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Cine-concert
A la llum 

de la Lluna
Despenjant la Lluna
Mondspaziergang
Jutta Schünemann, Alemanya, 2004 
4’ 48”, sense diàlegs

És de nit i el bosc està il·luminat per la Lluna plena. Un 

nen, que passeja amb el seu gosset, decideix enfi lar-se 

sobre la Lluna i utilitza una escala per pujar fi ns a dalt. 

Ho aconseguirà?

Tard o d’hora
Tôt ou tard
Jadwiga Kowalska, Suïssa, 2008
5’, sense diàlegs

Un esquirol i un ratpenat. La convergència de 

diferents mons i moments del dia. Per accident, s’ha 

aturat la regulació d’aquesta vida quotidiana, i així 

comença el viatge de dues fi gures solitàries.

Una petita estrella
A Little Star
Svetlana Andrianova
Rússia, 2014 
5’ 30”, sense diàlegs

Una petita estrella baixa a la terra la nit de Nadal, 

però en veure-la tothom vol apoderar-se d’ella. 

Com podrà tornar l’estrella al cel?

Lluneta
Lunette
Phoebe Warries
Regne Unit, 2016 
3’ 32”, sense diàlegs

Un curt fantàstic que ens presenta les 
aventures d’un llop que viatja amb la Lluna.

Petit llop
Little Wolf
An Vrombaut, Regne Unit, 1993, 6’, sense diàlegs

Quatre llops grans i un de petit persegueixen una 

ovella durant la nit. El llop petit s’atura, captivat per la 

Lluna i salta per agafar-la. De sobte la Lluna juganera 

puja massa alt i el llop petit no sap com baixar-hi. 

Aconseguirà tornar a posar els peus a terra?
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Un projecte de Mitjà patrocinador Amb el suport de

Per a després del cinema...

Sabies que...?
Música en directe
A la llum de la Lluna i 
les estrelles, la nit es 
converteix en un escenari 

màgic per somiar amb 
petites i grans aventures. 

Cinc poètics curt-
metratges us faran 
vibrar d’emoció amb 
música en directe de 
la mà de tres músics 
apassionats del so i la 
imatge. Nicolas Stoica, 
Jonathan Leurquin 
i Thomas Rossi són 
multiinstrumentistes 

(guitarra, baix, ukelele, kalimba, veu, percussió i teclats) i 

creadors d’universos i atmosferes fetes a mida per a cada 

pel·lícula, a través dels quals ens proposen fer un viatge 

oníric immersiu i ple de sensibilitat.

La Lluna
T’has parat mai a observar la Lluna? Si mires al cel 

de nit, gairebé sempre la veuràs. Unes vegades més 

grossa, d’altres més petita. I a mesura 

que passin les hores, la Lluna 

s’anirà bellugant a poc a 
poc fi ns que la deixis de 

veure. Però, què és la 
Lluna? Doncs la Lluna 
és un satèl·lit, l’únic 
satèl·lit natural de la 
Terra. Això vol dir que 
orbita al voltant del 

nostre planeta. I per 
què només la veiem de 

nit? Perquè és el moment 

del dia en què refl ecteix la 

llum del Sol. Així que... no! la 

Lluna no fa llum, torna a ser el Sol qui ens il·lumina, 

indirectament, també durant la nit!

que passin les hores, la Lluna que passin les hores, la Lluna 

s’anirà bellugant a poc a s’anirà bellugant a poc a 
poc fi ns que la deixis de 

què només la veiem de 

nit? Perquè és el moment 

del dia en què refl ecteix la del dia en què refl ecteix la 

Sobre la Lluna s’han escrit milers 
d’històries, mites, llegendes... 
I el món del cinema ha volgut 
representar moltes d’elles! Qui no té 
present Le Voyage dans la Lune de 
Georges Méliès ara mateix...?

Fes que aquest viatge a la 
Lluna arribi a bon port! 

Ajuda el coet a trobar el 
camí fi ns el satèl·lit 

de la Terra!


