
	  
	  
	    



	  
	  
	  

Tipitips	   
Tipitips són els sons que fem quan caminem o ens movem de manera 
graciosa i lleugera. Així és com es mouen els personatges d’aquesta pel·lícula 
formada per episodis provinents de dues produccions excepcionals.  

Les històries de Qui juga? (Vem?, Jéssica Laurén, 2010) retraten moments de 
la vida quotidiana amb un traç senzill que recorda els dibuixos dels infants. 
Barallar-se amb les amistats, jugar, anar a dormir fora de casa, fer-se mal, o 
perdre’s al supermercat són situacions alegres i tristes que poden semblar 
petites però que són el centre de grans emocions. 

Les peces musicals de Cançons per a infants i bestioles (Tänk om..., Linda 
Hambäck i Marika Heidebäck, 2014) estan protagonitzades per famílies de 
tota mena d’animals que habiten mons fantàstics plens de ritmes de jazz. La 
veu de Cèlia Pallí ens narra les seves vivències i ens convida a imaginar què 
passaria si ens transforméssim en una d’aquestes bestioles. 

Amb una estètica i unes temàtiques especialment dirigides al públic més 
petit, Tipitips es converteix en la perfecta primera experiència 
cinematogràfica. 
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Qui juga? (Vem?) Jéssica Laurén, Suècia, 2010 

 
Qui juga? és un gran film per als més petits i petites. La Porqueta i els seus 
amics s’ho passen molt bé, juguen, es barallen i es fan moixaines. Històries 
sobre perdre’s, guanyar als jocs, ferir-te el bec o ser diferent perquè ets 
groc... Històries adorables amb finals feliços per als més menuts. 

Els films estan basats en llibres dels mateixos títols que són molt populars i 
s’han produït en estreta col·laboració amb Stina Wirsén, autora de literatura 
infantil molt coneguda per les seves il·lustracions. Cada curt correspon a un 
llibre i s’hi plantegen problemes reals i qüestions quotidianes als que s’han 
d’enfrontar els nostres infants. Qui està sol i qui no dorm? I, qui és en realitat, 
l’àvia? Per què la meva cosina també li diu àvia? 

 
 
Direcció i muntatge: Jessica Laurén 

Producció: FilmTecknarna Stockholm AB 

Direcció de producció: Linda Hambäck 

Argument, guió i dibuixos: Stina Wirsén 

Animació: Mikael Lindbom, Daniel Damm, Elinor Bergman, Paco Garcia, Per 
Fenger-Krog, Jakob Bastviken, Lindor Tidäng, Kaspar Christophersen 

So: Mats Blomberg 

Durada: 50’ 

  



	  
	  
	  

La directora. Jessica Laurén 

 
Jessica Laurén va néixer el 1967 a 
Solna, sueca de pares suecs i finesos. 
Ha escrit una novel·la de 255 pàgines 
(inèdita) i, quan tenia 12 anys, va 
escriure una obra de teatre que van 
passar per la televisió i altres obres 
que van interpretar a la seva escola.  
 
En deixar l’institut es va posar a 
treballar en animació fent de 
colorista, i ràpidament va passar a 
l’entintat, al tweening i a l’animació.  
 
Ha treballat per a companyies amb 
seu a Estocolm com ara Kanalfilm 
(productora de Råttis), Cinemation 
(Froggy Ball), Happy Life (sèries de 
televisió Three friends... and Jerry) i 
Filmtecknarna (publicitat, curts i 
videoclips).  

 
En l’actualitat, és directora de Filmtecknarna. També ha treballat com a 
cantant i component música, ha estat il·lustradora i ha fet la tira còmica 
d’algunes revistes. Ha publicat un llibre, Helt random, una descripció 
il·lustrada de les relacions mare-filla. 
  



	  
	  
	  

La il·lustradora. Stina Wirsén 
 
Stina Wirsén, nascuda el 1968 a Älvsjö, 
Suècia, va estudiar a la Kontsfack 
d’Estocolm del 1985 al 1991.  
 
El 1997 va esdevenir cap del 
departament d’il·lustració del diari 
Dagens Nyheter.  
 
Amb la seva mare, l’escriptora Carin 
Wirsén, va escriure els guardonats 
llibres infantils sobre Rut i Knut. Amb 
uns quants traços, capta l’essència de 
diferents situacions. Les il·lustracions 
dels personatges de Qui juga?, que es 
compren com a obres d’art, pengen 
de les parets de moltes habitacions 
infantils, mentre que els llibres s’han 
traduït a moltes llengües com ara 
l’anglès, l’àrab, el xinès i el persa. 
  



	  
	  
	  

  



	  
	  
	  

Cançons per a infants i bestioles  
(Tänk om...) Linda Hambäck i Marika Heidebäck, Suècia, 2014 
 
Cançons per a infants i bestioles és un film animat en què s’inclouen una sèrie 
de contes sobre la vida animal, l’amistat i la complicitat. Una declaració 
d’amor; la relació entre joves i els més grans, i sobre el desig de viure 
aventures meravelloses i fantàstiques. Aquesta és una de les poques 
produccions que es dirigeix al públic més menut, a partir de 2 anys, i als seus 
pares. Una oportunitat única per descobrir el cine als vostres fills i filles. Una 
ocasió especial.  

