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En William, de 10 anys, viu en una enorme 

mansió amb els seus pares milionaris, gairebé 

sempre absents. Acostumat a tenir-ho tot, 

demana un regal molt particular per aquest 

Nadal: el mateix Pare Noel en persona.

A PARTIR DE 5 ANYS

60’

El trineu
Belchonok i sanki
Olesya Shchukina
Rússia, 2016 
4’ 19’’, sense diàlegs

Un dia d’hivern, mentre la mare és fora, 

un esquirol inquiet i curiós farà un 

descobriment d’allò més emocionant.

Aurora boreal
Au pays de l’aurore boréale

Caroline Attia, França, 2019 

15’, doblat al català

El Colin viu al Pol Nord amb el seu avi Karl. Durant l’època de caçar 

narvals, l’avi marxa amb la seva casa trineu i deixa el Colin a càrrec 

de la seva tieta. Però un malentès d’última hora, farà que el Colin es 

vegi arrossegat per l’aventura i acabi vivint un viatge transformador. 

Merry Grandmas!
Natalia Mirzoyan, Rússia, 2019 

8’ 07”, doblat al català

La Masha vol anar a la festa de cap d’any 

amb els seus pares, però aquests decideixen 

deixar-la amb l’àvia. La nena passarà la nit 

envoltada de senyores grans, molt més 

marxoses i energètiques del que esperava.
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Un projecte de Mitjà patrocinador Amb el suport de

Per a després del cinema...

Marc Robinet
Després del seu ampli 

recorregut en el camp de l’animació, Marc Robinet va 

unir-se a l’estudi francès Folimage l’any 1995. Des 

d’aleshores, a més a més de continuar la seva carrera com 

animador, Robinet ha adquirit experiència com a director 

amb la seva participació com a 1r assistent de direcció 

de la pel·lícula La Mia i el Migú (2008), i en diversos spots 

publicitaris i el curtmetratge Ewenn Congar (2001). Dirigir 

Operació Pare Noel ha suposat un repte creatiu, tant pel que 

fa a l’adaptació de la història a l’univers gràfi c de l’il·lustrador 

Samuel Riberyon, com pel que fa a aconseguir, a través de sons 

realistes i acurats, una atmosfera nadalenca i emotiva.

Curiositats del Pol Nord
Aurora Boreal té lloc a l’Àrtic, on hi 

ha el que s’anomena «banquisa», 

una placa de gel que fl ota sobre el 

mar. A causa del canvi climàtic, aquestes 

plaques són cada cop més primes, ja que les 

temperatures són ara més altes i el gel s’està 

desfent. També veiem narvals, una espècie 

àrtica que es caracteritza per tenir un ullal de 

fi ns a 3 metres de llarg. Es creu que aquest 

ullal els permet defensar-se i trencar el gel 

quan necessiten sortir a respirar. Només els 

esquimals poden caçar-ne uns pocs per any.

El Nadal i la gent gran
A Merry Grandmas! veiem les dues cares de la vellesa: d’una banda sembla que estar amb persones grans vol dir haver 

d’escoltar històries antigues i converses sobre malalties, pastilles i hospitals. Però, d’altra banda, el curt ens mostra que 

també és possible passar-s’ho bé amb els ancians. Perquè, al cap i a la fi , la seva manera de divertir-se no és tan diferent 

de la nostra. Com veus tu la gent gran? Creus que la seva companyia és avorrida o divertida? T’agrada passar estones 

amb els teus avis? Per què és important compartir estones amb la gent gran? Què ens pot aportar i ensenyar?

Coneixes bé els protagonistes d’Operació Pare Noel?

Relaciona cada personatge amb la seva descripció:
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És fi ll de milionaris, motiu pel qual sempre li han donat tot el que ha 

volgut. Només hi ha una cosa que amb prou feines pot aconseguir: 

la companyia dels seus pares. Recentment ha fet una nova amiga, la 

qual l’empeny a ser valent i posar solució quan pren males decisions.

És un home sense escrúpols que farà el que calgui per capturar el 

Pare Noel. No té en compte ni la il·lusió dels nens ni la màgia del 

Nadal, l’únic que vol és ser el caçador més famós del món. 

És un home molt ric i molt ocupat. Com que se sent culpable de 

no poder estar amb el seu fi ll, mira de compensar-li amb regals de 

tota mena. Demani el que demani el seu fi ll, ell mourà cel i terra per 

aconseguir-ho, fi ns i tot portar-li el Pare Noel en persona!

El seu nom respon a les sigles GPS. I no és casualitat, perquè és 

qui s’encarrega d’orientar el Pare Noel a bord del seu trineu. Malgrat 

que és una mica nerviós i no pot fer callar les seves indicacions de 

navegació, sap com rescatar el seu cap quan es troba en perill.

Tothom el coneix perquè és un ésser màgic que porta regals la nit del 

24 de desembre. Gairebé ningú l’ha vist mai perquè això li fa perdre 

els seus poders. Si mai el veiessin en directe milers de persones, el 

Nadal s’acabaria per sempre més!

És una nena alegre i amb sentit comú que viu en una petita casa 

amb els seus pares. És veïna d’un nen que la fa enfadar amb les 

seves idees egoistes. Però, com tothom pot aprendre dels seus errors, 

ella no dubta en donar-li una segona oportunitat.
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Solució: 1. f / 2. a / 3. d / 4. c / 5. e / 6. b


