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tipus *

títol *

direcció *

ajudant de direcció

script

producció *

producció executiva

auxiliar de producció

guió *

edició/muntatge *

postproducció

animació

so

música

direcció de fotografia

operador de càmera

assistent de càmera

direcció d’art

maquillatge/vestuari

FITXA TÈCNICA DEL CURTMETRATGE
ficció no ficció

Woody & Woody

Jaume Carrió

Jesús Barrios

Natàlia Vicente

Mónica Sastre

Jaume Carrió, Laura Gost, Aline O. Tur, Miguel Ángel Santander

Jaume Fiol

Laura Gost

Jaume Carrió, Adri Bonsai

Tomavistes

Adri Bonsai, Tomeu Mulet

Rubén Pérez

Miquel Àngel Aguiló

Edu Biurrun

Carmen Alemany

Laura Sarabia / Angie Vallori
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PROTECCIÓ DE DADES
Les vostres dades personals seran usades per a la nostra relació i per a poder prestar-vos els nostres serveis dins de la legalitat. Així mateix, podran ac-

cedir a les vostres dades totes aquelles entitats que necessitin utilitzar-les per a proporcionar-vos els nostres serveis.
Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens hi obliguin les lleis aplicables. 
En qualsevol moment podeu dirigir-vos a l’Ajuntament d’Algaida per saber quina és la informació personal que tenim; rectificar-la, si fos incorrecta, i 

eliminar-la quan hagi finalitzat la nostra relació. També podeu requerir el traspàs de la vostra informació a una altra entitat (portabilitat). Per a demanar al-
gun d’aquests drets, haureu de remetre una sol·licitud per escrit a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI: AJUNTAMENT D’ALGAI-
DA, CARRER DEL REI, 6, CP 07210 ALGAIDA (ILLES BALEARS).

En cas que considereu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agencia Espanyola de Protecció 
de Dades (www.agpd.es).

durada *

any de producció *

actors i actrius *

sinopsis *

a premiscastellitx@ajalgaida.net

12 minuts

2017

Guiem Juaneda, Joan Maria Pasqual
Veu: Joan Pera

L'amor, la religió, la mort, el sexe... Són algunes de les angoixes vitals i 
cavil·lacions que preocupaven el director de 'Manhattan' i que segueixen 
interessant el Woody d'avui en dia. Un creador neuròtic i brillant; ara i 
aleshores. Un geni que, en realitat, només pot tenir un únic interlocutor a la seva 
alçada: ell mateix.
El curtmetratge d'animació 'Woody & Woody' pretén ser un modest homenatge 
a aquest gran cineasta novaiorquès, amb diàlegs frenètics impregnats d'ironia i 
enginy i uns dibuixos de traçat vibrant que semblen moure's a ritme de jazz.

ENVIAR PER
CORREU ELECTRÒNIC IMPRIMIR


