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Cinema d’animació  

La majoria de Festivals i Certàmens de Cinema d’arreu del món 

inclouen les categories de millor film d’animació i millor curt 

animat. Els dibuixos animats que van començar essent un en-

treteniment per als més petits s’han convertit en un fet creatiu 

que ha assolit un lloc destacat dins el setè Art.  

El primer llargmetratge d’animació de la història va ser Blanca-

neus creat per la factoria Disney l’any 1937.  

Avui són molts els estudis i productores a la indústria del cine-

ma que treballen per a oferir al públic, no exclusivament infan-

til, cinema d’animació de qualitat. 

Tant és així que es fan Festivals dedicats exclusivament a 

aquest  art. 

 

La Biblioteca amb aquesta guia us vol fer conèixer alguns dels 

millors films i cinema d’animació que han estat premiats o  que 

han obtingut el reconeixement de la indústria i  del públic.  

Aquests films els trobareu principalment a la Sala Infantil però 

també els podreu trobar a la secció de Música i Cinema. 

 



Anime  

És el terme que agrupa els dibuixos animats de procedèn-
cia  japonesa. Al Japó es fa servir la paraula anime per a re-
ferir-se a l'animació en general. Tradicionalment es dibui-
xava a mà, però actualment és habitual d’utilitzar l’ordina-
dor. Els seus guions inclouen gran part dels gèneres de fic-
ció i són transmesos gràcies als mitjans cinematogràfics. 

 La chica que        

saltaba a través 

del tiempo 

                                    

Anime 

Tots els públics 

cat/esp/jap 

 

Makoto i els seus amics gaudeixen junts tant 
com poden abans de canviar d’institut. La 
Makoto un dia rep el do d’anar cap enrere en 
el temps i aprofitarà aquesta habilitat per a 
divertir-se d’allò més. 

  

 

 

 

 

 

 

La chica Satélite          

y el chico Vaca 

 

Anime 

Tots els públics 

esp/coreà 

Un satèl·lit travessa l’atmosfera i pren la for-
ma d’una jove. Un noi és abandonat per la 
seva xicota i es transforma en una vaca. Un 
malvat roba els òrgans d’animals amb el cor 
trencat i el Mag Merlí es converteix en paper 
higiènic. Tot en aquest film és d’allò més sur-

  

Studi Ghibli és un estudi japonès d'animació. Els seus films 

han estat qualificats d'imaginatius, emotius i extensament elogi-
ats per tot el món. Fundada l'any 1985, és dirigida per Hayao 
Miyazaki juntament amb el seu col·lega i mentor Isao Takahata 
(director de la famosa i antiga sèrie d'anime  Heidi).  



La princesa  

Mononoke 

 

Anime 

A partir de 8 anys 

esp/jap 

Haru en el reino 

de los gatos 

 

Anime 

Tots els públics 

esp/jap 

L'últim príncep dels Emishi és maleït 
durant un enfrontament. Per a trobar 
una cura ha de viatjar a terres llunya-
nes.  

La jove Haru salva un gat de morir aixa-
fat per un camió. No és un gat comú, és 
en Lune, el príncep del Regne dels Gats. 

El castillo      

ambulante  

 

Anime 

A partis de 8 anys 

esp/jap 

Ponyo en el 

acantilado 

 

Anime 

Públic familiar 

cat/esp/eusk/jap 

Sophie pateix una maledicció i demana-
rà ajut al mag Howl, que viu al castell 
ambulant. 

Ponyo és una peixeta rescatada per 
Sosuke, un nen. Ponyo voldrà convertir-
se en humana, tot i que el seu pare s’hi 
oposa.  

 Arrietty y el 

mundo de los 

diminutos  

Anime 

Tots els públics 

esp/jap 

El viento se 

Levanta  

 

Anime 

A partir de 7 anys 

esp/jap 

Uns éssers diminuts viuen en els fona-
ments d’un casalot. La seva primera 
norma és no ser vistos mai pels humans. 

Jiro Horikoshi és el protagonista del darrer 
film de Miyazaki. En Jiro, curt de vista i in-
capaç de pilotar, es dedica a dissenyar avi-
ons de guerra. 

 

 

Una carta para 

Momo 

                      
Anime 

Tots els públics 

esp/jap 

Momo, després de la mort del seu pare, es 
trasllada a viure amb la seva mare a una illa.  
El pare li va deixar una carta molt misterio-
sa... 

 El niño y la 

béstia                

                            

Anime 

Tots els púplics 

cat/esp/jap 

Kyuta és un nen solitari que viu a Tòquio. 
Un dia creua la frontera a l’altre món on 
coneixerà a Kumatetse que es convertirà 
en el seu amic i guia espiritual.  

