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Pippi: “Només es dirigeix als homes. Per què no compta també amb les senyores?” 

Tommy: “Pippi, vés amb compte, ell és l’home més fort del món” 

Pippi: “No importa, jo puc guanyar-lo si vull” 

(Capítol 6: “La Pippi va al parc d’atraccions”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de portada: Astrid Lindgren (guionista) i Inger Nilsson (actriu) en un descans del rodatge de la producció l’any 1968. 

Arxiu: Astrid Lindgren Company. Muntatge: elaboració pròpia. 
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RESUM DEL TREBALL 

A) CATALÀ 

El feminisme és un moviment que també està present en les sèries infantils de televisió, les 

quals transmeten els principis d’aquest fenomen social als infants. Aquestes sèries televisives 

acostumen a deixar de banda tota mena d’estereotips i rols de gènere, amb l’objectiu de no 

desembocar en desigualtats i injustícies. La primera sèrie infantil que va abordar la 

perspectiva feminista es va emetre a la televisió pública sueca l’any 1969 sota el títol Pippi 

Langstrump, basada en els contes infantils de l’escriptora i activista Astrid Lindgren, i 

dirigida pel cineasta expert en cinema infantil Olle Hellbom. En aquesta producció, la seva 

protagonista, que representa molts dels valors que proposen algunes feministes actuals, lluita 

per posar fi a les desigualtats i injustícies que pateix la societat conservadora i masclista que li 

ha tocat viure. Tot plegat, la nena segueix una línia propera al feminisme anarquista i amb 

alguns plantejaments del corrent ecofeminista. A Espanya, la sèrie no va poder-se estrenar a 

TVE fins quatre anys després, a causa dels ideals que transmetia, contraris al règim de Franco. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest treball és el d’investigar el feminisme en les sèries infantils de 

televisió a partir d’un estudi de cas, analitzant-ne el discurs, així com el context tan diferent 

en cada un d’ambdós països i el ressò del serial televisiu per part de la premsa espanyola.  

Paraules clau: feminisme, anarcofeminisme, ecofeminisme, sèries infantils de televisió, 

infància, rols i estereotips de gènere, Pippi Langstrump, Astrid Lindgren, Olle Hellbom, 

narrativa audiovisual, Espanya, Suècia, 1969, 1974, mitjans de comunicació.  
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B) CASTELLÀ 

El feminismo es un movimiento que también está presente en las series infantiles de 

televisión, las cuales transmiten los principios de este fenómeno social a los pequeños. Estas 

series televisivas acostumbran a dejar de lado cualquier tipo de estereotipo y rol de género, 

con el objetivo de no desembocar en desigualdades e injusticias. La primera serie infantil que 

abordó la perspectiva feminista se emitió en la televisión pública sueca en el año 1969 bajo el 

título Pippi Langstrump, basada en los cuentos infantiles de la escritora y activista Astrid 

Lindgren, y dirigida por el cineasta experto en cine infantil Olle Hellbom. En esta producción, 

su protagonista, que representa muchos de los valores que proponen algunas de las feministas 

actuales, lucha para poner fin a las desigualdades e injusticias que sufre la sociedad 

conservadora y machista que le ha tocado vivir. La niña sigue una línea cercana al feminismo 

anarquista o anarcofeminismo y con algunos planteamientos de la corriente ecofeminista. En 

España, la serie no pudo ser estrenada en TVE hasta cuatro años después, a raíz de los ideales 

que transmitía, contrarios al régimen de Franco. Así pues, el objetivo de este trabajo es el de 

investigar el feminismo en las series infantiles de televisión a partir de un estudio de caso, 

analizando el discurso, así como el contexto tan diferente en cada uno de ambos países y la 

repercusión de la serie televisiva en la prensa española.  

Palabras clave: feminismo, anarcofeminismo, ecofeminismo, series infantiles de televisión, 

infancia, roles y estereotipos de género, Pippi Langstrump, Astrid Lindgren, Olle Hellbom, 

narrativa audiovisual, España, Suecia, 1969, 1974, medios de comunicación.  
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C) ANGLÈS  

Feminism is a movement that is also present in children’s television series, which convey the 

principles of this social phenomenon to children. These television series tends to set aside all 

sorts of stereotypes and gender roles with the purpose of not ending in inequalities and 

injustice. The first serie that addressed the feminist perspective was broadcast on the Swedish 

public television in 1969 under the title Pippi Langstrump, based on children's stories wrote 

by the activist Astrid Lindgren, and directed by an expert children’s filmmaker Olle Hellbom. 

In this production, the main character, which represents many of the values proposed by some 

contemporary feminists, struggle to put end to inequalities and injustices suffered in the 

conservative and sexist society that she must live. The girl follows a line close to anarchist 

feminism and ecofemism. In Spain, the tv series could not be broadcasted on TVE until four 

years later, because its ideals were contrary to Franco’s regime. Therefore, the aim of this 

work is to investigate feminism in children’s television series based on a case study, looking 

at the discourse, as well as the so diferent context in each of the two countries and the 

repercussion of this television series on the Spanish press.  

Keywords: feminism, anarcha-feminism, ecofeminism, children’s series, television, 

childhood, roles and stereotypes of gender, Pippi Langstrump, Astrind Lindgren, Olle 

Hellbom, audiovisual narrative, Spain, Sweden, 1969, 1974, media. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest treball és estudiar el moviment feminista dins de la televisió, 

concretament en les sèries infantils, ja que aquestes ocupen bona part de la graella televisiva i 

sovint, es tenen poc en compte pel que fa a les recerques. Tal com s’explicarà, s’ha investigat 

aquest moviment dins el context televisiu de la dècada compresa entre 1960 i 1970.  

Aquest desig neix de l’afició personal en tots els aspectes relacionats amb les qüestions de 

gènere (encara queda molta feina per fer per acabar en aquest sentit), sobretot en relació amb 

els mitjans de comunicació, així com arran de l’interès per les sèries infantils de televisió. Es 

va pensar, doncs, que unir els dos interessos en una mateixa recerca podia ser una bona opció. 

En aquest context, la societat, l’educació i els mitjans de comunicació exerceixen gran 

responsabilitat a l’hora de contribuir en el canvi social. És ben sabut que els mitjans de 

comunicació tenen gran poder a l’hora de transmetre determinats valors i idees als infants. 

Una altra de les motivacions per emprendre aquesta recerca ha estat els pocs estudis realitzats 

en matèria de feminisme dins de les sèries infantils, un tema poc tractat, sobretot a Espanya. 

 A la vegada, en aquesta investigació es vol demostrar que, mentre que hi ha sèries infantils 

que reforcen tota mena d’estereotips i rols de gènere (com ara els coneguts clàssics de 

Disney), n’existeixen d’altres que tenen una finalitat contrària. Aquesta visió també es vol 

contemplar en aquest treball, donat que els estereotips i rols de gènere estan estretament 

vinculats a les desigualtats i injustícies. D’aquesta manera, també es contemplen els aspectes 

relacionats amb la perspectiva de gènere, una qüestió que té molt a veure amb el feminisme. 

Amb el propòsit de portar a terme la investigació a partir d’un cas en concret i amb 

profunditat, la millor manera d’estudiar el feminisme en les sèries infantils aplicat a la 

pràctica, s’ha escollit la sèrie Pippi Langstrump (una coproducció entre Suècia i Alemanya, 
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1969), basada en els llibres infantils de l’escriptora i activista sueca Astrid Lindgren, i dirigida 

pel cineasta suec especialitzat en cinema infantil, Olle Hellbom. Aquesta decisió es deu al fet 

que Pippi Langstrump pot considerar-se l’embrió del feminisme en les sèries infantils, 

propera sobretot a la línia de l’anarquisme feminista i amb plantejaments propis també de 

l’ecofeminisme. A més, tot i que és una producció que té més de 50 anys, molts dels seus 

aspectes segueixen vigents actualment, d’acord amb la concepció d’autores feministes actuals.  

La sèrie Pippi Langstrump es va emetre a la televisió pública de Suècia l’any 1969, però no 

va arribar a Televisió Espanyola fins a l’any 1974, quan la censura ja era més feble i la 

dictadura de Franco estava a punt d’arribar al seu final. Fins llavors, la figura d’Astrid 

Lindgren, escriptora compromesa amb els valors del feminisme, l’ecologisme, l’animalisme i 

els drets dels infants, havia estat silenciada i era molt poc coneguda a Espanya. És per aquest 

motiu que s’ha vist necessari estudiar el context històric i televisiu d’ambdós països, així com 

el gran ressò mediàtic que va tenir la sèrie infantil, centrat en el cas de l’estat espanyol.   

Al mateix temps, s’ha volgut escollir aquesta sèrie en particular per l’interès personal que 

desperta la història de la televisió a l’estat espanyol, sobretot l’etapa dels anys 70, moment en 

què es va emetre la sèrie analitzada a Espanya. En aquest període, i als anys 80, els programes 

infantils televisius van prendre força, com ara Un globo, dos globos, tres globos (1974-1979), 

La cometa blanca (1981-1983), La Bola de Cristal (1984-1988), entre altres. A la vegada, 

també van deixar empremta diferents sèries infantils de dibuixos animats de gran popularitat: 

Heidi (1975), Marco (1977), La abeja Maya (1978), etc. Tot plegat, en una etapa televisiva 

marcada per una mirada oberturista. Al mateix temps, s’ha cregut oportú escollir aquesta sèrie 

infantil en concret per l’escassetat de recerques que s’han fet sobre aquesta, sobretot a 

Espanya, i l’estret vincle que manté en matèria de feminisme i de gènere.  
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El període en què es va estrenar la sèrie a Suècia, els anys seixanta, en l’àmbit cinematogràfic 

infantil a escala internacional, el feminisme ja havia tret el cap en algunes pel·lícules, també 

considerades per a infants o joves, tot i que es consideren personatges secundaris, com ara la 

Sra. Winifred Banks (Mary Poppins, 1964) o la Dimecres (The Addams Family, 1964).  

El llibre Educar en el feminismo (Marañón, 2018) ha sigut un dels principals referent d’aquest 

treball a l’hora d’analitzar els principis del moviment feminista que es plasmen dins el serial 

televisiu. Aquesta elecció és deu al fet que aquesta publicació, a part de tenir una concepció 

actual del feminisme, manté un estretíssim vincle entre els plantejaments de l’autora i els de la 

protagonista. A més, els infants, que són el públic al qual va adreçat la sèrie, són un dels pilars 

fonamentals del feminisme i de l’obra de Marañón, realitat molt pertinent en aquest treball.  

Tal com es veurà a continuació, el cos del treball en si s’articula al voltant de dos eixos 

principals. D’una banda, el context de Suècia i Espanya (històric, cinematogràfic i televisiu). 

Per l’altra, s’inclou l’anàlisi del serial infantil amb els resultats obtinguts, la part de més pes 

de la recerca, així com un estudi de la repercussió a la premsa espanyola. A les conclusions, 

per últim, es vol subratllar que no són una simple síntesi, sinó que també són una reflexió amb 

aspectes rellevants. Finalment, l’annex, que és molt recomanable de consultar, conté, entre 

altres, les fitxes d’anàlisi, informació addicional, retalls de premsa, a més d’incloure captures 

de pantalla de la sèrie que fan visuals les explicacions comentades.  

Per concloure aquest apartat introductori, es vol fer esment que s’ha analitzat la sèrie en 

castellà, encara que en la present recerca s’han traduït al català alguns aspectes dels diàlegs o 

els títols dels capítols. L’ideal hauria sigut poder visionar la sèrie en suec, que és l’idioma 

original. Tanmateix, no ha sigut possible donada la dificultat personal per comprendre 

l’idioma, tal com ha succeït en els retalls de premsa de l’època d’aquest país nòrdic.  
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2. MARC TEÒRIC 

Atès que la recerca té relació amb diversos aspectes, el marc teòric es pot dividir en les 

següents temàtiques, agrupades en els diferents apartats que s’inclouen a continuació.  

2.1. Moviment feminista 

El feminisme ha passat per diferents ones o etapes, segons Varela (2013). Abans del 

naixement del feminisme, però, les dones ja havien denunciat la situació que vivien pel fet de 

ser dones i les carències que havien de suportar. En la primera etapa (des de les primeres 

reaccions davant de les desigualtats que patien respecte als homes fins a principis del segle 

XIX), on destaca la Revolució francesa, es pren consciència de la inferioritat de les dones, les 

quals demanaven drets fonamentals (educació, treball, vot, matrimonials...). Al capdavant hi 

trobem principalment Christine de Pizan (La ciutat de les dames, 1405), Mary Wollstonecraft 

(Vindicació dels drets de la dona, 1792) i Olympe de Gouges (Declaració dels drets de la 

dona, 1791). Gouges va ser guillotinada per Robespierre pel fet de defensar que la tirania de 

l’home limitava els drets de la dona. La segona etapa (mitjan del segle XIX-XX) aglutina el 

moviment sufragista, iniciat a Anglaterra i als Estats Units, en el qual les donen reclamaven 

drets civils fonamentals: dret a vot, drets sobre els seus propis fills, administrar els seus propis 

béns, accedir a una educació superior o guanyar el mateix salari que els homes. Les figures 

d’Emily Wilding Davison (morí atropellada a causa del cavall del rei durant una competició 

on reclamava el vot femení a Anglaterra), Elizabeth Cady Stanton, Flora Tristán i Simone de 

Beauvoir (El segon sexe, 1949) destaquen en aquesta etapa. Finalment, en la tercera onada, 

que s’inicia als anys 60 als Estats Units, les dones, tot i que ja havien aconseguit el vot i els 

drets de plena ciutadania, se n’adonen que la seva figura segueix estant lligada a les tasques 

de la llar. És llavors quan reivindiquen la seva sexualitat i són conscients que les estructures 

socials fomenten les desigualtats, els estereotips de gènere, la cosificació i la violència contra 
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la dona. Encapçalen aquesta etapa: Betty Friedan (La mística de la feminitat, 1963), Kate 

Millet (Política sexual, 1970) i Shulamith Firestone (La dialèctica del sexe, 1976). En aquest 

mateix moment neix el feminisme radical als Estats Units, en el qual dones com Millet i 

Firestone s’organitzen de forma autònoma, es consideren antisistema i creen el Moviment 

d’Alliberament de la Dona. La finalitat del grup és denunciar qualsevol forma sexista i 

discriminatòria de les dones, així com reclamar una igualtat real de drets amb els homes.   

Pujal (2005, p.15) descriu el feminisme com “l’agent que encapçala el treball col·lectiu per a 

la transformació de la desigualtat social”. Segons aquesta autora, en les nostres societats, la 

desigualtat social entre sexes no es manifesta de manera directa, prescrivint que les dones 

s’han de sotmetre als barons, sinó que el mandat cultural és molt més indirecte i es manifesta 

ordenant que la dona s’ha de sotmetre a la naturalesa “femenina” mentre que l’home s’ha de 

sotmetre a la seva naturalesa “masculina”.  

Marañón (2018) planteja la importància d’educar en el feminisme amb l’objectiu de construir 

una societat justa i igualitària, tot proposant accions com: apoderar les nenes (amb poder, 

autonomia i llibertat), fomentar l’esperit crític i de lluita per acabar amb desigualtats, 

promoure l’autonomia (no dependre de ningú per fer res, prendre decisions personals, no ser 

servils ni obedients), impulsar la seguretat en elles mateixes (el seu comportament no ha de 

supeditar-se als gustos dels altres, sinó als seus), ensenyar-les a ser valentes, tenir empatia 

amb els altres, assumir les desigualtats, ser amables (tot i que també cal demostrar el 

sentiment d’enuig si s’escau), escoltar la resta de persones, estimular el lideratge (no és dolent 

tenir en control de les situacions), entre altres. L’autora reivindica la importància de trencar 

amb els estereotips i rols de gènere, els quals marquen als infants com han d’expressar-se, 

comportar-se i relacionar-se, a més de destruir les capacitats i l’autoestima de les persones. 

Per a aconseguir-ho, Marañón proposa la llibertat dels infants com a peça clau per a ser 

persones felices, justes i solidàries. En aquest context, l’autora remarca que el feminisme, que 
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és la base per una societat realment justa, és l’única via que existeix per combatre el 

masclisme, el qual normalitza totes les desigualtats i fa creure que tothom és igual. 

Malgrat el reconeixement d’igualtat i dels drets de les dones, el cert és que la lluita per a 

l’alliberació femenina és una tasca inacabada: encara perduren enormes diferències entre els 

sexes tant en l’àmbit públic com privat, les dones encara estan discriminades i en la seva vida 

quotidiana suporten nombroses desigualtats respecte als homes. (De las Heras, 2009, p.46). 

El terme “anarcofeminisme” va ser incorporat a la llengua arran d’un manifest, publicat l’any 

1971, en el qual les feministes radicals reclamaven que el moviment feminista no havia 

d’apedaçar, sinó destruir tots els vestigis de l’estructura de poder dominada pels homes, com 

feia l’estat mateix, segons elles. Tot i que la unió formal de l’anarquisme i el feminisme no es 

va declarar fins a la dècada de 1970, la lluita de dones anarquistes del segle XIX i de principis 

del XX –la crítica vers els costums sexuals repressius i el matrimoni burgès, així com la 

promoció d’un accés fàcil a la contraceptiva– s’ha de considerar una forma primerenca de 

l’anarcofeminisme. (Porton, 2001, p.51-52). 

L’anarquisme i el feminisme sempre han estat estretament relacionats. Moltes notables 

feministes han sigut també anarquistes, incloent-hi la feminista Mary Wollstonecraft, la 

comunera Louise Michel i aquella infatigable campiona de la llibertat, Emma Goldman. [...] 

Freedom, el diari anarquista més antic del món va ser fundat l’any 1886. A més, tots els grans 

anarquistes (menys Proudhon) van donar suport a la igualtat de la dona. [...] Peggy Kornegger 

ha cridat l’atenció sobre els forts llaços que hi ha entre el feminisme i l’anarquisme, tant en la 

teoria com en la pràctica. (Roca i Álvarez Escobar 2008, p.25-27). 

González Martínez (2014) sosté que Emma Goldman, que va viure entre els anys 1869 i 1940, 

va ser una de les pioneres de l’anarcofeminisme i precursores del feminisme actual, ja que va 

aportar a l’anarquisme la seva crítica a la societat patriarcal i al masclisme. En aquest context, 
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la mateixa Goldman (2017) rebutja qualsevol forma de poder, que considera que és l’origen 

de l’opressió de les dones. D’aquesta manera, denuncia la violència exercida de la mà dels 

poders establerts, com ara el govern (lleis, policia, soldats, presons...), l’autoritat organitzada 

o l’Estat, els quals l’autora pensa que existeixen per mantenir o protegir la propietat i els 

monopolis. Per aquest motiu, Goldman postula que l’absència de govern suposaria una gran 

oportunitat per fer realitat el desenvolupament social i el vertader progrés. La feminista 

russoamericana creu que l’anarquisme, que té com a base la llibertat de l’individu, és l’única 

via possible per alliberar les dones. En aquest punt, argumenta que la veritable emancipació 

de la dona només pot ser realitat amb el desig de llibertat, que sorgeix de l’ànima de les 

dones. En relació amb la religió, Goldman afirma que l’Església és un fre per al progrés, el 

desenvolupament humà i el lliure pensament. La pensadora lamenta, també, que el destí de les 

dones es basi a ser només esposes i mares. De fet, el matrimoni, que l’activista compara amb 

la prostitució, converteix la dona en una serventa dependent i indefensa, tal com assegura. 

Com a alternativa, Goldman proposa l’amor lliure, el qual dóna dret a les dones a estimar i ser 

estimades sense que suposi una esclavitud. La pensadora russoamericana remarca que no creu 

que només es necessiti igualtat, perquè això comportaria repetir les mateixes institucions i 

estructures d’una societat injusta i repressiva. D’aquí que, l’anarcofeminista reclama, des de 

l’anarquisme, una transformació de la societat i un canvi profund en la manera de pensar.  

Sánchez Blanco (2007) defensa que el col·lectiu Mujeres Libres es va convertir, l’any 1936, 

en la primera organització femenina que va introduir l’anarcofeminisme a l’estat espanyol. 

Aquest moviment, actiu durant la Guerra Civil espanyola, va intentar crear un nou model de 

societat anarcofeminista, en la qual la dona podia actuar amb plena llibertat en qualsevol 

àmbit. Les integrants del col·lectiu van reconèixer que en les primeres dècades del segle XX 

hi havia un problema de conscienciació a Espanya, ja que les dones seguien creient que la 

seva funció primordial a la vida era la de ser mares i esposes. En aquest període predominava 
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la concepció de família tradicional i patriarcal. L’autora argumenta que Mujeres Libres va 

lluitar per reivindicar els seus drets, l’alliberació (obrera, sexual...) i emancipació de la dona, a 

més de concebre el suport mutu com un dels pilars principals per poder avançar. Un altre dels 

objectius que van empènyer a la creació d’aquest col·lectiu van ser aconseguir la igualtat, no 

només econòmica (salaris), sinó també política, social i cultural. Paral·lelament les seves 

integrants donaven suport a l’amor lliure i la poligàmia, en contra de la subordinació del 

matrimoni, que veien que aquest convertia la dona en esclava del marit. En aquest punt, 

Mujeres Libres sostenia que la dona era la responsable de tenir el control de la natalitat, en el 

cas de tenir fills, decidint quan i amb qui volia tenir-los. La base d’aquest moviment, que 

anava també en contra de qualsevol mena d’autoritat, jerarquia o govern, era començar 

canviant des de casa per aconseguir canvis en la societat, segons precisa Sánchez Blanco.  

El concepte “ecofeminista” va ser emprat per primera vegada en un article publicat l’any 1974  

per Françoise d’Eaubonne (1920-2005), feminista i escriptora francesa, que va trobar una 

sèrie de punts en contacte entre els objectius del feminisme i l’ecologisme. Eaubonne 

apuntava que la sobrepoblació, una de les qüestions que més preocupava als ecologistes, era 

conseqüència de la negació del patriarcat en relació amb el dret a decidir de les dones sobre 

els seus propis cossos. Aquest plantejament inicial, però, ha anat perdent força amb el 

desenvolupament del moviment ecofeminista. (Bèrgere, 2016, p.1-3). 

Puleo (2017) defineix l’ecofeminisme com un pensament i unes praxis que neix en la trobada 

entre el feminisme i l’ecologia. L’autora considera que aquest moviment actualment està en 

auge, sobretot entre les més joves, i inclús, existeixen dones que arrisquen les seves vides per 

defensar el medi ambient. Puleo argumenta que els termes “dones” i “ecologia” no són 

sinònims, ja que ser ecofeminista no implica afirmar que les dones estiguin més lligades a la 

naturalesa i a la vida que no pas els homes, perquè hi ha homes que es dediquen a defensar el 

medi ambient i/o els animals i, en canvi, hi ha dones que mostren indiferència. Això no 
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obstant, l’autora defensa que, estadísticament, en l’àmbit internacional, les dones són les 

principals que defensen el medi ambient i els animals. Històricament, l’autora vincula que el 

fet que la dona hagi estat tradicionalment la responsable de portar a terme les tasques de la 

cura més fràgil (infants, gent gran i malalts) i del manteniment de les coses de casa (cuina, 

roba...), fa que es donin unes condicions perquè es desperti el seu interès per la defensa de la 

naturalesa i la resta d’éssers vius. Puleo reivindica que el diàleg entre feminisme i ecologisme 

afavorirà a ambdós, sempre fent-ho sota el lema “llibertat, igualtat i sostenibilitat”.    

Velasco Sesma (2017) inclou el que anomena “ètica animal” dins el moviment ecofeminista. 

L’autora recorda que les sufragistes del segle XX ja havien lluitat en contra la crueltat animal, 

i per aquest motiu, la filòsofa val·lisoletana anima al feminisme a promoure un concepte de 

justícia que no deixi de banda la violència exercida contra qualsevol ésser viu, encara que no 

sigui humà. Velasco utilitza el concepte “ètica de la cura” com una branca que revalora 

conceptes morals com la responsabilitat, l’empatia i la cura. Al mateix temps, destaca la 

importància de les emocions i de l’empatia, subratllant el paper dels drets universals. L’autora 

exposa que una persona virtuosa que presenti un caràcter “moralment admirable” ha de 

rebutjar qualsevol forma de violència o dominació, incloent-hi la dels animals, una qüestió 

també feminista. Velasco creu que existeixen múltiples connexions entre la dominació de les 

dones i el vincle entre el domini del sistema patriarcal i la dominació dels animals.   

