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ESTRENA 17 DE MARÇ DE 2023
RECOMANADA A PARTIR DE 6 ANYS

SINOPSI DEL PROGRAMA
Les històries que conformen el programa de curtmetratges L’illa dels ocells són una 
invitació a conversar amb la natura des de la mirada curiosa de tres nenes que senten 
l’impuls de desafiar les seves pors per acostar-se a allò desconegut i aprendre. Per fer-
ho, hauran de dur a terme una immersió en els entorns naturals que les envolten: una illa 
plena d’ocells, un jardí comunitari i un bosc.

A L’illa dels ocells coneixem Eli, una nena de deu anys amb una imaginació desbordant a 
qui li encanten els ocells. A La Susi al jardí, la protagonista descobreix un jardí misteriós 
on hi viu algú que li desperta por i curiositat a la vegada. A Fet i amagar, mentre un grup 
d’infants juguen, una nena s’endinsa al bosc i va a parar a un lloc molt i molt llunyà.

Totes tres són protagonistes de narracions amb sensibilitats estètiques diverses fruit d’un 
treball tècnic de gran valor artístic i d’un tractament sonor molt proper al documental 
que ens convida a submergir-nos en els espais on es desenvolupa l’acció. Els ritmes 
s’acompassen, es dona temps i espai a la contemplació, fent-nos conscients de la fràgil 
riquesa de la natura. El diàleg harmoniós que s’estableix entre tots tres films arriba al 
públic apel·lant a la seva sensitivitat i fent que l’experiència cinematogràfica sigui molt 
inspiradora.

L’illa dels ocells forma part de la sèrie de tres programes de curtmetratges que va 
inaugurar La barca del vent. Cada un d’ells inclou un migmetratge protagonitzat per 
una nena d’edat prepúber, i conformen una trilogia d’històries iniciàtiques d’heroïnes 
contemporànies que arriben a les nostres pantalles al llarg de 2022 i 2023.

La pel·lícula L’illa els ocells està formada pels següents curtmetratges:

La Susi al jardí (Zuza v zahradách), de Lucie Sunková
Fet i amagar (Odakint), de Judit Orosz

L’illa dels ocells (Drôles d’oiseaux), de Charlie Belin

Programa format per tres curtmetratges. 
França, República Txeca i Hongria, 2020-2022. 56 min.

https://www.packmagic.cat/films/la-barca-del-vent/


SINOPSI
Eli té deu anys i mig i fa sisè de primària a Saumur. És tímida, una apassionada de la natura i 
passa les hores immersa en els llibres i, sobretot, els seus preferits són els d’ornitologia.

Desperta la curiositat de l’Anna, la bibliotecària de l’escola, que és un dona misteriosa amb qui 
establirà una relació molt còmplice. Un dia, l’Eli li vol tornar un llibre però la biblioteca està 
tancada. Llavors decideix portar-l’hi a casa directament. L’Anna viu a una illa del riu Loira, a uns 
quilòmetres de l’escola. A una illa plena d’ocells...

      Creació prodigiosa que entra en aquell terreny de l’art més proper a la màgia.

          Animación para adultos

      Una bonica història d’amistat, un fragment de vida amb tons realistes.

          La Croix

L’illa dels ocells

“
“

<<A L’illa dels ocells he volgut parlar de la influència que pot arribar 
a tenir un lloc i l’entorn en nosaltres quan hem deixat 

la infància enrere>>

Charlie Belin



ELS PERSONATGES

ELI
Eli té deu anys i mig i acaba d’arribar a una escola nova. A principi de curs no coneixia ningú per-
què ella i la seva mare s’acabaven de traslladar a la zona. Actualment ja coneix més gent, però 
no forma part de cap grup. Li encanten els animals, és una apassionada de la natura i, sobretot, 
dels ocells.

A l’escola s’atabala una mica per la quantitat d’estímuls que li arriben de totes bandes. El soroll, 
les empentes, la gentada i les discussions la desconcerten. No acaba d’entendre les normes 
implícites d’aquesta microcomunitat i es protegeix submergint-se al seu món.

No parla gaire, tot i que a vegades pot fer-ho durant hores si és per parlar d’allò que més li 
agrada, amb un vocabulari sorprenent perquè és una gran lectora, tot i que aquests moments 
de conversa els reserva per a la seva mare. A l’escola no se la sent gaire i parla molt fluixet. És 
menys vergonyosa amb les persones adultes que amb les persones de la seva edat.

