
Grand Prix a la 
muntanya dels 
invents

drac màgic
Sant Pere Mitjà, 66 08003 Barcelona 
Tel. 93 216 00 04 
inscripcions@dracmagic.cat
www.dracmagic.cat
www.construirmirades.dracmagic.cat

amb el suport de

material didàctic de la pel·lícula · recomanada per a cicle inicial d’educació Primària

Stamp



ÍNDEX
Grand Prix a la muntanya dels invents material elaborat per

2

3. Fitxa tècnica

4. Què treballem

5. Continguts curriculars relacionats i competències bàsiques

6. stop-motion, una tècnica d’animació
7. Proposta d’activitats

8. el so i la posada en escena en el cinema animat
9. Proposta d’activitats

10. disseny i construcció dels personatges
11. Proposta d’activitats

12. Glossari
12.	 Filmografia	relacionada



material elaborat perGrand Prix a la muntanya dels invents 

3

sinopsi

Al cim d’una muntanya hi viu el mecànic de bicicletes i inventor Teodor amb els seus amics: 

el pessimista mussol Lambert i el valent i optimista Sonny. Els tres construiran un cotxe de 

competició gegantí, l’Il Tempo Gigante, per fer front al campió mundial de Fórmula 1, que no 

és ni més ni menys que un antic ajudant que va robar la fórmula d’un motor a en Teodor.

Grand Prix a la muntanya dels invents 
Flåklypa Grand Prix

direcció i animació: Ivo Caprino

Figurista i ambients: Kjell Aukrust

Guió: Kjell Aukrust, Remo Caprino, Kjel 

Syverson, Ivo Caprino

Cap d’efectes especials: Bjarne 

Sandémose

Càmeres: Charles Patey, Ivo Caprino

música: Ben Fabricius Bjerre

models: Injeborg Riise

vestuari i decorats: Gerd Alfsen

Producció: Caprino Filmcenter s/s, 

Noruega, 1975

duracda: 88 min.
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•	 Stop-motion, una tècnica d’animació

•	 El so i la posada en escena en el cinema animat

•	 Caracterització dels personatges 



Continguts 
curriculars 
relacionats

Competències 
bàsiques
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educació artística: visual i plàstica, música i dansa

•	Expressió	de	les	idees,	les	emocions	i	les	experiències	que	desvetllen	les	manifestacions	
artístiques. 

•	Propietats	dels	elements	que	trobem	presents	en	l’entorn	i	en	les	obres	artístiques.

•	Codis	i	terminologia	utilitzats	en	la	lectura,	producció	i	interpretació	de	les	obres	d’art.

•	Imaginació	i	creativitat	en	l’expressió	i	comunicació	artística.

medi natural. medi social i cultural

L’eficiència	energètica.	•	L’energia:	fonts	d’energia,	cadenes	energètiques,	ús	responsable.	•	
Els	operadors	mecànics	i	màquines	simples.	•	La	construcció	d’estructures	senzilles	i	cir-
cuits	elèctrics.	•	La	tecnologia	i	la	vida	quotidiana.	•	Les	forces	i	el	treball.

Educació artística: visual i plàstica, música i dansa

•	Utilitzar	elements	bàsics	dels	llenguatges	visual,	corporal	i	musical	i	estratègies	per	com-
prendre i apreciar les produccions artístiques

•	Comprendre	i	valorar	elements	significatius	del	patrimoni	artístic	proper,	de	Catalunya	i	
d’arreu

•	Emprar	elements	bàsics	del	llenguatge	visual	amb	tècniques	i	eines	artístiques	per	ex-
pressar-se i comunicar-se

•	Improvisar	i	crear	amb	els	elements	i	recursos	bàsics	dels	diferents	llenguatges	artístics

Medi Natural. Medi social i cultural

•	Dissenyar	màquines	simples	i	utilitzar	aparells	de	la	vida	quotidiana	de	forma	segura	i	
eficient