Sense deixar de banda la qüestió de la naturalesa, Thoreau (2019) arriba a la conclusió, 

després de viure dos anys en una cabana al mig del bosc construïda per ell mateix, que és 

viable –i molt recomanable– portar a terme una vida senzilla, autosuficient i en contacte amb 

el medi ambient. El filòsof estatunidenc defensa que la natura ofereix a l’ésser humà grans 

dosis de llibertat i autonomia, així com salut i alegria de manera constant. A més, reivindica la 

bellesa i el benestar que transmet la natura, als paisatges, als boscos i als seus animals. 

Thoreau reflexiona sobre el fet de portar un dia a dia allunyat de les coses supèrflues, al 
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mateix temps que es mostra crític amb el luxe i la moda que preocupen diàriament a la 

societat, que cada cop és més consumista. El filòsof posa de manifest que els humans porten 

una vida de força desesperació, resignació i hipocresia, i que els habitants de les ciutats s’han 

distanciat molt de la simplicitat i la independència. En la mateixa línia, assegura que l’home 

civilitzat vol una casa amb totes les comoditats i els luxes, però que és possible viure en un 

habitatge modest i suficient per a les necessitats més corrents i simples, tal com fan els 

animals que viuen al bosc. L’autor considera que la civilització és un avanç real de la condició 

humana, però que només les persones llestes s’aprofiten dels seus avantatges. Thoreau postula 

que és senzill aconseguir l’aliment necessari per a un mateix, com fan els animals. A més, el 

pensador estatunidenc creu que el bosc permet trobar-se amb el veritable origen de l’espècie 

humana, i encara que l’experiència generi una certa soledat, la naturalesa i els seus animals 

sempre fan companyia. Simultàniament, Thoreau remarca que cada individu ha de perseguir 

el seu propi estil de vida i el seu somni, independentment de la resta de persones.   

Martínez Ten, Gutiérrez López i González Ruiz (2009) plantegen que a la dècada dels anys 

70, Espanya va ser escenari d’un actiu moviment feminista, caracteritzat per les 

reivindicacions de les dones amb l’objectiu primordial de posar fi a la discriminació constant 

que patien les dones en aquest país. Les autores destaquen la dificultat que va comportar la 

lluita pels drets de les dones, davant un règim de dretes franquista i una esquerra que no veia 

la igualtat de drets entre homes i dones com una prioritat. En aquesta línia destaquen que tot i 

ser un moviment fragmentat, divers i no majoritari a l’estat espanyol, va desenvolupar un 

important activisme en aquest país.   

Forsas-Scott (1997) apunta que Suècia va viure un debat intens sobre els rols de gènere a la 

dècada dels seixanta. En aquest context, l’autora defensa que el feminisme de la segona onada 

en aquest país va desenvolupar un paper significatiu. En la mateixa línia, explica que l’any 

1968 es va crear a Estocolm un col·lectiu autònom, inicialment format per vuit dones, per 
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l’alliberament de les dones: El Grup 8. El col·lectiu feminista es va convertir en una 

organització pública l’any 1970, moment en què es va expandir arreu del país mitjançant un 

gran nombre de grups locals i va aconseguir una gran repercussió mediàtica. En el mateix 

context, Elgán (2017) considera que la tasca d’aquest grup va girar entorn de la lluita contra la 

discriminació de la dona i va mantenir un estret vincle amb la ideologia socialista. L’autora 

afirma que El Grup 8 va convocar diferents manifestacions i va lluitar activament en aspectes 

com: igualtat de gènere, incrementar els salaris de la dona, reduir la jornada laboral de la 

dona, acabar amb la subjugació de la dona, ajudar a les dones discriminades o abusades 

sexualment, reclamar la creació de més llars d’infants, rebuig vers la pornografia, etc. 

El concepte d’apoderament de les dones està estretament vinculat al moviment feminista. 

Cañadas, Caramés, Fisas, Luz, Mateos, Pérez, Prandi, Redondo, Royo, Tomàs, Urgell i 

Villellas (2006, p.135) ho defineixen com un procés de caràcter transformador, iniciat per les 

dones, per tal de donar poder al sector femení. L’objectiu principal és obtenir la seva 

autonomia, així com aconseguir la plena igualtat de condicions. L’apoderament també suposa 

la capacitat de qüestionar els poders i les estructures establertes que generen opressió i 

exclusió.  

El patriarcat és un sistema d’organització social en el qual el poder polític, econòmic, religiós, 

militar i l’organització familiar estan encapçalats per homes. Totes les societats humanes 

actuals són patriarcals, tot i que podem trobar algunes escletxes de societats matriarcals en 

algunes cultures que resten al marge de la lògica occidental. El patriarcat és una organització 

molt antiga que arriba fins als nostres dies i que es produeix en diferents graus en moltes de 

les societats, per la qual cosa moltes autores atorguen al patriarcat un caràcter universal. Les 

manifestacions del patriarcat són diferents en unes societats o unes altres. Si bé ha 

desaparegut de la nostra societat occidental, en part gràcies a la lluita dels moviments de les 

dones, encara avui hi ha escletxes d’aquest aspecte coercitiu del patriarcat en les 
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manifestacions més brutals de la violència de gènere. (Gil Rodríguez i Lloret Ayter, 2007, 

p.23-25). 

El concepte “sexe” fa referència a les diferències biològiques existents entre els mascles i de 

les femelles: genitals externs, òrgans sexuals interns, hormones, cromosomes. D’altra banda, 

“gènere” es refereix a les diferències construïdes entre el que s’ha denominat com “homes” i 

“dones”. Aquestes s’han construït a partir de les diferències sexuals entre mascle i femella. 

(Valero Rey, 2018, p.17). 

El sexisme és l’actitud de prejudici cap a les dones. Pot entendre’s com una ideologia, un 

conjunt de creences sobre els rols, característiques i comportaments considerats apropiats per 

a homes i dones, i sobre les relacions que ambdós han de mantenir entre si. Un acte sexista és 

qualsevol acció, conducta o actitud en la qual existeixi un element d’inspiració sexual que 

tingui com a finalitat la discriminació, distinció, exclusió o restricció el gaudi o exercici, en 

condicions d’igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals de les dones. Dins de la 

societat patriarcal, la submissió de les dones es converteix en un objectiu bàsic. Els orígens 

del sexisme es remunten a períodes molt remots de la història. Aquells que controlen la 

societat tenen un gran interès a desenvolupar i estendre idees que justifiquin el seu domini. El 

sexisme no és inherent dels homes. Les persones aprenen a ser sexistes. Els processos de 

socialització, els models de comportament, la tolerància social cap a aquestes actituds estan en 

la base de la seva permanència. La por de determinats sectors masculins a perdre els seus 

privilegis i el seu poder marcarà la virulència cap a les dones. (Bosch, Ferrer i Alzamora, 

2006, p.139). 

2.2. Estereotips, rols de gènere i mitjans de comunicació 

Els estereotips de gènere són idees preconcebudes que són assimilades per la majoria de la 

societat i que determinen les conductes, actituds i comportaments que hem de tenir en funció 
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de si som home o dona (Valero Rey, 2018, p.18). En són exemple: “Les dones es preocupen 

per la seva aparença i pels seus fills”, “els homes s’ocupen dels seus llocs de treball i dels 

assumptes bancaris”, “les dones parlen massa”, “els homes són forts i callats”, “les dones són 

emocionals i complaents”. (Morris i Maisto, 2005, p.25).  

Els rols de gènere són els papers assignats segons el sexe biològic. És una categoria àmplia 

que inclou trets, qualitats, valors, etc. que reflecteixen la socialització diferencial en funció del 

sexe dels humans, motiu pel qual depenen més de definicions socials que de trets o atributs 

personals. (Martínez Benlloch i Bonilla Campos, 2000, p.89). Com a tall d’exemple: el marit 

és el responsable d’aportar els seus ingressos econòmics a la família, mentre que les dones 

són les que han de cuidar la casa i els infants. (Morris i Maisto, 2005, p.26).  

Els mitjans de comunicació, i en concret la televisió, des de la seva dimensió de constructors i 

difusors de la realitat social, tenen un paper cabdal en els processos de socialització, inclòs en 

termes de gènere (rols, identitats, relacions...). (Liceras, 2005, p.109-124). 

La televisió és la transmissora d’una realitat recreada que manté una relació directa amb els 

estereotips de gènere, els quals són percebuts com un fenomen natural. (Núñez Puente, 2005, 

p.2-5). En aquest context, Gil Gómez i Pérez Asperilla (2012) defensen que els mitjans de 

comunicació són agents de socialització, desenvolupen un important paper en la transmissió 

d’aquests rols de gènere i col·laboren en la transmissió de missatges sexistes i impedeixen una 

construcció igualitària i real de la imatge de les dones.  

2.3. El personatge de Pippi Langstrump  

Hurrell (2019) justifica que Pippi Langstrump es tracta del personatge principal dels contes 

infantils de l’autora sueca Astrid Lindgren, publicats per primera vegada l’any 1945. La 

història va sorgir quan la seva filla Karin, de nou anys, estava malalta al llit i volia que la seva 

mare li expliqués un conte. El personatge va ser especialment nou en la ficció infantil sueca 
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del moment perquè desafiava el que era “normal” i es desviava de les regles de comportament 

del qual es considerava bo. A més, l’autora apunta que en els estats conservadors i dictatorials 

aquest personatge ha estat censurat pel seu comportament en contra l’autoritat. L’autora 

defensa que la Pippi és una heroïna feminista de la ficció atès que les qualitats que presenta 

reflecteixen els valors associats al feminisme actual, i que el personatge s’ha convertit en una 

font d’inspiració en la lluita per la igualtat de gènere.  

Cañamares i Cerrillo (2016) asseguren que l’obra literària de Lindgren a Espanya es va 

conèixer l’any 1974, moment en què la sèrie Pippi Calzaslargas es va emetre a TVE. Abans, 

s’havien editat alguns llibres de l’autora sueca a l’estat espanyol, amb retard respecte a 

Suècia, que van ser silenciats per la premsa i el món educatiu, donat que el règim totalitari 

concebia els llibres de Lindgren com un perill per a les ments dels infants. Els contes de la 

nena pèl-roja van estrenar-se en aquest país l’any 1962. Els autors afirmen que el serial, que 

va tenir molt bona acollida per part dels infants espanyols, es va poder estrenar coincidint amb 

els últims mesos del govern de Franco, quan la censura no era tan estricta. Els estudiosos 

arriben a la conclusió que la Pippi va ser l’inici d’un poderós moviment de renovació que es 

va desenvolupar, sobretot en la dècada dels 60 i els 70 del segle XX, basat en la ruptura de 

l’autoritarisme i didactisme impostats pels adults. 

Pel que fa al vincle d’aquest personatge amb el moviment feminista, hi ha tot un seguit 

d’autors i autores que el defensen. López (2018) opina que la Pippi és “la líder de les nenes 

que no volen ser princeses”, atès que el fet que no estigui subjecte a cap rol de gènere 

normatiu i la seva autonomia, són dos elements claus per convertir-lo en un model perfecte 

per iniciar les nenes i els nens en el feminisme. Shevah (2015) afegeix en un article publicat a 

The Guardian que la protagonista de la sèrie infantil és feminista, optimista i lliure pensadora. 

Novoa (2005) postula que la Pippi és proclamada per alguns polítics com la pionera de la 
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marxa feminista. En aquesta línia, Inglés (2018) assegura que Pippi Langstrump és una 

“feminista de cap a peus”, i que actualment els seus valors estan més vigents que mai.  

La Pippi és un personatge que simbolitza la independència i l’autonomia. Representa la 

revolució i trenca amb tots els tòpics i rols que s’esperen d’una nena, tant per la seva edat com 

pel que fa al gènere femení al qual pertany. (Xartó, 2016, p.52) 

2.4. L’escriptora i guionista Astrid Lindgren 

Astid Lindgren no considerava que una dona fos millor que un home i mai es va anomenar 

feminista a si mateixa. Això no obstant, ella no es va mostrar mai tímida a l’hora de parlar 

dels drets de les dones i de la igualtat de gènere quan se la provocava, o quan se la 

confrontava amb prejudicis masculins o demostracions de força. Lindgren es considerava part 

d’una generació que havia continuïtat la lluita històrica de les dones per aconseguir els 

mateixos drets, oportunitats i responsabilitats dels homes, sense recórrer a les manifestacions 

de barricades. A més, en un país pioner en matèria de feminisme com Suècia, és remarcable 

que el nom d’Astrid Lindgren no s’hagi vinculat mai amb el controvertit terme 

“ecofeminisme”, perquè en molts sentits, en la seva defensa especialment activa en relació 

amb temes mediambientals durant els anys 1980 i 1990, Lindgren va suggerir-ne la connexió. 

Lindgren mai hauria acceptat un terme tan absolut, tanmateix, el qual es refereix a la tan 

criticada noció que hi ha una connexió entre l’opressió de les dones per part del patriarcat i la 

seva falta de voluntat per protegir la natura i el medi ambient. (Andersen, 2018, p.307).  

Astrid Lindgren és una autora que ha sabut crear personatges transgressors atès el rol que 

s’esperava d’ells mateixos, així com protagonistes que han format part dels referents de nens i 

nenes, i han transmès unes actituds bàsiques basades en el valor de la diferència per arribar a 

l’equitat. (Colomer i Ramoneda, 2018, p.13). 
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Forsman i Sundstedt (2015) afirmen que Astrid Lindgren és coneguda mundialment pels seus 

llibres infantils. Tanmateix, és poc conegut que l’escriptora sueca també va escriure una 

trentena de guions cinematogràfics, tant per al cinema com per a la televisió. Durant la 

Segona Guerra Mundial, cap als anys quaranta, Lindgren va escriure el seu primer guió 

cinematogràfic. Els mateixos autors consideren que Pippi Langstrump segueix essent un dels 

seus personatges més populars de l’escriptora, tant dels llibres infantils com en la televisió. 

Els seus guions cinematogràfics es troben a la Biblioteca Nacional de Suècia, els quals van ser 

afegits a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO l’any 2005.  

2.5. El cineasta Olle Hellbom 

El director principal del cinema infantil a Suècia durant els anys cinquanta i seixanta va ser 

Olle Hellbom. Les seves pel·lícules van ser, fonamentalment, adaptacions dels immensos i 

populars llibres d’Astrid Lindgren. Les seves pel·lícules, fins avui, es projectaven 

repetidament a la televisió sueca. Indubtablement, Hellbom va ser un narrador eficaç, però la 

qualitat de les seves pel·lícules rau gairebé en les històries que expliquen. Sense els 

inconfusibles sentiments d’Astrid, Hellbom no hauria aconseguit l’enorme èxit que va tenir 

durant la seva vida professional. (Soila, 2005, p.171-172). 

Olle Hellbom és principalment recordat per les més de vint pel·lícules infantils i sèries de 

televisió per a infants que va dirigir, basades en les històries d’Astrid Lindgren. Hellbom va 

ser també un productor molt influent a la gran companyia de producció Svensk Filmindustri 

(SF), influint de manera distintiva en el perfil de la producció cinematogràfica sueca durant 

els anys 1970. La seva distinció com a director es deu a les seves habilitats de càsting i el seu 

excel·lent maneig dels joves actors. (Thorsen, Thor, Sundholm, Hedling, Gustaf i Iversen, 

2012, p.196).  
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3. HIPÒTESIS 

Hipòtesi 1. La sèrie Pippi Langstrump, més enllà d’una sèrie infantil, és un relat feminista on 

es plasmen i es reivindiquen els principis d’aquest gran moviment. El personatge s’emmarca 

històricament dins de la segona etapa del feminisme, tot i que els ideals de la protagonista són 

vigents amb la concepció feminista actual, així com en la línia del feminisme anarquista i amb 

alguns plantejaments propis que defensa l’ecofemnisme.  

Hipòtesi 2. El comportament de la protagonista del serial és un cas exemplar dels passos 

proposats per la feminista Iria Maranón (2018) per tal d’educar en el feminisme actual, amb 

l’objectiu d’apoderar les nenes i construir una societat lliure de desigualtats i injustícies.  

Hipòtesi 3. L’emissió de Pippi Langstrump a l’estat espanyol a través de Televisió 

Espanyola, l’any 1974, coincideix amb una etapa històrica on el feminisme creix i es 

visibilitza a Espanya. 

Hipòtesi 4. El personatge de Pippi Langstrump trenca amb tota mena d’estereotips i rols de 

gènere. En canvi, els seus amics Tommy i Annika, i la resta de personatges els fomenten.  

Hipòtesi 5. Els principals dos escenaris on transcorre el relat audiovisual són totalment 

contraposats, tant estèticament com simbòlicament. D’una banda, el camp (on viu la Pippi) es 

relaciona amb l’espai on és possible l’exercici del lliure pensament, la llibertat i la felicitat. 

D’altra banda, la ciutat, on viuen els germans Tommy i Annika, té una connotació totalment 

contrària, associada a qualsevol classe de pautes i convencions establertes per la societat.  

Hipòtesi 6. La sèrie, emesa a Suècia l’any 1969, es va produir en un context marcat per la 

bona acollida de les sèries infantils per part de la comunitat sueca, així com per un sistema 

polític basat en la societat del benestar i en la democràcia. En canvi, la tardança a Espanya 

està lligada a la dictadura franquista i, per tant, amb la manca de llibertats fonamentals.  
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4. METODOLOGIA 

La investigació, iniciada el juliol de 2019, es fonamenta principalment en l’anàlisi dels 21 

capítols que componen la sèrie Pippi Langstrump (objecte d’estudi), emprant una 

metodologia mixta: quantitativa i qualitativa. El visionament de la sèrie s’ha portat a terme a 

partir del DVD (versió remasteritzada): Pippi Calzaslargas, Planeta Junior, Barcelona, 2018.  

4.1. Fitxa tècnica, sinopsi i aspectes tècnics 

Pippi Langstrump és una sèrie de televisió adreçada al públic infantil (un projecte de 1967 

basat en una coproducció entre Suècia i Alemanya), que va estrenar-se a la televisió pública 

sueca l’any 1969. La sèrie televisiva, formada inicialment per 13 capítols d’una durada de 30 

minuts, està basada en els llibres infantils (1945-1948) d’Astrid Lindgren, escriptora sueca 

que participà activament com a guionista de la producció. A Espanya, la sèrie va arribar l’any 

1974 a TVE amb el nom de Pipa Mediaslargas, i poc després sota el títol Pippi Calzaslargas. 

L’èxit de la primera temporada de la sèrie va suposar que l’any següent, el 1970, s’estrenessin 

dues pel·lícules, que en realitat són la continuació dels llibres infantils de Lindgren. Cada 

pel·lícula es va dividir en 4 capítols per a la televisió, comptant així amb 8 capítols més, que 

es van poder veure a Espanya l’any 1975. Així doncs, ambdues temporades sumen un total de 

21 capítols, que estan presents dins el DVD esmentat que s’ha utilitzat per a la investigació.  

En relació amb l’argument, la sèrie, ambientada a la Suècia dels anys quaranta del segle XX, 

mostra les aventures d’una nena pèl-roja de nou anys d’edat, Pippi Langstrump, que té una 

força sobrehumana i uns poders extraordinaris. Ella és òrfena de mare i el seu pare es troba 

lluny, als mars del sud, fent de capità en un vaixell. Un dia, la nena arriba amb el seu cavall i 

el seu mico en una gran casa de fusta al mig del bosc (Vila Kunterbunt), després d’haver 

viatjat per tots els continents. Això suposa que la Pippi hagi de viure sola i ser totalment 
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autònoma, sense dependre de ningú. La seva arribada suposa un autèntic desconcert per als 

habitants de la ciutat. Allà, ben aviat, coneix a dos infants, Tommy i Annika, de família 

benestant, amb qui manté una relació molt especial i viuen plegats moltes aventures.  

El repartiment dels personatges principals va ser el següent: Inger Nilsson (Pippi 

Langstrump), Maria Persson (Annika), Par Sudnberg (Tommy), Margot Trooger (Tia 

Praselius), Ulf G. Johnsson (Kling), Göthe Grefbo (Klang), etc.  

El doblatge de la sèrie al castellà (veure annex C) va estar sota la direcció de Joaquín Diaz als 

estudis Voz de España, a Barcelona, amb la interpretació de les actrius i dobladores de renom 

com Maria Dolors Gispert (Pippi), Julia Gallego (Tommy) i Luisita Soler (Annika).  

Pel que fa als aspectes tècnics, la durada de cada capítol és d’uns 25 minuts, el format de la 

sèrie és 1.33: 1 (primers 13 capítols) i 1.55:1 (8 darrers capítols), és en color i el so és mono.  

4.2. Anàlisi de contingut i del discurs 

D’una banda, s’ha portat a terme una anàlisi del contingut de la sèrie (veure annex A), en el 

qual s’han comptabilitzat fonamentalment els ítems que tenen a veure amb els principis del 

moviment feminista (lluita per la igualtat de gènere, mostres de llibertat, signes d’autonomia, 

enfrontament vers a una figura masculina, valentia, lliure pensament...), així com tots aquells 

aspectes que tenen relació amb els estereotips i rols de gènere (reforçament/trencament 

d’estereotips i rols de gènere...). També s’ha cregut convenient comptabilitzar aspectes que 

tenen un pes rellevant en el relat audiovisual, com ara la defensa dels drets dels animals o 

l’ecologisme. Per últim, s’han tingut en compte els paràmetres relacionats amb els elements 

compositius de cada capítol (plans emprats, veu en over, espais, música, efectes especials, 

muntatge, etc.) per estudiar el seu lligam amb les categories mencionades anteriorment.  
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Per altra banda, s’ha realitzat una anàlisi del discurs (veure annex B), centrat en la producció i 

interpretació del significat dels diàlegs. En aquesta línia cal dir que al llarg de la recerca, tot i 

que l’idioma de la sèrie analitzada és el castellà, es presenten els discursos traduïts a la 

llengua catalana. En aquest punt també s’ha contemplat la comunicació no verbal 

(parallenguatge, cinèsica, l’expressió facial, l’aparença personal...). Pel que fa a l’anàlisi 

discursiu, és necessari destacar que la interpretació dels diàlegs en aquesta sèrie és 

fonamental, ja molts dels diàlegs que apareixen estan dotats de significació. 

En aquesta línia, s’ha de tenir present que tant la part quantitativa com qualitativa són fruit 

d’una anàlisi rigorosa i acurada de cada un dels capítols, realitzat amb la màxima fidelitat.  

Partint d’aquestes dues anàlisis, a l’apartat “anàlisi i resultats obtinguts” s’explica 

detalladament la relació que s’observa entre la part quantitativa i la qualitativa, amb les 

respectives deduccions que s’han extret.  

4.3. Fonts bibliogràfiques i retalls de premsa 

La recerca també compta amb la lectura de fonts bibliogràfiques sobre els àmbits fonamentals 

que tracta la investigació: feminisme (teoria i pràctica), estereotips i rols de gènere, narrativa 

audiovisual, context històric i televisiu d’Espanya i Suècia, mitjans de comunicació...  

Paral·lelament, per tal d’investigar com va ser rebuda la sèrie infantil a Espanya per part de la 

premsa (els continguts de televisió i ràdio no s’han conservat), s’han analitzat articles, revistes 

i publicacions que es van fer ressò de la sèrie. En són exemple: ABC, Triunfo, La Vanguardia, 

TelePrograma, TeleSiete, entre altres. A l’hora de portar a terme les anàlisis s’han tingut en 

compte tant aspectes de contingut com formals: autor de la peça, ideologia del mitjà, extensió, 

recursos (entrevistes, fotografies...), adjectius valoratius, etc. La majoria de les revistes i 

retalls de premsa s’han comprat a través del portal TodoColección. En canvi, alguns articles 

s’han pogut consultar en hemeroteques digitals, com la de l’ABC o la de La Vanguardia. 
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5. LA SÈRIE A SUÈCIA I ESPANYA 

5.1. CONTEXT DE SUÈCIA 

5.1.1. Context històric del país 

Pippi Langstrump s’emet en un context marcat per un model basat en l’apogeu de l’estat del 

benestar, implementat a la dècada dels anys 30 en aquest país, i estretament vinculat al 

desenvolupament de la democràcia parlamentària. En aquest punt, Farge (2007, p.48) defineix 

la societat del benestar com “una sèrie de disposicions legals que donen dret als ciutadans a 

percebre prestacions de seguretat social obligatòria i a comptar amb serveis estatals 

organitzats (en el camp de la salut, educació...), en una àmplia varietat de situacions definides, 

com de necessitat i contingència”. 

L’any abans de l’emissió de la sèrie, el setembre de 1968, el partit socialdemòcrata tornava a 

obtenir, després de les eleccions de 1940, més del 50% dels vots. En aquell moment, a la 

dècada dels seixa, el govern socialdemòcrata havia estat al capdavant del país des de l’any 

1932, a excepció només de l’estiu de 1936. En aquest punt, Küng (1999, p.233) considera que 

els ministres socialdemòcrates, durant els anys seixanta i setanta, van ajudar a construir, sota 

els valors de solidaritat i igualtat, “un gegant, generós i costós Estat del benestar”. 

