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APUNTS DEL GUIONISTA: PETER ARRHENIUS 

<<A primera vista, La Mama Muu torna a casa és una història sobre què passa entre dos grans 
amics, la Mama Muu i el Corb, quan algú altre arriba a la granja, la Cigonya. Però també és una 
reflexió filosòfica sobre què fa que ens sentim a casa. Una llar és el lloc en què vivim, o bé és alguna 
cosa més?>>

Peter Arrhenius

La Mama Muu torna a casa és una pel·lícula basada en els llibres i cançons sobre Mamma Moo 
and the Crow creats per Jujja i Tomas Wieslander amb il·lustracions de Sven Nordqvist i el guió 
de Mamma Moo and the Crow out in the world de Jujja Wieslander.
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SINOPSI CURTA

El dia que una cigonya viatgera arriba a la granja, la Mama Muu es planteja una pregunta: 
“On és casa meva realment?” Com pot saber del cert que el seu prat i la granja on viu 
són realment casa seva? Podria ser que hi hagués algun altre lloc encara millor en la 
immensitat del món? El Corb intenta explicar a la seva amiga que no sempre es viu millor 
als camps dels altres. Però a vegades un s’ha de perdre per tornar a trobar el camí cap a casa.

SINOPSI LLARGA

Quantes aventures es poden viure arreu del món? I a una granja? La Mama Muu torna a 
casa és una història dolça i commovedora sobre l’amistat i sobre trobar el nostre lloc al 
món.

La Mama Muu és una vaca que no s’avorreix mai. En lloc de jeure a un prat, prefereix 
provar coses noves, com fer la vertical, anar en monopatí o fer submarinisme! Cada dia viu 
un munt d’aventures amb el seu amic fidel, el Corb, que sempre l’acompanya. Un dia, una 
cigonya viatgera arriba a la granja i capgira la vida ordenada dels seus habitants.

Inspirada per les històries de terres llunyanes, la Mama Muu decideix marxar de la seva 
parcel·la i emprèn un llarg viatge. Hi ha un munt de coses per veure! Però el Corb no 
comparteix el seu entusiasme, i no vol anar enlloc. Això posa a prova la seva amistat, 
perquè la Mama Muu vol trobar una resposta a una pregunta important: On és casa nostra 
i com sabem que ho és? La resposta, així com l’aventura i la diversió, són ben a prop.

Suècia, 2021, 63 min.

Basada en els llibres i cançons sobre Mamma Moo and the Crow creats per 
Jujja i Tomas Wieslander amb il·lustracions de Sven Nordqvist

Una pel·lícula de CHRISTIAN RYLTENIUS



MAMA MUU
La Mama Muu és una vaca molt curiosa i inquieta que té un 
gran esperit emprenedor. Viu en una granja ubicada en un 
entorn natural muntanyós. En aquest espai hi conviuen altres 
vaques, gallines, galls i un corb. 
La Mama Muu no s’avorreix mai. En comptes de jeure al prat 
prefereix experimentar i descobrir coses noves: ha après a 
nedar, li agrada enfilar-se als arbres com ho fa la canalla del 
granger, anar en monopatí o fer submarinisme. Res no sembla 
aturar-la. Al contrari, l’arribada d’una cigonya la inspira a voler 
descobrir el món. És per això que decideix acompanyar-la en 
el seu viatge migratori. La Mama Muu pensa que potser hi ha 
d’altres llocs on també es pot viure bé... i vol descobrir-ho.

CORB
El Corb és el fidel amic de la Mama Muu i conviu amb ella i la 
resta d’animals a la granja.
És una mica poruc, de caràcter esquerp i força conservador, 
encara que en el fons actua de bon cor. 
A diferència de la seva bona amiga, al Corb no li agrada mullar-
se ni viatjar, més aviat ha viatjat poc, malgrat que presumeix 
de conèixer món.
Quan la Cigonya arriba a la granja se sent desplaçat i ho viu 
amb certa gelosia i desconfiança. El seu temor a que les coses 
puguin canviar fa que s’inventi algunes coses de la seva vida i 
intenta fer fora la cigonya amb algunes mentides.
Al Corb li costa entendre que la Mama Muu no tingui prou amb tot el que tenen a la granja i és 
capaç de construir un tobogan aquàtic gegant per ensenyar-li a la seva amiga que qualsevol 
cosa que vulgui la poden tenir o crear a la mateixa granja. I això que a ell no li agrada l’aigua!
Quan la Mama Muu decideix marxar de viatge el Corb intenta convèncer-la perquè es quedi 
allà on pertany i que es comporti com una vaca normal, però la Mama Muu no és com les altres 
vaques de la granja i decideix emprendre l’aventura amb la Cigonya. La Mama Muu necessita 
saber si hi ha altres llocs que es poden convertir en casa seva, llocs que encara no ha visitat mai.