MARE
Eli i la seva mare tenen una relació molt bona i propera. Sempre han afrontat plegades els  pro-
blemes que han tingut i s’han donat suport l’una a l’altra. La mare sempre se les arregla, impro-
visa i troba solucions per a tot.

Des que va néixer l’Eli, fa d’auxiliar d’infermeria en una residència per a gent gran. La mare és una 
dona alegre, divertida i afectuosa.



ANNA, LA BIBLIOTECÀRIA
L’Anna té uns cinquanta anys, una mirada trapella, la veu profunda i ferma i és de gestos tranqui-
ls. Té pocs cabells, la qual cosa recorda un moment en què va estar a prop de la mort, i sempre 
porta una boina, que és el seu toc personal.

A la biblioteca i centre de documentació d’un petit poble de províncies on treballa s’avorreix 
una mica. Es va enamorar de l’illa de Souzay per la seva natura salvatge. Té un punt misantrop i 
li encanta viure en un lloc aïllat, on ningú la pugui anar a veure d’improvís. S’ha construït la seva 
pròpia casa, tot i que encara està acabant alguns detalls. S’entén molt amb els i les adolescents, 
que tenen un cert passotisme, són impredictibles i tenen canvis d’humor sobtats.

SENYOR CARON, EL PESCADOR
Coneix Eli perquè viuen al mateix barri i sovint coincideixen a la botiga del Wahid, on hi acos-
tuma a comprar el menjar per als seus gats. És molt aficionat a la pesca, perquè és el seu 
moment de soledat i de recolliment, i fa molts anys que la practica. 

Quan Eli emprèn el viatge per tornar el llibre a la bibliotecària, el senyor Caron l’ajuda a creuar 
el riu amb la seva embarcació i li ensenya a conduir-la amb la perxa.

LA BOTIGA D’ALIMENTACIÓ
La botiga d’alimentació està regentada per Wahid, un pare amb els seus dos fills. Wahid coneix tothom 
i resol els problemes de la gent: escolta, dona consells, reconforta i ven de tot i més. Té molta cliente-
la habitual. Les clientes i els clients s’hi apropen perquè necessiten alguna cosa, però s’acostumen a 
quedar per fer petar la xerrada i en surten amb alguna altra cosa i més contents que quan hi van entrar.

Tant ell com els seus fills sempre donen un cop de mà a Eli i a la seva mare. Quan Wahid va veure 
que totes dues es traslladaven a l’edifici del costat va entendre de seguida tots els problemes que 
se li presenten com a mare soltera. Sovint té cura de l’Eli, que s’ha acostumat a fer els deures a la 
botiga, a una tauleta que hi ha al costat de la caixa registradora. És tan llesta que sovint el sorprèn. 
Poques vegades ha conegut persones tan somiadores com ella. 



ESTIL I ESTRUCTURA

La narració es fixa en subtileses que 
produeixen sensacions i mostren percepcions. 
Tot i això, l’estructura narrativa segueix els 
codis clàssics d’un relat iniciàtic en tres actes.

UN ENFOCAMENT DOCUMENTAL

El film té un ritme lent i contemplatiu, i 
compta amb tocs realistes. Les escenes 
d’observació de la natura són captivadores 
perquè il·lustren la fascinació senzilla i infantil 
que desperta l’aparició gairebé “màgica” d’un 
animal salvatge en llibertat.

“Sempre he adoptat un enfocament 
documental a l’hora de fer els meus films. 
Primer treballo la banda sonora, que serveix 
de guia, i després hi afegeixo una línia narrativa 
amb imatges animades. Encara que la història 
sigui una ficció, també vaig tenir la necessitat 
de fer-ho així a L’illa dels ocells.

La col·laboració amb Mariannick Bellot 
(guionista, autora de novel·les infantils 
i directora de documentals i ficcions 
radiofòniques) va permetre encaixar els dos 
mons i compartir el mateix entusiasme per 
l’escriptura sonora. Vam construir, a partir 
d’una banda sonora inicial, la idea de la 
narració entre la ficció i el documental.”

