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Pack Màgic és una distribuïdora de cinema in-
fantil 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’en-
tre 2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada 
en català. 

A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules re-
cents, provinents de cinematografies especialitza-
des en cinema infantil i d’animació, com títols clàs-
sics que van ser populars per a altres generacions. 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lí-
cules adients a les característiques, capacitats i sen-
sibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora 
materials de promoció concebuts per incentivar la 
curiositat sobre cada títol i fomentar el gust pel 
cinema i per anar al cinema des de la infància.

Aquesta nova oferta de distribució cinematogràfi-
ca de Drac Màgic arriba a les pantalles de cinema 
de Catalunya reprèn una labor que ja havia dut 
a terme entre el 1977 i el 2005, en col·labora-
ció amb dues entitats més, l’Associació Cultural 
Cavall Fort i Rialles, amb les que va elaborar un 
catàleg de 41 films infantils, representatius del 
millor cinema europeu i internacional.

Amb el suport: Una iniciativa de: Mitjançant:



Ocells de pas
Les oiseaux de passage

Olivier Ringer, 
França-Bèlgica, 84 minuts. 
A partir de 9 anys
 
Direcció: OLIVIER RINGER
País: Bèlgica
Any: 2015
Producció: YVES RINGER & ANTOINE SIMKINE
Co-producció: PHILIPPE AKOKA & 
ARLETTE ZYLBERBERG, LES FILMS D’ANTOINE, 
GOOD LAP, RTBF, RING PROD
Fotografia: MIHNEA POPESCU
So: VINCENT MAUDUIT & IGOR THOMAS - GERARD
muntatge: ALANTE ALFANDARI
música: BRUNO ALEXIU

Sinopsi
La Cathy té un pare amb pensades molt curioses : pel seu aniversari, li ha regalat un aneguet 
dins l’ou, i vol que el covi i que després sigui la seva mama. Però, casualment, a qui primer veu 
l’aneguet en néixer és la Margaux, una amiga de la Cathy que va en cadira de rodes. L’ane-
guet  l’ha identificat com a mare seva, però els pares no se’n volen fer càrrec. Per protegir i 
salvar l’aneguet, les dues nenes s’escapen i emprenen una aventura de llibertat que posarà 
en solfa el concepte d’amor, la cura i la protecció.

En la línia dels films dels germans Dardenne, sota una aparent simplicitat, aquest conte ini-
ciàtic amaga una bella paleta d’emocions i de temes : la discapacitat, la sobreprotecció dels 
pares, la necessitat de llibertat i d’autonomia dels nens i les nenes…

Comentari
Plantejada com una història naturalista, la narració no defuig els detalls agredolços de la 
quotidianitat sense refregar-los per la cara de qui està aprenent a viure-la. Ans al contrari, 
acompanya i cuida les emocions de l’espectador i espectadora igual com ho fa amb els seus 
personatges, no amb una mirada moralista sinó amb la compassió que la criatura sent pels 
seus semblants. La casualitat que convertirà Margaux i Cathy – dues preadolescents - en 
progenitores ens enfronta a tota una sèrie d’interrogants: com educar, com tenir cura dels 
altres i com ajudar-los a enfrontar-se als perills i les incerteses sense tancar-los a una presó 
de vidre i fer-los més fràgils? Què és realment la discapacitat i des de quins estàndards la 
jutgem? Encaminar a la llibertat és un deure d’amor?

Ocells de pas és doblement preciosa : per una banda, anem curts de ficcions cinematogrà-
fiques realistes adreçades als i les més joves. I, per altra, per la seva veritat, per la seva fran-
quesa, poques pel·lícules emocionen i fan pensar petits i grans com aquesta.

“Si poguéssim volar”, diu Margaux. I la Cathy, que camina i es mou bé, l’entén tot d’una.

Amb el suport: Una iniciativa de: Mitjançant:



DECLARACIONS 
DEL DIRECTOR

La majoria dels films i jocs destinats a un 
públic jove traslladen els nens i nenes a 
mons virtuals que no existeixen. Jo vol-
dria explicar-los una història real, senzilla, 
naturalista, quins riscos i esdeveniments 
puguin experimentar i que subratllin que 
el món que els estem oferint, en lloc de tor-
nar-se més segur, s’està tornant un món de 
seguretat, securitari.  