CIGONYA
La Cigonya és una au migratòria que viatja deixant enrere 
l’hivern: ha recorregut molts països i es considera una mica 
de tot arreu. 
La Cigonya arriba a la granja volant des del sud d’Àfrica. 
Gràcies als seus viatges ha viscut anècdotes diverses i ha 
après moltes coses.
A diferència del Corb la Cigonya és simpàtica, divertida i li 
agrada fer broma. Un dels seus lemes és: si es vol, es pot. Així 
que, quan decideix quedar-se a viure a la granja, no dubta a 
instal·lar-se a casa del Corb, on amb les seves llargues potes 
constantment xoca amb les coses i les tira a terra.

A la Cigonya li agrada posar sobrenoms a la gent que li cau bé. Ho fa de forma afectuosa. A la 
Mama Muu l’anomena Mama Buu i Muusi. I al Corb li posa el nom de Corborinet.
Tot i sentir-se a gust a la seva nova llar i valorar els beneficis de tenir una casa, la Cigonya no 
pot evitar que li tornin les ganes de marxar. La seva naturalesa migratòria s’imposa i emprèn 
un nou camí, aquesta vegada acompanyada de la Mama Muu que, atreta per les seves 
històries, decideix embarcar-se en l’aventura. La Cigonya està acostumada a volar als llocs 
pel dret, però amb la Muusi ara més aviat sembla un viatge vaca-cional. I amb tantes coses 
que hi ha per veure al món, fa falta molta paciència per viatjar amb algú amb tanta curiositat 
com la Mama Muu.

PERSONATGES

ESC 92. EXT. BOSC - DIA

CIGONYA
Què fas ara, Muusi? No podem tornar a parar.

No, no seguis. No, no, no, no.

MAMA MUU
És esgotador això de viatjar per tot el món.

CIGONYA
Per tot el món? Però si encara no hem anat enlloc.

MAMA MUU
I tant que sí. Hem arribat fins aquí. I a mi ja m’està prou bé.

CIGONYA
D’acord, d’acord. Ens aturem aquí. Però demà hem de fer més tros que 

el que hem fet avui per arribar fins aquí.

MAMA MUU
Tan important és anar-hi? Cal realment?

CIGONYA
Clar que sí. Es tracta d’això.

MAMA MUU
Em pensava que es tractava de veure el món. Com se suposa que ho hem 

de fer si anem tot el dia amunt i avall?

      CIGONYA 
Tens dos ulls, oi? Doncs estàs veient el món constantment. Mira, el 

món, el món, el món.

MAMA MUU
Això no és veure el món.

La Mama Muu té un amic fidel amb qui comparteix les seves aventures, el Corb. Malgrat que 
no tenen moltes coses en comú comparteixen una bonica amistat que es posarà a prova amb 
l’arribada de la Cigonya, una au migratòria que despertarà admiració i recel d’aquest parell.

Diàleg extret d’un fragment de la pel·lícula



QUÈ FA QUE ENS SENTIM A CASA?, NOTES DEL GUIONISTA

Peter Arrhenius, 11/02/2021

Primer de tot coneixem la Mama Muu i el 
Corb en el seu dia a dia. Trobem la Mama Muu 
de cap per avall perquè ha intentat pujar a un 
arbre per gronxar-se amb les potes, però el 
Corb l’ha d’ajudar a baixar. El Corb, fidel a la 
seva personalitat, sospira i demana a la Mama 
Muu si podria intentar comportar-se com una 
vaca normal alguna vegada a la vida.  “Ho 
podria intentar, però no és gaire divertit...”

Llavors la Mama Muu es troba la Cigonya, que 
està construint un niu a la granja. Les cigonyes 
són aus migratòries, i aquesta que acaba 
d’arribar ha vingut volant des del sud d’Àfrica. 
A la Mama Muu li encanta escoltar històries 
dels llocs i dels paisatges tan fascinants que 
la Cigonya s’ha trobat al llarg del camí. El Corb 
se sent amenaçat per aquesta nouvinguda 
que acaba d’arribar, i no li fa cap gràcia. A més, 
diu que ja tenen tot això i més a la granja on 
viuen. Que és la seva llar.

“Què és aquesta llar de què parles?”, pregunta 
la Cigonya. Les aus migratòries no estan 
familiaritzades amb aquest concepte. El Corb, 

que d’això en sap un niu, ensenya casa seva a 
la Cigonya. Però l’orgull inicial es converteix en 
desesperació quan la Cigonya vol compartir 
aquest sentiment de llar i vol viure amb ell. Al 
Corb li costa molt dir que no a la Cigonya.

