INTRODUCCIÓ
Contes de Nadal de les germanes Baldufa és un espectacle de teatre dinamitzat per dos
personatges que enllacen diferents històries. Inclou cinc contes, cadascun narrat per dues
contacontes que alhora introdueixen titelles i objectes. 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 Nadal 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
La Lilian i la Sophie han fet un punt i a part als seus viatges per celebrar el Nadal en família. I és
que els hi encanta fer el pessebre i representar Els pastorets, com a tots els nens de Catalunya.
Però també saben que cada cultura viu aquestes festes d’una forma diferent. Ens ho explicaran
a través de contes màgics d’arreu del món.
Amb elles viatjarem als freds boscos russos de la mà del Rei de la Gebra, assistirem al
descobriment de la Terra amb els warau de les Índies Occidentals, descobrirem el miracle del
canelobre jueu que va estar encès durant vuit dies seguits i entendrem per què a la Xina
celebren el cap d’any dues vegades. Tot això sense oblidar-nos de fer un repàs a algunes de les
nostres tradicions com el tió o el caganer.
Els contes que s’expliquen són cinc històries que han conegut en diferents països del món:
Rússia, Catalunya, Veneçuela, Israel i Xina.

Les històries que ens expliquen aquestes dues viatgeres són:

El Rei de la Gebra
Conte tradicional eslau que Rússia ha adoptat. Ens explica la història d’aquest parent llunyà del
Pare Noel que omple de regals als qui són bones persones i tenen un bon comportament.
El caganer
Aquest personatge protagonista dels pessebres catalans prové d’una història molt divertida.
Amb aquest conte les germanes Baldufa descobriran l’origen del Caganer i aproparan als nens i
les nenes la vida de pagès a les nostres terres.
Hanuka o la festa de les Llums
Aquesta història explica una de les festes més importants pel poble jueu, el Hanuka, que
commemora la derrota de les tropes gregues i la recuperació de la independència jueva
assolida pels macabeus. D’una manera senzilla entendrem el miracle del canelobre jueu que va
estar encès durant vuit dies seguits.
Els warau baixen a la Terra
Història plena de màgia sobre el descobriment de la Terra per part dels Indis sud-americans, i
que és narrada durant la festa del Kwanzaa per recordar les arrels del poble afroamericà i la
lluita pels seus principis.
El Cap d’Any i l’origen de l’horòscop Xinès
Les Baldufa expliquen com els dotze animals que conformen l’horòscop xinès van ser escollits
en una competició ben especial.

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 NADAL 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.
Conèixer i comprendre el sentit de la festes nadalenques a casa Nostra, el seu origen i
com ha evolucionat fins avui.



Conèixer i comprendre la diversitat cultural, veient que durant les mateixes dates es
donen altres celebracions a tot el món.

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 Rei de la Gebra
El Rei de la Gebra és una figura molt important en la celebració russa de l’Any Nou. És un rei
de l’hivern que governa la gebra i la neu que cobreix Rússia durant els mesos freds. Té punts
en comú amb el Pare Noel, també porta regals, però no ho fa a la nit del 24 de desembre, sinó
el 31 de desembre, per Cap d’Any, i ho fa sota l’atenta mirada dels nens i no mentre dormen.
No utilitza rens com en Santa occidental, sinó que el seu carruatge és una troika, un trineu rus
estirat per tres o sis cavalls, blancs, vermells i negres, que simbolitzen les hores del dia (matí,
tarda i nit).
Original dels països eslaus, aquest Senyor de l’Hivern va ser introduït a Rússia per la URSS
soviètica com una forma de reemplaçar el seu homòleg occidental, Sant Nicolau (patró de
Rússia), ja que així els marxistes traslladaven la festivitat a cap d’any enlloc del Nadal. Per
imposició del Dictador Stalin, es va exigir que el Rei de la Gebra anés vestit de color blau, per
diferenciar-lo encara més del cristià i nadalenc Sant Nicolau. D’aquesta manera, Bielorússia es
va convertir amb la seva residència oficial, i no el pol nord.
El Rei de la Gebra apareix en la tradició de diversos països amb noms similars, el més conegut
és Ded Moroz (pare hivern) o Morozko a Rússia. Etimològicament Moroz significa fred sota
zero. En Ded Moroz antic vivia en una caseta de gel al país dels morts, on s’arribava per un
pou. Però actualment, la història s’ha infantilitzat i representa que viu a onze kilòmetres de la
ciutat de Veliki Ustiug, als boscos de l’est de la regió de Vologda Oblast de Rússia.
El Rei de la Gebra sovint apareix amb la Dama de la Neu, personatge que cal diferenciar de la
malvada Reina de les Neus que apareix en el famós relat de Hans Christian Andersen. La Dama
de les Neus és la bella filla de l’Hivern i la Primavera, anomenada Snegurochka. Però
Snegurochka té la seva pròpia llegenda. Va ser segles més tard que se la va vincular al Rei de la
Gebra, convertint-se en la néta que l’acompanya a repartir regals i caramels als nens.
El Rei de la Gebra és un home gran, amb barba i cabells blancs, que sempre va cobert amb
pells, i que té el poder de congelar tot allò que tingui a prop, tant persones com animals. Igual
que d’altres personatges fantàstics, com l’elf Jack escarxa, posa a prova les seves víctimes i les
congela amb el seu alè de fred, o com és el cas d’altres versions, amb el seu bastó màgic de
glaç.
La protagonista d’aquesta història és la Marfutxa, una noia que viu amb el seu pare, la seva
nova dona i les dues filles d’aquesta. Aprofitant que Marfutxa està en edat de casar-se i la dot
de la noia suposa un problema per una família humil, la cruel madrastra obliga el seu marit a
abandonar la pobra noia enmig del bosc. Marfutxa és a punt de morir de fred quan apareix el
Rei de la Gebra, que posa a prova la valentia i l’educació de la noia, premiant-la després amb
robes, abrics, diners i joies (la dot ideal d’una noia perquè pugui casar-se amb un bon marit).
Quan l’endemà el pare va a buscar el cos de la noia, se sorprèn de trobar-la viva i amb tantes
riqueses. L’envejosa madrastra envia les dues germanastres perquè corrin la mateixa sort.
Però les nenes són arrogants i avaricioses i això desperta l’ira del Rei de la Gebra, que les
congela amb el seu alè de glaç.