  

 

 Mi vecino    

Totoro  

 

Anime 

Tots els públics 

cat/esp/eusk/jap 

Una família amb dues filles es trasllada 
a viure al camp. Les nenes començaran 
una amistat amb un esperit del bosc 
anomenat Totoro. 

 Porco Rosso  

Anime 

Tots els públics 

cat/esp/eusk/jap 

Porco Rosso, transfomat en porc per 
una maledicció,  és un aviador poc cor-
rent que es guanya la vida com a caça-
recompenses en temps de guerra. 

El viaje de   

Chihiro   

 

Anime 

9 anys 

cat/esp/eusk/jap 

 

. 

Chihiro és una nena de deu anys que s’ha 
de traslladar de ciutat amb els seus pa-
res. Durant el viatge erren el camí i van a 
parar a un món estrany poblat per espe-
rits on hi viurà moltes aventures. 



 Ronja, la hija  
del bandolero 

 

Sèrie de TV  

Anime 

Tots els públics 

esp/jap 

 Buda, 
el gran viaje 

 

Anime 

Tots els públics 

esp/jap 

La Ronja, és l’única filla de Mattis, cap 
d’una colla de bandits que viu en un  
castell emmig del bosc. La nena estudia 
les misterioses criatures que viuen en 
aquell bosc. Adaptació en 26 capítols de 
la novel·la d’Astrid Lindgren. 

A l’antiga Índia, les vides transcorren entre la 
sequera, la fam, la guerra constant i les injus-
tícies de l’estricte sistema de castes. Amb el 
naixement del jove príncep Siddhartha co-
mença el viatge espiritual que el convertirà 
en Buda. 

 

 

 

El caso de  
Hana & Alice 

 

Anime 

Tots els públics 

cat/esp/jap 

 

 Your name 
 

 

Anime 

Tots els públics 

cat/esp/jap 

 

Una noia arriba a un nou institut i s’assa-
benta de l’estranya desaparició d’un an-
tic alumne. Al costat d’una companya de 
classe intentaran de resoldre aquell mis-
teri.  

En Taki i la Mitsuha, dos adolescents, desco-
breixen un dia que mentre dormen els seus 
cossos s'intercanvien. Després de superar el 
xoc inicial es va creant entre ells un lligam 
que, a poc a poc, es converteix en alguna 
cosa més. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miss  
Hokusai 

                      
Anime 

Tots els públics 

esp/jap 

Edo (actual Tòquio), 1814. Tetsuzo és un artis-
ta reconegut amb quatre filles. O-Ei, la més 
petita, ha heretat el talent i l’osbtinació del 
seu pare i l’ajuda sovint a pintar sense gaudir 
de cap reconeixement.  

 Ancien y el 

mundo  

mágico                
                            

Anime 

Tots els públics 

cat/esp/jap 

Any 2020, només manquen tres dies per 
a la inauguració dels Jocs Olímpics de 
Tòquio.  

Kokone és una jove i somiadora estudi-
ant que ajuda el seu pare vidu. En els 
seus somnis, però, es converteix en la 
princesa Ancien del regne màgic de 
Corazonia. La noia haurà d’emprendre 
una aventura per a trobar el seu pare 
que ha estat segrestat per uns homes 
misteriosos.  

 

 

 

 

 

 Lu over  

the wall  
 

Anime 

Tots els públics 

esp/jap 

Kai, un jove estudiant que viu en un 
poble de pescadors, coneix una sirena 
anomenada Lu. Les velles creences del 
poble diuen que les sirenes porten 
mala sort...  

  

Mary y la flor 
 de la bruja 

  

Anime 

Tots els públics 

esp/jap 

Mary és una nena que viu al camp amb 
la seva tia àvia. Un dia seguint un miste-
riós gat fins el bosc, descobrirà dos ob-
jectes màgics: un vell pal d’escombra i 
una estranya flor que la portaran fins a 
una escola de màgia. En aquell lloc des-
cobrirà que s’hi fan experiments horri-
bles i no dubtarà en arriscar la seva vi-
da. 

  



 Viaje a Agartha 

 

Anime 

Tots els públics 

cat/esp/eusk/jap 

 Fireworks 
 

Anime 

9 anys 

esp/jap 

Abans de morir, el pare de l’Asuna li dóna 
a la seva filla una estranya ràdio que sin-
tonitza estranyes melodies. Un dia, un 
monstre ataca l’Osuna i en Shun, un jove 
d’una dimensió paral·lela, la rescatarà. 
L’Asuna intentarà, de totes passades, de 
retrobar el seu nou amic.  