Basat en l’aclamat llibre de Lena Sjöbergs del mateix nom. 

 
 
Direcció i guió: Linda Hambäck i Marika Heidebäck  

Text i il·lustració: Lena Sjöberg  

Música: Martin Östergren  

Veu de la versió anglesa i sueca: Nina Persson (The Cardigans)  

Veu de la versió catalana i castellana: Cèlia Pallí  

Animació: Dockhus Animation  

Productora: Linda Hambäck  

  



	  
	  
	  

Les directores. Linda Hambäck i Marika Heidebäck 

Linda Hambäck  

Nascuda a Seül, Corea del Sud, el 
1974, Linda Hambäck treballa en la 
indústria del cine i la televisió des 
de 1998, quan va acabar els seus 
estudis al Dramatiska Institutet – 
Universitat de Cine, Ràdio, Televisió 
i Teatre, Estocolm. 
 
Linda té experiència treballant en 
sèries de televisió, curtmetratges i 

publicitat. Des del 2004, es dedica principalment a l’animació.  
 
Abans de fundar LEE Film, Linda va produir diversos curts, sèries de televisió 
i anuncis premiats, inclosos Tussilago i Lies de Jonas Odell i la pel·lícula Qui 
juga? (Vem?), dirigida per Jessica Laurén i amb guió i dibuixos d’Stina 
Wirsén.  
 
Linda també va ser productora de les parts animades del documental 
guanyador d’un Oscar Searching for Sugar Man, dirigit per Malik 
Bendjelloul.  
 
A LEE Film, Linda ha desenvolupat diferents tasques, primer com a 
guionista de The Brokiga Films. El 2012 va dirigir el seu primer film, el curt 
documental Fighting Spirit. La pel·lícula animada Cançons per a infants i 
bestioles... (estrenada el 2014 i codirigida amb Marika Heidebäck) també la 
va produir Hambäck.  
 
Entre altres films que ha produït trobem també els curts de 30 minuts Faust 
in Piteå (1998) i I väntan på bruden (1999) ambdós dirigits per Marcus 
Olson. Va coproduir el programa de televisió Humorlabbet per a la televisió 
sueca el 2001 i va treballar com a productora en línia de programes de 
televisió com ara Pangbulle i Mosquito.  
 
Linda va assistir al programa d’Emprenedors Audiovisuals Europeus EAVE, 
el 2002. El 2006, el seu primer llibre de no-ficció, coescrit amb Anna 
Lagerblad, Familjepack, va aparèixer a Ordfront Förlag.  
  



	  
	  
	  

 

Marika Heidebäck  

Marika Heidbäck, nascuda a 
Estocolm el 1971. Graduada del 
programa de direcció de 
documentals del Dramatiska 
Institutet – Universitat de Cine, 
Ràdio, Televisió i Teatre, Estocolm– 
el 2001.  
 
Ha dirigit curts d’animació per a la 
Swedish Televison (SVT) des de 
1996 i va dirigir i escriure l’animació 
en stop motion de Holly gets even 

(selecció del Premi del Jurat del Festival Internacional de Cine Infantil de 
Bangkok).  
 
Marika ha dirigit diversos documentals per a la Swedish Televison, 
principalment per a i sobre nens i adolescents. Amb Linda Hambäck, ha 
produït el film Cançons per a infants i bestioles.  
 

 

  



	  
	  
	  

La cantant 
En les versions sueca i anglesa, Nina Elisabet Persson, vocalista del grup The 
Cardigans i compositora de bandes sonores, és la cantant que posa veu a les 
cançons. Per a les versions catalana i castellana, s’ha comptat amb la veu de 
Cèlia Pallí.  

 

Cèlia Pallí 
Artista revelació, cantant i 
compositora, Cèlia Pallí ha captat 
l’atenció dels crítics musicals amb la 
seva sensibilitat melòdica des de la 
publicació del seu primer disc I’ll Be 
Fine (2014), un àlbum sincer i 
apassionat que remou emocions 
ocultes.  
  
Cèlia s’ha forjat com artista a la 

seva llar adoptiva, Toronto, on es va instal·lar a finals de 2009. Allà es va 
donar a conèixer com a corista de l’artista canadenca Nelly Furtado, de qui 
va ser telonera a la gira Spirit Indestructible, guanyadora d’un Grammy. Pallí 
ha recorregut el món i s’ha presentat als principals programes de televisió 
com ara el The Tonight Show de Jay Leno , Late Night de Conan O'Brien i 
The Late Night de Jimmy Fallon, així com en els Premis Latin Grammy, els 
Billboard de la Música i els MTV Latinoamérica, per citar-ne només alguns.  
  
