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www.packmagic.cat

«L’animació senzilla de One two tree, la 
poesia d’El Petit Brot, la boca enorme 
d’un tigre ferotge que no espanta de Ti-
gres enfilats i la maquíssima història 
de Neu. Tant de bo es potenciés més 
producció com aquesta, aquí.»

Mammaproof.org

«Per fi tenim l’oportunitat de veure continguts infantils de qualitat, fets amb molta 
gràcia i buscant un toc diferent molt atractiu. De fet, seria difícil dir qui dels dos (pare 
o fill) estava més atent a la pantalla. Una experiència molt recomanable!»

Vadepares.cat

«La faula  humanista Neu i el seu delicat treball en paper retallat conclouen bella-
ment aquest viatge.» 

Le Monde

«Al marge de les grans produccions americanes,  Folimage també crea universos fasci-
nants per a descobrir en família. Ens ha entusiasmat!»

20 Minutes



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:



Distribuïdora de cinema infantil, tranquil i en català
www.packmagic.cat

Neu i els arbres màgics
Neige et les arbres magiques

Direcció, guió i animació: Benôit Chieux (Tigres 
enfilats), Chaïtane Conversat (El petit brot), Yulia 
Aronova (One, two, tree), Antoine Lanciaux i 
Sophie Roze (Neu)
Producció: Films de l’Arlequin, JMH, Nadasdy 
Film, Bayard Jeunesse i Folimage
País i any:  França, 2014/2015
Durada: 51 min.
Versió: versió doblada al català
Distribució: Pack Màgic

Sinopsi 

Les quatre històries que componen aquest film s’inicien amb Tigres enfilats, protagonitzada 
per un nen molt mandrós que amb el seu enginy posarà les feres a la seva mercè. A El petit 
brot s’explica la història d’una nena i la seva roba màgica. One, two, tree conta les aventures 
d’un arbre que un bon dia es posa a caminar. Per últim, a Neu uns nens que van d’excursió 
queden colgats per una tempesta sobtada de neu, i en Filemó descobrirà que una família 
esquimal s’ha instal·lat a prop de casa seva.

Comentari

Unides per una temàtica al voltant de la natura i els arbres i per la riquesa poètica de les seves 
imatges i del seu grafisme, el quartet d’històries Neu i els arbres màgics (darrera proposta 
del prestigiós estudi d’animació Folimage, conegut per films anteriors com Una vida de gat 
o Phantom Boy) ens fa somriure amb la seva tendresa i ens fa pensar quan les coses o les 
persones canvien de papers. Els seus mons, poblats per bestioles, natura i personatges 
entranyables, constitueixen quatre contes inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el respecte i 
l’alegria de viure amb la natura. 



Distribuïdora de cinema infantil, tranquil i en català
www.packmagic.cat

Tigres enfilats
Tigres a la queue leu leu

Direcció: Benôit Chieux 

Guió: Benôit Chieux

Animació: Benôit Chieux

Producció: Films de l’Arlequin i Folimage

País i any:  França, 2014

Durada: 6 min.

Versió: versió doblada al català

Distribució: Pack Màgic

Recomanada a partir de 4 anys

Sinopsi 

Un noi molt mandrós, cansat que la seva mare el renyi perquè no fa res, es posa a treballar. El 
seu enginy, la seva paciència i unes llavors de sèsam, el faran immensament ric. La creativitat 
i astúcia del seu fill enorgulleixen la mare. Ara que ja tenen molts diners i els tigres enfilats, no 
els cal fer res més. 

Comentari

Unides per una temàtica al voltant de la natura i els arbres, i per la riquesa poètica de les 
seves imatges i del seu grafisme, el quartet d’històries Neu i Els arbres màgics ens fa somriure 
amb la seva tendresa i ens fa pensar quan les coses o les persones canvien de papers. Els seus 
mons, poblats per bestioles, natura i personatges entranyables, constitueixen quatre contes 
inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el respecte i l’alegria de viure amb la natura.

Premis: 

· Premi especial del jurat de la competició de films per a infants del festival SICAF (Seoul 
International Cartoon and Animation Festival), 2015. 

· Menció especial al festival KOT de Moscú, 2015. 

· Premi del públic al millor curtmetratge del Match d’animació + 7 anys d’El Meu Primer 
Festival de Barcelona, 2015. 



Distribuïdora de cinema infantil, tranquil i en català
www.packmagic.cat

One, two, tree
One, two, tree

Direcció: Yulia Aronova 

Producció: Folimage, Nadasdy Film

País i any:  França, 2015

Durada: 7 min.

