
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  

 

Martina i la festa d’aniversari 
Circleen – ost og kaerlighed 
 
Direcció: Jannik Hastrup  

País: Dinamarca 

Any: 2000 

Direcció de Producció: Marie Bro 

Argument i  guió: Hanne Hastrup, Jannik Hastrup 

Animació: Karin Nilsson, Asta Sigurardottir, Ingeborg Faber, Anders Madsen 

Música: Hans Henrik Ley 

Durada: 61 minuts  

Recomanada a partir de 3 anys 
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Sinopsi 
 

La Martina i els seus companys ratolins, Ignasi i Frederic, viuen 

tranquil·lament a la ciutat, dalt d’un balcó ple de geranis. Un dia 

decideixen organitzar una festa de no-aniversari i surten al carrer a 

buscar tot el que necessiten. Mentre passegen, coneixen la Mília, una 

ratolina miop que, obligada pel seu pare, va en busca de formatge.  

Aprofitant que és el seu aniversari, decideixen dedicar-li la festa, però, 

quan l’Ignasi l’acompanya a casa, descobreix que el seu pare no la deixa 

sortir si no és per buscar menjar. Gràcies a l’amistat i a la companyonia 

dels seus nous amics la Mília podrà celebrar el seu aniversari i reconciliar-

se amb la seva família. 

 

Comentari 
 

Els nostres petits protagonistes han anat superant cada dia, a la ciutat, 

tota mena d’impediments físics amb els que s’han topat a causa de la 

seva mida: són tan menuts que per accedir als llocs han enginyat uns 

trucs tan curiosos com pujar al balcó on viuen amb un globus. 

La història de Martina i els Ratolins mostra la voluntat d’explorar el món 

dels més petits. És el moment d’acostar-se a les dificultats amb la què es 

troben aquells que pateixen una discapacitat física, així com d’aproximar-

se als problemes que esdevenen arran dels maltractaments familiars. 

Plantejant sempre els temes de fons com a clau d’humor, la ciutat 

aquesta vegada se’ns presenta com un espai de lluita constant. Encara 

que sembla que en aquesta ciutat tothom hi té cabuda, a mesura que 

avança la pel·lícula ens adonem que les ciutats no estan preparades ni 

són prou segures per als més menuts, i sobretot per aquells que tenen 

una discapacitat física. 


