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Sinopsi 
Aneu amb compte amb la rata pirata, el bandit més 
llaminer de tots! Damunt del seu cavall, roba el menjar 
dels viatgers que troba pel camí, fins al dia en què es 
creua amb algú més astut que ell… Un conte de capa 
i espasa, de lladres i galetes. Una fabulosa i divertida 
història dels autors d’El Grúfal, acompanyada de tres 

curtmetratges sobre l’aventura de créixer. 
Alerta! Aquesta pel·lícula et farà venir gana!

El tigre sense ratlles 
de Raúl Robin Morales. França, 8’. 

Un petit tigre surt a buscar les seves 
ratlles perdudes sense saber que l’únic 

lloc on pot trobar-les és en ell mateix.

Dos tramvies 
de Raúl Robin Morales. França, 8’.

Seguim el procés d’aprenentatge d’un 
petit tramvia que, a poc a poc, deixarà 

enrere la joventut i entrarà a l’edat 
adulta mentre assumeix l’envelliment 
del seu pare.

Kuap  
de Nils 
Hedinger. 
Suïssa, 8’.

Un petit 
capgròs té pressa 
per convertir-se 
en granota, però 
finalment comprèn 
que la vida està 
plena d’oportunitats 
per créixer.

La rata pirata és l’adaptació cinematogràfica d’un conte. La Julia Donaldson i l’Axel Scheffler són 
considerats els creadors dels llibres infantils més populars i desitjats del món. Molts dels seus àlbums 
il·lustrats, com El Grúfal o El Nadal del Sr. Branquilló, són clàssics de la literatura infantil. La rata 
pirata és el cinquè llibre d’aquesta parella creativa que Magic Light Pictures ha adaptat per al cinema.



Altres sessions del Petit Cineclub: Àgata, la meva veïna detectiva 
i La meva setmana extraordinària amb la Tess

Sigues honest i et 
guanyaràs el respecte dels 
altres
La rata pirata menjava tots els dolços 
que volia, però no tenia cap amic 
perquè tots els animals del bosc li tenien 
por i desconfiança. Ser honest significa 
no aprofitar-nos dels altres, parlar amb 
la veritat, no apropiar-nos de coses 
que no ens pertanyen, no enganyar o 
fer trampa, encara que això ens pugui 
produir algun benefici. I tu què penses? 
Consideres que ser honest és fàcil? 
Creus que la societat seria millor si 
tothom fos honest?

Créixer pot resultar molt divertit, tot i que 
no sempre és fàcil! 
El programa inclou tres curtmetratges centrats en la temàtica 
de créixer: un tigre que se sent diferent perquè no té ratlles, 
un capgròs que vol convertir -se en granota però el seu ritme 
és més lent que el dels altres, i un petit tramvia que aprendrà 
de la mà del seu pare què vol dir fer -se gran. Quins canvis 
has experimentat tu al fer-te més gran? Com t’han fet sentir?

Cuidem de la gent que ens cuida!
Al curtmetratge Els dos tramvies seguim el procés 
d’aprenentatge d’un petit tramvia que entrarà en l’edat 
adulta. A mesura que creixem, els nostres cuidadors també 
es fan grans i el rol de cuidador s’acaba intercanviant. 
Cuidar dels nostres pares i avis és un deure molt seriós, hem 
retornar-los tot l’amor que ens van mostrar i fer-los sentir 
volguts i necessaris a la nostra vida. Tens algún avi o àvia 
que et cuida? Què és el que més t’agrada d’ells? 

Test del Petit Cineclub
· Què fa la rata durant bona part de la pel·lícula?

· Què li agrada menjar especialment?

· Com reacciona quan l’aliment pispat no és el que s’havia imaginat?

· A qui no li deixa tastar ni les engrunes de la magdalena?

· Què li passa com a conseqüència del seu comportament?

· De quina manera creus que el tramvia pare cuida del fill quan és petit? I a la 
inversa, què fa el tramvia fill per tenir cura del pare quan ja és gran?

· Per què vol ser igual que els altres el tigre sense ratlles?

· Com aconsegueix el petit tigre les ratlles que tant desitja?

· A Kuap, creus que la confiança del petit capgros en ell mateix té quelcom a 
veure amb el ritme que segueix? Per què?

· T’has sentit identificat o identificada amb algun personatge del programa de 
curts? Quin i per què?