Versió: versió doblada al català

Distribució: Pack Màgic

Recomanada a partir de 4 anys

Sinopsi 

Un bon dia, un arbre com qualsevol altre, es posa les botes i surt a passejar. Contra tota 
tradició, convida tothom qui troba a seguir-lo: la processó quotidiana es transforma així en 
una alegre dansa

Comentari

Unides per una temàtica al voltant de la natura i els arbres, i per la riquesa poètica de les 
seves imatges i del seu grafisme, el quartet d’històries Neu i Els arbres màgics ens fa somriure 
amb la seva tendresa i ens fa pensar quan les coses o les persones canvien de papers. Els seus 
mons, poblats per bestioles, natura i personatges entranyables, constitueixen quatre contes 
inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el respecte i l’alegria de viure amb la natura.

Premis: 

· Menció d’Honor (categoria films per la família) del San Francisco International Film 
Festival, 2015. 



Distribuïdora de cinema infantil, tranquil i en català
www.packmagic.cat

El petit brot
La Petite Pousse

Direcció: Chaïtane Conversat 

Producció: Folimage, JMH, 10 200 Z’images

País i any:  França-Suissa 2015

Durada: 10 min.

Versió: versió doblada al català

Distribució: Pack Màgic

Recomanada a partir de 4 anys

Sinopsi 

Una noia captura estampats florits i acolorits gràcies a un drap màgic. Cada nit, les formigues 
desplacen la seva casa de camp en camp i ella es va fent vestits diferents amb els motius que va 
capturant amb la seva tela. Un dia, mentre està ensopida, s’empassa una llavor transportada 
pel vent i apareix un petit brot al seu melic. La noia decideix  trasplantar-lo en un test però a la 
nit el brot creix i creix i es transforma en un arbre ben gran. L’endemà, descobreix que la seva 
casa a anat a parar dalt de tot de l’arbre.

Comentari

Unides per una temàtica al voltant de la natura i els arbres, i per la riquesa poètica de les 
seves imatges i del seu grafisme, el quartet d’històries Neu i Els arbres màgics ens fa somriure 
amb la seva tendresa i ens fa pensar quan les coses o les persones canvien de papers. Els seus 
mons, poblats per bestioles, natura i personatges entranyables, constitueixen quatre contes 
inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el respecte i l’alegria de viure amb la natura.



Distribuïdora de cinema infantil, tranquil i en català
www.packmagic.cat

Neu
Neige

Direcció: Antoine Lanciaux & Sophie Roze 
Guió i storyboard: Antoine Lanciaux & Pere-Luc 
Granjon
Grafisme : Sophie Roze
Decorats: Samuel Ribeyron & Sandrine Héritier
Llums i fotografia: Sara Sponga
Direcció de l’animació: Pere-Luc Granjon
Composició digital: Christophe Gautry
Producció: Folimage
Distribució: Pack Màgic
Durada: 28 minuts
Recomanada a partir de 4 anys

Sinopsi 

Just quan comencen les vacances d’estiu, una nevada ho capgira tot. La Pruna, una nena que 
anava d’excursió amb la seva classe, queda atrapada a l’autobús. El seu germà Filemó i el seu 
amic Kudluck – un inuit que ha aparegut a la rotonda amb tota la seva família – es descobriran 
l’un a l’altre i les seves respectives cultures. Al final, rescataran la Pruna i els seus companys de 
l’Ós Blanc amb l’ajut d’una guineu i una òliba.

Comentari

Unides per una temàtica al voltant de la natura i els arbres, i per la riquesa poètica de les 
seves imatges i del seu grafisme, el quartet d’històries Neu i Els arbres màgics ens fa somriure 
amb la seva tendresa i ens fa pensar quan les coses o les persones canvien de papers. Els seus 
mons, poblats per bestioles, natura i personatges entranyables, constitueixen quatre contes 
inoblidables sobre l’enginy, l’amistat, el respecte i l’alegria de viure amb la natura.

Premis: 

· Premi al millor curtmetratge infantil al International Animation Trickfilmfestival of 
Stuttgart, 2015.  



Entrevista amb Sophie 

Roze i Antoine Lanciaux 

sobre Neu

Com va néixer aquest film a quatre mans? 
Qui de vostès està en l’origen de la idea?

