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sinopsi

La Molly Monstre és l’única filla d’en Popo i l’Etna Monstre. La seva vida 
transcorre en l’entorn familiar, jugant amb el seu millor amic, l’Edison, una 
joguina de corda que té vida pròpia. La Molly, però, està esperant l’arribada 
de “qui ja et pots imaginar”. La seva mare està ponent un ou dins de la pan-
xa perquè després el pare el covi. Per tal que el naixement es pugui dur a 
terme, els pares hauran d’anar a l’illa de l’Ou. La Molly és massa petita per 
acompanyar-los, però ella, decidida i valenta, emprendrà igualment aquest 
viatge que la durà lluny de casa per acabar reunint-se amb el pare, la mare i 
el seu nou germanet mini monstre. 

Fitxa tècnica

El regal de la Molly Monstre

direcció: Ted Sieger, Michael Ekblad 

i Matthias Bruhn. 

Producció: Alexandra Schatz i Josef Burri. 

Coproducció: Trickstudio Lutterbeck GmbH, 
Senator Film, Peacock Film, Sluggerfilm AB.

argument i guió: John Chambers 

Fotografia: Wolfram Spaeth 

so: Tilo Busch 



Què treballem

El regal de la Molly Monstre Material elaborat per

4

l’aventura de fer-se gran

• L’experiència d’esdevenir germana gran

• Aprendre dels canvis

Monstres que no fan por

• La tendresa dels monstres

• Les relacions entre els personatges

Un món de colors i cançons

• Un paisatge imaginari

• Una road movie musical
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Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació en valors 

• Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el 
llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació. 

• Iniciativa per dur a terme activitats i jocs, resolent les dificultats que es pu-
guin presentar mitjançant la pròpia actuació o demanant als altres l’ajuda 
necessària i acceptant petites frustracions.

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

• Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral, 
mostrant un progressiu increment del vocabulari relatiu al propi entorn i 
experiència, ús de frases simples i comprensió de variacions morfològi-
ques de gènere i nombre.

• Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-
se entendre i escoltant els altres.

• Record i relat d’experiències passades i relacionar-les amb situacions 
semblants o diferents.

• Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, can-
tarelles i jocs de falda i participar-hi de manera activa, seguint la tonada, 
reproduint el gest, etc.
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l’experiència d’esdevenir germana gran
La pel·lícula El regal de la Molly Monstre 
brinda als infants la oportunitat d’identifi-
car-se amb els sentiments que compor-
ta l’arribada d’un germà o una germana. 
El film retrata la suma d‘emocions que 
pot suposar l’arribada d’un nou mem-
bre a la família sempre des del punt de 
vista d’un infant. L’espectador/a sap des 
de l’inici del film que la Molly Monstre i 
els seus pares estan esperant l’arriba-
da d’un nadó, però no perquè hagi vist 
el moment en què la protagonista rep la 
bona nova, sinó perquè l’acció comença 
plantejant l’escenari previ al naixement 
d’aquest nou membre de la família.
  
La pel·lícula planteja un tema que és 
tractat en molta literatura dirigida als 
infants: el fet d’esdevenir germà o ger-
mana gran. Evidentment, aquesta situ-

ació representa un canvi important per 
l’infant que la viu, ja que el naixement 
necessàriament modificarà les coses, 
des d’un punt de vista pràctic o logístic i, 
sobretot, des d’un punt de vista afectiu. 
L’infant deixarà de ser l’única persona a 
la qual els seus pares dirigeixen l’aten-
ció i l’afecte i passarà a compartir la vida 
amb un altre/a; deixarà de gaudir d’ex-
clusivitat afectiva, ja que una altra perso-
na tindrà la mateixa relació de parentiu 
amb els pares. Aquest canvi pot desper-
tar pors, ja que és una situació desco-
neguda i es pot viure l’arribada de l’altra 
persona com una amenaça.