Objectius del conte:





Entendre que l’avarícia no porta enlloc. L’esperit materialista de la madrastra i les
germanastres que només volen aconseguir riqueses costi el que costi les conduirà al
fatal desenllaç.
Treballar valors com el respecte a la gent gran. La protagonista d’aquest conte és
premiada per la seva bona fe, educació i sobretot respecte cap al vell Rei de la Gebra.
En canvi, les germanastres el tracten malament, en part degut al seu aspecte de
persona gran.
Conèixer el risc d’anar poc equipat a la muntanya. Les temperatures dels boscos russos
a l’hivern no són comparables als nostres dies de més fred, ja que a Rússia és habitual
superar els 20 graus centígrads sota zero. Però és important saber que s’ha d’anar ben
abrigat i no perdre’s perquè el fred del Rei de la Gebra no ens congeli!

Hanuka o la Festa de les Llums
Aquest conte explica l’origen d’una de les festes més arrelades del poble jueu, el Hanuka.
Comença el 25 de Kislev, el tercer mes del calendari jueu, que més o menys es correspon al
mes de desembre del calendari gregorià, i s’allarga fins a vuit dies. Hanukà vol dir dedicació, i
festeja la rededicació del temple de Jerusalem anteriorment profanat.
La història té lloc a les terres de Judea, el que actualment correspon al sud d’Israel, al segle II
aC. Els siris-grecs, comandats per Antíoc IV, van prohibir els costums jueus i van obligar als
hebreus a venerar els déus grecs. Però hi va haver un home que juntament amb els seus fills va
esdevenir líder d’una rebel·lió. Es deia Mataties, i els seus fills Joan, Simó, Judes, Eleazar i
Jonatan. Judes va succeir el seu pare a la revolta, i va aconseguir reunir prous homes per
vèncer l’exèrcit grec en un període de tres anys, tot i tenir una legió més petita de guerrers i
armes. Aquests homes van ser anomenats Macabeus, paraula que prové de martell, degut a la
força de Judes.
Quan van arribar al Temple Sagrat de Jerusalem, es van trobar que l’havien profanat. Van
netejar-lo i restaurar-lo, i després van decidir que havia de ser rededicat novament. Per això
van tornar a encendre el Menorah, és a dir, el canelobre jueu. Aquest té set braços i cal que
estiguin tots ells encesos. En aquells temps no s’utilitzaven espelmes de cera com ara, els llums
es feien amb blens amarats d’oli, però només van trobar suficient oli perquè la flama cremés
un sol dia. No obstant, miraculosament la llum va estar encesa vuit dies consecutius, temps
suficient perquè portessin l’oli.
Avui en dia, les famílies jueves recorden aquests fets encenent els llums d’un canelobre de nou
braços, anomenat Hanukiya; vuit representen els dies que va estar encès el Menorah al
temple de Jerusalem, i el central, que sempre roman encès, serveix per a encendre tots els
llums. Les espelmes estan col·locades en línia recta i cada nit s’encendrà la que es troba al
costa esquerra de la que s’ha encès el dia anterior.
Un altre costum és la narració dels fets ocorreguts en aquests dies. Les famílies s’intercanvien
regals, decoren les seves cases i fan menjars especials, la majoria fregits en oli, símbol de l'oli
que va durar vuit dies, i canten cançons de lloança per celebrar el triomf d’Israel.

Els nens reben diners i juguen al dreidel. El dreidel és una baldufa amb lletres hebrees a cada
cara; es fa girar i depenent del que dicti la cara (si ho guanyen tot, si ho perden tot, si guanyen
la meitat o perden el que han apostat) s’emporten els caramels i les monedes del pot comú.
Objectius del conte:




Entendre que no totes les religions celebren el Nadal. Els jueus no celebren el
naixement de Jesús, ja que creuen que el Messies encara està per arribar. Aquest és un
exemple de les diferències entre els pobles, les religions i les cultures.
Acostar fets històrics d’una manera amena i divertida. Las història d’un poble forja el
seu esdevenir, i els fets del passat ens ajuden a entendre els fets del present.
Ser capaç a fer coses en grup. Els Macabeus són quatre gats comparat amb les tropes
gregues, però units són més forts que qualsevol exèrcit, ja que la seva valentia i la
seguretat de lluitar per a una fita justa els fa vencedors.

Els warau baixen a la Terra
La majoria de festes que coneixem s’han celebrat durant centenars i fins i tot milers d’anys.
Però n’hi ha una que es va començar a celebrar el 1966. El Kwanzaa és una festa caribenya que
es deu al Dr. Maulana Karenga i se celebra per reunir totes les persones negres i recordar-los
les seves arrels africanes. Ara la celebració és molt popular sobretot entre la comunitat
afroamericana dels Estats Units.
El Kwanzaa comença el 26 de desembre i dura set dies. Se celebra a casa i és un moment per
reunir-se família i amics, per fer-se regals, cantar cançons i explicar-se històries. Es reparteix
una panotxa de blat de moro a cadascú i tothom beu d’una mateixa Copa de la Unitat,
anomenada Kikombe Cha Umoja.
Durant el Kwanzaa, les famílies decoren la casa amb objectes d’art africà, teles d’estampats
vistosos i fruites fresques que representen d’idealisme del poble africà. En les cerimònies són
constants les mostres de respecte i gratitud als avantpassats. El nom Kwanzaa prové
originalment de la frase suajili “matunda ya kwanza”, que vol dir “primeres fruites”.
En aquesta festa laica hi juga un paper molt important el canelobre de set braços anomenat
Kinara. S’encenen set espelmes, una cada vespre de la festa. El foc representa l’energia del sol
i el color de cada espelma hi juga un paper molt important. A la Kinara hi ha una espelma
negra que representa la gent, tres espelmes vermelles que simbolitzen la lluita i tres espelmes
verdes per l’esperança en el futur. Cada dia té un tema i una espelma especial: Umoja o Unitat,
Kujichagulia o Autodeterminació, Ujima o Treball Col·lectiu i Responsabilitat, Ujamaa o
Economia Cooperativa, Nia o Propòsit, Kuumba o Creativitat, i finalment, Imani o Fe. Aquests
set principis, Nguzo Saba, són recordats a través de pregàries i històries originàries d’Àfrica o
del Carib, i serveixen per enfortir la vida familiar i ajudar a construir la comunitat.
La història que expliquen les germanes Baldufa és per al cinquè dia i, per tant, està dedicada a
Nia o propòsit. Tracta dels warau, els quals, segons diuen a les Indies Occidentals, van ser un
dels pobles que primer van poblar la Terra.

