
 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓ 

Un Món (i un munt!) de Dracs és un espectacle de teatre dinamitzat per dos personatges que 
enllacen diferents històries. Inclou  cinc contes, cadascun és narrat per dues contacontes que 
alhora introdueixen titelles i altres elements. 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. 

 
Un Món (i un munt!) de Dracs és un espectacle per a nens i nenes de 4 a 12 anys. Els més 
menuts es queden atrapats en els aspectes més visuals i les històries més dolces, i els més 
grans absorbeixen millor els continguts i participen activament en un espectacle 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 cinc 
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 
 
Un Món (i un munt!) de Dracs és un recull de llegendes d'arreu del món protagonitzades per 
dracs: un ésser fantàstic comú a diferents cultures i associat a diverses tradicions.  
Les històries sorgeixen d'una biblioteca màgica i són narrades per dues contacontes que 
utilitzen caracteritzacions, elements diversos i titelles per interactuar amb els nens i les nenes, 
per tal que els ajudin a reconstruir cada llegenda d’una manera ben particular.  
Les dues contacontes són l’Àurea i la Ginebra, dues princeses ben peculiars vingudes d’un altre 
temps. Totes dues descobriran el poder que tenen els llibres per transportar-nos fins a 
diferents moments històrics i sobretot, per viatjar arreu del món. Com? A través d’una 
biblioteca màgica que els mostrarà que no tot és el que sembla 
 
Llibres plens de pols, pergamins, pedres gravades i estranys objectes els permetran endinsar-
se per les llegendes i posar-se a la pell dels seus protagonistes. 
El drac és vist, a vegades, com a símbol de bonança i, d'altres, com una temible amenaça. És 
per això que, segons la mitologia, cavallers i princeses de tot el planeta s'han encarat amb un 
drac (Catalunya, Japó, Xina, Índia, Escandinàvia, Grècia,..etc).  
 
De dracs n’hi havia de bons com Els quatre dracs de la Xina. També n’hi havia de dolents com 
el drac de nou caps Hidra de Lerna, de Grècia. Alguns han nascut així i altres s’hi han 
transformat, com passa a Sígfrid i l’espasa Balmunga (de L’anell dels Nibelungs). Es podien 
guanyar lluitant o amb altres habilitats com ho fa la protagonista de L’origen del pedra, paper i 
tisora, del Japó i també a través del diàleg. I això ens recorda que ben a prop hi havia dracs 
com el del El monstre de Banyoles. Però per sobre de tot, una llegenda sobresurt entre les 
altres: La llegenda de Sant Jordi (explicada com mai s’ha vist!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 Divulgar el conte oral i tradicional de la cultura popular. 

 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 d’ Un món (i un munt!) de Dracs 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 objectes. 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  Drac 
 
El Drac (del llatí draco, i aquest del grec drakon, “escurçó” o “serp”) és una animal mitològic 
que pren moltes formes en vàries cultures de tot el món, amb diferents simbolismes associats. 
 
Però, els dracs existeixen? Hi ha qui diu que els dracs realment van existir i la prova seria que 
es parla d’aquestes criatures en molts llocs distants abans que tinguessin comunicació entre si. 
Però una possible explicació d’aquest fenomen també podria ser l’existència de fòssils de 
dinosaures per tot el món. 
 
Els Dracs poden adoptar diverses formes. Tenen totes les característiques d’animals de terra, 
de mar o d’aire. Per això en trobem amb ales, amb banyes, amb plomes, amb cua de peix, 
d’anguila o fins i tot de dofí, amb la pell semblant a la dels rèptils o a la dels llangardaixos. 
 
Pot ser considerat un animal diví, o un devorador d’homes i de donzelles. Posa a prova els 
herois o els ajuda. Pot ser guardià de la natura o pont cap a un altre món. També pot ser 
l’encarnació de la saviesa, i és clar, vèncer-lo voldria dir acabar amb la criatura més astuta que 
hi pot haver sobre la capa de la terra. 
 
Aquest simbolisme depèn de cada cultura, ja que, per exemple, els dracs xinesos o japonesos 
proporcionen salut i bona sort, mentre que els dracs europeus solen ser generalment dolents. 
Durant l’Època Medieval el cristianisme va donar el paper de pecat als dracs, i és per això que 
els trobem sota els peus de sants i màrtirs representant el triomf de la fe sobre el diable. En 
cultures germàniques solen protegir un tresor que, és clar, haurà de rescatar un valent 
cavaller. Però en l’Amèrica precolombina els dracs són acompanyants dels déus i els ajuden en 
els seus deures com provocar la pluja o fer sortir el sol, i és per això que en trobem 
representacions en molts temples de la zona. I fixem-nos que en països orientals treuen al 
carrer dracs de colors  per celebrar les festes, simbolitzant sort i prosperitat. 
 
Actualment els dracs sembla que s’han tornat a posar de moda. Els trobem en llibres famosos 
entre els nens i nenes, com Harry Potter, o vivint a la Terra Mitja creada per Tolkien. També 
són recurrents en sèries d’animació, com Dragon Ball, i en pel·lícules com El Viatge de Chihiro i 
Godzilla. Són protagonistes de videojocs com en Final Fantasy o la saga de Warcraft, són 
personatges indispensables en els jocs de rol i es converteixen en amics virtuals com a 
Pokémons. 
 
 

Els quatre dracs de la Xina 
 
Aquesta és la història de com quatre dracs van acabar amb la fam d’un poble i de com es van 
formar els quatre grans rius de la Xina. 
Hi trobem el Gran Drac, el Drac Groc, el Drac Negre i el Drac Perla. En l’espectacle, aquests 
dracs són de quatre colors, i aquests colors tenen diferents simbologies: el drac negre està 
relacionat amb les tempestes i l’obscuritat; el groc és símbol de bona sort; el vermell és un 
opositor permanent, que pot ser tan bo com dolent; i el blau anuncia el naixement d’un 
personatge que farà grans gestes. 
 



 

 

 
Aquests dracs viuen al Mar de l’Est, a l’oceà Pacífic, i un cop castigats i enterrats sobre quatre 
muntanyes tornaran cap a aquest mar en forma de riu. Els quatre rius resultants són: el 
Heilongjian o Dragó Negre al nord, el Huanghe o Riu Groc al centre, el Changjiang o Gran Riu 
al sud i el Zhujiang o Perla molt més al sud. El Changjiang és el riu més llarg de Xina i el tercer 
en el món, després del Nil i l’Amazones. 
 