La Molly Monstre, però, viu l’espera des 
de la il·lusió, la intriga i la impaciència per 
a l’arribada de qui ella anomena “qui ja 
et pots imaginar”. La Molly es mostra en 
tot moment interessada en ser present 
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quan el nouvingut arribi, ja que té ga-
nes d’assumir el rol de germana gran. 
Tant és així que està cosint un gorret 
de llana per al seu futur germanet, per 
a regalar-li quan arribi.  Aquest gorret 
esdevé el símbol del caliu, l’escalfor, i 
la cura que la Molly està disposada a 
donar al nouvingut. 

El millor amic de la Molly, l’Edison, en 
canvi, viu l’espera des d’una altra pers-
pectiva que connecta molt clarament 
amb un dels sentiments que aquesta si-
tuació pot generar: la gelosia. L’Edison té 
por de perdre l’atenció d’aquella persona 
que estima, la Molly. Pensa que pot que-
dar substituït pel germà o germana que 
ha d’arribar. L’Edison mostra clarament 
enuig cada vegada que es parla del fu-
tur germà o germana o quan la Molly es 
prepara per viatjar cap a l’Illa de l’Ou. Ell 

projecta l’arribada d’aquest desconegut 
o desconeguda com una amenaça i viu 
l’espera en clau negativa.

aprendre dels canvis
Els dos personatges, doncs, represen-
ten dues possibilitats de reacció emo-
cional generades l’arribada d’un germà 
o germana. És a a dir, la Molly Monstre 
representa un exemple de tendresa, 
de compassió i de tranquil·litat excep-
cional. És una nena- monstre molt ma-
dura, valenta i amb una gran capacitat 
d’acceptar tothom. I en canvi, l’Edison 
representa una reacció molt comú com 
és la gelosia o l’enveja i la por a perdre 
l’atenció i l’afecte. 

Cal destacar que l’Etna i en Popo, els pa-
res de la Molly, són uns pares pacients, 
afectuosos i comprensius: fan un acom-
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panyament emocional a la seva filla. 
Tranquil·litzen a la Molly en tot moment, 
responent a les seves preguntes, l’in-
formen d’allò que succeeix i d’allò que 
és important que sàpiga per tal que 
visqui tot el procés de canvi de for-
ma positiva. Com a pares assumeixen 
la responsabilitat de ser transparents 
amb la seva filla per tal que afronti la 
nova situació de la forma més orgànica 
possible, sense necessitat de témer de 
res. En tot moment, li mostren el seu 
amor i la cuiden. 

Els pares de la Molly tan sols cometen 
un error: oblidar-se d’informar-la que 
no els podrà acompanyar a l’Illa de l’Ou 
perquè és massa petita, fet que des-

encadena el conflicte de la pel·lícula: el 
viatge en paral·lel de la Molly i l’Edison 
cap a l’Illa de l’Ou. Amb aquest viatge, la 
Molly Monstre experimenta el món sen-
se la tutela paterna, descobreix nous 
llocs i nous monstres i amb aquesta 
experiència amplia el coneixement del 
seu entorn i de si mateixa. 

El viatge acaba suposant que els pa-
res acceptin que la Molly Monstre els 
acompanyi a l’Illa de l’Ou. Lluny d’impo-
sar-li cap càstig per haver fugit de casa, 
els pares tan bon punt saben que la 
Molly ha marxat de casa, emprenen la 
recerca de la seva filla, desviant-se de 
la seva ruta prevista i quan la troben es 
mostren contents d’haver-la trobada.
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La pel·lícula es diu El regal de la Molly Monstre. Per què es diu així?
Parleu entre tots/es explicant què hi passa a la pel·lícula, quin és el regal 
de la Molly Monstre i, sobretot, per a qui és.

En un full, es proposa que cada nen/a dibuixi el regal de la Molly 
Monstre per al seu futur germanet: un gorro de llana. Tothom se’l pot 
imaginar de la forma i dels colors que vulgui. No cal que sigui igual 
que el de la pel·lícula.

