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NOTA DE LA DIRECCIÓ

Una amistat d’un altre món!

<<Aquest film explica la història d’una ratolineta que està enfadada amb el món perquè ha hagut de 
créixer sota l’ombra del seu pare. Vol demostrar a tothom que no té por de res. Però un dia va massa 
enllà i es troba en un univers paral·lel. Ha acabat anant al cel dels animals, on hi viurà una gran 
aventura amb una guineu, amb qui mai hauria fet amistat en vida. Tot i així, al llarg d’aquest viatge, 
iniciaran una gran amistat que perdurarà en el temps.>>

Denisa Grimmová

<<Pertanyen a dues espècies diferents, per això la Valentina i el Víctor estaven destinats a ser enemics. 
Però quan es coneixen a l’altra vida, tenen l’oportunitat de compartir un viatge a través dels paisatges 
meravellosos del cel dels animals.>>

Jan Bubeníček 
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SINOPSI CURTA

Després d’un malaurat accident, una tenaç ratolineta i una guineu molt vergonyosa es 
troben de cop i volta al cel dels animals. En aquest entorn tan desconegut, hauran de 
deixar enrere el seu instint natural i col·laborar per aconseguir arribar al final del seu viatge 
per aquest nou món. La ratolineta i el cadell de guineu comparteixen un munt d’aventures 
i sorpreses inesperades i s’acabaran fent molt amics.

SINOPSI LLARGA

Aquest és un film sobre dos enemics mortals, la ratolina Valentina i la guineu Víctor, que 
es retroben al cel després de patir un malaurat accident. Però al cel han perdut els seu 
instint natural i s’han fet molt amics. Esperen poder seguir sent amics quan tornin a la 
Terra, però reneixen amb els papers canviats. Gràcies a la força de l’amistat aconseguiran 
allò que semblava impossible.

Ratolins i guineus. Una amistat d’un altre món parla de l’esperança, la recerca de l’amor 
i la valentia, i de com acabar amb els prejudicis i superar un passat dolorós. Aquesta 
pel·lícula demostra que tot allò que sembla un final, pot ser el principi d’una altra història, 
i que encara que sembli invencible, també es pot superar.

França, República Txeca, Polònia i Eslovàquia, 2021, 86 min.

UNA PEL·LÍCULA DE DENISA GRIMMOVÁ I JAN BUBENÍ EK

Basada en el llibre d’Iva Procházková

https://www.packmagic.cat/films/ratolins-i-guineus-una-amistat-dun-altre-mon/


VALENTINA
La Valentina és impacient, vivaç i molt obstinada. Ha crescut amb 
la seva mare i els seus germans i, com que és la germana petita, 
sempre ha estat molt consentida. Tot i que també s’han rigut molt 
d’ella. 
És neguitosa i a vegades té por, i no li agrada gens que l’espantin o 
que li diguin que és molt poruga. És molt valenta. I ho vol demostrar 
a tothom.

VÍCTOR
El Víctor és una guineu introvertida i una mica vergonyosa. De petit va 
patir bullying i això l’ha fet insegur, de manera que un dels seus trets 
característics és que tartamudeja lleugerament quan parla. 
Aquest episodi vital complex no ha impedit, però, que tingui un gran 
cor i sàpiga cuidar de les seves amistats.

EL PAPA RATOLÍ
El papa de la Valentina és el pare ideal. És molt atent i tots els habitants 
del bosc el consideren un heroi. És tota una llegenda per a la seva 
comunitat.

TALP
És molt simpàtic. A vegades li costa pronunciar algunes paraules. I és 
molt bon amic dels seus amics. És honest i admira la Valentina, de qui 
està secretament enamorat. 
Una de les seves peculiaritats és que sempre està refredat i es moca 
constantment.

QUEIXALADA
És una guineu enorme que es comporta de forma cruel, 
És el tiet del Víctor i es preocupa per ell, tot i que sovint el ridiculitza de 
manera que no fa sentir còmode el seu nebot. 
Tots els habitants del bosc li tenen por.

La cabra:
A la porta d’entrada del cel dels animals, aquesta anciana cabra tan sagaç 
ho anota tot a una llibreta feta de fulles de col i sap tot el que cal saber de 
tothom.
 
Els escarabats de maig:
Aquests escarabats són la policia del cel dels animals. L’exèrcit que fa 
complir la llei i l’ordre. Els escarabats entreguen notificacions d’advertència 
o s’emporten tots aquells que no segueixin les normes o que siguin violents 
i dificultin la convivència.
 
L’os rentador:
És un dissenyador de moda encantador i excèntric, a qui li agrada molt 
perfumar-se i anar ben net.
 
El cocodril:
És un dels vells savis del cel i és molt seriós i profund. A més, és l’encarregat 
de la zona de bany.
 
La granota:
S’encarrega de la planta purificadora de l’aigua. Té molt mal caràcter, sempre 
rondina i es queixa per tot.
 
El cranc de riu:
En sap molt de ciència i explica el principi de l’eternitat.
 