A.L.: La idea original del projecte és meva. 
Les primeres idees són de 2006, mentre 
escrivia La primavera de la Mèlia amb Pie-
rre-Luc Granjon. Feia anys que esbossava  
una història sobre animals que viuen en una 
rotonda, tot i que el detonant va ser una gran 
tempesta de neu que hi va haver a la regió de 
Valence. La meva dona em va trucar: havia 
quedat bloquejada en una rotonda. Vaig anar 
a buscar-la i abans vaig passar per l’escola 
a recollir la meva filla en trineu. Vam crear 
tota la ciutat, un trajecte força llarg. Vam 
trobar cotxes avariats i bloquejats. En veure 
tanta neu, i aquella rotonda, vaig decidir que 
la pel·lícula havia de partir d’allà.

Més a més, prop de l’escola hi havia un cen-
tre per a persones refugiades. Hi havia nens 
d’arreu del món – Txetxènia, Àfrica… - esco-
laritzats durant temporades a estones molt 
curtes. De vegades hi anava, a parlar-los de 
la meva feina. Veia que els nens, i també el 
pares que no parlaven la mateixa llengua, in-
tentaven comunicar-se entre ells. De sobte, es 
veien  moltes famílies vingudes d’altres llocs. 
Volia tractar el tema de l’emigració al nivell 
d’un nen, sota l’aspecte una mica fantasiós 
del que pot ser la trobada amb un estranger, 
a través de la seva llengua i la seva cultura. 

I em vaig posar a escriure…

No hi havia elements gràfics en aquell esta-
di del projecte?

A.L.: No, donat que, malgrat que 
sóc dibuixant, sóc més que res un 
tècnic del dibuix. No sóc il·lustrador, 
ni grafista. És una part de la meva 
feina que no he explorat i per a la 
que penso que no tinc talent.  En 
contrapartida, sóc molt sensible 
al dibuix i m’agrada associar-me 

amb els qui tenen un veritable univers d’au-
tors. Més a més, tenia ganes de provar de 
fer un film amb paper retallat. Naturalment, 
vaig pensar en Sophie, que el 2010 havia fet 
L’Oiseau-Cachalot. L’univers de Neu,  amb els 
seus personatges i els seus animals, era pro-
per al dels fils i pel·lícules de Sophie. Jo ho te-
nia molt clar, i desitjava que ella acceptés.

I com va reaccionar vostè, Sophie, a la 
proposta d’Antoine?

S.R.: La primera trucada de l’Antoine em va 
sorprendre. En aquells moments vivia a Pa-
ris i ja quasi no freqüentava el petit cercle 
de la Drômoise. La duració que proposava 
Antoine, 26 minuts, em feia una mica de 
por: no havia fet mai un film tan llarg! Però 
el projecte era molt emocionant. La història 
em va agradar de seguida i Antoine em va 
enviar la primera versió del guió. Em va 
semblar una mica surrealista i molt divertit, 
amb aquella nevada inesperada, aquells per-
sonatges que es troben cara a cara, l’amistat 
d’aquells nens, tots els animals. Vaig dir que 
sí. En un principi ni se m’hauria acudit, co-
dirigir. Això va venir després. La idea de su-
pervisar els aspectes gràfics de la pel·lícula 
ja era prou impressionant. A més, als meus 
films no hi havia tants decorats, personat-
ges, acció...

Com es van organitzar la feina?

S.R.: Vaig començar un estudi gràfic dels 
personatges, amb els qui em sentia més cò-
moda que amb els decorats. Antoine els va 
aprovar de seguida. Es va establir una con-
fiança mútua, va ser molt agradable. Els 
intercanvis van ser molt constructius.

A.L.: Vam formar un equip de 5 o 6 persones. 
Són amics amb els qui tenim el plaer de tre-
ballar i d’estar junts. Ens reuníem a fer lec-



tures del story-board o del guió. Entre ells, 
Pierre-Luc Granjon va arribar molt aviat al 
projecte. Vam treballar junts en l’escriptu-
ra. Ell també coneixia el paper retallat. Jo 
hi tenia menys experiència però el projecte 
ens va brindar l’ocasió d’intercanviar els 
nostres coneixements d’aquesta tècnica. El 
repte consistia a terme aquest curtmetratge 
llarg amb una pràctica tradicional. A veure 
si n’érem capaços…

S.R.: Tenint present aquesta tècnica, Pie-
rre-Luc i Antoine van poder concebre el 
story-board pensant en el paper retallat. I 
la resta va anar sorgint: no hi havia movi-
ment de càmera impossible de realitzar. Era 
quasi un joc, adaptar la posada en escena a 
aquesta tècnica. Després, per l’equip que va 
fabricar i retallar, estava tot molt més clar 
perquè ho havíem pensat a la bestreta. 

