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Introducció  
a les Petites crítiques 
Les Petites crítiques són un material 
d’acompanyament que vol apropar la noció 
de la crítica teatral als infants, no per formar 
crítics professionals sinó perquè les eines 
que fa servir la crítica fomenten una actitud 
activa de l’espectador que ens sembla 
imprescindible d’incentivar. Despertar  
el sentit crític permet mirar món  
d’una altra manera, més enllà del teatre. 
Ajuda a qüestionar-se les coses, a  
entendre la complexitat i la confrontació 
d’idees. També és un exercici per (re)
pensar l’obra, tornar a l’experiència des 
de l’anàlisi fent l’acció de rememorar allò 
viscut. Per aconseguir-ho, els dossiers de 
Petites crítiques relacionen els espectacles 
programats amb determinats aspectes  
del llenguatge escènic.
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RAVE

Resum de l’argument
De vegades, com que portem a la motxilla un paraigua o una capelina, ens 
importa un rave si plou o fa sol, si les bruixes es pentinen. Tant se’ns en dona 
naps com cols que el cel sigui rogent o que una flor no faci estiu quan tenim 
on aixoplugar-nos i una bona estufa o algun ventilador per aclimatar-nos. Però 
resulta que la primavera la sang altera i sovint prenem el rave per les fulles quan 
pensem que el món gira al voltant nostre sense incloure’ns en els seus cicles. I és 
que la vida és una festa sense treva en la qual no deixen de ballar el mar amb la 
lluna, els núvols amb els tubercles, les tempestes amb les flors, els ocells amb els 
peixos, les gebrades amb els còdols, els turons amb les criatures.

Un ritual participatiu sobre el cicle de la vida conduït per un rave, una paleontòloga 
i una ratapenada DJ on els infants, per aixoplugar-se d’una tempesta, trobaran 
refugi en una cova plena de meravelles, i descobriran la màgia de les entranyes 
d’un escenari. 

Treball amb l’espectacle
Amb aquest espectacle volem parlar de la màgia del teatre relacionada amb la 
maquinària escènica i l’artesania teatral. En aquest cas també volem reflexionar 
sobre el concepte d’evolució a partir de diferents aspectes presents en l’espectacle: 
l’evolució del llenguatge, de l’escenografia, la musical, la de la vida... Per això 
trobareu en aquest dossier un recull de lèxic relacionat específicament amb aquests 
i d’altres aspectes de l’espectacle. Hi ha també una sèrie de preguntes i propostes 
de treball perquè pugueu fer-ne reflexió i valoració amb l’alumnat més enllà de la 
primera impressió –el m’agrada/no m’agrada, i recollir-les en una proposta creativa 
per als infants, o per crear-vos les vostres pròpies propostes. 

Tornar a l’índex
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Lèxic relacionat  
amb l’espectacle
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Cendra
La cendra és el residu de pols d’un foc i està formada per partícules minerals. 
Per les seves propietats desinfectants ha estat considerada un instrument de 
purificació en moltes cultures.

En la mitologia grega, l’au Fènix és un ocell llegendari que reneix sempre de les 
cendres del seu predecessor. És a dir, l’au Fènix sempre mor, però de les seves 
cendres sempre en neix un altre Fènix. Les cendres de l’au Fènix simbolitzen així 
la renovació de la vida, el sol, el temps, la resurrecció... i per tant la vida cíclica i la 
idea que de la mort sempre es torna vida. 

Cova
L’espectacle convida els infants a entrar a dins d’una cova. Tothom sap que una 
cova és un cavitat natural que serveix tant a les bèsties com als humans per 
protegir-se. A la prehistòria, la gent vivia en coves i en són testimoni les pintures 
rupestres que s’hi han conservat. L’equip artístic de RAVE ha trobat inspiració per 
crear la seva cova en el documental Cave of Forgotten Dreams de Werner Herzog 
(2010). Aquí podeu veure’n algunes imatges: 
https://www.youtube.com/watch?v=WClGJAOzKJg

Tot i que siguin un espai de protecció, les coves són alhora un espai d’amenaça on 
s’amaguen els dracs als contes infantils i els ratpenats en la natura. Els espais de 
les coves, foscos i profunds, també estan relacionats amb el ventre de la balena, a 
l’interior del qual Pinotxo i Jonàs viuen una transformació vital. 

