
 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Contes de la Mediterrània de les germanes Baldufa és un espectacle de teatre dinamitzat per 
dos personatges que enllacen diferents històries. Inclou sis contes, cadascun 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 de la Mediterrània de les germanes Baldufa és un espectacle per a nens i nenes de 5 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 sis 
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. Alguns d’aquests contes transcorren 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 a bord d’un vaixell a alta mar i explicaran al públic increïbles 
històries de mariners i pescadors, pirates i tresors, gegants i sirenes, illes que sorgeixes del no-
res, peixos xerraires i amors impossibles. 

La Lilian i la Sophie jugaran amb tot el que troben al vaixell per explicar-nos contes tradicionals 
de les costes banyades per la mar Mediterrània. Són històries de Catalunya, Egipte, Grècia, 
Algèria, Itàlia i Turquia.  

 

Les històries que ens expliquen aquestes dues viatgeres són:  

El molinet de sal, conte tradicional en molts països. Ens explica perquè l’aigua del mar és 
salada d’una manera poc científica però molt màgica. 
 
El peixet d’or, història que també trobem en moltes cultures, com per exemple a l’egípcia. Ens 
farà descobrir que l’avarícia no porta enlloc. 
 
Mitologia grega. Les Baldufa exploraran els orígens de la nostra cultura de la mà del déu 
Posidó, de la Ilíada, de Jonàs i els Argonautes i de les sirenes.  
 
La torre de la donzella és una dolça història d’amor impossible que ens transportarà a la 
Turquia dels sultans i ens descobrirà l’origen del far d’Istanbul. 
 
El vell del mar és el responsable de posar els peixos a l’aigua, i sembla que s’ha oblidat de 
posar-los a la costa més meridional d’Itàlia. 
 
En Barba-roja és un terrible pirata musulmà que assetjava les aigües de la mediterrània, i que 
sota els efectes de l’amor pot ser més despistat que temible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 DE LA MEDITERRÀNIA 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 MOLINET DE SAL 
 

La salinitat de l’aigua sovint ha estat explicada de maneres molt diverses i algunes d’elles força 
surrealistes. Algunes llegendes bretones ens expliquen per exemple que la mar va esdevenir 
salada perquè va recobrir muntanyes de sal; o que la mar, a còpia d’engolir vaixells carregats 
de sal, es va tornar salada. La història del molinet meravellós que va ser capaç de tornar el mar 
salat la trobem en moltes cultures, com la noruega, l’anglesa o francesa. La versió que Tanaka 
Teatre ha escollit és treta de la recopilació que va fer en Joan Amades a partir de les històries 
que va recollir per tots els Països Catalans.  

El molinet de sal o El molinet màgic ens presenta dos germans molt diferents, i no només en 
l’aspecte econòmic, sinó també en la seva manera de ser. El germà petit té molt bon cor, és 
generós i humil. En canvi el germà gran i ric és avariciós, envejós i no comparteix res.  

En la versió catalana és una velleta qui dóna el molinet al jove germà, però en altres casos és 
un senyor vell o fins i tot el mateix diable. Nosaltres hem introduït el personatge de la bruixa. 
Hi ha un gran nombre de llegendes sobre el personatge de la bruixa, moltes d'elles comunes 
amb altres pobles d'Europa. En l'imaginari popular, la bruixa és una dona que, per mitjà d'un 
pacte amb el dimoni, ha aconseguit poders sobrenaturals. Durant molt temps les varen 
perseguir i fins i tot matar, però eren velles sàvies que utilitzaven recursos naturals per guarir 
les malalties i que tenien una visió de la vida massa oberta per aquells temps. Per tant, les 
bruixes no són dolentes com ens volen fer creure alguns contes infantils, sinó que com la 
bruixa del conte que ens ocupa, ajuden a la gent i tenen solucions per tot. 

Les paraules màgiques perquè el molinet funcioni són “molinet mol” i gràcies molinet, ja en 
tinc prou”. I és girant la maneta cap a un costat o cap a l’altre com el molinet ens donarà tot el 
que desitgem. 

De fet un molinet de sal no produeix sal, sinó que la trenca segons la mida de grànul que 
vulguem obtenir. La sal la podem obtenir de vàries maneres: mitjançant l’evaporació d’una 
dissolució salina fins que la sal precipita al fons; o extraient-la de les mines. Actualment hi ha 
molts mitjans per obtenir-la i també per granular-la, però fa uns anys la manera de triturar-la 
era a través dels molins. El molinet del conte és d’ús casolà i, avui dia, encara és present a 
moltes cuines. 

La sal serveix no només per a condimentar els aliments, també els conserva. Avui dia tenim 
neveres i congeladors, però antigament l’única manera de guardar el menjar durant un temps 
era recobrint-lo amb sal. Això explica perquè antigament la sal era un bé molt apreciat. Un 
exemple clar d’aquesta importància es pot entreveure en la etimologia de la paraula salari, que 
deriva del llatí salarium, provinent de “sal” i que té origen en la quantitat de sal que es donava 
a un treballador.  

Objectius del conte: 

 Entendre que l’avarícia no porta enlloc. El germà gran, tot i que és molt més ric, té 
tanta enveja de la sort del seu germà petit que li roba el molinet de sal. Les 
conseqüències seran catastròfiques per ell. El desig de voler sempre més que els altres 
no porta a bon camí i per això el cobdiciós és castigat i viu en la misèria o en la 
infelicitat. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mitologia_Bruixa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dimoni


 

 

 

 Aprendre que escoltar és molt important. El germà gran no escolta tota la informació 
necessària per saber utilitzar el molinet. La cobdícia li pot més que la paciència, i és per 
això que no ha pogut saber les paraules màgiques per aturar el molinet. 