Hi va haver coincidències molt divertides. 
Per exemple, en diverses ocasions vam op-
tar per una posada en escena per seccions, 
com en el cas de l’iglú, entre altres. Després, 
em vaig interessar pels dibuixos inuits i em 
vaig adonar que ells també utilitzen sovint el 
tall en secció: és freqüent veure el que passa 
a sota i a sobre del gel a la vegada. No va ser 
completament voluntari per part nostra!

Fins al punt que la utilització dels talls en 
secció podrien ser també una referència a 
Wes Anderson.

A.L.: Sí, naturalment, la posada en escena 
de Wes Anderson m’atrau molt, m’agrada la 
seva manera de prendre partit… Donant-li 
un espai a la imatge, a la il·lustració, amb 
una tècnica totalment apropiada. Havíem 
de deixar-li espais a l’espectador per tal que 
pogués entrar en el nostre univers gràfic. 
En l’escriptura,  vam confegir el guió de ma-
nera que hi hagués llargs moments sense 

diàleg per tal de submergir-se del tot en la 
imatge. Volíem una narració molt depurada 
perquè fos la imatge la que narrés.

Com es va decidir el treball de codirecció?

A.L.: Naturalment, jo tenia moltes ganes 
que la Sophie dirigís perquè sabia que la po-
sada en escena  del seu grafisme i els impe-
ratius de la tècnica elegida requerien la seva 
implicació més enllà de la seva labor com a 
autora gràfica. Hagués estat il·legítim, en 
aquelles condicions, reivindicar la direcció 
de la pel·lícula jo sol. Tot i que al principi vaig 
haver d’insistir-li molt. I afortunadament 
vam acabar essent dos!

S.R.: D’entrada, em sentia incòmoda diri-
gint una pel·lícula quina història no havia 
escrit jo. Fins aquell moment, només havia 
treballat amb els meus guions, els meus uni-
versos. Vaig necessitar temps per compren-
dre que trobaria el meu lloc com a codirec-
tora del projecte. Jo vaig estar més pendent 
dels aspectes tècnics, de la forma, i Antoine 
es va ocupar de la posada en escena, de la 
narració. De sobte, estàvem en molta sin-
tonia, acoblats. Durant el rodatge, vaig ins-
tal·lar quatre platós de decorats. Però Antoi-
ne sempre hi era, recordant-me que a algun 
lloc hi faltava un arpó!

Dóna la sensació, força clara, que l’elec-
ció del paper retallat permet que la pel·lí-
cula descansi en el lliscament, i subratlla 
el desplaçament dels personatges – o dels 
vehicles – damunt la neu o el gel …

A.L.: Exacte. No me n’havia adonat! Sempre 
he estat més sensible a l’animació amb paper 
retallat que a les marionetes. En vam detenir 
poc a pensar en el volum però, efectivament, 
el film és, sobretot, una peli de trineus!



S.R.: Sí, és realment l’art 
de desplaçar-se i lliscar!

Des d’un punt de vista gràfic, 
una de les característiques del film és 
també el treball a partir del cercle, l’arc, 
la rotonda, l’iglú…

S.R.: Efectivament, aquestes són les formes 
que trobem a la pel·lícula i que vaig desen-
volupar de manera força natural en el meu 
grafisme, en el que no hi ha res angulós. 
En el meu treball, va haver-hi les corbes de 
L’Oiseau-Cachalot i les de Les Escargots de 
Joseph, amb aquells personatges corbats i 
aquells colls tan llargs.

A.L.: Les dificultats de la posada en escena 
m’agraden. Amb Neu, vam voler tornar a 
una forma fonamental de la posada en esce-
na. Simple, teatral, gràfica. Però això és molt 
difícil d’aconseguir. Sorgien constantment 
problemes de representació. Per la ciutat, 
per exemple, vam triar la rotonda…

S.R.: Sí, ens va costar molt de trobar aquella 
rotonda plana!

A.L.: Per més senzill que fos… Ho faria un 
nen. No obstant això, arribar a simbolitzar 
aquell espai no era tan evident per a nosal-
tres. I ens passava el mateix amb les taules, 
els interiors.