Eco
El personatge de la DJ de la cova és una ratapenada anomenada Eco. 

L’eco és un fenomen acústic pel qual es repeteix un so o una paraula. Es produeix 
quan una ona sonora es reflecteix en una superfície i torna cap al seu emissor.  
Es podria dir que aquest ressò és similar al que es produeix quan la llum rebota  
en un mirall. Si en aquest retorn el so ha estat deformat ja no s’anomena eco  
sinó reverberació. 

En la mitologia grega, Eco era una nimfa de la muntanya que s’encarregava de 
distreure la deessa Hera amb paraules perquè Zeus, el seu marit, no fos descobert 
quan flirtejava amb altres nimfes. Quan Hera la va descobrir, la va condemnar a 
repetir l’última paraula que digués la persona amb qui estigués mantenint una 
conversa. Incapaç de prendre la iniciativa en una conversa i limitada a repetir les 
paraules alienes, Eco es va haver de recloure en una cova. 

La paraula eco prové doncs del grec i significa casa. És l’origen de la paraula 
ecologia, que etimològicament significa habitatge o medi ambient. L’eco se sol 
produir quan som en una habitació buida, si cridem pel forat d’un pou, en una vall 
o en una cova.
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Per produir l’efecte d’eco en teatre es fa servir el delay. És un efecte de so  
que consisteix en multiplicar i retardar un so. Es fa mitjançant un aparell  
anomenat multiefectes. 

Escenògraf/a
La Sílvia Delagneau, la creadora i directora de RAVE, és escenògrafa de formació. 
L’escenògraf és qui s’encarrega del disseny de l’escenografia. L’escenari 
o espai escènic, d’entrada, és un espai buit, però es pot transformar amb 
objectes, mobles, llums, ombres, elements físics (aigua, fum...). Fent això creem 
l’escenografia, el lloc on passa l’acció de l’obra. L’escenografia pot recrear 
la realitat de manera realista, o bé simbòlica o poètica. En teatre hi ha moltes 
maneres de representar: amb llum, fum i so podem arribar a veure el foc!

Estacions
RAVE recrea diversos fenòmens meteorològics mitjançant la tramoia i la maquinària 
del teatre, i ens convida al llarg de l’espectacle a fer un viatge pel cicle del temps. 

Les estacions –o els temps de l’any– són els períodes en què les condicions 
climàtiques es mantenen en una regió determinada. Les regions temperades i 
subpolars tenen quatre estacions reconegudes d’una durada aproximada de tres 
mesos cadascuna (l’hivern, la primavera, l’estiu i la tardor). Les regions càlides 
tenen dues estacions (la humida i la seca), i en algunes regions tropicals en tenen 
tres (la humida, la seca i la freda o suau).

En la nostra regió, les estacions tenen l’inici i el final en els solsticis d’hivern i estiu  
i el equinoccis de primavera i tardor. 

La causa de les estacions és que l’eix de la Terra està inclinat i això fa que els 
hemisferis Nord i Sud estiguin il·luminats pel Sol de manera desigual. Per aquest 
motiu tots dos hemisferis tenen les estacions oposades. 

Foc
El foc és un element central d’aquest espectacle: l’acció d’encendre un foc és un 
leit-motiv que evoluciona al llarg de l’obra des de la representació de mim fins a 
una representació realista d’una foguera.

El foc és la combustió química d’una matèria que desprèn calor, llum i gasos 
com el diòxid de carboni. Usualment, un compost orgànic com el paper, la fusta 
o els plàstics en contacte amb l’oxigen de l’aire i amb una energia o temperatura 
d’activació inicien el foc. El foc no és possible sense la presència d’oxigen, per 
això el foc va aparèixer per primera vegada a la Terra quan hi va haver prou 
quantitat d’oxigen creat per les plantes. El primer registre d’un incendi és de fa uns 
420 milions d’anys. El color de la flama i la intensitat depenen de les substàncies 
que intervenen en la reacció. El foc pot resultar un incendi i és potencialment 
perillós, ja que pot causar danys.
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El foc ha fascinat les civilitzacions durant segles. Al voltant seu, gràcies a 
l’escalfor, han viscut centenars de generacions. Els humans han sabut usar la 
força destructiva del foc en profit seu, i l’han feta servir tant com les mans en la 
construcció de la nostra civilització.

