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La musaranya Florentina al·lucina amb el món!

Les experiències de la vida quotidiana 
d’aquesta petita musaranya vistes amb ulls 
d’infant: el món és nou i tot és una sorpresa!

Amb el suport: Una iniciativa de: Mitjançant:



Amb el suport: Una iniciativa de:

Recomanada a partir de 3 anys

Mitjançant:

El diari de la 
Florentina
(Pamietnik Florki)

A partir de 3 anys

Direcció: Janusz Martyn, Anna Wroblewska-
Dzwoniarek, Jolanta Dudzinska, Joanna Bartczak, 
Agata Mikina
País: Polònia
Any: 2014
Producció: Jadwiga Wendorff, Piotr Krolak
Argument i guió: Roksana Jedrzejewska-Wrobel
Animació: Kacper Porczyk, Agata Mikina, Marta 
Strozycka, Jolanta Kedziora, Barbara Koniecka, 
Janusz Martyn, Anna Wroblewska-Dzwoniarek, 
Dorota Ciesla, Piotr Rogowski, Jolanta Dudzinska
Muntatge: Janusz Martyn
Durada: 65 minuts

Sinopsi 
La Florentina és una musaranya (no se l’ha de confondre amb una ratolina!). Amb la seva família ha 
anat a viure a un poblet del bosc on, al principi, se sentirà una mica sola, però aviat es farà amiga d’unes 
nenes degús: Celestina, Albertina i Miquelina. Ella, que encara és molt petita, observa el món que la 
volta amb el candor i la sorpresa d’un infant. Descobreix les coses a la vegada que n’aprèn el nom i 
escolta i comprova les explicacions dels grans amb la mica de sospita de qui vol pensar per si mateixa.  

Encuriosida, explora l’entorn a la vegada que s’adona de qui és, i de com profunds són, també, els 
sentiments: l’admiració, la felicitat, la por, juntament amb la decepció, la culpabilitat, la responsabilitat, 
la gelosia i,  finalment, l’alegria de ser germana gran. 

Tan menuda i ja reflexiona sobre el dia a dia, les emocions i els grans sentits de la vida! Les seves 
aventures, tendres i divertides, es reflecteixen al diari, on va aprenent el que és realment important, 
encara que d’entrada no ho sembli, i el que no és gens important, per més que d’entrada sembli vital.

Comentari
El diari de la Florentina és una pel·lícula dirigida a nens i nenes de 3 a 6 anys i basada en unes històries 
infantils publicades a la revista polonesa Miś el 2008. Els premis que van rebre els llibres posteriors 
que se’n van fer destacaven la seva intel·ligència, calidesa i sentit de l’humor tractant temes infantils. 

El personatge principal, la Florentina, és ingenu, divertit i didàctic, ja que connecta amb la manera de 
veure el món dels infants més petits i entoma amb humor les experiències de la vida quotidiana dels 
nens i nenes. 

Les il·lustracions de Jona Jung per al film s’adiuen a la perfecció amb el text i tant els diàlegs com els 
personatges s’adapten i captiven les capacitats de percepció de les nenes i els nens d’aquestes edats.   



La Florentina
La Florentina és una observadora entu-
siasta del món. No es refia gaire de les ex-
plicacions dels adults i ho comprova tot 
per si mateixa i en treu les seves pròpies 
conclusions, no sempre encertades però 
definitivament innovadores. Se sorprèn 
amb les coses més senzilles, i aprèn a 
gestionar les seves pròpies emocions, 
com ara la por, la timidesa, l’enveja, l’ad-
miració, la decepció o la vergonya. En 
l’experiència d’un nen o nena que les viu 
per primera vegada, són emocions molt 
fortes. Tot i que la Florentina és de natu-
ralesa filosòfica i reflexiva, també té molt 
sentit de l’humor i, a vegades, una perso-
nalitat difícil, que fa divertides i encanta-
dores les seves aventures. 

El pare
El pare de la Florentina estima molt a 
la seva filla, per més que no sempre pot 
donar resposta a tot el que ella pregun-
ta. Li agrada acompanyar-la en els seus 
aprenentatges, així com col·laborar en 
les tasques domèstiques (planxar, com-
prar, etc. que fan que la llar de la Flo-
rentina sigui un lloc segur i agradable 
on tots se senten còmodes. 

La mare
La mare de la Florentina és molt atenta 
i somiadora. Fa costat a la Florentina en 
els moments més complicats i l’ajuda a 
gestionar les situacions difícils. A vega-
des, però, projecta en la seva filla les se-
ves pròpies expectatives i ja sabem que 
això molt sovint no funciona...

