
La sessió la formen cinc curtmetratges animats 
que adapten de forma original contes populars 
i costums universals. Durant els 40 minuts de 
la sessió, els nens i nenes veuran reflectits en 
pantalla alguns dels seus problemes quotidians: 
qui no ha comptat mai ovelles per adormir-se o 
no s’ha fet mai un embolic amb el jersei i se l’ha 
posat a l’inrevés per no fer tard a l’escola?

El programa, que es va preestrenar a El Meu 
Primer Festival al novembre juntament amb 
altres curts, presenta com a novetat el mussol 
del cinema, un personatge que a les nits es 
passeja per les finestres de nens i nenes i recull 
les històries que els pares i mares expliquen als 
seus fills; després, el mussol torna per explicar-
nos-les en forma de curtmetratges i ajuda els 
més menuts a pensar sobre el que veuen, tot 
donant continuïtat a la narració a través de les 
cinc pel·lícules.  

La sopa de pedres i altres contes capgirats és 
la primera part d’una col·lecció de curts per 
a diferents edats que s’estrenarà al llarg del 
2017. Tots els capítols estaran presentats pel 
mussol del cinema, qui en funció de l’edat dels 
espectadors adaptarà el seu discurs per explicar-
los curiositats del món cinematogràfic, així com 
de cadascuna de les pel·lícules de la sessió. Al 
març arribarà a les nostres pantalles la segona 
part de la col·lecció, adreçada a nens i nenes de 
cinc a deu anys. 

Estrena
La sopa de pedres i altres contes capgirats 
s’estrena divendres 13 de gener a diferents 
cinemes de Catalunya, València, Madrid i 
Andalusia.

Títol:

La sopa de pedres i altres contes capgirats

Curtmetratges: 
A comptar ovelles, de Frits Standaert; 

L’aventura de vestir-se, de Samuel Guénolé; 

La manyopla, de Clémentine Robach;

La sopa de pedres, de Clémentine Robach;

La galeta segueix corrent, de Pascale Hecquet. 

Durada: 40 minuts

Idiomes: Català i castellà

Distribuïdora: Rita & Luca Films

Edat recomanada: De 3 a 8 anys

Rita & Luca Films, la distribuïdora independent de cinema per a nens i nenes,
estrena a sales el seu cinquè programa: La sopa de pedres i altres contes capgirats.

http://ritalucafilms.com/


Informació addicional

Al web de Rita & Luca Films teniu accés a tot el 
material promocional del programa. Hi trobareu 
el tràiler, la fitxa de la sessió i un dossier amb 
activitats didàctiques perquè els nens i nenes 
continuïn gaudint amb les històries de La sopa de 
pedres i altres contes capgirats a casa. El dossier 
conté exercicis per pintar, dibuixar, escriure la 
teva pròpia història, jocs de diferències, laberints 
i una recepta per cuinar en família galetes de 
pastanaga, entre altres coses.

RITA & LUCA FILMS

Rita & Luca Films és una distribuïdora de 
cinema infantil independent. El seu catàleg, que 
actualment inclou cinc títols, proposa una acurada 
selecció de pel·lícules amb encant, tendres i 
divertides, perquè els nens i nenes facin volar la 
imaginació. Programes de curts sota un mateix fil 
temàtic (Pas a pas, Petits herois, Les aventures 
del petit talp) i llargmetratges de qualitat artística 
i pedagògica (El nen i el món) són els seus trets 
d’identitat.

Rita & Luca Films creu en un cinema que meravelli 
els nens, que els faci créixer, els diverteixi i els 
tracti com a éssers intel·ligents, imaginatius 
i crítics a partir de l’excel·lència artística, la 
voluntat educativa i el sentit de l’entreteniment.

Al web de Rita & Luca Films podeu trobar tots els 
programes  que s’han estrenat a sales i en DVD.

«... Amb tots aquests ingredients es cuina La sopa de pedres i altres contes capgirats, un nou 
i innovador concepte de cinema infantil pensat per al circuit comercial, però a l’altre extrem 
de les grans produccions Made in Hollywood, sorgit de la productora francesa Les Films du 
Nord i que vol importar ara a casa nostra, convenientment adaptat al petit públic català, la 
distribuïdora Rita & Luca Films.»

EL CULTURISTA

«Son cintas de corta duración (entre 6 y 8 minutos) que conectan muy directamente con 
los códigos estéticos de los álbumes ilustrados infantiles y ofrecen a los más pequeños la 
posibilidad de adentrarse en la creación audiovisual con obras acordes a su sensibilidad y a 
su etapa de desarrollo.»

EL PAÍS - DE MAMAS & DE PAPAS 

«Rita & Luca Films ( ) nos enseña (…) que hay otra animación ahí fuera. Una que huye del 3D 
y se cimienta sobre modelos más tradicionales, como el  stop-motion o las pinturas más 
plásticas, además de mostrarnos que otras estructuras familiares son posibles, más allá de 
los consabidos y arcaicos esquemas familiares.»

FILMIN

http://ritalucafilms.com/ca/portfolio/la-sopa-pedres/?id=1036
https://youtu.be/Lb2MTt5SM6Q
http://ritalucafilms.com/dev/wp-content/uploads/2015/01/sopadepedres_CAT_mussol.pdf
http://ritalucafilms.com/dev/wp-content/uploads/2015/01/dossier_sopadepiedras_cat_AF.pdf
http://ritalucafilms.com/
http://ritalucafilms.com/
http://ritalucafilms.com/