La Nazuna ha d’anar-se’n de la ciutat i el seu 
amic Norimichi no fa res per a ajudar-la. El 
noi avergonyit del seu comportament llença-
rà una bola al mar i el temps, sorprenent-
ment, tornarà enrere... Una història d’amor 
delicada i envoltada de màgia. 

 

  

El verano 
 de Coo   

 

Anime 

12 anys 

esp/jap 

  

Kiochi és un noi que viu als afores de Tò-
quio. Un dia recull una gran pedra que 
resulta ser la carcassa d’un nadó “Kappa” 
que ha estat sota terra durant els darrers 
300 anys i li posa de nom Coo. Kiochi i Coo 
es faran grans amics.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

El Secreto del 

Libro de Kells 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/ang 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phantom Boy 

 

Animació 

7 anys 

cat/fran 

L’Àlex és un policia que és a l’hospital recu-
perant-se de l’atac d’un personatge misteri-
ós. Allí hi coneix a Leo, un pacient d’onze 
anys,  que té els poders d’un fantasma. En-
tre els dos  faran front al misteri que amena-
ça la ciutat. 

Savva             

el corazón 

del guerrero                 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/ang 

 

 

Brendan, és un monjo de 12 anys que viu 
a l’Abadia de Kells (Irlanda) al segle XI. El 
noi coneixerà un nou mestre provinent 
de terres llunyanes que té cura d’un an-
tic llibre màgic inacabat. En Brendan 
sortirà per primera vegada de l’abadia 
amb l’esperança d’acabar el llibre. 

Animació  

El cinema d’animació agrupa els films creats gràcies a la tèc-

nica d'enregistrament d'imatge per imatge. La seva essèn-

cia se situa dins la capacitat de donar vida a tot el que està 

inanimat, siguin dibuixos, titelles, siluetes o plastilina... És a 

dir tot allò que fixat en el temps no pot ésser considerat 

com a viu . 

 

Desprès d’aconseguir de fugir del seu 
poble amenaçat per hienes, el petit i 
valent Savva trobarà un món màgic  on 
farà nous amics i coneixerà al “Gran 
Mag”, l’únic que pot alliberar a la seva 
mare i a la resta dels seus veïns. 



  

La tortuga roja   

Animació 

Tots els públics 

Sense audio 

  

Lifi, una gallina        

tocada de l’ala 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/coreà 

Història muda d’un nàufrag en una illa de-
serta, poblada de tortugues, crancs i aus. El 
film conta les etapes de la vida de l’ésser 
humà. 

 

Lifi, una gallina que viu atrapada en una 
granja, aconsegueix d’escapar-se de la seva 
gàbia. El que no sap és que l’espera un viat-
ge ple d’obstacles. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

Nocturna       

Una aventura 

mágica 

 

Animació 

Tos els públics 

cat/esp/ang/eusk/gal 

Per què la nit és tant misteriosa? Què ens 
fa dormir, somiar i despertar-nos al  matí 
amb els ulls enganxats, la boca seca i els 
cabells embolicats? És possible que hi hagi 
algú en algun lloc vetllant perquè tot sigui 
com ha de ser? 

Un nen se’n va del seu poble a la recerca del 
seu pare. Durant el viatge descobreix un 
món fantàstic dominat per animals-màquina 
i éssers estranys. Film brasiler que aborda 
els problemes del món modern mitjançant 
els ulls d’un nen  

La cosa      

Perdida 

 

Animació 

Públic familiar         

VO subtítols:    

cat/esp/eusk/jap 

Un jove troba una estranya criatura a la 
platja i decideix de robar-li un lloc en el 
món on hi pugui encaixar. 

El Niño y            

el Mundo 

 

Animació 

Tots els públics 

Sense diàleg 

 La isla de los   

recuerdos  

 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/val/jap 

 La canción del 

mar 

 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/ang/gal 

  

 

 

 

 

 

 

  

El corazón del  

roble 

 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/eusk 

  

 

 

 

  

 

 

La noche        

mágica: Cuento 

de Navidad         

                               

Animació 

Tots els públics 

 

Infinit, l’ajudant maldestre del profes-
sor Aristòtil, decideix d’anar-se’n de 
l’escola de Numerolàndia després de 
fer un terrabastall mentre preparaven 
el sopar de Nadal. Aquesta fugida el 
portarà a viure una gran  aventura. 

La història del viatge a casa de l’últim Nen 
Foca. El viatge de la ciutat fins a la vora del 
mar es converteix en una cursa contra el 
temps a mesura que entren en un món 
que Ben només coneix per mitjà de les 
llegendes que li contava la seva mare. 