 

EL PEIXET D’OR 

 

Aquest conte té lloc a Egipte. Aquest és un país situat al Nord de l’Àfrica, limitat pel Nord per la 
Mar Mediterrània, travessat pel fèrtil riu Nil i per extensions de desert com el Sàhara. 

En Naguib és el pescador d’aquest conte. El veiem amb una de les indumentàries típiques 
egípcies, el thawb, una túnica de cotó o llana que arriba fins als turmell i que se sol posar 
damunt la roba, i el ghutra, un mocador quadrat que es posa al cap i que es lliga amb cordills 
de diferents estils. 

En Naguib és pescador, i viu en una caseta molt pobre i molt vella. I és que la vida a la mar mai 
ha estat fàcil.  És sabut per tothom, i ens ho ensenyen moltes històries i llegendes, que la vida 
dels pescadors és molt dura i que la seva subsistència depèn de l’estat de la mar, de les 
estacions i de la fauna que hi viu.  

Aquest és un conte que ha esdevingut tradicional a moltes cultures, com per exemple a Xina, a 
Rússia, a Anglaterra o Alemanya. En totes aquestes versions el vell protagonista té la sort de 
trobar-se amb un peix màgic. A Contes de la Mediterrània de les germanes Baldufa, no només 
hi apareix un peix màgic sinó que també hi ha un pop, unes petxines i un tauró que tenen 
poders. En Naguib demana poca cosa, però és la seva dona qui l’empeny a demanar allò 
impossible. I és per això que en algunes cultures el conte es titula “La vella esposa cobdiciosa”.  

El mètode de pesca artesanal més habitual és la pesca amb canya, però hi ha diferents 
maneres de pescar,i d’aquestes formes se’n diu arts de pesca, i del conjunt d’eines i 
instruments emprats en la pesca en diem ormeig.  

 

Objectius del conte: 

 Aprendre que la cobdícia és dolenta i que s’ha d’apreciar el dia a dia i les coses 
realment necessàries. El pescador cada vegada demana més i mai es conforma, fins 
que, com passa a l’anterior conte, cau en desgràcia i perd tot el que havia aconseguit, 
des del poder polític i el palau, fins al pa, tan bàsic per la subsistència. 

 Afavorir la presa de decisions per compte propi com a tret de personalitat positiu. En 
Naguib no sap prendre decisions tot sol, i fa el que la dona li diu, tot i que sospita que 
demanar tant no deu ser del tot correcte.  

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tode_de_pesca_artesanal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Canya_de_pescar


 

 

 

MITOLOGIA GREGA 

La mitologia grega és el conjunt de llegendes que provenen de les creences de l’antiga 
civilització grega. Aquestes històries estan farcides de déus, d’herois i de monstres, i pretenen 
donar explicació als fenòmens de la natura o al funcionament del món. 

Les germanes Baldufa ens presenten alguns personatges i ens ajuden a descobrir diferents 
llegendes, tot recitant un poema.  

Els déus dels grecs vivien a l’Olimp, que deu el seu nom a la muntanya més alta de Grècia. Els 
principals déus olímpics són Zeus, Afrodita (amb Eros), Apol·lo, Ares, Àrtemis, Atenea, Demèter 
(i Persèfone), Dionís, Hades, Hefest, Hera, Hermes, Hèstia i Posidó. 

A continuació us fem una breu descripció dels personatges que apareixen o s’anomenen a 
l’obra,  per a que pugueu aprofundir-hi a classe si ho desitgeu. 

Atenea, deessa de la saviesa i de la guerra, i Posidó es disputaren la protecció de la ciutat 
d'Atenes. Per decidir quin dels dos s'imposaria, tots dos feren un regal i deixaren que els 
atenencs decidissin quin els complaïa més. Atenea regalà a la ciutat una olivera, mentre que 
Posidó hi féu brollar una font d'aigua salada. Els atenencs van preferir el regal de la deessa, ja 
que era molt més útil. Posidó es va quedar sense ciutat per protegir, i és per això que va 
acabar sent el déu del mar. El seu atribut és el trident, tal i com ens mostra el titella. 

L’Atlàntida és el nom d’una illa llegendària que va desaparèixer sota el mar. Al llarg de la 
història s’ha buscat la apreciada illa seguint les indicacions i descripcions dels textos antics. 
Alhora altres cultures tant distants com la boliviana o l’índia també descriuen l’existència d’una 
terra mítica. Això ens fa pensar que es tracta més d’una il·lusió de l’ésser humà que d’una 
realitat. Hi ha cultures que la situen a l’Oceà Atlàntic, però d’altres dins de la Mediterrània, 
concretament vora les costes d’Andalusia, tal i com es dóna a entendre en els textos de Plató. 
L’Atlàntida també apareix en alguns relats vora Sicília, i es diu que la seva desaparició és 
conseqüència de l’erupció i el terratrèmol provocats pel  Vesuvi, el mateix que destruí la ciutat 
de Pompeia. En la nostra versió hi hem fusionat altres llegendes sobre illes que apareixien i 
desapareixien i hem volgut que l’Atlàntida acabi sent l’esquena d’una balena que finalment 
desapareix sota el mar.  

Les sirenes són una de les criatures mítiques més conegudes d’aquestes històries. En la 
mitologia grega eren nimfes marines, meitat dones i meitat aus, no molt diferents de les 
harpies. A partir de la Edat Mitjana es va considerar que tenien el cos de dona i cua de peix. 
Vivien a una illa on la terra era blanca degut als ossos blanquejats dels navegants morts. I és 
que segons un oracle quan un vaixell passava davant l’illa, els mariners al sentir el cant 
meravellós d’aquestes criatures, saltaven al mar i s'ofegaven, estavellant la nau i fent 
desaparèixer les restes per sempre més. 

