
  



Les estac ions a l regne d ’Escam peta  
 
L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta (L’Hivern de Léon i Le Printemps 

de Mélie) són dos capítols d’animació dirigits pels joves realitzadors 

francesos Pierre-Luc Granjon i Antoine Lanciaux. Aquests dos episodis 

formen, amb L’estiu i la tardor al regne d’Escampeta (L’Eté de Boniface i 

L’Automne de Pougne), del mateix Granjon amb Pascal Le Nôtre, una 

col·lecció de quatre històries independents produïdes pel prestigiós estudi 

d’animació francès Folimage. Les històries comparteixen els mateixos 

protagonistes peculiars i entranyables com en Lleó, un jove ós adoptat per 

una parella d’apicultors que viu una preadolescència complicada, el 

rondallaire Bonifaci, la princesa Mèlia Pa de Pessic, l’elefant Anníbal i en 

Punxó, l’eriçó rondinaire. A partir d’un seguit d’aventures fantàstiques, 

emprenen un viatge deliciós a través de les quatre estacions de l’any per 

trobar el camí de tornada a casa.  

 

El contacte amb la natura i l’estacionalitat, l’amistat, l’amor, l’adopció (en Lleó 

és una criatura adoptada i l’elefant Anníbal vol adoptar un peixet), les noves 

relacions familiars (el rei i la reina estan separats) i la superació d’estereotips 

(la princesa Mèlia és valenta i atrevida, iniciant sovint l’acció), són temes 

importants en les històries d’aquests personatges. Més a més, la pluralitat 

d’històries i situacions s’expressa encara millor en la barreja d’humans i 

animals i, fins i tot, humans amb atributs animals, tan freqüent en la 

rondallística tradicional. 

 

 

 

 



Un un ivers poètic  però trapella  

 
Tant les històries com els aspectes visuals d’aquestes produccions ens 

remeten a un univers poètic però trapella, gens ensucrat. I, si la narrativa es 

compon seguint el tradicional art d’explicar contes dels rondallaires, els seus 

arguments, en canvi, plantegen situacions contemporànies. Els quatre 

curtmetratges van ser filmats amb la tècnica d’animació stop-motion, que 

consisteix a capturar fotografies consecutives d’un objecte o titella movent-

lo fotograma a fotograma. Més tard s’hi barregen tècniques virtuals per 

acabar d’arrodonir l’acció, com ara els  efectes de la neu  que cau, el vol de 

les abelles, el foc, o la lluïssor de les espelmes. Aquí els personatges són 

titelles de làtex, articulades  i pintades a partir de materials mal·leables. En 

general tots ells tenen un aire tendre i afectuós, i alhora mantenen un to 

humorístic i caricaturesc. Són empàtics i encara que només tenen mobilitat a 

les parpelles, als ulls i a la boca (ocasionalment a les orelles), les diferents 

posicions triades a l’hora de realitzar la filmació els confereixen una gran 

varietat de registres expressius.  

 

L’escenografia és un prodigi d’estampats i d’efectes de marcs de quadres en 

mil i una versions possibles, acolorides i dinàmiques, amb decorats 

preciosistes i disposats com un guinyol o una il·lustració. Per passar d’una 

seqüència a una altra hi ha una mena de telons que s’obren i es tanquen 

com si es tractés d’una obra de teatre. Els paisatges són irreals i delicats: 

cartons retallats, collages, petites plantes volumètriques, arbres, muntanyes i 

rius permeten passar de primers plans a escenaris més generals. A vegades 

es remarquen dibuixos inspirats en les miniatures il·luminades dels llibres 

gòtics. Portes, finestres, teulades, taules, columnes no guarden simetria, i 

omplen la pantalla com si es tractés d’un dibuix expressiu i efectista. Tot un 

univers poètic, embolcallat per una música d’inspiració medieval que manté el 

suspens i acompanya la trama amb un cert efectisme gens excessiu.  

 



La pel·lícula L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta s’ofereix amb: 
 

- Norm alitzac ió  l ingü ística : la pel·lícula està doblada al català per 

tal d’afavorir la normalització lingüística en l’exhibició cinematogràfica 

adreçada als infants més petits. 

 

- Subtitu lac ió : Adaptada amb subtítols en català per fomentar la 

lectura i la iniciació al visionat de pel·lícules en versió original entre els 

infants i fer-les accessibles a persones amb dificultats auditives. 

 

- Accesib i l itat i  audiodescripc ió : Sincronitzada amb 

audiodescripció a través de l’aplicació ArtAccés, apta per a mòbils i 

tauletes, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. A partir d’una empremta digital acústica, l’aplicació 

reprodueix sincronitzadament l’audiodescripció de tota la pel·lícula per a 

infants i adults amb dificultats visuals. 

 

- Fu ll  de públic :  inclou informació addicional de la pel·lícula i activitats 

didàctiques per als infants. 

 
 

 

Estrena en cinemes el 5 de juny 

www.packmagic.cat 



  



 



  



 


