INTRODUCCIÓ
CONTES DEL MÓN DE LES GERMANES BALDUFA és un espectacle de teatre dinamitzat per dos
personatges que enllacen diferents històries. Inclou tres contes, cadascun és narrat per dues
contacontes que alhora introdueixen titelles i màscares. Tot això és acompanyat per música,
cançons, colors, olors... que transportaran els nens i nenes, i també els adults, als diferents
països, escenaris de les narracions.

CONTES DEL MÓN DE LES GERMANES BALDUFA és un espectacle per a nens i nenes de 3 a 12
anys. Els més menuts es queden atrapats visualment i en els aspectes més dolços, i els més
grans absorbeixen millor els continguts d’un espectacle que té un ritme tan dinàmic que els
enganxa fins a la fi.

El conte com a vehicle educatiu. Coneixent la importància del missatge implícit del conte
tradicional i sabent que sempre aporta un aprenentatge inconscient a l’infant, hem escollit tres
contes fantàstics. No són només històries intrigants i divertides, sinó que totes elles tenen a
més a més un missatge i ens fan descobrir alguna veritat que segur que tots podem aprofitar
per créixer.

Conèixer i entendre una cultura és estimar-la. Aquests contes transcorren alhora en països
llunyans, i l’estètica, la música i els costums dels personatges de cada conte ajudaran als nens i
nenes a conèixer altres llocs del món. L’objectiu de les històries és difondre la pluralitat
cultural i apropar als infants les diferents cultures que conviuen amb ells.

Tanaka Teatre sent el teatre com una eina de comunicació social, d’aprenentatge i, per
descomptat, de diversió.

ARGUMENT
Les Baldufa són dues germanes viatgeres i aventureres, han estat per tots els continents i
racons del planeta. Ara es troben dins d’un tren de llarg i mític recorregut: el Transiberià. Però
la Lilian i la Sophie no estan acostumades a les baixes temperatures de l'estepa russa i per això
s'explicaran contes per entretenir-se i fer passar el fred. Compartiran amb els nens i les nenes
totes les històries que han conegut i viscut viatjant pel món, els faran participar activament i
esbrinar el missatge dels diferents contes.
Els contes que s’expliquen són tres històries que han viscut en diferents països del món: a
l’Índia, a Tailàndia i a Costa d’Ivori.

El Robí i la princesa
Aquest és un conte on un príncep sortit d’una pedra preciosa amaga un secret que no vol
explicar a ningú. Haurà de lluitar amb un dimoni amb cap de tigre per demostrar la seva
valentia, i com a molts contes de tots els racons del món, aconseguirà casar-se amb la
princesa. Però un gir inesperat i relacionat amb el secret del príncep, farà despertar l’enginy i
la traça de la noia que tornarà les coses a la normalitat. Els personatges d’aquest conte ens
mostraran els colors de l’Índia i ens ensenyaran a confiar en nosaltres mateixos i en els que ens
estimen.

La Hing Hong i la lluna.
És una dolça història tailandesa protagonitzada per una petita cuca de llum que no vol mostrar
la seva llum. Amb una cançó i amb la perseverança de les germanes Baldufa aprendrà que
cadascú ha de brillar a la seva manera perquè tots som especials.

El Rei que no volia escoltar.
Aquesta és la història més esbojarrada de l’espectacle. Ens transportarem a Costa d’Ivori i
coneixerem un rei tan estrany que no vol que ningú li dirigeixi la paraula. Es trobarà en una
situació tan vergonyosa que farà que s’adoni que fer callar a tothom i limitar la llibertat
d’expressió és una bestiesa. A ritme de percussió africana descobrirem, amb molt d’humor, la
importància d’escoltar els altres.

LA COMPANYIA
Tanaka Teatre és un projecte sorgit de la inquietud de dues actrius amb una àmplia
experiència en el món infantil, tant en el camp teatral com educatiu.
Les fundadores de la companyia Tanaka Teatre van estudiar interpretació a l’escola Nancy
Tuñón de Barcelona. Posteriorment, van nodrir-se de variades experiències en diferents àmbits
i camps de la professió centrant-se, sobretot, en el teatre infantil. Fou treballant en un
espectacle per a nens i nenes quan es van conèixer i van decidir crear Tanaka Teatre.
Les integrants de la companyia tenen altres formacions que complementen la seva tasca. Una
és psicòloga i, com a educadora, és professora de teatre i expressió per a nens des de 5 fins a
20 anys; ha dinamitzat tallers sobre la resolució de conflictes a les aules i sobre la pobresa al
Caixaforum, també treballa amb empreses dedicades al lleure, com Jocs al Segon. L’altra
component és llicenciada en Biologia i s’ha especialitzat en educació ambiental. Ha dut a terme
diverses activitats per a escolars relacionades amb el reciclatge, gestió de recursos i
l’acostament a la natura.
El primer espectacle de Tanaka Teatre va ser Els viatges de Lilian, que es va començar a gestar
l’abril del 2007 i es va estrenar el 2 de desembre del mateix any. A partir d’aquí han sorgit
altres espectacles com Contes del món de les germanes Baldufa, Contes de la Mediterrània
de les germanes Baldufa, Un món (i un munt!) de Dracs i Contes de Nadal de les germanes
Baldufa. L’espectacle RACONS, més enllà d’un viatge va suposar un salt cap endavant de la
companyia, fent temporada al teatre Poliorama de Barcelona el gener del 2012. I a mitjans del
2013 Tanaka Teatre estrena un espectacle de petit format per als més menuts: No tinc por.
Tanaka Teatre ha estat seleccionada a La Mostra, Fira de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada i
ha participat al Festival Internacional de Titelles de Gavà i al Festival de Teatre al Carrer de
Viladecans. Ha actuat en diferents teatres, com el Teatre Poliorama de Barcelona, dins del
programa Viu el Teatre de la temporada 2011-2012. Actualment els seus espectacles es
programen en circuits com Fundació Xarxa i Rialles, i RACONS forma part del programa Circuit
de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals de l’ODA. També ha format part del Catàleg
d’activitats d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. A més a més, Tanaka Teatre
ha participat entre d’altres a les Festes de la Mercè de Barcelona, a festes de Viu el Parc i Fires
relacionades amb la Interculturalitat i la Solidaritat, Centres Cívics i Biblioteques i també a
vàries escoles de Catalunya, donant suport al seu projecte educatiu.

