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El casament de les papallones
Realització: Mahin Javaherian
Producció: Kanoon, Iran, 2012
Dibuix, 3 min  
Sinopsi: Una cançoneta molt 
alegre ens explica la festa de 
casament d’una parella de 
papallones. 

Capelito Tenor
Realització: Rodolfo Pastor 
Producció: Estudis RP i TV3, 
Catalunya, 2006
Ninots de plastilina, 6 min  
Sinopsi: Per primera vegada en 
la seva vida, Capelito assisteix a 
un espectacle d'Òpera.
L'òpera l'enamora i la filla de la 
cantant, encara més.

Els eriçons i la ciutat
Realització: Evalds Lacis 
Producció: A. B. Riga, Letònia, 2013
Ninots, 10 min  
Sinopsi: Els animals del bosc es 
desperten d’una llarga letargia 
d’hivern, al centre d’una ciutat, 
construïda on abans hi havia el 
bosc. Dos espavilats eriçons 
troben la manera de sobreviure i 
de recuperar la seva parcel·la.

Realització: Rodolfo Pastor
Producció: Estudis RP i TV3, 
Catalunya, 2006
Ninots de plastilina, 6 min  
Sinopsi: Capelito vol fer una 
pel·lícula. Compra una càmera 
de filmar, construeix un enorme 
drac i convida els petits 
xampinyons a participar-hi.

Capelito Cineasta

Una nova espècie
Realització: Evalds Lacis i Maris 
Brinkmanis 
Producció: Animacijas Brigade, 
Letònia, 2007   
Ninots, 10 min 
Sinopsi: La coqueteria de la 
cigala exaspera les formigues. 
Qui es podia imaginar que seria 
precisament la seva coqueteria i 
la seva afició a les perruques el 
que les salvaria de formar part 
del mostrari d’un col·leccionista 
de papallones? 

El pagès i el robot
Realització: Abdollah Alimorad 
Producció: Kanoon, Iran, 2011 
Ninots, 23 min 
Sinopsi: Un objecte estrany, 
sorgeix del no-res i aterra amb 
urgència al bell mig d’un camp 
de síndries, sota els ulls embo-
gits d’un granger i el seu ase. El 
pagès i el robot, dos mons 
completament diferents, con-
frontats, que s’apropen a poc a 
poc quan sorgeix entre ells una 
bonica amistat.

Cargol treu banya
Realització: Ramon Parnau
Producció: Cinètic
Catalunya, 2013
Dibuix, 30 s 
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