Es pot fer un debat a classe, a través de preguntes senzilles sobre qui té 
germans o germanes i sobre qui no en té. Es pot preguntar si els germans 
o germanes són més petits o més grans, o bé si hi ha bessons a la clas·
se o a l’escola. Cadascú pot explicar detalls de la relació amb els seus 
germans o germanes: si es cuiden, si s’estimen, si juguen plegats, si es 
barallen, etc.

Pot ser interessant aprofitar si hi ha algun nen o nena de la classe que 
estigui esperant un germà o una germana per introduir el tema de la pel·
lícula. Es pot parlar, des d’aquesta situació concreta i propera, de com es 
pot sentir un/a nen/a a l’espera de l’arribada d’un germà o una germana 
que encara ha de néixer.

2

1
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A partir d’aquest debat, oralment, es posaran paraules als sentiments 
que experimenten dos personatges de la pel·lícula:

• Com se sent la Molly Monstre? Es poden usar aquests mots per descriu-
re com se sent: contenta, il·lusionada, impacient, amb ganes de conèixer 
el seu germanet, amb ganes de donar-li el seu regal, etc.

• I l’Edison, com se sent? Es poden usar aquests mots per descriure com 
se sent: trist, enfadat, gelós, amb por d’aquesta novetat que suposarà 
un canvi, etc.

Es pot aprofitar per parlar de la gelosia o de l’anomenat fred de peus: 
un sentiment de temor que tenen molts nens i nenes quan saben que 
tindran un nou germanet o germaneta. Es tracta de la por a deixar de ser 
estimat/da com a fill/ únic/a, a deixar de ser el centre d’atenció per part 
dels pares o mares.

De qui és aquest ou? Marca el personatge que l’ha perdut encerclant·lo. 
A partir d’aquesta activitat es pot explicar que nosaltres, els éssers hu·
mans, no naixem dins d’un ou, però que hi ha altres animals que sí que 
ho fan: les gallines, les tortugues, els peixos, els cocodrils, entre d’altres.

3
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la tendresa dels monstres
La literatura i el cinema ens tenen acos-
tumats i acostumades a presentar-nos 
els monstres com a éssers temibles, re-
lacionats amb les històries de por. Solen 
ser personatges que desitgen fer mal, 
que són pròxims a la bestialitat, que pre-
senten una forma contrària a l’ordre na-
tural i que, per això, se’ls tem. 

No és la primera pel·lícula que presenta 
els monstres des d’una altra perspectiva; 
hi ha altres històries en que els monstres 

es converteixen en companys d’aventu-
res dels infants, com és el cas de la pel-
lícula d’animació Monstruos, S.A. (2001) i 
de l’adaptació al cinema del clàssic mo-
dern de Maurice Sendack, Allà on viuen 
els monstres (2009). En la primera, una 
nena entra al món dels monstres i són 
dos monstres justament qui la protegei-
xen i en la segona, un nen de nou anys 
fuig de casa a la recerca de la Terra de 
les Coses Salvatges, habitada per una 
sèrie de monstres que l’acaben coro-
nant com el seu rei.

Fotograma d’allà on viuen els monstres (spike Jonze, 2009)
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A diferència dels films esmentats, a El 
regal de la Molly Monstre no hi ha ni 
nens ni nenes que es relacionin amb els 
monstres sinó que tots els personatges 
són no-humans. Aquests monstres però, 
no fan gens de por, ni protagonitzen una 
història terrorífica sinó que són afables, 
amorosos, extravagants i caòtics. A tra-
vés d’aquests personatges la pel·lícula 
permet fer una reflexió sobre com ens 
relacionem amb les altres persones que 
ens rodegen i que estimem.