S.R.: Al principi ens movíem més en una  re-
presentació realista. Necessitàvem buscar 
símbols, més que no pas deconstruir.

Havien de renunciar a la perspectiva tra-
dicional.

A.L.: Com la història, l’univers gràfic té un 
fons hiperrealista però llisca, com el trineu, 
cap al que és simbòlic i imaginari.

S.R.: Jo també vaig procurar que fos senzill, 
que és com acostumo a treballar. Hi hauríem 
pogut afegir multitud de detalls, però ens 
havíem de quedar en el film, i no caure en la 
il·lustració. En un moment donat vaig propo-
sar d’afegir primers plans o fons suaus, per 
tal d’aconseguir una imatge cinematogràfi-
ca. Tenim imatges molt maques, però hi ha-
via massa detalls que distreien la mirada de 
l’acció…

A.L.: Hi havia moments en què tendíem a 
perdre la particularitat del paper. La força 
del digital i de les eines amb les quals comp-
tem en l’actualitat –  i que nosaltres també 
utilitzem– permet anar tan lluny que co-
rríem el risc d’oblidar que era un film de pa-
per retallat.

S.R.: Efectivament, l’animació es va rodar 
sobre fons verd per guanyar temps: hauríem 
tardat tres vegades més a rodar cada pla 
amb animació clàssica. Després vam rodar 
per separat cada capa de decorats. I després 
hi vam unir tot amb After effect. De sobte, 
vam notar que estàvem perdent l’efecte pa-
per, era massa perfecte, massa llis, i a es-
tones havíem de recrear petites ombres. 
Volíem notar el paper, no donar la sensació 
que ho havíem fet tot amb Photoshop per a 
animar-ho després amb After effect quan, 
ho havíem retallat tot a mà!



A més a més, no només hi havia paper!

A.L.: No, hi ha teles, i balsa per tot el que és 
fusta a la pel·lícula. Sophie fins i tot va fer 
proves amb plomes per l’òliba de les neus.

S.R.: Vam haver de simplificar. El meu pri-
mer intent va ser amb plomes de veritat 
enganxades a una forma d’ocell que havia 
retallat. I, al principi, volia que enganxessin 
totes les plomes a cada dibuix. Antoine va 
dibuixar un cicle complet, amb totes les sec-
cions (d’esquena, de ¾, de cara i de perfil) i 
vam retallar tots els dibuixos del cicle. Però 
aviat ens vam adonar que la fabricació seria 
molt lenta, i a la fi vam optar per un sistema 
d’animació per substitució. Vam enganxar 
les plomes a una fulla gran i les vam fotoco-
piar per tal de retallar la fotocòpia en color i 
conservar aquell aspecte.

A.L.: També hi ha molts papers artesa-
nals amb incrustacions vegetals, o paper 
esquinçat. El film és la combinació de totes 
aquestes coses.

S.R.: Finalment, l’únic personatge de paper 
esquinçat és l’ós. Volia donar-li un aspecte 
una mica en brut. I és el mateix paper que 
vam fer servir per als flocs de neu.

Ja éreu uns experts en les cultures dels 
pobles nòrdics?

A.L.: En absolut! Ho vaig descobrir tot a 
partir de la pel·lícula.

S.R.: Amb la història inicial en ment, em 
vaig interessar pels pobladors de la neu. 
Vaig llegir Paul-Émile Victor o Jean Malau-
rie. Em va fascinar aquell univers, pel lloc 
que ocupa el que és humà en aquella pobla-
ció que s’adapta a aquells vastos paisatges 
blancs, a aquell entorn extrem, al menjar. 

És la població més extrema en el nostre ima-
ginari i la seva cultura és tan rica! Em van 
submergir encantada en l’etnografia! Tam-
bé em va interessar el món inuit del present, 
per a conèixer la seva evolució. I els fenò-
mens geopolítics, com el desglaç dels pols o 
el canvi climàtic… No era la meva intenció 
inicial en escriure però el fenomen existeix i 
el film reflecteix també la qüestió  dels refu-
giats climàtics. Són temes que sonen en l’ac-
tualitat però dels que nosaltres en fem una 
representació una mica fantàstica. Veiem 
els inuits tals com els imaginem. Tot i que, 
evidentment, no són així! Són els inuits de 
fa cinquanta anys. El que mostrem és com 
nosaltres percebem aquest món. És l’imagi-
nari de Filemó i els seus pares, occidentals i 
europeus. Respectant sempre aquesta cultu-
ra i aquesta llengua. El detonant fou el con-
tacte amb una persona a qui vaig escoltar a 
la ràdio per casualitat: Céline Espardellier, 
actriu i escriptora de contes. Vam consul-
tar i treballar molt la llengua amb ella. És 
membre de l’Espai Cultural Inuit de París. 
Aquesta organització ens va ajudar molt. 
Vam trobar-hi gent quin assessorament ens 
va permetre evitar de fer un film caricatu-
resc, etnogràfic o irrespectuós.