Els warau són un poble indígena que viu al delta del riu Orinoco, a Veneçuela. Actualment, són
unes 36.000 persones i la seva història es troba íntimament vinculada a l’hàbitat fluvial des de
temps remots. El nom “warau” es tradueix com “habitants de l’aigua” i “homes
d’embarcacions”, i tenen una llengua pròpia que duu el mateix nom. Són un poble que diu
conservar tradicions que es remunten a més de 8.000 anys d’història.
En aquest conte s’explica com els warau que es consideren a sí mateixos fills de les estrelles,
van descobrir i poblar la terra on viuen. És una història plena de fantasia i màgia que posseeix
un rerefons interessant sobre la lluita d’un poble, i sobretot d’un individu, per aconseguir fer
realitat els seus propòsits.
Als warau els encanta vestir-se, fer-se tocats pel cap i lluir collarets fets de plomes d’ocell,
l’únic animal que hi ha allà on viuen. L’Okonorote, un jove arquer warau, cada nit somia amb
una au molt especial, un ocell ple de colors que mai no ha vist a la Terra on habita. Okonorote
té l’Objectiu i la Direcció per aconseguir la seva meta, per acomplir el seu propòsit: trobar l’au
dels seus somnis. És gràcies a aquesta determinació, persistència i convicció en els seus
principis que el protagonista d’aquesta història troba el què cerca. Un ocell, simbolisme de
llibertat, que després de cinc dies de persecució, el porta a descobrir el camí d’una nova Terra,
un lloc paradisíac per als warau. Es tracta del món on vivim tots els homes i dones avui dia, un
món ple d’animals i fruites. Okonorote fa teixir una corda ben llarga perquè ell i la resta de la
tribu baixin a explorar.
En aquesta història també hi apareix la Tempesta de Pluja, l’única persona que no és feliç a la
nova Terra i que s’enyora. La nena decideix tornar a la terra del cel amb la mateixa corda que
van baixar tots els warau. Però a la nova Terra, ha menjat tant, que ja no passa pel forat. La
nena s’hi queda encallada i des d’aleshores que no para de plorar i ja no es pot veure el forat.
Així és com expliquen les pluges tropicals que caracteritzen la zona selvàtica on viuen els
warau.
Objectius del conte:




Aprendre a confiar en un mateix i en les pròpies capacitats. Treballar l’autoestima tant
per les habilitats adquirides com per la voluntat i força mental. Lluitar pels propis
somnis malgrat que els altres no ho comparteixin.
Aprendre que amb paciència i persistència, es pot aconseguir allò que es desitja. El
protagonista de la història no es rendeix fàcilment.
Esbrinar el rerefons del personatges. Per exemple, Tempesta de Pluja serveix als warau
per donar explicació a un fenomen meteorològic. Conèixer que en moltes cultures es
creen contes i personatges fantàstics per explicar allò incomprensible com les forces
de la natura.

El Cap d’Any i l’horòscop Xinès
El calendari xinès fou inventat per Fu Hi segons explica la llegenda o història mitològica. A
principis del tercer mil·lenni aC., utilitzaven un calendari de tipus lunar, però més tard, els
científics van veure la necessitat de comptar amb un de solar que no tingués tants
inconvenients. Bàsicament, el calendari resultant surt de la combinació de dos cicles: un
decimal anomenat Kan i un de duodecimal anomenat txi. Les possibles 60 combinacions
d’aquests dos cicles conformen l’equivalent als nostres segles.
Així és com els xinesos d'arreu del món celebren l'1 de febrer l'arribada d'un nou any, el Yuan
Tan, o la Festa de la Primavera. També és conegut com el Festival de l'Any Nou lunar degut al
fet que està basat en el calendari lunar, en comptes del calendari gregorià, pel qual ens
organitzem al món occidental. La celebració de l'any nou xinès s'allarga durant quinze dies i es
viu amb especial intensitat, essent comparable a les celebracions que es fan a Occident per
Nadal i Cap d'Any. Els regals, l’engalonament de les cases i els generosos àpats familiars són
també típics d'aquestes dates.
L'origen del Festival de l'Any Nou xinès i les tradicions associades pot ser remuntat a milers
d'anys a través d'una sèrie de llegendes i rituals que evolucionen contínuament. Una de les
llegendes més famoses és la de Nien, una bèstia cruel i feroç, que segons la creença dels
xinesos, menjava persones en la Vespra de l'Any Nou. Per a mantenir a en Nien lluny,
s'enganxaven garlandes i cobles en paper vermell a les portes, s'il·luminava amb torxes i
fanalets i s'encenien petards durant tota la nit; ja que es diu que Nien temia el color vermell,
la llum del foc i els sorolls molt forts. Les cobles de primavera són rotllos i quadres de paper
escrits amb benediccions i paraules de bon auguri, tals com "bona sort", "riquesa", "longevitat"
i "temps de primavera" que es pengen al voltant de la casa.
Encara que les celebracions de l'Any Nou xinès generalment duren només diversos dies, a
partir de la Vespra de l'Any Nou, el festival en si dura en realitat unes tres setmanes. S'inicia el
dia vint-i-quatre del dotzè mes lunar. Es creu que en aquest dia, diversos déus ascendeixen al
Cel per a presentar els seus respectes i informar sobre els assumptes de casa a l'Emperador de
Jade, la deïtat suprema del Taoisme.
El poble xinès ha cregut per molt temps que romandre despert durant tota la nit de la Vespra
de l'Any Nou ajuda que els seus pares tinguin una vida més llarga. Així, es mantenen enceses
les llums durant tota la nit no només per a allunyar a Nien, com en els temps antics sinó també
com una excusa per a mantenir a la major part de la família reunida. També es creu que
escombrar el pis durant els primers cinc dies de l'Any Nou Lunar és de mala sort, ja que un pot
accidentalment escombrar la bona sort i riquesa d'un fora de casa. Aquests serien exemples de
tabús i supersticions dels xinesos en aquestes dates.
Unes de les coses més espectaculars durant el Festival de l'Any Nou xinès són les danses del
drac i del lleó. Els caps d'aquestes temibles bèsties suposadament arruixen el mal, i els àgils
moviments dels dansaires ofereixen un gran espectacle per a delit de tots.
L'horòscop xinès té milers d'anys d'antiguitat, molts més que els signes del zodíac que
s'utilitzen a Occident. Alhora, mentre l'astrologia d'Occident es fonamenta en els dotze mesos
de l'any, l'horòscop xinès es basa en un cicle lunar de dotze anys. Cadascun dels dotze signes

