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La Molly Monstre sempre ha estat la més petita 
de la família... fins ara!

«Road-movie pels infants de 3 anys amb 
els valors de solidaritat i gentilesa com a far» 
Abus de ciné
 

«Per fi un llargmetratge pels més petits, 
adaptat al seu ritme i amb temes propers»

Films pouR enFAnts

Amb el suport: Una iniciativa de: Mitjançant:



El regal de la 
Molly Monstre
Ted Sieger’s Molly Monster

Ted Sieger, 
Alemanya-Suècia-Suïssa, 
70 minuts. 

A partir de 3 anys

Direcció: Ted Sieger, Michael Ekblad, 
Matthias Bruhn
País: Alemanya-Suècia-Suïssa
Any: 2015
Producció: Alexandra Schatz, Josef Burri
Coproductors: Trickstudio Lutterbeck GmbH, 
Senator Film, Peacock Film, Sluggerfilm AB
Argument i guió: John Chambers
Fotografia: Wolfram Spaeth
So: Tilo Busch
Muntatge: Melanie Hartmann

Sinopsi

La Molly Monstre és l’única i molt estimada filla d’en Popo i l’Etna Monstre. La 
seva vida transcorre en l’entorn familiar, jugant amb el seu millor amic, l’Edi-
son, una joguina de corda que té vida pròpia. Però quan la seva mare pon un 
ou (que covarà el pare), la Molly emprèn un viatge que canviarà el seu lloc a la 
família. El viatge la durà lluny de casa seva, travessant les Muntanyes Molt Molt 
Salvatges i fins a l’illa de l’Ou, on es reunirà amb el pare i la mare i amb el seu 
nou germanet minimonstre.

Comentari

El regal de la Molly Monstre tracta el moment de passar a ser germà o germana 
gran, des del punt de vista i la barreja d’emocions amb què ho viu un infant petit. 
La pel·lícula es caracteritza per una narrativa pausada, una atmosfera expressiva 
farcida d’humor i poesia i una dramatúrgia lineal amb un nombre baix de conflic-
tes. És, doncs, molt adequada per als infants més menuts. Una aventura entretin-
guda i encantadora.

Amb el suport: Una iniciativa de:

MILLOR PEL·LÍCULA D’ANIMACIÓ 2016

Recomanada a partir de 3 anys

Mitjançant:



Molly

La Molly és una nena monstre alegre, sim-
pàtica i eixerida que tots els monstres s’es-
timen, especialment la seva família. Creix 
sota la protecció de l’Etna i el Popo i observa 
amb la mirada curiosa el seu món estrany, 
ple de color i una mica caòtic. Quan rep la 
notícia que tindrà un germanet es posa molt 
contenta de poder adoptar el seu nou paper 
de germana gran. Té curiositat per saber 
com va això de l’ou però queda molt decebu-
da quan els seus pares li diuen que encara és 
massa petita per anar a l’Illa de l’Ou.

I ara vol demostrar que és capaç de fer moltes 
més coses de les que els seus pares creuen.

Edison

El millor amic de la Molly és una joguina de 
corda alegre, un esperit independent i lliu-
re a qui les regles i prohibicions no afecten i 
que sempre fa ximpleries.

L’alegria que sent la Molly per l’arribada 
del seu germanet fa que l’Edison tingui por 
de perdre la seva posició privilegiada en la 
vida de la nena monstre. Però un cop ella li 
ha assegurat que sempre serà el seu millor 
amic, l’Edison recobra l’ànim. Només amb 
la confiança i recolzament mutus poden su-
perar l’aventura que representa el viatge a 
l’Illa de l’Ou.

Etna Monstre (mare)
La mare de la Molly és una monstre afectuo-
sa, enginyosa i tranquil·la que toca de peus a 
terra. Manté la calma en qualsevol cas i sap 
què cal fer fins i tot davant d’una situació 
de crisi. Té la casa agradablement caòtica 
(cosa molt típica dels monstres). Compar-
teix l’educació de la Molly amb el seu esti-
mat Popo, amb el qual manté una relació 
molt estreta i feliç.

Popo Monstre (pare)
La Molly té un pare amable i curós que tam-
bé és un monstre encantador i esverat. Quan 
per fi arriba l’ou que conté el petit monstre, 
la seva missió consisteix a posar-lo en lloc 
segur i covar-lo, però tot això el desborda de 
seguida. Quan s’assabenta que la Molly ha 
fet tota sola viatge fins a l’Illa de l’Ou, quasi 
pateix un atac de nervis.

