
LA TENDRESA DELS MONSTRES 

El regal de la Molly Monstre tracta sobre les diverses etapes de la vida familiar i la barreja 
d’emocions amb què les viuen els infants petits. La pel•lícula es caracteritza per una narrati-
va pausada i entenedora, i per una atmosfera expressiva farcida d’humor i poesia, amb una 
dramatúrgia lineal que planteja conflictes molt bàsics, que en conjunt la fan molt adequada 
per a infants d’edat preescolar. 
El món sensorial d’aquest viatge està farcit de sons peculiars, colors cridaners i vistoses 
criatures, ninots de monstres simpàtics; un univers pensat per resultar estimulant als nens 
de 3 anys. Per tot això, és una proposta cinematogràfica no gaire comuna, dirigida a un 
públic que disposa de pocs continguts propis en la gran pantalla. Sobre aquest teló de fons 
de sorpresa i diversió, i acompanyada de les cançonetes dels personatges, emprèn Molly 
una aventura d’auto-coneixement i aprenentatge.

L’AVENTURA DE FER-SE GRAN

El regal de la Molly Monstre permet una reflexió sobre com ens relacionem amb els altres. Al 
llarg de la cinta, la Molly passa per diversos reptes i experiències que la fan créixer i l‘obli-
guen a arriscar-se per aquells a qui estima. Aquest procés també afecta el sorrut i trapella 
de l’Edison, que acabarà per adonar-se que no som ningú si ningú ens vol. Al mateix temps, 
és una història sobre donar i rebre, sobre la reciprocitat i l’ajuda mútua. Veiem que, com a 
conseqüència que la Molly cuidi d’un petit monstre que plora, després, quan es trobi en difi-
cultats, serà el pare monstre de la criatura de qui s’ha compadit qui l’ajudarà a ella a creuar 
les muntanyes.
El regal de la Molly Monstre esdevé una oportunitat per als ifants més petits d'identificar-se 
amb tots els sentiments que comporta l'arribada d'un germà o germana. El film posa en pan-
talla tota aquesta suma d‘emocions i descriu, en clau positiva i amb molta tendresa, els 
vincles amorosos que s’estableixen entre els membres d’una família, i una munió de parents 
curiosos, a l’hora de rebre un nadó. 
En definitiva, una història sobre fer-se gran i afrontar situacions noves per als infants més petits.
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