     Charlie Belin

EL SO, FIL CONDUCTOR DE LA HISTÒRIA

El film té un tractament sonor molt proper al 
documental. De fet, l’enregistrament de l’àudio 
es va dur a terme a una escola de veritat plena 

d’alumnes. I gràcies a la complicitat d’alguns 
habitants de l’illa i de la zona, algunes escenes 
es van gravar a l’illa de Souzay, on Charlie Belin 
va conèixer un pescador i el seu fill. És per això 
que, tant l’àudio com la posada en escena, 
conserven el mateix punt de realisme i els 
intèrprets interactuen exactament al mateixos 
llocs del film i en les mateixes situacions.

La directora va tenir una altra trobada important 
amb la Lliga de Protecció de les Aus (LPO) 
de Saumur, amb qui va aprendre moltíssimes 
coses sobre les espècies de la zona.

El film no es va dissenyar amb un 
acompanyament musical; la partitura musical 
s’ha creat a partir dels diferents ambients i 
ritmes, i fent servir el material sonor enregistrat 
amb efectes sonors addicionals.

LA POSADA EN ESCENA

Pel que fa a la posada en escena, la tonalitat 
dels dibuixos són un reflex de les emocions 
d’Eli. El film es llegeix en primera persona i el 
públic es posa a la pell de la protagonista.

Les imatges estan creades a partir de fons 
documentals, com fotografies i dibuixos reals, 
amb l’objectiu de conservar l’espontaneïtat i 
l’expressivitat dels primers esbossos. Tot el 
dibuix del film té aspecte d’esbós, les línies 
estan obertes, són traços lliures, volàtils, a l’estil 
de l’il·lustrador i dibuixant britànic Quentin Blake, 
el dibuixant francès Jean-Jacques Sempé o el 
pintor d’origen búlgar Jules Pascin.

Els colors reforcen el que descriu la història. 
Tenen un estil sobri i un toc “impressionista”.



FITXA TÈCNICA 

Títol original Drôles d’oiseaux
Direcció Charlie Belin
Any de producció 2022
País França
Durada 32 min.
Guió Charlie Belin i Mariannick Bellot
Productores Doncvoilà productions i Camera Lucida
Festivals Annecy International Animation Film Festival (2022), Festival National du Film 
d’Animation de Rennes (2022)

MAKING OF



SINOPSI
Susi va, amb el seu pare i la seva mare, al jardí comunitari que tenen als afores de la ciutat. Un 
dia troba un gos negre i, tot seguint-lo, descobreix un jardí misteriós. Qui hi deu viure? 

Enmig del camí la Susi troba una clau perduda. A Susi li fa una mica de por, però decideix tornar-
li a la persona a qui li ha caigut a terra.

<<Considero que La Susi al jardí és un diàleg amb la infància. Vaig intentar pen-
sar com pensaria una nena petita, volia entendre la seva imaginació, les seves 
pors i el seu captivador egocentrisme infantil. Volia crear un film que parlés un 
idioma que entengui la canalla i, al mateix temps, que ens evoqués records de 

diferents moments i situacions que vam experimentar com a infants>>
Lucie Sunková

La Susi al jardí

Història poètica en un jardí màgic sobre l’harmonia, sobre la bellesa de 
la diferència i sobre com superar les pors i els prejudicis.



EL PROCÉS DE CREACIÓ

El film animat La Susi al jardí es va crear amb una tècnica poc habitual, la pintura sobre vidre.

És una tècnica d’animació molt artesanal i tot el film es crea directament a sota de la càmera. 
Cadascun dels moviments es pinta a l’oli individualment i, fotograma a fotograma, s’esborra i es 
torna a pintar, donant-li una personalitat única.

Per crear aquesta animació, es va fer servir una taula amb diversos nivells dissenyada per a 
l’ocasió, formada per tres taulers de vidre separats, a una certa distància, i amb una càmera en-
focant avall des de la part superior. 

A la part inferior, en un quart nivell, hi ha una caixa de llum en què s’hi col·loca el fons de les 
escenes pintat. Per fer La Susi al jardí es van fer servir 90 fons diferents que es van pintar sobre 
paper transparent.

FITXA TÈCNICA 

Títol original Zuza v zahradách
Basada en la novel·la de Jana Šrámková, editorial Labyrint/República Txeca
Direcció, guió, disseny d’art i animació Lucie Sunková
Any de producció 2022
País República Txeca
Durada 13 min.
Productores MAUR Film i SUPER Film
Festivals Estrena mundial a la Berlinale (2022)



SINOPSI
Mentre un grup d’infants juga a fet i amagar, una nena s’endinsa al jardí i va a parar a un lloc molt 
i molt llunyà.