El 2013, Pallí va arribar a les Semifinals del Concurs Internacional de 
Composició (ISC) entre quasi 19.000 participants de més de 100 països. I el 
2015 va guanyar el premi “Artista de l’Any” atorgat per Strenes i La 
Vanguardia. Durant els últims dos anys, Cèlia ha fet gires internacionals i ha 
compost les cançons del seu proper disc. L’estiu del 2018 aquests temes 
han vist la llum, gravats a Nova York amb els productors LikeMinds.  

   
 
 
 
«Cèlia Pallí ha estat beneïda amb una capacitat compositiva superior i 
una veu única i àgil que transmet el missatge. Sigui en anglès o en 
espanyol, Cèlia brinda una narració punyent i sense esforços en les seves 
cançons. El seu entusiasme per la vida vibra del tot a través de la música. 
Per no parlar dels seus espectacles en directe: és multiinstrumentista amb 
una presència escènica completament natural que captiva i emociona. Si 
busques una amenaça femenina quàdrupla, ja l’has trobat!» 
  
Nelly Furtado  



	  
	  
	  

La crítica 
«La pel·lícula fa que trobis el bebè dins teu, és impossible no somriure i 
notar una sensació càlida per dins.»  
Martin Memet, Konstpretton   

 

«Perfecta com a primera experiència cinematogràfica per als nens i 
nenes més petits, un públic pel qual no s’acostumen a fer pel·lícules.»  
Mats Gustafsson Hedenström, Kommunal arbetaren  

 

«Fins els més petits mereixen gaudir d’experiències emocionants en la 
pantalla. Les històries de Linda Sjöberg són plenes de girs inesperats, són 
càlides, enjogassades i properes. Els dibuixos són senzills, recorden les 
siluetes de paper, però són originals i molt expressius.» Björn G Stenberg, 
Upsala Nya Tidning   

 

«La versió cinematogràfica de Cançons per a infants i bestioles, 
curosament realitzada per Linda Hambäck i Marika Heidebäck, és tan 
bonica i reflexiva com el llibre en què es basa, amb un to encantador que 
probablement apel·la més als pares que als nens, però que conté una 
seriositat atractiva, que incideix de ple en la sensibilitat dels infants. 
Durant l’espectacle, es perceben els calfreds dels espectadors 
emocionats i els nens i nenes, pràcticament abduïts per la història, la 
contemplen en silenci i amb els ulls ben oberts.» Anna Hellsten, Sydsvenskan   

 
«Petites peces poètiques que es prenen seriosament els pensaments dels 
nens sobre vides alternatives. Acompanyats de melodies commovedores, 
modernes i de jazz, explorem els mons fantàstics que podrien ser els 
nostres!» Lee Film 
  



	  
	  
	  

  



	  
	  
	  

La productora. LEE Film 
	  

	  

	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEE Film és una productora independent de pel·lícules i sèries de 
televisió dirigides als més menuts i menudes, així com de documentals 
per a un públic adult.  
 
La companyia va ser fundada l’agost del 2011 per Linda Hambäck, i des 
d’aleshores ha produït diversos films d’animació i sèries.  
 
A Suècia, LEE Film té una sòlida posició com a productora d’animació 
pels més petits. Les produccions es realitzen simultàniament per a la 
pantalla gran i per televisió. Amb el pas dels anys, a Suècia, els projectes 
de LEE Film han esdevingut la porta d’entrada dels més petits al món de 
les projeccions audiovisuals.  
 
La filosofia de l’empresa és treballar en equips petits i creatius per tal 
que la perspectiva artística sigui constant durant tot el procés. 
S’esforcen constantment a ser líders de mercat en qualitat i creativitat. 
Les paraules clau per a l’empresa són tolerància i igualtat a tots els 
nivells, aspectes que s’haurien de veure a la pantalla i ser la base de 
com s’executen els negocis.  
  



	  
	  
	  

La distribuïdora. Pack Màgic 
  

Pack Màgic	  és una distribuïdora de cinema 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. Pack Màgic 
és una iniciativa de la cooperativa Drac Màgic, amb experiència des del 1970 

en	  l’estudi i a la divulgació de la 
cultura audiovisual	  i la seva 
utilització en diverses activitats 
educatives, socials i culturals. 

 

PACK MÀGIC – Cinema infantil, tranquil i en català 

Infantil 

La distribuïdora té una línea de pel·lícules infantils, 
adreçades a nens i nenes d’entre 2 i 12 anys. En la 
selecció es tenen en compte les característiques, 
capacitats i sensibilitats dels nens i nenes 
d’aquestes edats i s’elaboren materials de 
promoció concebuts per incentivar la curiositat 
sobre cada títol i fomentar el gust pel cinema i per 
anar al cinema des de la infància.  

Tranquil 

Els films, provinents en gran majoria de 
cinematografies d’arreu d’Europa, estan 
compromesos amb la diversitat cultural i estètica i 
posen en valor la contemplació i la comprensió 
per fugir de la violència estètica i narrativa que 
domina la majoria de pantalles comercials, sense 
renunciar al gaudi, el plaer i la diversió. 

En català 

Les pel·lícules 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. 