de l'horòscop xinès rep el nom d'un animal. Conta una llegenda que, fa milers d'anys, el savi i
filòsof Buda, quan era a punt de morir, va fer un crida a tots els animals perquè l'anessin a
visitar. Però solament se n'hi van presentar dotze, i per aquest ordre: la rata, el búfal, el tigre,
la llebre, el drac, la serp, el cavall, la cabra, el mico, el gall, el gos i el senglar. Això explicaria el
nom que reben els anys xinesos.
Objectius del conte:



Conèixer l’existència de calendaris diferents del nostre.
Conèixer l’arrel de l’horòscop xinès i les tradicions i supersticions vinculades.

Els Pastorets, el Caganer i el Tió
A Els Pastorets es narren les aventures de dos pastors que fan via cap a Betlem per adorar el
nen Jesús. En Lluquet i en Rovelló, es trobaran amb dimonis com Llucifer i Satanàs que els
impediran fer el viatge, i seran salvats pels àngels i per la fortuna. Alhora també es descriu el
viatge de Josep i Maria fins l’establia i el naixement del nen Jesús. A través de les seves
escenes els protagonistes viuen situacions que serveixen a l’espectador com a ensenyança, i
alhora servien a l’església per a adoctrinar els seus feligresos i per a mostrar el triomf del bé
sobre el mal.
Els Pastorets es representen arreu del nostre país des de fa molts anys i se n’han fet moltes
versions, tallades totes del mateix patró. És una obra d’origen religiós que ha esdevingut un
clàssic a les escenes catalanes. La versió més famosa és la de Josep Maria Folch i Torres.
Antigament es representava només el dia vint-i-cinc, i potser era així perquè el Nadal és la
festa dels pastors, l’únic dia en que feien festa. Avui dia Els Pastorets omplen els teatres de
tota Catalunya durant totes les festes de Nadal, i juntament amb La Passió, és una de les obres
cabdal de l’escena catalana.
El caganer és el personatge més entranyable del nostre Pessebre. El conte que Tanaka Teatre
presenta és un més del munt de llegendes, contes i relats que farceixen aquestes dates.
D’històries relacionades amb el Nadal n’hi ha de paganes i d’altres de caire religiós. Cada zona
geogràfica té la seva tradició particular, i fins i tot, hi ha esdeveniments que només el celebren
en un petit poble. El caganer és un exemple de la singularitat del folklore de Catalunya i del
País Valencià
Vesteix camisa blanca, pantalons foscos, faixa i barretina vermelles, i el trobem ajupit fent les
seves necessitats. No se sap amb exactitud perquè es col·loca aquesta figura, però diuen que
amb les seves femtes fertilitza la terra per l’any vinent, pel que se'l considera un símbol de
prosperitat i bona sort per l'any vinent. Posar aquesta figura al Pessebre porta bona sort i
alegria; si no es col·loca, comporta desventures.
El Tió de Nadal, o també anomenat Tronc de Nadal, Soca o Tronca, un d’aquests elements de
la Mitologia catalana i una tradició molt arrelada a Catalunya. Sembla que podria ser d’origen
germànic, però no queda del tot clar. De fet el tió té molta relació amb l’arbre de Nadal. En
tots dos casos s’anava a buscar al bosc i amb la seva crema es demanava bona collita per l’any
que havia de venir. El tió és col·locava en diagonal, amb un dels extrems del cap sostingut a la

llar de foc o als fogons perquè sués força i l’altre extrem tocant el terra. D’aquesta manera en
alguns indrets es deixava cremar, i en altres llocs es cremava posteriorment. Els nens el
copejaven amb bastons tal i com es fa ara, i cantaven cançons tradicionals que varien segons el
poble o regió on es faci la celebració. Uns dies abans, en alguns casos per la Puríssima, es
comença a donar menjar cada dia al Tió, i se'l tapa amb una manta perquè no passi fred a la
nit. Després cagava caramels, fruites seques casolanes, petites joguines, baldufes, xiulets, etc.
Avui en dia el tió caga un assortit de regals inimaginable en d’altres èpoques. A les germanes
Baldufa els ha portat instruments musicals, i aprofiten aquest moment per cantar nadales. Les
nadales són les cançons amb lletra referent al Nadal o per extensió, a l’hivern en general. Les
primeres nadales sorgirien al voltant de la celebració del solstici d’hivern en la fe cristiana.
També tenen relació amb les representacions populars que feien els pastors al portal de les
esglésies abans de la Missa del Gall i que amb cançons i danses donaven el contrapunt alegre i
desenfadat a la litúrgia de la Nit de Nadal.