Els oncles

L’Alfredo i el Santiago son un parell de mons-
tres caòtics que viuen junts a prop de casa 
de la Molly i el seu pare i la seva mare.. La 
Molly se’ls estima molt i ells se l’estimen per 
damunt de tot. L’oncle Alfredo es caracterit-
za per la seva alegria excessiva i l’actitud 
optimista davant la vida. L’oncle Santiago, 
en canvi, es nerviós i una mica poruc. A ve-
gades estan tan concentrats en si mateixos 
que obliden tot allò que els envolta...

Els personatges





Tot va començar amb la idea d’una petita 
monstre... la Molly.

ted i Andrea sieger van imaginar molly 
Monstre i el seu univers i l’any 2000 van 
publicar el llibre die kleine monsterin 
schläft nicht in ihrem Bett (‘la petita 
monstre no dorm al seu llit’). Després 
d’aquesta publicació, Ted Sieger i Ale-
xandra Schatz van produir l’any 2004 
el curt die kleine monsterin (‘la petita 
monstre’), que de seguida va conquistar 
el públic dels festivals internacionals.

A partir de la sèrie de televisió ted si-
egers molly monster (‘Molly Monstre, 
de ted sieger’), el món de la Molly es va 
fer més gran. El 2009 la sèrie es va co-
mençar a emetre a Alemanya, Suïssa, 
Escandinàvia i Itàlia i, a Alemanya, va 
aconseguir una audiència del 70% en el 
programa infantil i juvenil KiKA.

El 2010 va arribar el que, de moment, és 
el curt més famós sobre la Molly: molly 
und das Weihnachtsmonster (‘molly i el 
monstre de nadal’).

Des de la tardor de 2015, podem conèi-
xer el món de la Molly també a través 
dels constes il·lustrats: l’editorial Panini 
ha publicat a diversos països ted siegers 
molly monster – Meine liebsten Gute-
nachtgeschichten (‘Molly Monstre, de 
Ted Sieger: els meus contes preferits per 
anar a dormir’).

En el seu primer llargmetratge, el regal 
de la molly monstre, la petita monstre i 
el seu amic Edison fan un viatge divertit 
en què recorren l’emocionant Païs dels 
monstres.

Notes de producció



Com funciona la feina col·laborativa 
d’aquesta coproducció internacional com-
posta per directors de tres països dife-
rents?

Matthias Bruhn: Som un equip que ens en-
tenem molt bé, tenim una visió compartida 
del conjunt i això és millor que la suma de 
les parts individuals!

Michael Ekblad: I a més fa temps que tre-
ballem junts. Imagineu-vos-ho com una or-
questra simfònica: cap de nosaltres sol pot 
tocar tots els instruments però ens comple-
mentem mútuament.

Ted Sieger: compartim la feina i les respon-
sabilitats, ja que sis ulls veuen millor que 
dos. En general, en el nostre equip tenim un 
ambient de confiança i jerarquia horitzon-
tal. Escoltem els comentaris de la resta i els 
incorporem.

I com és la coordinació de la feina des de 
diferents llocs?

Michael Ekblad: Programem reunions set-
manals per Skype, en les quals parlem del 
que hem de fer. Ho anomenem “teràpia de 
grup”.

Quants dibuixos s’han fet durant tot el 
procés?

Matthias Bruhn: Deixeu-me que compti... 
Cada segon està compost de 24 fotogrames, 
per tant cada minut en conté 1440 i la pel·lí-
cula sencera de 70 minuts té un total de... 
100 000 fotogrames. Cadascun està format 
per diverses il·lustracions de figues indivi-
duals, fons i molt altres detalls. Per tant, 
juntament amb les capes i el guió il·lustrat, 
deuen arribar ben bé al milió de dibuixos.

Quina part de la producció és la que més 
t’agrada?

Michael Ekblad: La de l’organització, la co-
ordinació de les parts, i també la del desen-
volupament, m’agrada treballar les idees.
Creatiu, autor, codirector, coproductor, lle-
trista, Ted, què és el que no saps fer?

Ted Sieger: Doncs bussejar, per exemple. 
És cert, amb la Molly he sigut una mena de 
fil conductor, però quasi tot es producte del 
treball en equip.

Quins són els monstres que t’agraden 
més?

Matthias Bruhn: El Hick i el Hack són ge-
nials, sempre s’estoven l’un a l’altre perquè 
els agrada.

Quin és el personatge que t’agrada més?