Aquí també hi trobem el dolent del conte, l’Emperador de Jade. És el governant del cel segons 
la mitologia xinesa i té mà sobre tots els aspectes de la vida humana. Els nens anomenen a 
l’Emperador de Jade Avi Celestial. Segons un dels mites de la Creació d’aquesta cultura 
l’Emperador de Jade va crear els éssers humans a partir del fang. Després els va estendre al sol 
perquè s’assequessin, però va començar a ploure i algunes  figures es van deformar. Això 
explicaria l’origen de les malalties i de les malformacions físiques. 
 
També s’explica en aquest contes, una de les llegendes més difoses per la Xina. Diuen que les 
pedres rodones que hi ha als rius no són còdols, sinó ous de dracs. Quan és l'hora que surti un 
petit drac d'aquest ou, es crea una tempesta i el cel s'omple de llamps. Si cau un llampec sobre 
l'ou-pedra, en sortirà un petit drac que marxarà volant i bufant nous vents sobre els camps 
d'arròs. 
 
Objectius del conte: 

 Valorar que les conseqüències de l’incompliment d’una promesa pot repercutir en els 
altres. Aquest objectiu es treballa a partir d’una situació: no sabem si l’emperador de 
Jade no envia la pluja perquè és dolent o perquè és despistat, però tot el poble pateix 
la seva falta de paraula. 
 

 Ser capaç de treballar en equip. Els quatre dracs s’uneixen per aconseguir un objectiu, 
que la gent del poble tingui pluja i per tant menjar. Són capaços d’organitzar-se i així 
aconsegueixen quelcom que potser individualment no haguessin aconseguit. 

 
 
 

L’Hidra de Lerna 
 
En la mitologia grega, l'Hidra de Lerna era un antic i despietat monstre aquàtic amb nou caps i 
amb un alè verinós. 
L’heroi Hèracles era l’encarregat d’acabar amb aquesta fera. Hèracles (segons la mitologia 
grega) o Hèrcules (per a la mitologia romana) era fill del déu Zeus i d’una mortal, i com que va 
ser alletat amb llet divina es va convertir en un noi fort i valent. Li van ser encomanats dotze 
deures per redimir-se dels seus mal actes, i aquests foren els “Els dotze treballs”. 
 
En el segon dels dotze treballs l'heroi havia de matar a l'Hidra de Lerna. Aquesta era una 
enorme serp de nou caps, dels quals només un era mortal, i els altres vuit es duplicaven cada 
cop que es tallaven. Va ser criada per la deessa Hera a les zones pantanoses de Lerna (al 
Peloponès). Era capaç de matar amb el seu alè a qui se li apropés. Hèracles, contenint la 
respiració, va començar a lluitar contra l'Hidra tallant els seus caps amb una espasa. Però cada  
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mitologia_xinesa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lerna
http://ca.wikipedia.org/wiki/Heracles


 

 

 
cop que en tallava un en creixin dos de nous. Davant d’això, va demanar ajuda al seu nebot 
Iolau, que anava cremant les ferides de la bèstia amb una torxa per a evitar que es 
reproduïssin els caps. Aleshores Hèracles li va aconseguir tallar el cap central, el va enterrar 
sota una roca i el va mullar amb la sang venenosa de la Hidra, completant així el seu segon 
treball. 
 
Objectius del conte: 

 Conèixer personatges de la mitologia grega, creadora ancestral de gran quantitat de 
mites i éssers fantàstics que ja formen part de l’inconscient social de la nostra cultura. 

 Valorar la importància de l’enginy per vèncer els obstacles. 
 
 

L’anell dels Nibelungs 
 
Aquesta història és un fragment readaptat d’El Cant dels Nibelungs, una epopeia germànica 
escrita cap a l’any 1200. Els trobadors la va transmetre oralment, i està basada en 
esdeveniments històrics de l'època de les invasions bàrbares. Es tracta d’un mite la literatura 
comparable a Ulisses, per exemple. 
L'argument gira al voltant d'un anell màgic que atorga el poder de dominar el món. Diversos 
personatges mítics es barallen per la possessió de l'anell, encara que en Un Món (i un munt!) 
de Dracs ens hem centrat amb la lluita contra el drac. 
En aquesta història l’heroi és el jove ferrer Sígfrid (victoriós). L’espasa que el farà vencedor és 
la Balmuga, forjada pels Nibelungs, uns nans que viuen a sota terra i que guarden molts 
tresors. 
 
El bruixot que guarda l’anell tan anhelat per Sígfrid i pels seus contrincants és Fàfnir, que es 
converteix en drac per a guardar millor aquest tresor. També hi trobem el personatge que 
explica al protagonista què ha de fer amb la sang del drac. En algunes versions aquest 
personatge és un ocell, un dels protagonistes disfressats o és un home misteriós d’un sol ull. 
Tanaka Teatre ha introduït un personatge que apareix al llarg del Cant dels Nibelungs, l’elf. Els 
elfs són, originàriament, petites criatures antropomorfes i màgiques de la mitologia germànica, 
relacionades amb la natura. Apareixen en diferents cultures del nord d'Europa, com 
l'alemanya, l'escandinava i l'anglosaxona. Acostumen a ser criatures de la mida humana però 
molt més intel·ligents, de pell blanca i poders telepàtics o connexió amb la natura. Hi ha elfs de 
llum, que viuen al cel, i elfs negres o obscurs, que viuen sota terra i que no es distingeixen 
gaire dels nans. A la nostra versió, Sígfrid confon l’elf per un troll. Aquest també és un monstre 
propi de la mitologia escandinava. Els trolls tenen un aspecte antropomorf però són lleigs i 
bruts. Als contes de fades escandinaus els trolls acostumen a venir de nit del bosc on viuen per 
raptar els fills petits. Són éssers plens de pèl que estimen la foscor i l'or, com moltes altres 
criatures del subsòl. 
Brunilda (guerrera bruna) és la donzella, en aquest cas una valquíria. Les valquíries són uns 
dels més importants personatges femenins de la mitologia escandinava. Eren belles, verges i 
guerreres d'una gran fortalesa amb la capacitat de sanar qualsevol ferida i la seva missió 
consistia en recollir les ànimes dels guerrers morts per conduir-les al paradís. En algunes 
llegendes es diu que podien transformar-se en cigne. 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Or
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A mitjans del segle XIX, Richard Wagner es va inspirar en aquesta epopeia per composar i 
escriure la lletra de quatre òperes del Cicle de l’Anell: “L'or del Rin”, “La valquíria”, “Sígfrid” i 
“El capvespre dels déus”. 
L’anell maleït d’El Cant dels Nibelungs recorda el d’”El senyor dels Anells”. Els dos 
comparteixen origen i final, i a la història hi apareixen personatges fantàstics semblants que 
personifiquen el bé i el mal. 
 