Stop-motion, 
una tècnica 
d’animació
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Un	dels	aspectes	més	destacats	del	film	és	la	per-

fecció tècnica amb què s’ha realitzat l’animació. En 

el moment culminant de la pel·lícula, l’escena de la 

cursa, els moviments dels cotxes i dels personatges 

assoleixen un nivell de realisme fascinant; sembla 

que es moguin de debò davant la càmera, sense 

trucatges. Per aquesta il·lusió de moviment tan re-

eixida i la qualitat artística assolida, aquest treball 

ha estat reconegut internacionalment com una obra 

mestra i el seu director, Ivo Caprino, ha esdevingut 

un	referent	en	aquest	terreny.	Quan	el	públic	veu	un	

producte animat, al cinema, a l’ordinador o a la tele-

visió és conscient que és animació, és a dir, que per 

la forma, l’aspecte, el tacte i l’estil distintius, aquest 

llenguatge “s’anuncia” a si mateix. Això implica un 

gran	artifici	i	la	presència	d’una	persona,	o	un	equip,	

al darrere que ho ha creat: és la tasca dels anima-

dors i animadores. 

La història de l’animació stop-motion ha estat molt 

rica i complexa. En diferents països es desenvolu-

paren escoles, estils i tradicions diferenciades. La 

tècnica s’originà a Europa amb Geroges Meliès i 

Segundo de Chomón, que van experimentar amb 

la tècnica, i ben aviat fou evolucionant i recollint les 

tradicions del teatre de titelles de diferents països, 

així	com	introduint	les	influències	dels	estils	artístics	

del	moment.	Als	Estat	Units	l’stop-motion	arribà	i	es	

consolidà gracies al treball de l’animador d’origen 

hongarés George Pal, que emprava les titelles de 

fusta.	No	fou	fins	a	l’obra	de	Will	Vinton	que	la	plas-

tilina aparegué com un recurs imprescindible per a 

l’animació.

La	 filmografia	 del	 director,	 Ivo	 Caprino,	 és	 hereva	

de	 la	 llarga	 tradició	 cinematogràfica	 de	 l’animació	

de ninots, tècnica molt treballada i perfeccionada 

als	països	nòrdics	així	com	a	la	República	Txeca.	El	

cinema d’animació txec és considerat com un dels 

millors del món, tant per l’originalitat de les seves 

històries i la perfecció tècnica om pel fet de fugir del 

pur entreteniment i apostar per la llibertat creativa 

i expressiva, capaç d’impulsar un pensament crític 

tant	 per	 al	 públic	 adult	 com	 a	 l’infantil.	 En	 aquest	

sentit, el director txec Jiri Trnka (1912-1969) és un 

dels pioners a l’hora de dotar d’aquesta dimensió re-

flexiva	el	cinema	d’animació	per	a	nens	i	nenes,	amb	

pel·lícules com Antigues llegendes txeques (1953) o 

Somni d’una nit d’estiu (1959).*

Però si anem als inicis, l’animació en stop-motion, 

una de les tènciques d’animar presenta dues tra-

jectòries històriques molt clares: la primera de tra-

dició europea d’artistes individuals i de les sèries 

infantils per a la televisió; la segona, eminentment 

hollywoodiana, és la història invisible de l’animació 

stop-motion utilitzada en els efectes especials dels 

llargmetratges. Els britànics J. Stuart Blackton i Al-

bert E. Smith foren els primers en crear una pel·lícula 

protagonitzada per marionetes, The	Humpty	Dump-

ty Circus,	l’any	1908.	Des	de	llavors,	s’ha	polit	la	tèc-

nica i s’han desenvolupat estils i formats diferents, 

com publicitat, cinema, sèries, i destinat a un ventall 

de	públic	que	no	es	limita	només	a	l’infantil.

La tècnica stop-motion	 (filmació	 a	 intervals)	 con-

sisteix en l’animació manual dels ninots fotograma 

a fotograma: cada acció que realitza el personatge 

exigeix	una	instantània,	és	a	dir,	una	imatge	fixa	que	

plasmi el moviment que està realitzant. És a través 

de la projecció de tots aquests fotogrames quan 

obtenim la il·lusió del moviment dels ninots. S’ha de 

tenir present que per aconseguir un segon de movi-

ment ca lcapturar  aproximadament 24 fotogrames 

(el nombre pot variar en funció de la precisió de mo-

viment	que	es	vulgui	aconseguir),	això	significa	que	

el procés ha de ser molt precís i que requereix una 

alta inversió de temps.

*Per	a	més	informació:	Wells,	Paul. Fundamentos de la animación. Parramón, Barcelona, 2007.
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Construir un ninot articulat amb plastilina o similars i anar-li canviant la posi-
ció dels braços, cames o cap, per representar un determinat moviment. El ni-
not pot ser un personatge de la pel·lícula o un altre inventat. Fer una fotografia 
de cada posició. Així s’obtindrà la sèrie corresponent a un cicle de moviment 
similar al que es realitza professionalment. 

Grand Prix a la muntanya dels invents és una pel·lícula de ninots animats, i per 
tant, els personatges no són persones. Recordar altres films protagonitzats 
per ninots, i intentar esbrinar si l’animació ha estat feta per ordinador o a tra-
vés de la tècnica stop-motion. 

Analitzar, d’aquestes imatges del procés de realització de Grand Prix a la 
muntanya dels invents, l’escala i la proporció dels objectes i els personatges. 
Per què creieu que són de mida reduïda? 

1

2

3



El so i la 
posada en 

escena en el 
cinema animat
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La banda sonora d’una pel·lícula és, juntament amb 

els components visuals, un dels elements expres-

sius més destacats. Quan es tracta d’una pel·lícula 

creada a partir de l’stop-motion, és a dir, on no hi ha 

personatges de carn i ossos, aquest aspecte no és 

menys important. Segons el mestre de l’animació 

Barry	Purves,	una	de	 les	figures	més	 reconegudes	

de l’àmbit britànic, en l’animació stop-motion exis-

teix un vincle molt estret entre el so i la interpretació 

dels personatges. Per això és habitual que tant els 

efectes sonors com la partitura musical generin una 

banda sonora distintiva, que a vegades pot veure’s 

acompanyada	de	les	veus	dels	personatges	i,	fins	 i	

tot, del recurs de la veu en off. És un recurs que pot 

servir per situar un narrador extern, que acompanyi a 

l’audiència durant tota la història. 

Si, en canvi, els personatges tenen veu pròpia, la in-

troducció d’aquesta és a partir del mètode del do-

blatge, que requereix sincronia labial entre les veus 

d’actors i actrius que s’han enregistrat i la boca del 

qui	parla	en	 l’animació.	Un	dels	 trucs	és	apuntar	 la	

forma de la boca amb la càmera i suggerir les síl·la-

bes enlloc d’anar obrint i tancant la boca meticulo-

sament amb cada lletra. L’expressió dels ulls també 

és fonamental per donar coherència i intenció. Per 

això en l’animació stop-motion s’ha de procurar la 

màxima informació narrativa a través de les mirades 

i	els	gestos,	així	com	de	moviments	físics	específics.	

Això explica que sigui una tècnica tan acurada i que 

requereixi tanta precisió.

