
DOSSIER DE PREMSA



2

Estrena en cinemes 24 de novembre de 2017

DISTRIBUCIÓ
Pack Màgic
93 216 00 04
www.packmagic.cat
PREMSA
Teresa Pascual
Anne Pasek
636 539 258
tpascual07@gmail.com/ apasek@apasek.net

“Si ens fem amics i deixem els menuts en paus, viurem 
feliços al bosc. Que els més forts siguin bons amb els pe-
tits, i que els més petits ajudin els més grans, només junts 

aconseguirem de fer grans coses!”

MORTEN
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El bosc de Haquivaqui
Dyrene i Hakkebakkeskogen
Rasmus A Sivertsen, 
Noruega-Països Baixos, 72 minuts. 

A partir de 4 anys

Sinopsi

El bosc de Haquivaqui és un bon lloc per viure, però els animals petits han 
de vigilar que els més grossos no se’ls cruspeixin. Claus, el ratolí trapella, i els 
seus amics tenen por de la guineu Marvin i d’altres depredadors. Però el que 
fa vessar el got de la paciència és que un bon dia l’eriçó Petter intenta men-
jar-se l’àvia ratolí. És aleshores quan Morten, el ratolí més assenyat, arriba a 
la conclusió que és l’hora de redactar una nova llei per al bosc. A partir d’ara 
tots els habitants del bosc seran amics i ningú podrà menjar a cap altre. El 
cas és que la guineu Marvin encara té gana...

Comentari

Aquesta entretinguda i bonica història sobre els animals del bosc de Ha-
quivaqui  és la suma de dos elements molt llaminers. Per una banda, i en la 
tradició de les faules més clàssiques, referint-se als animals parla dels hu-
mans, proposant un món inventat que anhela la pau i la convivència i on els 
conflictes es resolen de manera pacífica. Per l’altra banda, la minuciositat de 
la tècnica i les divertidíssimes cançons el converteixen en el millor musical en 
stop motion que s’hagi vist i escoltat mai!

La pel·lícula és una adaptació d’un llibre, que al seu temps, adapta un serial 
radiofònic infantil que es va estrenar fa molts anys, el 1952, a Noruega. L’uni-
vers del bosc de Haquivaqui és considerat un clàssic en l’entreteniment i la 
cultura dels nens i nenes noruecs i de bona part dels països escandinaus. 
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La història del bosc de Haquivaqui és molt coneguda per diverses 
generacions de nens i nenes de Noruega i els països escandinaus 
i la pel·lícula l’està convertint en un clàssic arreu del món:
•	 El conte ja s’havia adaptat el cinema en una versió breu a 

càrrec d’Ivo Caprino (Grand Prix i la muntanya dels invents) 
l’any 1956. 

•	 També s’ha adaptat al teatre nombroses vegades i s’ha repre-
sentat arreu del món. 

•	 S’han enregistrat discos amb les cançons del musical. 
•	 Existeix una atracció dedicada a Haquivaqui en el parc d’atrac-

cions de Kristiansand. 
•	 De l’univers de Haquivaqui se’n poden trobar joguines i disfres-

ses, instruccions per fer els vestuaris, activitats pedagògiques 
i molt més.

•	 La pel·lícula es va mantenir 18 setmanes en cartellera acumu-
lant a Noruega un total de 429.144 espectadors sent una de 
les pel·lícules més vistes de l’any!

•	 La pel·lícula s’ha venut a més de 37 països.
•	 Ha anat a nombrosos festivals, entre d’altres: Kristiansand 

International Children’s Film Festival, Annecy International 
Animation Film Festival, Shanghai International Film Festival, 
Giffoni Film Festival, Schlingel International Film Festival for 
Children and Young Audience, Animest - International Anima-
tion Festival, Festival de cine de Sevilla.

L’UNIVERS DE HAQUIVAQUI
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El doblatge al català de la pel·lícula s’ha fet amb 
la col·laboració de la banda de Lleida Pastorets 
Rock, famosa per versionar cançons populars. 

La banda hi ha aportat les veus així com els seu 
coneixement i comicitat en el cant i la interpre-
tació teatral.

Aquí podeu veure un vídeo del procés de doblat-
ge amb la banda i les seves opinions i experièn-
cies interpretant els personatges de la pel·lícula: 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=mo-
rRaVBCsaU

A més, nombrosos centres educatius, agrupa-
cions de cant coral i escoles de música de Ca-
talunya han cantat algunes de les cançons del 
musical del bosc de Haquivaqui en la seva versió 
en català i han participat en un concurs organit-
zat per Pack Màgic. 
La coral dels vailets de Lleida, formada per can-
taires d’entre sis i set anys han cantat la cançó 
de L’aniversari del pare ós juntament amb els 
membres de la banda Pastorets Rock per a una 
una sessió especial de la pel·lícula a l’Orfeó Llei-
detà on la interpretaran conjuntament. 

