi

Tsuneo Goda és director i animador japonès. Després 

de Komaneko, el gat curiós, el seu primer llarg-

metratge, va dirigir els curtmetratges Plug, The New 

World (2011) i I’m Also a Bear (Boku mo kuna, 2012). 

És el creador del personatge Domo, la mascota ofi cial 

Un dia assolellat, el gat Komaneko decideix que vol 

ser director de cinema i realitzar una pel·lícula d’ani-

mació en stop-motion. Comença a escriure els story-

boards i a cosir els peluixos de drap. Comença a rodar 

la seva primera pel·lícula, gravant cada fotograma 

amb la seva càmera de 8 mm. Però el rodatge es veurà 

interromput per una mosca desagradable que no li 

posarà les coses fàcils!

Sentit de l’humor i unes dosis d’irreverència confor-

men aquesta insòlita pel·lícula que el festival ha 

volgut recuperar en aquest homenatge especial a 

l’animació japonesa.

de l’emissora pública japonesa 

NHK, amb dos serveis de 

televisió terrestres, tres de 

satèl·lit i tres emissores de 

ràdio. També mitjançant la 

tècnica de l’stop-motion, 

ha dirigit diversos vídeos 

promocionals amb Domo. 

Entre els seus últims treballs, 

destaquem els curtmetratges 

Komaneko no orusuban (2013), By 

Your Side (2014) i Mogu & Perol (2018).

Komaneko, 
el gat curiós

Títol original: Komaneko: The curious cat

Nacionalitat: Japó

Idioma: sense diàlegs

Any: 2006

Direcció: Tsuneo Goda

Guió: Tsuneo Goda

Durada: 60’
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Per a després del cinema...

Sabies que...?
Un gat animador
Komaneko és un nom amb cert ganxo, però no 

és pas casual, ja que està format per les paraules 

en japonès «koma», que vol dir «fotograma», i 

«neko», que vol dir «gat». El que no sap aquest 

felí amant de l’stop-motion, és que ell mateix 

és un personatge animat amb aquesta tècnica 

d’animació! Serà per això que és el gat curiós?

De curt a pel·lícula!
Els primers 6 minuts de pel·lícula conformen el 

que va ser el primer curtmetratge que Goda, el 

director, va fer de Komaneko. En ell s’explica la 

història de com el gat es passa tot un dia creant 

un fi lm stop-motion sobre l’amor entre els seus 

dos peluixos (i s’ha de dir que el resultat és 

espectacular!). L’èxit del curt va empènyer Goda 

a convertir-lo en un llargmetratge sobre les 

aventures de Komaneko i els seus nous amics.

Uns peluixos molt especials
Komaneko no es desenganxa dels 

seus peluixos! Se’ls emporta allà 

on va i, encara que no li fa res 

compartir-los, mouria cel i terra per 

recuperar-los si mai li prenguessin. 

Quina particularitat tenen aquests 

peluixos quan Komaneko no els està 

mirant? Tens cap joguina de la que 

siguis inseparable? Quina? 

Komaneko, el gat 
curiós ens porta 
cinc històries sobre 
l’amor, l’amistat i la 
generositat...

Quina t’ha agradat 
més? Marca-la 
amb una creu i 
explica per què!

Treu els teus 
llapis i pintures 

i fes volar la 
teva imaginació 
amb el dibuix de 

Komaneko!
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