Sabeu on van a parar els tresors d’in-
fantesa? Seguiu el viatge de l’Haruka 
fins a l’Illa dels records oblidats... 

A la Muntanya del Drac comença a canviar 
el clima i s’abaixen molt bruscament les 
temperatures. Un petit elf guardià del bosc 
demanarà ajut als Déus.   L’ajut  que rebrà 
no serà ben bé el que ell s’imaginava...    

El viejo  
y el mar 

 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/ang 

Un vell mariner passa un mal moment: fa 84 
dies que no pesca res. Tots els habitants del 
poble se n’en riuen excepte un nen. Però 
arriba un dia en què la seva mala sort canvïa. 
Adaptació de la novel·la homònima de He-
mingway. 



  

Kerity            

La casa de los 

cuentos 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/fran 

                         

Les misterioses 

exploracions  

geogràfiques de 

Jasper Morello 

Animació 

Tots els públic 

cat/ang 

  

  

La profecía  

de las ranas 

 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/fran 

  

Rodencia            

y el diente de la 

Princesa 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp 

  

 

 

 

 

 

  

Rodència és un lloc habitat per criatures 
meravelloses i poderosos mags. El film  
conta les aventures d’ Edam, un maldes-
tre aprenent de mag, i els perills que ha 
d’afrontar per a aconseguir salvar Rodèn-
cia de l’amenaça del malvat Rotex.  

Quaranta dies i quaranta nits de pluja. 
Les granotes, profetitzant la catàstro-
fe que s’acosta, intenten d’avisar als 
humans. Dos adults i dos nens cer-
quen refugi en un enorme paller que 
es converteix en una espècie d’arca de 
Noè improvisada. 

Natanaël té gairebé set anys i encara 
no sap llegir. La seva tia Eléonore li dei-
xa la seva biblioteca com a llegat. Cada 
nit quan es fa fosc els personatges de 
les històries surten dels llibres per a 
viure la seva pròpia vida. Però sembla 
que ara perillen i en Natanaël els haurà 
d’ajudar. 

Una aventura èpica, amb el viatge com a 
motiu,  on l’home descobrirà que l’horror 
no és en els móns desconeguts ni en 
els  monstres que hi habiten sinó a dins de 
la mateixa condició humana i en la cobdí-
cia.  

 La rebelión de los 
cuentos 

 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/ang 

 Pérez, ratoncito  
de tus sueños 

 

Animació 

Tots els públics 

esp/ang/fra/alem/port 

O com reinventar el contes de fades amb 
humor i intel·ligència. Imaginem-nos que la 
Caputxeta vermella i la Blancaneus són ve-
lles amigues...  

 

 

 

 

Ernest &  
Celestine 

/ 
 

 

 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/eusk/fran 

cat/esp 

 

 

  

 
 

El malvado zorro 
feroz  

invierno  
 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/fran 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

La nit que la Lucía perd la seva primera 
dent, el ratolí Pérez no arriba a donar-li la 
moneda. La nena i el seu cosí partiran a la 
recerca del ratolí. 

L’Ernest és un ós gran amb esperit d’artista 
i un cor generós que  viu amb la Celestine, 
una rateta òrfena que fa temps va acollir a 
casa seva. Junts viuran tota mena d’aventu-
res.  

Adaptacions dels populars contes infantils 
de Gabrielle Vincent, plens d’encant i valors 
positius, que mantenen la bellesa de les 
il·lustracions originals. 

 

Ernest & Celestine 
Cuentos de  

invierno  

Qui es pensi que el camp és un lloc tranquil 
i pacífic, s’equivoca. S’hi troben animals 
ben estranys: una guineu que creu que és 
un pollastre, un conill que fa de cigonya i un 
ànec que vol substituir Santa Claus.  Adap-
tació de les aventures dels personatges 
creats per Benjamin Renner en els seus 
còmics. 



 Neu i els  
arbres màgics 

 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/fran 

 Tadeo Jones 2: 
El secreto del  

Rey Midas 
 

Animació 

Tots els públics 

esp/cat 

  

Tadeo Jones viatja a Las Vegas per a assistir 
a la presentació del darrer descobriment de 
l'arqueòleg Sara Lavroff: el papir que mostra 
l'existència del collar de Midas. Un malvat 
milionari segrestarà la Sara per a poder tro-
bar el talismà i aconseguir riqueses infinites. 

 

 

 

 
Al sostre del 

món 
 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/fran 

 

  
El diari de la  
Florentina 

 

Animació 

A partir de 3 anys 

cat/polonés 

 

 Florentina és una nena animada i observado-
ra del món que l’envolta. No sempre es creu 
les explicacions dels adults i ho comprova 
tot per ella mateixa, traient així les seves 
pròpies conclusions. 

