
ESTRENA 27 DE GENER 2023ESTRENA 27 DE GENER 2023



ESTRENA 27 DE GENER DE 2023
RECOMANADA A PARTIR DE 4 ANYS

SINOPSI

Al cim de les muntanyes més altes de la Terra es pot trobar una planta que es nodreix de 
la meravellosa llum del sol: la flor de l’Himàlaia. La ratolineta Yuku deixa la seva família 
per emprendre un viatge a la recerca de la flor de la llum eterna per a la seva àvia, que 
aviat haurà de seguir el talp cec als confins de la terra. Però si ho vol aconseguir, la Yuku 
ha de recórrer un llarg camí ple de perills! Ha de travessar el domini de les rates que 
viuen al fossat del castell, els camps plens de corbs cruels i voraços que els sobrevolen, 
el bosc encantat on és molt fàcil perdre’s i el petit pont de la Por, que està vigilat per un 
llop. Durant el viatge, gràcies a la música i les seves cançons, Yuku farà moltes amistats. 
Oi que les amistats són el millor que es pot tenir per triomfar en l’aventura de la vida? 

Bèlgica-França-Suïssa, 2022, 65 min.

Una aventura musical de
Rémi DURIN i Arnaud DEMUYNCK



<<Yuku, l’heroïna del film, s’adona que la música ofereix el 
poder de fer amistats, d’expressar els sentiments,  

de capgirar la tristesa i de mostrar la indignació...
Amb l’ukelele que li ha entregat la seva àvia, captiva tothom 

tocant i cantant diferents ritmes i estils musicals i  
encomana el desig i les ganes de ballar>>



Yuku, l’heroïna del film, s’adona que la música 
ofereix el poder de fer amistats, d’expressar els 
sentiments, de capgirar la tristesa i de mostrar 
la indignació... Amb l’ukelele que li ha entregat 
la seva àvia captiva tothom tocant i cantant 
diferents ritmes i estils musicals i encomana el 
desig i les ganes de ballar.

Amb una cançó de ska que s’enganxa molt, 
Yuku embruixa el gat que vigila la cuina. Amb 
un blues, allibera de la malenconia la rata que 
guarda el fossat i transforma en amistat el que 
semblava un perill. També fascina el conill 
i l’ajuda a desfer-se del quequeig quan el 
convida a cantar i a mostrar la seva indignació 
amb un rap ferotge. Desbloqueja la memòria 
de l’esquirol amb un swing espectacular i 
gràcies al ball troba el lloc on havia amagat 
les avellanes. Yuku, fins i tot, es fa amiga d’una 
guineu poetessa i l’ajuda a escriure versos 
rimats per a una cançó bucòlica i filosòfica. 
Totes aquestes noves amistats l’ajudaran a 
fugir del llop. A més, aconsegueix que aquest 
temible predador canti i balli un boogie-

woogie molt introspectiu. Però tot i aquest talent 
captivador, Yuku no podrà canviar l’actitud del 
llop, perquè aquest sempre ha tingut el seu 
paper als contes des de temps immemorials…

En aquest film, cada cançó reforça la identitat 
dels personatges. L’autor i guionista va voler 
fer servir un vocabulari ric tal com havia fet 
prèviament a Le parfum de la carotte per ampliar 
l’aprenentatge lingüístic del públic més jove i 
per delectar la imaginació del públic adult.

Amb un ska molt divertit, un blues commovedor, 
un rap esbojarrat, un swing digne del rei Louie 
(fent una aclucada d’ull al Llibre de la selva), 
una balada filosòfica i un boogie-woogie, el film 
convida a tot el públic a cantar i ballar als seus 
seients. Amb aquest musical, l’autor presenta 
imatges, sons i emocions que desitja que 
quedin gravades a la memòria dels espectadors 
i de les espectadores tal com ho feien els films 
d’animació de la seva infantesa.

UN MUSICAL MOLT ALEGRE

Les cançons de Yuku



YUKU
Yuku és la gran d’una família de ratolines que viu als 
soterranis d’un castell habitat per éssers humans. A la seva 
mare li agradaria que recollís menjar de la cuina, però Yuku, 
que és una mica entremaliada i molt intel·ligent, segueix les 
passes de la seva àvia per succeir-la com a contacontes, que 
s’expressa a través de les històries i de la música. 
Yuku hereta l’instrument musical amb què acompanya la seva 
àvia a l’hora del conte, un ukelele que sembla inofensiu però 
que, en realitat, té un gran poder que li ha atorgat la seva 
àvia: el poder de captivar els seus enemics i, sobretot, de fer 
noves amistats. Amb la força d’aquest nou do, Yuku decideix 

emprendre un viatge cap al petit pont de la Por per buscar la flor de l’Himàlaia, la flor de la llum 
eterna, per dur-l’hi a la seva àvia abans que el talp cec la vingui a buscar i s’hagin d’acomiadar 
d’ella per sempre més.