<<El meu film de graduació, Fet i amagar, explica la història d’una nena que juga a 
fet i amagar amb altres infants. Mentre busca un lloc per amagar-se, recorre el jardí 

i s’hi va endinsant fins que, de sobte, es troba en un lloc molt llunyà. 
Aquesta història parla d’experiències d’infància i d’exploracions sensorials. El que 

va començar com un procés creatiu, es va convertir en una immersió en la natura 
i el mindfulness. Aquest curt de nou minuts es va crear amb tècniques d’animació 

pintada a mà en 2D>>
Judit Orosz

Fet i amagar

FITXA TÈCNICA 

Títol original Odakint
Direcció i guió Judit Orosz
Producció József Fülöp
Composició musical Gergely Buttinger
Any de producció 2020
País Hongria
Durada 9 min.
Productora Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest



INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 
BIOGRAFIES DE LES DIRECTORES

La Susi al jardí 

Lucie Sunková

Va néixer a Praga, Txèquia, el 1974 i va estudiar a l’Escola d’Art 
Vaclav Hollar i a la FAMU (Escola de Cinema i Televisió de 
l’Acadèmia de les Arts Escèniques), també a Praga.

Sunková és guionista, artista, directora i creadora d’animació. 
Treballa, sobretot, una tècnica d’animació que consisteix en 
pintar les imatges a l’oli sobre vidre a sota d’una càmera. Tam-
bé escriu i il·lustra llibres infantils.

FILMOGRAFIA
Havran (El corb) – 2000 

Podobizna (El retrat) – 2002 
Pelargonie (El gerani) – 2005 

Strom (L’arbre) – 2015
Přes hranici (La frontera) – 2021, com a cap del departament d’animació.

Charlie Belin

Directora i animadora. Va estudiar a diverses escoles d’anima-
ció (Esaat a Roubaix, Emca a Angoulême i després La Pou-
drière a Bourg-lès-Valence). 

Va dirigir diversos curtmetratges com a part dels seus estu-
dis, abans de la seva primera pel·lícula professional, Le Coin, 
que forma part de la col·lecció Out of school - Apollinaire sea-
son. Acaba de dirigir l’especial L’illa dels ocells, coproduït per 
Camera lucida Productions i Doncvoilà productions, que s’ha 
emès a les televisions franceses.

L’illa dels ocells



Fet i amagar

Judit Orosz

Nascuda a Kazincbarcika, Hongria el 1988, Orosz va estudiar 
animació a la Universitat d’Art i Disseny Moholy-Nagy, de Bu-
dapest. Al llarg dels sis anys de formació, va experimentar amb 
diverses tècniques i va perfeccionar els seus coneixements de 
cinema d’animació. 

A més, Orosz és una apassionada de la il·lustració, els llibres 
visuals, la fotografia i el disseny de superfícies. Actualment viu 
i treballa a Budapest.

FILMOGRAFIA
Clean up/Color

Limbo Limbo Travel - 2015
The wild boar - 2016

Maquetació/ Fons
The Noise of Licking - 2015



DISTRIBUCIÓ
Pack Màgic
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www.packmagic.cat
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Good Movies Comunicació
Teresa Pascual
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info@goodmovies.cat
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Pack Màgic és una distribuïdora de cinema infantil enfocada en la difusió de pel·lícules 
i altres recursos audiovisuals que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la 
transmissió de valors socials i culturals. 

Les pel·lícules que formen part del catàleg de Pack Màgic estan adreçades a nens i nenes 
d’entre 2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada en català i amb subtítols per tal de 
fomentar la lectura entre els espectadors i espectadores més petits, així com per a fer-les 
accessibles a infants amb dificultats auditives.

A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules recents, provinents de cinematografies es-
pecialitzades en cinema infantil i d’animació, com títols clàssics que van ser populars entre 
altres generacions. 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lícules adients a les característiques, capacitats 
i sensibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora materials de pro¬moció concebuts 
per incentivar la curiositat sobre cada títol i fomentar el gust per les pel·lícules i per anar al 
cinema des de la infància. 

SOBRE PACK MÀGIC

https://www.packmagic.cat/
https://www.packmagic.cat/

