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Sinopsi 
Pippi i el Senyor Sense Son i El viatge de Bu protagonitzen 
un programa que posa en valor les relacions entre 
germans. A la Pippi li costa acceptar que ja no és filla 
única. I la Bu, una petita òliba que és empesa per una 
tempesta fora del niu quan acaba de sortir de l’ou, l'únic 
que vol és retrobar el seu germà, per tenir-se l'un a l'altre 

i créixer plegats. Dues aventures carregades de missatges 
sobre la cura, l'amor fraternal i les relacions familiars.

Nadal és una tradició cristiana (el naixement de Jesús). Però molt abans 
que això, Nadal va ser una celebració pagana en honor al Déu Sol. Els 
pagans van triar el 25 de desembre perquè, segons els càlculs astronòmics 
de l’època, a partir d'aquesta data els dies s'allarguen a poc a poc. Això és 
el que es coneix com a «solstici d'hivern», que en realitat té lloc el 21 de 
desembre. 



Sabies què?
Les persones que estudien la meteorologia anomenen 
els huracans i les tempestes tropicals amb noms 
de persona (com la tempesta “Rosie” a El viatge de 
Bu). Això facilita la comunicació entre ells i amb els 
ciutadans a l'hora de presentar la previsió del temps, 
donar avisos i informar dels perills. 

L’ésser humà ha arribat mai a la lluna?
La Pippi vol enviar el seu germanet a la Lluna, però, com molt bé diu 
l'home del coet, a la Lluna no s'hi pot respirar! La Terra està envoltada 
per l'«atmosfera», un conjunt de gasos que anomenem «aire». Entre 
aquests gasos trobem l'oxigen, que és el que ens permet respirar.  
A mesura que ens allunyem del planeta, aquests gasos es troben en 
menor quantitat, fins que arribem a l'espai, on ja no n'hi ha.  
Vet aquí per què existeixen els vestits d'astronauta! Per cert! Saps  
si l'ésser humà ha arribat mai a la Lluna? Si no ho saps, et convidem  
a esbrinar-ho! 

El recorregut que fan les pel.lícules
Pippi i el Senyor Sense Son d'Edmunds Jansons, és 
una pel·lícula d'origen letó que es va estrenar en el 34 
Festival Internacional de Cinema Infantil de Chicago. 
Des d'aleshores, ha format part de la programació de 
cinema d'animació d'altres festivals destacats, com 
Annecy, Brussel·les, Berlín i Riga. 

Test del Petit Cineclub
· Qui és el senyor sense son? El germanet, la mascota,  
  un amic imaginari...

· Qui té la idea d’enviar l’àvia i el germanet a la lluna?   

· Recordes què agafa la Pippi per atrapar el carter?

· A la Pippi li encanta patinar! Coneixes algun altre esport d’hivern?  

· - El Senyor sense son és l’amic imaginari de la Pippi. N’has tingut mai cap?

· - A més de la tempesta, quins altres canvis atmosfèrics viurà la Bu? 

· La Bu és una òliba; saps què diferencia les òlibes dels mussols?

· Quin animal cuidarà de la Bu i el seu germanet al final de la pel·lícula?  

· La Bu no és ni un mamífer, ni un rèptil; saps a quina família pertany?

           · La Bu confon l’ou del seu germà amb el 
    d’un altre animal... amb quin? 