una tècnica artesanal

Els animadors i animadores de stop-motion són 

uns grans defensors dels conceptes de “materiali-

tat” i “textura” de la seva feina, trets diferencials de 

la tècnica. L’estètica artesanal segueix sent un dels 

aspectes	més	 significatius	 i	 que	 no	 es	 basa	 en	 un	

programa de software, sinó en l’habilitat de crear i 

construir coses així com de respondre a les deman-

des de les tècniques teatrals i de la imatge real a pe-

tita escala. La posada en escena és la representació 

d’una idea, és a dir, la traducció de les intencions i 

l’ambient de l’escena en posicions i accions especí-

fiques	dels	personatges.	En	 la	tècnica stop-motion, 

el detallisme tant en els decorats (els objectes que 

els	configuren)	com	en	la	creació	dels	personatges	

enriqueixen l’estètica de les pel·lícules, tan fonamen-

tal com la narrativa del relat. També és important el 

factor de l’exageració de moviments quan es tracta 

de concebre un personatge: accentuar les seves ac-

cions servirà per dotar-les de credibilitat a l’hora de 

realitzar el muntatge.
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Visionar un fragment de la sèrie d’animació Pingu i analitzar quins són els 
elements que conformen la banda sonora. Com són els sons que emeten 
els pingüins? Són intel·ligibles per l’audiència? Per què creieu que funcio-
na, igualment, la història que s’explica?

Descriure el paratge en què viuen Teodor i els seus amics: la muntanya 
dels invents. Detectar les diferències amb la resta del poble.

Aprofitant que Teodor és inventor, es pot idear un enginy. A partir d’una 
acció o activitat de la vida diària (llevar-se, rentar-se les dents, regar les 
plantes, o altres...) inventar un objecte que la pugui realitzar. Dibuixar-lo 
en un full i escriure per a què serveix, tot indicant quina funció tenen les 
diferents parts de l’invent

1

2

3



Disseny i 
construcció dels 

personatges
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La perfecció tècnica i el detallisme que representa el 

film	Grand Prix a la muntanya dels invents és el re-

sultat d’un llarg procés de treball de quatre anys, ja 

que prèviament al treball d’animació hi ha tot el treball 

creatiu dels personatges (modelatge i construcció) i el 

disseny dels decorats (la muntanya, la casa de Teodor 

o el circuit de la cursa). 

El	film	mostra	les	vivències	de	tres	personatges	que	

viuen en un poblet de Noruega, a dalt de tot d’una 

muntanya: Teodor, Sonny i Lambert. La seva vida quo-

tidiana es veurà afectada per la construcció d’un au-

tomòbil meravellós que els servirà per participar en 

una cursa. En qualsevol història (tant escrita com oral 

o	cinematogràfica)	les	accions	estan	protagonitzades	

per personatges amb unes característiques pròpies 

que	els	 defineixen,	 tant	 físiques	 com	psicològiques.	

Això també inclou la gesticulació, la veu i tots els as-

pectes que conformen la seva personalitat. Aques-

tes particularitats, a banda de servir per reconèixer i 

diferenciar cada personatge, proporcionen connexió 

emocional amb l’espectador; és a dir, empatia si és 

l’heroi o l’heroïna i rebuig si és l’antagonista. 

Entre els personatges de Grand Prix a la muntanya 

dels invents hi trobem Sonny, l’ànec, que és optimista, 

rialler i vital, que ràpidament anima Teodor a participar 

en la cursa. Té molta iniciativa i fa tot el possible per 

aconseguir	els	diners	que	financin	la	construcció	del	

cotxe. L’elecció d’aquest animal no és casual. L’ànec 

és el símbol de la simpatia a Noruega, de manera que 

l’aspecte concorda amb la manera de ser del perso-

natge. Lambert, en canvi, és un eriçó molt poruc, pes-

simista i calmat, a qui agrada que la rutina del dia a 

dia no pateixi variacions. Quan apareix la possibilitat 

de participar en la cursa, ell recomana no fer-ho per-

què li fa por Rudolph i el daltabaix que suposa haver 

de muntar el vehicle i competir-hi. En aquest cas, s’ha 

escollit l’eriçó per la particularitat més destacada: el 

sistema de defensa en forma de punxes, tot i que el 

personatge no ataca. El color de pèl és apagat i els 

moviments lents i matussers, mentre que l’expressió 

potencia els valors de calma i por; així mateix, els ulls, 

amagats entre el pelatge, no tenen la brillantor dels 

de Sonny.