Objectius del conte: 

 Valorar la importància de fer les coses ben fetes i que amb paciència podem 
aconseguir el que ens proposem. A l’espectacle es veu com en Sígfrid potser no és el 
prototipus d’heroi que tots coneixem, però amb perseverança i valentia va sortejant 
els entrebancs de la història. 

 Aprendre que l’avarícia no porta enlloc. En bruixot Fàfnir fins i tot es converteix en 
drac per a protegir el tresor, i tants diners i joies no el fan ser més feliç perquè no ho 
comparteix amb ningú. 

 
 
 

El drac del Japó i el jan ken poh 
 
Els dracs japonesos són unes criatures llegendàries d'atributs físics similars als dels dracs 
xinesos i coreans. Tot i així una diferència sobre els dracs xinesos i coreans és que aquests 
posseeixen tres urpes a les potes del darrera en lloc de quatre. Es diu que els dracs japonesos 
volen menys que els occidentals i que, exceptuant-ne alguns, solen ser molt més pacífics i fins i 
tot concedeixen desitjos. 
Es diu que les històries sobre dracs provenen de pescadors que han vist peixos allargats de 
gran mida i com que mai s'ha trobat cap mena d'esquelet sobre aquestes criatures mai han 
sortit d'un sentit mitològic. El drac és una de les quatre bèsties divines de la mitologia 
japonesa, i freqüentment és usat com a emblema d'emperadors o herois. 
Els vilatans del poble de muntanya on passa la història creuen que poden lluitar contra el drac 
amb les seves katanes. La katana és una espasa japonesa llarga i corba que utilitzen els 
guerrers samurais. Però la protagonista d’aquest conte no lluitarà amb aquestes armes. La Lee-
Fú, que en mongol antic vol dir “amant dels dracs”, aconsegueix alliberar el seu poble de la 
terrible bèstia, i també el públic de l’espectacle, amb la brillant idea de jugar al jan ken poh, el 
pedra paper i tisora. 
El jan ken poh es juga a moltes parts del món. Fins i tot a països llunyans del Japó com el Brasil 
i el Perú, té la mateixa nomenclatura o ha derivat a chinchampú o cachipún. Això pot ser degut 
a la forta immigració japonesa que hi va haver a Sud Amèrica o a la emissió per televisió de 
certs programes infantils japonesos. 
Pedra, paper o tisora és un joc de mans en el qual existeixen tres elements. La pedra guanya 
les tisores trencant-la; les tisores guanyen el paper tallant-lo; i el paper guanya la pedra 
embolicant-lo. És utilitzat per decidir quina de les dues persones farà alguna cosa, qui se 
salvarà de fer-la. 
La Lee-fú duu el vestit típic del Japó, el kimono. Es tracta d’una peça de vestir que embolica tot 
el cos i que es subjecta amb una faixa ample anomenada obi. El tall, el color, la tela i la 
decoració varia segons el sexe, l’edat, l’estat conjugal, l’època de l’any i l’ocasió. 
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El drac d’aquesta història és ben peculiar. No sembla gaire dolent i confon els nens amb 
menjar japonès. Porta els bastonets japonesos per menjar-se’ls. Aquests dos utensilis de fusta 
allargats són utilitzats al Japó, Xina, Corea, Vietnam i Tailàndia. Segons la tradició, els hem 
d’agafar amb la mà dreta i amb ell pescarem trossets prèviament tallats. 
Exemples de menjars del Japó que anomena el drac serien sushi, maki i sashimi. En tots ells hi 
ha peix cru, que pot ser tonyina, salmó o orada, entre d’altres. El maki seria un farcell format 
per aquest peix embolicat amb arròs i una alga; el sushi consistiria en una bola d’arròs amb el 
peix cru al damunt; i el sashimi és simplement el peix cru. 
 
Objectius del conte: 

 Valorar la importància de l’enginy per poder superar els entrebancs. La Lee-fú lluita 
contra el drac sense armes. S’empesca un joc d’estratègia i demostra que utilitzant la 
intel·ligència podem arribar més lluny que amb la força. 

 Ser capaç de jugar al Jan ken poh. És un joc d’estratègia simple i per entendre’l cal 
conèixer el concepte de causalitat i conseqüència. 

 
 

El monstre de Banyoles 
 
Aquest conte és ben conegut per molts nens i nenes de Catalunya, però potser molts dels 
nouvinguts no el coneixen. Es tracta d’una història de l’Edat Mitjana, datada al segle VIII. 
El conte es situa a Banyoles, a la comarca del Pla de l’Estany. En aquest cas, el drac 
protagonista viu a les profunditats de estany de Banyoles, que és el més gran de Catalunya. Un 
estany es diferencia del llac, perquè en comptes de nodrir-se d’aigua provinent de rius i 
glaceres, ho fa de l’aigua freàtica, o sigui, la que es troba sota terra i s’acumula en aqüífers. 
El cas del monstre de Banyoles és molt semblant al del Nessie, el monstre del llac Ness, a 
Escòcia. Ningú té proves de l’existència d’aquestes criatures, però moltes persones les 
descriuen de manera molt semblant. Diaris com el Times, en va fer una investigació i va 
publicar dibuixos d’aquesta aparició, i fins i tot, el Museu Britànic i el Parlament es van 
interessar per aquest afer. Posteriorment científics d’arreu en van fer fotografies, i una 
filmació, on es podia veure un animal de nou metres, amb cua de balena i força semblant a un 
Plesiosaure. 
 
Però en el conte el monstre de Banyoles deixarà de ser tan terrible perquè és convençut per 
un monjo francès, un ermità que baixa de les muntanyes. Els ermitans són religiosos que 
s’entreguen a la vida contemplativa i penitent, de manera solitària i dedicats a l’oració. Utilitza 
el seu do de paraula per fer canviar els costums alimentaris del monstre. I és que el drac es 
tornarà vegetarià, i per tant, s’alimentarà només de verdures, fruita, bolets, llegums i cereals, 
deixant de banda la carn i el peix. 
 
El drac d’Escòcia és tan famós que té un museu, s’organitzen sortides per visitar el llac on es 
creu que viu, i és protagonista de vàries pel·lícules. Però el de Banyoles té una cançó ben 
divertida que podeu veure en l’Annex 8. 
 