En intentar de protegir excessivament els 
nostres infants, pel que considerem “el seu 
bé”, en espais anomenats segurs, el missat-
ge recurrent que els estem transmetent és 
la creença en el fet que la vida és perillosa, 
per més que en algunes ocasions sigui així.

També els diu que l’aventura no és part de la 
vida perquè l’aventura és, en essència, l’ines-
perat. Quan, indubtablement, l’inesperat és 
la sal de la vida.  Així, d’alguna manera, vo-
lent assegurar les vides dels nostres infants, 
podem estar-los impedint de viure-les...

Des que va començar l’escolarització, la 

meva filla petita té una companya 
de classe que pateix miopatia. I 
quan li pregunto qui és la seva mi-
llor amiga, respon invariablement: 
“La Margaux”.

De petita la seva amiga podia jugar 
amb els seus companys. Però, a me-
sura que han anat passant els anys, 
la seva malaltia i la minusvàlua que li 
comporta  l’ha anat aïllant de la seva 
relació amb altres nens. Malgrat 
això, és valenta i té tantes ganes de 
viure, valora i s’entusiasma tant pel 
poc temps que li pugui quedar, que la 

seva actitud ens porta a qüestionar la nostra 
relació amb la vida i el món que ens volta.

La Margaux sap que el seu temps a la Terra 
no serà el mateix que el dels seus amics i 
amigues, per això viu aquest temps sense 
malbaratar-ne ni un instant. Al llarg dels 
anys, la comunicació verbal se li ha fet qua-
si impossible, però els amics de la Margaux 
han desenvolupat una extraordinària com-
plicitat no verbal amb ella.

Tot i que partim de l’observació de la Mar-
gaux i de la comprensió de la seva malaltia, 
no vull de cap manera fer-ne una història 
sòrdida, vull que sigui una aventura posi-
tiva que ens transmeti, a pares i a fills, que 
és millor viure la vida sense preguntar-se 
massa sobre els riscos inherents en el mer 
fet de viure-la.

L’aparició de l’aneguet a la vida de la Mar-
gaux, que la du a assumir un involuntari pa-
per de mare, és el detonant que li farà viure 
una aventura en la qual ella posarà tota la 
seva energia en la supervivència i indepen-
dència de l’au. Amb la seva millor amiga, 
transgredirà els límits que li han estat impo-
sats, i podrà seguir vivint tant de temps com 
pugui amb la seva amiga de tota la vida.

També em sembla important que la història 
s’expliqui des del punt de vista de la Cathy, 
la millor amiga de la Margaux, per tal que 
el missatge que expressa la Margaux el rebi 
la protagonista, amb qui es poden identificar 
els espectadors més joves.

Olivier Ringer va dirigir el seu primer llargmetrat-
ge “Pom le Poulain“ el 2006. Abans havia escrit i 
dirigit curtmetratges de ficció: “Good“ i “Haute 
Pression“, premiats en festivals com l’Avoriaz Fan-
tastic Film Festival. També ha dirigit videoclips, 
vídeos corporatius, i alguns episodis de “Les Guig-
nols de l’Info“ (Canal+ France). “A Pas de Loup – On 
the Sly“, el seu segon llargmetratge, va ser selecci-
onat per la Berlinale Generation 2011 i per més de 
80 festivals arreu del món, on va rebre nombrosos 
premis. A Berlín  també va guanyar el ECFA Award 
2012 (European Children’s Film Association) a la 
Millor Pel·lícula Europea per Nens. El 2015, Olivier 
Ringer va acabar “Ocells de pas” i ara està treba-
llant en la postproducció del seu quart llargmetrat-
ge: “Le Roi de la Vallée – King of the Valley“.



De la mateixa manera, es poden identificar 
amb la Cathy i amb la relació que té amb la 
Margaux. Les dues amigues estan juntes des 
de molt petites però la comunicació que han 
desenvolupat és “diferent”, la Cathy no té 
una idea molt precisa de la discapacitat de 
la seva millor amiga. Per ella, la relació que 
tenen és d’allò més normal.