Andren (1964, p.111-114), que va fer una radiografia del sistema polític als anys seixanta, va 

qualificar Suècia de “democràcia pròspera”, fent referència a l’èxit, prosperitat i estabilitat del 

país, en un context de compromís vers a la política. Segons l’opinió del mateix autor en 

aquest document, Suècia estava essent molt afortunada en molts sentits: un augment del nivell 

de vida, millores en la situació de tots els grups socials, reforma educativa, entre altres. 
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La Constitució de 1809, que és la que estava vigent encara als anys seixanta, havia quedat 

força obsoleta i la pràctica parlamentària que s’estava portant a terme, per exemple, no estava 

contemplada dins d’aquest document. En aquest punt, cal fer incís a la proposta feta per la 

Comissió per a la reforma constitucional l’any 1963, que proposava la redacció d’una 

constitució nova. Tanmateix, les llibertats civils i polítiques eren un dels principals drets 

recollits a la constitució sueca. 

En aquesta etapa, i davant aquest context, Suècia va experimentar un creixement econòmic, 

estabilitat monetària i plena ocupació de llocs de treball. En l’àmbit econòmic, fins als anys 

seixanta, Suècia va desenvolupar un model basat en l’economia mixta, que combinava tant 

elements de la propietat privada com de control governamental.1 Al mateix temps, des del 

govern suec fomentà la participació de la dona a l’hora d’ocupar càrrecs dirigents, es va donar 

dret als treballadors a fer quatre setmanes de vacances, es van crear més llars d’infants i 

centres extraescolars per als infants, entre altres mesures.  

Pel que fa a la demografia de Suècia, l’any 1969 es va caracteritzar per un increment dels seus 

habitants respecte a l’any anterior. D’acord amb les dades recollides, el país va comptar amb 

un total de 72.599 persones més, en un entorn caracteritzat per un predomini de població 

femenina (50,07%).2  

En l’àmbit social, segons Sánchez de Dios (1993, p.298), durant les dècades dels anys 

seixanta i setanta es va produir una expansió dels serveis públics, fomentant principalment la 

salut i l’educació, així com les pensions i diferents ajuts econòmics. 

                                                           
1«Sweden’s Walfare State: A Paradise Lost (1980)». Foundation for economic education. Recuperat de 

https://fee.org/articles/swedens-welfare-state-a-paradise-lost/. [Consulta: 21.02.20] 
2«Población de Suecia en 1969». Datosmacro.com. Recuperat de 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/suecia?anio=1969Z. [Consulta: 21.02.20] 

https://fee.org/articles/swedens-welfare-state-a-paradise-lost/
https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/suecia?anio=1969
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En definitiva, en el context de la sèrie televisiva Pippi Langstrump, Suècia vivia un moment 

de gran prosperitat en tots els àmbits (polític, social, econòmic...). De fet, Montañéz Foz 

(2014) considera que el personatge de la Pippi representa de ple l’estat del benestar suec.  

5.1.2. Context de producció 

En l’àmbit cinematogràfic infantil, Suècia experimentà durant els anys cinquanta i seixanta, 

sobretot, un creixement en la producció d’aquest gènere, a causa de la bona acollida per part 

de la població sueca. Soila (2005, p.171) defineix aquesta etapa com “la dècada de sol etern i 

de prats de flors dins en el gènere cinematogràfic infantil”. Aquest moment d’esplendor del 

cinema infantil en aquest país es va mantenir durant la dècada dels anys setanta. 

Simultàniament, alguns autors com Furhammar (s.d.) consideren que el cinema infantil a 

Suècia suposa una insígnia de la cinematografia sueca, sobretot per la presència de Lindgren 

en aquest gènere.  

En aquest context destaca la figura del director de cine, productor i guionista Olle Hellbom 

(1925-1982), ja que la seva carrera professional està fonamentalment vinculada al cinema 

infantil. A més, Hellbom va ser el responsable de portar els contes d’Astrid Lindgren, una de 

les escriptores de literatura infantil més populars del país, a les pantalles de cinema i televisió.  

Com a tall d’exemple d’aquestes produccions, en què Lindgren va participar-hi activament 

escrivint-ne els guions i va estar-ne present durant els rodatges, trobem pel·lícules i sèries 

televisives infantils com (títols originals en suec, molts no tenen una traducció específica en 

català): Mästerdetektiven Blomkvist palanca farligt (1957), Alla vi barn i Bullerbyn (1960), Vi 

på Saltkråkan (1964), Tjorven, Båtsman och Moses (1964), Tjorven och Skrållan (1965), 

Tjorven och Mysak (1966), Skrållan, Ruskprick och Knorrhane (1967), Pippi Langstrump 

(1969), Pippi Långstrump på de sju haven (1970), På rymmen med Pippi Långstrump (1970), 

Emil i Lönneberga (1971), Nya hyss av Emil i Lönneberga (1972), Emil och griseknoen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Bergson_Lives_Dangerously_(1957_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Children_of_Bullerbyn_Village
https://en.wikipedia.org/wiki/Vi_p%C3%A5_Saltkr%C3%A5kan
https://en.wikipedia.org/wiki/Vi_p%C3%A5_Saltkr%C3%A5kan
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tjorven,_B%C3%A5tsman_och_Moses&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tjorven_och_Skr%C3%A5llan&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tjorven_och_Mysak&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Skr%C3%A5llan,_Ruskprick_och_Knorrhane&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Pippi_in_the_South_Seas_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5_rymmen_med_Pippi_L%C3%A5ngstrump
https://en.wikipedia.org/wiki/Emil_i_L%C3%B6nneberga_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nya_hyss_av_Emil_i_L%C3%B6nneberga
https://en.wikipedia.org/wiki/Emil_och_griseknoen
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(1973), Världens bästa Karlsson (1974), Bröderna Lejonhjärta (1977), Rasmus på luffen 

(1981)3, entre altres.  

La vintena de les esmentades produccions cinematogràfiques infantils van suposar una tasca 

conjunta entre Hellbom i Lindgren des de finals dels anys cinquanta fins a principis dels 

vuitanta, moment en què morí el cineasta suec. Segons Forsman i Sundstedt (2015, p.573), 

aquesta col·laboració i amistat duradores entre l’escriptora i el cineasta, van ser les que van 

desencadenar un èxit internacional de tantes pel·lícules infantils sueques. De fet, aquesta 

relació queda plasmada en la manera com Lindgren va descriure a Hellbom en alguna ocasió: 

“Era un home estrany, però ho era si no se n’adonava. Mai he conegut a una persona menys 

egocèntrica. No tenia pretensions, totalment impassible quan es tractava dels seus propis 

esforços, però sempre estava disposat a alabar els altres. ‘Brillant’ era la paraula que deia 

quan li entregaves un esborrany. Era la seva paraula preferida i va marxar brillant. Em vaig 

adonar que si algú era brillant, era ell mateix”.4  

“Estèticament, les pel·lícules d’Hellbom són molt convencionals i segueixen les narracions de 

Lindgren d’una manera molt estricta, sense la menor digressió cinematogràfica que, potser, 

hagués augmentat la seva qualitat. Això molt probablement és una conseqüència de l’impacte 

icònic de Lindgren a Suècia” (Soila, 2005, p.171).  

El cert és que les produccions infantils de Hellbom es basen estrictament en els contes escrits 

per Lindgren, tant pel que fa als personatges com les històries. Això no obstant, en alguns 

casos es va incorporar algun personatge nou o alguna modificació puntual per facilitar-ne 

l’adaptació cinematogràfica.  

                                                           
3«Olle Hellbom». Wikipèdia (2001-2020). Recuperat de https://en.wikipedia.org/wiki/Olle_Hellbom. [Consulta: 

26.02.20] 
4«Filmmanus som hör till världsarvet». Nordic Women Filmen. Recuperat de 

http://www.nordicwomeninfilm.com/filmmanus-som-hor-till-varldsarvet/. [Consulta: 15.03.20] 

https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldens_b%C3%A4sta_Karlsson
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Brothers_Lionheart_(1977_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rasmus_p%C3%A5_luffen
https://en.wikipedia.org/wiki/Olle_Hellbom
http://www.nordicwomeninfilm.com/filmmanus-som-hor-till-varldsarvet/


Treball de Final de Grau                                                                                                            Curs 2019-20                                                             

Axel Lapuerta Coll                                                                                                                    Universitat de Lleida 

 

25 

 

Segons Furhammar (s.d.), Astrid Lindgren ha sigut una de les dones de més presència al cine 

suec i gràcies a ella les pel·lícules sueques per a infants van convertir-se en una atracció 

mundial. No hi ha dubte que Lindgren visibilitzà la presència de la dona dins el món 

cinematogràfic, i que a través d’aquest mitjà va donar a conèixer arreu del món la seva 

literatura i els valors que volia transmetre. A més, hi ha autors com Thorsen i altres (2012, 

p.255) que consideren que l’impacte de Lindgren a les pantalles va ser fonamental per establir 

el seu nom com a marca comercial viable de les pel·lícules per a nens en la indústria 

cinematografia sueca. Sense dubte, aquest èxit va quedar plasmat en els nombrosos premis 

que van rebre els guions cinematogràfics d’Astrid Lindgren, tan dins el seu país com a 

l’estranger.  

5.1.3. Context d’emissió i recepció 

En aquell moment, la televisió pública sueca Sveriges Television (SVT), fundada l’any 1956 i 

amb seu a Estocolm, controlava el monopoli absolut de la televisió al país. Des dels seus 

inicis, la missió d’aquest mitjà va ser promoure la cultura i l’educació, tot i que en cap 

moment es va impedir incloure l’entreteniment en la programació, segons apunten Eriksson, 

Camauër i Lakew (2017, p.113-129). 

Just l’any 1969, concretament el 5 de desembre, s’inicià un nou episodi en la història de la 

televisió a Suècia, marcat pel naixement d’un nou canal amb la finalitat d’oferir una major 

oferta de continguts, donant pas a SVT2. D’aquesta manera, els continguts es repartien entre 

els canals SVT1 (canal original) i SVT2. A partir d’aquest moment va començar un període 

“molt expansiu” per a la televisió sueca, segons Arvidson i López (1999, p.403). 

En el cas concret de la sèrie Pippi Langstrump, es va estrenar el 8 de febrer de 1969 a la 

televisió pública Sverieges Television i va aconseguir tres milions d’espectadors durant les 
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tretze setmanes que va durar la seva emissió.5 Aquesta xifra mostra la fama que va aconseguir 

la sèrie televisiva. Un any després, l’any 1970, les emissions regulars en color a SVT van 

posar-se oficialment en marxa, tot i que quatre anys abans la televisió pública sueca ja havia 

començat a emetre en color mitjançant proves regulars.  

Com s’ha explicat en l’apartat anterior, a més, la televisió pública sueca durant els anys 

seixanta i setanta va proposar una àmplia oferta de pel·lícules i sèries televisives per als 

infants, basades fonamentalment en la literatura infantil del país. Les sagues de Pippi 

Langstrump i Emil i Lönneberga (Miguel el travieso a Espanya) van ser de les més populars 

en l’etapa esmentada. En aquest sentit, i segons Rydin (2013, p.115-120), va ser concretament 

a la dècada de 1970 quan la producció televisiva de programes infantils a Suècia “es va 

expandir àmpliament”. D’acord amb la mateixa autora, en aquesta etapa es va crear un nou 

departament de programació infantil, que va contractar persones amb “un esperit pioner i 

creatiu”, amb l’objectiu d’apostar i innovar en la vessant de la programació infantil. A la 

vegada, la televisió sueca va formular diferents enquestes als nens per conèixer quins 

continguts volien veure a la televisió. Al mateix temps, cal remarcar que aquesta expansió de 

la programació infantil s’emmarca en un model de servei públic que té molt present la funció 

educativa de la televisió, que coincideix en un moment d’auge del feminisme i, per tant, 

aposta per educar en valors feministes, com a missió de la televisió pública.  

Sense deixar de banda la figura d’Astrid Lindgren concretament en l’àmbit televisiu, hi ha 

produccions que només es varen poder estrenar al cinema i no a la televisió a causa de raons 

legals. D’acord, amb Forsman i altres (p.574), Lindgren va rebre moltes ofertes per escriure 

par a la indústria del cine i la televisió, però va rebutjar-ne diferents, i a vegades es va penedir 

d’haver-ho acceptat. 

                                                           
5«Pippi Longstocking (TV-series)». Astrid Lindgren Company. Recuperat de 

<https://www.astridlindgren.com/en/movie/pippi-longstocking-tv>. [Consulta: 22.10.19] 

https://www.astridlindgren.com/en/movie/pippi-longstocking-tv
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5.2. CONTEXT D’ESPANYA 

5.2.1. Context històric del país 

L’any 1974, moment en què va arribar Pippi Langstrump a Espanya, al país es trobava a la 

recta final del règim franquista. Just un any després, el novembre de 1975, es posava fi a la 

dictadura amb la mort del seu líder, Francisco Franco. Arran d’aquest fet, es donava per 

acabada una etapa política que va transcórrer al llarg de trenta-sis anys (1939-1975). Després, 

va començar el regnat del rei Joan Carles I, donant pas a una nova etapa de la història de 

l’estat espanyol: la transició democràtica. D’aquesta manera, l’estat espanyol feia els primers 

passos cap a un sistema democràtic basat en la Constitució de 1978, tot deixant el franquisme 

enrere a poc a poc.  

Tornant a l’etapa de la dictadura, context que interessa especialment, la repressió sistemàtica i 

el control en tots els nivells (política, cultural, laboral, economia, educació...), el que es 

coneix com a repressió franquista, va ser un dels trets que van caracteritzar aquell període. El 

règim de Franco va imposar els seus valors ideològics i morals a tots els ciutadans de l’estat 

espanyol, tant en l’esfera privada com pública. Principalment, el franquisme va instaurar la 

moral cristiana en sentit estricte (cerimònies, prohibició del matrimoni civil, penalització de 

l’avortament...), va imposar una rígida censura (àmbit social, cultural i lúdic), va defensar el 

model patriarcal (submissió absoluta de la dona a l’home, inferioritat jurídica de la dona, 

vinculació de la dona amb la llar, educació de la dona encaminada cap a la família i el 

matrimoni...), educació basada en l’adoctrinament polític i religiós (bona part de 

l’ensenyament requeia en mans de l’Església, religió obligatòria, prohibició de l’educació 

mixta...), etc. Per tant, les llibertats bàsiques de la ciutadania, avui drets fonamentals recollits 

a la Constitució del 78, llavors no hi tenien cap mena de cabuda. 
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Espanya es trobava en una situació de debilitat que arrossegava des de l’inici del 

començament de la dècada dels anys setanta. Aquesta situació es va veure agreujada, entre 

altres factors, per la crisi del petroli de l’any 1973, en la qual es va produir un increment 

sobtat del preu d’aquest combustible a escala internacional. Tal com apunten diversos autors, 

com Romaguera (2005, p.36) la situació s’agreujà perquè el govern de Franco no va adoptar 

mesures per fer front a aquesta crisi.  

A més, l’any 1974, que interessa especialment, pot considerar-se un dels moments més 

delicats de l’etapa de la dictadura de Franco. D’una banda, al març d’aquell any, el dictador 

va viure un greu conflicte amb l’Església. De l’altra, el cap d’estat va caure malalt a l’estiu de 

1974 i va haver de ser hospitalitzat pel seu delicat estat de salut que no feia més que 

empitjorar-se. 

 En paral·lel, el país patia greus successos com l’atemptat d’ETA a la cafeteria Rolando de 

Madrid (setembre de 1974), esdeveniment que acabà amb la vida de tretze persones, o 

l’assassinat de Carrero Blanco l’any abans. Els periodistes Barragán i Ballesteros (2018) 

consideren que l’atemptat a la cafeteria Rolando va ser la primera gran massacre d’ETA i, 

durant dècades, la de major gravetat, fins a l’atemptat d’Hipercor a Barcelona l’any 1987. 

Simultàniament, cada cop creixia més l’oposició contra la dictadura, tant de partits com de 

sindicats que volien acabar amb aquest règim totalitari i donar pas a una nova etapa política. 

“Els franquistes temien que la mort del dictador, que veien que cada cop la seva salut 

empitjorava més, acabés amb la història i amb la seva tranquil·litat, perquè la paraula 

‘llibertat’ era la paraula del moment, en una societat que afrontava el seu futur amb incertesa 

però també amb esperança” (Yllán Calderón, 1998, p.132), Finalment, el 20 de novembre de 

1975, la dictadura a Espanya arribava al seu final amb la mort de Franco.  
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5.2.2. Context de producció 

En l’àmbit cinematogràfic, i a trets generals, a Espanya es produeixen al voltant de mil 

pel·lícules entre 1974 i 1979, d’acord amb Palacio (2011, p.9). És en aquesta etapa, també, 

concretament l’11 de novembre 1977, quan se suprimeix per Reial Decret la censura al 

cinema. Arran de la mort de Franco, l’any 1975, la censura s’havia començat a relaxar 

minúsculament. En aquest període sorgeix un altre tipus de productors en el món del cinema, 

amb una concepció bastant diferent dels anys anteriors, que pretenien modernitzar el cinema 

espanyol, situant-se entremig entre el nou cinema i el cine comercial per tal d’arribar a un 

gran públic.6  

Els primers anys de la dècada dels setanta a Espanya, però, la indústria cinematogràfica 

seguia essent força precària, i al mateix temps, la televisió prenia força a l’estat, de manera 

que començava a ser un competidor real per a les sales de cinema. Durant l’etapa compresa 

entre 1970 i 1975, la legislació del cinema va patir bastantes modificacions. A més, aquesta 

legislació pretenia, entre altres, afavorir les pel·lícules especialment dedicades a la infància. 

És en aquests anys (ambdós inclosos) que es produeixen, d’acord amb Martialay (2017, 

p.218-220), un total de 597 pel·lícules a l’estat espanyol, amb una xifra de 101 films produïts 

l’any 1974, i pel que fa a les produccions d’Espanya amb altres països, mentre que a la dècada 

anterior van viure un gran auge, en aquesta etapa de cinc anys, segons el mateix autor, van 

ser-ne d’un total de 241 pel·lícules.   

Les pel·lícules espanyoles més taquilleres de l’any 1974 van ser (per ordre de posició): El 

libro de buen amor (Tomás Aznar), El amor del capitán Brando (Jaime de Armiñán), Los 

nuevos españoles (Roberto Bodegas), ¡Ya soy mujer! (Manuel Summers), Tocata y fuga de 

Lolita (Antonio Drove), La petición (Pilar Miró) i Chicas de alquiler (Ignasi F. Iquino). 

                                                           
6 «El cine español durante los 70 y los 80». Cosas de cine. Recuperat de https://www.cosasdelcine.es/cine-espanol-

anos-70-80/>. [Consulta: 28.03.20] 

https://www.cosasdelcine.es/cine-espanol-anos-70-80/
https://www.cosasdelcine.es/cine-espanol-anos-70-80/
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(Martialay, 2017, p.242-243). De tots aquests títols, però, només es pot observar el nom d’una 

directora de cinema: la madrilenya Pilar Miró. Algunes periodistes, com Ayllón (2019), 

asseguren que Miró va canviar el panorama del cinema espanyol per la seva lluita constant 

davant la persecució del franquisme. De fet, la presència de la dona directora en la gran 

majoria de les pel·lícules espanyoles dels anys setanta era pràcticament inexistent.  

Ara bé, en el terreny concret del cinema infantil a l’estat espanyol, autores com Soto Cano 

(2006, p.154) consideren que aquesta ha estat una qüestió que amb prou feines s’ha tractat en 

aquest país, tot i que a partir dels anys seixanta, sobretot entre els anys 1963 i 1968, aquest 

gènere va tenir certa importància i va generar un intens debat. En aquesta línia, Caparrós Lera 

(1992, p.31) considera que el cinema infantil és tan necessari, i al mateix temps, tan oblidat a 

Espanya.  

Dins aquest context cinematogràfic dels anys seixanta, moment en què el règim franquista va 

voler apostar per la producció i exhibició de produccions infantils en l’àmbit nacional, l’any 

1968 es va fundar a Madrid el Centre Espanyol de Cine per a la Infantesa i la Joventut, amb 

l’objectiu de fomentar aquest tipus de cine per als menors d’edat. Segons Gómez Sánchez 

(2002, p.204), aquest organisme va desenvolupar als anys 70 una important tasca divulgativa i 

formativa en relació amb el cinema per a infants i joves.  

Sense deixar de banda el cine infantil a l’estat espanyol, en aquesta etapa cal esmentar també 

el Certamen Internacional de Cine i TV Infantil (actual Festival Internacional de Cinema de 

Gijón), que entre els anys 1963 (primera edició) i 1975 va dedicar les seves edicions al 

cinema infantil. Aquest certamen, que va néixer amb la finalitat de projectar i premiar 

produccions infantils internacionals, probablement, va ser el primer en aquest país que anava 

adreçat exclusivament als infants. El fet de deixar de dedicar el certamen exclusivament a la 

infància es deu, segons Soto Cano (2006,p.162) a l’estancament del cinema infantil que es va 
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iniciar a partir de l’any 1968, així com la poca qualitat de les produccions i el dèficit 

desencadenat per la manca de producció nacional per exhibir. 

5.2.3. Context d’emissió i recepció 

A Espanya, Pippi Langstrump es va estrenar a Televisió Espanyola el novembre de 1974, cinc 

anys de la seva estrena a Suècia (veure annex C). En tot moment, i durant els anys anteriors, 

TVE va anar de la mà de la dictadura franquista, règim que utilitzava bona part d’aquest canal 

com a altaveu de la seva ideologia.  

L’any 1974, any en què va emetre’s la sèrie analitzada, es tracta d’una data remarcable, ja que 

TVE va començar a experimentar un gran canvi amb l’aparició de nous programes i amb un 

desig evident de nous aires. De fet, l’emissió d’aquesta sèrie infantil fou un dels canvis més 

notables en la programació d’aleshores, perquè va suposar un serial trencador i transgressor, 

tot i que no va ser l’únic canvi. Experts en televisió, com Casado Paredes (2017, p.167) han 

descrit la protagonista de la sèrie com “la pèl-roja més famosa de la televisió”. Tanmateix, va 

ser un any que Televisió Espanyola també va ser testimoni de la inestabilitat política que es 

vivia al país, així com dels canvis interns que va patir la televisió pública.  

Alguns estudiosos en mitjans com Herrero San José (2019, p.92) es refereixen a aquell any, 

l’any 1974, com “l’any de l’obertura televisiva” perquè la televisió pública a Espanya volia 

deixar enrere una etapa de llarga serietat, de programes moralitzants, i millorar el nivell del 

mitjà, habitualment criticat per la premsa TVE volia deixar enrere una etapa de llarga serietat, 

de programes moralitzants, i millorar el nivell del mitjà, habitualment criticat per la premsa. 

Just al mes de gener de l’any 1974, Narciso Ibáñez Serrador (Chicho), va ser nomenat director 

de la programació de TVE arran de l’èxit creixent que havia aconseguit al programa Un, dos, 

tres. Una de les primeres tasques que Ibáñez Serrador va tirar endavant, va ser apostar per 

oferir un ventall més ampli en la programació, així com suprimir la figura del censor, però 
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que aviat es va tornar a instaurar. Finalment, el juny de 1974, Ibáñez Serrador va acabar 

dimitint arran del cansament provocat per l’enorme quantitat de problemes que va haver 

d’enfrontar, sobretot burocràtics, però també perquè li agradava més treballar als platós i no al 

despatx.7 José Joaquín Marroquí, realitzador de ràdio i televisió, va ser el successor del càrrec 

que exercí Chicho. Sense deixar de banda l’estructura interna de la televisió pública a 

Espanya, aquell mateix any va haver-hi canvis destacats: el polític Juan José Rosón va ser 

nomenat director general de RTVE, i més tard, el 22 de novembre Jesús Sancho Rof, polític 

vinculat al partit UCD i professor universitari, va passar a assumir el càrrec. 

En la programació de l’any 1974, en l’àmbit infantil, cal destacar programes com: Un globo, 

dos globos, tres globos; Los payasos de la tele; Cuentopos, La cometa naranja; Primera hora, 

La semana o Hoy también es fiesta (conegut popularment amb el nom de Fiesta). D’altra 

banda, els dibuixos animats que es van emetre, i que també van formar part de la programació 

infantil, van ser El clan de Yogui, Los osos revoltosos, El tiburón travieso, La colisión de 

Aquarius, Jorge de la jungla, entre altres.   