 
 
 



 

 

 
Objectius del conte: 

 Valorar la importància de parlar per arribar a la solució d’un conflicte. L’ermità xerra 
de manera tranquil·la amb el monstre. Escolta els motius del drac i de manera 
consensuada l’anima per a fer un canvi de dieta. Això suposarà l’alliberació del poble 
sense haver d’usar les armes. 

 Valorar la importància de demanar perdó. Tots ens podem equivocar i podem errar els 
nostres actes. El drac d’aquest conte se n’adona de tot el que ha fet malament i se’n 
penedeix. El poble el perdona i fins i tot, la relació es converteix en beneficiosa per les 
dues parts. 

 Fomentar la importància de fer una dieta equilibrada. Si mengem una mica de tot i 
sobretot força verdures, i alhora fem exercici, ens sentirem molt millor i amb més 
energia per afrontar el dia a dia. 

 
 

Sant Jordi i el Drac 
 
Aquesta és la llegenda més famosa de Catalunya. Sant Jordi és el patró de diverses nacions i 
territoris, entre els quals hi ha Catalunya, Aragó, Portugal, Anglaterra, Rússia, Grècia, Geòrgia, 
Bulgària, Etiòpia, etc. 
Hi ha moltes versions de l’origen del cavaller Sant Jordi. Diu la tradició que Jordi era un soldat 
romà de la Capadòcia (regió de l'Àsia Menor, Turquia) que, per la seva actitud coratjosa, passà 
a formar part de la guàrdia personal de l'emperador Dioclecià. Quan el 303 d.c. Dioclecià 
decretà la persecució dels cristians, Jordi li confessà que era cristià i s'oposà a dur a terme el 
decret, raó per la qual fou torturat i executat. La veneració de Sant Jordi, convertit de seguida 
en màrtir de les esglésies cristianes orientals, s'estengué per l'occident europeu; igual passà 
amb la llegenda que atribuí al cavaller Sant Jordi la mort d'un drac esfereïdor per alliberar una 
princesa. La tradició catalana situa aquesta llegenda entorn de la vila de Montblanc (Conca de 
Barberà). 
 
Una altra versió de la seva popularitat l’escriu Joan Amades al Costumari Català. El fet que Sant 
Jordi sigui el patró dels cavallers es deu a l'ajut que va donar el sant al rei Pere I d'Aragó l'any 
1096. Segons s'explica, el rei va guanyar una batalla contra els sarraïns després que aquest 
invoqués el sant. Per agrair la gesta, el rei va nomenar-lo no només patró de la cavalleria sinó 
també de la noblesa catalana. 
El culte a Sant Jordi, el nom del qual en grec, Georgios, significa pagès, es va estendre 
ràpidament per tot l’Orient i es va fixar la data de celebració el 23 d’abril. En escaure aquesta 
data enmig de la primavera i pel significat del seu nom, va fer que esdevingués un sant 
protector de les collites. 
 
La festa es va començar a celebrar fa molts anys i a Catalunya coincidia des del segle XV amb la 
fira de roses que es feia al pati del Palau de la Generalitat i on s’hi acostaven els enamorats 
(d’aquí també el significat del dia). Des del 1926, la festivitat de Sant Jordi coincideix amb el 
Dia del Llibre, que en el seu origen era destinat a commemorar la data de la mort de Miguel de 
Cervantes i que ha arrelat fortament al nostre país. I és per això que aquest dia trobem roses i 
llibres a tot arreu. Segons la tradició, els nois regalen roses a les noies, i aquestes els regalen 
un llibre. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aragó
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anglaterra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rússia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Grècia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Geòrgia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bulgària
http://ca.wikipedia.org/wiki/Etiòpia
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/saints/george_2.shtml
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/historia/finis.htm
http://www.festes.org/articles.php?id=45
http://www.tinet.org/~stjordi/present.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Amades
http://ca.wikipedia.org/wiki/Costumari_Català
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_I_d%27Aragó
http://ca.wikipedia.org/wiki/1096
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sarraí


 

 

 
En aquest cas s’explica el conte amb un final feliç. Però hi ha versions que diuen que, tot i que 
el rei volia casar la filla amb el valent cavaller, Sant Jordi va excusar-se assegurant que havia 
obrat després d’una revelació divina, sota protecció divina i per manament diví; per tant, no 
havia fet res per ell mateix ni mereixia cap premi. Va recomanar a tothom que fossin bons 
cristians i va desaparèixer misteriosament per on havia vingut. En fi, que va rebutjar la mà de 
la princesa amb l’elegància d’un mestre de l’oratòria. 
Sant Jordi va engalanat com han d’anar els cavallers. Les armadures que duien protegien el 
cap, el cos i les extremitats i podien pesar entre 25 i 30 quilos. Estaven construïdes amb 
plaques d’acer unides entre si amb ganxos i claus, i després les adornaven amb els emblemes 
distintius de cadascú. Sota l’armadura portaven una malla feta també de teixit d’acer, i 
complementaven el vestuari amb una espasa, llança, escut, etc. 
L’escut d’armes de la Creu de Sant Jordi, vermella sobre fons blanc, es feu famosa a l’època de 
les croades (s.XI-XIII), i el començaren a portar l’orde encarregat de protegir els pelegrins que 
acudien als llocs sants de la tradició cristiana. La Creu de Sant Jordi figura a les banderes de 
països com Anglaterra i Geòrgia, que tenen el sant de la Capadòcia per patró, com també l'hi 
tenen Catalunya, l'Aragó, Baviera, Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Etiòpia, Grècia, Lituània, 
Portugal, Rússia... 
 
Objectius del conte: 

 Fomentar els contes d’arrel tradicional i la cultura del nostre país. La llegenda de Sant 
Jordi s’explica de manera distesa ja que és molt coneguda entre el públic. Alhora se li 
dóna una visió diferent i més moderna. 

 Aprendre a reconstruir una història entre tots. L’Àurea i la Ginebra necessiten l’ajut del 
públic per a tirar endavant l’explicació de la llegenda. 