ELS OBJECTIUS
Els objectius generals d’aquest i de qualsevol espectacle de Tanaka Teatre són:







Garantir la igualtat d’oportunitats de veure teatre siguin quines siguin les condicions
de l’alumnat.
Familiaritzar els nens i nenes amb les arts escèniques.
Aprendre quina és l’actitud d’escolta i atenció de l’espectador de teatre.
Potenciar la manifestació, identificació i expressió dels sentiments.
Treballar la imaginació i la creativitat dels infants.
Treballar l’espontaneïtat i la improvisació dirigida a través de la interacció amb els
actors. Els nens participen de forma directa en l’espectacle on els demanem la seva
col·laboració.

Els objectius específics de CONTES DEL MÓN DE LES GERMANES BALDUFA responen a
l’especialització de Tanaka Teatre en portar a escena contes del món:





Difondre la diversitat cultural.
Apropar les diferents cultures de manera fàcil i amena.
Fomentar la convivència intercultural.
Assumir els diferents valors que es proposen en els contes.

Tots els espectacles de Tanaka Teatre estan inspirats en contes tradicionals d’arreu del món,
Cada conte és representat tant per titelles (de guant, de tija, d’espuma), com per
caracteritzacions diverses, on s’hi combinen vestuari i màscares. Tot això és acompanyat per
música, balls, cançons, colors...que transportaran els nens i nenes, i també els adults, als
diferents països, escenaris de les narracions.
Tanaka Teatre sent el teatre com una eina de comunicació social, d’aprenentatge i, per
descomptat, de diversió.

El Robí i la princesa
Aquesta és una història tradicional de l’Índia. S’ubica en un poblet proper al riu Ganges. Com
en moltes poblacions de la zona, els habitants viuen en la misèria i són governats per un rajà
que regna des d’un fort o palau ple de riqueses. A l’Índia hi conviuen moltes religions, com
l’hinduisme que és politeista, el budisme, o la musulmana.
El Ganges o Ganga és la representació de la mare deessa. És un riu sagrat, venerat pels indis i
molt important en el dia a dia de la seva gent. En les seves aigües s’hi fan cerimònies per
purificar-se el cos i l’ànima.
En aquest conte trobem personatges com:
El rajà: rei a l’Índia. En la nostra història de l’Índia, el rajà canvia el robí per una poma. A part
de semblar una mica garrepa, això és inspirat en un rerefons cultural, pretén mostrar el
sistema de castes que caracteritza la societat índia.
El rackshasha: ésser fantàstic. En el conte és un ogre que ataca i devora els homes. Té cara de
tigre i cos de dimoni. En l’hinduisme, a part de molts déus amb representacions força curioses,
existeixen molts personatges mitològics com aquest.
La reina serp del Ganges: A l’Índia abans que arribi l’època dels Monsons, fa molta calor i les
serps surten de sota terra. Es tracta d’un animal venerat perquè és associat a la fertilitat; són
esperits de l’aigua i es creu que controlen les pluges (són les anomenades Nagues). En alguns
indrets, la deessa Ganga pren forma de serp.
El príncep porta un turbant, que és una peça de vestir que consta d’una llarga tela que els
musulmans, els hindús i altres religions utilitzen per a cobrir-se el cap. Té molt simbolisme, ja
que depenent de la forma i del color del turbant, s’associa l’individu a una classe/estatus social
o casta d’un ambient cultural determinat.
La princesa balla danses de Bollywood. Aquestes danses són freqüents en la factoria
cinematogràfica de l’Índia (que encapçala la indústria amb un volum de producció de
pel·lícules molt superior al de Hollywood). Les danses que es mostren a les pel·lícules musicals
de l’Índia fusionen el ball modern amb les danses religioses i rituals que ballaven les serventes
dels déus als temples hindús fa més de quatre mil anys, data dels primers vedes (textos sagrats
transmesos oralment amb musicalitat). Si us hi fixeu, la princesa fa uns gestos que ens poden
semblar una mica estranys o impostats. Aquestes posicions i gestos simbòlics de les mans són
les mudres, i estan relacionades amb la litúrgia, la dansa i el teatre. També fixeu-vos en la
manera de saludar: les mans juntes i una inclinació del cap, tot dient namasté! (és hola i adéu).
I com tots els contes de princeses, sempre acaben bé. Però en aquest cas no menges anissos,
tot i que a l’Índia és costum menjar-ne de molt petits després dels àpats i també als temples.
Però a les celebracions, es sol menjar uns dolços que es diuen mithai, que són uns pastissets
molt dolços, en forma de bola i fets a base de pastanaga o altres verdures.
Objectius del conte:
 Aprendre que l’avarícia no porta enlloc. El rajà guarda el robí ben amagat perquè ningú
li prengui, i no comparteix la seva riquesa amb ningú. A més a més, l’ha canviat per
una simple poma. Quan obre el cofre dotze anys més tard, aquell tresor tan apreciat
ha desaparegut, s’ha transformat.