les relacions entre els personatges
Al llarg de la pel·lícula, la Molly passa 
per diversos reptes i experiències que la 
fan créixer i l‘obliguen a arriscar-se per 
aquells a qui estima. Aquest procés tam-
bé afecta a l’Edison, que acaba accep-
tant el nadó, ja que se n’adona de com la 
Molly l’estima i el valora com a amic. La 
Molly en cap moment l’exclou de l’aven-
tura, sinó al contrari, quan el germà surt 
de l’ou, la Molly inclou l’Edison a la nova 
realitat i el presenta al germà acabat de 
néixer. L’Edison es redimeix de la seva 
actitud prèvia, caracteritzada per la seva 
tossuderia i enuig, teixint novament el 
gorret que havia fet la Molly com a regal 
i que s’havia desfet en un moment del vi-
atge. Aquest és el canvi que experimenta 
l’Edison al final del film: l’acceptació de la 

nova situació i l’abandonament de la reti-
cència al canvi.   La pel·lícula és, al mateix 
temps, una història sobre l’intercanvi, 
l’ajuda mútua i la corresponsabilitat. En 
el cas del naixement d’un nou fill mons-
tre és necessari que la mare monstre 
pongui l’ou i que el pari el covi. Es trac-
ta d’un treball en què les dues parts hi 
estan implicades, tal com passa en el 
cas dels pingüins. D’altra banda, en una 
seqüència del film, la Molly consola un 
petit monstre que plora. Com a conse-
qüència de la seva solidaritat, rep ajuda 
per creuar les Muntanyes Molt Molt Sal-
vatges. D’aquesta manera, el film propo-
sa el treball col·lectiu i la corresponsabi-
litat com a aspectes importants per a la 
bona convivència. 

El viatge de la Molly és un viatge d’apre-
nentatge i autoconeixement propi que 
es pot identificar amb les primeres eta-
pes de la vida dels infants. Es tracta 
d’una història d’aventures entretingudes 
i encantadores, narrades amb una narra-
tiva pausada i una atmosfera expressiva 
amb grans dosis d’humor. El film, doncs, 
aprofita l’atractiu dels monstres per nar-
rar una història de relacions entre per-
sonatges amb actituds humanes en què 
els vincles de respecte i estima predo-
minen per sobre de tot.
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La Molly Monstre s’estima molt la seva família. Es proposa preguntar les següents 

qüestions i amb una imatge de cadascun dels personatges crear un àlbum fami·

liar de la Molly Monstre. Que recordeu qui és qui a la família de la Molly Monstre? 

Qui és…

• la Molly Monstre? • el pare Popo?

• els oncles Alfredo i Santiago?

• la mare Etna?

• l’Edison? • I aquest, qui és?

Cadascú ara crearà el seu propi monstre. Els monstres poden ser tendres, com els 

del film de la Molly Monstre, o terrorífics, com els que apareixen en altres pel·lícules.

Per fer els monstres usarem papers de colors o retalls de revistes amb formes geo·

mètriques (cercles sencers, cercles partits per la meitat, quadrats, rectangles i trian·

gles). Amb la combinació de formes i colors diferents cadascú podrà crear les par·

ticularitats del seu monstre. Es poden fer retrats dels rostres o dels cossos sencers.

Un cop fets, es poden penjar a la classe per fer una exposició de retrats de mons·

tres tendres o terrorífics.

1

2
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Un paisatge imaginari
El món sensorial d’aquest viatge està 
farcit de colors cridaners, llampants que 
no es poden trobar a la natura. La repre-
sentació del paisatge no és realista sinó 
que pretén ser imaginària, fantasiosa, 
propera a l’imaginari dels somnis i de 
l’inconscient. 

Els personatges dels monstres tam-
bé són de colors extravagants i visto-
sos, que combinen i concorden amb els 
colors del paisatge que els envolta. El 
traç del dibuix és de línies clares i sen-
zilles, amb els contorns molt delimitats. 
Aquest tractament visual contribueix a 
crear una atomosfera de conte imaginari 
o de somni, on els infants poden reco-
nèixer elements molt presents en la ma-
joria d’expressions literàries o cinemato-
gràfiques infantils.  Però d’altra banda, la 
pel·lícula també resulta original i diferent 
degut a d’altres aspectes que tenen a 
veure amb la posada en escena. 