En el poema podem escoltar com dos personatges van desafiar aquest oracle. Un d’ells és 
Ulisses, el protagonista de la famosa Odissea d’Homer. Ulisses, Odisseu en els textos grecs, 
aconsellat per la fetillera Circe, va poder evitar el perill del cant de les sirenes tapant les orelles 
dels seus companys de tripulació amb cera, mentre ell, que volia escoltar el seu encisador cant, 
es va lligar al pal del vaixell, ordenant als seus companys que quan demanés que el 
deslliguessin no li fessin cas. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Afrodita
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eros_(d%C3%A9u)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Apol%C2%B7lo
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ares
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rtemis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Atena
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A8ter
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A8fone
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%ADs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hades
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hefest
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hermes
http://ca.wikipedia.org/wiki/H%C3%A8stia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Posid%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nimfes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Harpies
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://ca.wikipedia.org/wiki/Circe


 

 

 

Segons el mite dels Argonautes, el músic i poeta Orfeu tapà amb la seva veu el cant de les 
sirenes, i així evitaren xocar contra les roques on habitaven les nimfes. Segons la llegenda, les 
sirenes abatudes es transformaren en pedra, mentre segons altres versions moriren ofegades 
a la mar, o es llançaren a les profunditats marines on viuen des d’aleshores.  

La Grècia clàssica va néixer al segle XI aC i es va extingir al segle I aC. Durant aquest període 
apareixen totes les històries que formen la mitologia grega i les grans obres de la literatura 
clàssica.  

Els titelles protagonistes d’aquest conte estan inspirats en les siluetes pintades a la ceràmica 
arcaica en la que apareixen siluetes negres sobre un fons roig. D’aquesta manera de dibuixar 
en diuen tècnica de figures negres. 

Objectius del conte: 

 Fomentar l’interès per la mitologia grega i descobrir l’atractiu misteri dels textos 
clàssics. Aquestes llegendes intentaven resoldre les preguntes que es feien els que van 
forjar les bases de la nostra civilització. Els grecs es preguntaven el mateix que ens 
preguntem avui dia respecte l’home i l’Univers.  

 Conèixer una altra religió. Els grecs no tenien una religió com la que entenem 
nosaltres, però si que tenien unes creences per donar resposta a molts dubtes. Eren 
politeistes. Els déus es representaven amb atributs i tots tenien unes històries, 
aventures, vincles familiars i defectes que els feien més humans.  

 Apropar la poesia i despertar l’amor per aquest estil literari que pot ésser tan divertit i 
amè com ho pot ser la prosa. Les germanes Baldufa improvisen i versionen un tros de 
l’Odissea que sorprendrà a petits i grans. 

 

 

LA TORRE DE LA DONZELLA 

 
Aquesta història té lloc a Istanbul, la ciutat més important de Turquia. Va ser fundada pels 
romans, que la van batejar amb el nom de Constantinoble en honor al seu emperador 
Constantí el Gran. La ciutat va tenir un llarg període d’esplendor, degut sobretot a la seva 
estratègica posició. Istanbul fa d’enllaç entre el món occidental i l’oriental. La ciutat queda 
dividida per un estret anomenat Bòsfor, que connecta el mar de Màrmara (part del 
Mediterrani) amb el mar Negre, separant físicament Àsia d'Europa. 

En aquest estret hi trobem una petita illa que té un far anomenat La torre de la donzella, que 
deu el seu nom a una història inspirada en fets reals. Un far és una torre situada prop de la 
costa o, com és el cas de la torre de la donzella, dins del mar. Els fars consten d’una llanterna i 
de vàries lents, i els mariners els identifiquen no només per la llum que emeten, sinó també 
pels intervals i els colors dels feixos de llum, de manera que poden reconèixer en quin punt de 
la costa es troben i seguir així la seva ruta de navegació. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Argonauta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Orfeu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_de_M%C3%A0rmara
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Negre
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Europa


 

 

 

La protagonista és la Nuray. El seu nom en turc significa Clar de lluna. La Nuray porta la 
indumentària per a ballar danses del ventre. És evident que la filla del soldà d’Istanbul mai 
aniria vestida així pel carrer, però fixem-nos en aquesta roba típica i en l’origen d’aquestes 
danses.   

La dansa del ventre és una de les més antigues del món. Sembla que té el seu origen a Egipte, 
on s’utilitzava com a ritual de fertilitat davant dels déus. Aquest ritus i la dansa en si es basa en 
moviments ondulants del ventre, en cops de maluc i oscil·lacions de cintura, la part del cos 
més directament connectada amb la fertilitat i, pràcticament, l’eix del cos. Aquest art després 
va passar a ser un ball de les regions d’Egipte i Turquia, i aviat es va estendre pels països àrabs. 
El vestit bàsic d’una ballarina professional consta d’una faldilla o pantalons amples i d’un top. 
Una peça fonamental de la cultura oriental són els ornaments de la cintura marcant la figura 
femenina. 

El pare de la Nuray és el sultà d’Istanbul. El sultà a les ciutats islàmiques és com un monarca, 
encara que originalment es deia així als dirigents militars.   

La Nuray surt cada matí del Palau per recórrer els mercats de la ciutat. Als països àrabs els 
mercats a l’aire lliure són anomenats zoccos, i en ells s’hi poden trobar espècies, roba, 
perfums, eines, etc. Segurament en Selim ha comprat el te en alguna de les botigues dels 
zoccos d’Istanbul. El te és la beguda més consumida a Turquia. Però l’origen del te té lloc fa 
3.000 anys a la Xina. Diuen que l’emperador insistia en que l’aigua havia de ser bullida per 
motius d’higiene. Un dia, l’emperador va reclinar-se sota un arbre solitari. Quan van caure les 
fulles de l’arbre dins l’aigua que els seus criats estaven preparant, l’emperador va sentir una 
aroma exquisida i corrent va provar aquell beuratge. Tan bo el va trobar, que va ordenar que 
plantessin extensions d’aquell arbre per tot el territori. 

