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1. Presentació 

 

Una història tràgica, però alhora esperançadora 

El món és ple de fronteres on moltes persones s’arrisquen per continuar 

vivint. Els murs poden ser infranquejables però cadascú alberga dins seu 

l’esperança d’un vida millor. 

BAOBAB, explica una història tràgica que t’embolcalla emocionalment i de 

la que podries ser tu el protagonista. 

 

2. Una companyia amb història 

Després de 25 anys, i amb una mirada plena de sensibilitat pel món que 

els envolta, la Pera Llimonera continua amb el  seu joc de pallassos, 

clowns,  conquerint un estil propi.  

Tal i com es defineixen, són dos joglars contemporanis que dalt de 

l’escenari segueixen jugant com els infants.  

Aquest cop observen una realitat propera i al mateix temps llunyana, per 

recrear-la des de la consciència, la diversió i l’humor. Una crida a 

l’oportunitat de respectar la vida que se li ha atorgat a cadascú  en el 

nostre planeta.  

BAOBAB és un cant a la humanització de les relacions afectives entre les 

persones per viure en pau i amb dignitat.  

  



 

3. L’espectacle   
 

Parlar del que ens envolta, del que podem veure als nostres carrers, de 

vegades no es fàcil per la seva complexitat.  

L’impacte del que suposen els conflictes armats fa sovint que evitem 

parlar amb els infants, per la seva crueltat i emocions que ens reporta dins 

nostre.  

Tot un repte portar a l’escena el tema de la guerra i la crisi dels refugiats. 

 

 
 

L’obra comença de la mà de dos personatges que podríem trobar a la vida 

real: dos manters dedicats a vendre objectes que transporten en un farcell 

de roba. Els despleguen pel terra als carrers de les ciutats als ulls dels 

vianants (ara el públic). Potser parlem de persones indocumentades 

jutjades socialment com “il·legals”. 

S’aborda la història de milers de refugiats fugint de les guerres i de la fam, 

fent un paral·lelisme amb el que passa en el món natural: els fets que 

afecten a les diferents espècies que habiten en el nostre planeta i com 

cadascuna és veu abocada a sobreviure en la recerca d’una nova 

oportunitat per continuar existint. 

Fent una representació simbòlica, una diversitat de bosses i sabates de 

mides i colors diferents donen vida a les persones que per sobreviure 

s’encoratgen a la recerca d’un nou lloc on establir-se.  



A través de l’humor l’obra ens va dibuixant diferents moments on poder 

veure la crueltat, la valentia, la superació.... que despertaran les nostres 

emocions. 

Ens trobem davant d’una història dins d’una altra història amb un 

acabament que ens commou i ens retorna a la nostra humanitat. Una 

història tràgica però amb un missatge d’esperança. 

BAOBAB, un arbre, un bolet i un esquirol és un cant respectuós per allò 

que mai hagués hagut de passar. 

 

4. Sinopsis  
 

Refugiant-se de la pluja, dos manters expliquen al públic assistent  la 

història de dos  pobles que, ignorant-se l’un de l’altre, un dia fruit d’una 

gran tempesta els seus camps i cases són destruïts. Com cada dia els 

pagesos feien la collita i defensant el que cadascú pensava que era seu, 

esclata la guerra. 
 

En la frontera entre els dos pobles només queda viu un arbre que els 

Africans anomenen BAOBAB. És un indret natural, la casa d’un bolet i un 

esquirol que com aquelles persones també l’han d’abandonar.  
 

Tristos i preocupats, inicien una aventura sense precedents travessant  un 

desert i el mar. Les seves vides dependran de les decisions dels altres fins 

arribar al que ells creuen és la seva salvació. Ho aconseguiran ? Quin serà 

el seu destí? 

 
 

 

 



5. Les nostres fites 

Aquesta proposta teatral va adreçada a infants entre 6 i 13 anys tot i que 

pel seu joc escènic de pallassos, també els més menuts poden gaudir-ne 

amb l’acompanyament familiar. 

L’objectiu principal és fer una reflexió al voltant de la naturalesa dels 

conflictes i les conseqüències que se’n generen. 

La magnitud dels conflictes ens ha de situar en una posició d’humilitat i en 

el marc de l’escola fer-nos les següents preguntes: 

 

Quina ha de ser la nostra implicació? 

Què hi puc fer jo? 

Què podem fer entre tots i totes? 

