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L’Ellie té 10 anys, té una imaginació 

desbordant i li encanten els ocells. Li 

agrada mirar-los i escoltar-los i els observa 

en tota mena de situacions. I fi ns i tot a 

la biblioteca, perquè li encanta llegir per 

saber-ne més. Un dia, la bibliotecària de 

l’escola li recomana un llibre d’ornitologia 

molt especial.

La Chenghua té 9 anys i ha de fer una 

presentació sobre l’espai per a l’escola. 

Però no té mai temps per preparar-la 

perquè els seus pares necessiten que els 

ho tradueixi tot. La Chenghua intentarà 

deslligar-se una mica de la seva família. La 

seva passió per l’espai i el seu entusiasme 

l’ajudaran a fer aquest pas.

63’

L’illa dels ocells
+ Astres immòbils

CINEMA D’ESTRENA FORA DE COMPETICIÓ

A PARTIR DE 8 ANYS



Un projecte de Mitjà patrocinador Amb el suport de

Sabies que...?
Somnis fets realitat
Noémi Gruner és una de les 

directores d’Astres Immòbils. És 

també il·lustradora especialitzada 

en disseny i fons en 2D. La feina 

dels seus somnis sempre ha 

estat explicar històries i dirigir 

pel·lícules: «si les meves històries 

arriben al públic i toquen els 

sentiments de les persones, jo ja 

soc feliç!».

Thomas Pesquet
El famós astronauta francès a 

qui la Chenghua i en Sophien 

admiren, és una persona real! 

Pesquet, que també és pilot i 

enginyer aeroespacial, es va 

convertir en astronauta durant 

els anys 2009 i 2010. Des del 

novembre de 2016 i fi ns al juny 

del 2017, va estar a bord de 

l’Estació Espacial Internacional en 

dues expedicions.

Una animació documental
La història de l’Ellie és de fi cció, el 

que vol dir que ha estat inventada 

(en aquest cas per Charlie Belin, la 

directora), però l’entorn on tenen 

lloc els fets és totalment real. L’illa 

dels ocells existeix de veritat: es diu 

l’illa de Souzay-Champigny i està 

situada al Loira, el riu més llarg de 

França. Charlie Belin va traslladar-se 

a una residència propera per poder 

visitar-la sovint, impregnar-se de la 

seva bellesa natural i informar-se de 

la seva fauna i fl ora en companyia 

d’ornitòlegs reals. Durant aquells 

dies, Belin va dibuixar l’storyboard 

en uns rotllos de paper de caixa 

registradora, una ocurrència que li 

va permetre fer-se una idea de la 

temporalitat de la pel·lícula.

L’estil de l’animació, suau i amb 

línies subtils, és també una idea 

intencionada que busca refl ectir 

l’essència dels esbossos inicials.

Per a després del cinema...
L’illa dels ocells i Àstres immòbils són dues històries 

protagonitzades per nenes amb interessos molt particulars...!

Tens tu també alguna passió, afi ció o activitat preferida? Quina?

Ajuda’ns a classifi car les bombolles següents amb dades 
importants sobre les pel·lícules:

•Encercla de color groc la informació que parli de l’Ellie 
•i de color color blau aquella que faci referència a la Chenghua.

Algun dia vol 
ser astronauta 

espacial

Algun dia 
vol ser 

ornitòloga

Ha de retornar 
un llibre a la 

bibliotecària de 
la seva escola

Rep l’ajuda 
d’un bon home 

pescador
Ha de preparar 
una presentació 

sobre l’espai

El seu mòbil li 
sona a totes 

hores i no li fa 
cap gràcia

Vol acabar 
la seva nau 
espacial per 
al projecte

Li agrada 
observar la 

natura

Aprèn a 
posar límits

Visita molt 
la biblioteca

Visita un lloc 
molt especial 

que mai 
oblidarà

Té moltes
responsabilitats 

adultes per culpa 
de la barrera 
idiomàtica

Els seus 
pares són 
xinesos