S.R.: Aquesta família inuit és un símbol de 
moltes coses. Va més enllà del realisme.

A.L.: Sí, aquesta família és un mirall de la fa-
mília occidental. Una part de nosaltres ma-
teixos que hem aparcat i oblidat una mica. 
Una part fantasiosa però profunda, una 
mica arcaica. Per això vaig decidir posar en 
relació aquesta família amb l’altra, per tal 
que ens enfrontem al que hem oblidat de no-
saltres mateixos. Algunes novel·les de Giono 
m’hi van ajudar.

Com es van organitzar les recerques grà-
fiques?

S.R.: Un dia vaig anar a una petita galeria 
d’art inuit que hi ha darrere del Beaubourg, 
on em van descobrir obres magnífiques i ar-



tistes d’allà. Així vaig saber dels dibuixos; 
vam penjar-ne reproduccions per plató de 
rodatge per tenir-los sempre presents. L’úni-
ca cosa que coneixia fins aleshores eren les 
màscares inuits que anava a dibuixar al mu-
seu del Quai Branly quan estudiava.

A.L.: Al final, el treball dels vestits, els ros-
tres i els objectes estava molt documentat 
però, com els personatges de la pel·lícula, 
vam fer algunes troballes. Hi va haver un 
intercanvi humà i cultural extraordinari. 
Ens van fascinar les fotos, els vídeos, les 
cançons. 

S.R.: Especialment el tambor, el que s’escolta 
a la pel·lícula. És l’únic instrument inuit que 
existeix. Céline ens en va ensenyar vídeos, 
i ella mateixa el toca. Per l’escena de l’àvia, 
vam filmar-la per tal de poder descompon-
dre els seus moviments i els del tambor que 
dóna voltes sobre si mateix quan el toquen. 
També vam buscar informació documental.

A.L.: No hi ha molta cosa sobre la cultura 
inuit a la pel·lícula, però tot el que hi ha és 
correcte. I el que se sent també. Amb la vo-
luntat de no subtitular. El fet és que, en les 
pel·lícules per nens, acostumem a sentir un 
sol color de llengua. Neu proposa estimular 
no només la vista sinó també l’oïda, oferir la 
musicalitat d’aquella llengua. És una llengua 
estranya, que sembla procedent d’un altre 
planeta. No en volíem prescindir, per més 
que, a Folimage, quan els vaig proposar un 
film de paper retallat tradicional en llengua 
inuktitut,  van posar una cara molt rara!

S.R.:  Quan presentem la pel·lícula, els nens 
ens pregunten si és una llengua de veritat. 
Queden molt sorpreses. Això ens permet de 
parlar-los del inuktitut.  Que no és cap io-
gurt!

Part de la màgia de la pel·lícula rau en la 
indeterminació del lloc on es troben…
S.R.: És una indeterminació voluntària, fins 
i tot gràficament. És una ciutat mitjana, 
sense més. Quan sentim a la ràdio que està 
nevant a la costa mediterrània, comprenem 
que els personatges han baixat, però ens si-
tuem en un eix Nord-Sud, a l’alçada del Drô-
me, en realitat!

A.L.: Jo veia la història en llocs molt pre-
cisos però no els volia imposar als especta-
dors. Volia que tothom projectés les seves 
representacions. Podria passar als Països 
Baixos o a Itàlia perquè, en realitat, tant li 
fa. Amb el Gran Nord que es presenta als 
personatges, estem en un lloc completament 
diferent. L’elecció del nom del nen també és 
una referència al legat narratiu que compar-
tim amb Sophie i Pierre-Luc, autor de l’ uni-
vers de Fred i de la seva sèrie d’àlbums Phi-
lémon. El nostre personatge es troba en un 
univers imaginari, vam pensar que el nom 
li esqueia. A partir d’aquell moment, ja no 
som ni al Gran Nord ni en una ciutat petita i 
fàcilment localitzable. Estem en el temps de 
la narració i en un temps universal, i això és 
el més important.