L’ÀVIA
L’àvia és una gran contacontes, la guardiana de la biblioteca 
centenària i, a més, representa la saviesa de la família dels 
ratolins. 
Cada dia, a l’hora del conte, tranquil·litza els ratolinets i les 
ratolinetes amb la seva veu i els planteja endevinalles perquè 
les resolguin. 
L’àvia és molt juganera i veu en Yuku la seva hereva espiritual, 
una joveneta capaç de seguir el seu camí.

EL GAT DE LA CUINA
Per salvar la seva mare de les urpes del gat, Yuku fa servir 
el poder de l’ukelele per primer cop sobre aquest mix. 
Distreu el gat amb el ritme de la música i amb afalacs i 
tots dos canten l’«Ska del gat tibat». Però comet un error 
de principiant, i un moment en què Yuku es fa la fatxenda, 
es trenca l’encanteri i el gat torna a empaitar els ratolins. 
Tota la família aconsegueix salvar-se, però la biblioteca 
queda destrossada durant la persecució. Arran d’aquest 
esdeveniment desastrós, l’anciana contacontes anuncia 
a la seva família que aviat haurà d’acompanyar el talp 
cec als confins de la terra per retrobar-se amb els seus 

avantpassats.

PERSONATGES



ELS PERSONATGES DEL VIATGE DE YUKU

LA RATA DEL FOSSAT, LA GUARDIANA DE LA FRONTERA

És el primer personatge que Yuku troba en el seu camí. Les rates 
tenen mala fama i no són gaire apreciades entre els ratolins perquè 
els fan molta por. Aquests grans rosegadors habiten a les profun-
ditats del castell, una zona prohibida per als ratolins, però Yuku hi 
ha de passar per poder iniciar el seu viatge. Es topa amb la rata, la 
guardiana de la frontera, que no és gaire perillosa i està sempre 
malenconiosa. Yuku li ensenya a cantar blues i li fa perdre la por i 
la tristor. Es fan molt amigues, la rata torna a ser alegre i simpàtica i 
serà una gran ajuda a l’hora de creuar el fossat tant a l'anada com a la tornada.

EL CORB

Vigila l’esplanada que Yuku ha de travessar per anar del castell al 
bosc. És carronyaire i s’alimenta d’animals morts. Però també empaita 
desorientats o imprudents. A més, als corbs no els agraden gaire les 
cançons.

EL CONILL

El conill també viu a l’esplanada, i el seu cau està amagat darrere 
d’un gran matoll. És molt ràpid i molt hàbil a l’hora d’esquivar la gran 
quantitat de fletxes que li disparen des del castell però, a l’hora de 
parlar, té un petit quequeig. L’estrès que li provoca ser una presa de 
caça podria ser la causa d’aquesta dificultat a l’hora de parlar. Yuku 
s’adona que el conill parla amb una certa musicalitat i que, a més, 
parla en rima. Amb l’ajuda del seu ukelele, fa que el conill rapegi i, 
quan aquest canta, el quequeig desapareix! Fan amistta de seguida 
i el conill guia Yuku pels túnels laberíntics del seu cau que li permeten arribar al bosc per un 
camí més segur. El conill també tindrà un paper clau en el viatge de tornada.

L’ESQUIROL

Quan Yuku es perd al bosc, troba un esquirol amoïnat que salta 
d’una branca a l’altra, d’un arbre a un altre, i que va amunt i avall per 
veure si troba l’amagatall on va guardar unes avellanes. L’agilitat 
sorprenent de l’esquirol inspira Yuku, que li canta un swing, i tots dos 
ballen mentre es deixen portar per la música.

Ballar és tan divertit que l’esquirol es relaxa, recupera la memòria i 
aconsegueix trobar tots els amagatalls d’avellanes que tenia. Yuku ja 

ha fet un altre amic amb qui compartir un bon àpat. Aquest li ofereix un refugi per passar la nit 
i, a l’hora de la veritat, també li donarà un cop de mà inesperat.



LA GUINEU

Aquesta depredadora és més poetessa que caçadora. Passeja i 
canta entre els arbres mentre busca bolets i castanyes. Intenta 
trobar versos que rimin, i la ratolineta intrèpida li xiuxiueja unes 
línies mentre l’acompanya amb l’ukelele. A aquest animal carnívor li 
agrada més la balada que componen que un bon àpat de carn de 
ratolí. La guineu acompanya Yuku fins al petit pont de la Por i, per 
sort, no se n’allunya gaire per assegurar-se que la seva nova amiga 
Yuku torna del seu viatge.