 
 

La llibreria màgica 
 
Totes aquests contes sorgeixen d’una llibreria màgica. Tal i com diu una de les dues princeses 
protagonistes, “agafis el llibre que agafis, sempre llegiràs allò que tinguis ganes de llegir”. I no 
només en surten llibres com els que estem acostumats a veure. La història de L’hidra de Lerna 
està escrita sobre una taula de pedra, tal i com es feia en aquella època; i a partir d’un pergamí 
comença la fabulosa llegenda de L’anell dels Nibelungs. 
La lectura permet fer volar la imaginació, i la llibreria d’aquest espectacles n’és una metàfora. 
D’ella també en surten coses inesperades com els diferents personatges dels contes, i objectes 
com una espasa, un mocador, barrets o el mateix drac de Sant Jordi. 
Tanaka Teatre intenta a través d’Un Món (i un munt!) de Dracs fomentar la lectura entre els 
seus petits espectadors.  
 
Els objectius són: 

 Promoure el gust per la lectura entre els infants des que comencen a llegir fins a l’edat 
adulta. 

 Ajudar a formar ciutadans culturalment actius, compromesos amb el seu entorn i amb 
una visió més àmplia del món. 

 Fomentar l’hàbit  de llegir i engrescar-los a seguir. 

 

 

http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8903084/docs/stjordi7.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/England#External_links
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gg.html


 

 

 

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 Un Món (i un munt!) de Dracs 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. 

 Preguntar quins dracs coneixen i on els han vist. 

 Preguntar si coneixen la llegenda del Monstre de Banyoles i la de Sant Jordi.  
 
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 contes s’han explicat i quins personatges hi sortien? 
 

 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 fan els quatre dracs de la Xina per acabar amb la fam del poble? Com venç el drac 
la petita Lee-fú? Què aprèn el monstre de Banyoles? 

 

 D’on sorgeixen els contes que s’expliquen a l’espectacle? Tens una llibreria a casa amb 
llibres? T’agrada llegir? Ho fas sovint? I els de casa, també llegeixen? Coneixes la 
Biblioteca del teu barri o poble? Hi vas sovint? Quins llibres o contes són els que més 
t’agraden? 

 

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

 

 Com són les princeses de l’espectacle? En què es diferencien l’Àurea i la Ginebra? 
Creus que les princeses evolucionen al llarg de l’obra?  



 

 

 

 Per què l’Emperador de Jade no envia la pluja? Com reaccionen els quatre dracs?  
 

 Com s’ho fa en Sígfrid per vèncer el Drac Fàfnir? Quins són els passos que ha de seguir 
per protegir-se de les seves flames? 

 

 Saps les diferències entre un elf i un troll? Els dos són propis de la mitologia 
escandinava, però també hi ha d’altres cultures que tenen personatges semblants; els 
coneixes? 

 

 Recordes què significa Lee-fú?  
 

 Què treu de la caixa la Lee-fú? Què és i com es diu? 
 

 Com és el drac de Banyoles? 
 

 Què li diu l’ermità al monstre perquè deixi de menjar-se els bestiar i els humans de 
Banyoles? 

 

 Sabies que la Llegenda de Sant Jordi té diferents orígens? 
 

 L’escut d’armes de Sant Jordi és una creu vermella sobre fons blanc. On has vist 
aquesta bandera? Sabies que la trobem a banderes de molts països?  

 

 Parleu de la tradició de la rosa i del llibre, i dels seus orígens. 
 
 
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 princeses expliquen moltes històries, de les qual tres passen en països llunyans: 
Xina, Japó i els països escandinaus. Presenteu als infants un mapa del món i situeu on 
som nosaltres i els països dels contes (Annex 2). També podeu localitzar-hi Banyoles i 
Montblanc. Pinteu-los si us ve de gust! 

 

 Al conte de la Xina, hi surten quatre dracs de diferents colors. Pinteu el drac de l’Annex 
4 al vostre gust.  

 

 També t’animem a dibuixar el teu propi drac. Com seria? Pensa si vola, si neda, si treu 
foc pels queixals, si menja carn, si té pèl o escates, si és bo o dolent. 

 

 El monstre de Banyoles no tastava gens les verdures, però al final es va fer vegetarià. 
Però has de saber que s’ha de menjar de tot. Quins aliments menges per esmorzar, per 
dinar i per sopar? Podeu fer-ne una llista i classificar-los en dos conjunts, segons sigui 
d’origen vegetal o d’origen animal. 

 

 Les princeses descobreixen moltes històries a través de la llibreria màgica. Aquestes 
passen a països molt diferents. Us atreviu a dibuixar entre tots un mural d’un dels 
paisatges que heu imaginat durant l’espectacle? Podria ser un arrossar o la muralla 
xinesa, un paisatge d’alta muntanya del Japó o un port gèlid d’Escandinàvia, per 
exemple! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Primària: Cicle Inicial de 6 a 8 anys 
 

 Les princeses expliquen moltes històries, de les qual tres passen en països llunyans: 
Xina, Japó i els països escandinaus. Presenteu als infants un mapa del món i situeu on 
som nosaltres i els països dels contes (Annex 2). També podeu localitzar-hi Banyoles i 
Montblanc. Pinteu-los si us ve de gust! 

 

 Al conte de la Xina, hi surten quatre dracs de diferents colors. Pinteu el drac de l’Annex 
4 al vostre gust.  

 

 També t’animem a dibuixar el teu propi drac. Com seria? Pensa si vola, si neda, si treu 
foc pels queixals, si menja carn, si té pèl o escates, si és bo o dolent... 

 

 Tots els dracs de les històries són iguals? Comenteu les diferències, en què 
s’assemblen i en què es diferencien. Són bons o dolents? Parleu de com varien el dracs 
segons la cultura d’on provenen. 

 

 La Lee-fú venç el drac jugant al jan ken poh. Nosaltres aquí el coneixem com pedra, 
paper i tisores. Repasseu les regles d’aquest joc (Annex 6) i feu un torneig a classe. El 
que arriba abans als tres punts, és el que guanya. Sapigueu que si es fa molt 
repetidament podeu arribar a reconèixer la tàctica no aleatòria de l'oponent. 

 

 El monstre de Banyoles no tastava gens les verdures, però al final es va fer vegetarià. 
Però has de saber que s’ha de menjar de tot. Quins aliments menges per esmorzar, per 
dinar i per sopar? Podeu fer-ne una llista i classificar-los segons el seu origen. A l’Annex 
8 et facilitem un esquema i un dibuix perquè coneguis quins aliments cal consumir i en 
quina quantitat. 

 

 Aquesta és la teva oportunitat d’aprendre una cançó nova i divertida com la del 
Monstre de Banyoles. En tens la lletra a l’Annex 9. I no dubtis en fer-te-la teva com ho 
fan les princeses; així que la pots cantar en qualsevol estil i fins i tot rapejar-la. 

