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1-a. Inici del Món i la Mediterrània 
 

(6è de  C.S.) 
 

TELÓ – T 
 

(música) 
 
VEU OFF: Som al principi del món. Arreu hi ha tenebres... 
 
 
VEU OFF: Es fa la llum...! 
 

(Surten 8 nens portant llums) 
 
VEU OFF: I les terres se separen, i els mars omplen els buits...! 

 
(L'escenari ara ben il·luminat.Apareix la Mediterrània, vestida amb una 

túnica en forma de cua d’onades  i blavosa surt d'un lateral i s'atura a mig 
escenari de forma reflexiva). 

 
MEDITERRÀNIA: Sóc la Mediterrània... Sóc el centre del món... Jo, com els 
meus germans, els altres mars i oceans, he viscut fantàstiques gestes ...  
Però cap d’ells es pot comparar amb mi... Jo sóc el bressol de la civilització... 
De mi ha sorgit la vostra cultura!! 
Però, ai las!... també he patit les més terribles lluites entre germans...  
 
TELÓ – O 
 
(Amb les últimes paraules s'obre el teló i destaca el mapa de la conca 
mediterrània que és el decorat, llavors, mentre el personatge (la 
Mediterrània) va apropant-se al mapa, comencen a sentir-se veus que van 
increpant-lo. Són les civilitzacions que s'enfronten amb la mar i entre 
elles) 

 
1-b. Els Primers Pobladors 

 
(6è de  C.S.) 

 
(Surten a escena dos nens vestits de fenicis) 
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FENICI I: Nosaltres vam ser els primers en dominar les teves aigües.  
 
FENICI II: Abans de nosaltres, els homes temien la  mar... 
 
FENICI I: Nosaltres et vam sotmetre... Els nostres vaixells et travessaren de 
nord a sud..., d’oest a est...  
 
(Surten a escena dos nens més, vestits d’egipcis, i es dirigeixen als 
anteriors) 
 
EGIPCI  I: Nosaltres som la primera gran cultura... 
 
EGIPCI II: Vosaltres fenicis només vau ser una colla de comerciants... 
 
EGIPCI I: Nosaltres coneixíem els enigmes de la vida i la mort, del cel i la 
terra… 

(Surten dos nens més, ara vestits de grecs) 
 
GREC I: Calleu ignorants, com us atreviu a parlar de filosofia si és nostra...!! 
 
GREC II: Nosaltres vam iniciar l'estudi racional i la democràcia… 
 

(Apareixen ara dos romans) 
 
ROMÀ I: Democràcia... democràcia... Us enorgulliu de fets irrellevants, 
nosaltres vam conquerir les dues ribes de la mediterrània... 
 
ROMÀ II: Sí, això mateix, les ribes d’aquesta mar, mai millor dit, MARE 
NOSTRUM... MAR NOSTRA!  
 

(Entren dos nens caracteritzats d’àrabs) 
 
ÀRAB I: Mireu-los!... Quin mal orgull...!! 
 
ÀRAB II:  Això, això...! La vostra fita no té cap importància. Nosaltres que no 
som mediterranis d'origen, vam fer nostra tota la riba sud i la mediterrània 
oriental i déu ni do de l'occidental. 
 

(Entren dos nens caracteritzats de jueus) 
 

JUEU I: Nosaltres, també durant molts anys vam compartir la Mediterrània i 
també els vostres indrets. A les ciutats, encara anomeneu “CALL “ el que 
havia estat el nostre barri. 
 
JUEU II: I que van fer aquests jueus, us preguntareu?... Doncs, entre altres 
moltes coses, vam organitzar els vostres diners..., vam crear els primers 
Bancs...i el sistema de préstec, tan criticat, dit usura.. 
I quantes persecucions vam patir!... Fins i tot ens van fer fora després d’anys i 
anys de feina... 
 
JUEU I : Però... d’això ja fa molts segles, i que voleu que us digui...? Doncs el 
millor per a tots, és oblidar-ho i aprendre a conviure, que bona falta ens fa... 
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MEDITERRÀNIA:  No ens vindria malament a tots una mica d'humilitat... i, fins i 
tot, fer una bona repassada a la història... 
Si voleu, amb l'ajuda de la música, la llum, el ball i les cançons... ho podem fer. 
 
TOTS: Això pot ser interessant!! 

  
(Marxen tots- Abaixar la Llum) 

 
MEDITERRÀNIA:  En un principi els homes no s'atrevien a endinsar-se al meu 
interior, només em vorejaven arran de costa... Qualsevol fenomen estrany o 
inexplicable els servia de motiu per inventar llegendes inversemblants..., feres 
infernals… i tantes altres històries fantàstiques... 
   