HAQUIVAQUI AL CATALÀ
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ELS PERSONATGES DEL BOSC 
DE HAQUIVAQUI 

CLAUS
Claus, el músi  c ambulant, no se separa mai de 
la seva guitarra. És un descarat i un panxacon-
tent i sempre es deixa caure pels àpats dels seus 
amics, que agraeix amb cançons que treuen en 
Marvin de polleguera.

MARVIN
La guineu Marvin és l’amenaça carnívora del 
bosc. Però li té por a la Mama Óssa i només gosa 
atacar amb els ratolins i els pans de pessic. La 
llei que els animals (i ell mateix) voten l’obliga a 
portar una dieta vegetariana: tot un desafiament 
per a ell! Haurà de demostrar que és un ciutadà 
tan valent i honest com els altres. 

MORTEN 
En Morten és l’amic de tots, cuida tots els animals 
del bosc i no és tan intrèpid com en Claus. Els 
seus raonaments i el seu concepte de la justícia 
el duran a posicions i actituds molt valentes. És 
ell qui proposa una nova llei als habitants de Ha-
quivaqui.
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HORACI L’ERIÇÓ I LA SEVA ÀVIA
L’Horaci provoca la indignació d’en Morten en in-
tentar cruspir-se la seva àvia! Si els més grans 
abusen dels petits, no tots hi podran viure tranqui-
l·lament, al bosc de Haquivaqui. Horaci accepta 
aquest argument i també vota a favor d’aquesta 
nova llei. Tot i que una mica de mal grat…

SENYOR LLEBRE I L’APRENENT 
Tan bo és el Mestre Pastisser Senyor Llebre fent 
pastissos com dolent el seu aprenent Bobo com 
a marmitó: l’un té la mà trencada amb les cre-
mes muntades i l’altre no sap fer ni un pa de pes-
sic! Però, entre tots  dos, fan uns pastissos deli-
ciosos per als exquisits i altres tipus de paranys 
per als golafres...

 
PAPA ÓS, MAMA OSSA I OSSET
El Papa Ós és el savi entre els membres de la co-
munitat de Haquivaqui. És el més gran i el bosc 
es prepara, precisament, per celebrar els seus 
cinquanta anys. Ell reunirà els animals per discu-
tir la proposició d’en Morten. També és el pare de 
l’Osset, a qui segresten els grangers. Tots els ani-
mals s’aliaran per tal que l’Osset es retrobi amb 
els seus pares.

ELS GRANGERS I ANNÍBAL  
Els únics éssers humans del conte, ell és un enze 
i un inútil i ella brilla per la seva cobdícia. Aquests 
malànimes viuen amb un gos dolent. Tots tres 
encarnen la barbàrie i la violència per damunt 
de la qual aspiren a elevar-se els habitants de 
Haquivaqui.
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L’AUTOR  

Thorbjørn Egner (1912-1990) va créixer en un barri obrer d’Oslo. Es va 
formar com a dibuixant i va treballar sempre d’il·lustrador publicitari i pin-
tor-decorador. Va crear les seves primeres històries sobre nens i nenes 
i les va publicar al llarg dels anys 40. Algunes van esdevenir vertaders 
clàssics a Noruega: Ola-Ola som alle dyra var så glad i (1942) i Jumbo 
som dro ut i verden (1943). El 1949, Karius og Bactus  i Folk og røvere i 
Kardamomme by es van emetre a la ràdio en un programa infantil. 

Artista eclèctic, Thorbjørn Egner era dibuixant, impressor, decorador de 
teatre, dramaturg, compositor de music-hall i escriptor. Va il·lustrar la 
majoria dels seus llibres i va redactar manuals de lectura per a cursos 
elementals. També va portar el personatge i l’univers de Winnie The 
Pooh al noruec.

Thorbjørn Egner és la figura més popular de la literatura juvenil noruega, 
al nivell de Roald Dahl (1916-1990) a Anglaterra, autor prolífic de la ma-
teixa generació, o de Paul Faucher (1898-1967) a França, creador de la 
col·lecció Père Castor. 