 

 Sant Jordi regala una rosa a la princesa Ginebra. Fes-ne una amb les teves pròpies 
mans seguint les instruccions que t’adjuntem a l’Annex 10. 

 

 Les princeses descobreixen moltes històries a través de la llibreria màgica. Aquestes 
passen a països molt diferents. Us atreviu a dibuixar entre tots un mural d’un dels 
paisatges que heu imaginat durant l’espectacle? Podria ser un arrossar o la muralla 
xinesa, un paisatge d’alta muntanya del Japó o un port gèlid d’Escandinàvia, per 
exemple! 

  
 
 
 
 

 



 

 

 
Primària: Cicle Mitjà de 8 a 10 anys 
 

 Les princeses expliquen moltes històries, de les qual tres passen en països llunyans. 
Recordes quins són? Situeu-los i pinteu-los en un mapa mundi (Annex 2). A quins 
continents pertanyen? Quins països els envolten? També podeu localitzar Banyoles i 
Montblanc al mapa mundi i després al de Catalunya (Annex 3), senyalant a quina 
comarca i a quina província pertanyen. Pinteu-ho si us ve de gust! 

 

 A cada conte de l’espectacle surten molts personatges i elements o paraules pròpies 
del país on passen les històries. Sabries unir-los al país d’origen o al conte al qual 
pertanyen? Les paraules són: espasa Balmunga, pedra gravada, pergamí, maki, sushi i 
sashimi, kimono, emperador de Jade, escut, jan ken poh, monjo francès, els 4 dracs, 
rosa, encens, hidra de Lerna, anell amb inscripció, creu vermella sobre fons blanc, elf, 
bastonets per menjar. Trobareu l’exercici i les respostes a l’Annex 5.  

 

 Dibuixa el teu propi drac. Com seria? Pensa si vola, si neda, si treu foc pels queixals, si 
menja carn, si té pèl o escates, si és bo o dolent... 

 

 Tots els dracs de les històries són iguals? Comenteu les diferències, en què 
s’assemblen i en què es diferencien. Són bons o dolents? Parleu de com varien el dracs 
segons la cultura d’on provenen. 

 

 La Lee-fú venç el drac jugant al jan ken poh. Nosaltres aquí el coneixem com pedra, 
paper i tisores. Repasseu les regles d’aquest joc (Annex 6) i feu un torneig a classe. El 
que arriba abans als tres punts, és el que guanya. Sapigueu que si es fa molt 
repetidament podeu arribar a reconèixer la tàctica no aleatòria de l'oponent. 

 

 El drac del conte del Japó apareix a escena amb els bastonets de menjar. Segur que els 
heu vist alguna vegada, en restaurants xinesos o japonesos, però també s’utilitzen a 
Corea, Vietnam o Tailàndia. Proveu d’agafar petits objectes amb dos bastonets de 
fusta de la mateixa mida i segur que a base de practicar ho trobareu tan còmode com 
menjar amb els coberts. Teniu les instruccions a l’Annex 7. 

 

 El monstre de Banyoles no tastava gens les verdures, però al final es va fer vegetarià. 
De totes maneres has de saber que s’ha de menjar de tot. Quins aliments menges per 
esmorzar, per dinar i per sopar? Podeu fer-ne una llista i classificar-los segons el seu 
origen. A l’Annex 8 et facilitem un esquema i un dibuix perquè coneguis quins aliments 
cal consumir i en quina quantitat. 

 

 Aquesta és la teva oportunitat d’aprendre una cançó nova i divertida com la del 
Monstre de Banyoles. En tens la lletra a l’Annex 9. I no dubtis en fer-te-la teva com ho 
fan les princeses; així que la pots cantar en qualsevol estil i fins i tot rapejar-la. 

 

 Sant Jordi regala una rosa a la princesa Ginebra. Fes-ne una amb les teves pròpies 
mans seguint les instruccions que t’adjuntem a l’Annex 10. 
 



 

 

 
 

 A Un Món (i un munt!) de Dracs es mostren diferents maneres de vèncer els dracs. 
Recordes com es guanyen als dracs en cada conte? Potser pensaves que només es 
podien guanyar lluitant, però hi ha infinites formes, i a més a més, n’hi ha de més 
pacífiques. Us proposem que busqueu algun possible problema que hagi sorgit a 
l’escola (a l’hora de treballar en grup, en intentar ser puntuals o respectar el silenci a 
classe, o diferències entre els companys de classe) i intenteu solucionar-lo de manera 
creativa. Podeu fer una pluja d’idees, escollir les millors o fer-ne de noves a partir de 
les que heu citat. Aquesta és la millor manera d’encarar els problemes i ens hem 
d’acostumar a trobar solucions que siguin bones per tots; així doncs caldria començar 
a exercitar-ho. 

 

 Les princeses descobreixen moltes històries a través de la llibreria màgica. Podeu 
buscar fotografies de revistes on s’hi vegin paisatges  d’altres països o molt diferents 
del lloc on viviu, i entre tots podem fer un mural per penjar-lo a classe. 

 
 

Primària: Cicle Superior de 10 a 12 anys 
 

 Les princeses expliquen moltes històries, de les qual tres passen en països llunyans. 
Recordes quins són? Situeu-los i pinteu-los en un mapa mundi (Annex 2). A quins 
continents pertanyen? Quins països els envolten? També podeu localitzar Banyoles i 
Montblanc al mapa mundi i després al de Catalunya (Annex 3), senyalant a quina 
comarca i a quina província pertanyen. Pinteu-ho si us ve de gust! 

 

 A cada conte de l’espectacle surten molts personatges i elements o paraules pròpies 
del país on passen les històries. Sabries unir-los al país d’origen o al conte al qual 
pertanyen? Les paraules són: espasa Balmunga, pedra gravada, pergamí, maki, sushi i 
sashimi, kimono, emperador de Jade, escut, jan ken poh, monjo francès, els 4 dracs, 
rosa, encens, hidra de Lerna, anell amb inscripció, creu vermella sobre fons blanc, elf, 
bastonets per menjar. Trobareu l’exercici i les respostes a l’Annex 5.  

 

 Dibuixa el teu propi drac. Com seria? Pensa si vola, si neda, si treu foc pels queixals, si 
menja carn, si té pèl o escates, si és bo o dolent... 

 

 Tots els dracs de les històries són iguals? Comenteu les diferències, en què 
s’assemblen i en què es diferencien. Són bons o dolents? Parleu de com varien el dracs 
segons la cultura d’on provenen. 