MEDITERRÀNIA: Ah! ... i també vull dir-vos que les meves aigües, no només 
han servit per crear vida, també he estat un dels únics mitjans de comunicació 
entre els pobles, propers i llunyans, que, compartint diferents cultures, de mica 
en mica, han donat pas a la nostra civilització, rica i plural, gràcies a la 
participació de tots... 
 
TELÓ – T 

 
PRESENTADOR: Ara els nenes i nenes de parvulari representaran el mar i els 
éssers que hi viuen, i aquells éssers fantàstics que mai sabrem si realment van 
existir... 
 
TELÓ – O 

 
2. La Vida al Mar i Els Éssers Fantàstics 

 
(Parvulari) 

 
TELÓ – T 
 
TELÓ – O 

 
(Apareix un vaixell amb uns mariners que remen tot cantant) 

(nens de C. Mitjà arrossegant el vaixell) 
 
FENICI I: Nosaltres, els Fenicis, aquells grans navegants, vàrem gosar 
travessar la temuda MAR, en la recerca de noves terres amb qui poder 
comerciar. 
 

(surten uns nens amb una piràmide – C.Mitjà) 
 

EGIPCI I: I, a l’Orient de la Mediterrània, a les costes de l’Àfrica, mentre la 
resta dels pobles vivien, encara, en cultures poc desenvolupades, nosaltres 
teníem, ja, grans coneixements d’astrologia, medicina, matemàtica, i tants i 
tants altres coneixements... 
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TELÓ – T 
 ( amagar vaixell i piràmide) 

 
 
GREC I: Nosaltres, els grecs, també vam ser uns grans comerciants i  vam 
solcar els mars, i, a més a més, per a nosaltres, va tenir una gran importància 
la cultura, les arts, el teatre, l’esport ...  Sabíeu que nosaltres, per primer cop, 
vam 
organitzar ELS JOCS OLÍMPICS? Sabíeu també que vam ser els grans 
precursors de LA DEMOCRÀCIA..? Sabeu què vol dir filosofar...? 
 
GREC II: I, els nostres avantpassats van organitzar, també, els  primers JOCS 
a OLIMPIA. D’aquí el seu nom, OLÍMPICS. Ara, aquells llunyans jocs, són 
anomenats de l’ANTIGUITAT. però, en els nostres dies, cada 4 anys, 
els JOCS OLÍMPICS se cel.lebren al país que més s’ho mereix, i moltes 
vegades, recau en un lloc de la MEDITERRÀNIA. Oi que tots recordem els 
bonics JOCS OLÍMPICS  que l’any 92 van tenir lloc a BARCELONA i voltants? 
Ara en veureu una mostra...! 
 
PRESENTADOR: Ara, els nenes de C.Mitjà ens mostraran diferents moments 
de la cultura grega. 
 
TELÓ – O 
 

3. La Cultura Grega 
 

 
DOS DÉUS GRECS:  Agenor rei de Tir ( Fenícia) tenia una filla per nom 
Europa. Un dia mentre jugava amb unes companyes en una platja, anà cap a 
ella un gran toro blanc. 
De primer ella fugí corrents, perquè pensà que la bèstia la feriria. Però el toro 

era tan bell i gentil i se la  mirava amb ulls tan oberts que aviat perdé la por i 

començà a acariciar-li el coll blanquíssim.  

Fins i tot va fer unes garlandes de flors per posar-li a les banyes i com que li va 

fer tanta gràcia un toro pacífic i amistós, va muntar a la seva esquena. 

Llavors el toro canvià; arrencà al galop cap al mar en direcció a l’illa de Creta. 

Quan arribaren el toro desaparegué i en el seu lloc va aparèixer el poderós déu 

Zeus explicant que tot el que havia fet  havia estat en nom de l’amor. 

Europa restà allí oblidant la seva pàtria i la seva família. 

D’ella prové el nom del nostre continent, Europa i el de la nostra  moneda, 

l’Euro. 

 
NENA GREGA I :  Els jocs Olímpics eren celebrats cada quatre anys i només 
participaven en quatre disciplines. Nosaltres en representem tres. 
 
 



 6

NENA GREGA II : Com a cloenda els nostres companys-es ballaran una dansa 
grega. I ara comencen els nostres jocs: 

 
 

(Olimpíades  i  Dansa  -  3r i 4rt de C.M.) 
 

TELÓ – T 
 
PRESENTADOR:  Mai millor que en aquest moment, en què estem fem una 

representació teatral, per recordar que van ser els grecs els primers en 
fer teatre, i és per això que les alumnes de 5è, mitjançant una dansa, 
faran homenatge al teatre.  

 
TELÓ – O 
 

4. El Teatre Grec 
 

(Dansa de  Màscares -  5è de  C.S.) 
 