La cacatua:
És molt xerraire, graciosa i una gran mestressa de cerimònies que rep els 
animals a l’entrada del parc d’atraccions. A vegades, quan es comunica, pot 
arribar a ser excessiva.
 
El corb:
És l’alter ego de la cacatua i apareix quan la situació és seriosa i solemne.
 
El cranc:
És un gran comediant, alegre, afectuós i sempre està content. És molt 
eloqüent, i encara que sembli que li falta un bull, en el fons és molt agradable.
 
La balena:
La balena és la capitana d’un vaixell fantàstic que encamina els personatges 
a través del cel dels animals i que els guia en el seu retorn a la Terra. Té una 
veu introspectiva que convida a la reflexió.

ALTRES PERSONATGES

Al film també hi apareixen els grans savis, que són els guardians i els mentors del cel dels animals:



SET ESCENARIS DIFERENTS

L’escola
Els companys de classe de la Valentina sempre li diuen que és una caguetes. I ella decideix 
demostrar a tothom que és més valenta que el seu pare, que és un heroi per a la comunitat.

La zona de bany
És un lloc fascinant on els animals s’hi renten i també és el lloc on els animals es desprenen 
dels seus instints naturals. Es tallen les urpes o s’arrenquen els ullals que necessitaven per 
sobreviure a la Terra i que, en canvi, ara ja no els fan falta. Perquè al cel dels animals totes les 
espècies són iguals, siguin de la mida que siguin.

El mirall de l’eternitat 
És un pou sense fons on el cranc de riu explica a la Valentina i al Víctor que no poden tornar al 
passat, que ja l’han deixat enrere, i que han de seguir mirant endavant.

El parc d’atraccions
És on van els animals a divertir-se, oblidar els seus problemes i assimilar i processar mental-
ment els mals records i les experiències del seu passat a la Terra.

El bosc de boscos
El bosc de boscos és fosc i terrorífic. És la prova final per assegurar-se que els animals han 
acceptat les seves febleses i que estan preparats per començar una nova vida.

Les entranyes de la balena gegant
A la panxa de la balena hi ha un cinema d’estil clàssic italià on s’hi projecten els films de les 
vides passades dels personatges, i aquests els veuen abans de tornar a la Terra.

<<Vaig voler escriure un llibre divertit sobre la mort i sobre l’amistat i, especialment, 
sobre una amistat impossible. Cap de nosaltres sap exactament què passa 

després de la mort, per tant, sabia que no podria rebre cap queixa per part de la 
crítica dient que era una història massa allunyada de la realitat, o que havia escrit 
un text poc realista amb un final poc probable. Escriure aquest llibre ha estat una 

de les millors experiències de la meva vida com a autora. Tenia la sensació que 
estava vivint una aventura, que participava en una gimcana.>>

<<Els personatges d’aquesta història no són símbols i no van lligats a cap 
teoria que vulgui exposar. Són éssers individuals. M’agradaria que els infants els 

acceptessin tal com són i que sentin alguna cosa per ells. El més important per a 
mi és que els despertin l’empatia, les emocions.>>

Iva Procházková,  
autora del llibre ‘Even Mice Belong in Heaven’ 



LA CREACIÓ D’UN MÓN DE FANTASIA

Dels directors Denisa Grimmová i Jan Bubeníček

Aquesta història, que és una adaptació del 
llibre d’Iva Procházková, ens va interessar 
principalment per dues raons. Primer, per la 
seva sensibilitat i la seva claredat; i, segon, 
perquè responia moltes de les preguntes que 
ens feia la nostra canalla quan s’anaven fent 
grans. Quan la nostra primera criatura tenia 
tres anys, em va preguntar: “Mama, et moriràs 
algun dia?”. I no va ser fàcil donar-li una 
resposta, perquè era conscient que el que jo 
li digués, ho recordaria, segurament, tota la 
vida. Vaig sentir una gran responsabilitat. 

Des de sempre, els contes han estat una 
manera molt senzilla d’explicar les realitats 
més dures de la vida als infants, d’una manera 
lleugera i entenedora. Aquest tipus d’històries 
ens donen llibertat per parlar amb imaginació 
i de manera propera sobre temes diversos.

Hi ha tabús i pors entorn de la mort als països 
del món occidental que s’hereten de generació 
en generació. No parlem obertament sobre 
la mort. Considerem que és un senyal de 
feblesa humana, mentre que, de fet, la mort 
forma part del cicle de la vida.

El llibre d’Iva Procházková es dirigeix als 
infants d’una manera natural, amable i directa. 
El dol es contraresta amb esperança i joia, les 
preguntes filosòfiques sobre el ser i el no-res 
es substitueixen per la recerca de la valentia 
per superar les pors d’un mateix.