La capacitat de controlar el foc va provocar un canvi importantíssim. Fer foc per 
generar escalfor i llum va fer possible cuinar i conservar els aliments cuits (amb una 
millora de l’alimentació, la població va augmentar), mantenir-se calent en climes 
freds (això va permetre colonitzar noves àrees del planeta i evitar patir malalties), 
mantenir allunyats els depredadors nocturns, confeccionar eines i armes, allargar 
les hores d’activitat amb la seva claror i, pel mateix motiu, dedicar més hores a 
parlar entre els membres del grup, la qual cosa que va estimular l’ensenyament 
i aprenentatge. La manera més estesa de fer foc era fregant dues branques 
de fustes diferents per escalfar-les fins fer-ne saltar espurnes que encenien 
excrements secs dels animals, molt inflamables. 

El foc és un dels quatre elements de les tradicions antigues, amb l’aire, l’aigua i 
la terra. És un element molt complex perquè és devastador i alhora purificador, 
i té efectes molt beneficiosos. De fet, les primeres comunitats humanes es van 
estructurar al voltant del foc i el van convertir en un element central. L’adoració 
al foc va aparèixer des dels seus inicis per la fascinació que provocava, pel seu 
origen desconegut i perquè se li atribuïen propietats màgiques. Ha estat motiu de 
culte en la majoria de cultures i mitologies, i també ha estat molt important en la 
dimensió festiva i commemorativa, molt especialment en les festes del solstici. I en 
la nostra cultura, en les festes de diables, bèsties, correfocs i focs d’artifici.

Maquinària
La maquinària és una altra manera d’anomenar la tramoia. És tot el conjunt de 
tramoies que hi ha darrera d’un escenari: els mecanismes que permeten generar 
els trucs i la il·lusió en escena. La maquinària pot incloure, a més de la tramoia 
clàssica, diverses màquines. A RAVE se’n fan servir diverses de molt habituals, 
com ara la màquina de fum, la de neu, els ventiladors, les barres per penjar els 
telons o els aparells de llums... 

Mary Anning
El personatge de la paleontòloga de RAVE està inspirat en la figura de Mary 
Anning. Mary Anning és la primera dona paleontòloga reconeguda com a tal. Va 
viure entre el 1799 i el 1847 a Lyme Regis, a Anglaterra. La paleontologia estudia la 
vida a la Terra a partir dels fòssils. Ella va començar de nena a recollir fòssils amb 
el seu pare per vendre’ls als turistes, i això es va convertir en la seva principal font 
d’ingressos a partir de la mort d’ell. Més endavant, va arribar a obrir una botiga 
on compraven no només els turistes sinó alguns científics i personalitats molt 
importants de la seva època. Tot i que no va anar a escola, va aprendre a llegir 
per poder entendre els llibres científics que li van permetre convertir-se en una 
especialista en la matèria, fins al punt que va acabar sent la més experta en fòssils 
i en geologia del moment, per davant de la resta d’homes paleontòlegs. El fet que 
fos dona i de classe baixa va fer que mai no pogués participar en la comunitat 
científica britànica de l’inici del segle xix i que no fos mai citada per les seves 
contribucions, tot i que els paleontòlegs de l’època publicaven els descobriments 
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d’ella. Destaquen entre ells el descobriment de l’ictiosaure, el plesiosaure, 
el pterosaure i els fòssils de peixos i de sèpies. La seva figura va inspirar un 
embarbussament anglès que encara es diu: She sells sea shells  
on the sea shore (traducció literal: «Ella ven petxines a la vora del mar»). 

Com a activitat complementària, us recomanem la lectura del llibre Mary Anning  
y los monstruos del jurásico de M. Carmen Ruiz Pérez (Ed. El rompecabezas).