Entendre que la valentia no és un valor que ha de tenir una gran repercussió al nostre
entorn, sinó que és un acte personal d’enfrontar-se a les coses sense tenir por. La
princesa s’encoratja per ballar davant de la serp.
Trobar solucions als problemes i confiar en un mateix. La princesa no podrà lluitar mai
contra la serp si utilitza la força, així que es posa a rumiar què pot fer. Aprofita les
seves millors armes, que en el seu cas és el ball, i confia en ella mateixa per vèncer-la.

La Hing Hong i la lluna
Aquest conte té lloc a Tailàndia. Un país que com l’Índia també es troba a l’Àsia. Té moltes valls
frondoses i una terra molt fèrtil. Un dels arbres més vells i majestuosos de Tailàndia és el
lampati. Es tracta d’un arbre de 20 a 30 metres d’alçada amb les branques pedunculades i les
fulles sempre verdes. I dins del seu tronc hi viu la protagonista d’aquesta història, la Hing
Hong.
Hing Hong vol dir cuca de llum en tailandès. Les cuques de llum són petits escarabats que
emeten llum mitjançant el fenomen de la bioluminescència. A Tailàndia n’hi ha moltes i quan
surten per la nit és tot un espectacle perquè il·luminen els camins en àrees que no disposen
d’electricitat.
La Hing Hong no vol sortir a mostrar la seva llum perquè creu que és molt poca cosa
comparada amb la lluna. El que no sap és que la lluna no fa cada nit la mateixa llum, sinó que
canvia constantment. Amb la Lilian descobrirà les fases de la lluna.
La Lilian farà que la Hing Hong canviï de parer cantant-li un rap. L’acompanya tocant els
cròtals, un instrument de percussió format per dues valves utilitzat en civilitzacions orientals
per marcar el ritme de les danses.
Objectius del conte:
 Fomentar el respecte per la diferència. Les diferències físiques i racials o fins i tot les
diferències que poden sorgir a l’aula en la manera d’adquirir coneixements o
d’ensortir-se’n en el dia a dia a l’escola, haurien de ser un valor afegit, no un motiu
d’exclusió.
 Reflexionar sobre les diferències personals. La Hing Hong aprèn que encara que la
lluna faci més llum, mai podrà ser com ella, la qual cosa no és ni millor ni pitjor, sinó
diferent. I entén que només ella i les altres cuques poden volar, ballar i emetre llum
per la nit, i cadascuna ho fa a la seva manera.

El Rei que no volia escoltar
La darrera història ens fa viatjar a l’Àfrica, concretament a Costa d’Ivori, un país banyat per
l’Atlàntic. Alguns dels països fronterers són Ghana, Burkina Faso, Libèria, Guinea o Mali, estats
que s’anomenen durant l’espectacle, ja que els seus reis també participen a la reunió que té el
protagonista del conte.
El rei Zogloboló duu una màscara. En les cultures africanes les màscares no són simples
escultures o accessoris; sinó que tenen diverses funcions i són associades a l’escenificació de
determinats mites i rituals de fertilitat, salut col·lectiva, iniciació a la vida adulta, funerals,
festes estacionals agrícoles o ramaderes, de guerra, entre d’altres. Les formes i colors de les
màscares sempre tenen un significat i algunes representen figures d’animals i homes unides.
És un mitjà creat per al benefici de la comunitat, es creu que les màscares capten l’energia de
la natura i la transmeten al poble.
Al conte hi trobem el personatge del griot. A l’Àfrica, el griot és un músic ambulant que canta,
balla i toca instruments. Canta les alabances de les dinasties, explica el passat de la comunitat i
manté viva la memòria de la població. El griot és també un contacontes que explica rondalles
amb l’objectiu d’alliçonar el poble en valors i coneixement. A la nostra història porta un
djembé, que és un timbal de fusta en forma de copa amb una membrana de pell tensada per
cordes. Al contrari que els europeus, que usen els tambors per a crear un acompanyament
rítmic, l’africà considera que la música del timbal és vàlida per si mateixa.
Mitjançant la música i la col·laboració dels infants, el griot intentarà comunicar-se amb el rei
Zogloboló. I és que a l’Àfrica subsahariana la música està tan lligada a l’home que arriba a ser
un instrument de la vida quotidiana, tant és així, que no existeix cap mot per definir la paraula
música.
Objectius del conte:
 Fomentar el respecte pels torns de paraula i la importància d’escoltar els altres. Segur
que tothom té coses interessants i útils a dir-nos i si no els escoltem mai no podrem
aprendre ni créixer. El rei Zogloboló prohibeix a tothom que li dirigeixi la paraula, i per
això ningú el pot ajudar a prevenir el mal moment que està a punt de viure.