A nivell general, la graella televisiva del moment estava ocupada per una programació de 

diferents àmbits i temàtiques. En són exemple els següents: concursos (Un, dos, tres; Cambie 

su suerte; ¿Le conoce usted?; Operación torpedo), la informació (Las instituciones, La 

semana, Programa regional simultáneo, Siete días, Sucede), els magazins (¡Señoras y 

señores!, Hoy 14’15, Temas 74 ), telenovel·les i sèries (Suspiros de españa, El pícaro, Juan y 

Manuela, Los libros, Los maniáticos, Los pintores del Prado), teatre gravat (Escritores de 

hoy, El teatro), documentals (El hombre y la tierra), musicals (Historias con letra y música, 

Mundo pop), divulgatius (La prehistoria del futuro, Archivo de España, Su mundo de usted 

esports (Lecciones con..., Sobre el terreno ) i religió (Un momento, por favor, Reflexión). 

                                                           
7 Narciso Ibáñez Serrado no ha podido complir con su plazo. (4 de juny de 1974). La Vanguardia, p.61. 
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Quant a les sèries estrangeres, un total de 13, que va emetre TVE l’any 1974 foren aquestes: 

Banacek, Daniel Boone, El Secreto, Investigación, La hora de Julie Andrews, La ley del 

revolver, La línia Onedin, La Puerta en la oscuridad, Los protectores, McCloud, Paul 

Temple, Pippi Calzaslargas i Sherlock Holmes.  

L’etapa històrica i televisiva dels anys setanta es caracteritza pel fet que “Espanya sortia de la 

letargia per obrir-se a una nova època, al mateix temps que la televisió marcava els passos de 

la societat espanyola”. (Mucientes, 2017, par.2),   

Referent a la recepció de la sèrie analitzada, i tal com asseguren Cañamares i Cerrillo (2016, 

p.113), al cap de tres mesos de l’estrena de la sèrie, el febrer de 1975, Pippi Langstrump 

aconseguia una acceptació d’un 7,2 (sobre 10), ocupant la dinovena posició dels preferits de 

la programació. Durant les setmanes d’emissió de la sèrie es van mantenir aquests índexs, 

aconseguint unes xifres líders d’audiència l’abril de 1975, amb 7,6 punts i assolint la dotzena 

posició dels programes televisius espanyols preferits. Anys més tard, el maig de 1979 i a 

l’estiu de 1987, arran dels bons resultats d’audiència obtinguts es van fer dues reposicions del 

serial infantil a la mateixa cadena. 
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6. ANÀLISI I RESULTATS 

En aquest apartat s’aprofundeix en els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi quantitativa i 

qualitativa de la sèrie, atenent principalment a aquells paràmetres que fan referència a la 

dimensió feminista i a la perspectiva de gènere. Tanmateix, també s’inclouen altres aspectes 

que s’han descobert durant l’anàlisi, i que es consideren interessants, com ara la dimensió 

ecologista i animalista que inculca la sèrie infantil, entre altres.  

6.1. PERSONATGES 

6.1.1. Pippi Langstrump 

D’acord amb els resultats, la protagonista de la sèrie infantil, Pippi Langstrump (Inger 

Nilsson), desenvolupa els principis fonamentals del moviment feminista, detallats a 

continuació, i explicats a través d’exemples o situacions concretes.  

Al mateix temps, també s’analitzen i s’inclouen tots aquells paràmetres que fan referència als 

estereotips i rols de gènere en relació amb aquest personatge, donat que intenta trencar-los.  

La classificació dels principis feministes que es presenten a continuació parteix de les 

categories establertes per Iria Marañón (2018), donat que la concepció actual que té aquesta 

autora de la manera com s’ha d’educar en el feminisme, presenta un gran paral·lelisme amb 

els ideals que encarna Pippi Langstrump.  

Llibertat, autonomia i independència  

En un total de 54 ocasions al llarg de la sèrie televisiva, la Pippi presenta mostres de llibertat, 

associades directament al sentiment de felicitat. La nena se sent lliure, no depèn ni està 

sotmesa a ningú: viu sola i no ha de demanar permís a ningú per fer el que ella desitja, 
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simplement ho porta a la pràctica. Aquest sentiment d’independència el deixa molt clar des 

del primer episodi: “No et preocupis per mi, sé cuidar-me de mi mateixa”. 

Així doncs, veiem que actua per pròpia voluntat, i sempre amb seguretat, de manera que no 

està subjecta a cap individu que li impedeixi seguir amb el seu objectiu, que és portar a terme 

una vida feliç, en la major mesura del possible. Això es deu al fet que, tal com expressa a la 

sèrie, troba a faltar a la seva mare (és òrfena) i el seu pare és un pirata que està als mars del 

sud i el veu molt poc. A la vegada, la Pippi no recórrer a cap persona perquè resolgui els seus 

problemes, sinó que els soluciona ella mateixa.  

Podem observar en la sèrie com el fet de viure en una casa de camp, lluny de les autoritats i 

dels adults, sense protecció parental, permet apoderar a la protagonista. A diferència dels 

altres nens i nenes de la ciutat, ella creix en un entorn que no està condicionat per cap mena 

de rol ni estereotip i construeix una identitat pròpia, diferent de la resta de persones.  

Pel que fa a la posada en escena, interpretació, el vestuari, el maquillatge i a la caracterització 

de la protagonista, respon a l’objectiu de potenciar els principis de llibertat, autonomia i 

felicitat, d’aquí que es diferenciï completament de la resta de personatges de la sèrie. És per 

aquest motiu que la protagonista vesteix amb una bata, uns mitjons llargs de colors i unes 

enormes botes. Es pentina fent-se dues cues pèl-roges (perruca) que desafien a la gravetat. A 

més, ella mateixa ho afirma de manera positiva en el capítol 8: “Jo sóc diferent de la resta”.  

Un altre dels trets que distingeixen a la protagonista és l’exercici del lliure pensament, ja que 

expressa el seu parer sense filtres amb total sinceritat. Tot allò en què no està d’acord, no s’ho 

guarda dins seu, ho expressa cap als altres. D’aquesta manera, desenvolupa un esperit crític. 

Per tant, tal com es pot veure, es tracta d’un referent pel que fa a la llibertat d’expressió.  

Aquests tres principis comentats: la llibertat, l’autonomia i la independència, Marañón (2018) 

considera que, conjuntament amb l’exercici del lliure pensament i la construcció d’una 
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identitat pròpia, són els pilars fonamentals per educar els infants en matèria de feminisme. En 

referència al principi de llibertat, la mateixa autora sosté que s’ha de ser lliure, però aquesta 

llibertat mai ha de perjudicar a la resta. Un pensament que coincideix en la manera de pensar 

de la protagonista.  

Lluita per la igualtat de gènere 

La protagonista lluita perquè les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes, 

davant de situacions que considera injustes. En moments com aquests, apreciem que es deixa 

de banda el sector femení, és a dir, s’exclou de poder exercir determinades accions que els 

homes sí que poden desenvolupar. Aquest sentiment, tan arrelat a la concepció de la Pippi, 

està molt present al llarg de la sèrie, però pren força al capítol 6 quan la nena va al parc 

d’atraccions de la ciutat i s’enfronta al seu propietari perquè una dona, que està exclosa de 

participar-hi, pugui lluitar contra “l’home més fort del món”. Més endavant, a l’aparat on es 

detallen les trames, s’explica amb detall com té lloc i com avança aquesta situació.  

El cas mencionat no és una excepció, ja que Pippi s’enfronta a una figura masculina en un 

total de 18 ocasions en els 21 capítols, tot i que té present que la resta de dones això no ho 

fan. Ella intervé davant les situacions que no troba justes per intentar posar solució al 

problema.  

Des del punt de vista compositiu, trobem una relació entre la utilització de recurrents primers 

plans de la protagonista i el sentiment feminista que porta dins, com ara la lluita pels drets de 

les dones. El primer pla presenta els detalls i les expressions del rostre de la nena (veure 

annex D). L’ús d’aquest tipus de plans té una clara intencionalitat: donar pes al subjecte. En 

aquesta línia no es pot deixar de banda la funció dramàtica i expressiva dels primers plans. 

“Es tracta d’una presa que centra l’interès com cap altra. Aquest és el tipus de pla 

dramàticament més potent, motiu pel qual és el que més capta l’atenció de l’espectador, per 
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aquest motiu no convé abusar d’ell, reservant-lo pels moments clau”. (Castillo, 2012, p.66).  

La música també és un recurs que emfasitza i dóna poder a la protagonista, com és en cas del 

capítol 6, comentat anteriorment, en el qual el so d’unes trompetes acompanyen la seva lluita 

per la igualtat.  

Quant al llenguatge utilitzat per la jove en aquestes situacions es caracteritza per mantenir un 

to de cordialitat, sarcasme i ironia. Per tant, pot considerar-se un discurs molt ingenu per un 

infant.  

Autoestima 

L’autoestima és un sentiment essencial en la mentalitat de la protagonista. La Pippi es mostra 

una nena contenta de ser qui és i convençuda de les seves accions. No li amoïna pensar el que 

diran els altres sobre ella, atès que s’estima i es valora. En aquesta línia, la seguretat i la 

confiança en si mateixa són dos aspectes que porta interioritzats dins seu.  

A més, demostra al llarg dels episodis que no es preocupa gens ni mica pel seu aspecte físic, 

un tema al qual a una part de la societat constantment li dóna molta importància. Es pot 

apreciar com ella no vol agradar a ningú en relació amb el seu físic, s’aprecia que vol estar a 

gust amb ella mateixa i, per tant, s’accepta tal com és. Pel que fa a aquesta qüestió, es pot 

comprovar que la jove no troba sentit a les convencions sobre els cànons de bellesa imposats 

per la societat, d’aquí que aquesta qüestió pot considerar-se com una crítica cap als cànons de 

bellesa. Això ho reflecteix a través de la burla quan, en algunes estones que està sola es 

maquilla i es vesteix com una senyora, d’una manera exagerada i recarregada per transmetre 

l’absurditat d’aquests patrons. Trobem dos capítols que ho exemplifiquen (detallats a l’apartat 

de trames). En aquests episodis exemplificats, les accions de la protagonista no es poden 

concebre com un simple joc de canalla, atès que la sàtira portada a terme és molt visible: 

burlar-se de les dones de la societat.  
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Valentia 

Primerament, mostra un caràcter de valentia psicològica vers als altres per impedir que algú, 

com ara la Tia Praselius (el màxim exponent estereotipat d’una senyora dins la sèrie) o els 

policies (vetllen pel compliment de les normes) trenquin amb els seus somnis, com ara portar-

la als serveis socials i que abandoni així la seva casa i els seus animals. Això no obstant, en 

els moments que es troba sola, l’espectador pot apreciar que, com totes les persones, la Pippi 

també té sentiments i es mostra trista. N’és exemple quan, per Nadal, està sola a casa i troba a 

faltar la seva mare i el seu pare, mentre que Tommy i Annika estan acompanyats de la seva 

família (capítol 10). Marañón (2018) defensa que, encara que cal que les persones siguin 

valentes, també han de mostrar lliurement els seus sentiments per expressar com se senten en 

cada moment, inclús la tristesa. Just això és el que també porta a la pràctica la protagonista.  

En segon lloc, físicament la nena també és valenta, atès que té una força sobrehumana: és 

capaç d’aixecar el seu cavall, una bola gegant de neu o unes peses del circ. Aquesta capacitat 

fantàstica, present en gairebé tots els capítols (en un total de 34 ocasions), caldria vincular-la 

amb el propòsit de l’equip de la sèrie, i en particular de la seva creadora, de voler trencar amb  

l’estereotip de gènere que pressuposa que la força és una característica pròpia dels homes, de 

la qual les dones n’estan excloses. A més, els homes es mostren constantment incrèduls quan 

la nena els venç: “no ho entenc, aquí hi ha algun truc” (diu un home amb menyspreu, al 

capítol 6, quan la Pippi surt victoriosa del martell de força del parc d’atraccions).  

Respecte el punt de vista tècnic, i pel que fa a aquesta capacitat extraordinària, s’utilitza 

recurrentment el zoom (sobretot zoom in) per emfasitzar la força sobrehumana i apropar 

ràpidament l’espectador. Els efectes especials també hi són molt presents per transmetre 

potència visual a aquestes accions de força. La força és també una característica que, pensant 

amb els infants, fa que el personatge encara sigui més exclusiu i màgic.  
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Amabilitat  

Un dels trets molt arrelats a la protagonista, i que Marañón (2018) defensa en tot moment, és 

l’amabilitat. La Pippi es dirigeix amablement amb tothom, inclús amb les persones que no són 

del seu grat. Això queda reflectit en l’ús recurrent del tractament de vostè quan conversa amb 

les persones adultes, símbol de cortesia i formalitat. Tot i que no va a l’escola, perquè es 

mostra crítica amb la manera d’ensenyar, té interioritzat dins seu que s’ha de ser amable amb 

la resta de les persones, inclús quan va a comprar a la ciutat, manté un to amable amb els 

botiguers.  

Tal com recorda Marañón (2018), cal ser amable però no sempre, sobretot en les situacions 

que no s’ho mereixen. L’autora apunta que és necessari dir que no, si es tracta d’un assumpte 

que no s’hi està d’acord. Així mateix ho fa la Pippi, quan no està a favor amb un assumpte. 

Un petit exemple és el costum que té a l’hora de donar almoines als dos lladres més populars 

de la ciutat quan aquests tenen gana, però quan intenten portar-se malament amb ella, com ara 

robar-li la maleta dels diners, la nena respon en tirar-los un pastís a la cara o en respondre 

d’una altra manera per demostrar que davant de situacions així no ha de mostrar-se amable.  

Altres mostres d’amabilitat són, per exemple, els constants regals que fa a Tommy i Annika o 

bé els regals de Nadal, llaminadures o joguines que dóna a tots els infants de la ciutat perquè 

siguin feliços (capítols 1, 2, 5, 8, etc.). Un altre gest és quan va a comprar i deixa gran propina 

als botiguers per ser amable (capítols 2,3, 21, etc.).  

L’amabilitat també es fa palesa davant la predisposició que té a l’hora de tenir obertes les 

portes de casa seva a tots els nens i nenes de la ciutat. Encara que la resta d’infants siguin 

diferents d’ella, perquè han estat educats i viuen en unes condicions desiguals de les seves, la 

protagonista mai els veu com persones diferents i no els exclou en cap moment. Aquesta és un 
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dels punts que al llarg de la seva publicació, Marañón (2018) també remarca que cal acceptar 

a totes les persones encara que siguin diferents i no jutjar-les mai.  

Empatia  

La protagonista presenta gran empatia vers a les persones del seu voltant, capacitat que des 

del punt de vista tècnic es presenta mitjançant la utilització de primers plans per reforçar 

aquest sentiment. Aquest principi és fonamental per a Marañón (2018) a l’hora d’educar en el 

feminisme.  

Podem comprovar que a la Pippi Langstrump no li resulta gens complicat posar-se en la pell 

dels altres i ajudar-los, si ho creu necessari, sobretot en persones que presenten una situació 

complicada. Pel que fa a la posada en escena, en el seu rostre s’aprecia que ho passa 

malament quan veu altres persones que pateixen. En aquesta línia, en un total de 12 ocasions, 

la nena defensa les persones desafavorides o persones que es troben en una situació difícil. 

Així doncs, trobem algunes situacions com a tall d’exemple: 

En la primera, al capítol 4, la protagonista entrega menjar a dos lladres de la ciutat que passen 

gana. Tot i que aquests intenten, al llarg de tota la sèrie, robar la maleta dels diners de la nena, 

ella sent pena per ells i si pot els hi entrega alguna cosa perquè sent llàstima. Fins i tot, en 

alguns capítols els hi dóna caritat. En aquesta línia, al capítol 2, la Pippi compra medicines i 

les tira innocentment per les clavegueres per curar a les persones malaltes de la Xina i Àfrica. 

En la segona ocasió (veure apartat de trames), al capítol 3, sent tristesa per un infant que és 

víctima de bullying al carrer per part d’una colla de nens que volen picar-lo. Ella, quan se 

n’adona, s’enfronta a un dels líders del grupet i l’envia damunt un arbre perquè sigui 

conscient dels seus actes, així com perquè no ho torni a repetir.  
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Trencament de les normes, rebel·lió i ruptura dels estereotips  

Pippi Langstrump qüestiona les normes i les convencions establertes de manera recurrent. Es 

mostra rebel davant tot allò que no li agrada per intentar canviar la realitat. És per aquest 

motiu que fa tot allò que ella desitja: dorm del revés, camina enrere, vesteix com vol, menja 

llaminadures, etc. D’aquesta manera vol diferenciar-se de la resta de persones, que totes són 

iguals i això, a ella, li suposa gran avorriment.  

Les tasques domèstiques les fa d’una manera diferent de la resta de persones, com ara fregar 

el terra de la cuina mentre expressa la seva felicitat fent patinatge, dient: “Les dones 

prefereixen arrossegar-se per terra” (capítol 3). O quan rega les plantes mentre està plovent. 

Tot i que ho fa a la seva manera, d’una forma que li sembla amena, ella és conscient que ha de 

tenir responsabilitats i no deixar de fer aquelles tasques que, de tant en tant, s’han de fer.  

Al mateix temps, el personatge no entén d’estereotips i rols de gènere, potser perquè ella ha 

crescut d’una manera molt diferent de la resta de persones, sense pares ni sense rebre 

educació. En aquest punt, Marañón (2018) insisteix en el fet que la societat, però sobretot els 

pares tenen molt a veure en el moment d’inculcar tot allò que ha de fer un infant, i com ha de 

créixer, segons el seu sexe. L’autora concep que els pares han d’intentar donar llibertat als 

seus fills des de petit perquè puguin decidir com volen créixer com a adults. Al mateix temps, 

la mateixa autora anima a viure sense posar etiquetes a aquelles famílies que no 

necessàriament estan formades per un pare i una mare. Donat que la protagonista viu sola i 

sense pares, trenca també amb els estereotips lligats a la família. En conclusió, Marañón 

(2018), com altres autors, defensen que els estereotips i rols contribueixen a les desigualtats i 

injustícies, així com al masclisme, per tant, en contra de la base feminista.  
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A tall de síntesi: Una feminista en un entorn gens feminista 

Encara que la Pippi Langstrump, com s’ha vist, encarna els principals valors d’una persona 

que defensa el feminisme, es pot dir que es tracta d’un cas completament aïllat en aquesta 

sèrie infantil, pel que fa al moviment feminista. Aquest és un aspecte interessant que convé 

destacar, donat que no s’aprecia que cap més personatge tingui cap mena d’interès per 

apoderar les dones i lluitar per aconseguir les mateixes igualtats que els homes (una realitat 

que es veurà més endavant). Mentrestant, ella fa el possible per la igualtat entre ambdós 

sexes, així com ser persistent per aconseguir un món millor, segons el que la nena considera 

que és correcte.  

Paral·lelament, el fet que la protagonista trenqui amb els estereotips i rols (gènere, família...) 

suposa per a les autores de la bibliografia consultada (Marañón, Pujal, Varela...) que 

indirectament recolzi el feminisme, ja que consideren que eliminar els estereotips i rols 

contribueix a construir una societat justa i igualitària.  

D’acord amb el pensament i l’actitud que transmet la protagonista, la seva figura es pot 

identificar amb la línia del feminisme anarquista, tal com s’argumentarà a continuació. En 

primer lloc, Pippi Langstrump demostra que la llibertat individual és l’objectiu principal i el 

camí a recórrer: viu sola, no depèn de ningú, actua com vol, és feliç amb ella mateixa, no es 

preocupa per la seva aparença física, etc. A la vegada, ella també percep el patriarcat com un 

autoritarisme (com el propietari del parc d’atraccions) i es rebel·la per posar-hi fre. 

Simultàniament, la protagonista s’oposa i sent rebuig davant de qualsevol jerarquia, classe o 

estatus: els policies de la ciutat, la professora de l’escola, el propietari del parc d’atraccions 

(personatges que es coneixeran amb detall més endavant), entre altres, perquè frenen els seus 

objectius. Per part de la sèrie i la guionista, de la mateixa manera, volen mostrar el seu refús 

en contra l’església, una institució que també forma part d’una jerarquia establerta. 
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Per les raons comentades, es pot deduir que el personatge de Pippi Langstrump és impossible 

en la societat d’aquell moment, en la qual li ha tocat viure. És doncs, una persona que no és 

acceptada ni ben vista per la resta de persones: no entén de convencions, estereotips ni rols 

quan, la resta de la societat hi viu diàriament immersos. D’aquesta manera, es pot arribar a 

pensar que la protagonista és la metàfora del desig de construir una societat immersa en el 

feminisme, encara que, molt complicat en aquell moment. Així, s’aprecia que la nena fa els 

primers passos per canviar la realitat que l’envolta i se n’adona de les desigualtats que 

pateixen els habitants de la ciutat.  

De fet, ja els contes homònims de la guionista de la sèrie, Astrid Lindgren, no van poder ser 

publicats en un primer moment, l’any 1944, perquè Pippi era “una nena massa avançada”, tal 

com assegura Andersen (2015, p.139-143). Així ho va considerar el responsable de l’empresa 

Bonniers, l’editorial més important de Suècia en aquells moments –i també actualment–, a qui 

no li va semblar una bona idea publicar els contes de Lindgren.  

Per concloure aquest apartat i donar pas al següent, cal fer incís en què l’únic personatge que 

encarna i defensa els ideals del feminisme és doncs la protagonista. Per aquest motiu, es pot 

deduir que el personatge de la Pippi és el desig ocult, d’Astrid Lindgren, de com hauria de 

canviar la societat (sempre tenint en compte que és una sèrie per als infants i, per tant, que 

molts dels comportaments i situacions es representen de manera exagerada).  

6.1.2. Tommy i Annika 

Els germans Tommy i Annika (Par Sundberg i Maria Persson) són els amics de la 

protagonista. Són dos infants, d’uns nou anys d’edat, que pertanyen a una família benestant de 

la ciutat. Tal com es dedueix, representen els estereotips i rols de gènere d’un nen i d’una 

nena de l’època. Els pares eduquen als seus fills de manera que la seva filla (Annika) segueixi 

la línia de convertir-se en una “dona” i el seu fill (Tommy) en “home”, amb les idees 
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preconcebudes que això comporta, d’acord amb els autors de la bibliografia consultada. 

D’aquesta manera, reben una educació que no està basada en la igualtat i, per tant, això els 

condicionarà en el seu futur.  

Els dos germans es mostren bons, educats, obedients i respectuosos davant les ordres 

constants dels seus pares que al llarg de la sèrie recorden sempre com han de comportar-se i 

actuar, i també de la professora de la ciutat, persona que és considerada per ells com un gran 

exemple a seguir. 

Analitzant el personatge de l’Annika, és la referència estereotipada de les nenes del moment. 

Això, la sèrie ho vol reflectir en les seves accions i comportament: constantment expressa el 

sentiment de por, desenvolupa el rol de mare quan juga o està fora de casa, es mostra 

obsessionada amb la higiene personal... L’Annika recorda constantment a la Pippi el que està 

bé i el que no, d’acord amb el que li han ensenyat a casa seva. Les joguines amb què juga, 

com ara amb una taula de cosir (capítol 8) o amb una nina (capítol 2), també estan 

relacionades amb l’objectiu de reforçar aquests estereotips de gènere. Tal com apunta Iria 

Marañón (2018, p.59), els estereotips que les nenes assumeixen abans dels sis anys les 

condicionaran la resta de la seva vida. D’acord amb aquest plantejament, els passos que 

segueix aquest personatge, al cap d’uns anys, jugaran a favor del masclisme. Al mateix temps, 

el vestuari de la nena potencia la idea de l’estereotip: alguna de les peces de roba que porta 

(faldilla, pantaló, jersei, gorra...) sempre és de color rosa. 

Pel que fa al Tommy, és l’exemple de nen que ha de seguir els passos del seu pare per 

convertir-se en el model d’home tradicional, el puntal de la família. Els comentaris dels seus 

diàlegs van estretament lligats amb la defensa dels estereotips, que segons el moviment 

feminista, desemboquen en injustícies i desigualtats de gènere. En són exemple alguns 

comentaris que fa ja d’entrada en el primer capítol: “Les nenes sou molt covardes”, “Mai 
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hauria imaginat que una nena tingués tanta força”, entre altres. Ell, en canvi, es diverteix amb 

els joguets que estan associats als nois: un tren o un joc d’enginyeria... (capítol 8). Això 

demostra que el Tommy, com la resta de nens, no són lliures per expressar-se de la manera 

que vulguin, ja que la societat i els seus pares, principalment el seu progenitor, els implanta 

com ha de ser la seva masculinitat, fet que no els permet desenvolupar-se en plena forma. A 

més, a diferència de la seva germana, ell sempre amaga les emocions i sentiments.  