Les amigues: Celestina, 
Albertina i Miquelina
La Celestina, l’Albertina i la Miquelina 
són tres nenes degús (una espècie de ro-
segador) que acullen a la Florentina en 
la seva arribada al nou poble i de seguida 
es fan amigues. Tenen visions diferents 
sobre les coses i a vegades es discuteixen 
entre elles, però saben gaudir de les ex-
periències compartides i els agrada ex-
plorar i entendre el món. 

Els personatges





El diari de la Florentina està dividida en 
7 capítols diferents. Cadascun dels episo-
dis explica una història particular, però 
tots segueixen l’evolució de la Florenti-
na i les seves descobertes: conèixer un 
entorn nou, aprendre què és una ombra, 
la dificultat de fer amistats noves, com 
funciona la periodicitat de la natura, un 
viatge fins al mar, o la gran aventura de 
convertir-se en germana gran!

El més interessant de les peripècies que 
li passen a la Florentina no és que siguin 
extraordinàries, sinó que són les experi-
ències del dia a dia d’una nena petita. La 
narració parteix de la mirada de la pro-
tagonista i segueix el seu punt de vista 

La idea del guió està basada en unes 
històries infantils publicades a la revis-
ta Mis el 2008 a Polònia. La història de 
la Florentina es va editar en dos llibres 
titulats Florentina, el diari d’una mu-
saranya i Cartes de Florentina a Josefi-
na. Els llibres van ser un èxit comercial 
i van ser premiats en dues ocasions: El 
premi KSIAZKA WIOSNY (Llibre de pri-
mavera) de la Raczynski Library que el 
va distingir: “Per la seva intel·ligència, 
calidesa i humor en la prosa per a nens i 
nenes, sent com és tan difícil.” I el premi 
BESTSELLER 2008 de la Wroclaw Book 
Fair al millor llibre infantil. La pel·lícula 
és un projecte de Jona Jung, la il·lustra-
dora també dels llibres.  El director artís-

en tot moment. Això la converteix en 
una pel·lícula molt adequada per als nens 
i nenes més petits: el que ocorre a la pan-
talla és el que els hi passa a ells i a elles 
en aquest mateix moment!

L’estructura en episodis també facili-
ta la comprensió per als infants: cada 
capítol és tancat, encara que hi ha ele-
ments constants que permeten de tra-
çar un fil narratiu.

En el seu primer llargmetratge, El re-
gal de la Molly Monstre, la petita mons-
tre i el seu amic Edison fan un viatge 
divertit en què recorren l’emocionant 
Païs dels Monstres.

tic és Stanislaw Lenartowicz, director de 
cinema animat polonès. Va ser director 
artístic de la versió polonesa de Sesame 
Street. La Roksana Jedrzejewska-Wróbel 
és una de les guionistes de la pel·lícula i és 
membre de la secció polonesa de l’IBBY i 
de l’Associació Polonesa d’Escriptors. És 
doctora en Literatura per la Universitat 
de  Gdansk. Va estar anys col·laborant a 
la revista Dziecko i amb revistes infan-
tils, com ara Swierszczyk i Mis. L’autora 
també ha treballat per a la BIS, una ràdio 
polonesa, com a guionista d’obres infan-
tils. Els directors i directores de cadas-
cun dels capítols són joves que han tingut 
l’oportunitat de debutar com a directors 
amb aquest projecte. 

La narració per episodis

Notes de producció



Pack Màgic és una distribuïdora de cinema in-
fantil 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’en-
tre 2 i 12 anys i es distribueixen en versió doblada 
en català. 

A la llista de títols hi trobareu tant pel·lícules re-
cents, provinents de cinematografies especialitza-
des en cinema infantil i d’animació, com títols clàs-
sics que van ser populars per a altres generacions. 

Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lí-
cules adients a les característiques, capacitats i sen-
sibilitats dels nens i nenes d’aquestes edats i elabora 
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.

Aquesta nova oferta de distribució cinematogràfi-
ca de Drac Màgic arriba a les pantalles de cinema 
de Catalunya reprèn una labor que ja havia dut 
a terme entre el 1977 i el 2005, en col·labora-
ció amb dues entitats més, l’Associació Cultural 
Cavall Fort i Rialles, amb les que va elaborar un 
catàleg de 41 films infantils, representatius del 
millor cinema europeu i internacional.
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