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Sota els núvols
Under the clouds
Vasilisa Tikunova, Rússia, 2021 
3’ 44”, sense diàlegs

No hi ha res que el xai Walter desitgi 
més en aquest món que convertir-se 
en un núvol preciós i lliure. Però el 
camí cap al seu somni resulta ser 
realment complicat i impredictible.

La cabana massa petita
La trop petite cabane
Hugo Frassetto, França, Bèlgica 
2021, 6’ 30”, doblat al català

L’avi està fent els últims retocs a 
una cabana que està preparant, molt 
orgullós, per al seu nét. Però el nen 
la troba massa petita… i a sobre, està 
habitada per un cuc!

El meu nom és por
My name is fear
Eliza Płocieniak-Alvarez, Alemanya 
2020, 5’ 28”, doblat al català

L’emoció de la por que viu dins de 
tots nosaltres, resulta ser molt més 
encantadora del que creiem. En 
aquesta petita entrevista la podrem 

conèixer millor…

El Papa és gran, jo soc petita
Papa is big, I am small
Anya Ru, Masha Rumyantseva
Itàlia, 2021
3’ 07”, sense diàlegs

Una nena s’acomiada del seu estimat 
pare, un mariner que marxa de viatge. 
La seva fantàstica imaginació infantil 
il·luminarà i dinamitzarà la llarga espera.

Pataleta
Grosse colère
Célia Tisserant, Arnaud Demuynck 
França, 2022 
7’ 20”, doblat al català

En Robert no té un bon dia i a sobre 
el seu pare l’envia castigat a la seva 
habitació. De sobte, sent que una 
cosa terrible creix dins seu: la ira…

Reptes del matí
Épreuves du matin
Maša Avramović
França, 2021 
3’, doblat al català

Vet aquí una nena més matinera 
que el mateix matí. Aquest petit curt 
ens ofereix un retrat tendre i emotiu 
sobre l’amistat.

Color a la posta de sol
Color to the sunset sky
Alex Glawion
Alemanya, 2021 
3’ 26”, sense diàlegs

Per a la majoria de les gotes de pluja, 
no hi ha cap propòsit més important 

que saltar des de dalt dels núvols.

El petit ninot de neu
Little snowman
Aleksey Pochivalov, Rússia, 2021 
3’ 40”, sense diàlegs

Les pastanagues d’una familia de 
ninots de neu estan desapareixent! 
Què faran sense nas? O potser 
hi ha coses més important com 

l’amabilitat i l’amistat?

La gran carpa
The big top
Cleo Parker
Regne Unit, 2020
1’, sense diàlegs

Pong, el pangolí, i la seva assistenta 
Shelley, la cargol, estan de gira amb el 
seu circ i us presentaran un truc que 
us deixarà bocabadats.

Dorm petit osset
Hush Hush Little Bear
Māra Liniņa, Letònia, 2022
4’ 38”, sense diàlegs

És hora de dir bona nit. Els ossos 
acompanyen els seus fi llets a dormir, 
però quan els adults marxen, els 
cadells comencen a revolcar-se, 
enredant-se en el suau fi l de núvols.

Decideix amb el teu vot 
el premi del públic 2022!
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Un projecte de Mitjà patrocinador Amb el suport de

Per a després del cinema...
Seguim amb les emocions! Sabries dir quina emoció estan expressant 

els rostres de les imatges? Identifi ca-la i fes un cercle al voltant!

Sabies que...?
Les emocions
La por, la ira, la tristesa, l’alegria, 

el fàstic i la sorpresa. Aquestes 

són les 6 emocions bàsiques 

i protagonitzen alguns dels 

curtmetratges d’aquesta sessió. 

Per exemple, a El meu nom és por, 

la por ens parla en persona per 

recordar-nos que no hem de tenir 

por de la por, ja que apareix per 

ajudar-nos a superar qualsevol 

obstacle i anar amb compte per 

no fer-nos mal. A Pataleta ens 

trobem amb la ira: aquella emoció 

que explota dins de nosaltres 

quan les coses no surten com 

volem, però que hem d’aprendre a 

gestionar per no causar desastres 

al nostre voltant.  En alguns curts 

també connectem amb la tristesa, 

com a El papa és gran, jo soc petita, 

o amb l’alegria, a Reptes del matí

o El petit ninot de neu. I és que 

emocionar-se és natural!

La creativitat
La creativitat és la capacitat de 

crear des de zero, tenir idees 

originals i no deixar d’inventar 

altres maneres de fer les coses. 

Que tenim un problema? 

La creativitat ens ajudarà a 

resoldre’l! Sentim tristesa o 

preocupació? Amb creativitat 

podem buscar la manera 

d’esvair aquests sentiments! 

Molts dels protagonistes dels 

curtmetratges d’avui fan servir 

la seva creativitat amb aquests 

propòsits, com l’avi i el nen de La 

cabana massa petita; la nena que 

juga amb la seva barca de paper 

a El papa és gran, jo sóc petita; 

el fet d’anar a buscar el Sol que 

no es decideix a sortir a Reptes 

del matí; o els ninots de neu que 

opten per trencar tradicions a 

El petit ninot de neu. 
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Solució: 1. alegria / 2. por / 3. ira / 4. fàstic / 5. tristesa / 6. sorpresa