Tanmateix, trobem un canvi sobtat d’ambdós personatges pel que fa al seu comportament cap 

al final de la sèrie, concretament en el capítol 18. El Tommy està aficionat llegint un conte 

titulat Quan ens escapem de casa, en el qual els seus protagonistes comencen a ser feliços 

quan marxen de casa. En aquest episodi, els dos germans es troben cansats d’obeir i atendre 

sempre a les estrictes normes dels seus pares, d’aquí que es comencen a rebel·lar, fet que en 

cap dels capítols anteriors havien demostrat (veure apartat de trames). Això no obstant, no es 

pot considerar una evolució dels personatges sinó un canvi temporal del seu comportament, ja 

que, quan tornen de l’aventura que viuen amb la Pippi (perquè es troben en una situació límit 

de gana i cansament), a casa tot torna a ser igual com sempre i ells també.  

En relació a aquests dos personatges, és interessant comentar un estudi realitzat als infants per 

Ramona S. Frasher l’any 1977. En aquesta investigació, els nens seguidors de la sèrie van 

escollir la Pippi com el seu “millor personatge”, tot i que s’identificaven amb la figura del 

Tommy. D’altra banda, les nenes també consideraven que el seu personatge preferit era la 

protagonista de la sèrie, però s’identificaven amb el paper de l’Annika.  

6.1.3. Tia Praselius 

La Tia Praselius (Margot Trooger) és un personatge que està presentat d’una manera molt 

peculiar dins la sèrie, i que està caracteritzat per la seva mentalitat conservadora. Es tracta 

d’una dona d’uns 40 anys, molt propera als cercles benestants de la ciutat i a les forces de 
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l’ordre, que intenta fer-se càrrec dels infants d’aquesta regió. Així ho va establir amb l’alcalde 

de la ciutat, tal com s’explica en el primer capítol, tot i que els nens no la suporten perquè 

“posa els nassos a tot arreu, en tot allò que no l’importa” (capítol 1). A més, amb la mainada 

té una actitud sobreprotectora, pesada i obsessiva. Per aquestes raons, la senyora és incapaç de 

cuidar-los, però tot i això ella no es rendeix.  

D’aquesta manera, la Tia Praselius és una persona coneguda per tothom i influent a la vegada, 

donat que al llarg dels capítols de la sèrie sempre es dirigeix als policies de la ciutat quan vol 

que aquests actuïn davant d’alguna situació que a ella no li agrada veure, sobretot quan veu a 

la Pippi. La influència d’aquest personatge també es tradueix en el fet que està relacionat amb 

els serveis socials de la ciutat, concretament amb una llar infantil. Tot i que no s’especifica 

quin càrrec ocupa dins d’aquest servei, podria ser que la Tia Praselius en fos l’encarregada.  

La seva figura, indubtablement, és la representant de les dones de la ciutat i actua com a cap 

de colla d’aquest col·lectiu. Al mateix temps, la Tia Praselius experimenta un rebuig constant 

vers a la protagonista i, per totes les actituds que adopta, el seu pensament és totalment 

contrari al del moviment feminista: els principis d’aquest personatge són oposats cent per cent 

als que segueix el moviment feminista. A la vegada, la seva postura és molt propera a 

defensar que els infants han de tenir un pare i una mare, d’aquí que els sembli que la família 

del Tommy i l’Annika sigui exemplar, i que la Pippi visqui sola, en canvi, li sembla una 

barbaritat. Per tant, el personatge també adopta els estereotips i rols de família tradicionals.  

Des del punt de vista de la sèrie, pel que fa a la caracterització d’aquest personatge (sempre va 

vestida amb la mateixa roba, porta un barret amb flors i ulleres), com per la posada en escena 

i interpretació que segueix (veu bufona, gests exagerats, preocupació exagerada, víctima de 

totes les bromes dels infants, mostra una angúnia portada a l’extrem pels animals), es pot 
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arribar a la conclusió que darrere hi ha un objectiu molt clar de voler ridiculitzar la seva figura 

i, inclús, mostrar un cert esperit de malvada.  

Aquest personatge, conjuntament amb el de la mestra, que també s’explicarà a continuació, té 

la funció d’educar la mainada de la ciutat a través d’un pensament i un mètode clàssics. En 

aquest punt, la Tia Praselius parteix sempre del que ella anomena “bones maneres”, que els 

infants siguin “bons i formals”, i d’una educació diferent per als nens i les nenes. Per tant, 

aquesta senyora fomenta el sexisme en l’educació.  

6.1.4. Kling i Klang 

Les forces de l’ordre, representades a través dels policies de la ciutat, que s’anomenen Kling 

(Ulf G. Johnsson) i Klang (Göthe Grefbo), són presentades com incapaces de garantir l’ordre 

en aquest indret. Els agents acostumen a passejar-se tranquil·lament pels carrers de la ciutat.  

Ambdós agents es mostren febles, porucs a l’hora d’actuar i curts de gambals. És per això que 

l’elecció dels dos actors que encarnen aquests personatges té molt a veure amb el propòsit de 

transmetre aquesta impressió: un és prim i alt, mentre que l’altre és baixet. De fet, la Pippi, el 

Tommy i l’Annika tenen una cançó inventada per ells (en realitat per Astrid Lindgren) en la 

qual descriuen burlescament com són els dos policies (veure annex F). 

Tal com queda copsat en la sèrie, des del primer moment, la protagonista deixa clara la seva 

visió respecte a les forces de l’ordre: “Els policies m’agraden menys que la compota agria 

amb mosques” (capítol 1). La nena constantment s’oposa i s’enfronta als dos policies que 

gairebé sempre reben les ordres de la Tia Praselius. És per aquest motiu que els agents, 

conjuntament amb la Tia Praselius, volen impedir que la nena aconsegueixi el seu objectiu 

simbòlic: assolir la felicitat, la llibertat, la independència.  
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A més, en algun capítol o en un altre, els agents acaben tenint sempre alguna peripècia mentre 

estan de servei. Tot sovint van al darrere de dos vàndals de la ciutat, Karlsson i Bloom, que 

sempre s’acaben escapant de la comissaria perquè no tenen cap control. Ambdós presos 

defineixen d’aquesta manera els policies: “Els policies d’aquí són simpàtics perquè quan un 

es cansa d’estar tancat aquí en aquest lloc, marxa” (Capítol 1).  

6.1.5. El capellà i el sagristà 

Tot i que la qüestió del sistema religiós només es mostra de passada en un capítol, 

concretament al 10, també és interessar comentar com està plasmada aquesta institució dins la 

sèrie infantil. Ho fa a partir de dos personatges secundaris vinculats amb el món eclesiàstic, 

que també representen rols de classisme i autoritat.  

Primerament, el sagristà (Curt Åström) d’una església propera al poble és un personatge 

totalment caricaturitzat (veu bufona, pentinat ben clenxat, ulleres rodones, alta estatura i molt 

esvelt). Aquest personatge, que ajuda al mossèn (Rune Lindström), és conegut arreu de les 

contrades del voltant per la fama que té d’anar sempre begut i de tenir constantment tota mena 

de visions que són el resultat de la seva addició a l’alcohol.  

En segon lloc, el mossèn de l’església, apareix com una persona gandula i despreocupada 

(gaudeix dormint mentre pren el sol al jardí), que li agrada la tranquil·litat, amb poques ganes 

de treballar i sense parar gaire atenció a tot allò que li diu el sagristà.  

Així doncs, encara que l’Església només estigui tractada en un capítol, aquesta escena del 

capítol 11 (explicada amb detall a l’apartat de trames) és prou representativa de com es vol 

plasmar aquesta institució: ambdós eclesiàstics aprofiten bé el temps lliure i s’ho passen bé.  

Per tant, es ridiculitza el sistema religiós, tal com succeeix en la línia de les autoritats 

esmentades (policies, Tia Praselius...).  
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6.1.6. El propietari del parc d’atraccions i la Paula 

El propietari del parc d’atraccions ambulant de la ciutat (Nils Eklund) és el màxim 

representant del pensament masclista en el capítol 6, tant per la seva mentalitat com pel seu 

tracte amb la resta de dones, sobretot la Paula, una jove noia que treballa per ell, i que 

anomena “Senyoreta Paula”.  

Aquest personatge, d’uns 50 anys d’edat, transmet una sensació de poca confiança, respecte, 

autoritat. Ell és el responsable de vetllar perquè el funcionament del parc d’atraccions i el circ 

que s’han instal·lat a la ciutat sigui correcte i tot vagi bé. D’aquesta manera, l’home presenta 

una actitud atenta, controlada i observadora de tot allò que succeeix al seu voltant. A més, el 

fet que sigui el propietari d’aquest complex d’oci, suposa que el personatge presenti un 

estatus de poder, d’aquí que vagi vestit amb un vestit diferent de la resta d’homes. Aquesta 

situació de privilegi que gaudeix sobre la resta, és la que li permet creure que ell és superior, i 

que les persones del seu voltant han de restar a la seva disposició, com és el cas de la Paula. 

Per aquests motius, es pot considerar que aquesta figura és el reflex del patriarcat.  

La Paula treballa com a encantadora de serps en l’espectacle del circ que acompanya les 

atraccions de fira. Encara que és un personatge que només ocupa uns minuts del capítol 6, és 

l’exemple que des de la sèrie s’utilitza per exemplificar l’explotació masclista de la dona com 

a objecte sensual i, fins i tot, sexual. La noia va vestida amb molt poca roba, està sota les 

ordres del propietari del parc d’atraccions, qui la presenta davant el públic que veu 

l’espectacle com una dona fantàstica, que admira. L’home es dirigeix al públic dient-los: “Té 

70 anys. Em refereixo a la serp, no a la Paula” (capítol 6).  

Un cop comença l’actuació, a la Paula li toca ballar amb les serps damunt al seu cos mentre ha 

de fer moviments sensuals. És curiós com, en aquesta ocasió, l’home s’atreveix a dir que la 

Paula “és la dona més forta del món”, només per quedar bé amb ella, ja que per a ell, les 
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dones estan excloses de ser-ho i només existeix “l’home més fort del món”. Un cop l’ha 

presentat, l’home des de baix l’escenari se la queda observant a peu dret durant l’actuació.   

Per tant, el propietari del parc d’atraccions, d’acord amb la seva situació de poder i el seu 

pensament masclista, podria utilitzar la Paula com un simple objecte. D’aquesta manera, es 

podria parlar d’un cas de cosificació de la dona i, en conseqüència, d’una forma de 

discriminació sexista.  

6.1.7. La professora 

El sistema educatiu està representat dins la sèrie de la mà de la professora de la ciutat (Ann-

Marie Gyllenspetz). Ella, d’uns 40 anys, és la màxima autoritat de l’escola. Tot i que aquest 

àmbit està present contínuament, l’escola, però, és un espai que només apareix al capítol 7. 

La docent imparteix les classes damunt d’una tarima, mentre que els alumnes es troben a la 

part inferior. Aquest aspecte, carregat de simbolisme, evidencia que la professora i els infants 

estan situats en dos nivells clarament diferenciats. A la vegada, ella és la responsable de 

vetllar perquè els alumnes compleixin les ordres. És respectada per part dels nens i nenes, fet 

que queda demostrat amb l’actitud d’atenció que presenten els infants a l’aula o bé quan es 

posen dempeus per cantar davant la professora que toca el piano.  

Tècnicament, amb l’objectiu de reforçar la idea de superioritat de la docent s’utilitzen plans 

contrapicats de la professora de manera recurrent. Aquests transmeten sensació de poder, 

grandesa, control, seguretat. D’acord amb Bartoll Teixidor (2015, p.10), en aquest tipus de pla  

l’objecte apareix magnificat i s’utilitza per subratllar una situació de prepotència.  

Tot i que la classe és mixta, almenys tal com s’observa en el capítol 7, es pot deduir que la 

professora en algunes ocasions fa classes per als nens i les nenes de manera separada. Això 

queda plasmat en un comentari que fa l’Annika a la seva mare (capítol 8) quan li regala una 
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peça que ha elaborat ella mateixa a la classe de costura, que es dedueix que els nens en 

queden exclosos. Aquest fet demostra que l’escola ensenya a les nenes aquells aspectes que la 

societat relaciona amb el futur de la dona, en aquest cas cosir, i que tradicionalment s’han 

anomenat “les labors femenines”. Per tant, l’escola fomenta una ensenyança sexista i 

discriminatòria.  

6.1.8. Els habitants de la ciutat 

Tal com es pot apreciar a la sèrie, els habitants de la ciutat sueca on es desenvolupa el serial 

televisiu, viuen sota una atmosfera masclista, amb uns estereotips i rols molt assumits. Els 

veïns i veïnes d’aquesta ciutat, encara que formen part d’una multitud, també es poden 

considerar un personatge més.  

S’observa clarament que els homes i les dones no viuen de la mateixa manera, i que cadascun 

d’aquests tenen uns rols molt marcats segons el seu gènere. A més, no gaudeixen de les 

mateixes oportunitats i no porten a terme les mateixes tasques. Ambdós gèneres segueixen 

unes meticuloses pautes, d’acord amb si són homes o dones, que sense dubte porten molt 

interioritzades dins seu. És per aquest motiu que, la Pippi, la qual lluita per la igualtat de 

gènere, i se salta totes les pautes i tòpics que segueixen els habitants de la ciutat, no és ben 

vista ni ben rebuda –tant per part dels homes com de les dones–. De fet, tal com expressa 

l’Annika a través d’una veu en over en el primer capítol, l’arribada de la Pippi a la ciutat està 

descrita com “un fet extraordinari que va omplir de confusió la nostra petita ciutat”.  

Les dones de la sèrie analitzada es presenten d’una manera molt estereotipada i amb uns rols 

molt marcats. Elles, per exemple, són les responsables de la cura dels infants (veure annex D). 

En pràcticament tots els episodis en els quals apareix la ciutat, elles són les que cuiden les 

criatures, les acompanyen a l’escola, les porten al parc a jugar, les passegen amb cotxet, entre 

altres. El sector femení també és l’encarregat de portar a terme les tasques domèstiques, com 
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ara cosir (capítol 9), fregar els vidres (capítol 18), treure la pols (capítol 4) anar a fer la 

compra (fet que està molt present al capítol 2), regar les flors (capítol 8)... En aquest punt 

també cal dir que a la sèrie s’observa que les dones no són conscients del masclisme que les 

envolta o bé és una realitat que ha estat “normalitzada” per la societat. Un altre dels aspectes 

visibles que també convé mencionar és la subordinació de la dona vers l’home que existeix. 

“És un teixit molt original, al seu marit li encantarà” (capítol 2) és el comentari de la 

botiguera a una clienta que vol comprar una tela per fer-se un vestit, tot reforçant aquest 

sentiment de subordinació, així com els cànons de bellesa i elegància imposats per la societat, 

segons els quals la dona ha d’agradar a l’home, independentment de si ella ho desitja o no. Al 

mateix temps, es mostra com les dones estan preocupades pel seu aspecte físic (es maquillen, 

es fan la manicura, acostumen a vestir amb vestits o faldilla...).  

Paral·lelament, els homes són els que poden gaudir del temps lliure realitzant les activitats 

que a ells els agraden (veure annex D). A més, en aquesta mateixa línia, la banda de músics de 

la ciutat està exclusivament formada per figures masculines, sense deixar la possibilitat al fet 

que cap dona toqui algun dels instruments. La cultura es vincula fonamentalment als homes: 

són els qui llegeixen el diari, per exemple. Tot i que l’home al llarg de la sèrie no s’associa 

amb la cura dels seus fills, sí que està presentat com el puntal de la família que no pot faltar 

en les escenes familiars, reforçant la idea que és necessària la figura del pare perquè una 

família pugui tirar endavant. L’exemple més evident d’aquesta realitat que es plasma és el 

pare de Tommy i Annika (Fredrick Ohlsson). Es tracta d’un home que vol transmetre la seva 

elegància, les seves bones formes, la seva intel·ligència i la seva experiència davant les seves 

criatures. Ell treballa en una oficina, tal com assegura, que es vinculada amb l’estereotip que 

l’home és intel·ligent i que és l’encarregat de portar els diners a casa, mentre que la seva 

esposa (Öllegård Wellton) és la responsable de la casa i dels fills. A la vegada, el pare de la 

família, seguint amb l’exemple anterior, és una figura respectada pels seus fills. 
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Finalment, els habitants de la ciutat es podrien incloure dins la tercera etapa del feminisme, 

d’acord amb Varela (2013). Això rau en el fet que els personatges, tot i que tenen igualat de 

drets civils, en canvi, les desigualtats socials i rols de gènere segueixen molt presents.  

6.2 TRAMES 

A continuació, més enllà de descriure els personatges, s’expliquen algunes trames en les quals 

estan involucrats els personatges comentats anteriorment. Al mateix temps s’ha realitzat una 

lectura interpretativa d’aquestes.  

6.2.1. La Pippi s’enfronta al propietari del parc d’atraccions (c.6) 

La Pippi assisteix al parc d’atraccions de la ciutat, on a banda d’haver-hi tota mena de jocs i 

mecanismes, es celebra un espectacle de circ damunt un escenari. Allà es troba l’encarregat 

del parc d’atraccions. L’home, davant un nombrós públic, presenta un espectacle en el qual 

actuarà el que es coneix com “l’home més fort del món”. Un cop comença la funció, el 

propietari només es dirigeix al sector masculí per trobar un home que es vulgui enfrontar al 

temut forçut. La Pippi, quan ho sent, posa cara de rebuig i tot indignada diu en veu alta: 

“Només es dirigeix als homes. Per què no compta també amb les senyores?”. Tot i que no 

obté cap mena de resposta, ella s’atreveix a pujar dalt de l’escenari, fet que és molt mal vist 

per part del propietari de l’espectacle. Aquest, li fa constants amenaces d’advertència dient-li 

que se’n vagi a casa. Mentrestant, se senten crits de fons de nenes que, amb cara de 

fascinació, donen suport a la Pippi. Ella el desobeeix, li planta cara i l’empenta. Després, la 

nena guanya a l’adversari. Finalment, es dirigeix enfadada al propietari tot dient-li: “Vostè és 

un ruc ignorant”.  

Pel que fa al significat, aquesta trama és l’exemple més evident i més explícit de la lluita de la 

protagonista per acabar amb les desigualtats de gènere. Es tracta d’una trama que denuncia el 

sexisme, que en aquest cas menysprea el gènere femení, i reivindica la capacitat de la dona 



Treball de Final de Grau                                                                                                            Curs 2019-20                                                             

Axel Lapuerta Coll                                                                                                                    Universitat de Lleida 

 

54 

 

per fer el mateix que els homes. D’aquesta manera, davant una situació discriminatòria, la 

nena reclama igualtat de condicions perquè les dones, que estan excloses de poder participar 

en l’espectacle, també puguin fer-ho. La trama crítica que el masclisme, representat de la mà 

del propietari del parc d’atraccions, oprimeix les dones, les discrimina i les exclou de la 

societat. A més, ell aprofita la seva situació de poder per fomentar aquesta injusta realitat. 

6.2.2. La Pippi es maquilla i es vesteix com una senyora (c.6) 

Al capítol 6, la Pippi (veure annex D) està al jardí de casa imitant exageradament a maquillar-

se com fan les dones. La nena utilitza uns productes de cosmètica que tenen un important toc 

graciós (ulls pintats amb carbonet, coloret, llavis vermells) i es va mirant com li queda en un 

mirall de mà. Damunt la taula, la Pippi té altres productes del món de la bellesa, com ara 

colònia, un raspall... Mentrestant va vestida amb un gran barret cridaner ple de flors i visera 

reixada, una brusa estampada de flors, guants, capa i un munt de joies (collarets, arracades, 

anells...). La nena, quan veu el resultat, esclata a riure sense parar.  

Quant a la lectura interpretativa, darrere aquesta trama es qüestionen fonamentalment els 

estereotips de bellesa, però també una crítica cap a la moda. La intenció és demostrar que, a 

vegades, és absurd i ridícul voler seguir els patrons que imposa la societat en relació amb el 

món de la bellesa i la moda. A més, el fet de jugar a què imita una dona qualsevol, es pot 

interpretar que la majoria de dones que la nena ha vist, van maquillades i vestides així. 

6.2.3. La Pippi defensa les seves pigues (c.2) 

Al capítol 2, la Pippi, el Tommy i l’Annika van de compres a la ciutat. Una perfumeria té un 

cartell a la porta que posa: “Vostè pateix de pigues”?, acompanyat d’un dibuix de la cara 

d’una senyora pigada. Quan la nena llegeix el cartell, abans d’entrar a la botiga, s’afirma a 

ella mateixa que “quan algú demana una cosa amb amabilitat es mereix una resposta amable”. 

Un cop a dins la nena es dirigeix a la dependenta (Lissi Alandh), qui reforça els cànons de 
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bellesa (va vestida molt elegant, ben pentinada i s’està fent la manicura), per dir-li que “he 

entrat només per dir-li que jo no pateixo de pigues”. La dependenta se la mira amb cara de 

sorpresa, inclús amb aires de superioritat, i li respon que no és cert, que té la cara plena de 

pigues. Llavors és quan la pèl-roja li diu: “A mi això no em fa patir, al contrari, m’agraden”.  

Aquesta trama, a part de rebutjar els estereotips de bellesa, que associen que tenir pigues a la 

cara és lleig, també fomenta la reivindicació de la diferència per posar en valor, per exemple, 

la diversitat de persones. A més, la trama vol potenciar el sentiment d’autoestima a l’hora que 

una persona s’accepti tal com és pel seu aspecte físic, sense donar importància a les opinions 

dels altres, i que aquests trets distintius són els que converteixen la persona en única.   

6.2.4. La Pippi acaba amb l’assetjament escolar (c.3) 

Una colla de nens de la ciutat persegueix un nen des del primer capítol per picar-lo, que 

segons el Tommy i l’Annika, és una situació que es repeteix des de fa molt temps. 

Al capítol 3, la Pippi quan veu que tiren a terra l’infant i comencen a picar-lo, decideix actuar 

perquè està molt enfadada. “Ja està bé, us creieu molt valents, oi? No us fa vergonya sis 

contra un? Això només ho fan els covards”, els hi diu indignada. El responsable del grup, amb 

un comportament prepotent, s’encara a la nena, tot dient-li que la picarà, i es posa a riure de 

les seves botes. “Escolta, mocosa, quan et comenci a picar no tindràs ni temps de demanar-li 

ajuda a la teva mare. Et donaré una lliçó que et donaràs així de petita”, li diu ell fent-li girar 

una de les trenes del cabell. Després, la tira a terra i es comença a pujar les mànigues per 

picar-la: “això és només el principi de la lliçó”. Ella s’aixeca ràpidament i, a continuació, amb 

la seva força l’agafa de les cames i l’envia a dalt d’un arbre. “Algú més té ganes de pujar allà 

dalt?”, demana la Pippi a la resta de nens de la colla, que estan espantats i acaben marxen 

corrents. Finalment, la Pippi es dirigeix simpàticament a l’infant que volien picar i li diu: “Si 

tornen a molestar-te, vens i m’ho dius, sents?”.  
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Es pot deduir que aquesta trama té la finalitat de representar i denunciar una realitat social 

injusta. A banda d’això, la trama denúncia el rol masclista de la força i l’abús sobre els altres. 

D’aquesta manera, es mostra la figura de l’opressor (cap de colla) i la de l’oprimit (infant 

assetjat). A més, l’opressor està ajudat per una sèrie d’amics que no actuen, però que donen 

suport als seus actes, probablement, perquè li tenen por, encara que en el fons són porucs. 

Quan el nen, un futur maltractador, s’encara amb la Pippi, i anant més enllà, el moment pot 

recordar a una escena de violència de gènere i de maltractament psicològic, perquè a més 

d’anar assetjant verbalment i menyspreant-la, li dóna una forta empenta i la tira a terra.  

6.2.5. El sagristà “treballa” i el mossèn dorm (c.10) 

En una de les trames, apareix el capellà dormint tranquil·lament mentre pren el sol al jardí de 

l’església. Mentrestant, el sagristà està traient les males herbes amb un rasclet, tot i que en 

realitat no n’hi ha, però fa veure que treballa. Llavors, l’home veu que damunt el campanar hi 

ha un globus aerostàtic amb uns nens dins la cistella (la Pippi, el Tommy i l’Annika). Davant 

aquesta situació s’alarma i desperta al mossèn, que està dormint, per comunicar-li, però quan 

aquest ho va a veure damunt el campanar no hi ha res. El capellà l’adverteix d’ingressar-lo a 

un sanatori per curar “la seva afició a la beguda”. Segons el mossèn, arran d’aquest problema 

el sagristà constantment li està explicant històries fantàstiques, situació que ja està cansat que 

es repeteixi. De fet, el mateix sagristà no està segur del tot sobre si el que li ha semblat veure 

és cert o és una de les seves visions més.  