El Pare Noel, Santa Claus i Sant Nicolau
Pare Noel (o Pare Nadal), Santa Claus, Viejito Pasqüero, Colacho o Sant Nicolau són alguns
dels noms amb els quals es coneix en el món de parla hispànica al personatge llegendari que
segons la cultura occidental porta regals als nens al Nadal.
Aquest, és un personatge inspirat en un bisbe cristià d’origen grec anomenat Nicolàs, que va
viure al segle IV a la vall de Lícia de la península d’Anatòlia, a l’actual Turquia. Era una de les
persones més venerades pels cristians de l’Edat Mitjana, i encara avui dia es conserven les
seves relíquies a la basílica de Bari, a Itàlia.
Nicolàs de Bari, nascut l’any 280, era fill d’una família benestant que en quedar-se orfe com a
conseqüència de la pesta, va repartir els seus béns entre els més necessitats abans de fer-se
sacerdot. Va ser tanta l’admiració que va despertar que es convertí en Sant Patró de Grècia,
Turquia, Rússia i la Lorena. La seva relació amb els nens neix d’una història que explica com
després que un criminal malferís varis infants, el sant, resant per ells, el va guarir.
En canvi, la fama de repartidor de regals té uns altres orígens. Antigament, i també, avui dia en
alguns països, la muller fa una aportació en béns i diners al marit en el moment de casar-se,
que està orientada al sosteniment de les càrregues del matrimoni. Aquesta aportació és la dot.
Conta la història que un home no podia casar les seves tres filles perquè no tenia la dot
necessària, i que per tant, les noies haurien de restar solteres i condemnades a viure en la
misèria. S’ha d’entendre que en la societat d’aquells temps, les dones no treballaven. En
assabentar-se d’aquesta situació, Nicolàs va entregar a cada jove una bossa plena d’or. Diu la
llegenda, que això ho va fer en secret, que el sacerdot entrava per la finestra i posava les
monedes dins els mitjons que les noies penjaven sobre la xemeneia perquè s’eixuguessin. I
d’aquí ve l’origen de la tradició.
El mite de Nicolàs de Bari es veu entrellaçat amb el de Joulutarina o Joulupukki, que va néixer
a Lapònia, al nord de Finlàndia. Segons aquesta història, un nen orfe, també anomenat Nikolàs
(aquesta vegada amb ”K”), es dedicava a tallar figuretes de fusta que repartia a les famílies que
l’acollien i tenien cura d’ell. El record de la seva tasca humanitària, que va prosseguir d’adult

dedicant joguines als nens més necessitats, és un costum que s’han mantingut i s’ha estès al
llarg dels anys.
La transformació en Santa Claus es creu que va esdevenir al voltant del 1624, quan els
immigrants de “Nova Amsterdam”, posteriorment anomenada Nova York, van introduir els
seus costums i mites, entre ells el de Sinterklaas, els seu patró (festivitat celebrada a Holanda
entre el 5 i 6 de desembre).
El 1809, l’escriptor Washington Irving, va escriure una sàtira en la qual deformava el Sant
Holandès Sinterklaas en la burda pronunciació angloparlant Santa Claus. Posteriorment, el
poeta Clement Clarke Moore escriu sobre ell com un petit elf que reparteix regals als nens a la
revetlla de Nadal. Aquest autor hi introdueix el trineu i els rens. Però no és fins més tard, cap a
1863, que en Santa Claus adopta l’aspecte més proper al que coneixem avui dia, la d’un vell
gras i barbut. Això és gràcies al dibuixant alemanys Thomas Nast, que redissenya el personatge
per unes tires nadalenques.
A meitats del segle XIX, la imatge d’en Santa Claus nord-americà viatja a Anglaterra i d’allà cap
a França, on es fon amb en Bonhomme Noël, l’origen del nostre Pare Noel. Però no és fins al
segle XX, que l’empresa Coca-Cola encarrega al pintor Habdon Sundblom que remodeli la
figura d’aquest personatge per a fer-lo més humà i creïble. Cap a 1931 neix, doncs, la imatge
que coneixem actualment de Pare Noel i Santa Claus, amb unes faccions dolces, vestit de blanc
i vermell.
Com ja venim anunciant, Santa Claus és conegut amb noms diversos en cada país. N’hem vist
alguns tant en aquest apartat com en el que fa referència al contes del Rei de la Gebra. A
continuació, i com a curiositat, us adjuntem un llistat detallat perquè els vostres alumnes amb
arrels provinents de diferents indrets del món, els reconeguin:
Argentina, Equador, Espanya, Paraguai, Perú, Uruguai, Colòmbia, Veneçuela: Papá Noel
Xile: Viejito Pascuero
Costa Rica: Colacho
Cuba i República Dominicana: Santa Claus, pronunciat com Santi Clo o Santi Clos.
El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Mèxic: Santa Claus
Alemanya: Nikolaus o Weihnachtsmann (literalment, “home de Nadal”)
Brasil: Papai Noel
Dinamarca: Julemanden (literalment “home de Nadal”, com en alemany)
Estats Units: Santa Claus
Finlàndia: Joulupukki
França: Père Noël
Hungria: Télapó
Anglaterra: Father Christmas
Islàndia: Jólasveinn
Itàlia: Babbo Natale
Noruega: Julenissen (literalment “Elf del Nadal”)
Països Baixos: Sinterklaas
Portugal: Pai Natal
Puerto Rico: Santa Claus(pronunciat a Puerto Rico com “SantaClo”, degut a l’spanglish)
Romania: Moş Crăciun
Rússia: Санта Клаус (Santa Klaus) o Ded Moroz (literalment “avi del gel”)
Sèrbia: Deda Mraz
Suècia: Jultomten (literalment “Elf del Nadal”, com els noruecs)

Els Reis Mags d’Orient i altres portadors de regals
A l’antiga Roma ja es realitzaven festes cap a meitat de desembre en honor a Saturn (Cronos
pels grecs), al final de les quals els nens rebien regals dels adults. Per tant, la tradició dels
regals al Nadal ens ve de molt lluny.
Ara bé, a part del Pare Noel i totes les derivacions que ja hem vist en apartats anteriors, hi ha
més personatges, alguns més coneguts que d’altres, que reparteixen regals i caramels. A
continuació en detallem els més famosos, els que hem seleccionat per la funció teatral:
La Nit de Reis es celebra a tota la Península Ibèrica i a part de Sud-Amèrica del 5 al 6 de gener
de cada any. Durant els dies previs, els nens i nenes escriuen la carta als Reis per demanar allò
que desitgen. Es tracta d'una festa cristiana que té el seu origen en el Naixement de Jesús a
Betlem. Segons aquesta tradició, els Reis Mags d’Orient són, en el Nou Testament, uns mags
(o savis, segons la traducció) que van portar regals a Jesús, guiats per una estrella.
L'església catòlica celebra la festivitat dels Reis Mags el dia 6 de gener. Tradicionalment, es
reparteixen regals als nens sempre i quan hagin tingut un bon comportament i s’hagin
recordat de posar una sabata al balcó o a la finestra com a senyal.
Els tres reis són:






Melcior. Tot i ser el més jove dels tres reis té l'aspecte més vell, amb la barba i els
cabells totalment blancs. Segons una llegenda el nen Jesús el castigà per fer mostra
innecessària de la seva força i joventut. El seu regal per al nen Jesús fou l’or, que està
relacionat amb els reis, i per als cristians, Jesús és el rei de reis.
Gaspar: És el rei de barba i cabellera castanya. Com Melcior va vestit segons l'estil
gòtic. El seu regal fou una resina amb encens, i això indicava que tothom havia de
venerar Jesús.
El rei Baltasar és de pell negra i va vestit segons l'estil àrab. En les icones antigues no
apareix com a negre, ja que era sinònim de no cristià i no es concebia un mag infidel.
Es diu que el regal que lliurà era mirra, un perfum que es posa sobre els cossos dels
morts, d’aquesta manera es predeia que Jesús patiria i moriria.