 

 La mitologia escandinava conté històries i personatges que potser coneixeu a través de 
llibres o del cinema. Es tracta de creences que conformaven la religió precristiana de 
pobles com Noruega, Suècia, Finlàndia i Dinamarca (Annex 11). Aquests països, encara 
mantenen algunes d’aquestes tradicions, com també la nostra cultura. Un exemple 
podria ser la celebració de Sant Joan. Busca entre les nostres tradicions les que tenen 
origen precristià o pagà, i te n’adonaràs que una cultura es forma a partir de moltes 
influències i durant molts anys.  

 



 

 

 

 La Lee-fú venç el drac jugant al jan ken poh. Nosaltres aquí el coneixem com pedra, 
paper i tisores. Repasseu les regles d’aquest joc (Annex 6) i feu un torneig a classe. El 
que arriba abans als tres punts, és el que guanya. Sapigueu que si es fa molt 
repetidament podeu arribar a reconèixer la tàctica no aleatòria de l'oponent. 

 

 El drac del conte del Japó apareix a escena amb els bastonets de menjar. Segur que els 
heu vist alguna vegada, en restaurants xinesos o japonesos, però també s’utilitzen a 
Corea, Vietnam o Tailàndia. Proveu d’agafar petits objectes amb dos bastonets de 
fusta de la mateixa mida i segur que a base de practicar ho trobareu tan còmode com 
menjar amb els coberts. Teniu les instruccions a l’Annex 7. 

 

 El monstre de Banyoles no tastava gens les verdures, però al final es va fer vegetarià. 
De totes maneres has de saber que s’ha de menjar de tot, pensa que nosaltres som 
animals omnívors! Quins aliments menges per esmorzar, per dinar i per sopar? Podeu 
fer-ne una llista i classificar-los segons el seu origen. A l’Annex 8 et facilitem un 
esquema i un dibuix perquè coneguis quins aliments cal consumir i en quina quantitat.  

 

 Aquesta és la teva oportunitat d’aprendre una cançó nova i divertida com la del 
Monstre de Banyoles. En tens la lletra a l’Annex 9. I no dubtis en fer-te-la teva com ho 
fan les princeses; així que la pots cantar en qualsevol estil i fins i tot rapejar-la. 

 

 Sant Jordi regala una rosa a la princesa Ginebra. Fes-ne una amb les teves pròpies 
mans seguint les instruccions que t’adjuntem a l’Annex 10. 

 

 A Un Món (i un munt!) de Dracs es mostren diferents maneres de vèncer els dracs. 
Recordes com es guanyen als dracs en cada conte? Potser pensaves que només es 
podien guanyar lluitant, però hi ha infinites formes, i a més a més, n’hi ha de més 
pacífiques. Us proposem que busqueu algun possible problema que hagi sorgit a 
l’escola (a l’hora de treballar en grup, en intentar ser puntuals o respectar el silenci a 
classe, o diferències entre els companys de classe) i intenteu solucionar-lo de manera 
creativa. Podeu fer una pluja d’idees, escollir les millors o fer-ne de noves a partir de 
les que heu citat. Aquesta és la millor manera d’encarar els problemes i ens hem 
d’acostumar a trobar solucions que siguin bones per tots; així doncs caldria començar 
a exercitar-ho. 

 

 Les princeses descobreixen moltes històries de països llunyans a través de la llibreria 
màgica. Podeu buscar fotografies de revistes on s’hi vegin paisatges  d’altres països o 
molt diferents del lloc on viviu, i entre tots podem fer un mural per penjar-lo a classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXOS 
Annex 1. Nens del món 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Annex 2. Mapa del món 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
Annex 3. Mapa de Catalunya 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Annex 4. Drac de la Xina 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annex 5. Relaciona 

 
Relaciona els objectes, els personatges, els menjars o les expressions amb el país d’on 
provenen. 
 
espasa Balmunga                                                                   
 
pedra gravada                                                                               
                                                                                          
pergamí                                                                
                                                                                             
maki, sushi i sashimi                                                            Països escandinaus                                                                                                     
                                                                                          
kimono 
 
escut                                                                                       Japó 
 
emperador de Jade 
                                                                                         
jan ken poh                                                                           Grècia 
 
hidra de Lerna                                 
 
anell amb inscripció                                                            Catalunya 
 
monjo francès  
 
els 4 dracs                                                                              Xina 
 
bastonets per menjar 
 
rosa                                                                                     
 
encens 
 
creu vermella sobre fons blanc                                                                 
 
elf                                                                                      
 
                                                                                  
Solució: 
Països escandinaus: espasa Balmunga, pergamí, anell amb inscripció, elf. 
Japó: maki, sushi i sashimi, bastonets per menjar, jan ken poh, kimono. 
Grècia: Hidra de Lerna, pedra gravada. 
Catalunya: escut, monjo francès, rosa, creu vermella sobre fons blanc. 
Xina: els 4 dracs, encens, emperador de Jade. 



 

 

 

Annex 6. El jan ken poh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes són les tres posicions de les mans per a jugar al pedra, paper i tisora. Les regles són 
ben senzilles: 

 La pedra guanya les tisores trencant-les. 

 Les tisores guanyen el paper tallant-lo. 

 El paper guanya la pedra embolicant-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annex 7. Menjar amb els bastonets japonesos 
 
A continuació us expliquem les instruccions de com fer servir els bastonets per a menjar. No us 
desespereu, cal pràctica! 
 

1. Poseu un bastonets entre el palmell de la mà dreta i el polze. Alhora heu d’utilitzar 
l’anular per a subjectar el bastonet per la part de sota. El bastonet ha de quedar 
immòbil i estable. 

2. L’altre bastonet l’heu de subjectar amb els dits polze, índex i cor. Les puntes dels 
bastonets han d’estar alineats., sinó serà difícil subjectar els aliments.  

3. Haureu de moure el bastó superior cap a dalt i cap avall, cap al que tingueu a la part 
inferior. Amb aquest moviment podreu agafar el menjar 

 

Amb una mica de pràctica, els dos bastonets actuen com un parell de pinces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annex 8. Els aliments 
 
Us presentem la Piràmide dels aliments. En ella veiem representats els diferents grups 
d’aliments i la importància quantitativa que han de tenir a la nostra alimentació segons la 
mida que ocupen a la piràmide. Així veiem que a la base hi hauria d’haver els aliments 
vegetals de tot tipus complementats amb quantitats adequades de làctics, carns, olis i greixos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aliments d’origen vegetal: 

  
Hortalisses. Tomàquet, pastanaga, enciam,...  
Llegums. Mongetes, faves, pèsols,...  
Fruita seca. Avellanes, nous, ametlles,… 
Olis. D’oliva, de gira-sol,...  
Farines. De blat, de sègol  

  
Aliments d’origen animal: 

  
Carn. De vedella, xai, cavall,... 
Ous. De gallina, de guatlla,...  
Llet, formatges i derivats. De vaca, de cabra,...  