Pel que fa a la interpretació d’aquesta trama, l’Església queda plasmada com una institució 

inútil, en la qual els seus membres tenen una vida ociosa i despreocupada. També permet 

vincular la religió amb la idea que es tracta d’una història fantàstica, com a visió sense 

fonament, amb manca de credibilitat en els seus relats.  
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6.2.6. Una classe impartida per la professora de la ciutat (c.7) 

Al capítol 7 es mostra el funcionament d’un dia d’escola, concretament el primer i l’últim dia 

que la Pippi decideix assistir-hi per veure com és.  

L’arribada de la Pippi a l’escola és un fet que la professora no veu amb gaire bons ulls. La 

mestra li diu que s’assegui al pupitre, i que posarà a prova els seus coneixements, tot i que la 

nena no sap sumar i no coneix la solució. Després, els hi formula dos problemes a Tommy i 

Annika, els dos estudiants exemplars, perquè la Pippi vegi que ells si que saben la resposta. 

Després, la nena explica davant de tota l’aula que va lluitar contra una gran serp en un viatge 

a l’Índia, i que volia menjar-se-la, però la va matar. La professora, que l’escolta incrèdula i fa 

gests amb el cap per mostrar el seu desacord, diu a l’alumnat: “ara, nens, dibuixarem una mica 

per tranquil·litzar-nos, el teu relat ens ha posat nerviosos, la teva història m’ha espantat”. 

Finalment, la nena està cansada d’haver de seguir ordres a cada moment i decideix marxar. 

Abans, però, la Pippi fa una recomanació als infants: “Hauríeu d’anar a l’escola a l’Argentina, 

allà no ‘plumifiquen’ (es refereix a multiplicar) tant com a aquí, i tenen vacances gairebé tot 

l’any”. Ja a fora l’escola, la Pippi pensa (veu en over): ‘Plumificar’, quina rucada. Perdre el 

temps d’aquesta manera! A mi que no em vinguin amb aquestes rucades”.  

Es pot deduir que la professora, en el fons, sap que la Pippi és una persona intel·ligent, que ha 

viatjat i que sap coses, però no li agrada que estigui a la classe perquè se n’adona que la nena 

podria passar pel seu davant. Aquest fet suposaria per a la professora una pèrdua de poder, ja 

que queda evidenciat que la mestra és una autoritat més que forma part d’una jerarquia 

establerta. Així, queda plasmat que les opinions i aportacions noves no són ben rebudes a 

l’aula. Demostra que la professora, que veu que la Pippi no sap la resposta del problema que li 

ha formulat, intenta humiliar-se demostrant-li que els seus companys si la saben. Aquesta 

acció respon a l’objectiu de fer-la sentir diferent de la resta, en un sentit negatiu. A més, és un 
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reflex del sistema educatiu i una crítica cap a aquest àmbit: un sistema obsolet en el qual 

s’ensenyen aspectes que no són útils, com ara insistir tant a aprendre les taules de multiplicar. 

La Pippi, doncs, demana un canvi en l’ensenyament, tant de normes com de mètodes.  

A més, sense deixar de banda la interpretació, en aquesta trama també es mostra que els 

alumnes coneixen bé el funcionament de les classes, que són monòtones: problemes 

matemàtics, llegir, fer dibuixos, cantar alguna cançó... Segons sembla, cada dia els nens i 

nenes realitzen les mateixes activitats i coneixen bé l’organització de les classes. 

6.2.7. L’Annika i el Tommy decideixen escapar-se de casa (c.18) 

L’Annika li diu al seu germà: “Jo me n’aniré aviat de casa, no ho suporto més”. La mare dels 

infants els hi mana que treguin les males herbes del jardí, però s’hi oposen rotundament. 

Seguidament, la nena li diu a la seva mare indignada: “Ja estic farta que em renyis, algun dia 

m’escaparé de casa”. El seu germà segueix la seva germana i s’escapen de casa per anar a 

buscar la Pippi, la persona que fa possible els seus desigs, i viure una aventura allunyada de la 

ciutat que durarà quatre capítols. En aquests episodis, els germans assoleixen la plena llibertat 

i felicitat, amb càntics com: “al·leluia, al·leluia, tot el dia canto i sóc feliç, feliç, feliç”. 

Finalment, però, després d’estar cansats i patir gana, decideixen tornar a casa. Allà, el pare de 

l’Annika li demana “Estaries desitjant tornar, veritat”? I ella li respon: “Sí, pare, ja ho crec!”.  

Aquest canvi de caràcter, que té una durada temporal, coincideix amb els darrers episodis de 

la sèrie. Es tracta d’un desig de rebel·lia i llibertat que no va més enllà, donat que finalment 

no avança. La trama analitzada demostra que els nens volen ser com la seva amiga Pippi, és a 

dir, desenvolupar el model feminista de llibertat i autonomia plena que segueix ella, però 

sense èxit. També es demostra una evident acceptació de rols per part dels dos germans, ja 

que els porten tan interioritzats dins seu, que no en són conscients. En conseqüència dels 

aspectes comentats, el Tommy i l’Annika no encaixen doncs amb els ideals del feminisme.  
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A més, seguint amb la interpretació d’aquesta trama, el bosc, l’espai on es desenvolupen les 

aventures que viuen en aquests quatre capítols, no és l’espai que realment encaixi amb els dos 

germans, i és completament oposat al seu lloc d’origen: la ciutat. Per tant, sembla que el 

discurs respon a la idea de “bon salvatge”, vinculada amb l’espai natural, contra la civilització 

(la ciutat, el progrés, les convencions socials, la manca de llibertat...). En conclusió, la trama 

posa de manifest que els germans, en el fons, estan contraposats a la natura i al seu instint 

urbà: el contracte social és una realitat que limita la llibertat personal del Tommy i l’Annika. 

En el cas concret de l’Annika, i sense deixar de banda la qüestió feminista, serà impossible 

apoderar-la perquè l’autonomia i independència, dues peces clau, no pot aplicar-les en ella.  

6.2.8. El propietari d’una taverna explota laboralment a un infant (c.15) 

Al capítol 15, que és un dels quatre episodis que transcorren en una illa pirata, la Pippi, el 

Tommy i l’Annika entren en una taverna plena de pirates que estan bevent i ballant. Allà, el 

propietari del local, un home malcarat d’uns 60 anys, només fa que donar ordres des de la 

barra a un infant, anomenat Marco, que serveix sense parar la beguda als clients. Dos pirates 

que van beguts li tiren la safata que porta el nen. Després, també empenyen i tiren l’infant a 

terra. El propietari va cap allà i li dóna cosses mentre li ordena que s’aixequi. La Pippi 

s’enfada molt i li diu amb l’home: “Quina manera més repugnant de tractar un infant! Jo 

t’ensenyaré bones maneres vell abusador”. La nena agafa el taverner i el penja d’un ganxo a la 

paret, i als pirates els tira per la finestra.  

Aquesta trama mostra una realitat social injusta, concretament un cas d’explotació laboral a 

un infant. A banda, d’agredir-lo físicament, la trama posa l’accent en l’assetjament psicològic 

al qual està sotmès el nen constantment. A més, la protagonista treballa a favor dels drets dels 

infants, perquè aquests puguin créixer lliures d’injustícies i maltractaments.  
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6.3. ESPAIS PRINCIPALS 

Sánchez Navarro (2006, p.34) considera que l’espai, que considera una de les categories més 

importants de la narrativa audiovisual, integra, d’una banda, els components físics que 

serveixen d’escenari a l’acció i al moviment dels personatges. D’altra banda, el concepte 

d’espai pot tenir un sentit figurat com l’esfera social i la psicologia del relat. Aquesta 

definició queda exemplificada en el cas de la sèrie analitzada. 

L’espai és un dels aspectes rellevants que cal analitzar, ja que aquest té un paper clau en 

aquesta sèrie infantil. En aquest cas, l’espai no és neutre i està dotat d’un gran simbolisme. 

Per tant, l’espai no és un simple escenari de fons on transcorren les accions. D’aquesta 

manera, cal distingir els dos escenaris principals (el camp i la ciutat) on es desenvolupa el 

relat audiovisual, els quals són totalment antagònics i cadascun d’ells té una significació 

concreta. Mentre que Vila Kunterbunt (la casa de la Pippi) representa el camp per 

excel·lència, la ciutat té una connotació ben contrària. En conseqüència, els dos espais de 

Pippi Langstrump es poden concebre com dos universos.  

6.3.1. El camp (Vila Kunterbunt) 

En primer lloc trobem el camp, espai on viu la protagonista, concretament en una gran casa de 

fusta (Vila Kunterbunt) que es troba enmig de la natura i allunyada de la ciutat. Aquest és 

l’escenari que es vincula per excel·lència amb la felicitat, la llibertat, la simplicitat, la falta de 

normes, la pau, l’alegria... La casa (datada de l’any 1902 i adequada exteriorment amb motiu 

del rodatge de la sèrie), compta amb un jardí ple de flors i arbres, elements que volen 

transmetre una connotació positiva de l’espai.  

A més, és un indret molt tranquil i apartat de tots els brogits de la quotidianitat, només hi viu 

la protagonista, així com els animals que habiten en els seus boscos del voltant. Aquesta 

significació s’aconsegueix a través de la posada en escena, l’atrezzo (façana pintada de color 
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groc i rosa, xemeneies asimètriques, col·locació de torretes...), el tipus de plans (plans 

generals que mostren la casa i els camps del voltant), l’ús de música alegre...  

En definitiva, es mostra com el camp és l’entorn ideal perquè l’individu pugui viure amb total 

llibertat, sense dependre de ningú, ser feliç i desenvolupar-se com una persona única, adoptant 

la seva pròpia personalitat. A la vegada, es mostra que les característiques d’aquest espai són 

fonamentals per a garantir la creativitat i imaginació.  

Pel que fa a l’interior de l’habitatge (rodat en un plató de la productora Svensk Filmindustri a 

Estocolm), també transmet les impressions comentades anteriorment. Això queda reproduït a 

través de la decoració de la llar i, especialment, en els mobles dels diferents espais de la casa, 

ja que tots són diferents: tant n’hi ha d’antics com de més nous, grans, petits i de tots colors. 

La cuina, per exemple, és de les antigues de llenya. D’aquesta manera, l’atrezzo (de la mà de 

Sven Löfgren) marca un estil propi, una identitat característica de la protagonista. A més, es 

vol transmetre una llar senzilla, amb poques pretensions. És així l’espai íntim, personal, 

individual de Pippi Langstrump, molt vinculat a la manera de fer i de ser d’aquesta nena.  

Aquest es tracta, a més, de l’espai desitjat per tots els nens i nenes de la ciutat. Així, es reforça 

la idea que el camp és un espai d’evasió, diferent a la ciutat, on els infants s’ho passen bé 

quan hi van. 

6.3.2. La ciutat 

D’altra banda, la ciutat (Visby, illa sueca de Gotland), on viuen els germans Tommy i Annika, 

és l’espai antagònic del camp. En aquest lloc tothom ha de seguir les normes, patrons i 

convencions establertes per la societat. Això es reflecteix en el fet que no hi ha espai per a la 

diferenciació, aparentment tothom és igual i forma part de la mateixa massa.  

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=person&itemid=65775
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Es pot apreciar que hi ha una rutina monòtona establerta i cada dia és igual: els nens i nenes 

van a l’escola, la gent va a treballar, les dones queden a les tardes per fer el cafè o per cosir, 

les mares porten els seus infants al parc, les dones van a comprar, etc. En canvi, en aquest 

espai la imaginació i la creativitat no tenen cabuda en cap dels casos, pel fet que trenquen amb 

el dia a dia dels habitants. És el lloc on la policia es passeja pels carrers per tal de garantir 

l’ordre i assegurar que tot es desenvolupi amb “normalitat”.  

Dins aquest espai, també cal incloure l’escola, entesa com l’espai on s’ensenya i s’educa als 

infants, que han de respectar l’autoritat (professora) i obeir les normes. Es pot dir que l’escola 

està concebuda com la base de l’educació que han de rebre els infants de la ciutat per créixer 

educats i, per tant, el col·legi és considerat com un espai primordial i intocable.  

En relació amb els habitatges de la ciutat, com pot ser la casa del Tommy i l’Annika o la de la 

Tia Praselius (interiors rodats en un plató de la productora Svensk Filmindustri a Estocolm), 

són completament oposats a Vila Kunterbunt, ja que es demostra que són cases luxoses que 

tenen mobles moderns, estores a terra, grans làmpades, molts cortinatges, piano a la sala 

d’estar, entre altres. Aquests aspectes, en definitiva, són un reflex del nivell econòmic dels 

seus integrants, així com la imatge que volen transmetre als convidats, totalment allunyada 

d’una vida senzilla i austera.  

En la mateixa línia, la figura dels pares i la Tia Praselius, que també viuen a la ciutat, 

esdevenen fonamentals a l’hora de contribuir en l’educació dels infants: els insisteixen en 

com han de ser, pensar, actuar, vestir o jugar segons si són nens o nenes. Així doncs, aquest 

espai, sense cap mena de dubte, construeix el gènere dels seus nens i les nenes. D’acord amb 

Núria Varela (2013, p.21), la conseqüència d’aquest fet pot ser que, a la llarga, perjudiqui les 

nenes i a les dones amb desigualtats socials evidents, construint així estereotips sexistes i uns 

rols de submissió i debilitat. A més, com s’ha vist, aquest espai està ple de condicionants i 
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elements que contribueixen a fomentar aquesta realitat, que acabaran posant-se de part del 

masclisme. Consegüentment, la ciutat demostra que el concepte “gènere” es tracta realment 

d’una autèntica construcció social i cultural, fruit de la comunitat, sense deixar l’oportunitat 

que els infants es desenvolupin i escollin amb plena llibertat.  

6.3.3. El camí que condueix a Vila Kunterbunt 

Un camí de terra, llarg i frondós connecta la ciutat amb la casa de la protagonista. Aquest és 

l’únic accés per arribar a la casa de la Pippi Langstrump. Al llarg de la sèrie apareix en 

nombroses ocasions per mostrar quan els personatges, sobretot la protagonista, es desplacen 

d’un lloc a un altre.   

Des del punt de vista tècnic, quan es mostra aquest espai, s’acostumen a seguir els 

personatges que hi caminen a través d’acurats tràvelings fets a través d’una càmera sobre una 

plataforma amb rodes, un moviment de càmera molt freqüent dins la sèrie. Aquest moviment 

acostuma a ser lent i va endinsant, a poc a poc, als espectadors cap al bosc, tot deixant enrere 

la ciutat.  

6.3.4. Confrontació entre espais i punts en comú 

Com s’ha explicat, ambdós espais topen al llarg de la història. Mentre que la Pippi 

(representant del camp) no encaixa dins la ciutat, els habitants de la ciutat (com ara la Tia 

Praselius) mostren el seu rebuig de viure en un lloc solitari, apartat de la resta de la població. 

Així doncs, s’aprecia un rebuig mutu entre ambdós escenaris. Si la ciutat representa la 

civilització, el contracte social, un espai basat en un sistema caracteritzat per obligacions i 

prohibicions, el camp és totalment al contrari: llibertat en tots els sentits. En els habitatges 

també es fa palesa aquesta idea: mentre que Vila Kunterbunt, associada amb l’espai salvatge, 

és una casa senzilla, els habitatges de la ciutat estan arrelats al progrés i al materialisme.  
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Ara bé, en aquest punt es pot arribar a la conclusió que Tommy i Annika, en realitat, són els 

dos personatges que fan de pont entre els dos escenaris. És a dir, encara que ells estiguin 

establerts dins la ciutat i no puguin deixar de formar-ne part, els dos germans desitgen 

constantment poder anar a casa de la seva amiga al camp i fugir de la ciutat encara que sigui 

unes hores per sentir-se lliures, divertits, diferents. De fet, el Tommy ja ho diu en el primer 

capítol, afirmant que a casa de la Pippi es pot fer tot allò que, en canvi, a casa seva està 

prohibit, i això és just el que desitjaven des de feia molt temps. Tot i això, tal com es demostra 

en els capítols que els germans s’escapen de casa, realment, no podrien ser capaços de no 

viure a la ciutat. El camí, però, també fa de nexe d’unió entre els dos escenaris de la història. 

Tanmateix, tot i que el camí uneix els dos espais, també es pot entendre que, al mateix temps, 

els separa: marca la diferència entre dos mons completament diferents.   

6.4. ALTRES ASPECTES 

Tot seguit es fa referència a altres moviments, com l’ecologisme i l’animalisme, presents dins 

de la sèrie televisiva analitzada, i que no són menys importants de comentar. A més, són dos 

aspectes que, encara que puguin semblar un cas a part del feminisme, hi ha línies del 

moviment feminista com l’ecofeminisme (descrit al mac teòric) que posen en comú aquesta 

qüestió i l’ecologisme.  

6.4.1. Ecologisme  

La sèrie televisiva, sense dubte, transmet un amor i un respecte únics cap a la natura. 

D’aquesta manera, l’ecologisme també és un moviment de gran rellevància que està present 

dins de la producció. S’aprecia que la protagonista té cura especial del medi ambient i això fa 

fer-la sentir feliç. Cal remarcar en aquest punt que el paisatge no té un paper passiu, és a dir, 

la natura no és un simple escenari on transcorren les accions. Això es deu al fet que la Pippi 
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interacciona i es relaciona amb el paisatge, també amb els seus elements (flors, papallones, 

riu...) com si fossin un personatge més, un amic molt apreciat i respectat per ella.  

Amb l’objectiu de reforçar aquest sentiment, la nena pèl-roja canta un bon repertori de 

cançons inventades per ella mateixa (en realitat per Astrid Lindgren), en les quals la natura i 

els animals són els protagonistes. La lletra de les cançons (veure annex F), que fa referència a 

la felicitat que desperta el medi ambient, normalment està acompanyada de música 

extradiegètica, és a dir, una melodia afegida durant el procés de postproducció. La 

protagonista, però, no és l’única que les canta, ja que el Tommy i l’Annika també s’animen a 

cantar cançons sobre la natura amb ella.   

En les escenes on es tracta l’àmbit ecologista predominen els grans plans generals, els quals 

mostren la bellesa dels paisatges que rodegen la protagonista. En són exemple els camps plens 

de flors que apareixen, boscos amb rierols, prats plens de neu, llacs, el mar... En aquest sentit, 

s’evidencia l’acurada tasca portada a terme des de la direcció de fotografia (Kalle Bergholm) 

de la producció, sobretot a l’hora de mostrar la singularitat dels escenaris naturals, així com 

escollir les èpoques de l’any en les quals els paisatges presenten unes estampes singulars i de 

gran intensitat visual (la primavera i les flors, l’hivern i la neu, etc.).   

La denúncia per part de la sèrie cap a l’actitud incívica d’algunes persones en matèria de medi 

ambient tampoc hi falta. Aquesta acció té lloc al capítol 19 quan apareixen diferents ampolles 

de quètxup escampades al bosc, i l’Annika, quan les observa exclama indignada: “Una 

ampolla de quètxup! Hi ha persones molt brutes”. Aquest capítol comentat, però, no és una 

excepció, atès que en d’altres apareixen altres objectes abandonats en espais naturals com un 

cotxe vell, una bicicleta, una barca, entre altres, que volen simbolitzar la manca de respecte 

d’algunes persones vers el medi ambient. La resposta de la nena pèl-roja davant aquests 

objectes és restaurar-los i donar-los, a través de la imaginació, un segon ús. És per aquest 

https://www.imdb.com/name/nm0074612/?ref_=ttfc_fc_cr5
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motiu que es podria dir que la sèrie és pionera en fomentar l’hàbit de la reutilització dels 

objectes, una de les regles de les actuals 3 erres de l’ecologisme, que pretén reparar els 

materials per donar-los una segona vida útil.  

En definitiva, la sèrie no es limita només a defensar el medi ambient i la seva bellesa, sinó que 

planteja un estil de vida al seu voltant, basat en la senzillesa, com és el cas del que 

desenvolupa la protagonista. Aquesta concepció va totalment lligada al pensament del filòsof 

estatunidenc H.D. Thoreau (1817-1862), tal com s’ha vist en el marc teòric de la investigació.  

6.4.2. Animalisme 

L’animalisme és també una de les qüestions que toca la sèrie televisiva, ja que Pippi 

Langstrump presenta un compromís a l’hora d’equiparar els drets de les persones amb els dels 

animals, i inclús, en alguns capítols valora els animals per sobre els humans. La capacitat 

d’empatia de la protagonista no és un cas a part tampoc, doncs, en l’àmbit dels animals. En la 

mateixa línia, Rudd (2007, p.39) posa de manifest que Lindgren defensa els animals al costat 

de les persones i en qüestiona la divisió entre humà i animal.  

En un total de 17 ocasions, la protagonista mostra una especial sensibilitat cap als animals, els 

defensa i els cuida com si fossin persones. L’estret vincle de la nena amb els animals queda 

demostrat principalment amb les mascotes de la protagonista (cavall i mico), els quals cuida i 

pateix perquè estiguin bé: els dóna menjar, els raspalla, els fa regals, els fa petons, etc. Inclús, 

li posa una bufada al cavall i un jersei al mico perquè no tinguin fred. Es preocupa en tots els 

episodis perquè estiguin bé i fins i tot els hi demana per assegurar-se’n. Sempre que pot, quan 

surt de casa se’ls emporta perquè no estiguin sols, d’aquí que en la majoria d’aventures que 

viuen la protagonista i els dos germans gairebé sempre estan acompanyats pel cavall i el mico. 

Aquest amor cap als animals s’accentua al capítol 4 quan posa en perill la seva vida per tirar-
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se al riu i salvar el seu mico, que està en perill. Per tant, la protagonista no percep els animals 

com a simples acompanyants en el seu dia a dia.  

El fet de viure sola comporta que els animals que té a casa fa que és com si formessin part de 

la seva família, i no els deixaria mai sols. A tall d’exemple, al capítol 8, quan la Tia Praselius 

insisteix a la criatura que passi el Nadal a la llar infantil per no estar sola, la nena li respon: 

“Malauradament no podré anar-hi, sap? He de quedar-me amb els meus animals”. 

A banda dels seus propis animals, la Pippi també respecta i pateix per tota mena d’animals de 

la natura, tant siguin inofensius com perillosos (escarabats, serps, papallones...). Aquest fet és 

visible en moments com ara quan la Pippi sent gran tristesa davant la mort d’un ocell, tot 

dient: “Si jo pogués fer-ho, li tornaria la vida” (capítol 4).  

A part dels sentiments de la protagonista, la sèrie televisiva també vol fer arribar a 

l’espectador l’interès cap als animals mitjançant nombrosos plans de la natura on apareixen 

gran varietat d’espècies, com ara: conills, teixons, mussols, granotes, guineus, ratolins, entre 

molts altres. El mateix succeeix en els quatre episodis que tenen lloc als mars del sud, ja que 

apareixen tota mena animals exòtics (lleó, serps, cocodrils...). En aquest punt cal dir que, 

generalment, es pot deduir que es tracten d’imatges de recurs, és a dir, no són plans 

enregistrats en el moment del rodatge de la sèrie, sinó que són d’arxiu. Aquestes imatges 

apareixen de manera recurrent i, per tant, tenen un paper rellevant dins la producció. 

La granja, que apareix concretament en el capítol 20, és també per excel·lència un espai que 

juga a favor de la transmissió d’aquest sentiment favorable cap als animals. En aquest cas, els 

tres nens tenen l’oportunitat de viure una ventura en aquest indret, fet que els permet la 

possibilitat de relacionar-se de primera mà amb tota mena d’animals de granja: passejar 

ovelles, netejar porquets, veure pollets acabats de néixer, sentir el gall al matí, etc.  
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7. RESSÒ DE LA SÈRIE ALS MITJANS 

En aquest apartat s’estudia la rebuda que va tenir la sèrie a Espanya per part dels mitjans de 

comunicació. A causa del seu caràcter efímer, que es tingui coneixença, a l’estat espanyol no 

s’ha conservat cap contingut emès ni a través de la ràdio ni de la televisió d’aleshores que 

estigui relacionat amb el serial infantil. Per contra, la premsa escrita conserva nombroses 

publicacions de l’època que s’hi refereixen, fet que evidencia l’impacte i repercussió que va 

tenir. A continuació es pot veure una petita mostra, ja que van ser nombrosos els articles 

periodístics dedicats a la sèrie, així com les entrevistes realitzades als seus actors principals.   