 

 

 

  

 

 

Quatre històries molt tendres al vol-
tant de la natura i els arbres amb 
imatges plenes de  riquesa poètica.  

La Sasha és la néta d'un famós aventu-
rer rus que va anar a explorar el Pol 
Nord i no en va tornar. La Sasha encara 
és molt jove però té l'esperit aventurer 
de l'avi i sap interpretar la informació 
que li va deixar.  

 De profundis 
 

Animació 

Tots els públics 

esp/gall 

 La isla del  
cangrejo 

 

Animació 

Tots els públics 

esp/eusk/ang 

Vet aquí una vegada una caseta al mig 
del mar a dins de la qual una dona espe-
ra el seu estimat tocant un violoncel me-
lancòlic...  
Una experiència visual única que fusiona 
pintures a l’oli en moviment amb la músi-
ca.  
   
 

 

 

 

 

 
La Navidad del 
hombre rama 

 

Animació 

Tots els públics 

esp/cat 

 

 

  
El Grúfalo 

 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/eusk 

 

 

El senyor Branquilló viu en un gran roure 
d’un parc infantil amb la seva senyora 
Branqueta i els seus tres fills. El pare 
Branquilló s’endinsarà en una aventura 
que recorre les quatre estacions, que el 
portarà molt lluny de casa seva. Tornarà 
a temps per a celebrar Nadal amb la seva 
família?   

 

 

 

 

  

 

 

  

El capità Dimitri és un pirata amb bon cor i 
una cama de fusta. Amb l’ajut d’un papagai 
dotat d’una meravellosa veu i uns poders 
màgics molt especials, s’aventura a la recer-
ca del fabulós tresor de Macaos. Per a tro-
bar el tresor, Dimitri haurà de lluitar contra 
els seus enemics: els traficants d’esclaus.  

Adaptació animada en CGI (imatge genera-
da per ordinador) del clàssic de la literatura 
infantil El Grúfal de Julia Donaldson. El rato-
linet amb els seu enginy superarà tots els 
perills del bosc. 



 Dilili en París 
 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/fran 

 La increíble  
historia de la pera 

gigante 
 

Animació 

Tots els públics 

esp/cat 

 La vida és dolça per a la Mika i en Sebastian 
a Solby, un petit i tranquil port pesquer, fins 
que troben una ampolla al mar amb un mis-
satge misteriós i una petita llavor. Tan bon 
punt planten la llavor viuran una extraordi-
nària aventura amb monstres marins, abomi-
nables pirates i peres gegants.  

 

 

 

 
Papá soy una 

zombi 
 

Dixie y la rebe-
lión zombi  

 

Animació 

Tots els públics 

cat/esp/fran 

  
 
 
 

Mr. Link, el origen 
perdido 

 

Animació 

Tots els públics 

esp/ang/ alem 

 Sir Lionel Frost es considera el més gran 
investigador de mites, monstres i llegendes. 
Dirigeix una investigació pel nord-oest ame-
ricà a la recerca del Graó perdut: un ésser 
misteriós, meitat humà i meitat bèstia.  

 

 

 

  

 

 

Dilili, una jove arribada a París,  com-
ptarà amb l’ajut d’un amic per a inves-
tigar la misteriosa desaparició d’unes 
noies joves. La seva investigació la 
portarà a conèixer personatges extra-
ordinaris que li proporcionaran les 
pistes que necessita.  

Dixie és una noia gòtica que viu a una 
funerària, després de patir un tràgic 
accident es converteix en una morta 
vivent i es dedicarà a lluitar contra el 
mal.  
 

A la continuació de Papá soy una zom-
bi,  els vells amics zombis de la Dixie li 
demanen ajut per a acabar amb la  re-
bel·lió zombi que vol conquerir el món 
dels mortals. 

 EL ladrón         
de sueños 

 

Animació 

Tots els públics 

esp/eusk 

 Puerta del Tiempo 

 

Animació 

Tots els públics 

esp 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

  

La Tropa de   
Trapo  

 
 

Animació 

 Tots els públics 

cat/esp/ang/gal 

Basada en la sèrie Los Happets, els films de la Tropa de Trapo narren les històries 
d’un grup de mascotes, la relació d’amistat i les aventures que comparteixen plegats. 

 
“La Tropa de Trapo en el país donde siempre brilla el sol” (2010) és el primer 
film d’animació espanyol fet en 3D. Juntament amb “La Tropa de Trapo en 
la selva del Arcoiris” (2014) han rebut les nominacions de millors films d’a-
nimació en diferents festivals estatals i reconeixement internacional.  