Onomatopeia
L’evolució lingüística també té un paper destacat en l’espectacle. Al llarg de l’obra 
passem de sons, crits i onomatopeies, a paraules i frases, fins que arribem a la 
parla complexa i a les preguntes.

L’onomatopeia és una paraula formada per sons que recorden o evoquen el que 
la paraula expressa. Per exemple, atxim és l’onomatopeia que correspon a un 
esternut. Cada llengua té les seves pròpies onomatopeies, que no solen coincidir 
en les diferents llengües. Per exemple, en català el lladruc del gos és bub-bub  
i en anglès, woof.

A RAVE les onomatopeies apareixen com un llenguatge primitiu anterior a l’ús  
de la paraula.

Rave
El títol de l’obra, RAVE, significa diverses coses que tenen sentits diferents  
durant l’espectacle. 

El rave és l’arrel comestible de la planta ravenera, de la família de les crucíferes. Té 
forma arrodonida i sol ser de color vermell fosc per fora i blanc per dins. Els raves 
es mengen sobretot amb les amanides i durant l’hivern. Per ser consumit, com que 
és una arrel, s’ha d’arrancar de terra. 

Una rave, pronunciat en anglès, és una festa de música electrònica que sol durar 
tota una nit i fins i tot l’endemà, ja que es desitja que la festa no s’acabi mai i 
entrar en un estat de deliri. Hi ha sempre algú que fa de DJ: és qui s’encarrega 
de seleccionar i posar música per fer ballar la gent. Normalment, els llums 
acompanyen el ritme de la música i creen una atmosfera molt particular. Aquesta 
mena de festes es van començar a fer als anys ’70 dels segle xx. Era una manera 
de replantejar què és una celebració: volien trencar amb les festes tradicionals i 
tornar a una idea de celebració col·lectiva no codificada i sense normes.

A més, en idioma hindi rave vol dir sol, i d’aquesta etimologia en prové el nom del 
déu Ra, que en la mitologia egípcia és el símbol de la llum solar, creador de vida i 
responsable del cicle de la mort i la resurrecció.

Tornar a l’índex
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Reverb
La reverberació és el resultat natural de la descomposició del so quan interactuen 
les ones acústiques i les superfícies amb què topen. Tots els sons que sentim 
estan afectats per l’espai on els sentim, i la nostra oïda hi està acostumada. 
Sense aquest sentit, els sons ens semblarien antinaturals, massa fins o buits. 
Per això quan fem teatre, igual que quan enregistrem en un estudi de so, sovint 
volem recrear l’efecte de l’espai en el so, és a dir: recrear amb el so l’espai on es 
produeix. Per fer-ho utilitzem una eina que es diu reverb.

La reverb és un efecte de so que aporta espai, profunditat, presència, intriga,  
i que embolcalla qui el sent i li dona pistes importants d’on es troba el so.  
Pot transportar l’oient a una sala de concerts, a una catedral, a un espai íntim  
o a una cova! 

Teatre barroc
El període Barroc es desenvolupa entre els segles xvii i xviii, i és un moviment que 
inclou les arts, l’arquitectura, el teatre i la literatura. En aquest període, el teatre 
viu un moment d’esplendor. Entre altres coses, com que la gent no sabia llegir ni 
escriure però totes les classes socials tenien accés al teatre, es va convertir en un 
mitjà de comunicació i d’informació molt important. Les escenografies, on es veu 
una estreta relació entre la pintura i l’escena, recorrien a elements de la naturalesa, 
com ara rius, boscos, coves, etc. I s’hi utilitzaven efectes de gran aparell teatral, 
gràcies a les novetats creades per enginyers italians que enriquien i complicaven 
l’escena amb grans tramoies, maquinàries, gelosies, escotillons, telons... Es van 
arribar a utilitzar de manera abundantíssima per produir uns espectacles fastuosos 
i rics, plens d’imaginació. 

RAVE s’inspira d’alguna manera en aquest teatre d’aparell escènic, i també en fa 
homenatge. 

