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PARAULES DE LA DIRECTORA

<<Em van recomanar el llibre de Frida Nilsson i de seguida em vaig enamorar de la història. Hi vaig 
veure un gran potencial, sobretot per fer-ne un film d’animació, en què el món es pot adaptar i dibuixar 
d’una manera diferent. Vaig trigar tres anys a fer aquesta pel·lícula, en col·laboració amb un equip 
fantàstic de Suècia, Noruega i Dinamarca. 

Crear i dirigir un film de dibuixos és com fer un collage en moviment, en què el disseny, l’animació, la 
música i les paraules es transformen de mica en mica en imatges en moviment.>>

Linda Hambäck

ESTRENA 21 DE GENER DE 2022
RECOMANADA A PARTIR DE 6 ANYS

SINOPSI CURTA

La Jana ha viscut tota la vida en un orfenat fins que un dia arriba una goril·la i l’adopta. 
Necessita un temps per acostumar-se a viure amb la seva nova mare, però tot just quan 
les coses comencen a anar bé, les autoritats municipals posen en perill aquesta relació.

SINOPSI LLARGA

La petita Jana és molt alegre i té moltíssimes ganes que l’adoptin. L’adopti qui l’adopti, 
ella estarà contenta, sempre que l’estimi només a ella. Tot i que quan una possible mare 
arriba a l’orfenat conduint una tartana, es queda estupefacta perquè quan s’obre la porta 
del cotxe... en surt una goril·la! La Jana no té clar si vol marxar amb un primat gegant i 
malgirbat, però ben aviat, la nena i la goril·la obliden les seves diferències físiques. Podrà 
sobreviure aquesta relació tan bonica a les pressions d’un treballador municipal que està 
obstinat a separar-les?

Aquesta adaptació animada de The Ape Star, la guardonada novel·la de Frida Nilsson, 
parla de les persones que sembla que no encaixen i d’una manera d’estimar diferent.

Suècia, Noruega i Dinamarca, 2021, 75 min.

Basada en el llibre “La estrella de los simios” de Frida Nilsson

Una pel·lícula de LINDA HAMBÄCK



JANA
La Jana és una nena de 8 anys que ha crescut a l’orfenat La 
Ginesta.
És alegre, intel·ligent, curiosa i bona companya. Li agrada fer volar 
estels amb el seu amic Aron, i s’esforça per aprendre a anar en 
bicicleta. Malgrat que cau sovint sempre torna a provar-ho.
La seva vida canvia quan la Goril·la visita el centre i decideix 
adoptar-la. La Goril·la es converteix en la seva mare, amb qui 
hauran de superar alguns entrebancs per estar juntes.

GORIL·LA
La Goril·la viu a la deixalleria de la ciutat, on ven productes de 
segona mà que la gent ja no necessita. És una bona venedora i fa 
grans descomptes a les persones que tenen menys diners.
Fa molts anys que somia ser mare i per això visita l’orfenat La 
Ginesta, on coneix la Jana.
És vegetariana. És una lectora audaç i té fins a 3.000 llibres a casa! 
És culta i té bona memòria, tot i que sovint ha de suportar els 
prejudicis de la gent que se’n riuen d’ella o li tenen por pel seu 
aspecte.
Li agraden molt les històries d’aventures de Charles Dickens, però 
mai hagués imaginat que el seu propi relat seria una gran història!
L’estrella dels simis la guia en la seva croada!

TORD
En Tord Morter és un empleat municipal que té l’ambició de 
crear el parc aquàtic més gran d’Europa. 
Per fer realitat la seva empresa necessita fer fora la goril·la de 
la deixalleria i fer-se amb el terreny. Per pressionar la goril·la 
no dubta a amenaçar-la de separar-la de la Jana, la seva filla 
adoptiva.

GERDA
La Gerda regenta l’orfenat la Ginesta, on té cura de les criatures 
que hi viuen temporalment a l’espera de ser adoptades.
És una dona respectuosa i que transmet afecte i estima als nens i 
nenes, donant-los confiança en si mateixos i mateixes.

GIOVANNI
S’encarrega del manteniment de La Ginesta, l’orfenat on la Jana hi viu des de fa 8 anys. Els 
nens i nenes com la Jana i l’Aron l’aprecien molt perquè els ajuda i amb ell aprenen un munt  
de coses,

GUSTAU
És el propietari de la llibreria de vell on la Goril·la compra els seus 
llibres i fa els seus encàrrecs. La Goril·la és una client assídua i 
tenen una relació molt afable.

PERSONATGES

ARON
És amic i company de la Jana a La Ginesta. Comparteixen jocs i 
confidències i tenen cura l’un de l’altre.



“EM FASCINA L’ART QUE DESAFIA L’OBSERVADOR”

Linda Hambäck

Quan vaig llegir el llibre de Frida Nilsson, 
de seguida em vaig enamorar de la història 
perquè d’alguna manera és universal però, 
al mateix temps, és molt singular, i em va 
encantar el ritme de la narració. Aquesta 
història sobre una nena i una mare és directa 
i enginyosa.

UN APUNT AUTOBIOGRÀFIC

Que jo sigui adoptada sempre ha fet que em 
pregunti qui podrien haver estat els meus 
pares. Tot i que mai d’una manera dramàtica. 
Suposo que això és perquè he tingut la 
sort de tenir uns pares meravellosos que 
m’estimaven molt. Però, al mateix temps, 
el fet que jo sigui adoptada segurament 
m’ha donat aquesta capacitat d’imaginar-
me un altre món. No sé com explicar-ho en 
paraules, però des que tinc memòria, sempre 
he pensat que tot és possible, i sempre he 
sentit que tenia la llibertat de buscar els meus 
orígens si hagués volgut. Per això trobava que 
era molt important que el personatge de la 
Jana s’interessés per la goril·la i pensés que 
l’esperaven un munt d’aventures amb ella. I 
sí, la vaig dibuixar amb trets asiàtics perquè 
s’assemblés a mi.