 

En un món imaginari, Groomo, un mal-
vat científic, pretén de conquerir el 
món convertint els somnis de la gent 
en malsons i treure’ls així les seves 
il·lusions. Nina, una nena de set anys 
intentarà d’evitar-ho.  

Dos germans són fascinats per l’enginy d’un 
vell inventor que ha construït una màquina 
que permet de veure èpoques passades. Per 
accident els dos germans i el vell inventor 
acaben fent un fabulós viatge en el temps: 
de la prehistòria fins a l’edat mitjana. 



 El aprendiz de 
Papá Noel 

 

Animació 

Tots els públics 

esp/ang 

  

 

El Pare Noel no es vol jubilar però el re-
glament li ho exigeix: ha de cercar un 
jove aprenent seleccionat entre milions 
de nens. A l’altra punta del planeta hi ha 
un nen que té tots els requisits però la 
seva manca d’autoestima fa pensar que 
potser no és un bon candidat.  

 

   
Coco 

 

 

Animació 

Tots els públics 

esp/ang/port/rum 

 

  

 

 

 

   

 

 

Azur & Asmar 

 

Animació 

Públic familiar 

cat/esp/fran/eusk 

Dos nens són criats a França com a ger-
mans, l’un és ric i l’altre és el fill de la 
mainadera de la família. La vida els se-
para sobtadament però es retrobaran 
quan l’Azur decideix d’anar a la recerca 
de la Fada dels Djins. Faula sobre la to-
lerància.  

Miguel és un nen que somia de fer-se 
músic però la seva família li ho prohi-
beix perquè el seu rebesavi, que era 
músic, els va abandonar. Miguel entra, 
per accident, a la Terra dels Morts d’on 
només podrà sortir-ne si un familiar 
difunt el beneeix.  La seva rebesàvia es 
nega a deixar-lo tornar amb els vius si 
promet que mai no serà músic.  

 Els Oscars són uns dels premis de cinema més coneguts a nivell 

internacional. El 1939 Walt Disney va recollir l’Oscar honorífic per 

“Blancaneus i els set nans” (primer llargmetratge d’animació sonor i 

en color) i el 1996 John Lasseter amb “Toy Story” va realitzar el pri-

mer llargmetratge d’animació fet íntegrament per ordinador. Fins 

l’any 2001  però no es va crear la categoria específica al millor llarg-

metratge d’animació. D’aleshores ençà els estudis d’animació: Pixar 

(9 títols), Walt Disney (3 títols) i Dreamwoks (2 títols) han estat els 

més premiats per l’acadèmia d’Hollywood. 

 
Els Premis Annie són els guardons que lliura la International Anima-

ted Film Association des de 1972, establerta a Los Ángeles. En un inici es 
van crear per a premiar els films que pertanyien al camp de l’animació, 
però amb el pas del temps s’han afegit noves categories, arribant a pre-
miar productes televisius i videojocs.  

Stop motion és una tècnica d’animació 

que consisteix a capturar fotografies conse-
cutives d'un objecte movent-lo entre fotogra-
fia i fotografia. Es fa servir per a produir movi-
ments animats de qualsevol objecte (rígid o 
modelable): joguines, blocs de construcció, 
ninots articulats, personatges creats amb 
plastilina... El moviment es construeix foto-
grama a fotograma, manipulant l'objecte o el 
ninot amb les pròpies mans, de manera pro-
gressiva, cap endavant, sense cap mena de      

          possibilitat de retrocés . 



 Pànico en la 

granja 

 

Stop motion 

Públic familiar 

cat/esp/fran 

  

 

  

 La vida de  
Calabacín 

 

Animació 

Stopmotion 

Tots els públics 

esp/cat/ang 

  

  

 

 

 

   

 

 

  

Dos directors belgues  plens de fantasia, 
decideixen de dotar de vida als solda-
dets de plàstic de la seva infància i con-
vertir-los en protagonistes d’una trepi-
dant aventura a través de la  tundra i de 
les profunditats marines fins a arribar al 
mateix centre de la Terra. 

La Oveja 
Shaun 

 

Animació 

Stopmotion 

Tots els públics 

ang/esp 

Després d'una petita excursió, el gran-
jer de la granja on viu en Shaun desapa-
reix accidentalment. Per tal d'anar-lo a 
cercar, en Shaun i la resta del ramat 
hauran d'anar a la gran ciutat. Però, ai 
las, allà ensopegaran amb més d'un 
contratemps...  

En petit Carbassó té una mare alcohòli-
ca que mor accidentalment. Per aquest 
motiu el porten a un centre d'acollida 
amb altres nens i nenes que viuen tam-
bé situacions difícils. Al centre aprendrà 
a estimar i a confiar amb la gent. 