Ser capaç a fer coses en grup. El griot demana l’ajuda dels nens i nenes perquè ell tot
sol no se’n sortirà. Ràpidament s’organitza amb el poble i tots cooperen per
aconseguir un objectiu comú.
Valorar la importància del treball en grup i de la necessitat dels altres Comprendre que
no som res sense la gent que ens envolta. En Zogloboló creu que se les pot manegar
sol, però al final s’adona que necessita el seu poble. Entendre la importància de la
comunicació amb els organismes de poder i la llibertat d’expressió.
Jugar amb el ritme. En moltes cultures la música és una manera de comunicar-se.
Nosaltres, si ens ho proposem, també ens podem fer entendre a ritme de percussió.
Normalment ens entenem amb les paraules, però també ho podem fer amb els gestos,
amb el tacte, amb una mirada, i tot allò que forma part de la comunicació no verbal.
Valorar les diferències quotidanes entre el Primer i el Tercer món. Quan al rei de Costa
d’Ivori li agafa el mal de panxa, en aquell moment és de camí a la reunió i no troba un
lavabo. Aquí això no ens sol passar perquè hi ha moltes infraestructures. Però l’Àfrica

és un continent gran i divers on hi trobem grans ciutats semblants a les d’aquí, però
també zones rurals que no tenen accés a l’aigua potable, havent de caminar al llarg de
tot un dia per aconseguir-ne. Podem fer incís en aquests aspectes i incitar a valorar i
cuidar tot allò que tenim al nostre voltant com a país desenvolupat.

El Transiberià
El Transiberià és el tren amb el recorregut més llarg que existeix. Realitza 9.288 Km des del seu
inici a Moscou fins a Vladivostok, al mar del Japó. Això significa que el tren creua part d’Europa
i Àsia. És un viatge llarg i dur perquè si pugéssim al Transiberià sense baixar-nos trigaríem, com
a mínim i amb sort, vuit dies i set nits abans d’arribar a la parada final del trajecte. Sense
oblidar les baixes temperatures que regnen a l’estepa russa i que, com descobreixen les
germanes Baldufa, poden arribar als 35 graus sota zero. Encara que sembli impossible, diverses
tribus de Rússia i de Mongòlia viuen de forma nòmada en aquestes condicions de fred intens i
sense gaudir de calefacció.
El llac Baikal és un altre referent geogràfic present dins el viatge que proposa l’espectacle. És el
llac més profund del món (1.637 m) i és tan gran que conté 23.000 km³ d’ aigua, l’equivalent al
20% de l’aigua dolça de tot el planeta. El llac és l’hàbitat natural de 233 varietats d’algues i 852
espècies d’animals, inclosa la foca de Baikal, una espècie endèmica.

ACTIVITATS
Activitats i Reflexions
Per aconseguir aquests objectius que us hem descrit, us fem unes propostes didàctiques i us
presentem una sèrie d’activitats per treballar i aprofundir a l’aula.
Abans de veure CONTES DEL MÓN DE LES GERMANES BALDUFA us proposem invertir una
hora de classe amb els alumnes per a preparar-los, i comentar els següents aspectes:






Presentar l’obra que veuran i els contes que hi trobaran.
Recordar com ens hem de comportar quan es veu teatre.
Preguntar si han anat alguna vegada a veure teatre.
Situar en un mapa els països originals de les històries i el recorregut del Transiberià.
Després de veure l’obra també us animem a treballar l’espectacle que han visionat.

Després de veure l’obra també us animem a treballar l’espectacle que han visionat. Algunes de
les preguntes que us proposem us permetran avaluar la comprensió i l’atenció dels nens i les
nenes, i com que les respostes a la majoria de preguntes són llargues, es poden completar
entre tots. D’altres preguntes poden donar peu a un debat per reflexionar.
Per comentar a la Classe:


Comenteu l’espectacle, què us ha agradat o desagradat? Què en recordeu?



Quins personatges hi sortien?



A quants llocs diferents es troben les protagonistes durant l’espectacle?



Cada conte té un missatge implícit, alguna cosa que podem aprendre indirectament a
través dels protagonistes de les històries (trobareu una guia d’aquets missatges dins
els objectius específics de cada conte; intenteu apropar-ho amb exemples quotidians).
Què aprèn el rajà? I la princesa índia? I la cuca de llum? I el rei Zogloboló?



Per què s’expliquen contes les germanes Baldufa? Qui creus que és la germana gran i
la petita? Tens algun germà? Alguna vegada li has explicat contes? I a tu, te’ls han
explicat? Qui? Per a reflexionar: Al conte d’Àfrica hi apareix un griot, que és el
transmissor de la cultura popular oralment. Avui dia, hi ha molts indrets on enlloc de
mirar la televisió, als vespres es reuneixen per escoltar contes. Això també passava
aquí fa menys del què ens pensem.



Per què creus que la cuca de llum no vol volar? Alguna vegada t’has sentit com ella?



Per què creus que el rei Zogloboló no vol escoltar? Alguna vegada us heu trobat algú
que no vol escoltar? I vosaltres, sempre escolteu?



Quan el rei Zogloboló s’adona de la situació compromesa en què es troba a la reunió
què creieu que sent? Com es podria haver evitat? Alguna vegada heu sentit vergonya
d’alguna cosa, o ho heu passat malament? Com es podria haver evitat?



A l’Annex 1 hi trobareu tres fotografies de nens. Uns són de Tailàndia, uns de l’Índia, i
els altres de Costa d’Ivori. Identifiqueu-los. Són països llunyans. Coneixeu algú que hagi
vingut d’un altre país? Ubiqueu-lo en un mapa i parleu de les diferències i les coses en
comú. Roba, menjars, música, religió, art… tot el que se us acudeixi.



A l’espectacle hi surten tres barrets diferents. Com són? De quins països provenen?



A part del teatre, tenim a l’abast un recurs més proper per fer volar els somnis i la
imaginació, sabeu quin és? Quin és l’últim consell que us donen les Baldufa, on les
trobareu?

A continuació us detallem les activitats que podeu realitzar a l’aula. Les trobareu dividides per
edats i cicles. Deixem a les vostres mans escollir les activitats que us siguin més adients i
interessants.

Per acabar, els qui formen Tanaka Teatre ens agradaria rebre un dibuix, una carta, o una
fotografia en la que ens expliquéssiu què us ha semblat l’espectacle, o les activitats que heu
realitzat després. Us hi animeu? Si ho feu, nosaltres us respondrem!
En podeu escollir uns quants, escanejar-los i enviar-los al nostre correu electrònic:
tanaka@tanakateatre.com.

Cicle Inicial


Les germanes Baldufa expliquen tres contes que succeeixen en tres països llunyans:
Costa d’Ivori a l’Àfrica, Tailàndia i Índia a Àsia. Presenteu als infants un mapa del món i
situeu on som nosaltres i els països dels contes (Annex 2). Pinteu-los si us ve de gust!



Al conte de Costa d’Ivori hi surten màscares. Us proposem que construïu màscares
sense oblidar definir la seva finalitat. A l’Annex 3 hi trobareu alguns exemples.



A l’espectacle hi surt un titella indi. Us proposem que fabriqueu un senzill titella de
guant amb turbant inclòs. A l’Annex 4 hi trobareu les instruccions.



Recordeu la dolça Hing Hong, la cuca de llum que no volia volar? Us animem a dibuixar
una cuca de llum. No us oblideu de les antenes, les ales i el culet que emet la llum!



Les germanes Baldufa han viatjat per tot el món. Us atreviu a dibuixar entre tots un
mural d’un dels paisatges que heu imaginat durant l’espectacle? Pot ser una selva
tailandesa, un camí polsegós de l’Àfrica, la gèlida Sibèria o un palau indi, per exemple!

Primària: Cicle Inicial de 6 a 8 anys


Les germanes Baldufa expliquen tres contes que venen de tres països llunyans: Costa
d’Ivori a l’Àfrica, Tailàndia i Índia a Àsia. Presenteu als infants un mapa del món i situeu
on som nosaltres i els països dels contes (Annex 2). Pinteu-los si us ve de gust!



Al conte de Costa d’Ivori hi surten màscares. Us proposem que construïu màscares
sense oblidar definir la seva finalitat. A l’Annex 3 hi trobareu alguns exemples.



Al conte de l’Índia es descriu un personatge fantàstic: el Rakshasha. Recordeu com
diuen que és? Atreviu-vos a dibuixar un Rakshasha!



La Lilian explica a la Hing Hong que la lluna no fa sempre la mateixa llum, per què?
Parleu de les fases de lluna (nova, creixent, plena i decreixent), identifiqueu-les i
diferencieu-les, i expliqueu a què es deu aquest fenomen.



Al conte El Robí i la Princesa hi surt un titella indi. Existeixen molts tipus de titelles: de
guant, de tija, de fil, etc. Us proposem que fabriqueu un titella de guant de l’Índia amb
turbant inclòs. A l’Annex 4 hi trobareu les instruccions.



Ara ja saps com es diu cuca de llum, com a mínim, en tres idiomes: català, castellà
(luciérnaga) i tailandès (hinghoong; escrit fonèticament). Podeu dibuixar la cuca i
alguna de les imatges que més us agradin del rap fusió tailandès que li canta la Lilian i
que trobareu a l’Annex 6.



El teatre desenvolupa la imaginació. Us proposem que dibuixeu un dels paisatges que
aquest espectacle us ha suggerit.

Primària: Cicle Mitjà de 8 a 10 anys


Les germanes Baldufa expliquen tres contes tradicionals que provenen de tres països.
Recordes quins són? Situeu-los i pinteu-los en un mapa mundi (Annex 2). A quins
continents pertanyen? Quins països els envolten?



Les germanes Baldufa parlen de determinats elements, diuen que al llarg dels seus
viatges han utilitzat diversos transports i han realitzat diferents accions. Sabries unirho tot plegat al país d’origen o al conte al qual pertany? Les paraules són: robí, samba,
vals, rajà, uaua, canoa, Rakshasha, últimes reserves d’indis, mithai, síl·laba sagrada OM
d’uns monjos, namasté, lampati, la muralla més llarga del món, griot, cròtals, djembé,
anissos, turbant, jeroglífics. Heu de tenir en compte que hi ha instruments que no són
exclusius dels països que anomenem. (Trobareu l’exercici i les respostes a l’Annex 5).



La Lilian explica a la Hing Hong que la lluna no fa sempre la mateixa llum, per què?
Parleu de les fases de lluna (nova, creixent, plena i decreixent), identifiqueu-les i
diferencieu-les, i expliqueu a què es deu aquest fenomen.



Al conte de Costa d’Ivori hi surten màscares. Us proposem que construïu màscares
sense oblidar definir la seva finalitat. A l’Annex 3 hi trobareu alguns exemples.



Al conte El Robí i la Princesa hi surt un titella indi. Existeixen molts tipus de titelles: de
guant, de tija, de fil, etc. Us proposem que fabriqueu uns titelles de guant de l’Índia
amb turbant inclòs. A l’Annex 4 hi trobareu les instruccions.



Ara ja saps com es diu cuca de llum, com a mínim, en tres idiomes: català, castellà
(luciérnaga) i tailandès (hinghoong, escrit fonèticament). Però saps com són, quant
mesuren i com fan llum?



La Lilian canta un rap a la cuca de llum que trobaràs a l’Annex 6. Saps què és un rap?
Us proposem fer-ne un! Feu grups, trieu un tema i escriviu un rap. Recordeu que la
lletra és tant important com el ritme i procureu fer coincidir les síl·labes tòniques amb
els accents musicals.



Què vol dir manar? Com creus que hauria de ser la persona que mana més a la vostra
ciutat o país? I quines són les seves funcions i responsabilitats?



Quan el rei està preparant el seu discurs i assaja al llarg del camí, esteu d’acord amb
les propostes que vol portar a terme? Ell no s’adona que el poble no està d’acord.
Caldria doncs expressar i fer sentir la pròpia opinió. Organitzeu un debat d’idees d’allò
que diríeu al rei Zogloboló si en tinguéssiu l’oportunitat.



El teatre desenvolupa la imaginació. Us proposem que dibuixeu amb detall un dels
paisatges que aquest espectacle us ha suggerit. Un cop dibuixat, podeu inventar-vos
una història que podria passar en el paisatge que heu creat.



També podeu buscar fotografies de revistes on s’hi vegin paisatges d’altres països o
molt diferents del lloc on viviu, i entre tots podem fer un mural per penjar-lo a classe.

Primària: Cicle Superior de 10 a 12 anys


Les germanes Baldufa expliquen tres contes tradicionals que provenen de tres països.
Recordes quins són? Situeu-los i pinteu-los en un mapa mundi (Annex 2). A quins
continents pertanyen? Quins països els envolten?



Les germanes Baldufa van en un tren: el Transiberià. Dibuixa en un mapa el seu
recorregut i observa que travessa Sibèria, creuant bona part de dos continents.
Recordes quan diu la Lilian que dura el seu trajecte en dies? I en kilòmetres? A quina
temperatura estan quan la Sophie mira el termòmetre? Intenteu recordar la vegada
que més fred heu tingut, sabeu a quants graus centígrads estàveu? Situeu el llac Baikal
en el mapa. Saps què és una estalactita? I una estalagmita? I els penellons?



Les germanes Baldufa parlen de determinats elements, diuen que al llarg dels seus
viatges han utilitzat diversos transports i han realitzat diferents accions. Sabries unirho tot plegat al país d’origen o al conte al qual pertany? Les paraules són: robí, samba,
vals, rajà, uaua, canoa, Rakshasha, últimes reserves d’indis, mithai, síl·laba sagrada OM
d’uns monjos, namasté, lampati, la muralla més llarga del món, griot, cròtals, djembé,
anissos, turbant, jeroglífics. Heu de tenir en compte que hi ha instruments que no són
exclusius dels països que anomenem. (Trobareu l’exercici i les respostes a l’Annex 5).



Podeu parlar del paper de la dona a l’Índia (matrimonis concertats, accés a
l’escolarització, el llenguatge dels colors dels saris,… en són algunes idees).



Sabies que existeixen diverses religions? Busca la diferència entre indi/hindú.
Comenteu que a l’Índia hi conviuen musulmans, cristians, budistes i una majoria
hinduista. Podeu incidir en el politeisme que

caracteritza l’hinduisme, on el déus són propers, comparteixen defectes amb els
humans i poden tenir característiques animals (veure Annex 7).


Ara ja saps com es diu cuca de llum, com a mínim, en tres idiomes: català, castellà
(luciérnaga) i tailandès (hinghoong, escrit fonèticament). Però saps com són, quant
mesuren i com fan llum? Sabies que quan neixen són cucs i que és després d’una
metamorfosi que poden volar? Busca informació d’aquests petits animals mitjançant
internet i de com emeten llum mitjançant la bioluminescència.



La Lilian canta un rap a la cuca de llum que trobaràs a l’Annex 6. Saps què és un rap?
Us proposem fer-ne un! Feu grups, trieu un tema i escriviu un rap. Recordeu que la
lletra és tant important com el ritme i procureu fer coincidir les síl·labes tòniques amb
els accents musicals.



Què vol dir manar? Com creus que hauria de ser la persona que mana a la vostra ciutat
o país? I quines són les seves funcions i responsabilitats? Què signifiquen els termes:
democràcia, votar, eleccions, dictadura? Busqueu la informació al diccionari o per
internet.



Quan el rei està preparant el seu discurs i assaja al llarg del camí, esteu d’acord amb
les propostes que vol portar a terme? Ell no s’adona que el poble no està d’acord.
Caldria doncs expressar i fer sentir la pròpia opinió. Organitzeu un debat d’idees d’allò
que diríeu al rei Zogloboló si en tinguéssiu l’oportunitat.



Al conte de Costa d’Ivori hi surten màscares. Us proposem que construïu màscares
sense oblidar definir la seva finalitat. A l’Annex 3 hi trobareu alguns exemples.



El teatre desenvolupa la imaginació. Us proposem que dibuixeu amb detall un dels
paisatges que aquest espectacle us ha suggerit. Un cop dibuixat, podeu inventar-vos
una història que podria passar en el paisatge que heu creat.



També podeu buscar fotografies de revistes on s’hi vegin paisatges d’altres països o
molt diferents del lloc on viviu, i entre tots podem fer un mural per penjar-lo a classe.

ANNEXOS
Annex 1. Nens del món

Annex 2. Mapa del món

Annex 3. Màscares del món
Arreu del món es construeixen màscares…

Us proposem que feu una màscara amb materials quotidians “sostenibles” (no comercials, es
tracta de reaprofitar materials domèstics o escolars de rebuig).
Material: (per exemple)







Carpetes de cartró o cartolines A3.
Bosses grans de paper kraft (de xurros d’abans).
Ràfia.
Tisores.
Ceres de colors.
Guixos de colors.

Abans de crear la nostra pròpia màscara, hem de pensar i decidir quina funció voldrem que
tingui. Això ens condicionarà amb quins materials, formes i colors
treballarem. Repassem quines són les funcions de les màscares:
Funcions de les màscares:







Seducció.
Cacera, fer por, preparació per a la lluita.
Rituals d’iniciació: preparació per passar de la infància o adolescència a l’edat adulta.
Rituals per honorar els avantpassats o demanar a la natura que ens beneficiï amb alguns
dels seus fenòmens (com la pluja).
Celebracions del calendari festiu: Carnestoltes.
Divertiment.

Possibles personatges:






Animals
Personatges fantàstics.
Personatges mítics.
Divinitats
Formes abstractes d’inspiració vegetal o animal

Tècniques:
Abans de començar el taller i per tal d’estimular uns resultats finals més rics i variats,
presentem als participants diferents mostres de possibilitats tècniques i d’acabats de les
màscares.








Tria de la base.
Colors.
Forma: plana, amb volum (bossa), perfil arrodonit o angulós, cap gros arrodonit o
quadrat, mida real, exagerada.
Forats, talls i plecs.
Cargolar tires.
Expressions dels ulls i les boques.
Aplicacions a la base: banyes, barbes i pèls, dents, plomes, etc.

Us poden quedar així de divertides:

Annex 4. Titella índia
A l’Índia hi ha quatre tipus de titelles: les de guant, les de varetes, les de cordes i les d’ombres.
Els espectacles de titelles s’acostumen a fer al vespre i poden durar moltes hores.
A causa de la gran difusió dels mitjans de comunicació, el teatre de titelles va quedar relegat a
un segon pla, però actualment ha tornat a recuperar la importància que tenia abans.
Si bé les obres tradicionals se centren en textos clàssics i religiosos, el teatre de titelles actual
tracta temes com els drets de la dona, la planificació familiar o la salut.
A continuació trobareu uns consells i instruccions per a la construcció d’un senzill titella de
guant indi.

Material:










Peana de fusta per poder treballar el cap.
2 fulls de paper de diari.
1 bossa de paper craft marró.
Paper pinotxo.
Tela pel vestit.
1 retoladors permanent vermell.
1 retoladors permanent negre.
Cinta adhesiva de paper.
Cola de barra.

Procediment:
1. Agafar un paper de diari i fer una bola (opcionalment es pot fer amb dos fulls),
posar-lo dins de la bossa de paper.
2. Posar la bossa amb la bola sobre la peana i fer passar una tira de cinta adhesiva
per donar forma al coll, tenint en compte que ens ha de caber el dit.
3. Agafar un tros de tela i encaixar-lo al cap del titella (si cal, enganxar la tela al cos).
4. Agafar un tros de paper pinotxo llarg i estret per fer el turbant, encolar-lo amb cola
de barra.
5. Dibuixar la cara del titella.

Annex 5. Relaciona
Relaciona els objectes, els monuments, els menjars o les expressions amb el país d’on
provenen.
robí

Índia

samba
vals

Cuba

rajà
uaua

Xina

canoa
Rackshasha

Egipte

últimes reserves d’indis
mithai

Brasil

síl·laba sagrada OM d’uns monjos
namasté

E.U.A.

lampati
la muralla més llarga del món

Costa dIvori

griot
cròtols

Tibet

djembé
anissos

Tailàndia

turbant
jeroglífics

Viena

Índia: robí, rajà, mithai, namasté, Rackshasha, anissos, turbant; Cuba: uaua; Xina: la muralla
més llarga del món; Egipte: jeroglífics; Brasil: samba, canoa; E.U.A: últimes reserves d’indis,
Costa d’Ivori: griot, djembée; Tibet: síl·laba sagrada OM d’uns monjos; Tailàndia: lampati,
cròtals; Viena: vals.

Annex 6. El rap tailandès
La senyora lluna,
no hi ha qui l’entengui,
té un caràcter molt variable.
Si té mal de cap,
no vol sortir a voltar,
deixant la nit més que caòtica.
Però si està contenta,
es vesteix de plata,
pintant el cel decidida.
El gat del meu terrat
li dedica aquest rap,
no vol pas miolar
en un cel apagat.
De veritat, pot semblar un meló tallat,
o engreixar-se com un bou,
i fer-se blanca com un ou.
Si s’enfada, es posa tota morada,
o s’encén vergonyosa,
si el sol li dóna una rosa.

Annex 7. L’ hinduisme
L’ Hinduisme és una religió politeista amb 330 milions de déus. Les divinitats hindús vetllen per
mantenir l’ordre de l’Univers davant la lluita constant entre les forces del bé i del mal. Les
imatges que veureu ens expliquen per mitjà dels símbols, quina funció fa cada déu en aquesta
lluita.
Els hindús creuen que l’ànima reneix després de morir i que, segons com hàgim actuat, es
reencarnarà en un cos o en un altre i en una vida millor o pitjor. Les imatges són pels creients
un mitjà per apropar-se als déus, als quals honoren amb rituals amb la finalitat d’ajudar
l’ànima a alliberar-se del cicle etern de reencarnacions.
A continuació us mostrem alguns dels déus més populars i de major culte a l’Índia.

GANESHA: Fill de Shiva i Parvati.
Aquest déu té cap d’elefant, és molt popular perquè ajuda a superar
els obstacles. És el déu de la bona sort: li fan ofrenes quan neix un
infant o en començar un negoci. El trobem sempre envoltat de
dolços perquè és un llaminer.
El seu pare li va tallar accidentalment el cap i n’hi va posar un altre.
No s’hi va fixar gaire, oi?

VISHNU: És el déu protector de l’Univers.
Els déus adopten diverses formes, anomenades avatars, per viure a
la terra. Vishnu va fer-ho de deu maneres diferents, en forma de
tortuga, de peix… Una d’aquestes formes que va adoptar és Krishna,
un jove de pell blava que toca la flauta.

SHIVA: És un déu que, mitjançant la dansa i les armes, crea l’Univers,
el protegeix i alhora el destrueix cíclicament perquè es renovi.
Casat amb Parvati, és el pare de Ganesha.
Un toro sagrat l’ajuda a desplaçar-se per la Terra.
En aquesta imatge el trobem fent ioga.

KALI: No ens ha d’espantar gens ni mica el seu aspecte ferotge!
Amb la seva dansa terrible, només destrueix el mal del món.
Kali és, per tant, el símbol de la destrucció del mal. La seva
expressió tranquil·la i el seu somriure ens indiquen que no passa res
de dolent. No són visions: té divuit braços!

DURGA: Aquesta deessa, amb els seus vuit braços i les seves armes
sagrades venç el dimoni que amenaça l’Univers.
La trobem sobre un tigre o un lleó, que representa el coratge.
Durga és la personificació de les forces de la naturalesa.

HANUMAN: És el déu amb cap de mono. A l’Índia els simis els
trobem lliures pel carrer; són venerats i molt respectats.
És el déu de la força, del poder de curació de les malalties i també
de l’amistat, ja que sempre seguia i ajudava a Rama en l’epopeia
d’històries anomenades Ramayama.
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