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Llegendes de personatges fantàstics i sobrenaturals

Direcció i Dramatúrgia: Sílvia Molins / Francesc Ollé

Irlandesos i Celtes
Contes i mites



Irlandesos i CeltesContes i mites

FITXA ARTÍSTICA
NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Us agraden els contes de bruixes, fades, mags i éssers fantàstics i sobrenaturals? Coneixeu els mites i lle-

gendes de la màgica i antiga Irlanda? Si voleu descobrir com l’Oisín, el guerrer, va anar a la llegendària te-

rra immortal on la gent mai no envellia, o com en Rhys es va enamorar perdudament de la Dama del Llac, 

escolteu els contes i imagineu la resta, perquè de ben segur, viureu un viatge apassionant i ple d’aventures.

Les llegendes i mites celtes sorgeixen a l’Edat del Ferro, i s’estenen per l’Europa Occidental des de l’Àsia 

Menor passant per l’actual Itàlia, Alemanya, França, Espanya i la Gran Bretanya. N’hi ha de gal·leses, escoce-

ses, irlandeses... En aquesta ocasió, ens endinsem principalment en les irlandeses, així com una de gal·lesa.

La cultura i les tradicions d’Irlanda són uns dels exemples més ben conservats de la mitologia celta. Aques-

tes estan fortament relacionades amb la pròpia realitat del país: la seva gent, la geografia, i fins i tot, el clima. 

Ens proporcionen explicacions màgiques per a fenòmens naturals, com per exemple que la boira protegia 

aquesta terra de les invasions.

També s’explica que Fionn va construir un sender de pedres que creuaria el mar des d’Irlanda fins a Escòcia 

per a poder viatjar fins allà sense mullar-se els peus, però la cosa es complica quan apareix el gegant esco-

cès Benandonner. Aquesta és la llegenda que explica el paratge natural de pedres anomenat «La calçada del 

gegant». I també coneixerem la llegenda d’en Cú Chuláinn, un altre gran heroi irlandès.

En aquestes terres, també existeixen homes d’una sola cama, guerrers forçuts amb poderosos artefactes 

màgics, bruixes que embauquen fins el més llest dels prínceps i guerrers, i un llarg etcètera. En aquesta 

sessió de contes, en repassarem uns quants, i així, farem volar la imaginació i aprendrem alguna cosa més 

d’aquesta meravellosa i fantàstica illa, un pèl desconeguda per a molts/es de nosaltres.

Una producció de: Sensedrama Teatre

Una taula. Sis cadires. Lloc per a canviar-se i 

deixar els objectes personals, tant a prop com 

sigui possible de l’espai d’actuació. En cas de 

representar-se a l’exterior o en sala molt gran, 

micro sense fil i amb diadema. Aigua per als 

membres de la cia.

Temps de muntatge: 45 min.

Temps de desmuntatge: 30 min.

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins i Francesc Ollé

Intèrpret: 
Francesc Ollé

Tècnic: 
Lluís Garcia

Comunicació:
Francesc Ollé

Durada:
50 min.

Edat recomanada: Infantil i primària (4 - 11 anys).

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.