7.1. PREMSA I REVISTES  

7.1.1. ABC 

Los domingos de ABC va dedicar la portada de la publicació a la sèrie Pippi Langstrump, amb 

la presència d’un fotograma en color d’un dels capítols. Aquest no era un fet gens habitual, ja 

que en aquest suplement setmanal de caràcter conservador no s’acostumava a veure la 

presència d’un programa televisiu a la primera pàgina. D’aquesta manera, aquest serial 

infantil protagonitzava la publicació del setmanal del 23 de febrer de 1975.  

El suplement va incloure un ampli reportatge de set pàgines, elaborat per Enrique del Corral. 

La peça està acompanyada d’un gran nombre de fotografies en blanc i negre, però també en 

color que acompanyen les explicacions. Les imatges poden considerar-se inèdites i 

exclusives, si es té en compte que moltes d’aquestes formen part del procés de rodatge de la 

sèrie infantil.  

Al llarg d’aquestes pàgines, el periodista exalta la protagonista com “Un cant a la llibertat i a 

les coses senzilles. La Pippi és, davant tot i sobretot, l’expressió del món del nen i la defensa 

de la llibertat en aquest món infantil, un mite”. (Del Corral, p.41-45).  
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Les últimes dues pàgines del reportatge estan dedicades a un debat que compta amb l’opinió 

de vuit col·laboradors, els quals expressen el seu parer sobre la sèrie televisiva. D’una banda, 

Marisa Garrido (Diario Informaciones), Jose Pedroche Morales (Nuevo Diario), Marcelo 

Arroita Jauregui (El Álcazar), Jose Luis Quintanilla (La Actualidad Española) i Julio D. 

Guillen (Semana) van mostrar-se totalment a favor de la sèrie televisiva defensant que era 

totalment trencadora. D’altra banda, tres professors P. Jose Sedano, P. Valeriano Rodríguez i 

Inocencio Barbero van manifestar que Pippi Langstrump no era un bon exemple a seguir per 

als seus alumnes. Així doncs, es pot observar com aquelles persones vinculades al món del 

periodisme i la comunicació van donar suport a l’emissió de la sèrie, afegint que la seguien 

per televisió. En canvi, persones dedicades a la docència van mostrar una opinió contaria.  

7.1.2. LA VANGUARDIA 

Com no podia ser d’una altra manera, la popularitat de Pippi Langsrump també va quedar 

reflectida a les pàgines de La Vanguardia. La secció d’aquest diari dedicada als programes de 

ràdio i televisió va incloure diferents comentaris publicats per alguns col·laboradors en relació 

amb la sèrie infantil.  

El col·laborador Carlos Marimon va aprofitar el darrer capítol del serial (5 d’abril de 1975) 

per publicar un article, en aquesta mateixa secció, que portava per títol “Adiós, Pippi; Hola 

Iñigo”. Marimon en aquest article exaltava el personatge de Pippi Langsrump, com una nena 

plena de vida, alegria, simpatia i heroisme. Al mateix temps, el periodista lamentava el final 

d’aquesta emissió. “La Pippi se’n va deixant-nos a tots convençuts que ha sigut una sèrie de 

gran impacte per a grans i petits. Adéu trist de tots els infants a la seva heroïna que serà 

recordada durant molt de temps”. (Marimon, 1975, par.4). En definitiva, Marimon expressava 

que aquest serial havia sigut molt encertat per al públic infantil.  
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7.1.3. YA 

La reacció a la sèrie del diari Ya, d’ideologia conservadora i catòlica, és una de les més 

curioses i sorprenents. La polèmica va esclatar arran d’un article escrit per Montserrat Sarto, 

col·laboradora del diari, quan la sèrie només portava quatre capítols emesos.  

Sarto defensava explícitament en el seu article les virtuts de l’obra d’Astrid Lindgren, la 

tardança de la sèrie a Espanya i la felicitat que podria portar als infants el personatge de Pippi 

Langstrump. Aquest va ser un article que va causar molta polèmica entre molts mestres que 

deien que els infants imitarien els comportaments de la protagonista, tot i que Sarto defensava 

que en la sèrie “tot estava massa exagerat”. A la vegada, la crítica positiva de Sarto sobre la 

sèrie televisiva, era contrària a la línia editorial del diari.  

Una setmana després de la publicació d’aquest article, Ya va convidar a tot un seguit de 

persones vinculades al món de l’educació que, en general, expressaven una visió negativa 

sobre el serial infantil, molt propera a l’opinió del mateix mitjà de comunicació. Aquests 

experts (tot homes) es sentien principalment molestos per “l’exagerada intel·ligència” de la 

protagonista, així com per la seva capacitat a l’hora de desenvolupar el dret a la llibertat.  

7.1.4. TRIUNFO  

La sèrie televisiva també va aparèixer a la revista Triunfo (12 d’abril de 1975), considerada 

d’ideologia progressista, amb un ampli reportatge firmat per Pedro Fernández Cocero, i 

il·lustrat amb diverses fotografies en blanc i negre. El periodista va viure a Visby, escenari de 

les gravacions, fet que va permetre-li elaborar un detallat reportatge sobre la població, el 

personatge principal, les localitzacions emprades, l’èxit de la sèrie, entre altres aspectes.  

A més, va poder realitzar una entrevista a Inga Fritz, professora de llengua castellana a Visby, 

en la qual va demanar-li qüestions com ara com van situar els partits polítics suecs la jove pèl-
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roja o bé com va ser rebuda a Suècia per als infants i adults. En aquest punt, també s’inclou 

una enquesta elaborada per la mateixa docent a 39 dels seus alumnes de Visby (de 16 a 19 

anys) per conèixer l’opinió d’aquests en relació al personatge i la sèrie. La majoria d’ells van 

mostrar una opinió positiva cap a la protagonista, tot compartint que la Pippi era divertida 

perquè podia fer el que volia, tot i que alguns dels enquestats van precisar que a la realitat no 

succeïa el mateix, i que els infants no podien actuar amb total llibertat. Alguns dels escolars, 

com Lotta (18 anys), van adonar-se de la relació de la sèrie amb el trencament dels estereotips 

de gènere, i van assegurar que els agradava la sèrie perquè era una excepció dels contes de 

prínceps i princeses. 

Finalment, per concloure el reportatge, el seu autor expressa breument la seva opinió, molt 

favorable a la sèrie, afirmant que la seva protagonista es mofa de la realitat de manera irònica 

i ingènua.   

En conclusió, cal remarcar que en aquest reportatge el periodista transmet gran coneixença i 

precisió sobre el tema, així com una sensació de proximitat cap al lector. 

7.1.5. TELESIETE 

Amb el títol “La otra Pippi: sin pecas, sin coletas y sin calzas”, la revista TeleSiete del 28 abril 

al 4 de maig de 1975 va dedicar bona part de la publicació número 126 a la sèrie sueca. En 

aquesta ocasió, la portada d’aquesta entrega també va estar protagonitzada per l’actriu Inger 

Nilsson en una fotografia en color que pertany a la seva adolescència. El jove Jesús Maria de 

la Calle, l’encarregat d’escriure el reportatge, elogia la sèrie infantil i l’èxit d’aquesta en les 

primeres línies de la peça periodística, d’una extensió total de sis pàgines.  

A la vegada, és un dels reportatges sobre la sèrie on hi trobem constants opinions i 

valoracions personals del seu autor. Segons el parer De la Calle, la figura de Pippi 

Langstrump va lligada als adjectius de diversió, llibertat, fantasia, senzillesa, heroisme, etc. El 
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periodista també fa referència a la polèmica aixecada per l’emissió de la sèrie a Espanya, tot 

posicionant-se en contra d’aquest pensament. “Pippi Langstrump passarà a la història de la 

nostra televisió com un gran encert, com una de les sèries més suggestives i encantadores que 

hem vist. El món de la Pippi tot és amor, sense egoismes, sense malícia. L’únic que li 

preocupa és divertir-se, però amb senzillesa. L’atractiu que irradia aquest petit mite infantil és 

increïble”. (De la Calle, 1975, p.34).   

A diferència d’altres reportatges, cal subratllar que en aquest es dona a conèixer al lector com 

Inger Nilsson va arribar a convertir-se en el personatge televisiu, tot coneixent interessants 

curiositats de la sèrie explicades per la mateixa actriu sueca i el seu pare a partir d’una 

entrevista concebuda en exclusiu per a la revista. En aquesta, Nilsson reconeix que la sèrie ha 

sigut “un èxit” i que la virtut més gran del seu personatge és que la Pippi fa les coses tal com 

li surten de dins, però sempre amb bona intenció. El pare de l’actriu, que també hi va 

participar, va assegurar que la sèrie feia independents als infants.  

 Per tant, el fet d’incloure la trobada amb la protagonista de la sèrie suposa que es tracti d’un 

reportatge exclusiu, i que devia ser de gran interès en aquell moment per als seguidors de la 

jove actriu. D’aquesta manera, la publicació presenta una fotografia en blanc i negre on es 

mostra l’actriu amb el col·laborador de la revista esmorzant junts mentre conversen sobre la 

sèrie i el personatge que va interpretar.  

7.1.6. TELEPROGRAMA 

Com no podia ser d’una altra manera, Teleprograma, revista dedicada al món de la televisió, 

va dedicar dues de les seves publicacions a la sèrie. La primera (nº 459 del 20 al 26 de gener 

de 1975) estava dedicada exclusivament a la sèrie a TVE. És per aquest motiu que la portada 

estava protagonitzada per un fotograma en color de la sèrie. Malauradament no s’hi ha pogut 
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tenir accés, ja que aquesta és una de les revistes més buscades entre els col·leccionistes de 

Teleprograma, que són molts.  

D’altra banda, la portada de la publicació nº 479 (del 9 al 15 de juny de 1975), dedicada a 

l’entrega dels millors Premis TP de 1974, presentava una fotografia de l’actriu Inger Nilsson 

amb la placa que reconeixia el seu guardó com a Premi TP d’Or al Personatge més popular 

pel seu paper de Pippi Calzaslargas en la sèrie de televisió.   

7.2. TELEVISIÓ 

En aquest subapartat es fa referència al programa “Directísimo” de TVE, donat que un 

programa que va es va emetre va tenir relació amb la sèrie infantil Pippi Langstrump. S’ha 

sol·licitat a l’Arxiu de RTVE aquell programa històric, tot i que sense èxit, ja que la resposta 

ha estat que aquella emissió en concret no es conserva. Tanmateix, les hemeroteques han 

permès recordar i recuperar l’emissió del programa d’Iñigo a Televisió Espanyola.  

7.2.1. “DIRECTÍSIMO” (TVE) 

A l’abril de 1975, José María Iñigo va entrevistar a Inger Nilsson, actiu que va encarnar el 

paper de Pippi Langstrump, a “Directísimo” (1975-1976) de TVE, un moment que, per la 

popularitat i èxit d’aquest serial, forma part de la història de la televisió a Espanya.  

Tot i tractar-se d’una emissió històrica, l’Arxiu de Televisió Espanyola no conserva 

l’entrevista d’Iñigo a l’actriu sueca i, per tant, no s’ha pogut analitzar aquest fragment com 

s’hauria volgut –i merescut– . Així ho ha fet saber la institució mitjançant un correu electrònic 

que se li ha enviat durant l’elaboració de la present recerca. Tanmateix, gràcies a les 

hemeroteques de la premsa del moment, ha sigut possible conèixer una mica com va ser 

l’entrevista televisiva. Simultàniament, s’han pogut adquirir, a través del portal de 

compravenda TodoColección, diferents fragments de dues revistes publicades en aquell 
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moment, que no ha sigut possible determinar de quines es tracten, però en el qual apareixen 

fotografies totalment inèdites (veure annex E), i a més en color, captades durant els moments 

abans de l’entrevista televisiva, així com instants del mateix enregistrament.  

“Directísimo”, emès els dissabtes entre les 22:00h i les 23:30h, combinava entrevistes a 

personatges famosos amb actuacions musicals. Tal com recull la premsa del moment, uns 500 

nens i nenes es van acostar fins a l’estudi 1 de Prado del Rey per rebre a l’estrella de la 

televisió del moment i 35 milions d’espectadors van veure l’entrevista des de les seves 

televisions.8 Els estudis de televisió estaven plens de periodistes i fotògrafs que cobrien 

l’esdeveniment de gran rellevància en aquell moment. La multitud de fans no s’imaginava que 

la jove actriu tingués ja 16 anys, i ja no era una nena, sinó una adolescent. Havien passat sis 

anys des que la sèrie s’havia estrenat a Suècia, i poca semblança tenia aquella noia amb el 

personatge que havia interpretat. Així doncs, els nens i nenes van rebre-la decebuts cridant 

“aquesta no és la Pippi!”. Diferents persones properes que recorden l’emissió, expliquen que 

la convidada tenia dificultats per poder-se comunicar amb l’entrevistador a causa del temperi 

que feien els infants que van assistir a l’entrevista, i que van omplir de gom a gom tot el plató.  

Encara ara, però, inclús Fernando Navarrete, vinculat a realització del programa, recorda amb 

patiment a l’ABC que es va originar “una revolta entre els joves en aquella emissió perquè tots 

volien tocar l’actriu sueca i ell patia perquè no prenguessin mal”.9  

 

 

 

                                                           
8 Iñigo habla de la reacción de los niños con Pippi. (18 d’abril de 1975). ABC Madrid, p.134. 

9 Aniorte, C. (22 d’octubre de 2018). Reabren el Estudio 1, historia de la televisión en España, ABC. Recuperat de 

https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-reabren-estudio-1-historia-television-espana-

201810210143_noticia.html 

 

https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-reabren-estudio-1-historia-television-espana-201810210143_noticia.html
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-reabren-estudio-1-historia-television-espana-201810210143_noticia.html
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7.3. PUBLICITAT DE LA SÈRIE ALS MITJANS 

Finalment, en aquest apartat s’ha volgut fer referència a la publicitat de la sèrie que apareixia 

en alguns mitjans, especialment en el cas de la premsa, per anunciar als lectors l’emissió i els 

horaris dels capítols de Pippi Lansgstrump.  

La Vanguardia i l’ABC, per exemple, a les seves hemeroteques conserven retalls de premsa 

dels anys 1974 i 1975, on es pot observar que era habitual que els capítols de la sèrie 

estiguessin anunciats dins de l’apartat referent a la programació televisiva del moment. En la 

majoria de casos, s’observa el nom del capítol, s’especifica la cadena, l’hora d’emissió i, en 

alguns casos, també s’afegeix una breu descripció de l’argument del capítol que estava 

pendent d’emetre’s (fonamentalment en el cas de La Vanguardia). 

L’hemeroteca del mateix diari esmentat també inclou alguns anuncis de diferents cinemes on, 

sota el títol Pippi lo pasa pipa, es van emetre imatges extretes de diferents capítols de la sèrie 

en format pel·lícula, encara que probablement no va ser-ne l’única. Es va aprofitar l’èxit que 

va tenir la sèrie a la televisió per exhibir una versió més comercial de cara al cinema. En 

aquest tipus d’anuncis de les sales de cinema, on es fa publicitat de la sèrie infantil, acostuma 

a haver-hi un dibuix (o fotograma) de la protagonista o dels protagonistes que ocupa bona part 

de l’anunci, acompanyat del títol de la pel·lícula, el nom de la sala de cinema i la seva adreça 

(carrer i població).  
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8. CONCLUSIONS 

D’acord amb els resultats extrets de l’anàlisi del contingut i del discurs, així com la 

bibliografia consultada, es pot corroborar que la sèrie Pippi Langstrump (1969) representa de 

la mà de la seva protagonista els principis del moviment feminista a trets generals (llibertat, 

independència, autonomia, igualtat, pensament crític...), segons els ideals establerts per 

diferents autores com Núria Varela, Iria Marañón, Margot Pujal, entre altres. Es pot dir, per 

tant, que la sèrie infantil inculca els valors per educar en el feminisme, especialment amb els 

criteris establerts per la feminista i escriptora Iria Marañón (autoestima, valentia...). Així, la 

Pippi és un personatge el món de la ficció, però que transmet els valors del feminisme.  

En tot moment, la defensa d’aquest moviment, la sèrie la porta a terme d’una manera més 

aviat implícita. En tot cas, s’ha de tenir ben present que realment es tracta d’una sèrie 

adreçada als infants i, que no s’ha d’oblidar que no deixa de ser una sèrie infantil de la dècada 

dels anys seixanta del segle XX, basada en contes que recentment han complert el seu 75è 

aniversari. D’aquesta manera, es pot dir que es tracta d’un personatge molt avançat en el seu 

temps i, en conseqüència, també es pot concloure que la sèrie també va ser-ho en el seu 

moment. Per tant, es confirma que el feminisme pot estar present en les sèries infantils de 

televisió, com és el cas de la producció analitzada, encara que com s’ha anat veient al llarg del 

treball, l’únic personatge que està immers en aquest moviment, dins la sèrie, és el de la 

protagonista. A més, en tot moment, Pippi Langstrump és vista per la majoria de la gent que 

la rodeja com un cas estrany, una societat que no entén allò que la nena defensa i reivindica.  

Atès que existeixen moltes línies i moviments diferents dins el feminisme, es pot arribar a la 

conclusió que la Pippi podria formar part, concretament, del feminisme anarquista o 

anarcofeminisme, d’acord amb els plantejaments d’Emma Goldman o del col·lectiu Mujeres 

Libres. Això queda demostrat en alguns aspectes com: la llibertat individual i l’autonomia de 
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la dona com a principis fonamentals; les mostres de rebuig constant cap a qualsevol forma de 

poder, jerarquia establerta o autoritat (policies Kling i Klang, la Tia Praselius, la professora de 

l’escola...); lluita i qüestionament constant de la realitat, veu el patriarcat (com ara el 

propietari del parc d’atraccions) com una forma d’opressió cap a les dones; oposició i crítica a 

les concepcions tradicionals de l’educació, la família i els rols de gènere; l’acceptació i 

decisió sobre els seus propis cossos, etc. En paral·lel, d’acord amb la concepció que té la 

protagonista sobre la naturalesa i els animals, es pot assegurar que coincideix amb alguns 

plantejaments que sosté la línia ecofeminista, ja que Pippi Langstrump és també un punt 

d’unió entre l’ecologisme i el feminisme, segons la concepció d’aquesta teoria per part 

d’autores com Ángelica Velasco Sesma, Alicia Puleo, entres altres. A més, la vida de la 

protagonista, vinculada a la naturalesa, correspon amb el pensament del filòsof estatunidenc 

H.D. Thoreau al seu llibre titulat Walden o la vida als boscos: la llibertat, felicitat, senzillesa, 

benestar, bellesa... que aporta estar en contacte amb el medi ambient i els seus animals.  

A banda de transmetre valors en matèria de feminisme, ecologisme i animalisme, la sèrie posa 

de manifest altres qüestions –que curiosament estan molt presents en el debat actual– com: 

l’educació, les diferències i les desigualtats socials, l’assetjament escolar, la pobresa, la 

família, etc. Per aquests motius també pot considerar-se una producció pionera i trencadora. 

Això demostra l’esperit activista de Pippi Langstrump, però també el de la seva creadora: 

Astrid Lindgren, que queda demostrat que va contribuir plenament en la sèrie.  

Des de la perspectiva de gènere, una qüestió molt interessant d’haver-la analitzat i lligada amb 

la dimensió feminista, és que la sèrie mostra una societat sexista que pateix grans desigualtats, 

amb uns rols i estereotips de gènere molt definits. En tot moment les dones estan 

subordinades a l’home i són les encarregades d’encarnar els rols tradicionals (cura dels 

infants, tasques domèstiques, anar a comprar...). Els nens i nenes de la sèrie, des de ben petits 
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són educats i inculcats amb els valors i rols tradicionals, els quals estableixen com ha de 

créixer un “nen” i una “nena”.  

Així doncs, el masclisme, d’alguna manera o d’una altra, no hi falta en cap dels capítols. En 

aquest punt és convenient insistir en el fet que el masclisme només queda plasmat en el sector 

masculí, si no que les dones de la sèrie (sobretot les de classe mitjana-alta), ja sigui perquè 

estan integrades a viure d’aquesta manera o bé perquè tenen por a perdre la reputació i la 

imatge, també actuen o fan comentaris que fomenten el masclisme.  

Es pot arribar a la conclusió que els actors i actrius escollits encaixen a la perfecció amb els 

personatges que donen vida i amb tot allò que cada un d’ells vol transmetre. En aquest punt 

convé remarcar l’excel·lent interpretació per part dels infants protagonistes (Inger, Maria i 

Par), els quals no venien del món de la interpretació. Un altre dels aspectes que cal destacar 

sobre el serial televisiu és la part de direcció de fotografia de la producció, que tot i que és una 

figura que acostuma a quedar força invisibilitzada, en aquest cas es demostra la seva gran 

tasca en aspectes relacionats amb l’estètica de la sèrie com ara: enquadrament, il·luminació, 

composició... També cal destacar els nombrosos i innovadors efectes especials del moment 

(croma, manipulació d’imatges...), la bona i variada elecció dels llocs de rodatge (Suècia, 

Noruega, el Carib...), així com els recurrents i acurats tràvelings sobre raïls. De fet, de totes 

les produccions que s’han fet sobre aquest mític personatge, aquesta, a més de donar a 

conèixer mundialment el mític personatge suec, va ser la que Lindgren en quedà més satisfeta.  

Com s’ha vist, el cinema infantil a Suècia, a més de ser un gènere de gran tradició en aquest 

país, va viure els seus anys de major esplendor durant la dècada dels anys seixanta i setanta, 

etapa en què s’emmarca Pippi Langstrump. Això és un reflex de la posició i importància dels 

infants en aquest país. És convenient subratllar, també, que l’auge de la programació infantil a 

Suècia s’emmarca dins un model de servei públic que té molt present la funció educativa de la 
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televisió i, a més, té l’objectiu d’educar en valors feministes, com a missió de la televisió 

pública. Al mateix temps, pel que fa al context històric, les llibertats civils i polítiques eren un 

dels principals drets recollits a la constitució sueca. Curiosament, 51 anys després de l’estrena 

de l’emissió de la sèrie televisiva en aquest país nòrdic, SVT té disponibles a la seva pàgina 

web els 13 capítols de la sèrie (primera temporada) per tal que tothom els pugui veure. 

Aquesta no és l’única sèrie infantil d’aquella època, basada en la literatura de Lindgren o 

altres d’aquella època, que la televisió pública sueca posa a l’abast de la ciutadania. En aquest 

context, cla relació de Lindgren i Hellbom evidencia la força de les adaptacions literàries 

infantils al cinema. En la línia de la conservació de material audiovisual, hi ha constància que 

Suècia ha arxivat i té públiques diferents entrevistes d’aquell període a l’actriu sueca que va 

interpretar el paper de la Pippi, conjuntament amb Astrid Lindgren i als protagonistes de la 

sèrie, making off de la sèrie... Aquest fet condueix a pensar en la conservació del material 

audiovisual i la possibilitat que tothom pugui accedir al contingut audiovisual en aquest país. 

En el cas d’Espanya, com s’ha vist, l’emissió de la sèrie televisiva coincideix amb un moment 

històric marcat pel règim franquista i la manca de llibertats, completament oposat al de 

Suècia. En l’àmbit televisiu de l’estat espanyol, Pippi Langstrump arriba en un moment  

d’obertura i canvi en la programació de TVE, en un alleugeriment de la censura i en una 

aposta clara per la programació infantil, sobretot de producció pròpia. Aquesta sèrie va donar 

a conèixer la figura d’Astrid Lindgren, fins llavors una gran desconeguda i silenciada durant 

molts anys a Espanya. A més, l’emissió del serial televisiu s’emmarca dins d’una etapa on el 

feminisme va prendre força a l’estat espanyol. Com s’ha observat, la repercussió de la sèrie va 

ser tan gran, tant per la bona acollida per part de la mainada com per part dels mitjans de 

comunicació, que TVE no va dubtar en crear la seva pròpia sèrie infantil, tot inspirant-se en la 

jove pèl-roja. El resultat va ser Las aventuras del Hada Rebeca, una sèrie atrevida que es va 

emetre dins l’espai d’Un globo, dos globos, tres globos. El serial es va dividir en 13 episodis, 
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emesos entre el gener de 1976 i el maig de 1976, sota la direcció de Miguel Picazo. Tot i que, 

en aquest cas, la protagonista era una fada (interpretada per Concha Goyanes), la jove també 

era valenta, rebel, inconformista, intel·ligent i amb poders. Sense cap mena de dubte, una 

sèrie que també reivindicava l’apoderament de la dona. A més, davant la bona acollida de 

Pippi Langstrump, TVE va apostar l’any 1977, encara que amb retard un cop més, per emetre 

un altre serial infantil dirigit per Olle Hellbom i amb guió d’Astrid Lindgren: Miguel el 

travieso (Emil i Lönneberga, Suècia, 1971). Recuperant la reflexió sobre la conservació de 

material audiovisual, RTVE, en canvi, no té disponible cap capítol de la sèrie a la secció 

online de programes antics de l’arxiu de la institució. Sí que estan disponibles alguns 

programes televisius infantils d’aquella dècada, tot i que només alguns capítols o clips 

independents, perquè no s’han conservat íntegrament. En aquest punt també es vol fer incís al 

fet que Espanya no ha conservat, per exemple, l’entrevista a l’actriu Inger Nilsson a 

“Directíssimo”. Aquest contingut, després de demanar-lo repetidament a RTVE amb motiu de 

l’elaboració del treball i sense cap mena de resposta durant mesos, finalment després de molt 

insistir, la contesta va ser aquesta per part del director del Fons Documental de RTVE, 

Alberto de Prada (octubre de 2019): “Lamento decirte que esta entrevista no se conserva en 

nuestros archivos. Hasta los años 80 no se empezaron a conservar de formar sistemática todos 

los programas emitidos, solo muestras puntuales, por lo que muchos contenidos no se han 

conservado”. Bé, sigui com sigui, una realitat que obra la porta a la reflexió sobre la precària 

preservació del material audiovisual històric en aquell moment per part de TVE.  