TELÓ – T 

 
ROMÀ I: Aparteu-vos, aparteu-vos...!! Aquí arriba el GRAN IMPERI! 
Vam dominar tota la Mediterrània. Va ser el MARE NOSTRUM. Vam fundar 
ciutats com Tarraco, Barcino... i tantes i tantes d’altres... 
 
ROMÀ II: Arreu de l’actual Europa, vam deixar les nostres empremtes..., 
edificis, places, teatres, amfiteatres, aqüeductes, ponts... que encara avui tots 
admireu i utilitzeu. 
 
ROMÀ I: I les lleis..., i la llengua... Ah, el llatí! L’origen de tantes llengües 
europees. El Llatí, mare del català..., del castellà..., del gallec..., del francès... i 
de tantes altres. 
 
PRESENTADOR: Ara, seran els nens de 5è, qui ens mostraran algunes 
escenes de la vida romana al nostre país. 
 
TELÓ – O 

 
5. El Llegat dels Romans 

 
(La vida dels romans - 5è de C.S.) 

 
(construccions d’un arc... entrada del vencedor sota de l’arc... 
Representació del Senat...  Referència a les llengües PARAULES 
ESCRITES EN LES DIFERENTS LLENGÜES ROMÀNIQUES- “ Arc de 
Triomf”.) 
 
TELÓ – T 
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ÀRAB I: De l’Orient vam arribar i travessant la Mediterrània vam aconseguir les 
costes més llunyanes, fent en el vostre país estada llarga... I durant segles, 
vam conviure, compartir i intercanviar els nostres coneixements, costums, 
experiències, maneres de fer i entendre el món..., arribant a una cultura 
moderna resultat d’aquesta unió.  
 
ÀRAB II: Per a nosaltres l’aigua era tan important, que vam fer-ne fonts, canals 
de rec, sèquies, sínies, pous, banys, ... compartint amb vosaltres els nostres 
coneixements.  
 
ÀRAB I: Mireu! Mireu que fan aquesta gent vostra...! Compten, oi? Aquest va 
ser també un dels nostres legats, la NUMERACIÓ. 

 
6. La Numeració 

  
(1r de  C.I.) 

 
PRESENTADOR: Els nens i nenes de primer ens mostraran com hem adquirit 
la nostra Numeració. 
Els primers en donar-nos-la varen ser els Romans, però era una mica 
complicada. 
 

(Surten dos Romans) 
 

Però, més tard, els Àrabs ens van ensenyar la seva pròpia Numeració. 
 

(Surten dos Àrabs) 
 
No penseu, però, que no vam pas canviar d’una Numeració a l’altre de cop. 
Durant un temps convisqueren l’una amb l’altre. 
 

(Nens canviant la Numeració) 
 
En l’actualitat molts nens, com aquests que veureu, juguen amb cançons de 
Números  com “El pomer-La gallina ponicana-Quinze són quinze...”  
 
TELÓ – O 
 

Cançons sobre Els Números: 
 

NENS: Uni, dori, teri , coteri...      Cançó :    “El Pomer” 
 
NENS: Uni, dori, teri , coteri...      Cançó :    “La Gallina Ponicana” 
 
NENS: Uni, dori, teri , coteri...      Cançó :    “Quinze són quinze” 
 
TELÓ – T 
 
(Entra de nou la Mediterrània, el seu vestit s’ha enfosquit i va carregat de 

residus, llaunes, ampolles... El posat trist i melencònic) 
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MEDITERRÀNIA: Molt s’ha parlat de mi fins ara... Heu vist com al llarg dels 
segles moltes civilitzacions m’han mimat, usat... i fins i tot maltractat! Però mai 
com ara he sofert tantes agressions. La meva vida perilla; les meves aigües 
reben constantment contaminacions diverses... petrolis, residus, llaunes, 
ampolles... en fi, deixalles que no puc absorbir. El meu color blau i cristal·lí, ha 
esdevingut fosc i espès. 

 
MEDITERRÀNIA: Aquest estiu, com cada any, us acostarem a les meves 
platges. 
Des de fa molt temps us divertiu amb mi, m’utilitzau i marxeu... 
 
PRESENTADOR: Els nens i nenes de segon, us conviden a observar i 
reflexionar sobre el vostre comportament. 
 
TELÓ – O 

  
7. Una Platja 

 
(2on de  C.I.) 

 
TELÓ – T 

 
(Poc a poc han aparegut un grup d’ecologistes i escolten el lament de la 

Mediterrània) 
 
PRESENTADOR:  Mireu, ara són uns ecologistes els qui ens volen dir 
quelcom. Escoltem-los! 
 