Estic convençuda que qualsevol infant estaria 
molt content de tenir-la com a mare. Encara 
que el missatge més important que es vol 
donar aquí és que, siguis qui siguis, sempre 
seràs un bon pare o una bona mare si estimes 
la teva criatura i fas tot el que sigui possible 
per aquesta relació.

DONAR VIDA ALS PERSONATGES

Normalment trigo mesos, o fins i tot anys, a 
visualitzar l’univers nou que crearé. És la part 
més delicada i complicada del procés de creació 
d’una obra cinematogràfica. Per aglutinar-ho tot, 
s’ha investigar per arribar a definir com serà el 
nou món, com es desenvoluparà, qui hi viurà i 
com actuaran els personatges, a més d’haver 
de decidir com parlaran i com caminaran. De 
quins colors serà aquest món nou? Tot el procés 
és un assaig i error. Al nostre dissenyador de 
producció li vaig fer ballar el cap. És una barreja 
de curiositat i frustració combinada amb un 
punt de tossuderia.

M’agradaria traslladar la idea que és molt 
important estar obert a noves aventures, ja que 
aquestes es poden trobar a qualsevol lloc. S’ha 
d’aprofitar el moment. A més d’aquests valors, 
també espero haver aconseguit que els més 
petits s’ho passin bé, i que la pel·lícula els agradi 
tant com em va agradar a mi fer-la.

A mi sempre m’ha agradat l’animació 2D, trobo 
que la 3D és massa tècnica. També m’interessa 
molt l’art i considero que l’animació 2D combina 
fantàsticament bé els personatges pintats a 
mà i el disseny d’uns fons preciosos. El resultat 
és entenedor i em facilita la feina, encara que jo 
no sigui qui fa les animacions. Pel que fa l’estil, jo 
prefereixo un acabat una mica més imperfecte 
que no pas que quedi tot impecable. Sempre 
m’ha fascinat l’art que desafia l’observador, com 
ara les obres de Giacometti, David Hockney i 
Louise Bourgeois, entre d’altres.

Linda Hambäck

Directora i productora

Nascuda l’any 1974, la directora sueca Linda Hambäck és fundadora i directora de la productora 
LEE Film. Dirigeix films infantils d’animació i el seu primer llargmetratge, també distribuït per 
Pack Màgic, Gordon i Paddy, va ser àmpliament distribuït. Es va estrenar al Festival de Cinema 
de Berlín l’any 2018. 

La meva mare és una goril·la és el seu segon llargmetratge. Anteriorment havia produït diversos 
curts que ja havien tingut molt bona acollida. 

BIOGRAFIA

FILMOGRAFIA DE LA DIRECTORA:

La meva mare és una goril·la (2020)

Gordon i Paddy (2017)

Bajsfilmen (2016)

Tänk om… (2014)

Fighting Spirit (2013)

Fotografia: Anna Simonsson

https://www.packmagic.cat/films/gordon-i-paddy/
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LES PRODUCTORES

LEE FILM és una productora independent que produeix films i sèries de televisió d’animació per 
als espectadors més petits i documentals per als espectadors adults. LEE Film crea i produeix 
peces audiovisuals pròpies i també n’adquireix d’altres empreses. Linda Hambäck va fundar LEE 
Film l’agost de 2011 i des de llavors ha produït diversos films d’animació i sèries de televisió. L’any 
2018, l’aclamat film Gordon i Paddy, distribuït per Pack Màgic, va entrar en competició a la cate-
goria Generation de la Berlinale.

A Suècia, LEE Film ocupa un lloc destacat en la producció de cinema d’animació per als infants 
més petits. Els seus films s’estrenen simultàniament a la gran pantalla i a la televisió i les produc-
cions de LEE Film sovint són la primera experiència en una sala de cinema dels infants d’aquest 
país escandinau.

MIKROFILM és una productora oscaritzada amb seu a Oslo i un estudi especialitzat en animació 
2D que, des del 1996, experimenta amb noves formes d’expressió visual. L’empresa té una llar-
ga trajectòria en la creació de curts independents, i també de llargmetratges. Mikrofilm és una 
productora d’autor que sempre cerca una visió artística original. Actualment està treballant en 
un llargmetratge titulat Titina.

NØRLUM desenvolupa i produeix històries originals en mons diversos a través de films d’ani-
mació i altres estils. Treballa amb col·laboradors internacionals, tant en produccions com en 
coproduccions, i es centra sobretot en la qualitat artística i les històries. Nørlum ha coproduït La 
cançó del mar, que va ser nominada als Oscars, i les recentment guardonades El sostre del món 
i Calamity. És especialista en cinema familiar de gran qualitat per al mercat internacional.

DOCKHUS ANIMATION és un estudi situat a Trollhättan, a Suècia, que produeix films d’animació 
per al cinema i sèries de televisió destinades a un públic infantil i juvenil. Des de la seva fundació 
l’any 2005 Dockhus s’ha convertit en una peça clau del sector del cinema d’animació a Suècia i 
les seves produccions són conegudes per la seva gran qualitat artística i creativa i la importàn-
cia de les seves històries. La seva col·laboració estable amb LEE Film va començar l’any 2008 i 
junts han creat una gran quantitat de pel·lícules d’animació.
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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’anima¬ció, 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. 


