
La poma
Realització: Mozaffar i Ramin Sheidaï
Kanoon, Iran 2001
Dibuix pintat a l'oli sobre vidre, 11 min

Després de la collita, al pagès li passa per alt una sola
poma. El vent la fa caure i rodola per camins i rierols

fins que una pedra
l'atura. Els animals
s'hi acosten i entre
tots se la cruspei-
xen. Tan sols queda
una llavor que, amb
la pluja i el pas dels
dies, farà renéixer
una esplèndida
pomera.

Compte amb l’ós!
Realització: Janis Cimermanis
A. B. Riga, Letònia 2009
Ninots, 11 min

Damunt d'un tros de glaç, perdut a l'oceà, un ós arriba
a un tranquil poble costaner. Els vilatans s'espanten
quan el veuen o quan senten a parlar d'ell, i tenen la
idea de capturar-lo al més aviat possible. Però els nens
i les nenes no entenen on és el perill i l'ajuden a tornar
al mar.

Companys
Realització: Safarail Azgarzadeh, 
Kanoon, Iran 1990
Ninots de fang i plastilina, 15 min

Dos personatges sols
es troben enmig d'un
desert sotmesos a
les inclemències del
temps. Un d'ells
reflexiona sobre com
i amb què es pot pro-
tegir, mentre l'altre
pretén sobreviure de
qualsevol manera o
imitant el que fa el
seu company.

Basat en un vell poema persa que parla de la necessitat
dels companys i els avantatges del treball compartit.

D’orient i d’occident 
Tres plats i postres

20a Mostra de Cinema d’Animació Infantil
L'escola al cinema Girona, curs 2009-2010

Alumnes de cicle inicial de primària

Hi havia una vegada un corb
Realització: Abdollah Alimorad
Kanoon, Iran 2007
Ninots, 20 min

Un corb lladre i capriciós pren tot el que li agrada,
sobretot si brilla. Tant li fa si és formatge, o sabó, o si
són claus o, fins i tot joies! Aquesta dèria de l'animal
crea molts problemes a la gent senzilla del poble, i més

quan la peça roba-
da és el brillant que
llueix en el barret
del rei.