Michael Ekblad: L’Edison, perquè és im-
previsible i obstinat però també molt emoci-
onal. I, és clar, també és divertit; potser ens 
assemblem una mica, el Matthias s’assem-
bla a la mare Etna i el Ted, al pare...

Com descriuries la Molly?

Michael Ekblad: simplement molt decidi-
da! No deixa que res ni ningú li canviï els 
plans o les seves conviccions, fins i tot quan 
això significa córrer algun risc. És aquest 
conjunt el que fa que la història sigui tant in-
teressant.

Ted Sieger: Tothom l’estima, la família i ella 
estan molt units. És valenta, independent, 
sempre és ella mateixa i sempre et fa viure 
situacions especials. Té la capacitat de fer 
que les coses normals siguin màgiques. 

Entrevista amb els directors

Diàleg amb Ted Sieger, Michael Ekblad i Matthias Bruhn



Biografia dels 
directors

Ted Sieger
Ted Sieger va néixer el 1948 a Xile i es va 
criar a Perú, Austràlia i Suïssa. Després del 
batxillerat es va dedicar a recórrer el món, 
abans de dedicar-se completament a dibui-
xar, escriure i fer pel·lícules. Des de 1984, 
Ted Sieger fa pel·lícules d’animació i és alho-
ra creador, coautor, codirector, director ar-
tístic i coproductor així com lletrista.

Filmografia (selecció):

MOLLY MONSTER – Der Kinofilm (El regal de 
la Molly Monstre)
The Smortlybacks (‘Els Smortlybacks’)
Molly und das Weihnachtsmonster (‘Molly i el 
monstre de Nadal’)
ted sieger‘s molly monster – die serie (‘molly 
Monstre, de Ted Sieger: la sèrie’)
The Fourth King (‘El quart rei’)
Altair
Ted Sieger’s Wildlife (‘La fauna de Ted Sieger’)

Michael Ekblad
Michael Ekblad va néixer el 1960 a Suècia, 
va estudiar animació i arts visuals al Canadà 
i des de 1985 es dedica a l’animació, el dis-
seny i la direcció de pel·lícules d’animació. És 
un dels socis de Sluggerfil, una empresa pro-
ductora de pel·lícules d’animació de Malmö 
(Suècia). Ha treballat de productor, director, 
supervisor d’efectes i animador en diverses 
produccions per a la televisió i el cinema.

Filmografia (selecció):

MOLLY MONSTER – Der Kinofilm (El regal 
de la Molly Monstre)
Bamse och tjuvstaden (‘Bamse i la ciutat 
dels lladres’)
ted sieger‘s molly monster – die serie 
(‘Molly Monstre, de Ted Sieger: la sèrie’)
Molly und das Weihnachtsmonster (‘Molly 
i el monstre de Nadal’)
Die drei Räuber (‘Els tres lladres’)
The Fourth King (‘El quart rei’)
Das doppelte Lottchen 

(‘La Carlota duplicada’)
Ted Sieger’s Wildlife 

(‘La fauna de Ted Sieger’)
Karlsson på taket (‘Karlsson de la teulada’)

Matthias Bruhn
Matthias Bruhn va néixer el 1962 a Bielefe-
ld (Alemanya) i va estudiar disseny gràfic a 
Düsseldorf (Alemanya). De 1992 a 1998 va 
treballar d’animador autònom i de director 
per a Trickstudio Lutterbeck, a Colònia (Ale-
manya). Des de 1998, i juntament amb Ric-
hard Lutterbeck, és soci i director d’aquesta 
empresa. Ha dirigit més de 20 curtmetrat-
ges, alguns especials per a la televisió i in-
nombrables produccions publicitàries per als 
programes infantils Sendung mit der Maus i 
Sendung mit dem Elefanten. Les seves pro-
duccions han estat guardonades amb premis 
nacionals i internacionals.

Filmografia (selecció):

MOLLY MONSTER – Der Kinofilm (El regal 
de la Molly Monstre)
Fritzi (pel·lícula en preparació)
Die Geschichte vom Fuchs, der den Vers-
tand verlor (‘La història de la guineu que es 
va beure l’enteniment’)
Ente, Tod und Tulpe 
(‘L’ànec, la mort i la tulipa’)
Molly und das Weihnachtsmonster (‘Molly i 
el monstre de Nadal’)
Post! (‘El correu!’)
Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, 
wer ihm auf den Kopf gemacht hat (‘Del pe-
tit talp, que volia saber qui s’ho va fer sobre 
el seu cap’)



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.

Una iniciativa de: Amb el suport de:


