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«Una obra mestra. La millor 
cursa de cotxes de la història 
del cinema d’animació »

«Rodada en stop-motion 
i basada en uns dels 
personatges del dibuixant Kjell 
Aukrust, és el film noruec més 
vist de tots els temps (5 milions 
d’espectadors).» 

Després del seu pas pel Festival de 
Sitges, per fi torna als cinemes a partir 
del 21 d’octubre!



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.

Una iniciativa de: Amb el suport de:



Gran Prix a la muntanya dels invents 
(Fläklypa Gran Prix)

Ivo Caprino, Noruega, 88 minuts - A partir de 6 anys

Direcció: Ivo Caprino
Producció: Remo Caprino, Caprino Filmcenter a/s
Fotografia: Charles Patey
Guió: Kjell Aukrust, Kjell Syversen, Remo i Yvo Caprino
Figurista i ambients: Kjell Aukrust
Música: Ben Fabricius Bjerre
Efectes especials: Bjarne Sandemose

Sinopsi

Al cim d’una muntanya hi viu i treballa el mecànic de bicicle-
tes i inventor Teodor amb els seus amics: el pessimista mussol 
Lambert i el valent i optimista Sonny.

Els tres construiran un cotxe de competició, l’Il Tempo Gigan-
te, per enfrontar-se al campió mundial de fórmula 1, que no 
és ni més ni menys que un antic ajudant d’en Teodor que li 
havia robat els plànols d’un motor.

Comentari

Gran Prix a la muntanya dels invents és un llargmetratge d’ani-
mació d’una qualitat excepcional. Resulta tan divertit i apassi-
onant pels adults com pels infants. L’elevada qualitat artística 
del film i la seva tècnica extremadament avançada va des-
pertar l’admiració dels crítics cinematogràfics escandinaus i 
continua sent el film noruec més vist de tots els temps. 