I per demostrar que a casa hi tenen tot el que 
necessiten del món, el Corb construeix un 
tobogan d’aigua per a la Mama Muu. Com que 
al Corb no li agrada gens mullar-se, no s’hi 
llança. En canvi, la Cigonya s’ho passa d’allò 
més bé al tobogan amb la Mama Muu. El Corb 
es desespera encara més quan veu com es 
diverteixen juntes. I considera que ha de fer 
alguna cosa per separar-les i no perdre la seva 
gran amiga. Encara que hagi d’exagerar. O, fins i 
tot, dir alguna mentida…

A primera vista, La Mama Muu torna a casa és 
una història sobre què passa entre dos grans 
amics, la Mama Muu i el Corb, quan algú altre 
arriba a la granja, la Cigonya. Però també és una 
reflexió filosòfica sobre què fa que ens sentim 
a casa. Una llar és el lloc en què vivim, o bé és 
alguna cosa més?

Christian Ryltenius

Director

Christian Ryltenius va iniciar la seva carrera professional en el món de l’animació amb la pel·lícula 
sueca Viatge a Melònia (1989), film que Pack Màgic ha distribuït. Des de llavors ha treballat a 
Alemanya, a Anglaterra i a Àsia.

L’any 2004 va fundar la productora d’animació sueca Sluggerfilm i va dirigir la trilogia de Bamse 
(2011-2018), la sèrie de llargmetratges d’animació més reeixida de la indústria cinematogràfica 
sueca. El 2020 va estrenar Pelle Svanslös. A més, també va treballar com a director d’animació a 
Metropia (2009), de Tarik Saleh. 

BIOGRAFIA

FILMOGRAFIA DEL DIRECTOR:

Metropia (2009), com a director d’animació

Trilogia de Bamse (2011-2018)

Pelle Svanslös (2020)

https://www.packmagic.cat/films/viatge-a-melonia/
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LES PRODUCTORES

La Mama Muu torna a casa és una producció de SF Studios Production AB en coproducció amb 
Sveriges Televison AB, FILM I SKÅNE i SLUGGERFILM.

SF Studios
Al llarg de més de 100 anys SF Studios ha estat un estudi de cinema i televisió nòrdic líder que 
ha produït algunes de les pel·lícules més emblemàtiques del cinema i ha treballat amb alguns 
dels talents més grans de la indústria, com Ingmar Bergman, Ingrid Bergman i Greta Garbo.

Actualment treballa a tots els països nòrdics i compta amb una unitat de producció internacio-
nal amb seu al Regne Unit. Els seus serveis inclouen la producció de llargmetratges i sèries de 
televisió i la distribució de contingut a cinemes, a través d’entreteniment a la llar i el servei de 
transmissió digital SF Anytime als països nòrdics.

També és un distribuïdor internacional de contingut de cinema i televisió representat a nivell 
mundial per REinvent Studios.

Sluggerfilm
Slugger Film AB és una productora independent especialitzada en animació en tots els formats 
i tècniques.

L’empresa va ser fundada l’any 2004 per Christian Ryltenius i Michael Ekblad. Ambdós socis 
compten amb una trajectòria llarga i distingida dins de la indústria de l’animació. Han dirigit, 
supervisat, produït i animat diversos llargmetratges internacionals, sèries de televisió i curtme-
tratges independents.

Algunes de les produccions més conegudes són Karlsson de les teulades, un clàssic recuperat 
i distribuït per Pack Màgic, Momo, Wildlife, Captain Bluebear, Pippi Longstocking, Bjorn Bear, De-
rrik, Werner, Ferngully, Space Jam, Max and Moritz i El regal de la Molly Monstre, distribuïda també 
per Pack Màgic.

Slugger Film s’ha centrat des dels seus inicis, l’any 2004, en les coproduccions dins del mercat 
europeu i s’ha convertit en un dels estudis d’animació líders a Escandinàvia.

SVT 
Sveriges Television, més coneguda pel seu acrònim SVT, és l’empresa de televisió pública de 
Suècia. Va ser fundada el 1956 amb el seu nom actual i des de l’any 1979 està separada de la 
ràdio pública, Sveriges Radio.

Film I Skåne
Film i Skåne es va formar l’any 1995 i, des del 2009, ha estat una de les quatre filials del Business 
Region Skåne Group, el qual promou el creixement i el desenvolupament de la indústria cine-
matogràfica de la regió. També fomenta programes per al desenvolupament de talent i actua 
com a coproductor de cinema i televisió.

Producció de SF Studios Production AB en coproducció amb Sveriges Televison AB, FILM 
I SKÅNE i SLUGGERFILM amb el suport de Svenska Filminstitutet, Jenny Gilbertsson i Nor-
disk Film & TV Fond, Petri Kemppinen.

La Mama Muu torna a casa està basada en els llibres i cançons sobre Mamma Moo and the 
Crow creats per Jujja i Tomas Wieslander amb il·lustracions de Sven Nordqvist i el guió de 
Mamma Moo and the Crow out in the world de Jujja Wieslander.

https://www.packmagic.cat/films/karlsson-de-les-teulades/
https://www.packmagic.cat/films/el-regal-de-la-molly-monstre/
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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. 