En realitat se sap ben poc d’aquests personatges. Els noms Melcior, Gaspar i Baltasar van
aparèixer per primera vegada al segle VII, és a dir, set-cents anys després de la seva visita, i fins
aleshores, cada cultura els anomenava d’una manera diferent. Fins i tot el nombre de reis és
una qüestió que va portar controvèrsia, perquè a les escriptures es parla d’uns “mags d’orient”
però no es diu quants. Finalment, el Papa Lleó I, al segle V, va decidir que serien tres, ja que és
un número carregat de simbologia.

Altres personatges esmentats a l’espectacle són:
En Fumera de la Catalunya Nord i part de la província de Girona. És una figura popular que té
l'encàrrec dels Reis d'Orient de vetllar i fer d’espieta dels infants durant les vacances escolars
d’hivern. Tradicionalment arribava i se n'anava de cada llar per la fumera o xemeneia, talment
com el fum, i se'l representa com un ésser amb set ulls al cap (quatre davant i tres darrere), o
amb un ull al seu dit índex que s'allargassa per arribar i veure-hi a tot arreu. D’ell es diu que és
"un misteriós benefactor que tot ho veu, tot ho sent i tot ho xerra".
La bruixa Befana és d’Itàlia i contemporània dels Reis Mags. Ella cerca el nen Jesús de casa en
casa per portar-li caramels, però mai no el troba. És per això que tots els nens reben
llaminadures, encara que, si no han estat uns bons minyons, aquestes es transformen en carbó
quan l’infant les toca.
L’Olentzero del País Basc i Navarra, és un carboner de barba negra, botes altes i boina que
baixa de les muntanyes a les valls per portar llaminadures, regals o carbó als nens d’aquestes
contrades.

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 Nadal 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.

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?



T’agrada el Nadal? Per què? Què mengeu el dia de Nadal? I per Sant Esteve?
Engalaneu la casa per les festes? Feu pessebre o l’arbre de Nadal? A casa, ve el Pare
Noel, el Tió o Els Reis Mags? I que els has demanat aquest any? I la pregunta més
important, t’has portat bé?



A les germanes Baldufa, en especial a la Lilian, li encanten els àpats de Nadal. I a tu?
Què acostumeu a menjar per aquestes dates, cada any és el mateix? Quin és el teu
plat preferit? I ja felicites al cuiner/a després?



De quins països són els contes que expliquen les germanes Baldufa?



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 la Marfutxa? I què els passa a les seves germanastres? I el caganer, què
creus que aprèn? Què li passa a l’amiga de l’Okonorote, la Tempesta? Creus que el
ratolí del conte xinès guanya la cursa justament?



On són 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
reflexionar: per Nadal les famílies es reuneixen, la gent està molt contenta i tothom

comparteix allò que té. També cantem cançons i recitem poemes, anem al teatre i al
cine. Aquesta és una tradició que ha perdurat durant molts anys i encara avui ens
agrada. A part del Nadal, hi ha moltes festes i costums que s’estan perdent; estria bé
mantenir-les perquè també poden se divertides.


Sabies que hi ha llocs del món on no es celebra el Nadal? Quins llocs, o en quines
cultures o religions no el celebren? Hi ha algun nen o nena de la classe que no celebri
el Nadal a casa? Animeu-los que us expliquin quines festes tenen als seus països
d’origen; pot ser molt divertit.



El conte del Rei de la Gebra s’assembla molt a un altre conte molt popular. Quin? Per
què?



El Rei de la Gebra congela les germanes de la Marfutxa. Per què? S’ho mereixen?



Te’n recordes per què durant el Hanuka o La Festa de les Llums, els jueus encenen un
canelobre de nou braços?



Per què creus que la Tempe, l’amiga de l’Okonorote, es queda atrapada al forat del
cel?



Sabies que a Xina tenen dos Cap d’Any; te’n recordes quan els celebren? I sabies que
tenen un altre horòscop? Recordes tots els animals que participen a la cursa? I qui
guanya?



Coneixes alguna de les nadales que han cantat les germanes Baldufa? Si en saps
alguna, ara és el moment de cantar-la!



A l’espectacle hi surten molts titelles; de guant, de varetes, d’espuma, ombres xineses.
Sabries anomenar tots els titelles que has vist en els contes?



A la Lilian i la Sophie els encanta viatjar. Has viatjat algun cop? Sabries situar en un
mapa el lloc on has estat? Amb qui hi has anat?

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 cinc contes que succeeixen en diferents indrets:
Rússia, Catalunya, Israel, Veneçuela i Xina. Presenteu als infants un mapa del món i
situeu on som nosaltres i els països dels contes (Annex 1). Pinteu-los si us ve de gust!



A l’Annex 2 trobareu fotografies amb personatges o icones pròpies de les celebracions
que han sorgit dels contes que us han explicat la Sophie i la Lilian. Digueu a quin conte
pertany cada foto i relacioneu el que veieu amb la història contada.



El caganer és el personatge més divertit del pessebre. El nostre caganer es diu Joanet,
és pastor i té unes digestions una mica difícils. Viu a pagès, en una masia amb molts
animals. Dibuixa la masia d’en Joanet amb tot el bestiar que hi deu tenir. Ah! I no
t’oblidis de les ovelles!



A casa feu la carta els Reis? O ve el Pare Noel? Feu cagar el Tió? Feu un dibuix ben
bonic del què us agradi més fer.



En un dels contes hi feia molt de fred. Recordeu quin? Podeu treballar vocabulari
sobre l’hivern (glaç, neu, boira, fred, etc.) i sobre la roba d’hivern (bufanda, mitjons,
abric,etc.) o sobre les tradicions de les festes de Nadal (pessebre, reis, torrons, tió,
etc.)