Las increíbles 

aventuras de  

Wallace &    

Gromit 

 

Stop motion 

Tots els públics 

esp/ang/ita 

Col·lecció de tres curtmetratges que 
presenten a l’excèntric inventor Walla-
ce i el seu gos fidel Gromit.  Inclou els 
capítols: 

Els pantalons equivocats – Un esquilat 
apurat – La gran excursió 

El 2005 Wallace & Gromit: La maldición 
de las verduras va ser premiada en nom-
brosos festivals i certàmens a nivell 
internacional.  

El director d’aquest documental dóna veu 
a alguns nens de Colòmbia que viuen la 
difícil situació de ser desplaçats a conse-
qüència de la guerra. Els fets es mostren 
d’una manera poètica i simple. Primer film 
llatinoamericà en 3D. 

Pequeñas    

Voces 

 

Animació 

documental 

A partir de 7 anys 

Camino a la 

escuela 

Pel·lícula              

Documental 

Tots els públics 

cat/esp/varis       

idiomes 

Documental que narra la història real i 
extraordinària de quatre nens que s’han 
d’afrontar diàriament a nombrosos pe-
rills i dificultats per a arribar a l’escola. 
Malgrat de viure en diferents parts del 
món comparteixen les mateixes ganes 
d’aprendre  i saben que l’educació els 
obrirà les portes d’un futur millor. 

Documental de ficció sobre una família 
de pastors de camells mongols. Un dia 
al ramat neix un camell albí que la mare 
rebutja. Els pastors hauran de cercar 
algú que sigui capaç de fer un ritual per 
aconseguir que la mare l’accepti . 

La historia del 

camello que 

llora 

Pel·lícula  

Documental 

Tots els públics 

esp/mongol 

El documental    

És un gènere cinematogràfic  i televisiu, realitzat amb imatges 
preses de la realitat. L'organització i estructura de sons i imat-
ges segons el punt de vista de l'autor determina el tipus de do-
cumental. El cinema documental indaga la realitat, proposa 
discursos socials, representa històries particulars i col·lectives, 
un arxiu i memòria de les cultures.  



    

  

 

 

 

Las aventuras   

del pequeño          

fantasma 

 

Pel·lícula 

A partir de 7 anys  

cat/esp/ang 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

Pío, pío 

 

Pel·lícula 

Tots els públics 

cat/esp/hol 

Delicada història de Viegeltje, una nena 
petitona que té ales en lloc de braços i 
que vol volar cap al sud amb els altres 
ocells. 

Adaptació de la novel·la El petit fantas-
ma de l’autora de llibres infantils O. 
Preussler. Després de mitjanit, el petit 
fantasma surt del castell per a fer el seu 
passeig diari. S’avorreix i li agradaria 
veure món...  

El cinema és l'art de fer films cinematogràfics. Es tracta d'aprofitar la 

il·lusió del moviment produïda pel visionat d'imatges fixes, però que canvï-
en molt ràpidament. Aquestes imatges fixes s'han enregistrat prèviament 
sobre una pel·lícula de cel·luloide, l'una a continuació de l'altra. En el cine-
ma modern hom projecta les imatges fixes habitualment amb una freqüèn-
cia de 24 fotogrames per segon. Aquesta sensació de moviment es genera 
al cervell. 

El cinema és considerat el Setè Art, és «l'art plàstica en moviment que com-
pendia totes les arts»  

Pel·lícules 

Ocells de pas 
 

Pel·lícula 

Tots els públics 

Esp/cat/fran 

La Cathy té un pare amb idees molt curio-
ses: pel seu aniversari li ha regalat un ou 
d'ànec perquè el covi. Però, casualment, 
qui primer veu  néixer el petit ànec és la 
Margaux, una amiga de la Cathy que va en 
cadira de rodes. L'aneguet la identifica 
com a mare.  Per a protegir i salvar l'ocell 
les dues nenes s'escapen i emprenen una 
aventura de llibertat. 

  

                         

La casa de mi 

abuela 

Pel·lícula 

Tots els públics 

cat/esp/ang/eusk/gal 

  

                      

Hugo y         

Josefina 

Pel·lícula 

Tots els públics 

esp/suec 

Narra la relació que la Marina, una nena 
de sis anys, té amb la seva àvia. La ràn-
cia educació de l’àvia provoca que  la 
nena es rebel·li no només contra ella, 
sinó també contra tot aquell qui intenti 
de corregir el seu comportament. 