ECOLOGISTE I: Sento el lament de les aigües i no vull entendre allò que em 
diuen... Quanta veritat amaguen... 
 
ECOLOGISTE II: Sí, la nostra Mediterrània, tan nostra, va acabant les seves 
forces regeneradores, però no hem d’acceptar-ho, en les nostres mans està 
que, mica en mica, fem possible que pels rius que hi arribin, les aigües no 
baixin malaltes.. 
 
ECOLOGISTE I: Sí, i no solament els rius; les terres... les persones com tu i 
jo..., els vaixells... que dia i nit naveguen plens dels productes més 
impensables, participem involuntàriament en aquest empobriment de les 
profunditats marines. 
 
 
 
ECOLOGISTE II: Però també som nosaltres els qui podem canviar aquest futur 
incert del NOSTRE MAR i si la majoria ho veiem així, sabrem com sortir-nos-en 
i aconseguirem que l’aspecte trist, cansat, brut i pessimista de la Mediterrània 
sigui, només un malson del passat. 
 
PRESENTADOR: I aquest alson ens el representen els nens i nenes de Sisè, 

amb la dansa de “La Mort i la Vida de la Mediterrània”   
 
TELÓ – O 
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8. Mort i Vida de la Mediterrània 
 

(Dansa.”Mort i vida de la Mediterrània” -  6è de  C.S. ) 
 
(Llum apagada, música creixent fins sorgir el SOL que serà il.luminat per 

les llanternes) 
 
MEDITERRÀNIA: I jo , la Mediterrània,  amb aquesta esperança de futur, us 
convido, amics, a fer un crit tots units, amb un últim cant al “Nostre Mar” !  
 
Però també us he de dir que m’entristeix pensar que, ara, a les meves aigües, 
veuen altre cop, vaixells de guerra en contra de la Pau! 
Diguem, docns, NO A LA GUERRA!  amb el Cant Final de:  
“Mar de Mars – Mediterrània” !  
 
 

9.  Cant Final: ” MAR DE MARS – Mediterrània” 
 

(TOTS) 
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Ones, d’aigua i de sal s’atancen 
plenes de força i puresa, 
és el nostre origen 
de cultures i riquesa. 
 
Grecs  - , romans, fenicis…tots - , 
han traçat nos - tre entorn - .    
deixant ses petjades 
moldejant el nostre món - . 
 
 
Mediterrània, ets bressol - . 
d’un poble ric i  no -  ble 
 
Mare Nostrum, ample i blau, 
ens has unit cercant la Pau! 
 
Mare Nostrum, ample i blau, 
ens has unit cercant la Pau! 
 
Mare Nostrum, ample i blau, 
ens has unit cercant la Pau! 
 
Cercant la Pau! 
Cercant la Pau! 
Cercant la Pau! 
 
Cer-cant la Pau! 
 
             

                                                                                                                                        
                                                                                                                                 Sant Jordi 2003 

 
 
 
 
 
 



 11

 

                    MÚSIQUES 
 
 
Ordre TÍTOL música 

1 Inici del Món i la Mediterrània                 (“Així Parlà Zaratrustra”+VEU) 

2 La Vida Al Mar i Els Éssers Fantàstics   (Preescolar) 

3 La Cultura Grega                                     (Marxa Olímpica) 

4 La Cultura Grega                                      ( Dansa “Sirtaki”) 

5 El Teatre Grec (Dansa de  Màscares”The Piano”) 

6 El Llegat dels Romans (Marxa Romana “Ben-Hur”) 

7 La Numeració “El Pomer” 

8 La Numeració “La Gallina Ponicana” 

9 La Numeració “Quinze són quinze” 

 Una Platja 1.-Un Socorrista 

10 Una Platja 2.-ESPORT  (Charriots Of Fire) 

 Una Platja 3.-Turistes 

10 Una Platja 4.-ESPORT 

11 Una Platja 5.-COLLA Ballant (Latin Song) 

 Una Platja 6.-Venedor Gelats 

 Una Platja 7.-Una Família 

10 Una Platja 8.-ESPORT 

 Una Platja 9.-Venedor  Roba 

 Una Platja 10.-Socorrista+Banyista 

10 Una Platja 11.-ESPORT 

 Una Platja 12.-Colla , marxen 

 Una Platja 13.-Família, marxen 

 Una Platja 14.-Turistes, marxen 

12 Una Platja 15.-BRIGADA NETEJA (1492) 

13 Mort i Vida de la Mediterrània (Dansa.”PlanetOfAppes+Gladiator) 

14 MAR DE MARS – Mediterrània” CANT Final 

15 MAR DE MARS – Mediterrània” Piano sol 

16 MAR DE MARS – Mediterrània” Orquestra 

   

   

   

 
 


