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FRITZI, UN CONTE REVOLUCIONARI 
Matthias Bruhn i Ralf Kukula, Alemanya-Bèlgica-Luxemburg-República Txeca, 2019, 86 min
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SINOPSI CURTA

Alemanya de l’Est, 1989. El mur que divideix el país en dues meitats està a punt de caure. La 
Fritzi, de dotze anys, cuida de l’Sputnik, el gosset de la seva millor amiga Sophie mentre ella és 
de vacances amb la seva família a Hongria. Però arriba la tardor i comença l’escola i la Sophie no 
ha tornat. La Fritzi i l’Sputnik inicien una aventura per a trobar-la. Aquestes aventures portaran a la 
Fritzi a descobrir les manifestacions que es repeteixen a Leipzig i a entendre què està passant al 
seu país. Una pel·lícula emocionant, històricament acurada, que retrata detalladament l’atmosfera 
que regnava durant la caiguda del mur, des de la perspectiva d’una nena.

SINOPSI LLARGA

Alemanya de l’est, 1989. Estiu. Ningú sap que el mur entre les dues Alemanyes està a punt de caure. 
La Fritzi, de dotze anys, cuida de l’Sputnik, el gosset de la seva millor amiga Sophie mentre ella és 
de vacances amb la seva família a Hongria. Però arriba la tardor, comença l’escola i la Sophie no 
ha tornat. La Fritzi ha de fer front a la idea que la Sophie i la seva mare no tornaran perquè s’han 
instal·lat a Hongria com moltes altres famílies que han passat la frontera d’Est a Oest.

Per casualitat, la Fritzi descobreix les manifestacions que es repeteixen a Leipzig i coneix a un 
grup de persones compromeses a lluitar per canviar el seu país, tot i l’amenaça de ser arrestades. 
Inspirada, la Fritzi decideix emprendre rumb a l’adreça que figura a la postal que li envia la seva 
amiga Sophie, per ajudar a l’Sputnik a retrobarse amb ella. Amb el seu nou amic Bela, la Fritzi i 
l’Sputnik intentaran creuar la balla fortament vigilada que separa a les dues amigues.

Una pel·lícula emocionant, històricament que retrata amb mola precisió l’atmosfera que va envoltar a 
aquesta revolució pacífica que va tenir lloc al 1989. Des de la perspectiva d’una nena ens endinsem 
a l’apassionant història de la caiguda del mur i de tota la gent valenta que la va fer possible. Una 
pel·lícula que no només atraparà als més joves.



PERSONATGES

FRITZI
La Fritzi té dotze anys i tot just comença el sisè any a l’escola. 
És brillant, curiosa i destaca pel seu sentit de la justícia. La Fritzi 
aborda els problemes amb una forta voluntat i té una predisposició 
molt reflexiva sobre allò que ocorre al seu voltant, una actitud que 
resulta massa crítica per algunes persones, com per exemple la 
seva nova professora, la senyora Liesegang.

La Fritzi intenta comprendre aquest complicat món que l’envolta 
i vol incidir-hi d’alguna manera. Es posa en contra la seva 
professora i comença a fer preguntes incòmodes sobre el sistema 
polític.

SPUTNIK
L’Sputnik és el gos de la Sophie. Normalment és molt animat, 
però ara que ella no hi és, la troba molt a faltar.



SOPHIE
La Sophie és la millor amiga de la Fritzi. S’enganxen com cola. 
El seu gos l’Sputnik estima molt a la Sophie. Quan marxa de 
vacances cap a Hongria amb la seva mare, la Kati, desconeix els 
plans de la mare per arribar d’Hongria a Occident. Certament, la 
Sophie no hauria deixat enrere l’Sputnik.

BELA
El Bela és nou a la classe de la Fritzi i és dels pocs que no fa el 
fatxenda. El seu pare és actiu en els moviments socials que es 
donen a l’església i el Bela s’identifica amb els valors i ideals del 
seu pare. El Bela i la Fritzi es fan amics, tots dos són objecte de 
burla per part de la classe. És per això que el Bela esdevé un bon 
còmplice per ajudar a la Fritzi a portar a terme el seu pla.



KLAUS
El Klaus és el pare de la Fritzi i el Hanno, estima molt a la seva 
família. Encara que accepta la seva vida com a professor de 
música, el Klaus sap que no és feliç. Li agradaria no haver de 
pensar en la situació política del seu país. Se sent impotent i té 
molta por.

JULIA
La Julia és la mare de la Fritzi i del seu germà petit, el Hanno. 
És infermera perquè no se li va permetre estudiar medicina, però 
la Júlia no se sent frustrada per això, accepta que, de vegades, 
la vida és complicada. Tot i que la Julia no es descriuria com 
una persona activa políticament i que mai ha plantat cara a les 
injustícies, últimament es pregunta si hi ha alguna possibilitat de 
lluitar per reclamar la llibertat.

SENYORA LIESEGANG
La senyora Liesegang és la nova professora de la Fritzi. És 
representant del Govern Democràtic Revolucionari (GDR) i actua 
acord amb les seves concepcions. Per a la senyora Liesegang, la 
Fritzi i les seves inquietants preguntes són un destorb.



FITXA TÈCNICA

Directors - Matthias Bruhn, Ralf Kukula
Nacionalitat - Alemanya-Bèlgica-Luxemburg-República Txeca, 2019
Guió - Beate Völcker, Péter Palátsik, Hannah Schott
Departament d’animació - Tobias Gembalski, Christoph Horch, Dejan Rakas, Gyula Szabo, 
Pascal Vermeersch, Sascha Vernik 
Departament d’art - Johannes Muecke
Muntatge - Stefan Urlaß
Música - André Dziezuk
So - François Dumont, Jérémy Hassid, Petra Barthel
Producció - Balance Film, TrickStudio Lutterbeck GmbH, Doghouse Films, Artémis 
Durada - 86 minuts

DOBLATGE

Fritzi - Cristal Barreiro
Sophie - Aina Hernandez
Julia - Nuria Trifol
Klaus - Hernan Fernandez
Hanno - Iris Lago
Benni - Marc Gomez
Liesegang - Gloria Gonzalez
Bela - David Garcia
Locutor - Santi Lorenz



FILMOGRAFIA

Fritzi: Un conte revolucionari  
2019, Alemanya
Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Animació

A la découverte du monde  
2017, França
Katerina Karhanková, Lena von Döhren, 
Grega Mastnak, Hélène Ducrocq 
Animació

Ralf Kukula neix el 1962 a Dresden. Gràcies a la seva formació en pintura i grafisme a Dresden 
i els seus estudis a la Universitat de Cinema i Televisió de Potsdam-Babelsberg, Kukula comença 
a treballar com a animador al DEFA-Studio per a pel·lícules d’animació. El 1993 funda la Balance 
Film GmbH, centrada en el desenvolupament i producció de pel·lícules d’animació i documentals 
per a cinema i televisió.

Amb el seu treball voluntari, com a cofundador del Filmverband Sachsen, realitza una aportació 
fonamental a la indústria cinematogràfica d’Alemanya. També és membre del DEFA-Stiftung del 
Senat de la Cultura Saxona i de l’Acadèmia Saxònia de les Arts.

ELS DIRECTORS

Matthias Bruhn neix el 1962 a Bielefeld. Estudia disseny gràfic a Dusseldorf i treballa com a 
animador i director independent del 1992 al 1998. Des del 1998 és del CEO (juntament amb Richard 
Lutterbeck), director artístic i director de TrickStudio Lutterbeck GmbH a Colònia. Ha dirigit més de 
25 curtmetratges, a més d’especials en televisius, produccions de spot i anuncis publicitaris. Fritzi. 
Un conte revolucionari (2019) és el seu segon llargmetratge d’animació després de El regalo de 
Molly Monster (2016). Les seves produccions han estat guardonades amb dotzenes de premis 
nacionals i internacionals.

FILMOGRAFIA

Fritzi: Un conte revolucionari
2019, Alemanya
Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Animació

El regal de Molly Monster  
2016, Suïssa
Matthias Bruhn, Michael Ekbladh, Ted Sieger
Animació

Ente, Tod und Tulpe 
2010, Alemanya
Matthias Bruhn
Animació 



PRESÈNCIA A FESTIVALS, PREMIS, NOMINACIONS

KINOLINO Children’s FF Dresden Alemanya, 2019 - The Golden Luce Award (Goldener Hecht)

Filem’on Festival Brussels Bèlgica, 2019 - Animation Award

Juniorfest República Txeca, 2019 - Best Animated Feature Film in children category

German Film Critics Award Alemanya, 2020 - Best Children Feature

BIKY Busan Kids FF Korea, 2019 - Finding Myself Award

7th Kids Kino International Film Festival Polonia, 2019 -  European Children’s Film Association 
Fern Flower Award

Intl. Festival of Films for Children and Young Adults Isfahan (ICFF)  Iran, 2020 -  CIFEJ Award 

GazteFilm Fest Espanya, 2020 - Millor llargmetratge infantil

“Fritzi does a great job of reminding us that everyone, at a certain point in history, was a 
fugitive, a person searching for a better place to live and raise a family… [It’s] not only… 
a history lesson, but also… a lesson in compassion.” 

Ştefan Dobroiu, Cineuropa

https://cineuropa.org/es/newsdetail/379562/


LES PRODUCTORES

Balance Film es va fundar el 1993 com a productora de cinema independent a Dresden. El focus 
de les seves activitats és el desenvolupament i la producció de pel·lícules d’animació i documentals 
per a cinema i televisió.
A la producció de pel·lícules d’animació utilitzen produccions pròpies amb gràfics innovadors, així 
com tècniques d’animació especials. Des de fa diversos anys, el seu equip ha estat desenvolupant 
conceptes de sèries, produint i cofinançant sèries de dibuixos animats per a televisió i oferint 
assessorament i serveis d’experts en tots els aspectes de l’animació 2D: disseny de personatges, 
storyboard, animació, efectes visuals i composició. La producció de cinema documental se centra 
en temes de cultura i història.
Com a empresa, participa en projectes d’educació mediàtica, especialment per als nens i nenes de 
primera infància. Per aquest esforç, Balance Film ha estat guardonat amb el premi Media Education 
del Saxon State Institute for Private Broadcasting and New Media el 2004.

TrickStudio Lutterbeck produeixen des de fa més de 25 anys pel·lícules d’animació, anuncis, 
produccions de sèries i llocs web per a televisió, cinema, internet i altres formats. Creen conceptes 
i idees per a nous productes o adapten marques i estils consolidats. Treballen curosament la vida 
dels personatges i els seus mons, per tal de construir històries creïbles. 

Doghouse Films és fundada per Pierre Urbain i David Mouraire l’any 2012. Combinant les seves 
millors competències, es complementen per produir des de llargsmetratges d’animació a sèries 
animades per a la televisió o rodatges en motion graphics, etc.
El principal objectiu d’aquesta productora és fixar-se en projectes interessants, específics i 
innovadors per treballar-hi amb la màxima qualitat. A més, Doghouse Films desenvolupa els seus 
propis projectes a partir de nous talents i noves idees.

ARTÉMIS MÉDIA és una productora cooperativa belga amb un enfocament alternatiu per produir 
curtmetratges i documentals. Patrick Quinet, el 1992, va fundar la productora després d’estudiar 
direcció de cinema a l’INSAS Film School de Brussel·les i treballar com a ajudant de producció, 
director de producció i primer ajudant de direcció.

Maur Film consideren que l’animació té el poder de tractar temes desafiants i explicar històries belles 
i emotives, és per això que aposten per protegir-lo. Tiren les pel·lícules pensant en els espectadors 
infantils, adolescents i també adults. De totes maneres, la seva cartellera també inclou projectes 
d’acció en viu, espectacles, documentals i cinema educatiu.



DISTRIBUCIÓ

Pack Màgic
93 216 00 04
www.packmagic.cat

PREMSA
 
Good Movies Cominicació
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. 