EL LLOP

És un personatge ambivalent. És conscient de la seva missió des 
de l’origen dels temps, ha d’espantar tothom, però això no li agra-
da gaire. Al llop li agradaria conèixer altres llops i formar part d’una 
llopada. Li acaba fent aquesta confessió a ritme de boogie-woogie a 
Yuku mentre ella toca l’ukelele. Però després d’aquesta breu distrac-
ció musical, que Yuku esperava que li servís per fugir, el llop recorda 
quina és la seva missió i el seu destí com a predador.

LA FLOR DE L’HIMÀLAIA

Aquesta planta balsamina és originària de l’Himàlaia i és el tresor 
que busca Yuku. Ara també es pot trobar a Europa i ha desenvolu-
pat una tècnica molt intel·ligent per reproduir-se. Conté les llavors 
en unes petites càpsules allargades de color verd i una mica infla-
des que surten entre les seves flors mel·líferes. Quan els insectes 
pol·linitzadors s’hi posen a sobre (o quan els infants les toquen lleu-
gerament), aquestes càpsules esclaten i les llavors surten dispa-
rades i s’escampen ràpidament en totes direccions. Aquesta impe-
tuositat és el motiu pel qual aquesta planta balsamina és coneguda com la planta «impacient» 
pels botànics i com la «flor explosiva» per la canalla. 
Després de la persecució amb el llop, a Yuku no li queden gaires llavors, però només en fa 
falta una per poder reviure la flor de la llum eterna que brolla al sostre del món.



LES ENDEVINALLES. A L’HORA DEL CONTE

Per Arnaud Demuynck

Què és una endevinalla?

És un enigma, evidentment. Però a més de 
l’endevinalla en si, també és important que 
aquesta es formuli de forma creativa, té la 
seva gràcia. Que la pregunta de l’endevinalla 
sigui recaragolada, rebuscada i críptica és part 
de la investigació abans de trobar la resposta 
i els jocs de paraules fan que la recerca sigui 
més complicada i divertida, encara que la 
resposta sigui «senzilla» en comparació 
amb l’enunciat de l’endevinalla. L’entenem 
clarament quan descobrim la solució, la 
«resposta» de l’enigma. Tot i que l’opacitat de 
l’enunciat és probablement més interessant 
que la resposta. A les cultures orientals, molts 
savis transmeten el seu coneixement amb 
definicions que semblen inintel·ligibles a la 
primera escolta per fomentar aquest procés 
de recerca que és més interessant que no pas 
trobar la resposta final. L’enunciat enrevessat 
ha de fer el seu camí, s’ha de digerir a poc a 
poc i repetidament fins al final.

És la millor manera d’esprémer el significat de 
les paraules.

El primer enigma que proposa l’àvia n’és un bon 
exemple. Juga amb l’oposició de conceptes: 
«Com més gran soc, menys em veieu». És una 
contradicció desconcertant i inquietant. Evoca 
secretament la foscor, allà on la mirada es perd 

com més profunda és. Al mateix temps, dona una 
pista: «Sabreu la resposta si tanqueu els ulls». És 
evident que quan acluquem les parpelles, tot 
és fosc. Però després de la pista, l’àvia juganera 
intenta despistar les ratolinetes: «Quan el conte 
hagi acabat, ja ho haureu endevinat». Les intenta 
despistar a l’hora de trobar la resposta amb una 
altra pregunta, una altra invitació, el conte en si, 
que allargarà el viatge.

Aquest enigma serveix per començar «l’hora del 
conte».

El segon enigma de l’àvia és un eco del primer. 
Quan diu «que sembla més allunyada és a prop 
teu». Això era cert amb la foscor i encara ho és 
més amb la llum. Perquè aquesta flor és llum. La 
llum que s’encén quan escoltes la música del cor.

Yuku és la successora de l’àvia. La primera 
endevinalla que li planteja al conill és una espècie 
de «doble» enigma com el que havia fet l’àvia, 
però amb el seu propi estil. «No saps on ets, 
quan tu hi ets.» Yuku mostra la seva personalitat 
quan diu: «Res no es veu si deixes de caminar, 
però el camí s’obre als teus peus si decideixes 
avançar». No és aquesta la decisió que ha pres 
al film? Yuku avança en el conte i el camí s’obre 
al seu davant. Quan s’atura, no hi veu, i per això 
decideix avançar, «per veure-hi».