 

Us proposem les següents fites: 

 Posar-se en la pell d’un altre 

 Treballar les situacions de conflicte 

 Interrogar-nos sobre el perquè de les guerres 

 Recordar i parlar dels drets fonamentals per una vida digna 

 Parlar de l’ajut comunitari com acció indispensable en la construcció 

dels vincles i l’empatia 

 Valorar l’acollida dels nouvinguts 

 La pugna pels recursos naturals i el seu reaprofitament 

Els continguts: 
 
 Les causes de les migracions humanes o èxodes 
 La terra com a font de vida 
 La intervenció de l’home en el medi natural i el seu impacte 
 El materialisme enfront de la pobresa 
 L’abandó dels estats cap a les persones en base a les lleis 

 
  



 

6. Educadors/res amb infants  

BAOBAB és una finestra al món real que ens parla de la diversitat 

d’emocions que les persones despleguem en situacions de gran dificultat i 

la consciència de que només ens tenim a nosaltres mateixos i als altres per 

afrontar-les 

L’obra promou que en el marc de l’escola pugui generar-se un espai per 

explicar, comprendre i prendre partit davant una realitat tant crua com 

una guerra i el sentiment de pèrdua de qui ha de fugir. 

Aquest dossier pretén facilitar el treball previ, la motivació i oferir algunes 

propostes de treball que puguin ser del vostre interès. 

Més enllà d’enriquir el contingut curricular amb la temàtica que es tracta, 

us animem a fer també un treball al voltant dels recursos de la llengua del 

propi text, la enginyosa escenografia i la vivència màgica de l’obra.  

 

  



 

7. Propostes pedagògiques i didàctiques 
 

SÒC L’ALTRE 
 
Les relacions del dia a dia ens aboquen a treballar l’empatia, parlar del jo i 
de l’altre, dialogar amb els companys.  
 

o Què em fa feliç? Què em preocupa? I a tu? 
o Què m’agrada fer? Què m’agrada del lloc on visc? I a tu? 
o Com es poden ajudar els amics? Què pots fer tu? Què puc fer jo?  
o Què seria de tot això si hagués de marxar, si hagués de fugir? I tu, 

què sentiries? 
 

Amb un joc teatral de representació dels personatges de l’obra podem 
submergir-nos d’una manera  emotiva dins de la vivència de l’altre. 

L’empatia ens ajudarà a treballar els conceptes d’altruisme i la 
comunicació afectiva amb l’altre. 

Amb robes i les nostres pròpies sabates podem recrear aquest exercici 
que expressat amb el cos s’endinsarà dins nostre. 
 

  



 LA NOSTRA CASA 

 
La diversitat d’alumnes i cultures dins del grup ens pot enriquir.  Podem 
compartir i fer-nos ressò de les experiències viscudes, del lloc de vida, de 
la casa. 

Cal parlar de la importància de la casa, d’aquell lloc que etimològicament 
es refereix com una estança feta d’estaques i branques, teixida i coberta, 
on protegir-se del fred i la calor. 

La casa és fonamentalment un  lloc de seguretat, un lloc on viure,  on 
poder tenir cobertes les nostres primeres necessitats i on compartir amb 
qui considerem la nostra família. 

Podem enriquir la diversitat de procedència de les persones que integren 
el nostre grup. Treballarem l’arrelament, el sentit de pertinença, els punts 
forts i febles de la casa de cadascú a nivell estructural i emocional. 
 

o Agafem un mapa i situem el lloc on vàrem néixer. On és casa teva? 
Has viscut en altres llocs?  

o És al camp, a la ciutat...? Com és casa teva? En què s’assembla a la 
dels teus companys? En què es diferencia?  

o Què t’agrada de casa teva i què t’agradaria canviar? 
o Qui viviu a casa vostra? 
o Coneixes algú que no té casa? 

 
És interessant abordar la realitat alhora llunyana i també propera 
d’aquelles persones que no tenen o han estat desproveïts de casa. És pot 
vincular a la  Declaració dels Drets Humans. 

 

“Perdre la casa i marxar de la teva terra t’ha 

d’atorgar el dret a viure en un altre lloc i la 

necessitat d’una afectuosa acollida dels qui et 

rebran.” 



 

 
ELS CONFLICTES. LA GUERRA 
 
Des dels inicis de les primeres civilitzacions s’han produït guerres entre els 
pobles. Abans i ara aquests enfrontaments violents han originant morts, 
danys materials i sovint grans migracions de població. Però la gran 
conseqüència són els danys emocionals  que ocasionen  traumes difícils de 
superar. 