L’inventor Teodor es troba a mig camí entre aquests 

dos personatges. Compta amb l’empenta de Sonny 

però amb la prudència de Lambert. És un senyor sim-

pàtic i entranyable que potencia aquests trets psicolò-

gics; i a més, la seva convivènciaamb els dos animals i 

la seva actitud protectora amb ells pot despertar l’em-

patia de l’audiència. No passa el mateix amb el seu 

enemic, Rudolph, el personatge malvat de la pel·lícula. 

El	bigoti	i	les	faccions	angulades	desperten	desconfi-

ança i el to de veu és bel·ligerant. 

Tots quatre personatges han estat construïts mitjan-

çant un criteri d’antagonisme: els dos humans tenen 

característiques contràries l’un respecte a l’altre, i el 

mateix ocorre amb els que són animals. Pel que fa a 

Teodor i els seus amics, cadascun té unes habilitats 

especials, i amb la unió d’aquestes aconsegueixen la 

victòria a la cursa. 

Un	dels	mèrits	és	que	guanyen	sense	recórrer	a	la	vi-

olència ni a les trampes, i també es potencia el valor 

del treball en equip i l’absència de competitivitat: un 

cop aconseguit el premi, tornen a la quotidianitat de 

les seves vides.
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Analitzar els personatges del xeic àrab i l’ànega que l’acompanya. Quina 
indumentària fan servir, on viuen? A quina zona del món pertanyen? Què 
en sabem d’aquest indret? Pensar si hi ha alguna relació amb el seu país 
d’origen i l’interès del xeic en la carrera de cotxes.

Sonny és un ànec i Lambert un eriçó. Investigar les característiques d’aquests 
dos animals: com són, on viuen, de què s’alimenten, com es mouen...

La personificació és una figura retòrica per la qual s’atribueixen qualitats 
humanes (com la parla, el raonament, la capacitat de fer segons quines 
accions...) a éssers no racionals, com objectes, animals o fenòmens de la 
naturalesa. Pensar altres pel·lícules i contes en què els personatges pro-
tagonistes siguin animals i treballar amb exemples concrets el concepte 
de personificació. 

1

2

3



Glossari

Pel·lícules 
relacionades

L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta, Pierre-Luc Granjon i 
Pascal Le Nôtre, França, 2008.

L’estiu i la tardor al regne d’Escampeta, Pierre-Luc Granjon i Pascal 
Le Nôtre, França, 2008.

Chicken Run: Evasión en la granja, Nick Park i Peter Lord, Regne 
Unit,	2000.

La Oveja Shaun,	Nick	Park,	Regne	Unit,	2015.

Fantástico Sr. Fox,	Wes	Anderson,	Estats	Units,	2010.
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animació: Tècnica que permet dotar 
de moviment dibuixos o objectes ina-
nimats mitjançant la presa fotograma a 
fotograma de cadascuna de les fases 
de descomposició del moviment.

Caracterització: Acció que consisteix 
a determinar els atributs peculiars d’un 
personatge de manera  que es distin-
geixi clarament de la resta.

estètica:	 És	 una	 branca	 de	 la	 filosofia	
que té com a objecte d’estudi l’essència 
i la percepció de la bellesa. També pot 
referir-se a la teoria de l’art. En el cine-
ma, l’estètica fa referència a tots aquells 

elements que conformen el llenguatge 
cinematogràfic	 (fotografia,	 llum,	 color,	
sons) i a través dels quals els i les cine-
astes poden mostrar una forma singular 
de veure el món i la realitat.

veu en off: La veu en off és un recurs 
narratiu del cinema i les arts escèniques 
que consisteix a  retransmetre una veu 
no pronunciada visualment davant la 
càmera. La veu pot ser d’un personat-
ge que aparegui en altres moments o 
bé	interpretada	per	algú	que	no	apareix	
mai. Sovint es fa servir per represen-
tar el narrador omniscient equivalent al 
narrador de la literatura escrita.


