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Fitxa tècnica

Martina i els ratolins
Jannik Hastrup
Dinamarca, 1999
60 minuts
Versió doblada al català

Fitxa tècnica

Direcció: Jannik Hastrup
Guió: Hanne Hastrup i Jannik Hastrup
Animació: Alice Rasmussen, Anna Gellert 
Nielsen, Ingebotg Faber, Anders Madsen
Música: Hans Henrik Ley
Distribució: Pack Màgic

Sinopsi

La petita Martina viu tranquil·lament al 
camp amb els seus amics, els ratolins. 
Però tot canvia quan fan una visita a la 
ciutat, on coneixen altres personatges 
ben diferents, descobreixen les dificul-
tats de la vida urbana i viuen diverses 
aventures plenes d’emocions i perills.

Què treballem?

· Els valors de la pel·lícula
· La descoberta de la ciutat com a 
espai de pluralitat
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Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres

•  Manifestació i expressió de les pròpies 
emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge 
com a mitjà d’expressió i comunicació. 
Disposició per establir relacions afectives 
positives amb les persones adultes i els infants 
amb qui comparteix situacions i activitats 
quotidianament.

Àrea de descoberta de l’entorn

•  Interès i curiositat pel medi físic i social, 
explorant les característiques d’objectes, 
materials i elements de l’entorn natural, 
formulant preguntes sobre alguns 
esdeveniments i representant vivències i 
situacions mitjançant el joc simbòlic.

Continguts curriculars relacionats

Àrea de comunicació i llenguatges

• Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge 
corporal, verbal, musical i plàstic.

• Interès per algunes de les tècniques més 
bàsiques (pintura, modelatge, dibuix, etc.) 
dels diferents llenguatges expressius i formes 
de representació.

• Comprensió de les intencions i dels missatges 
que li adrecen les persones adultes i altres 
infants, identificant i emprant els diferents 
senyals comunicatius (gest, entonació) i 
valorant el llenguatge oral com un mitjà de 
relació amb les altres persones.

Continguts curriculars relacionats
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Els valors de la pel·lícula

L’arribada de la Martina i els seus amics, 
en Frederic i l’Ignasi, a la ciutat serveix 
d’excusa a Jannik i Hanne Hastrup per 
parlar-nos d’aspectes tan importants com 
la diversitat, la interculturalitat, la llibertat, 
la solidaritat i l’amistat.

La ciutat és el lloc on la Martina i els seus 
amics es muden. A la ciutat descobreixen un 
món de noves emocions i perills. D’entrada, 
la immensitat de l’entorn urbà se’ls presenta 
fred i hostil, però la xarxa de solidaritat que 
acaben traçant amb la Sussi i en Hassan fa 
de la seva estada a la ciutat una experiència 
enriquidora i significa la possibilitat de 
conèixer personatges i noves formes de vida 
ben diferents a les que estaven acostumats.
Per mitjà d’uns dibuixos de colors vius i un 
ritme àgil, els germans Hastrup conviden 
els més menuts a descobrir la vida urbana 

per mitjà de les peripècies de la Martina 
i els ratolins. La ciutat es presenta en clau 
positiva com un espai plural i de diversitat, 
d’aprenentatge i descobriment constant. 

Els diferents personatges (una amb cabells 
de color verd, l’altre d’origen àrab, un pirata 
solitari, altres espècies animals...) ensenyen i 
aprenen els uns dels altres, diuen i expressen 
el que senten i pensen tot minimitzant les 
diferències quan es tracta d’ajudar-se.

Els valors de la pel·lícula

· Resumir l’argument en una o dues frases. També podem comentar quins són els 
personatges principals de la història i quina és la relació entre ells. Un llistat: la Marti-
na, l’Ignasi i el Frederic, la Sussi, el Victor i el seu avi, el Gori, el Hassan, la Yasmina i la 
seva família, les rates de riu, la senyora Colom i el rat dolent. Quines aventures viuen 
els nostres protagonistes i com es resolen? 

· Recordar com és la ciutat a la que es traslladen els protagonistes. Per fer-ho, podem 
dibuixar-la en un mural conjunt! Quins avantatges i quins inconvenients comporta 
la vida urbana? Quins són els perills que entranya la ciutat? Demanar als infants si 
prefereixen viure a la ciutat, al poble o al camp. Per quins motius?

