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El Coiot i el Correcamins: Ràpid 
i rabiós
Looney Tunes: Fast and furry-ous
Chuck Jones
Estats Units, 1949 
7’ 7’’, sense diàlegs

Un tossut Coiot intenta caçar
contínuament un esmunyedís 
Correcamins. El primer curtmetratge 
protagonitzat pels populars 
personatges de la Warner.

Tom & Jerry: El ratolí invisible
Tom & Jerry: The invisible mouse
William Hanna, Joseph Barbera
Estats Units, 1947, 
7’ 25’’, sense diàlegs

En Tom persegueix en Jerry fi ns a 
una ampolla de tinta invisible. Un 
cop invisible, el Jerry es divertirà 
torturant i espantant en Tom.

El Gat Fèlix: Sopars i pins
Felix the Cat: Dines and pines
Otto Messmer, Estats Units, 1927
7’ 15’’, sense diàlegs

El Gat Fèlix està realment afamat. 
Intenta caçar un ratolí, un 
pollastre… però tots els seus intents 
són fallits i acabarà menjant-se 
una sabata, la qual li provocarà una 
sèrie d’al·lucinacions estranyes i 
espantoses.

La granota Flip: El cas de 
l’assassinat del cucut
Flip the frog: The cuckoo murder case
Ub Iwerks, Estats Units, 1930, 
7’ 27’’, sense diàlegs

Un cucut que resideix en un rellotge 
d’una antiga mansió esgarrifosa és 
assassinat a trets per un agressor 
desconegut. La granota Flip ha estat 
contactada per investigar el cas.

Mickey Mouse: Els bombers
Mickey Mouse: The fi re fi ghters
Burt Gillett
Estats Units, 1930 
7’ 19’’, sense diàlegs

El Mickey i el seu equip de bombers 
han de salvar la Minnie d’una casa 
en fl ames.

Oswald el conill afortunat: Vol 
transatlàntic
Oswald the lucky rabbit: The ocean hop
Walt Disney, Estats Units, 1927, 
6’ , sense diàlegs

El conill Oswald està preparat per fer 
una carrera aèria per l’oceà fi ns a París, 
però mentre que l’Oswald fa tot el 
possible per jugar net, el Pete decideix 
fer trampa.

Fora del tinter: La mosca 
emprenyadora
Out of the inkwell: The tantalizing fl y
Max & Dave Fleischer
Estats Units, 1919, 
4’ 28’’, sense diàlegs

Mentre un il·lustrador dibuixa un 
pallasso, una mosca molt pesada no 
para de molestar tant al creador com 
a la seva creació.

La pantera rosa: Incordi rosa
The Pink Panther: The pink phink
Friz Freleng
Estats Units, 1963, 
6’ 52’’, sense diàlegs

Un pintor no pot entendre per què 
tot allò que pinta de blau es torna 
de color rosa...
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Un projecte de Mitjà patrocinador Amb el suport de

Sabies que...?

Per a després del cinema...

Primeres aparicions
Prepara’t per veure a la 

pantalla gran el debut 
d’alguns dels personatges 

més mítics del món de 

l’animació: el Coiot i el 

Correcamins, el Mickey 

Mouse i la Minnie, el Gat 

Fèlix, Tom & Jerry o la 
Pantera Rosa! Ja tens el 

teu favorit?

Oswald i Mickey
T’has fi xat que l’Oswald, el conill 

afortunat, és molt semblant al 

Mickey? Això és perquè també 

va ser dissenyat per en Walt 

Disney! L’Oswald va néixer l’any 1927 

i és anterior a Mickey Mouse. Es tracta 

del primer personatge de Disney 

creat amb la intenció de generar 

benefi cis amb la venda d’articles 

de marxandatge. Només un any més 

tard de la seva creació, Charles Mintz, el 

productor de cinema amb qui treballava 

Disney, li va prendre els drets d’aquest 

personatge. Tot plegat va empènyer Disney 

a crear el seu propi estudi d’animació i 

un segon personatge que superaria amb 

escreix l’èxit del primer: en Mickey Mouse.

El joc 
del gat 
i el ratolí
Si hi ha una 

dinàmica que 
es repeteix en 

els Cartoon Classics 

és el joc del gat i el ratolí. Aquest tipus 

d’històries són protagonitzades per una 

víctima i un predador. El predador sempre 

és un personatge sapastre i amb molta 

mala sort, mentre que la víctima acostuma 

a caure en gràcia, ser espavilada i rebre 

ajudes màgiques d’últim moment. Sabries 

reconèixer alguns del personatges que 

has vist en cadascun d’aquests papers? 

Coneixes altres dibuixos animats amb 

aquesta dinàmica? Quins?

Reconeixes aquestes siluetes...?

Escriu el nom del personatge que creus que és a la 

casella corresponent. Després mira si has encertat!

Solució: 1.Oswald / 2. Minnie / 3. Jerry / 4. Pantera Rosa / 5. Fèlix el gat / 6. Coiot / 7. Correcamins / 8. Tom / 9. Mickey

Disney! L’Oswald va néixer l’any 1927 

i és anterior a Mickey Mouse. Es tracta 

del primer personatge de Disney 

i el ratolí
Si hi ha una 

dinàmica que 
es repeteix en 

Fèlix, Tom & Jerry o la 
Pantera Rosa! Ja tens el 

teu favorit?
tard de la seva creació, Charles Mintz, el 

productor de cinema amb qui treballava 

Disney, li va prendre els drets d’aquest 

personatge. Tot plegat va empènyer Disney 

a crear el seu propi estudi d’animació i 

un segon personatge que superaria amb 

escreix l’èxit del primer: en Mickey Mouse.
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