És la desolació dels paisatges, la tristesa de les pèrdues humanes i 
materials i el viure en la por el que sovint provoca que la població afectada 
marxi per sobreviure.  

Sempre hi haurà una esperança que conduirà a la recerca d’un altre lloc i 
una vida en pau, com la que varen deixar. 

On anirem? És la gran pregunta. Però l’home ha creat fronteres que 
impedeixen accedir a una nova terra on poder viure. Els drets fonamentals 
són vulnerats? Quina és la resposta de molts països que fan bandera de 
ser societats avançades?  
 
Tindrem l’oportunitat de parlar i analitzar amb els nois i noies els motius o 
causes de l’esclat d’una guerra. 

 

 

 

 

Aigua Terres 

Idees Religió 
Diners Poder 

Bens materials 
Altres motius 



Però, i a l’escola? Quins conflictes apareixen? Podem recordar algunes 
experiències que han passat en les que ha aparegut l’ús de la força. 
 

o Quin són els motius pels quals sovint ens barallem? 
o Què fa que utilitzem les mans o objectes quan ens barallem? 
o També estem fent una guerra? 
o Què sents quan et baralles? 

 
Ens podem parar a pensar en situacions on l’enveja, l’ambició i 
l’egocentrisme són l’arrel dels conflictes.  
 
Finalitzarem la proposta pensant estratègies i accions per buscar solucions 
als conflictes. 

     
 
ELS RECURSOS NATURALS  
 
Un dels motius pels quals des dels orígens dels 

temps els humans s’han enfrontat han estat els recursos naturals, la seva 
apropiació i el seu control. 

Actualment allò que hem anomenat “la mare terra”, i que fins ara ens ha 
proveït,  està en perill.  

L’impacte de l’activitat humana, la sobreexplotació, el malbaratament que 
se n’ha fet ens ha dut a una situació en la que des de diversos àmbits se’ns 
alerta. Podem parlar de l’augment de la població mundial, les difícils 
climatologies d’alguns llocs del planeta, la disminució d’espais naturals, 
l’escassetat d’aigua i aliments, el canvi climàtic i les seves conseqüències... 

Tot i sent la llista llarga, com a educadors/res que acompanyen a infants i 
joves, ens podem plantejar quins canvis en les nostres vides quotidianes 
poden millorar i crear altres nivells de consciència des de l’acció individual. 

Treballarem els següents aspectes dins l’escola: 
 

o La generació de residus 
o Reduir, reutilitzar i reciclar 
o El malbaratament del menjar 
o L’ús correcte i durador dels materials 
o La gestió diària de l’aigua i la llum 



 AMB LES PARAULES 

 
Més enllà de la temàtica de l’obra, el text de BAOBAB pot esdevenir un 
recurs força interessant per realitzar un treball literari i lingüístic. 

Tot el joc escènic i corporal acompanya un text viu, intel·ligent, ple de jocs 
de paraules i recursos de la llengua que aboquen a l’espectador al 
somriure i  la rialla. 

 
Al voltant de BAOBAB  
 

o Com comença? Com acaba? 
o Quins personatges expliquen la història? 
o Com es diuen els personatges de la història? 
o On vivien? 
o Què va passar? 
o Passen aventures? Quines? 
o Què penses d’aquesta història i que has sentit quan l’has vist? 

 
 
Paraules, diàlegs, repeticions que ratllen l’absurd... són eines que els 
actors utilitzen per jugar. I nosaltres ? Hem triat algunes d’elles perquè 
pugueu passar una bona estona rient i inventant. 
 
 
Jocs de paraules   
 
Iguanada Igualada  Boig Bosc 

bosc frondós bosc que el busques i no el 
trobes 

 dóna’m un bolet dóna’m un bolet (bufetada) 

Patates Sabates  Parents transparents 

Baobab va home va   punxo, punxo punxar discs 

Músculs Musclos  Pinya pinya arbre /bufetada 

Patera Pastissera  Porc Port 

Salvavides Salvatites  gallines voladores gavines voladores 

bambes de Palamós gambes de Palamós  Escabetxina escalivada de la Xina 

 
 
 



Diàlegs juganers  
 

“És diu Kiko, que és cuqui i és de color caqui... Què? Que vol coca? No, et faràs caca i et 
farà mal el coco i et dirà què qui com? Que vindrà el coco.” 
 
“Molt bé, això són vostè amb K, el Kiko amb q, el cactus, el coco, la Kika, els micos i un 
senyor de Puerto Rico...en total son dinou.” 
 