Proposta d’activitats
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Descoberta de la ciutat com a espai de pluralitat

Descoberta de la ciutat com a espai de pluralitat

Aquest film és una invitació a que els infants 
descobreixin diversos aspectes vinculats a la 
vida urbana. D’entrada, el gran xoc que repre-
senta la immensitat de la ciutat per uns perso-
natges petits, acostumats als espais de l’àmbit 
rural. Al llarg de la pel·lícula es fa referència a 
aquest contrast de forma recurrent tot subrat-
llant el decalatge entre la talla dels ratolins i la de 
la resta d’elements. Els edificis apareixen enor-
mes, els peus humans com un perill, les vore-
res com a barreres arquitectòniques gegants... 
Totes aquestes referències a les diferències de 
grandària coincideixen amb les percepcions que 
es tenen a la infància, on les barreres espacials 
són majors. Així, les dificultats en aquest espai 
es multipliquen, i la col·laboració, l’enginy i el 
coratge es converteixen en elements imprescin-
dibles per sobreviure-hi. D’aquesta manera el 
film subratlla la importància que tenen les xar-
xes de solidaritat en un entorn tan impersonal 
com és la ciutat.

Així, a banda dels entrebancs que suposa l’enor-
mitat de la ciutat, Martina i els ratolins també 
la presenta com un lloc plural i divers, on totes 
les maneres de pensar i de ser hi tenen cabuda. 
Aquesta pluralitat queda palesa amb la diversi-
tat de personatges que apareixen en el transcurs 
del film: el Hassan i la seva família, d’origen àrab; 
la Sussi, amb els cabells tenyits de verd i l’orella 
plena d’arracades; la rata de claveguera, que té 
tots els atributs de la mala vida; el marginal i soli-

tari avi pirata que viu en un vell vaixell ancorat al 
port; el colom servicial i aprofitat... Tots aquests 
personatges conviuen en un mateix espai físic. 
Per tant, la ciutat del film es presenta com un 
espai d’encontre entre diferents formes de pen-
sament, vida, vestimenta, color, etc., caracterís-
tiques que es podrien extrapolar a qualsevol de 
les nostres ciutats.

La pel·lícula, doncs, converteix les diferències 
dels personatges en possibilitats de descober-
ta i aprenentatge de noves cultures i formes de 
vida; i l’amistat i la xarxa de solidaritat entre ells 
com les claus per a la convivència. 
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Proposta d’activitats

• Pensar com seria una ciutat imaginada al nostre gust: com voldríeu que fossin els 
transports, els parcs, els edificis, els carrers...?

• Quines coses us agraden del vostre barri? Quines no us agraden? Quines canviaríeu?

• Quines dificultats troben la Martina i els seus amics a la ciutat? I vosaltres, en 
trobeu de dificultats similars? O bé són diferents?

• La Sussi duu els cabells tenyits, porta tres arracades i vesteix d’una manera diferent 
que els nostres protagonistes. Aquest abillament sobta a l’Ignasi per ser diferent del 
que ell coneix. El Hassan i la seva família semblen ser originaris d’un altre país, amb 
una altra cultura i uns altres costums. Quina importància tenen totes aquestes dife-
rències? Condicionen la qualitat humana de la Sussi, el Hassan, l’Ignasi o el Frederic? 
Reflexionar sobre la diversitat social i cultural, la diferència i la tolerància.

• La Martina, l’Ignasi i el Frederic es posen en perill en més d’una ocasió. De ben se-
gur que sense l’ajuda i la solidaritat de la Sussi, el Hassan i les seves respectives famí-
lies, la seva història no hagués estat tan divertida. Demaneu als infants que mirin de 
definir valors com la valentia i la solidaritat. Reflexionar sobre la valentia d’afrontar 
els canvis i sobre la solidaritatentre la comunitat. Per què són tan importants?

• Per què les rates de riu prefereixen viure tancades a una gàbia, a la botiga d’ani-
mals, que viure en llibertat? Quins són els avantatges i inconvenients de cada op-
ció? Demanar als infants que expliquin amb les seves paraules què és la llibertat i 
reflexionar al voltant d’aquest concepte.

• Quins mitjans de transport usen els personatges del film? Un llistat exhaustiu; 
patí, ascensor amb dos pots, tirolina amb llauna, baixants d’aigua, ocells i senyora 
Colom, locomotora, moto i avioneta de joguina i llauna de sardines (usada com a 
barca). Pensar altres mitjans podrien usar per a moure’s per la ciutat.

• La pel·lícula ens mostra dos somnis: un de l’Ignasi i un del Frederic. Què somnia 
cadascun d’ells? Demanar als nens i nenes si ells recorden els seus somnis i si volen 
compartir algun somni amb el grup. Reflexionar sobre la idea de somniar despert/a.
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Pel·lícules relacionades

La Petita Anna i el Tiet Llargarut, Per Ahlin, 
Suècia, 2012.

Ernest i Célestine, Stéphane Aubier, Vincent 
Patar, Benjamin Rennes, França/Bèlgica, 2012.

Martina i la festa d’aniversari, Jannik Hastrup, 
Dinamarca, 2000.