La presència del feminisme en les sèries infantils, però, no és una excepció dels anys seixanta 

i setanta. Alguns serials infantils més recents, la majoria de dibuixos animats, que promouen 

valors propis del moviment feminista poden ser: Peppa Pig; Xena, la princesa guerrera, 

Masha y el oso, Saari; Las supernenas; Sailor Moon, Buffy cazavampiros; L’Abella Maia, 

Elena de Avalor; Dora, la exploradora; entre altres.  
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Personalment, s’ha gaudit molt realitzant aquesta recerca elaborada entre els mesos de juliol 

de 2019 i maig de 2020, ja que tot i que s’havia vist la sèrie durant la infància, realment ha 

estat molt interessant poder analitzar i interpretar els missatges que s’oculten al seu darrere, i 

que poden passar força desapercebuts. Està clar que la realitat que es plasma en aquest serial, 

és molt més complexa i difícil de desxifrar del que pot semblar en un principi. D’aquesta 

manera, és una producció que també és molt recomanable per als adults. A la vegada, s’espera 

que a partir d’aquesta recerca es doni a conèixer amb més profunditat la part feminista i les 

qüestions de gènere que transmet la sèrie Pippi Langstrump. A més, s’ha après molt, com ara  

el cinema infantil a Suècia, un vessant que no era tant conegut abans de realitzar la recerca.   

 En definitiva, en l’opinió personal es considera que el feminisme és el motor d’un gran canvi 

social al qual tothom, tant homes com dones, ha de contribuir-hi per acabar amb les injustícies 

de gènere. La televisió hauria de ser una eina fonamental per educar en el feminisme, sobretot 

les sèries infantils, ja que d’acord amb autores com Iria Marañón apunten que l’educació en 

els infants és clau a l’hora d’inculcar-los els valors d’aquest moviment. A més, totes les 

persones hem de tenir molt present que les sèries infantils ocupen bona part de la graella 

televisiva i també poden ser una eina per portar a terme aquest canvi. Malauradament, són 

moltes les sèries adreçades a un públic infantil que reforcen els estereotips i rols de gènere, 

una acció gens positiva per a acabar amb les desigualtats. Sigui com sigui, no hi ha dubte és 

que la sèrie Pippi Langstrump és el motor, l’embrió, de voler fer un gir a aquesta realitat.  

Una reflexió final que es voldria fer per acabar, i que ha sorgit a l’hora d’elaborar aquesta 

recerca: Com pot ser que pràcticament tots (per no dir tots) els estudis, articles, llibres.... que 

tracten sobre el moviment feminista, i que s’han consultat, només són el fruit d’una 

investigació realitzada per dones? Què no és una qüestió que (ens) hauria d’importar als 

homes també? Els homes potser haurien (hauríem) d’escriure més sovint en relació amb el 

feminisme també, oi? Tot plegat demostra, doncs, la feina que encara queda per fer.  
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10. ANNEX 

10.1. ANNEX A: ANÀLISI DEL CONTINGUT 
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10.2. ANNEX B: ANÀLISI DEL DISCURS 

CAPÍTOL 1 

L’Annika (veu en over): “Un fenomen que va omplir de confusió la ciutat” per referir-a 

l’arribada de la Pippi a la ciutat. 

La Pippi assegura que: “Els policies m’agraden menys que la compota agria amb mosques”. 

El Tommy i l’Annika no poden entendre com la Pippi pot viure sola sense normes. La Pippi 

els respon que se les imposa ella mateixa. Els dos germans ho admiren.  

El Tommy: “A la casa de Pippi Langstrump es pot fer tot allò que a casa nostra està prohibit i 

això és el que desitjàvem des de feia molt temps”. 

L’Annika: “Tinc por”. Tommy: “les nenes sou molt covardes”. “Mai hauria imaginat que una 

nena tingués tanta força”. 

La Pippi a la Tia Praselius: “No et preocupis per mi, sé cuidar-me de mi mateixa”. A través 

del discurs s’observa que la Tia Praselius és sobreprotectora, amb idees antiquades, força 

estrafolària parlant, convencions ridícules.  

La Pippi és generosa amb les paraules que utilitza quan fa regals a Tommy i Annika. 

CAPÍTOL 2 

En una botiga de cosmètica hi ha un cartell que posa: “Vostè pateix de pigues”? I la Pippi es 

respon a si mateixa que: “Quan algú demana una cosa amb amabilitat es mereix una resposta 

amable”. “He entrat només a dir-li que jo no pateixo de pigues”, diu la nena. La dependenta li 

diu que té la cara plena de pigues, i la Pippi li respon: “A mi això no em fa patir, al contrari, 

m’agraden”.  
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La dependenta d’una botiga de moda li ensenya una tela per fer-se un vestit a una clienta tot 

dient-li: “És un teixit molt original, al seu marit li encantarà”.   

La Pippi es dirigeix cap a un maniquí tot dient-li amb ironia: “És vostè molt guapa senyora, 

de les més guapes que he vist”. I com que no li contesta, la nena li diu: “Vaja, vostè és massa 

fina. No m’importa que no em respongui, quan una és guapa no ha de ser tant orgullosa”.  

La Pippi compra medicines i les tira per les clavegueres, segons diu per curar persones de 

Xina i Àfrica que estan malaltes.  

CAPÍTOL 3 

La Pippi es dirigeix al Tommy i l’Annika: “Serà molt difícil que em comporti com una 

senyoreta, però em portaré el millor que pugui, inclús una mica millor”.  

Una colla de nens persegueixen un nen per picar-lo. La Pippi s’encara amb un d’ells i l’envia 

al damunt d’un arbre amb una empenta. La nena diu: “Ja està bé, us creieu molt valents, oi? 

No us fa vergonya sis contra un? Això només ho fan els covards”. 

La Pippi: “M’agrada moure amb llibertat els dits dels peus”, respon davant la pregunta de per 

què porta unes sabates tan grans.  

La Pippi al Tommy i l’Annika: “Les dones prefereixen arrossegar-se pel terra”, diu mentre 

frega el terra fent patinatge. A més, a l’escola ensenyen moltes coses, però mai ensenyen res 

divertit”.   

Dona que es dirigeix a la Pippi per renyar-la: “Nena, els dits no es poden dins el pastís”.   

Les amigues de la mare del Tommy i l’Annika, que han quedat per fer el te, repeteixen a la 

Pippi que “Les senyoretes han de ser fines, educades i elegants, i que si no ho és, no serà una 

senyoreta”.  
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La Pippi a la Tia Praselius: “Jo no sóc orfe, la meva mare és un àngel. Viu allà dalt al cel i 

treu el cap cada dia per veure’m”.  

La Pippi es diu a ella mateixa: “Això de ser una dama elegant no està fet per mi, prefereixo 

seguir vivint com ara, mare”. 

CAPÍTOL 4 

La Pippi dona una lliçó al pare del Tommy i l’Annika jugant als dards. Ell li ensenya com 

s’ha de tirar als dards, no li surt bé la jugada. Ell no s’ho pot creure. Pippi al pare: “He 

guanyat, oi? Ell: “Sí, crec que sí”. Es passa el dia practicant i no suporta que una nena l’hagi 

guanyat. És per això que li retreu a la nena que la victòria ha de ser pura casualitat.  

El Tommy i l’Annika han de demanar permís als seus pares constantment.  

L’Annika diu mentre fa volar un estel: “M’agradaria volar pel cel com un estel”. La Pippi li 

respon: “Per què no? Això no és impossible”.  

La Pippi canta cançons inventades per ella mateixa quan es troba en ple natura, se sent feliç i 

saluda els animalons que troba. 

La Pippi sent gran tristesa davant la mort d’un ocell. Pippi: “Si jo pogués fer-ho li tornaria la 

vida”.  

CAPÍTOL 5 

La Pippi és molt feliç celebrant el seu aniversari. El Tommy i l’Annika van a veure-la i a 

portar-li regals. Ella es mostra molt agraïda i després els hi fa regals a ells.   

La Pippi s’enfronta davant dels dos lladres de la ciutat, els quals tenien intenció de robar-li la 

maleta dels diners. Ells diuen que tenen molta gana i la Pippi els hi regala pastís.  



Treball de Final de Grau                                                                                                            Curs 2019-20                                                             

Axel Lapuerta Coll                                                                                                                    Universitat de Lleida 

 

95 

 

CAPÍTOL 6 

La Pippi es disfressa de dona adulta d’una manera ridícula i recarregada. Es burla del pesades 

que són les dones amb l’obsessió que els nenes es rentin les dents, es netegin les orelles.  

Els homes de mitjana edat són els que juguen als jocs de força i punteria del parc d’atraccions, 

els quals afirmen que tenen “experiència”. Tot i això, són incapaços d’arribar al màxim de 

força i fer caure el barret del ninot. Diuen incrèduls: “no ho entenc, aquí hi ha algun truc”.  

El propietari del parc d’atraccions només es dirigeix al sector masculí per trobar un home que 

es vulgui enfrontar a l’home més fort del món. La Pippi al propietari del parc d’atraccions: 

“Només es dirigeix als cavallers, perquè no compta també amb les senyores? “. El Tommy li 

adverteix a la seva amiga: “Pippi, ves amb compte, ell és l’home més fort del món”. La Pippi, 

però, li respon: “No importa, jo puc guanyar-lo si vull”. Mentrestant, les nenes que assisteixen 

a l’espectacle donen mostres de suport a la Pippi.  

La Paula és l’encantadora de serps. Va vestida amb poca roba i fa moviments sensuals. El 

propietari del parc d’atraccions l’admira. Més importància a ella que a la serp.  

La Pippi li diu enfada al propietari del parc d’atraccions: “És un ruc, ignorant”.  

CAPÍTOL 7 

La Pippi decideix anar a l’escola perquè considera que: “És una injustícia que vosaltres 

(Tommy i Annika) tingueu vacances i jo no”. El Tommy i l’Annika se saben perfectament la 

lliçó de classe.  

La Pippi planteja una crítica dirigida al sistema educatiu: obsolet, avorrit, poc efectiu i basat 

en constants nomes. La professora, que és respectada per tots els alumnes, es mostra com 

l’autoritat i a la Pippi no li agrada que a la classe només mani la professora i la resta 
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d’alumnes no puguin opinar. Les classes es basen en les preguntes que la professora formula 

als estudiants. La professora no està disposada a acceptar noves idees, per això no li agrada 

que Pippi vagi a classe.  

Abans de marxar de la classe, la Pippi recomana als alumnes que vagin a Argentina a l’escola 

perquè és millor.  

CAPÍTOL 8 

La Tia Praselius insisteix a Pippi que passi el Nadal als serveis infantils, però la Pippi: li 

respon:“Malauradament no podré anar-hi, sap? He de quedar-me amb els meus animals”. 

Pippi: “Jo sóc diferent a la resta”.  

La Pippi es posta trista perquè ha penjat molts regals a l’arbre, però cap infant va a buscar-los. 

Tot i això, fa veure que està feliç perquè la seva mare no pateixi per ella. Pippi li diu des de la 

finestra mirant el cel: “Com dius? Si em sento molt sola aquesta nit? No, en absolut”. “No 

vull que la meva mare estigui preocupada”.  

Més tard, els infants de la ciutat van a casa la Pippi a regalar-li una trompeta. Es posa molt 

contenta amb el regal i els hi agraeix. Després, ella els hi fa regals a tots.  

CAPÍTOL 9 

La Pippi canta afirmant-se a si mateixa: “Pippi és molt feliç, fa el que vol, doncs viu sola”. 

La Pippi adverteix a Tommy i Annika: “Deixeu-me en pau amb els vostres savis professors”.  

CAPÍTOL 10 

La Pippi dóna monedes als lladres que li roben i que estan demanant caritat perquè asseguara 

que els hi fa pena. 
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L’Annika exclama : “Seria meravellós si jo pogués volar així”. Mirant les gavines. Desig de 

llibertat.  

Tia Praselius vol parar-li els peus i impedir que Pippi faci el que vulgui.  

El sagristà Persson està traient les males herbes del jardí. És curt de gambals i és conegut per 

anar sempre begut. El capellà l’adverteix d’ingressar-lo a un sanatori per curar la seva afició a 

la beguda. Segons el mossèn sempre explica històries fantàstiques.  

Els pares del Tommy i l’Annika van de viatge tres dies. Deixa els nens a càrrec de la Tia 

Praselius, però a ells no els hi agrada gens la idea perquè estan acostumats a jugar amb Pippi. 

CAPÍTOL 11 

Els pares del Tommy i l’Annika van de viatge tres dies. Deixa els nens a càrrec de la Tia 

Praselius, però a ells no els hi agrada gens la idea perquè estan acostumats a jugar amb Pippi. 

L’Annika: “Ser pirata em fa por, sóc una nena”. Assegura que té por en diversos moments i la 

Pippi l’ajuda perquè no tingui por.  

CAPÍTOL 12 

Quan la Pippi anuncia que marxa amb el seu pare al mar, el Tommy i l’Annika estan molt 

tristos. La Pippi, però, es mostra molt feliç de veure el seu pare i els seus companys.  

CAPÍTOL 13 

La Pippi al Tommy i l’Annika: “Vila Kunterbunt és com si fos la vostra casa”. 

La Pippi, el Tommy i l’Annika reflexionen de l’avorrit que significa ser adult. Pippi: “Si no es 

vol, un mai és adult”.  
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El Tommy assegura: “No es pot córrer sobre l’aigua”. La Pippi li contesta: “Ja ho crec que es 

pot! Es pot fer tot allò que un vulgui!”.  

CAPÍTOL 14 

Els pares del Tommy i l’Annika marxen de vacances per primer cop sense ells. Deixen els 

nens a càrrec de Pippi, cosa que els dos germans veuen amb molts bons ulls.  

CAPÍTOL 15 

Els pirates són presentats com curts de gambals, covards. L’Annika té por dels pirates i també 

dels animals salvatges. Al mateix temps, l’Annika segueix instint, tal com acostuma a fer la 

seva mare, en la importància de la higiene personal.  

CAPÍTOL 16 

La Pippi presenta un caràcter perseverant: “Quan se’m posa una cosa al cap sempre 

l’aconsegueixo”. 

CAPÍTOL 17 

La Pippi s’enfronta a tots els pirates i finalment rescata al seu pare de la presó. 

CAPÍTOL 18 

El Tommy i l’Amnika arriben tard a casa, quan els seus pares ja han sopat. És per això que els 

pares s’enfaden amb els seus fills, que estaven jugant a casa la Pippi a fer una orquestra.  

El Tommy llegeix un llibre que es titula “Quan ens escapem de casa”. En aquest llibre els 

nens s’ho van començar a passar bé quan van escapar de casa. Els nens es comencen a 

rebel·lar davant les estrictes ordres dels seus pares. L’Annika li diu al Tommy: “Jo me’n aniré 

aviat de casa, no ho suporto més”. La mare dels nens els hi diu els hi toca treure les males 
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herbes del jardí. Els dos es neguen a fer-ho i s’enfaden. L’Annika indignada li assegura a la 

seva mare: “Ja estic farta que em renyis, algun dia m’escaparé de casa”. La seva mare no s’ho 

creu, però la nena li acaba demostrant. El seu germà la segueix. La mare queda sorpresa i li 

demana a la Pippi que es faci càrrec dels seus fills.  

Els germans canten una cançó mentre van amb cavall per celebrar la llibertat que ara tenen. 

Asseguren que és el primer cop són feliços de veritat. El Tommy canta repetidament: 

“Al·leluia, al·leluia, tot el dia canto i sóc feliç, feliç, feliç”.  

CAPÍTOL 19 

El Tommy i l’Annika assoleixen la plena llibertat i felicitat quan no estan a casa.   

Al bosc, l’Annika diu indignada: “Una ampolla de quètxup, hi ha persones molt brutes”.  

CAPÍTOL 20 

Els tres infants canten cançons dedicades a la naturalesa, molt relacionades amb la felicitat 

dels nens. “Vull veure el camp amb tot el seu esplendor, corre sota els núvols, mirar al 

voltant, veure les margarites amb tot el seu color i veure la libèl·lula que vola sense motor...”.  

CAPÍTOL 21 

L’Annika repeteix a la Pippi i Tommy que s’han de netejar, cosa que sempre li repeteix la 

seva mare.  

Els nens tornen a casa, després de l’aventura i totes les peripècies viscudes, estan contents de 

tornar a estar a casa. Quan els nens o he expliquen la mare es posa les mans al cap. El pare de 

l’Annika li demana a la nena: “Estaries desitjant tornar, veritat”? Llavors, ella li respon: “Sí, 

pare, ja ho crec!”. 
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10.3. ANNEX C: TAULES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 1. LLISTAT DE CAPÍTOLS DE LA SÈRIE 

Capítol Títol (català) 

1 “La Pippi s’instal·la a Vila Kunterbunt” 

2 “La Pippi va de compres” 

3 “La Pippi va a una festa” 

4 “La Pippi va d’excursió” 

5 “La Pippi rep una extranya visita” 

6 “La Pippi va al parc d’atraccions” 

7 “La Pippi i les primeres nevades” 

8 “El Nadal de la Pippi” 

9 “La Pippi i el spunk” 

10 “La Pippi va en globus” 

11 “La Pippi va a una illa solitària” 

12 “La Pippi marxa de Vila Kunterbunt” 

13 “La Pippi embarca al Hoppetosse” 

14 “La Pippi i els pirates” (1ª part) 

15 “La Pippi i els pirates” (2 ª part) 

16 “La Pippi a Taka Tuka” (3ª part) 

17 “La Pippi rescata el seu pare” (4ª part) 

18 “Viatge en tren” (1ª part) 

19 “Viatge en tren” (2ª part) 

20 “Viatge en tren” (3ª part) 

21 “Viatge en tren” (4ª part) 

Taula 1. Font: elaboració pròpia. 
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TAULA 2. HORARI D’EMISSIONS DE LA PRIMERA TEMPORADA DE 

LA SÈRIE A ESPANYA 

Capítol Data d’emissió  Hora d’emissió 

1 09-11-1974 15:25h. 

2 23-11-1974 15:35h. 

3 30-11-1974 15:30h. 

4 07-12-1974 15:25h. 

5 14-12-1974 15:25h. 

6 21-12-1974 15:30h 

7 28-12-1974 15:30h 

8 04-01-1975 15:30h 

9 10-01-1975 18:00h 

10 18-01-1975 18:30h. 

11 25-01-1975 15:30h. 

12 01-02-1975 17:45h. 

13 08-02-1975 15.35h 

Taula 2. Font: d’elaboració pròpia amb dades de Joaquín Suárez Santacruz, disponibles a eldoblaje.com. 
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TAULA 3. DOBLATGE DE LA SÈRIE A ESPANYA 

Actor original Actor/ actriu de doblatge Personatge 

Inger Nilsson  Maria Dolors Gispert  Pippi Langstrump 

Pär Sundberg Julia Gallego Tommy 

Maria Persson Luisita Soler Annika 

Margot Trooger María Jesús Lleonart Tia Praselius 

Öllegard Wellton Elsa Fábregas Mare Tommy i Annika 

Fredrik Ohlsson  Constantino Romero Pare Tommy i Annika 

Beppe Wolgers  Felipe Peña Capità Langstrump  

Ulf G. Johnson Miguel Ángel Valdivieso  Kling 

Göthe Grefbo Joaquín Díaz Klang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Font: Taula d’elaboració pròpia amb dades de Joaquín Suárez Santacruz, disponibles a eldoblaje.com. 
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10.4. ANNEX D: CAPTURES DE PANTALLA10 

PIPPI LANSGTRUMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Nota: Totes les captures de pantalla d’aquest aparat s’han extret del DVD Pippi Calzaslargas, Planeta Junior, 

Barcelona, 2018. 
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CRÍTICA CÀNONS DE BELLESA 
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TOMMY I ANNIKA 
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TIA PRASELIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5. ANNEX E: PORTADES I RETALLS DE PREMSA 

10.6. ANNEX F: ALTRES 
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KLING I KLANG 
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CAPELLÀ I SAGRISTÀ 
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EL PROPIETARI DEL PARC D’ATRACCIONS I LA PAULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítol 6                                                                                  Capítol 6 

 

Capítol 6                                                                                  Capítol 6 

 

Capítol 6                                                                                   Capítol 6 

 

Capítol 6                                                                                   Capítol 6 

 



Treball de Final de Grau                                                                                                            Curs 2019-20                                                             

Axel Lapuerta Coll                                                                                                                    Universitat de Lleida 

 

112 

 

LA PROFESSORA  
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ELS HABITANTS DE LA CIUTAT 
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PARES DE TOMMY I ANNIKA 
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EL CAMP (VILA KUNTERBUNT) I EL CAMÍ 
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LA CIUTAT 
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ECOLOGISME 
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ANIMALISME 
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10.5. ANNEX E: PORTADES I RETALLS DE PREMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada 1: Los domingos de ABC, 23 de febrer de 

1975.                                                                                   

 

Portada 3: TelePrograma, del 20 al 26 de gener de 

1975. 

 

Portada 2: TeleSiete, abril - maig de 1975. 

 

Portada 4: TelePrograma, del 9 al 15 de juny de 

1975.  

 



Treball de Final de Grau                                                                                                            Curs 2019-20                                                             

Axel Lapuerta Coll                                                                                                                    Universitat de Lleida 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies: Inger Nilsson (Pippi) al programa “Directísimo” de TVE. Autor: Julio Guerra. Font: extretes de retalls de 

premsa de l’abril de 1975, possiblement de la revista LAE. 

 Revista                                                                                   
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Fotografies: Inger Nilsson (Pippi) al programa “Directísimo” de TVE. Autor: desconegut. Font: Extretes de retalls de 

premsa de l’abril de 1975, revista desconeguda. 

 Revista                                                                                   
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10.6. ANNEX F: CANÇONS 

KLING I KLANG (CAPÍTOL 10) 

Que bonic és anar en globus 

damunt de boscos i mars volar, 

Kling i Klang ens segueixen en moto, 

però no ens podran caçar. 

 

Kling és el més alt i prim 

i enfadat amb la Pippi està, 

Klang és gras i una mica distret  

i rabiós amb la Pippi està. 

 

Kling i Klang ens fan molt riure 

Kling es creu més llest que Klang, 

Kling i Klang van sempre de pressa, 

i tan ruc és el Kling com el Klang. 

 

(Lletra: Astrid Lindgren. Adaptació musical: G. Riedel. Adaptació al castellà: J. Díaz Muntané) 
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M’AGRADA VEURE EL CAMP (CAPÍTOL 20) 

M’agrada veure el camp,  

amb tota la seva esplendor, 

corre sota els núvols 

sense res al voltant, 

mirar les margarides  

amb tot el seu color 

i veure la libèl·lula, 

que vola sense motor. 

 

I allà unes orenetes,  

que piulen amb clamor 

la seva mare el menjar, 

els porta amb molt amor. 

 

Abella i papallona,  

que van de flor en flor 

i un mosquit a la mà  

que pica amb furor, 

et piquen a les cames 

et causen gran dolor, 

es creuen els insectes 

que som una flor. 

 

Amb el meu nas respiro 

l’agradable olor 

del vent de l’estiu 

amb tota la calor. 

 

(Lletra: Astrid Lindgren. Adaptació musical: G. Riedel. Adaptació al castellà: J. Díaz Muntané) 
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