La Lilian i la Sophie preparen l’arbre de Nadal i el posen ben maco perquè el vegi el
Pare Noel, el Tió, els Reis Mags i tots els personatges que han de passar per casa de les
germanes Baldufa. Us proposem que dibuixeu un arbre ben gran en un paper
d’embalar. Després aprofitant retalls, o papers fets servir per una cara dibuixeu i
retalleu feu tots els ornaments que se us acudeixin per a adornar l’arbre. Pots fer
boles, cucs, baldufes, àngels, etc.

Primària: Cicle Inicial de 6 a 8 anys


Les germanes Baldufa expliquen cinc contes que succeeixen en diferents indrets:
Rússia, Catalunya, Israel, Veneçuela i Xina. Presenteu als infants un mapa del món i
situeu on som nosaltres i els països dels contes (Annex 1). Pinteu-los si us ve de gust!



A l’Annex 2 trobareu fotografies amb personatges o icones pròpies de les celebracions
que han sorgit dels contes que us han explicat la Sophie i la Lilian. Digueu a quin conte
pertany cada foto i relacioneu el que veieu amb la història contada.



A l’espectacle hi surten titelles. Us proposem que fabriqueu un senzill titella de drap
amb tants cabells com les germanastres del conte d’El Rei de Gebra. A l’Annex 3 hi
trobareu les instruccions.



El caganer és una figura del pessebre. Us proposem que feu una figura del pessebre
(pastors, animals, àngels,etc.), la que més us agradi, en fang o plastilina.



En un dels contes hi feia molt de fred. Recordeu quin? Podeu treballar vocabulari
sobre l’hivern (glaç, neu, boira, fred, etc.) i sobre la roba d’hivern (bufanda, mitjons,
abric,etc.) o sobre les tradicions de les festes de Nadal (pessebre, reis, torrons, tió,
etc.)



Us animem a fer els postres propis Christmes amb diferents tècniques. Podeu fer
segells amb patata, porexpan, fulles, suro o linòleum. També podeu retallar figures o
fins i tot fer collages amb retalls de revistes, i amb robes i textures d’hivern, com el
cotó o la llana. I després podeu intercanviar-les, enviar-les o decorar tota la casa!



La Lilian i la Sophie preparen l’arbre de Nadal i el posen ben maco perquè el vegi el
Pare Noel, el Tió, els Reis Mags i tots els personatges que han de passar per casa de les
germanes Baldufa. Us proposem que dibuixeu un arbre ben gran en un paper
d’embalar. Després aprofitant retalls, o papers fets servir per una cara dibuixeu i
retalleu feu tots els ornaments que se us acudeixin per a adornar l’arbre. Pots fer
boles, cucs, baldufes, àngels, etc.

Primària: Cicle Mitjà de 8 a 10 anys


Les germanes Baldufa expliquen cinc contes que succeeixen en diferents indrets:
Rússia, Catalunya, Israel, Veneçuela i Xina. Presenteu als infants un mapa del món i
situeu on som nosaltres i els països dels contes (Annex 1). Pinteu-los si us ve de gust!



A l’Annex 2 trobareu fotografies amb personatges o icones pròpies de les celebracions
que han sorgit dels contes que us han explicat la Sophie i la Lilian. Digueu a quin conte
pertany cada foto i relacioneu el que veieu amb la història contada.



A l’espectacle hi surten titelles. Us proposem que fabriqueu un senzill titella de drap
amb tants cabells com les germanastres del conte d’El Rei de Gebra. A l’Annex 3 hi
trobareu les instruccions.



El caganer és una figura del pessebre. Us proposem que feu una figura del pessebre
(pastors, animals, àngels,etc.), la que més us agradi, en fang o plastilina.



A l’espectacle hi surten ombres xineses. Us proposem que experimenteu amb aquesta
tècnica. Poseu un llençol penjat amb una corda i col·loqueu un llum al darrera. Podeu
fer ombres amb els vostres cossos o amb les mans, o podeu retallar siluetes tal i com
ho han fet les germanes Baldufa.



Feu una carta als Reis on no demaneu joguines. No sabeu què demanar? Penseu que
són mags i que tot és possible. Podeu fer-la alhora tota la classe, i així podreu demanar
coses conjuntament.



Us animem a fer els postres propis Christmas amb diferents tècniques. Podeu fer
segells amb patata, porexpan, fulles, suro o linòleum. També podeu retallar figures o
fins i tot fer collages amb retalls de revistes, i amb robes i textures d’hivern, com el
cotó o la llana. I després podeu intercanviar-les, enviar-les o decorar tota la casa!



A l’Annex 4 trobareu tot de dites i refranys populars sobre aquestes festes. Els sabeu
completar? En coneixeu algun més? Pregunteu als avis i pares, ells segur que algun en
coneixen, en català o altres llengües.



La Lilian i la Sophie preparen l’arbre de Nadal i el posen ben maco perquè el vegi el
Pare Noel, el Tió, els Reis Mags i tots els personatges que han de passar per casa de les
germanes Baldufa. Us proposem que dibuixeu un arbre ben gran en un paper
d’embalar. Després aprofitant retalls, o papers fets servir per una cara dibuixeu i
retalleu feu tots els ornaments que se us acudeixin per a adornar l’arbre. Pots fer
boles, cucs, baldufes, àngels, etc.

Primària: Cicle Superior de 10 a 12 anys


Les germanes Baldufa expliquen cinc contes que succeeixen en diferents indrets:
Rússia, Catalunya, Israel, Veneçuela i Xina. Presenteu als infants un mapa del món i
situeu on som nosaltres i els països dels contes (Annex 1). Pinteu-los si us ve de gust!



A l’Annex 2 trobareu fotografies amb personatges o icones pròpies de les celebracions
que han sorgit dels contes que us han explicat la Sophie i la Lilian. Digueu a quin conte
pertany cada foto i relacioneu el que veieu amb la història contada.



El caganer és una figura del pessebre. Us proposem que feu una figura del pessebre
(pastors, animals, àngels,etc.), la que més us agradi, en fang o plastilina. Entre tots
podeu construir l’establia, el pou, arbres... i ajuntar totes les peces per fer un pessebre
molt original.