En aquest enllaç trobareu més informació sobre el teatre barroc.  
https://www.youtube.com/watch?v=yO7_hm4n22Q&feature=youtu.be

I en aquests altres es poden veure imatges que ens acosten a la idea de posada 
en escena pel teatre barroc, molt sorprenents i divertides:

Fragment de la pel·lícula Amadeus, de Milos Forman (1984): 
https://www.youtube.com/watch?v=ORpIfsPa1TYç

Fragment de la pel·lícula Vatel, de Roland Joffé (2000): 
https://www.youtube.com/watch?v=ccrcW9RFX3o

Tornar a l’índex
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Telons
A RAVE, l’escenografia de la cova es representa entre altres elements amb  
telons pintats.

Els telons, en un teatre, són un dels elements fonamentals. Són les cortines 
pintades, vermelles o negres que permeten amagar tot allò que no volem que vegi 
el públic.

N’hi ha de diverses menes. La bambolina és una cortina horitzontal que estableix 
el límit superior de l’escenari i amaga la tramoia i els llums. Les cametes són 
cortines verticals que tapen els laterals de l’escenari i permeten que els intèrprets 
hi accedeixin sense ser vistos. Al fons de l’escenari hi pot haver el teló de fons, que 
de vegades és pintat, i que aporta la sensació de profunditat. El teló de boca és la 
cortina que s’obre quan comença la funció i es tanca quan s’acaba, amb la qual 
volem crear la sensació d’il·lusió.

Tot i que actualment no es fa gaire, antigament els telons sovint es pintaven 
per crear l’efecte de perspectiva i la sensació de profunditat en espais petits, 
representant per exemple carrers, palaus, boscos o portalades.

Tramoia
És la part superior i lateral de l’escenari, amagada del públic, on guardem els 
telons i les altres peces de l’escenari apujades. Hi queden suspeses, subjectades 
per cables o cordes a la pinta, esperant per ser abaixades. És usual que la tramoia 
tingui el doble d’alçada que l’alçada de la boca d’escena (el marc que separa la 
platea de l’escenari). Les bambolines són les cortines que amaguen la tramoia de 
la vista del públic. 

És tramoista qui opera, mou, ajusta, manté, construeix i canvia l’escenografia 
amb la tramoia. El teatre, en el fons, és un conjunt de trucs mecànics, elèctrics i 
electrònics que mouen els escenaris i provoquen efectes audiovisuals. Al teatre 
clàssic, el tramoista sempre treballava entre caixes, és a dir amagat de la vista del 
públic, perquè no podia trencar la il·lusió d’un món escènic natural i autònom. Però 
en el teatre contemporani sovint és citat explícitament o fins i tot fa la seva feina a 
vista del públic, justament perquè es vol trencar aquesta noció d’il·lusió. D’altres 
vegades és una feina assumida pels mateixos actors i actrius, i d’aquesta manera 
queda integrada en l’espectacle. 

Top
El top és el senyal que marca que hi ha algun canvi en l’espectacle. Pot ser  
un canvi de llums, de so o de maquinària. També pot assenyalar l’entrada d’algú  
a escena. 

Normalment els tops els fa regidoria, que és qui organitza tota la feina tècnica de 
l’escenari. En aquests casos, es té un text de l’obra amb tots els tops marcats i 
es van enumerant durant la funció perquè la resta del personal tècnic els realitzi 
(llums, so, vídeo, maquinària...).

Tornar a l’índex
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Tens una llarga carrera com a escenògrafa i figurinista. Què et va empènyer  
a la direcció i com t’hi sents?

M’hi he trobat de manera natural, per la necessitat personal 
d’experimentar amb una posada en escena que posi l’accent  
en l’escenografia, la llum i el so com a creadores de significat.
Em sento feliç de poder comptar amb tot l’equip artístic que fa  
possible RAVE.

RAVE passa dins d’una cova on només entren les criatures.  
Quin paper hi tenen?

Fugint d’una tempesta, a la recerca d’un lloc on protegir-se, les criatures 
viuran en primera persona un viatge per les entranyes d’una cova que 
encara no ha estat descoberta. En descobreixen les textures, la foscor, els 
sons i els éssers que l’habiten.

Quins significats té aquesta cova?
Les coves van ser aixoplucs indispensables que van ajudar les nostres 
avantpassades a sobreviure a tota mena de perills, però alhora, durant 
milers d’anys, ens han empès a moure’ns en la foscor i a confrontar-nos als 
ecos, tant del passat com del futur. La cova és una porta a tota mena de 
mons nous i aventures, com també ho són les caixes negres dels teatres.