Ocells de Pas es narrarà com una “ficció ver-
tadera” basada en la realitat de la miopatia 
de la Margaux.

Vivint aquesta aventura amb la seva amiga 
i cobrant consciència de la seva responsabi-
litat respecte de l’aneguet, la Cathy evoluci-
onarà i creixerà, la seva visió canviarà. Està 
en un moment de canvi, no és una nena, però 
encara no és una adolescent. Com 
la Margaux, aprendrà a gaudir 
del moment present.

La història de la Cathy i la Mar-
gaux hauria d’atraure els i les 
joves perquè es planteja una pre-
gunta que tots els infants s’han 
fet inconscientment: seré capaç 
de ser independent i autosufici-
ent quan sigui un adult? El que 
els ha de fascinar de la Margaux 

i la Cathy és que 
actuen prenent la 
decisió de viure la 
seva aventura fins 
a la fi, amb l’objec-
tiu final de fer vo-
lar la seva “cria” 
amb les seves prò-
pies ales, literals i 
figurades.

En el fons, tots els 
nens i nenes sa-
ben que és el que 
passarà un dia, 

quan creixin. Veure com  la Margaux aconse-
gueix els seus objectius malgrat la seva dis-
capacitat, veure  com la Cathy s’espavila per 
satisfer les necessitats bàsiques durant l’aven-
tura, els ha de fer sentir que tot va bé. Perquè 
si la Margaux i la Cathy poden, ells també han 
de poder. I fer-se adult esdevé un itinerari que 
sembla factible, malgrat les dificultats i riscos.

Sotmetem els nostres infants a una allau de 
films d’imatges generades per ordinador o 
d’animació, com si no els poguéssim explicar 
històries que passen en el real, com si ha-
guéssim d’amagar alguna cosa. Amb Ocells 
de pas vull portar-los a una història real i 
submergir-los en una aventura arrelada en la 
realitat i en referents culturals amb els quals 
puguin identificar-se. 



Amb Léa Warny · Clarisse Djuroski  · AlAin Eloy  ·  MyriEM AkkhEdiou ·  AngElo 
dEllo SpEdAlE  ·  JEAnnE dAndoy  ·  CAMillE VoglAirE  ·  rEnAud ruttEn · dirECCiÓ 
: oliViEr ringEr ·  ESCEnogrAFÍA : yVES ringEr i oliViEr ringEr · MÚSiCA : Bru-
no AlExiu · So : VinCEnt MAuduit · dirECCiÓ dE FotogrAFiA : MihnEA popESCu 
· MuntAtgE : AlAntE AlFAndAri  · produCCiÓ: yVES ringEr i AntoinE SiMkinE · 
CoproduCCiÓ : philippE AkokA i ArlEttE ZylBErBErg · CoproduCCiÓ BèlgiCA - FrAnçA 
: ring prod  ·  lES FilMS d’AntoinE  ·  good lAp  ·  rtBF · AMB El Suport 
dEl progrAMA MEdiA – uniÓ EuropEA  ·  CEntrE du CinEMA dE lA 
FEdErAtion WAlloniE - BruxEllES  ·  Voo

DOBLAJE DIGITAL S.L.
Personatge/ Actor/ Actriu: Cathy/Mónica Padrós · Margaux/Carla Torres · 
Typhaine/Neritxell Sota · Mare Cathy/Gema Ibañez · Pare Cathy/Alex Mes-
seguer · Mare Margaux/Silvia Gómez · Pare Margaux/Jordi Varela · Pare 
Typhaine/Albert Socias · Inspector/Xadi Mouslemeni · Directora/Mariona 
Bosch · Criador/Artut Rius · Metge/Albert Malla

El film, doblat al català, s’exhibeix també amb subtítols, per fomentar la lectu-
ra i fer-lo accessible a infants amb dificultats auditives.

A través de l’App Artaccès es pot accedir de forma gratuïta a l’audiodescripció 
en català per a infants amb dificultats visuals (Artaccès està impulsada per la 
Generalitat de Catalunya).

Amb el suport: Una iniciativa de:

www.packmagic.cat

Segueix-nos a:

Entra al web, descobreix 
les pel·lícules i subscriu-te. 
T’informarem de totes les novetats.