Aquesta història parla de la mort com un pas 
per entrar a un món paral·lel, que és el cel 
dels animals. També és una història sobre 

l’amor i l’amistat. La creació d’aquest món de 
fantasia i de misteri, amb imatges oníriques, 
un munt d’animals i de criatures divertides, 
estimula la imaginació dels joves espectadors 
i espectadores, alhora que s’apropa a temes 
profunds i delicats. L’alegria que genera una 
relació d’amistat és un bon punt de partida per a 
una història plena de girs argumentals, escenes 
èpiques i emocions de tots els colors.

En aquest film, la història s’explica des del punt 
de vista del duet més improbable: la Valentina, 
una petita ratolina, i el Víctor, un cadell de guineu. 
A la Terra, els animals d’aquestes dues espècies 
són grans enemics. Al cel dels animals, en canvi, 
es troben i estableixen una gran amistat. En 
aquesta aventura, els protagonistes aprenen 
importants lliçons vitals. Aprenen a superar els 
prejudicis, a escoltar els altres i a conviure amb 
tothom.

Aquest és un film divertit, fàcil d’entendre i amb 
un punt d’innocència, per això pensem que 
ajudarà els infants i les seves famílies a trobar 
respostes plegats a preguntes que a vegades 
són difícils d’abordar

Nosaltres vam créixer amb les creacions dels 
mestres txecs de l’animació i volem formar part 
d’aquesta tradició que ja s’ha escampat per tot 
el món. Ratolins i guineus: una amistat d’un altre 
món és un film artísticament ambiciós. Estem 
convençuts que l’equip que vam formar per dur a 
terme aquest projecte, amb grans professionals 
d’arreu d’Europa, ha creat una obra d’art única i 
original.

Denisa Grimmová

Directora i directora artística

La Denisa és una animadora especialitzada en 2D i stop-motion. Ha dirigit diversos curtmetratges 
de gran èxit, i també ha treballat com dissenyadora de decorats en films com Le Jardinier qui 
voulait être roi, un llargmetratge en stop-motion pel qual va ser nominada a un Premi Lleó Txec.

FILMOGRAFIA COM A DIRECTORA ARTÍSTICA:

2011 – Le Jardinier qui voulait être roi

FILMOGRAFIA COM A DIRECTORA:

2010 – České pexeso (Mixed media)

2006 – On a park bench (A un banc del parc, titelles)

2003 – Stork movie (Cigonyes, 2D)

2002 – The hiccup (El singlot, 2D)

<<La Valentina sempre s’ha pensat que les guineus són dolentes i que mai podria fer-s’hi amiga. 
Però ara són a un món paral·lel, un cel en què els animals ja no es poden devorar els uns als altres i 
que s’han alliberat dels seus instints naturals. La Valentina descobreix que té moltes coses en comú 
amb un cadell de guineu, els agraden les mateixes coses i pensen d’una manera molt semblant. El 
missatge que vol transmetre aquest film és que a vegades és necessari modificar l’ordre establert, 
sigui o no sigui de forma natural.>>

Jan Bubeníček

Director i responsable tècnic

El Jan va tenir de professor Břetislav Pojar a l’Escola de Cine i Televisió de Praga, FAMU. També 
va participar a diferents tallers i cursos de formació al Festival Skintoku, l’Animation Kobe, la 
Universitat d’Art i Disseny de Kyoto i l’Escola de Cinema de Yamagata com a formador. El seu film 
The three fuos va ser seleccionat per a la categoria Kodak’s New European Talents al Festival de 
Cinema de Cannes .

FILMOGRAFIA COM A DIRECTOR:

2016 – Murderous tales (Històries assassines, llargmetratge animat)

2002 – The pirate (19’21, El pirata, stop-motion)

Millor film d’animació al Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary

Millor director al Festival Internacional de Cinema de Dahlonega

2000 - The three fuos (8’53) – selecció Kodak a Cannes

1998 – Lewis’ watch (8’58) – Menció especial a l’Anifest

<<Aquest film també tracta de l’amor i de la satisfacció personal. La petita ratolina, la Valentina, 
desitja omplir el buit que l’amor de son pare va deixar, perquè va morir massa aviat a les urpes 
d’una malvada guineu, i ha de fer desaparèixer les seves pors. En aquesta aventura coincideix amb 
un altre ésser vulnerable, el Víctor, un jove cadell de guineu que també vol trobar algú que l’estimi i 
que faria qualsevol cosa per guanyar-se la confiança i l’amistat de la Valentina.>>



Animació, stop-motion, 3D i efectes de so 
Aquest film combina l’animació stop-motion amb tècniques tradicionals titellaires, l’animació 
digital 3D, per a alguns dels animals i insectes que volen o neden, i efectes especials amb 
fotogrametria, matte-painting i videomapping digital en algunes escenes al bosc de boscos.

Amb vuitanta escenaris diferents i més de cent personatges, la Denisa i el Jan han creat  
una peça lluminosa i amb un toc d’humor. 

DISTRIBUCIÓ

Pack Màgic
93 216 00 04
www.packmagic.cat

PREMSA
 
Good Movies Comunicació
Teresa Pascual
Anne Pasek
info@goodmovies.cat
636 539 258

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’anima¬ció, 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. 
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