La representació dels espais domès-
tics, per exemple, és molt particular: la 
família de la Molly viu en una llar sense 
parets, en un espai completament obert. 
Els personatges viuen al capdamunt de 
muntanyes o turons en els quals hi tenen 
instal·lades les diverses parts de la casa, 
cadascuna d’elles amb alguns elements 
clarament identificables: el lavabo amb 
el vàter, la cuina amb la pila de plats per 
rentar o l’habitació amb el llit on dormir i 
la làmpara que apaguen quan se’n van a 
dormir, entre d’altres. 

Una road-movie musical
La revista de cinema Abus de ciné de-
fineix aquest film com una “road-movie 
per a infants de 3 anys amb els valors 
de solidaritat i gentilesa com a far.” Ro-
ad-movie perquè el film retrata un viat-
ge amb totes les seves fases. Aquesta 
l’aventura és, a la vegada, el viatge ini-
ciàtic de la protagonista, en el què aprén 
els valors de la solidaritat, del treball col-
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laboratiu, i de l’importància d’apreciar 
les relacions d’estima i respecte mutu. 
La Molly amb aquest viatge creix, es fa 
gran i madura com si es tractés d’un ritu 
de passatge.

Sobre aquest teló de fons, en la posada 
en escena d’aquesta pel·lícula s’hi suma 
un altre element molt particular: les can-
çons. Algunes de les seqüències més 
representatives del film s’expressen a 
través del llenguatge musical. Alguns 
dels personatges canten una cançó per 
a narrar el que els succeix i com se sen-

ten. Aquest aspecte afegeix un altre for-
ma d’interpretació que permet que els 
infants puguin relacionar-se d’una altra 
manera amb la pel·lícula aixó com treba-
llar la dimensió rítmica i motriu. 

Es tracta, doncs, d’una proposta cinema-
togràfica no gaire comuna, atrevida, di-
rigida a un públic que disposa de pocs 
continguts propis en la gran pantalla i 
que permet obrir una finestra a un uni-
vers poc convencional i molt ric en de-
talls i tendresa que pot resultar molt es-
timulant als infants més menuts. 
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Es proposa treballar sobre aquestes cançons del film: aprendre-les i can·
tar·les junts en cercle. La primera, pot servir per parlar de viatges i dels 
mitjans de transport: en aquest cas del tren, tot i que a la pel·lícula hi apa·
reixen altres vehicles o mitjans de transport. 

1
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road-movie: La pel·lícula de carrete-
ra o road movie és un gènere cinema-
togràfic amb un argument que es de-
senvolupa al llarg d’un viatge. Es tracta 
d’un gènere que és hereu de la tradició 
literària del viatge iniciàtic, que es re-
mutnta fins a la Odissea d’Homer i que 
combina la metàfora del viatge amb la 
creació d’una identitat.
 
Posada en escena: Concepte d’origen 
teatral que prové del terme francès mi-
se-en-scène (posar en escena una ac-
ció). En relació amb el cinema s’utilitza 
per expressar el control del director o 
directora sobre tot allò que apareix a la 
imatge, és a dir, descriu la forma i com-
posició dels elements que apareixen en 
l’enquadrament. La posada en escena 
inclou tant aquells aspectes del cinema 
que coincideixen amb el teatre (deco-
rats, il·luminació, vestuari, elecció, movi-
ment i comportament dels personatges) 

com els aspectes més propis del cine-
ma (moviments de càmera, escala i mida 
dels enquadraments, etc.)

ritme: Repetició o patró regular en el 
temps produït per l’ordenació d’ele-
ments sonors. Guarda una relació ínti-
ma amb la durada d’un so o una com-
posició de sons.  

Escenari: És el lloc cinematogràfic on 
succeeix alguna de les escenes de la 
pel·lícula. A diferència de la localització, 
aquest lloc no existeix de debò, sinó que 
es crea per tal de filmar-hi. 

Cinema musical: Gènere cinematogrà-
fic en què s’inclouen cançons cantades 
pels personatges i que sovint afecten 
el desenvolupament de la narració, tot i 
que no sempre. Aquestes cançons solen 
estar coreografiades i ballades.