Nosaltres, els éssers humans som animals omnívors. Això vol dir que tenim el sistema digestiu 
preparat per digerir tant carn com vegetals, i per tant, que hem de menjar de tot però de 
manera equilibrada. 

Els animals herbívors s’alimenten principalment de plantes y fruites y els carnívors ho fan 
d’altres animals. Aquesta classificació alhora és molt més específica. 

 



 

 

 

Annex 9. El Monstre de Banyoles  
 

Ens ho diu la història 
d’un vell poble, 
que hi habitava un monstre, 
fa molts anys, 
diuen que treia foc per les orelles 
i per la boca, pel nas 
i pels queixals. 
 
És el mon, mon, 
el monstre de Banyoles 
que men, men, men, 
que menjava persones, 
oh, i tant! 
És el mon, mon, 
el monstre de Banyoles, 
una per dia sense 
fer terrabastall. 

Com veureu, tenia tanta gana  
que s’empassava els bous de tres en tres  
i els cavallers que amb ell volien brega  
se’ls empassava com qui no menja res. 

 
I la gent de tota la contrada 
un tracte, amb gràcia, amb ell varen signar, 
donant-li cols, patates i albergínies 
perquè aquell monstre es tornés vegetarià. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annex 10. La rosa de Sant Jordi 
 
Fes una rosa ben bonica per regalar-la a qui prefereixis. Tan és si ets noi o noia, i a qui la 
vulguis donar. I recorda que no cal que sigui Sant Jordi per a fer un regal a qui més t’estimes! 
 
Necessitarem el següent material: 

 Un llapis, o un bastonet de fusta. 

 Paper de seda vermell. 

 Paper de seda verd. 

 Tisores 

 Cinta adhesiva transparent. 

 Cinta adhesiva verda. 
 
I ara segueix les instruccions: 

 Talla tires d'uns 4 dits d'amplada de paper de seda vermell. En aquest retall fes-hi plecs 
d’uns 3 centímetres com si fos un acordió.  

 Un dels dos costats retalla’l fent punt rodó.  

 Ja el pots desplegar i embolicar al voltant del llapis donant-li forma de flor.  

 Ho enganxarem amb cinta adhesiva transparent.  

 Per fer el calze seguirem el mateix procés que per fer la corol·la però amb el paper 
verd més estret i tallant la part de dalt un cop doblegat en punxes.  

 Perquè quedi més acabat, tapa la cinta adhesiva transparent amb cinta adhesiva 
verda.  

 Pots guarnir la rosa amb un paper decoratiu i lligar-hi una cinta amb la senyera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annex 11. La mitologia escandinava 
 
La mitologia escandinava o nòrdica engloba la religió, les creences i les llegendes dels pobles 
escandinaus (Noruega, Suècia, Finlàndia i Dinamarca). S’ha transmès oralment en forma de 
poesia i nosaltres la coneixem gràcies als textos medievals que es van fer ja en època de la 
cristianització de la zona. Aquestes creences, però, van durar molt temps, i en àrees rurals 
algunes tradicions encara es mantenen avui dia.  
En la mitologia nòrdica el món és representat com un disc pla. Aquest disc està situat a les 
branques d’un arbre que sosté nou móns. A les arrels d’aquest arbre hi habita un drac i a la 
branca més alta, una àguila que vigila els móns. Alhora hi trobem un falcó que els vigila i un 
esquirol que corre amunt i avall donant falses notícies tan al drac i com a l’àguila, per 
enfrontar-los. La residència dels deus està al centre del disc, i només s’hi pot arribar caminant 
per l’arc de sant Martí. 
A continuació esmentem certs personatges d’aquesta mitologia, que com a religió politeista 
conte un grapat de deus: 

Els pobles nòrdics adoraven dos classes de deus. A la residència dels déus hi ha els Æsir i les 
Asynjur (deeses). Odín, n’és el més noble i el més important. Altres serien Thor, deu de la 
força, que duu guants de ferro i un cinturó màgic. Baldr, és el deu de la bellesa i la gentilesa; 
Tyr del combat; Bragi de la saviesa i l’eloqüència; Heimdall, el guardià dels deus; etc. 

Entre les deesses o Asynjur del panteó nòrdic es troba Frigg, esposa d’Odín, la vident; Eir, la 
sanadora; Sjöfn, que condueix els pensaments dels homes cap a l’amor; Var, deessa dels 
juraments; etc. 

La segona classe són els Vanir, deus del mar, del vent, dels boscos i de les forces de la natura. 

També hi ha altres criatures: 

Els gegants o Jotus: perillosos per l’home. Monstruosos i enormes, encara que també savis. 
Són comparables als de la mitologia grega. 

Les nornes viuen a les arrels de l’arbres que hem esmentat i teixeixen el destí dels homes.  

Les valquíries són filles d’Odín. Són belles, verges i guerreres d'una gran fortalesa amb la 
capacitat de sanar qualsevol ferida i la seva missió consisteix en recollir les ànimes dels 
guerrers morts per conduir-les al paradís. Els nans viuen sota terra i s’ocupen de les mines i la 
metal·lúrgia. Poden forjar armes màgiques pels herois i objectes poderosos pels deus. 

D’elfs n’hi ha de dos tipus, els que viuen a la llum, i els que viuen en la foscor. Acostumen a ser 
criatures de la mida humana però molt més intel·ligents, de pell blanca i poders telepàtics o 
connexió amb la natura.  

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asynjur
http://es.wikipedia.org/wiki/Odín
http://es.wikipedia.org/wiki/Thor
http://es.wikipedia.org/wiki/Baldr
http://es.wikipedia.org/wiki/Tyr
http://es.wikipedia.org/wiki/Bragi
http://es.wikipedia.org/wiki/Heimdall
http://es.wikipedia.org/wiki/Ásynjur
http://es.wikipedia.org/wiki/Frigg
http://es.wikipedia.org/wiki/Eir
http://es.wikipedia.org/wiki/Sjöfn
http://es.wikipedia.org/wiki/Var_(mitología)
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