Fixeu-vos-hi també en el barret que porta en Selim, l’enamorat de la Nuray. Es tracta d’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. 

 
Objectius del conte:  
 

 Conèixer els fars i entendre com s’ho fan els mariners a alta mar per distingir a quina 
ciutat o poble coster correspon la llum que divisen.    

 Entendre la funció del te als països orientals, com els de religió musulmana. Als països 
àrabs, les reunions i les trobades sempre estan acompanyades d’una tassa de te, 
afavorint la comunicació entre els contertulians. A més a més, és una mostra 
d’hospitalitat ja que és la beguda que sempre s’ofereix als visitants. 

 
 
 
 



 

 

 
 

EL VELL DEL MAR 

Aquesta és una història situada a Villa San Giovanni, un poble pescador situat al Sud d’Itàlia, 
des del qual hi surten embarcacions per anar a Sicília. La protagonista del conte és una nena 
molt valenta, la Piccola, nom que vol dir petita en italià.  

La Piccola viatja a través del mar gràcies a un dofí. Els dofins són mamífers cetacis que s’han 
adaptat al món aquàtic. Són capaços d'aprendre i realitzar tasques força complexes, de 
comunicar-se entre ells i de vocalitzar sons semblants a les paraules. I segurament aquest do i 
la seva intel·ligència explica perquè els dofins són protagonistes de moltes històries i llegendes 
des de temps passats. 

La Piccola anirà a buscar el Vell del Mar, un personatge gegant que s’encarrega de posar els 
peixos a l’aigua. Un gegant és un monstre que apareix a gairebé totes les cultures. És 
antropomorf, però molt més alt i fort que un ésser humà normal i corrent.  

El Vell del Mar llençarà al mar peixos perquè els habitant de San Giovanni puguin pescar. Hi 
llença sardines, raps, truites, salmons, etc., tots ells animals de les aigües Mediterrànies. A les 
nostres aigües hi viuen una gran quantitat de peixos i d’animals que són endèmics de les 
nostres aigües. La Mediterrània és un mar de clima suau i la flora i la fauna que hi viu està 
adaptat a aquestes temperatures, als corrents marítims i al seu substrat.  

El Vell del Mar regala a la Piccola un cargol de mar molt especial, que podrà fer servir per 
comunicar-se amb ell sempre que vulgui. També aquí hi surt un element molt comú a les 
històries de pescadors i mariners. Els cargols de mar sempre han tingut connotacions màgiques 
que han inspirat a la literatura, ja que es diu que si t’acostes un cargol a l’orella es pot escoltar 
el mar i les ànimes dels qui han viscut en ell. 

 

 

Objectius del conte:  

 Entendre que la valentia no és un valor lligat a les dimensions físiques, sinó que és un 
acte personal d’enfrontar-se a les coses sense tenir por. La Piccola s’encoratja per anar 
a buscar el Vell del Mar tot i que viu molt lluny. 

 Trobar solucions als problemes i confiar en un mateix. La Piccola es convenç que pot 
solucionar el problema del seu poble i ho aconsegueix. 

 Conèixer la varietat de la fauna marítima del Mediterrani. 

 Entendre la importància del manteniment i cura de l’aigua del mar, i comprendre que 
les aigües netes són essencials per a la vida dels peixos i altres animals. 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Monstre


 

 

 

EN BARBA-ROJA 

Els pirates han existit des de fa moltíssim temps. No només es limitaven als pillatges de vaixells 
sinó que de vegades atacaven petites ciutats costaneres. Totes les civilitzacions antigues que 
han posseït una marina han practicat també la pirateria: els fenicis, els micènics, els romans, 
els anglesos, el otomans, etc. 

Normalment els pirates no actuen sota cap bandera, però a vegades poden ser capitans d’una 
embarcació privada treballant per a una nació o una persona important de la societat, com és 
el cas dels corsaris. En canvi, els filibusters actuaven per lliure, i es caracteritzaven per 
resseguir les costes i saquejar els pobles. 

La figura del pirata està molt estereotipada. De fet els pirates anaven vestits depenent de la 
seva procedència i de l’època en que vivien, però la literatura i sobretot el cinema els ha donat 
unes característiques universals. El pirata és sovint descrit amb una ferida a la cara, borni amb 
un pedaç sobre l'ull, i amputat d'una mà, reemplaçada per un garfi. Ha perdut sovint també 
una cama a causa de la gangrena o d'una bala de canó, i es recolza llavors en una cama de 
fusta. Els pirates estan sovint acompanyats d'un lloro i beuen rom en enormes ampolles. Són 
avars, cruels i dolents, i en els seus vaixells de guerra porten una bandera negra amb ossos 
humans per advertir als navegants que es creuen en el seu camí.  

Aquesta història l’hem situat a Algèria, però avarca totes les aigües de la Mediterrània. L’any 
1504 apareix pel Mediterrani Arouj Barba-roja. De molt jove s’embarcà en una galera turca 
dedicada a piratejar pel mar Egeu, però es desvinculà del servei al sultà i es posà sota la 
protecció de l’autoritat de Tunis, a qui aportà tàctiques de desembarcament. A la mort del rei 
Catòlic d’Espanya, el 1516, esclata una sublevació a Algèria contra els espanyols. Aquest 
mateix any comença l’època d’esplendor dels germans Barba-roja, i els algerians veient que 
havien caigut sota la dominació d’un estat pirata, demanen ajut a Espanya. A partir 
d’aleshores, comencen els atacs al litoral dels estats cristians, sembrant el pànic també a les 
costes catalanes. I és que els successors de Barba-roja van desembarcar a Badalona, 
concretament a la desembocadura del riu Besòs, i atacaren la ciutat, incendiant-la pels quatre 
costats. Es diu que es van emportar 25 captius als mercats algerians.  

