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SINOPSI  

La Basia té cinc anys i viu a la ciutat amb els seus pares, el seu germà i un amic de 

peluix. De vegades, com qualsevol infant de la seva edat, s'enfronta a grans 

problemes i ho fa amb intel·ligència, curiositat i un particular sentit de l’humor. Veure 

el món des dels seus ulls és una descoberta constant i una aventura extraordinària. 

L’arribada d’un nou germanet, una excursió al zoo en plena onada de calor, fer una 

amiga a l’escola, anar d’acampada o rebre la visita dels avis estant malalta són els 

episodis de la seva vida quotidiana que podrem observar sota la seva perspicaç 

mirada captivadora i el seu humor brillant. 

 

 

 

 

 



COMENTARI  
Basia és una adaptació cinematogràfica de l’heroïna creada 

per Zofia Stanecka i Marianne Oklejak que ja compta amb 

una trentena de llibres editats a Polònia i un gran èxit entre 

els joves lectors. Els directors de la pel·lícula han mantingut 

l’estil del dibuix i la curiositat i el sentit de l'humor tan 

característic de la protagonista, que cada dia aprèn una cosa 

nova. El públic català que hagi crescut amb en Teo i les 

seves aventures segur que trobarà semblances amb aquesta nena entremaliada! 

La Basia, com qualsevol criatura, utilitza els matisos de la 

imaginació, gràcies als quals experimenta aventures 

extraordinàries, de vegades fins i tot sense moure's de la 

seva habitació i intenta resoldre els seus problemes, però 

sempre amb el suport intel·ligent dels adults. Els valors 

educatius com tenir cura dels altres, la defensa del més 

feble, gestionar les expectatives, l’estima per la gent gran o 

el poder de la imaginació estan ocults a la història sota una forma enginyosa i 

lleugera.  

Una narració tranquil·la i rítmica on qui mou l’acció és el temperament de la Basia, 

que fa que s’esdevinguin girs expressius de forma intel·ligent i divertida alhora. 

Una mirada innocent i profunda vers el món d'una nena de cinc anys que es 

guanyarà els cors de molts espectadors i espectadores. 



Els directors  

Marcin Wasilewski i Łukasz Kacprowicz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundadors i codirectors del Grupa Smacznego, han dirigit conjuntament les sèries 

d’animació Grand banda (2014-2016), Mami fatale (2011-2018), molt valorades al 

mercat europeu o Harry and Toto (2008) a més d’alguns curtmetratges infantils 

animats com Lost senses (2013) que ha guanyat premis en festivals internacionals. 

 

La Productora  
Grupa Smacznego 

El Grupa Smacznego és un dels estudis d'animació més actius i innovadors de 

Polònia. Funciona des de fa més de 12 anys i està especialitzat en animació 2D. 

L’estudi compta amb més de 30 artistes: directors, animadors, il·lustradors, editors i 

compositors. El 2016 va ser finalista al premi del Productor Europeu de l'Any. 



PREMIS  
 

 Premi International Young Audience Festiwal Ale Kino (Poznan 2016) 
 

 Premi a la millor animació de l’Associació Polonesa d’Animació per l’episodi 
“La Basia i l’onada de calor al zoo” 

 
 Segon premi en la categoria preescolar de l’O!PLA 2017 

 
 Primer premi en la categoria infantil al 3rd International Animation Film 

Festival (Gdansk 2017) 
 
 
Presència a festivals: 
 

 Annecy 2016, en la categoria de sèries de televisió 
 

 TrickFilm Stuttgart 2017 
 

 Tarnowska Nagroda Filmowa 2017 
 

 KAFF, 10th Festival of European Animated Future Films and TV-Films 
(Węgry) en el programa no competitiu, 2018 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pack Màgic és una distribuïdora de cinema infantil enfocada en la difusió de 
pel·lícules i altres recursos audiovisuals que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació 
emocional i la transmissió de valors socials i culturals.  
 
Les pel·lícules que formen part del catàleg de Pack Màgic estan adreçades a nens i 
nenes d’entre 2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada en català i amb 
subtítols per tal de fomentar la lectura entre els espectadors i espectadores més petits, 
així com per a fer-les accessibles a infants amb dificultats auditives. 
 
 
A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules recents, provinents de cinematografies es-
pecialitzades en cinema infantil i d’animació, com títols clàssics que van ser populars 
entre altres generacions.  
 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lícules adients a les característiques, 
capacitats i sensibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora materials de pro-
moció concebuts per incentivar la curiositat sobre cada títol i fomentar el gust per les 
pel·lícules i per anar al cinema des de la infància.  
 

 