Per què es diu RAVE, l’espectacle?
Per una banda, fa referència a un dels personatges de la proposta, un rave. 
Antropomorfitzar l’hortalissa ens permet jugar amb la idea d’arrencar-se, de 
sortir a la llum, d’exposar-se, però també d’arrencar-se a crear, a ballar. I sí, 
també coqueteja amb la rave, com a festa inclusiva i que connecta amb la 
música en un ritual efímer com també ho és el teatre.

Ha estat un procés de creació conjunt entre les diferents disciplines.  
Com heu treballat?

En una primera residència amb l’equip artístic, vam tenir la sort de treballar 
primer amb l’artefacte, d’assajar nosaltres amb l’escenografia, les llums i 
el so, i crear el viatge atmosfèric perquè les performers poguessin, en una 
segona residència, habitar-lo i crear tenint en compte tot el món que les 
envolta. I ara ens trobem en la part final del procés, en què totes juntes 
treballem amb els ritmes interns de la proposta.

És el primer espectacle familiar que dirigeixes. Quin ha estat el repte?
Està sent un repte, perquè la finalitat d’aquest projecte és connectar  
amb criatures de 6 a 10 anys i compartir-hi l’experiència del teatre, de les 
arts vives. Amb la dificultat que és una franja d’edat molt àmplia, que ha 
crescut amb la petjada de l’era digital i que cada cop veu més de prop el 
món dels grans.

Tornar a l’índex
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Preguntes sobre l’espectacle
A continuació us proposem algunes preguntes que us poden anar bé per 
reflexionar sobre l’espectacle. Teniu informació al glossari i a l’entrevista que us pot 
ajudar a raonar les respostes. Us proposem una reflexió col·lectiva a l’entorn de 
l’obra i dels temes que tracta.

 L’espectacle RAVE passa en una cova. De quina manera has vist que la 
construïen? Com creus que creaven la sensació de ser en una cova? 

 Quins fenòmens meteorològics i/o paisatges has reconegut? Els pots 
descriure? La maquinària teatral serveix per fer màgia. Amb quins trucs 
teatrals has vist que en fessin? 

 Quines coses que han passat a la funció t’han semblat inesperades?  
Han estat una sorpresa?

 Has tingut por en algun moment de l’espectacle? Què t’ha fet por i què 
t’ha ajudat a no tenir-ne? Si no haguessis estat acompanyat, creus que 
hauries tingut més por?

 Quins personatges has vist a l’obra? Com els definiries un per un?

 Moltes dones que han fet descobriments importants han estat oblidades 
pel fet de ser dones, com Mary Anning. La coneixies abans de venir a 
veure l’obra? T’ha agradat descobrir-la? Com la descriuries?

 Quan i on creus que passava RAVE? T’ha fet la sensació que viatjaves 
més enllà d’un teatre?

 Coneixes el mite de l’au Fènix? Com el relaciones amb l’obra?

 Diem que RAVE és un espectacle participatiu. Què creus que significa? 
T’ha agradat ser dins de l’escenari?

 Al final de l’obra, el Rave ens ha explicat un conte. De què tractava?

 Quan entris en una cova a partir d’ara, pensaràs en l’obra?  
Creus que les obres de teatre ens afecten? 

 T’ha semblat original i imaginatiu l’espectacle? Què t’ha semblat  
més original?
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De tots els moments de l’obra, tria’n un que t’hagi agradat especialment:

Com era?

Què hi passava?

Per què m’ha cridat l’atenció?
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Encercla cinc paraules que creguis que defineixen l’espectacle ‘RAVE’. 

Ara llista les paraules a la columna que creguis que corresponen:

m’agrada no m’agrada

Compara la teva resposta amb la d’un company de classe. Heu triat les mateixes 

paraules? Les heu col·locades a les mateixes columnes? El teatre, cadascú el viu a 

la seva manera. Tothom pot tenir un opinions diferents del mateix espectacle!