A l’espectacle hi surten ombres xineses. Us proposem que experimenteu amb aquesta
tècnica. Poseu un llençol penjat amb una corda i col·loqueu un llum al darrera. Podeu
fer ombres amb els vostres cossos o amb les mans, o podeu retallar siluetes tal i com
ho han fet les germanes Baldufa.



Feu una carta als Reis on no demaneu joguines. No sabeu què demanar? Penseu que
són mags i que tot és possible. Podeu fer-la alhora tota la classe, i així podreu demanar
coses conjuntament.



Us animem a fer els postres propis Christmas amb diferents tècniques. Podeu fer
segells amb patata, porexpan, fulles, suro o linòleum. També podeu retallar figures o
fins i tot fer collages amb retalls de revistes, i amb robes i textures d’hivern, com el
cotó o la llana. I després podeu intercanviar-les, enviar-les o decorar tota la casa!



A l’Annex 4 trobareu tot de dites i refranys populars sobre aquestes festes. Els sabeu
completar? En coneixeu algun més? Pregunteu als avis i pares, ells segur que algun en
coneixen, en català o altres llengües.



En quin any som? A tot el món? Podem aprofitar l’existència de diferents calendaris
amb sistemes diferents, per realitzar conversions matemàtiques. Per exemple, segons
el calendari Xinès, aquest sistema es considera que va començar l’any 2698 aC., i per
tant, es pot fer la conversió de l’un a l’altre sistema molt fàcilment. Aquí et proposem
una equació molt senzilla.
X = y + 2698 (essent “x” la data xinesa i “y” la data del nostre calendari). Així el nostre
any 1984 és per a ells l’any 4682 (1984+2698).
Sabries dir, després de veure aquest exemple, quin any és segons el calendari xinès, el
proper 2010 del nostre calendari? I l’any 550? I el 1439?



Els dies de celebració del Hanuka jueu els nens i nenes juguen al dreidel. El dreidel és
una baldufa amb lletres hebrees a cada cara; es fa girar i depenent del que dicti la cara
s’emporten els caramels i les monedes del pot comú. A l’Annex 5 us ajudem a construir
un cub i us donem les instruccions per a jugar al dreidel.

ANNEXOS
Annex 1. Mapa del món

Annex 2. Les imatges dels contes

Annex 3. Construcció d’una nina de drap
A Contes de Nadal de les germanes Baldufa hi surten moltes titelles: de guant, de varetes,
d’espuma, d’ombres, de drap, etc. D’espectacles de titelles en fan a tot el món. Els titelles
poden ser de moltes formes diferents i de molts materials, d’espuma, de roba, de fusta, de
metall, etc.
A continuació trobareu uns consells i instruccions per a la construcció d’una nina de drap, com
les que surten al conte d’ El rei de la Gebra.

Material:







Tela
Llapis, tisores, fil i agulles
Feltres de colors
Llana
Farciment de coixí
Pega

Teniu a continuació les plantilles per fer el cos de les nines. Farem el cos i les extremitats per
separat i després ho unirem. Recordeu que sempre hem de tallar el doble per cada peça, ja
que hi ha el davant i el darrera!

Procediment:

1. Calca i retalla els patrons.
2. Encara els dos patrons del tronc. Ajuda’t amb agulles i després ja els pot cosir pels
extrems. Deixa les obertures per les extremitats.
3. Fes el mateix per a les extremitats, deixant també una obertura per a posar-hi el
farciment de coixí.
4. Ara ja pots posar el farciment de coixí tant al cos com a les extremitats.
5. A continuació uneix les parts cosint el tronc amb les extremitats.
6. Fes els detalls de la cara al teu gust retallant la peça de feltre i enganxa-ho. També
pots afegir els cabells de llana... i el que se t’acudeixi perquè et quedi una nina tan
maca com la Marfutxa.

Annex 4. Refranys i dites populars
Uneix amb fletxes el principi i la fi de refranys i dites populars que es diuen durant les dates de
Nadal.

A l’hivern
Cap d’any gelat
Per Nadal
Si per Nadal fa lluna blanca
Els tres Reis d’Orient
Gener fred o temperat
Un que neix
Les dolçaines de Nadal
Qui per Nadal res no estrena
Any Nou
De Sant Lluc a Nadal,

res no val.
el millor amic és un bon abric.
vida nova.
molt passejar i poc estudiar.
cada ovella al seu corral.
solen dur un mal de queixal.
posa’t al llit una altra manta.
any de molt blat.
duen coses a tota la gent.
passa’l ben aviat.
i un que s’escorre.

Annex 5. El dreidel
El dreidel és una baldufa de quatre costats. A cada cara hi ha una lletra hebrea "Nun",
"Guimel", "Hei" i "Peh". Aquestes lletres són les inicials d’una frase: “Un gran miracle va
succeir aquí (a Israel)”.
Primer, però, haurem de construir el dreidel. Farem un cub de paper amb una petita variant.
Per això necessitarem:






Paper
Llapis, regla i altres eines de treball
Tisores
Pega
Un petit bastonet de fusta.

A continuació tens la plantilla per a fer el cub. Després hauràs d’escriure a les quatre cares que
a la plantilla estan disposades una sota l’altre lletres Nun, Gimmel, Heh i Peh. I a les cares
sobrants fes-hi un foradet petit, de la mida del bastonet que hagis triat. Ara ja pots retallar-lo i
enganxar-lo. I quan ho tinguis tot unit, passa el bastonet pels foradets que havies fet.
Ara ja podeu començar a jugar seguint les instruccions. Podeu jugar-vos caramels, cigrons,
nous, etc. Heu de decidir la quantitat abans de cada tirada, i ho heu de posar al centre. Els
jueus ho posen damunt d’una safata, també podeu fer-ho així. Sort!
Nun: significa res. No es guanya ni es perd.
Gimmel: tot. T’emportes tot el que s’ha apostat. Després tothom, fins i tot el guanyador,
hauran d’afegir la mateixa quantitat que s’hagi decidit inicialment.
Heh: meitat. T’emportes la meitat apostada. Si el número és imparell t’emportes la meitat
menys un (sempre s’ha de ser generós amb els altres).
Peh: posa. Hauràs d’afegir un altre cop la mateixa quantitat apostada.
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