“A quina hora vindrà la pastera? 
La pastissera serà aquí a les 12 de la nit. 
La pastissera no, la pastera, la barca que ens creuarà  a l’altra banda del mar. 
Quina merda de creuer sense pastissos ni croissants sort que la mar es salada.” 
 
“Clandestí! Tren clandestí a la medusa, correspondència amb l’Arboç, via 1 Vilanova i la 
Geltrú, via 2 toca el dos, via 3 botifarra de pagès.” 
 
“Tenim els fundadors de Roma 
Rómulo i Remo! A remar!” 
 
“Un forat a la pastera. 
Una pastissera s’ha  fugat. Ja no tindrem ni croissants.....” 

 
Absurditats 
 

“Es refugien de la pluja per no mullar-se ...tenen por d’encongir-se...tenen por de 
desfer-se com un melindro.” 
 
“Les vaques eren de cartró...per això feien la llet amb tetabrics.” 
 
“Tetabrics.....A l’hivern les mans fredes s’esborronen i els hi havia de posar un abric a 
les tetes.” 
 
“Entrecols són entrecots que es planten entre col i col.” 
 
“Els pernils creixen a l’arbre per això sempre estan penjats.” 
 
“Cosí llunyà que li deies: vine, vine! 
No, és que sóc molt lluny.” 
 
“El gran desert de la sopa calenta i la cansalada.” 
 
“Grans bojos de la quinta força.” 
 
“Com que al desert no hi ha parets, 
sinó hi ha parets , no hi ha aixetes.” 
 
“Tiro la sal perquè sinó les anxoves són dolces” 



Frases fetes barrejades 
 
“Agua que no has de beber, buenas son tortas” 

“A falta de pan, déjala córrer” 
 
Diàlegs reflexius i commovedors 
 
A partir d’aquest parell de fragments que us presentem, podem parlar de 
la situació en que es troben les persones que volen entrar a un altre país 
on les lleis són restrictives en la seva acollida.  
 
“Alto! Qui és? Identifiquis! 
Ho he perdut tot, no tinc res. 
No té papers? 
No, només tinc fred. Estic xop. No em trobo bé. 
Un altre refredat.....tots arriben xops....i malalts. 
On sóc? 
En un camp de refredats. 
Camp de refredats? I vostè qui és? 
El vigilante de la playa. 
Em pensava que era un far. 
Si fart d’anar donant voltes per tal que la gent no es perdi”. 

 
“Eh, escolti! On és? Eh, escolti! 
Per què m’ha tancat aquí? Eh, però que fa? 
No m’ha dit que m’ajudaria”? 
 

Traslladat a l’aula, podem pensar entre tots quines coses afavoreixen 
l’acollida d’un nou company. Algunes idees: una cançó, una dansa, un joc 
de presentacions, un acompanyant... 

 

 

  



 L’ESCENOGRAFIA. ELS OBJECTES 
 
Què seria el teatre sense  una escenografia on situar la nostra història? 

Objectes quotidians apareixen ara de manera enginyosa -en un exercici de 
creativitat que els allunya de l’ús pel qual han estat concebuts- per donar 
vida a situacions, identitat als personatges o desenvolupant el transcurs 
de la història. 

En aquest cas, l’escenografia sorgeix d’un edifici en construcció i de la via 
pública. 

Us oferim un llistat dels elements utilitzats i com s’han transformat per 
recrear l’obra  
 

Objecte/material Ús real Transformació 

Tanques filferro Tancament de construccions Presó 

Fusta  Tauló ample Taula 

Focus intermitent Avis obres Llum de far 

Escombres i motxos Escombrar/fregar Arbre Baobab 

Bosses, ampolles i sabates Líquids, calçat, contenidor Persones/verdures 

Taps de tanques Protectors Nassos de pallasso 

Cistells Contenidor Cap personatges bolet i esquirol 

Lona Cobrir un espai Mar 

Cartell  metàl·lic Senyalització via pública Trons de tempesta 

Tanques plàstic Limitar l’accés Crear una fil.la 

Sac  Contenidor de runa Barca/pastera 
 

 
 
Al final, la clau que un dia obria i tancava casa 
nostra és la que haurà d’obrir les portes a la 
fraternitat, als petits gestos que cadascú pot fer i a 
imaginar un món que, allà on decidim anar, sigui 
acollidor. 



 
 
 

Fitxa artística 
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