 

 

 

 

 

Cinema          

Paradiso 

 

Pel·lícula 

Tots els públics 

esp/ita 

  

Manolito      

Gafotas 

¡Mola ser jefe!                                             

                        
Pel·lícula 

Tots els públics 

esp/ang 

Una història d’amor pel cinema. En Sal-
vatore és un nen d’un petit poble italià 
on l’únic passatemps és d’anar al cine-
ma. El petit creu que el cinema és màgia 
fins que l’Alfredo, l’operador, li mostra 
els misteris i secrets que hi ha al darrere 
d’un film. 

 

 

 

 

  

 

 

Manolito es marca com a objectiu: con-
vertir-se en el cap de la seva colla. Per a 
aconseguir-ho compta amb l’ajut d’un 
nou amic xinès que li explica l’estratègia 
per a convertir-se en un autèntic líder. 
Però les coses no seran tant fàcils... 

Josefina no té amics per a jugar, viu en 
una casa aïllada del poble. Els seus pares 
no li presten massa atenció i quan co-
mença a l’escola els seus companys se’n 
burlen fins que arribarà l’Hugo i tot can-
viarà. 



  

El señor de los 

anillos:  

El retorno del 

Rey 

Pel·lícula  

A partir de 13 anys 

esp/ang 

  

EL gran dictador 

Pel·lícula 

Tots els públics 

esp/ang/alem 

  

    

  

   

 

 

  

 

Basada en el segon i tercer llibre de 
R.R.Tolkien El senyor dels Anells és el 
film que conclou la trilogia. L’últim viat-
ge que fan els nou companys per a sal-
var la Terra Mitja de la foscor imposada 
per Sauron. En aquesta part es decideix 
el destí de tots els habitants d’aquestes 
terres.  

Un humil barber jueu i el gran dictador de 
Tomania, un tirà que culpa el jueus de la 
crítica situació del país, seran confosos 
degut a la seva increïble semblança de ma-
nera que  enviaran  el dictador a un camp 
de concentració i al barber a dirigir el país. 
  

Bestias del 

sur             

salvaje 

 

Pel·lícula 

A partir de 7 anys  

cat/esp/ang 

Al sud del planeta el nivell de les aigües 
està apujant i tots els dics s’enfonsen. 
Alhora tots els animals salvatges tor-
nen de les seves tombes. Aquesta és la 
història d’una nena de sis anys que viu 
amb el seu pare en un lloc aïllat del 
món. 

 

Cinc metratges de gran bellesa poètica 
(imatges i música) del director i guionista 
Albert Lamorisse. 

Inclou: El globo rojo -  Crin Blanca - Bim, el 
pequeño asno -  Viaje en globo - Fifi la plu-
me.  

El cine más bello 

del mundo 

(Albert Lamorisse) 

 

Pel·lícula 

Tots els públics 

esp/fran 

Jojo és un nen de 10 anys que viu 
amb el seu pare, un home insegur, i 
que pateix l’absència continuada de 
la seva mare, una cantant de 
country. Jojo trobarà una cria de 
graula i l’amagarà per a tenir-ne cura 
sense que el seu pare se n’assabenti. 

  

Kauwboy   

 

Pel·lícula  

A partir de 7 anys 

cat/esp/holandès 

  

Los niños de  

Timpelbach 

Pel·lícula 

A partir de 7 anys 

cat/esp/fr 

 Els adults de Timpelbach, cansats de les cons-
tants entremaliadures dels nens, decideixen 
d’abandonar la ciutat per a què els serveixi de 
lliçó. Sense adults a la ciutat, es creen dos 
bàndols per a dominar-la. Els nens aviat veu-
ran que tenir cura d’ells mateixos és molt més 
dur del que es pensaven. 

    

  

Mia, una jove aspirant a actriu que 
treballa de cambrera mentre espera 
la seva oportunitat a Hollywood, i  
Sebastian, un pianista de jazz que es 
guanya la vida tocant en bars de 
mala mort, es coneixen a Los Ange-
les i s’enamoren.  Un musical agre-
dolç amb una gran banda sonora.  

La ciudad de las  
estrellas 
La la land 

 

Pel·lícula  

Tots els públics 

esp/ang 

Continuarà... 



I a més a més ... 

No us perdeu les nostres 

guies de cinema...  

... Ni les novetats en dvd i  

música que trobareu en els nostres   

butlletins de novetats CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Biblioteca Pública de Tarragona 

Fortuny, 30, 43001 Tarragona 

Telèfons Informació: 977 240 331 i 977 240 544 

Informació bibliogràfica i obtenció de  

documents: 977 248 304  

bptarragona.cultura@gencat.cat 

HORARI  

Dilluns a dijous  10 h a 20 h 

Divendres de 10 h a 15 h 

Dissabtes tancat 


