
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  

Martina i els ratolins 
Cirkeline – Storbyens Mus 
 
Direcció: Jannik Hastrup 

País: Dinamarca 

Any: 1999 

Direcció de Producció: Marie Bro 

Argument i  guió: Hanne Hastrup i Jannik Hastrup 

Animació: Alice Rasmussen, Anna Gellert Nielsen, Ingeborg Faber, 

Anders Madsen. 

Música: Hans Henrik Ley 

Durada: 60 minuts  

A part ir  de 3 anys 
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Sinopsi 
 
La pacifica existència rural és motiu suficient perquè Martina i els seus 

companys ratolins, l’Ignasi i en Frederic, decideixin fer un pas cap a 

l’aventura. En un principi, la ciutat se’ls mostrarà hostil. Afortunadament, 

coneixen una ratolina de ciutat, la Sussi, que viu amb el seu avi i el seu 

germà petit en un vaixell atracat al port, que els ensenyarà una ciutat 

més divertida, ja que coneix tots els seus topants. Aniran per la gran ciutat 

en tota mena de transports: un patí, una motocicleta, un avió de joguina o 

per la via del tren. Després, coneixen en Hassan i la seva família. Aquest 

s’encarrega d’endreçar la botiga d’un verdulaire a canvi de formatge. 

 

Comentari 
 
L’arribada de la Martina, l’Ignasi i en Frederic a la gran ciutat és una 

atractiva invitació perquè el públic infantil descobreixi amb ella els 

aspectes més característics de la vida urbana: la diversitat de cultures, els 

personatges pintorescos com la Sussi, la rata de la claveguera, la senyora 

colom, els pardals... un ventall heterogeni de tipus que conviuen en el 

mateix espai físic, compartint i intercanviant les seves experiències.  

D’una manera imaginativa i divertida el film posa de relleu  el decalatge 

entre el tamany del personatges protagonistes i tot el seu entorn, tot 

subratllant l’enginy que s’ha de tenir per superar els obstacles i arribar on 

es vol arribar. 


