
9 de març als cinemes

«L’ídol de masses de tot un país, més en voga 
que Harry Potter»
THE OBSERVER

«Divertida i plena d’energia» 
TÉLÉCINÉOBS

«Intel·ligent i escrita amb sensibilitat»
THE INDEPENDENT CRITIC

Rita & Luca Films estrena el 9 de març El Grúfal, el gran clàssic de la literatura infantil, que arriba 
a la pantalla gran gràcies a la productora Magic Light Pictures, responsable, entre d’altres, de La 
Revolta dels Contes i El Nadal del Senyor Branquilló, i part de l’equip d’animació de la coproducció 
internacional de Chico & Rita.

Considerat un «clàssic instantani», El Grúfal és un àlbum il·lustrat creat per l’escriptora anglesa Julia 
Donaldson i l’Il·lustrador alemany Axel Scheffler que ha venut més de tretze milions d’exemplars 
arreu del món.

L’adaptació al cinema també ha esdevingut un gran èxit. Tant El Grúfal com La Grufaleta, els dos 
curts que formen la sessió, han aconseguit el reconeixement del públic infantil i professional i sumen 
més de deu milions d’espectadors. El Grúfal ha estat seleccionada a més de 35 festivals de cinema i 
ha rebut molts premis. L’any 2010 va ser guardonada al festival d’Annecy i un any més tard va estar 
nominada a l’Oscar a la millor animació.

Després d’uns anys des de la seva producció, per fi podrem gaudir d’El Grúfal en català i en pantalla 
gran a diverses sales de Catalunya; una pel·lícula que anima els més petits a viure aventures fent 
servir l’enginy, la perseverança i la valentia.



SINOPSI
Un ratolí passeja alegrement pel bosc. Té molta gana, així que decideix anar a buscar avellanes 
per atipar-se’n. Pel camí es troba amb una guineu, un mussol i una serp tan afamats com ell. Tots 
tres el volen convidar a dinar a casa seva, però el ratolí, que no es fia pas de les seves intencions, 
molt amablement declina les invitacions perquè ha quedat amb… el Grúfal! Però què és un grúfal? 
Descobreix l’encantador món del Grúfal i de la seva petita filla, la Grufaleta.

Durada total: 55 minuts | Disponible en català i castellà

SALES D’ESTRENA I MATERIAL GRÀFIC
Al web de Rita & Luca Films trobareu informació addicional, com les sales d’estrena i tot el material 
gràfic disponible. Feu clic per poder veure i descarregar els vídeos i les imatges promocionals:

(The Gruffalo)
Max Lang i Jakob Schuh

Regne Unit i Alemanya, 2009, 27 min

EL GRÚFAL
(The Gruffalo’s Child)

Johannes Weiland i Uwe Heidschotter
Regne Unit i Alemanya, 2011, 28 min

LA GRUFALETA

Tràiler Clips Imatges

Rita & Luca Films és una distribuïdora de cinema infantil independent. El seu catàleg, que 
actualment inclou nou títols (El nen i el món i La vida d’en Carbassó, entre d’altres), proposa 
una acurada selecció de pel·lícules amb encant, tendres i divertides, perquè els 
nens i nenes facin volar la imaginació. 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.

Darrere de Rita & Luca Films es troba MODIband, una entitat cultural amb 15 anys d’història 
que ha impulsat i produït esdeveniments de reconegut prestigi en el camp de la difusió 
cinematogràfica, com Sala Montjuïc i El Meu Primer Festival. 

Contacte de premsa: Helena Moliné (premsa@modiband.com | T. 933 023 553)

https://youtu.be/yfSsIHJP3V8
https://www.dropbox.com/sh/cwp9x5qdp64tu1d/AACGiKQ1HSygYk-YLvRtRCR0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o7jkjb3blcm6wzj/AABoS9INVZcPwZyqjRJe-8xQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/34lzmdofrsvkyop/AADjn9-iiAUe42qDTP8jZ9hza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/34lzmdofrsvkyop/AADjn9-iiAUe42qDTP8jZ9hza?dl=0