La segona endevinalla que proposa a la guineu 



també lliga amb la seva cançó: «Ja ho vaig 
ser ahir i ho tornaré a ser demà. Qui soc?». La 
resposta sempre es troba «davant dels nostres 
ulls», com la nit, com la boira, i «a prop nostre», 
com la flor. I tant que és el més a prop possible 
de nosaltres, ja que la resposta és «avui».

I si la resposta d’aquestes quatre endevinalles 
fos sempre la mateixa? És una crida al present, 
a saber veure la felicitat que tenim davant, 
al «carpe diem» de la cançó de la guineu i 
que torna a sonar al final del film, aquest cop 
cantada per Yuku i després corejada per les 
seves germanes quan l’àvia les ha deixat. Quan 
està marxant, l’àvia les mira per última vegada 
mentre escolta les primeres paraules de Yuku 
i somriu perquè sent que l’han entès, que el 

«missatge» els ha arribat, s’ha transmès i el relleu 
està assegurat, el conte ja pot tornar a començar.

Cal anar fins al cim de l’Himàlaia per entendre 
que la felicitat es troba davant dels nostres propis 
ulls. Trobem quatre vegades la mateixa resposta 
a totes les endevinalles encara que semblin 
molt diferents. Les formulacions juguen amb les 
paraules, amb els sentits i amb l’esperit per seguir 
endavant en el camí. El camí que, cada vegada, 
ens porta a nosaltres mateixos i mateixes.



Arnaud Demuynck: autor, director i productor

Guionista, director i productor, Arnaud Demuynck s’ha especialitzat en pel·lícules d’animació. 
També és contacontes i escriu llibres infantils, a més, crea kamishibais (teatre japonès de paper) 
i fa actuacions en directe.

Des de L’Écluse, un curtmetratge coreografiat de ficció que va dirigir l’any 2000, ha signat diversos 
curts d’animació. Ha fet, per exemple, una trilogia coreogràfica, (Signes de vie, 2004); una trilogia 
poètica que va codirigir amb Christophe Gautry (La vita nuova, Le concile lunatique i Un spectacle 
interrompu), i Mémoire fossile, que va codirigir amb Anne-Laure Totaro.

Amb el seu primer musical, Sous un coin de ciel bleu, ja es va adreçar al públic més jove. També 
ha adaptat contes tradicionals, com La moufle, cançons tradicionals, com Promenons-nous, i 
llibres infantils, com C’est moi le plus fort i Grosse colère, entre d’altres. 

És l’autor del guió de tres migmetratges en què la música hi té un paper clau: Le parfum de la 
carotte, codirigit amb Rémi Durin; El vent entre les canyes, codirigit amb Nicolas Liguori, títol 
que forma part del catàleg de Pack Màgic i Dame saisons, codirigit amb Célia Tisserant. És el 
creador del personatge La chouette du cinema (La xibeca del cinema), el seu alter ego que 
transmet la seva mirada com a cineasta. Des del 2014 ha dut a terme diversos projectes de 
curtmetratges per a infants perquè considera que «són tan importants com els llargmetratges». 
Al llarg de tots aquests anys, més d’un milió i mig de persones han vist els seus films a sales de 
cinema de França, Bèlgica, Suïssa i Espanya. Podreu trobar més informació en aquest enllaç: 
www.arnauddemuynck.com. 

Rémi Durin: director

Rémi Durin va estudiar al Taller de cinema d’animació de L’ENSAV La Chambre (Escola Nacional 
Superior d’Arts Visuals). És un dels tres fundadors d’Enclume, que es va crear a Brussel·les l’any 
2007, un estudi d’animació que produeix curtmetratges, anuncis, llargmetratges, videoclips, 
sèries de televisió, etc.

Des del 2009, Durin imparteix classes a l’Escola Superior d’Infografia Albert Jacquard de Namur.

Ha dirigit De si près (2009), una commovedora evocació de la guerra des del 1914 al 1918; Le 
parfum de la carotte (2014), un musical d’animació codirigit amb Arnaud Demuynck; La unicorn 
(2016), basat en el llibre infantil La licorne de Martine Bourre, i Llop gran i llop petit (2018), una 
adaptació del llibre de Nadine Brun-Cosme i Olivier Tallec. Els dos curtmetratges formen part, 
respectivament, dels programes El vent entre les canyes i Loups tendres et loufoques, que es van 
estrenar als cinemes el 2017 i el 2019.

Després de l’èxit de Le parfum de la carotte (que va tenir 220.000 espectadors a França), va 
seguir l’aventura amb Arnaud Demuynck, amb qui també ha codirigit Yuku i la flor de l’Himàlaia.

BIOGRAFIES

https://www.packmagic.cat/films/el-vent-entre-les-canyes/
https://www.packmagic.cat/films/yuku/
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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 promoció 

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. 


