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La

clau,

el

curt

que

ha

portat la màgia de Nadal dins
de les cases
12 gener 2021
El Nadal que hem deixat enrere ha estat atípic i diferent com
tot l’any 2020. Davant la impossibilitat de celebrar
cavalcades dels Reis d’Orient amb els carrers plens de milers
de nens, pares i avis, s’ha optat per portar la muntanya a
Mahoma (si se’ns permet l’expressió o juguesca) i els Reis han
estat més presents que mai a l’interior de les cases, a través
de la televisió.

Fragment del curtmetratge “La Clau”
Així, alguns ajuntaments han tingut iniciativa, com és el cas
de de l’Hospitalet de Llobregat, per aconseguir que la màgia i

la il·lusió dels més petits no es perdés i poguessin veure als
seus Reis. Des del consistori es va contactar amb una persona
que coneix perfectament el municipi, el guionista i director
de cinema Juan Cruz, resident a Altafulla des de fa molts
anys. Calia crear un projecte que possibilités donar una certa
continuïtat a la tradició dels Reis d’Orient i el seu contacte
breu amb els més petits.
Aquí neix el projecte traduït en el curtmetratge “La Clau” on
una nena, la Paula, es posa a buscar la clau de la ciutat per
evitar que quan els Reis d’Orient hi arribin per portar els
regals, hagin de fer-se enrere i deixar als nens i nenes sense
joguina. La resta de la història no l’expliquem perquè a
continuació podreu veure el curtmetratge.
El Juan Cruz ens comenta que “d’’alguna manera s’ha atorgat el
rol d’Indiana Jones a la nena i així s’ha mantingut la tensió
típica de l’espera dels regals, mantenint la màgia del moment
i donant després el protagonisme als Reis Mags. No ha estat
fàcil quadrar-ho tot però estem molt contents del resultat
final”
Si que us avancem, a nivell tècnic, que la direcció ha anat a
càrrec de l’Elena Trapé i que hi apareixen, entre altres, la
Leire Martínez, l’Aina Cruz, l’Alba Florejachs i, com a
colofó, els propis Reis d’Orient i la col·laboració dels
Estopa.
Dit això… aquí teniu el curtmetratge i “la clau” per veure’l:
https://www.youtube.com/watch?v=jDXN_DDVphw
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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