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Tigre
Tiger
Kariem Saleh
Alemanya, 2015 
4’, sense diàlegs

En un plat hi ha estampat un tigre 
petit i rialler. Si el deixes sol i no té 
menjar al plat, viatjarà per tota la 
taula per tal de satisfer la gana.

Maleït sigui!
Damn it!
Elena Walf
Alemanya, 2021 
1’ 10”, sense diàlegs

La clàssica lluita entre el bé i el mal 
no sempre és blanc o negre com 
demostra aquest divertidíssim curt.

Cervell perdut
Lost brain
Isabelle Favez
França, 2022
6’, sense diàlegs

Cada vegada que la cocodril Louise 
estossega, perd un tros del seu 
cervell, fi ns arribar al punt de no 
poder fer les tasques més senzilles. 

De fusta
Of wood
Owen Klatte
Estats Units, 2022 
7’, sense diàlegs

Una animació sorprenent en 
stop-motion, realitzada amb 
una tècnica única de tallar 
progressivament imatges en un 
tronc enorme de fusta.

Mitch-Match
Géza M. Toth
Hongria, 2021 
2’ 40”, sense diàlegs

Només queda un llumí a la caixa. 
Aquest llumí blau és el protagonista 
de les aventures disparatades de 
Mitch-Match.

D’on venen i cap a on van?
Where do they come from? 
And where do they go?
Christen Bach
Dinamarca, 2021 
4’ 14’ , sense diàlegs

Tots els animals estan en marxa. 
Però d’on venen? I on van? Un 
viatge per carretera meditatiu, 
original i esbojarrat.

La Luce i la roca
Luce and the rock
Britt Raes
Bèlgica, França, 2022 
13’, subtitulat al català

La Luce viu en una petita illa al 
mig del mar, on cada dia passa 
el mateix. Fins que un vespre, un 
monstre sortit d’una roca comença 
a fer la vida dels seus habitants 
molt estressant i confusa.

Guàrdia d’honor
Guard of Honour
Edmunds Jansons
Letònia, 2021 
5’ 30”, sense diàlegs

Un desastre natural interfereix 
amb el ritual de la guàrdia d’honor. 
Només un dels guàrdies opta per 
romandre al seu lloc.
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Per a després del cinema...

Sabies que...?
La sensibilitat
Sabies que hi ha persones més sensibles que d’altres? 

Això vol dir que senten els estímuls d’una manera més 

intensa, de vegades, fi ns i tot, aclaparadora. Aquest 

podria ser el cas d’en Paolo Piangino, el protagonista del 

darrer curtmetratge. Emocionar-se amb facilitat no és cap 

defecte, al contrari, vol dir que ets viu i que el que passa 

al teu voltant és important per a tu. No reprimeixis mai 

les teves llàgrimes!: mostrar el que sentim ens ajuda a 

recuperar-nos abans i entendre'ns millor amb els altres.

La felicitat del Paolo
Paolo’s happiness
Thorsten Droessler, Manuel Schroeder
Alemanya, 2022
10’, sense diàlegs

Paolo Piangino viu sol i tranquil amb 
el seu gat. Li encanta plorar, perquè les 
seves llàgrimes són de felicitat. Un dia, 
la gent del seu poble es meravella al 
descobrir que de les seves llàgrimes 
broten fl ors.

La llum i el color
L'ús del color en animació ens dona 

molta més informació de la que ens 

pensem. Com que estem habituats 

a percebre el món i els colors a 

través de la llum, no ens n'adonem 

del pensament creatiu que hi ha al 

darrere a l'hora de triar un color o 

un altre per a uns dibuixos animats. 

Però, en canvi, quan veiem aquests 

dibuixos, sí que entenem quan és de 

dia, quan de nit, quan plou, quan hi 

ha ombra o un focus de llum, etc. 

Com es diuen els dos curtmetratges 

d'aquest programa que utilitzen 

colors primaris per remarcar la 

diferència entre la llum i la foscor?

De tots dos, quin t'ha agradat més?

El plot twist
Plot twist és una expressió en anglès 

per referir-se als girs inesperats en 

un argument. És un canvi sobtat 

en la història o un fi nal realment 

sorprenent. Quins curtmetratges 

de la sessió diries que fan un plot 

twist? En quin moment concret? 

Te'ls podies esperar? Per què?

Dibuixa la 
combinació 
cotxe-pilot 

que més t'hagi 
convençut!

D’on venen i cap a on van és un curtmetratge molt 

imaginatiu que consisteix en quelcom tan simple com 

combinar un vehicle especial amb un pilot bestial!
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Vehicle

Fes volar la teva imaginació! 

Quins vehicles podrien portar 
els pilots següents? I quins 
conductors serien els idonis 

per portar cotxes tan originals 
com aquests? 

Escriu la teva proposta en 
l'espai en blanc per a cada cas!
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