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Fitxa tècnica 
 
Títol original: Pelle Svanslös i Amerikatt 
Nacionalitat: Sueca 
Any: 1985 
Direcció: Jan Gissberg i Stig Lasseby 
 

Guió: Leif Krantz 
(Basat en la novel·la de Gösta Knutsson) 
Animació: Jan Gissberg 
Música: Berndt Egerbladh 
Durada: 78 minuts 

 
A qui s’adreça 
 
Infants a partir de tres anys. 
 
Sinopsi argumental 
 
En Pere, un gat amable i enginyós de cua curta, es llicencia en filosofia. La Bel·la, la seva 
companya, està orgullós d’ell però en Paixà, el malfactor del barri, li té mania. Després 
de que en Pere viatgi a Amèrigat en somnis, en Paixà mirarà de ridiculitzar-lo en una 
excursió al bosc. Lluny d’aconseguir-ho, però, en Pere no només es guanyarà una gran 
reputació sinó que, sense rancúnies, salvarà en Paixà d’un perillós linx del bosc. 
 
Tema principal 
 
Durant tota la primera meitat de la pel·lícula, ens adonem que en Pere està acomplexat 
per tenir la cua molt curta però, al ser conscient de les seves capacitats i potenciar-les, 
en Pere es desfarà del seu complex. El tema principal, doncs, és l’acceptació personal, la 
descoberta de les pròpies capacitats i l’èxit de la bondat. 
 
Objectius formatius i continguts a treballar 
 
Els objectius formatius s’assoleixen, bàsicament, al treballar en grup una sèrie de 
continguts i valors, a saber: 
 

• El somnis i la seva relació amb el conscient. 
• Ésser humà; els complexes, la bondat, la solidaritat i la rancúnia. 
• La ciutat i el bosc. 
• El dibuix animat clàssic 2D i la il·lustració. 

 
Activitats i metodologia 
 
Abans del visionat 
 
Es considera  cabdal fer saber als nens i nenes quins seran els continguts i valors que es 
treballaran després del visionat. És molt important demanar als infants que prestin 
especial atenció i fixin la mirada als continguts i valors esmentats. 
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Després del visionat 
 
Totes i cadascuna de les activitats i reflexions proposades després del visionat estan 
pensades per a dur-se a terme de forma oral i amb el conjunt del grup, aprofitant per a 
la comunitat el potencial de cada infant i sempre mitjançant la mediació i guia del 
dinamitzador/a del cinefòrum.   
 
1) En primer lloc, es recomana demanar als nens i nenes que expliquin quin és l’argument 
resumit del film. Quins són els personatges principals de la història i quina és la relació 
entre ells? Un llistat dels més importants; en Pere, la Bel·la, en Paixà i els seus esbirros 
Tim i Tom, en Fili de Philadelphia i en Linxus. Quines aventures viuen els nostres 
protagonistes i com es resolen? Per tal de conduir als infants, cal centrar-se en les 
famoses preguntes de la redacció periodística; qui?, què?, on?, quan?, per què? i com?  
 
2) Qui és el protagonista de la història? Demaneu als infants que defineixin la personalitat 
d’en Pere. Quins valors representa? Qui és l’antagonista de la història? Demaneu als nens 
i nenes que descriguin la personalitat d’en Paixà. Quin personatge agrada més o cau 
millor als infants? Perquè? 
 
3) En Pere té la cua molt curta i això no el fa estar bé amb ell mateix. Podem assegurar 
que en Pere està acomplexat per la llargada de la seva cua. Demaneu als infants que 
expliquin què és un complex i reflexioneu junts sobre el concepte. 
 
4) Bona part de l’acció del film transcorre dins el somni d’en Pere. Hi ha diferències 
entre la realitat i el somni? El somni, resulta versemblant? Com es succeeixen les accions 
dins el somni? Quins personatges es van repetint, dins el somni, en diferents formes? Quin 
és el final del somni d’en Pere? Té relació amb les coses que l’amoïnen? Demaneu als 
infants si recorden els seus somnis i pregunteu-los si, com en Pere, també somnien en 
coses inversemblants. Hi parts dels somnis dels nens i les nenes que poden relacionar amb 
coses que els amoïnen o els interessen? 
 
5) Al seu somni, en Pere viatja fins a Amèrigat i coneix un país completament desconegut 
per ell. Com és Amèrigat i com són els seus habitants? Parleu sobre la quantitat i el 
moviment dels habitants, els cotxes, els gratacels, els espectacles, els suburbis, els 
gàngsters i les rates gegants. En què es diferencia Amèrigat del lloc d’origen d’en Pere? 
Reflexioneu sobre les diferències entre les grans ciutats i els pobles. Demaneu als infants 
si els agrada més la ciutat o el camp. Perquè? 
 
6) Tot i que en Paixà sempre fa la guitza a en Pere, aquest no dubta en ajudar-lo i salvar-
lo d’en Linxus, el linx que se’l vol cruspir. Com aconsegueix en Pere salvar en Paixà? 
Demaneu als infants que expliquin que és la solidaritat i que és la rancúnia. Reflexioneu 
al voltant d’aquests conceptes i del poder que exerceixen sobre el nostre benestar.  
 
7) Un bosc desconegut pot resultar perillós. A la pel·lícula, quines dificultats es troben al 
bosc? Parleu en grup dels animals salvatges, la natura feréstega i la orientació.  
 
8) Demaneu als nens quines característiques tenen els dibuixos del film i si saben quines 
tècniques s’han usat per a il·lustrar i animar. Reflexioneu sobre les diferències entre 
l’animació clàssica 2D i l’animació per ordinador en 3D. 