Ha publicat una trentena d’àlbums juvenils i ha estat traduït a més de 
vint-i-sis llengües. Existeix un parc d’atraccions a Noruega que repro-
dueix a escala real el poble de Kardamomme i el bosc de Haquivaqui. 
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LA HISTÒRIA ORIGINAL  

KLATREMUS OG DE ANDRE DYRENE I 
HAKKEBAKKESKOGEN (1953)

La història narra la instauració d’una nova 
llei al si d’un grup d’animals. Els habitants 
del bosc de Haquivaqui volen viure tran-
quils, en pau i respecte per tothom. Estan 
decidits a canviar les coses! 

Fent que els seus personatges portin roba, 
tinguin maneres i siluetes humanes, Egner 
planteja als joves una reflexió social i un 
vertader experiment de ciutadania. 

¿Es pot anar contra la pròpia natura, 
sent una guineu? ¿Pot un grup d’indi-
vidus heterogenis aconseguir l’establi-
ment d’una societat lliure i justa? ¿Com 
fer que els ciutadans tinguin els matei-
xos drets quan la natura ha creat les se-
ves desigualtats? 

El llibre, les seves cançons que coneixen 
tots els nens noruecs, i els seus caris-
màtics personatges, han fet d’aquest 
àlbum juvenil una institució nacional. El 
llibre, editat per primera vegada fa més 
de cinquanta anys, segueix venent-se, 
regalant-se i llegint-se a milers de llars 
noruegues. Ha estat publicat a més de 
dinou països. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR
Rasmus Andre Sivertsen és un director noruec nascut el 
1972. El seu pare és dibuixant i animador, així que es va 
familiaritzar des de petit amb les creacions animades. 
Després va optar per estudiar producció cinematogrà-
fica al Volda University College.

Més a més de la seva activitat com a director, també va 
ser un dels fundadors de l’estudi Qvisten Animation, que 
va coproduir també dos llargmetratges Solan & Ludvig/
Jul i Fläklypa i Grand Prix a la Muntanya dels Invents es-
trenats el 2014 i 2016. El bosc de Haquivaqui és el seu 
setzè llargmetratge com a director.

Ja havia adaptat Jul i Fläklypa i El Grand Prix a la Muntan-
ya dels Invents a partir de l’univers de Kjell Aukrust. Aquest 
tercer llargmetratge és l’adaptació d’un àlbum de Thorb-
jørn Egner. ¿Què l’ha dut a adaptar històries originals?
La història de El bosc de Haquivaqui, que va escriure 
Thorbjørn Egner, és un dels meus records més estimats 
des que era molt petit. És la història per a nens i nenes 
més coneguda de Noruega. Porto el seu missatge al cor 
i l’he volgut transmetre: els habitants del bosc estan en 
conflicte i han de trobar la manera de resoldre’l per tal 
de viure en harmonia. És un tema intemporal. 

¿Com va escriure el guió d’aquesta adaptació?
Karsten Fallu, el guionista, i jo, fa anys que treballem junts. 
Ell va escriure els guions dels dos primers films de Solan 
& Ludvig. Té un talent increïble per a les adaptacions dels 
llibres a films, i treballa d’una manera molt lúdica!

¿S’ha pres algunes llibertats, amb l’adaptació?
El film és molt fidel al llibre, en recull fins i tot els diàlegs. 
Vam tenir molta cura que el guió sonés de pel·lícula, i 
no només com els diàlegs d’un llibre o d’una obra de 
teatre. També vam recompondre i reorganitzar les 
seqüències per tal de consolidar la dinàmica del film. 
Però, per damunt de tot, vam desenvolupar el final de 
la història per tal que fos una vertadera escena d’acció 
cinematogràfica!

Per tal de traslladar l’estil d’Egner, que es caracteritza 
per fines línies negres d’aquarel·la, sense ombres i, sovint, 
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sense decorat, vostè va optar per l’stop-motion. ¿Per què aquesta elecció?
A Noruega, el llibre és molt popular i ha donat peu a nombroses representacions 
teatrals. Així que ens va semblar important desmarcar-nos-en. Si haguéssim 
fet un film de 2D, hauríem hagut de reproduir amb molta precisió tant el bosc 
com els personatges tal com els va dibuixar Egner, L’stop-motion ens va donar 
la llibertat d’interpretar i exagerar el dibuix dels personatges i els decorats. És 
una tècnica absolutament genial per crear universos plens de detalls.

¿Què va ser primer, les veus o l’animació dels ninots?
Sempre comencem gravant les veus, perquè això ens permet de sincronitzar 
millor els llavis i les expressions dels ninots. Sentir les veus dels actors és fona-
mental: és una de les grans fonts d’inspiració per animar els ninots. 