Tornar a l’índex

FOSC

TRANQUIL

LENT

RÀPID

VISUAL

LLUMINÓS

MUSICAL

COMPLICAT

AVORRIT

BONIC

LLARG

MÀGIC

ESTRANY

MISTERIÓS

DIVERTIT

BRUT

CONFÚS

TRIST

DIFERENT

LLUNYÀ

TENDRE

SORPRENENT

CURIÓS

DESCONEGUT

SOROLLÓS

IRREAL

FÀCIL

IMPORTANT 



Més propostes de treball
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Cap al final de l’obra, el Rave ens explica un conte sobre la vida al 

nostre planeta. Aquí tenim alguns fragments d’aquest conte, però n’hem 

perdut algunes paraules. Ens ajudeu a completar-lo? Podeu escriure les 

paraules que recordeu de l’obra o les que us vulgueu inventar, no hi ha 

una resposta correcta!

Amb la pols va començar tot.

Amb la pols.

La cendra.

La cendra és el que quedarà aquí a terra,

quan aquesta foguera ja s’apagui.

Doncs al principi de tot, tot era cendra.

Tot era pols.

Recordeu-vos-en quan escombreu la vostra petita cova

Recordeu-vos-en:

al principi tot era                 ,

tot era                         .

I d’aquella cendra, en varen ploure rius de pols,

en varen sorgir basses d’aigua,

en varen néixer tempestes de                    .

I d’aquells rius de pols

en varen créixer tot d’estalactites i tot d’estalagmites,

tota mena de pedres,

tota mena de                         ,

tota mena de marbres,

tota mena de metalls preciosos.

I d’aquelles basses d’aigua

varen sortir-ne microbis,

Tornar a l’índex
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varen sortir-ne algues i                         ,

varen sortir-ne fulles i

i espines i branquillons

i tiges i                  ,         

i capolls amb desenes d’arrels

i troncs amb                                   ,

i esquelets amb centenars d’ossos

i cranis amb milions de filaments...

D’aquelles basses d’aigua

varen sortir-ne líquens i meduses

i raves i                                ,

i roses i clavells

i alzines i                              ,

i papallones i mosquits

i cigales i lluernes

i sardines i                              ,

i sargantanes i gripaus

i diplodocus i                                  ,

i pardals i ratpenats

i gallines i conills

i girafes i                                  .

I d’aquelles tempestes de temps

en va sortir un borbolleig,

en varen sortir cruixits, grinyols, brogits, brunzits,

fru-frus                          gloc-glocs         ,

tric-tracs trip-traps                     tris-tras,

en varen sortir tota mena de sons i de sorolls,

d’harmonies marines i terrenals.
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I d’aquells sons i sorolls,

d’aquells cruixits, grinyols, brogits, brunzits,

                         crec-crecs                           

xup-xups

                                       xip-xaps,

varen sortir-ne uns quants udols,

«uh», «uh»...

varen sortir-ne uns quants gemecs,

«ah»...                     ...,

varen sortir-ne uns quants crits,

«eh!»... «ei!»...                  ... «eoh-eoh!»...

I d’aquells crits, en varen sortir paraules.

I d’aquelles                     , varen sortir-ne idees.

I d’aquelles                     , tota mena de paradisos

terrenals i celestials,

tota mena d’universos de mentida i de veritat.

Quan escombreu la pols de la vostra petita cova,

Recordeu-vos-en de tot això.

Tornar a l’índex
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 L’espectacle ‘RAVE’ ens fa viatjar en el temps,  

a la prehistòria, quan els éssers humans vivíem en coves. 

Imagineu que viviu en aquella època i que la vostra classe 

és la vostra cova. Decoreu la cova amb pintures rupestres 

(no cal pintar la paret, es pot fer en un paper!).  

Podeu inspirar-vos en les coses que heu vist o sentit  

durant la funció. 

 Després, si podeu fer fosc a l’aula, feu-ho i descobriu  

els dibuixos a la paret de la cova amb la llum  

d’una llanterna.

 

 Si us ve de gust, podeu seure en rotllana a l’aula  

i sota una llum tènue explicar-vos algun conte bonic. 

Podeu jugar a fer que algú comença el conte i algú altre  

el continua, i així successivament. 