A la nostra història, en Barba-roja demana ajuda a una bruixa. Aquí torna a aparèixer aquesta 
figura de la qual n’hem parlat al primer conte. En aquest cas es tracta d’una bruixa que vol 
enganyar al protagonista de la història. Ofereix unes pólvores màgiques al pirata perquè pugui 
convertir les persones bones en pedres precioses, però té millors habilitats negociadores que 
ell. Assistim a un regateig, o sigui, a una estratègia per establir el preu d’una cosa. El regateig 
és una pràctica, o quasi una forma de vida, en molts països d’Àsia, d’Orient Mitjà, d’África i 
certs llocs sud-americans.  

Sembla que en Barba-roja s’entendreix perquè ha conegut una dama, encara que no té 
maneres per conquerir-li el cor. Aquesta dama porta vels com moltes dones dels països àrabs. 
Anar cobertes no és específicament islàmic, en moltes parts del món les noies cobreixen la 
major part del cos, incloent el cap. Amagar el cos femení en les cultures islàmiques no prové 
tant de les prescripcions sagrades en si com d’una interpretació poc rigorosa i 
descontextualitzada de l’Alcorà. En qualsevol cas, és interpretat com una mostra de respecte i 
de puresa. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Marina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fenicis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Civilitzaci%C3%B3_mic%C3%A8nica


 

 

 

Objectius del conte:  

 Descobrir que el Mediterrani també era la llar de molts pirates i conèixer la història 
d’en Barba-roja, un dels més famosos. 

 Entendre la manera de comprar de molts països i cultures d’arreu del món on no hi ha 
un preu exacte, sinó que cadascú paga en funció de les seves riqueses o de la seva 
habilitat i convicció en l’art del regateig. 

 Adonar-se de la importància d’aprendre coses i d’estudiar. La bruixa pren el pèl al 
pirata convencent-lo que amb el doble de la meitat es quedarà amb part del tresors 
que aconsegueixi.  

 

 

LA MAR MEDITERRÀNIA 

Les germanes Baldufa viatgen amb el seu vaixell a través de la Mediterrània. La mar 
Mediterrània és una mar continental situada entre Europa, Àfrica (al sud) i Àsia (a l’est) 
Cobreix una extensió aproximada de 2.500.000 km2. L'única connexió natural amb l'oceà és 
amb l'Atlàntic a través de l'estret de Gibraltar, i artificialment amb la mar Roja (oceà Índic) a 
través del canal de Suez. Això fa que les marees a la Mediterrània siguin gairebé 
imperceptibles. 

El terme Mediterrània prové del nom llatí mediterraneus, que significa "enmig de la terra", ja 
que pels antics romans el Mediterrani era el centre geogràfic de la Terra. Al llarg de la història 
humana moltes civilitzacions i cultures han conegut i donat nom a aquest mar. En temps de 
l'imperi romà també era conegut com Mare Nostrum "Nostre Mar". Altres noms que se li han 
donat són Mare Internum significant "Mar Interior", ja que està envoltat de terra. Els grecs 
l'anomenaren Mesogeios, "Entre terres". En l'Antic Testament era el "Mar Posterior", perquè 
el punt de vista era d'algú mirant cap a l'est. Tot sovint fou conegut com el "Gran Mar" o 
simplement "El Mar”. En hebreu modern és conegut com "El Mar Mitjà", i en turc és "El Mar 
Blanc", semblant a l'àrab "El Mar Blanc Mitjà". 

És el bressol de moltes civilitzacions i al llarg de les aventures de la Lilian i la Sophie coneixem 
unes pinzellades d’algunes d’elles.  

És una mar amb moltes espècies endèmiques, és a dir, animals o plantes que tenen una 
ubicació geogràfica molt concreta i fora d’allà no en trobem en d’altres zones. Això significa 
que moltes espècies que desapareixen a la Mediterrània s’extingeixen a tot el món. Aquest 
mar, en ser semitancat, és molt sensible a la influència de l’home, és a dir, a la sobrepesca, a 
l’excés d'urbanisme de la franja litoral, a la contaminació i a l'escalfament global. Les Baldufa 
ho saben molt bé i per això són respectuoses amb el mar que els dóna tantes alegries. Elles 
saben que n’han de tenir cura, que no han de llençar-hi escombraries i que han de ser 
responsables amb les accions que de retruc poden contaminar el mar. 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_continental
http://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80frica
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80sia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A0_Atl%C3%A0ntic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estret_de_Gibraltar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Roja
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez
http://ca.wikipedia.org/wiki/Marea
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llat%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_rom%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antic_Testament
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llengua_hebrea
http://ca.wikipedia.org/wiki/Turc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llengua_%C3%A0rab
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobrepesca&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escalfament_global


 

 

 

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 de la Mediterrània 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 la mar Mediterrània i assenyalar-hi el recorregut que faran les 
germanes Baldufa. Sortiran de Catalunya rumb a Egipte, després fondejaran terres 
gregues i seguiran per Turquia, Itàlia i finalment Algèria. 

 
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. 
 

 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). 
Per què la història del molinet acaba d’aquesta manera? Què aprèn en Naguib? Per 
què creus que el sultà d’Istanbul se sent culpable pel dissortat desenllaç de la història? 

 

 Per què al principi de l’espectacle s’enfaden les germanes Baldufa? Qui creus que és la 
germana gran i la petita? Tens algun germà? Us heu enfadat alguna vegada? Per què? 
Com reaccioneu? Què fas quan t’enfades? I ell?  

 

 La Lilian i la Sophie s’expliquen contes. I a tu, te n’expliquen? Qui? Alguna vegada n’has 
explicat? A qui? 

 
 



 

 

 

 Al principi de l’obra a la Lilian li fa por el mar. I a tu? Coneixes algú que li faci por? I per 
què creus que li fa por?  

 

 Si tinguessis un molinet màgic o et trobessis un peix que concedeix desitjos, què 
demanaries? Ho compartiries?  

 

 Creus que la mar és salada perquè hi va caure un molinet que encara no ha parat de 
moldre sal? Sabies que l’aigua del mar no es pot veure perquè l’excés de sal és 
perjudicial per al nostre organisme? Per això és tan important no oblidar-se la 
cantimplora si fem una travessia en vaixell. 

 

 Per què creus que en Naguib no para de demanar desitjos? Alguna vegada us heu 
trobat algú que sempre vol més i que mai es conforma amb el que té? I vosaltres, sou 
cobdiciosos com en Naguib i la Satiah? 

 

 Recordeu l’última vegada que vàreu anar a la platja. Estava neta o hi havia residus? 
Eren restes orgàniques naturals, com les algues o brutícia i deixalles dels homes? I què 
vas fer, les vas deixar allà? Saps quines són les espècies més perilloses del 
Mediterrani? Vés a l’Annex 8 i ho descobriràs. 

 

 Al conte d’Algèria la bruixa i el pirata arriben a un pacte després de regatejar. La bruixa 
li demana el “doble de la meitat” de tot el que guanyi el pirata. Creus que és un bon 
tracte? Perquè? 

 

 A l’espectacle hi surten vestuaris tradicionals d’Egipte i de Turquia. Com són?  
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Infantil i Cicle Inicial de Primària: de 5 a 8 anys 
 

 Les germanes Baldufa expliquen contes que succeeixen en sis països Catalunya, Egipte, 
Grècia, Turquia, Itàlia i Algèria. Presenteu als infants un mapa del món (Annex 1) i 
situeu on som nosaltres i la Mar Mediterrània. Amb el mapa de la conca mediterrània 
podreu situar els països dels contes (Annex 2). Pinteu-los si us ve de gust! 

 

 El molinet de sal funciona amb unes senzilles instruccions. Recordes quines són? Saps 
diferenciar la dreta de l’esquerra? 

 

 Al conte de Grècia hi surt un personatge fantàstic: la sirena. Recordeu com diuen que 
són? Atreviu-vos a dibuixar una sirena! Serà amb cua de peix o amb ales d’ocell com 
creien els antics grecs?  
 

 Us heu fixat com eren les titelles del conte grec? En teniu un exemple a l’Annex 3. Us 
proposem que feu un dibuix aplicant una tècnica que dóna uns resultats semblants. 
Agafeu un full i pinteu-lo amb dacs o ceres utilitzant molts colors, seguint ratlles o 
quadres, o el que vulgueu. Després doneu-hi per sobre una capa de negre. Ja tindreu la 
base preparada per a dibuixar-hi amb un escuradents. Us quedaran figures negres 
resseguides per línies multicolors. I no oblideu fixar-ho amb laca!  

 

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

 

 T’agrada menjar peix? A les germanes Baldufa els encanta! Durant l’obra han sortit 
diversos noms de peixos del Mar Mediterrani i que podeu trobar al mercat. En podries 
dir alguns? Quin és el peix que més t’agrada? 

 

 A la Mediterrània tot i tractar-se d'un mar petit, també hi havia pirates. Recordes els 
elements que porten? En pots afegir algun més? Dibuixa un pirata! 

  

 Al conte del pirata Barba-roja hi surt una màscara. Us proposem fer-ne una de senzilla. 
Seguiu les instruccions de l’Annex 5. 

 

 El teatre desenvolupa la imaginació. Us proposem que dibuixeu un dels 
paisatges que aquest espectacle us ha suggerit. Us atreviu a dibuixar 
entre tots un mural del que heu imaginat durant l’espectacle? Pot ser un vaixell o una 
tempesta a alta mar, per exemple! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Primària: Cicle Mitjà de 8 a 10 anys 
 

 Les germanes Baldufa expliquen contes que succeeixen en sis països Catalunya, Egipte, 
Grècia, Turquia, Itàlia i Algèria. Presenteu als infants un mapa del món (Annex 1) i 
situeu on som nosaltres i la Mar Mediterrània. Amb el mapa de la conca mediterrània 
podreu situar els països dels contes (Annex 2). Pinteu-los si us ve de gust! 

 

 El molinet de sal funciona amb unes senzilles instruccions. Recordes quines són? Saps 
diferenciar la dreta de l’esquerra? 

 

 Us heu fixat com eren les titelles del conte grec? En teniu un exemple a l’Annex 3. Us 
proposem que feu un dibuix aplicant una tècnica que dóna uns resultats semblants. 
Agafeu un full i pinteu-lo amb dacs o ceres utilitzant molts colors, seguint ratlles o 
quadres, o el que vulgueu. Després doneu-hi per sobre una capa de negre. Ja tindreu la 
base preparada per a dibuixar-hi amb un escuradents. Us quedaran figures negres 
resseguides per línies multicolors. I no oblideu fixar-ho amb laca!  

 

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

 

 T’agrada menjar peix? A les germanes Baldufa els encanta! Durant l’obra han sortit 
diversos noms de peixos del Mar Mediterrani i que podeu trobar al mercat. En podries 
dir alguns? Quin és el peix que més t’agrada? A part de peixos hi ha altres animals que 
viuen al mar. En sabries dir alguns? 

 

 Saps què és un far? I com funciona? O com s’ho fa un mariner a alta mar enmig de la 
nit per descobrir si la llum que veu prové d’un poble o d’un altre? (trobareu la solució a 
la introducció d’aquest dossier. És cosa de ritme!) 

 

 Hi ha diverses maneres de pescar avui en dia. D’aquestes tècniques se’n diu ormeig. En 
coneixes algun? Te’n donem alguns exemples de tècniques tradicionals de la 
Mediterrània: bou, aranya o palangre. 

 

 Al conte del pirata Barba-roja hi surt una màscara. Us proposem fer-ne una seguint les 
instruccions de l’Annex 6. 

 

 Les germanes Baldufa saben molt bé que no han d’embrutar el mar. A part de no 
llençar-hi escombraries hem de ser responsables amb les nostres accions quotidianes 
que poden influir en el mar a mitjà termini. Sabies que deixar-te el llum encès pot 
repercutir en la vida de la fauna animal. L’electricitat que utilitzem prové per exemple 
de centrals hidràuliques que per funcionar han d’escalfar molt l’aigua. L’augment de la 
temperatura dels rius o dels mars fa variar la flora que hi viu i pot fer disminuir les 
plantes de les quals s’alimenten certs animals. Troba exemples de la teva vida 
quotidiana que poden ser perjudicials pel medi ambient i que pots evitar que ho 
siguin. També ho podeu pensar i posar en pràctica a nivell de classe. 
 



 

 

 
 

 El teatre desenvolupa la imaginació. Us proposem que dibuixeu un dels 
paisatges que aquest espectacle us ha suggerit. Us atreviu a dibuixar 
entre tots un mural del que heu imaginat durant l’espectacle? Pot ser un vaixell o una 
tempesta a alta mar, per exemple! I un mapa del tresor? 

 
 
 

Primària: Cicle Superior de 10 a 12 anys 
 

 Les germanes Baldufa expliquen contes que succeeixen en sis països: Catalunya, 
Egipte, Grècia, Turquia, Itàlia i Algèria. Presenteu als infants un mapa del món (Annex 
1) i situeu on som nosaltres i la Mar Mediterrània. Amb el mapa de la conca 
mediterrània podreu situar els països dels contes (Annex 2). En saps les capitals? A 
quins continents pertanyen? Quins països els envolten? 

 

 Us heu fixat com eren les titelles del conte grec? En teniu un exemple a l’Annex 3.Us 
proposem que feu un dibuix aplicant una tècnica que dóna uns resultats semblants. 
Agafeu un full i pinteu-lo amb dacs o ceres utilitzant molts colors, seguint ratlles o 
quadres, o el que vulgueu. Després doneu-hi per sobre una capa de negre. Ja tindreu la 
base preparada per a dibuixar-hi amb un escuradents. Us quedaran figures negres 
resseguides per línies multicolors. I no oblideu fixar-ho amb laca!  

 

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

 

 Sabies que existeixen diverses religions? Busca la diferència entre 
musulmans i cristians. A l’antiga Grècia eren politeistes, saps què vol dir? Segur que 
coneixes alguns dels déus més representatius de la mitologia grega! Anomena’ls i 
relaciona-hi els seus atributs (Annex 7). 
 

 La mitologia grega donava resposta a moltes de les preguntes que es feien sobre fets o 
fenòmens naturals dels quals no en sabien l’explicació, i moltes vegades ho feien 
ajudant-se de la poesia. Inventeu un poema ben amè que expliqui algun succés 
quotidià o fantàstic. I després llegiu-lo en veu alta davant de tota la classe, segur que 
descobrireu nous talents! 

 

 Saps què és un far? I com funciona? O com s’ho fa un mariner a alta mar enmig de la 
nit per descobrir si la llum que veu prové d’un poble o d’un altre? (trobareu la solució a 
la introducció d’aquest dossier. És cosa de ritme!) 

 

 Hi ha diverses maneres de pescar avui en dia. D’aquestes tècniques se’n diu ormeig. En 
coneixes algun? Te’n donem alguns exemples de tècniques tradicionals de la 
Mediterrània: bou, aranya o palangre. 

 
 



 

 

 

 Al conte del pirata Barba-roja hi surt una màscara. Us proposem fer-ne una seguint les 
instruccions de l’Annex 6. 

 

 Les germanes Baldufa saben molt bé que no han d’embrutar el mar. A part de no 
llençar-hi escombraries hem de ser responsables amb les nostres accions quotidianes 
que poden influir el mar a mitjà termini. Sabies que deixar-te el llum encès pot 
repercutir en la vida de la fauna animal. L’electricitat que utilitzem prové per exemple 
de centrals hidràuliques que per funcionar han d’escalfar molt l’aigua. L’augment de la 
temperatura dels rius o dels mars fa variar la flora que hi viu i pot fer disminuir les 
plantes de les quals s’alimenten certs animals. Troba exemples de la teva vida 
quotidiana que poden ser perjudicials pel medi ambient i que pots evitar que ho 
siguin. També ho podeu pensar i posar en pràctica a nivell de classe. 

 

 Saps que és una espècie endèmica. La Mar Mediterrània té unes característiques tan 
particulars que en té unes quantes.  

 

 El teatre desenvolupa la imaginació. Us proposem que dibuixeu un dels 
paisatges que aquest espectacle us ha suggerit. Us atreviu a dibuixar 
entre tots un mural del que heu imaginat durant l’espectacle? Pot ser un vaixell o una 
tempesta a alta mar, per exemple! O un mapa del tresor! 
 

 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. Mapa del món 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Annex 2. Mapa de la conca mediterrània 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annex 3. Tècnica de figures negres. 

Els titelles protagonistes d’aquest conte estan inspirats en les siluetes pintades a la ceràmica 
arcaica en la que apareixen siluetes negres sobre un fons roig. D’aquesta manera de dibuixar 
en diuen tècnica de figures negres. Aquí en tens alguns exemples.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriorment també es va utilitzar la tècnica de les figures roges, que consistiria en dibuixos 
de color roig sobre el fons negre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Annex 4. Titella 
 
A continuació trobareu uns consells i instruccions per a la construcció d’un 
senzill titella de guant amb turbant inclòs! 
 
Material:  

 Peanya de fusta per poder treballar el cap. 

 2 fulls de paper de diari. 

 1 bossa de paper kraft 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 peanya 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. 

 
Aquí tens en Barba-roja perquè t’inspiris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Annex 5. Màscares de paper 
 
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 com ha de ser perquè quan 
en fem la base ja haurem de tenir en compte l’expressió que volem que tingui. 
 
Possibles personatges: 
 

 Animals, com per exemple peixos. 

 Personatges fantàstics com els de la mitologia grega. 

 Personatges reals que expressin tristesa, alegria, ira, bogeria. etc. 
 
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. 

 Podeu aplicar-hi barba, arracades, dents, cabells, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annex 6. Màscares de guix 
 
Us proposem fer una màscara com la que fan els professionals. 
 
Material:  

 Benes enguixades. 

 Aigua 

 Pintures. 

 Tisores. 

 Vernís. 
 

Abans de crear la nostra pròpia màscara, hem de pensar i decidir com ha de ser perquè quan 
en fem la base ja haurem de tenir en compte l’expressió que volem que tingui. 
 
Possibles personatges: 
 

 Animals, com per exemple peixos. 

 Personatges fantàstics com els de la mitologia grega. 

 Personatges reals que expressin tristesa, alegria, ira, bogeria. etc. 
 
Tècnica: 
 
En aquest taller és molt important treballar en equip. Us proposem fer parelles per treballar 
millor.  
Abans de començar caldria que us poséssiu crema hidratant a la cara. Ara ja podem començar. 

 Agafeu els rotlles de benes enguixades i retalleu-lo en trossets d’un pam. 

 Prepareu un cubell d’aigua. 

 Apliqueu aquests trossets a la cara del vostre company de taller. És important no 
embenar-li els ulls, els forats del nas i la boca. Aneu aplicant les benes fins que la 
màscara tingui prou gruix. Com que ja s’haurà assecat la podeu retirar de la cara amb 
molt de compte. 

 Deixeu assecar la màscara com a mínim un dia. 

 Ja la podeu pintar amb pintures de colors. 

 Podeu afegir-hi volums com barba, arracades, dents, cabells, etc., amb llana, paper o 
altres materials aplicats i coberts de nou amb les benes. 

 Podeu fixar els colors amb vernís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annex 7. Déus de la mitologia grega 

A continuació et presentem els principals déus grecs. Al llarg de la història de l’art han estat 
representats en escultures, pintures, mosaics i gravats. Els reconeixeràs perquè sempre porten 
uns determinats atributs, endevineu quins són? 

Els dotze déus de l'Olimp 

 

 

Zeus: déu suprem de l'Olimp, el seu regne és el cel (identificat amb el 
romà Júpiter). 

 

 

 

 

Hera: esposa i germana de Zeus, deessa del matrimoni 
(identificada amb la romana Juno). 

 

 

 

Posidó: germà de Zeus, déu del mar (identificat amb 
el romà Neptú). 

 

 

 

Demèter: germana de Zeus, deessa de l'agricultura 
(identificada amb la romana Ceres). 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Olimp
http://ca.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_%28mitologia%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Juno
http://ca.wikipedia.org/wiki/Posid%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nept%C3%BA_%28mitologia%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A8ter
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ceres_%28mitologia%29


 

 

 

 

Hestia: germana de Zeus, deessa de la llar (identificada amb la 
romana Vesta). 

 

 

 

 

 

 

Atena: filla de Zeus, deessa de les arts i de la guerra (identificada amb 
la romana Minerva). 

 

 

 

 

 

Apol·lo: fill de Zeus, déu de la llum, la música i de la medicina 
(sense equivalent romà). 

 

 

 

 

Àrtemis: filla de Zeus i germana d'Apol·lo, deessa de la 
caça (identificada amb la romana Diana). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hestia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vesta_%28mitologia%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Atena
http://ca.wikipedia.org/wiki/Minerva
http://ca.wikipedia.org/wiki/Apol%C2%B7lo
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rtemis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Diana_%28mitologia%29


 

 

 

 

 

Afrodita: deessa de l'amor i de la bellesa, nascuda de 
l'escuma marina (identificada amb la romana Venus). 

 

 

 

 

Hefest: fill d'Hera, déu del foc i de l'artesania (identificat amb 
el romà Vulcà). 

 

 

 

 

Hermes: fill de Zeus, déu dels camins i dels viatgers (identificat 
amb el romà Mercuri i dels egipcis Thoth o Djeheuty i Anubis). 

 

 

 

 

Ares: fill de Zeus, déu de la guerra (identificat amb el romà 
Mart). 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Afrodita
http://ca.wikipedia.org/wiki/Venus_%28mitologia%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hefest
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vulc%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hermes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mercuri_%28mitologia%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mitologia_eg%C3%ADpcia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Thoth
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anubis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ares
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mart_%28mitologia%29


 

 

 

Déus olímpics posteriors 

 

 

Dionís: fill de Zeus, déu del vi i de la disbauxa.  

 

 

 
 

 

Déus del món subterrani 

 

 

Hades: germà de Zeus, déu del món dels morts 
(identificat amb el romà Dis Pater). 

 

 

 

 

 

Persèfone: filla de Zeus, esposa d'Hades, deessa 
dels inferns (anomenada Prosèrpina pels 
romans). 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%ADs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hades
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dis_Pater
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A8fone
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pros%C3%A8rpina


 

 

 

Deus menors  

Eros: déu de l'amor (anomenat Cupido pels romans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herois divinitzats 

Hèracles: déu dels herois i protectors dels homes (Hèrcules per nosaltres). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Eros_%28d%C3%A9u%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cupido
http://ca.wikipedia.org/wiki/H%C3%A8racles


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.tanakateatre.com 
tanaka@tanakateatre.com 

 

http://www.tanakateatre.com/
mailto:tanaka@tanakateatre.com