¿Quant va durar el rodatge?
L’animació va durar tot un any, de la tardor del 2015 a la del 2016. Però abans 
havíem dedicat dos anys a la preparació del rodatge: la construcció de cada 
ninot tarda tres mesos, així que vam comptar amb un equip de preproducció 
important!

¿Com va animar les escenes cantades del film? ¿És diferent animar escenes 
cantades que escenes dialogades?
Les escenes cantades són les més difícils d’animar! Se’ls ha de donar més ener-
gia i crear moviments coreogràfics. Aquests moviments no poden inventar-se 
sense haver-los concebut i planificat abans del rodatge. Filmem imatges refe-
rents in live-action per tal que els animadors tinguin per on començar. També 
ens va ajudar un ballarí a crear les coreografies.

¿Utilitza efectes digitals? ¿Quins i per què?
Només utilitzem efectes especials pel cel i pels fons dels arbres. Per a tota la 
resta, vam recórrer a l’stop-motion tradicional!

¿Com definiria la seva funció com a director durant la creació del film?
Jo m’implico en totes les etapes creatives, m’encanta l’animació! S’ha de tro-
bar l’univers visual, treballar la història, col·laborar amb els actors i músics… En 
general, faig la versió final del guió il·lustrat o storyboard digital abans del ro-
datge. Això em permet controlar perfectament la durada i el ritme de la pe-
l·lícula. Crec que el director és qui ha de donar-li el to al film, perquè és el que 
més determina l’espectador.

¿Com s’ha rebut el film a Noruega?
Doncs ha estat molt celebrat, tant pel públic com per la premsa! I la taquilla 
també ha anat molt bé! Estic molt content!

¿Quin és el seu proper projecte?
Treballo una altra vegada en una pel·lícula en stop-motion. Es tractarà del viat-
ge de Solan & Ludvig – Teodor i Sonny pel públic català -  a la lluna. Serà la 
tercera entrega de les seves aventures!
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El bosc de Haquivaqui és una pel·lícula molt entretinguda i divertida 
però alhora també oferix la possiblitat d’aprendre i compartir valors 
educatius. A partir del film es pot treballar amb els infants:
•	 Educació musical: les senzilles cançons de la pel·lícula es poden 

aprendre a cantar fàcilment i així comprendre les lletres mentre 
s’aprén la relació entre música i text.

•	 Aprendre a conviure: la pel·lícula representa una iniciativa d’experi-
mentació ciutadana per aprendre a viure en comunitat, respectar 
les diferències i el concepte de norma col·lectiva. 

•	 Educació alimentària: la pel·lícula posa en escena la diversitat de 
gustos i hàbits alimentaris, la possibilitat d’alimentar-se únicament 
d’aliments vegetals i fins i tot una recepta de galetes!

•	 Els animals: conèixer els animals que viuen al bosc, les diferents es-
pècies i la protecció de la fauna salvatge. 

•	 La lectura: al tractar-se d’una adaptació d’un conte la pel·lícula posa 
en valor la tradició literària. 

•	 De la il·lustració a l’animació: conèixer la tècnica d’animació stop-mo-
tion. 

•	 Segons Marie Deguine, mestra d’una classe de CE2 a París: 
 “Més enllà de la seva estètica meravellosa, del seu to divertit i d’algunes 
seqüències musicals molt reeixides, El bosc de Haquivaqui és un film 
d’animació que transmet valors essencials, que aposta per compartir, 
per l’ajut mutu i per la igualtat utilitzant un llenguatge que considero 
perfectament adaptat als nens i nenes. En tant que mestra d’escola, la 
pel·lícula em sembla un vehicle magnífic per abordar conceptes com la 
igualtat davant la llei i l’ajut mutu amb els més joves.”

PISTES PEDAGÒGIQUES
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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 ne-
nes d’entre 2 i 12 anys i es distribueixen en 
versió doblada en català. 

A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules 
recents, provinents de cinematografies es-
pecialitzades en cinema infantil i d’anima-
ció, com títols clàssics que van ser populars 
per a 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 pel cinema 
i per anar al cinema des de la infància.

Aquesta nova oferta de distribució cinema-
togràfica de Drac Màgic arriba a les panta-
lles de cinema de Catalunya reprèn una la-
bor que ja havia dut a terme entre el 1977 i 
el 2005, en col·laboració amb dues entitats 
més, l’Associació Cultural Cavall Fort i Ria-
lles, amb les que va elaborar un catàleg de 
41 films infantils, representatius del millor ci-
nema europeu i internacional.

PACK MÀGIC

Una iniciativa de: Amb el suport de:


