
Act ivit at  15: Muntanyes de 
llegenda (Llegendes)

Descr ipció:

Investigar sobre els personatges de llegenda de la Serra de Tramuntana 
i, en petits grups, crear i representar una senzilla obra de teatre que 
reflecteixi algunes de les escenes més importants o destacades de la 
història estudi.

Pr im ar ia i Secundàr ia Llengua cat alana 

Object ius - Recordar què són les llegendes i la seva importància a 
la cultura popular.

- Conèixer les principals llegendes contades als 
municipis de la Serra de Tramuntana.

- Conèixer els protagonistes de les llegendes i la seva 
relació amb indrets concrets (coves, fonts, barrancs,...) 
i aprendre d?ells.

- Endinsar-se dins el coneixement del gènere teatral.

Concept es clau - Llegenda

Durada Dues sessions:

- La primera per preparar l?obra de teatre
- La segona per fer la representació

Mat er ial recom anat - Mapes elements de Tramuntana
- Colors i altres elements per dibuixar

Organit zació par t icipant s Petit grups (3-4 persones)                                                                                  

La Serra de Tramuntana: Un món per descobrir.. Mapes de  recerca.
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Met odologia

La Serra de Tramuntana: Un món per descobrir.. Mapes de  recerca.

1. L?activitat s?inicia amb la seva explicació i la dels objectius i finalitats que 
es volen aconseguir.

2.  A continuació es divideixen els alumnes en  petits grups de  3  o  4  
persones segons convingui, i es reparteixen els personatges de llegenda o 
llegendes a partir dels quals s?haurà de representar l?obra de teatre.

Les llegendes que es proposen i que surten representades al mapa  de  
dibuixos són: La llegenda del Comte Mal; del Castell d?Alaró; de na Fàtima, a 
Valldemossa; del Castell del Rei; del Salt de la Bella Dona; de Ramon Llull; 
de la Móra de Son Trias, a Esporles; dels Ermassets, a Esporles, entre 
d?altres.

3. Una vegada assignada la llegenda a representar, els alumnes han de 
cercar-ne informació  i  preparar  una  senzilla  representació,  de  la  du-  
rada que s?estimi oportuna, per representar a la sessió següent.

Les fotografies que es puguin fer durant la representació es podrien 
imprimir i aferrar al mapa general de l?aula, tot relacionant-les amb els 
indrets a què fan referència.
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La Serra de Tramuntana: Un món per descobrir.. Mapes de  recerca.

Recursos necessar is

És important que el professorat pugui:

- Conèixer i poder explicar què són les llegendes.

- Tenir coneixements sobre les llegendes que es presentaran als alumnes per 

fer l?activitat.

- Comptar amb alguns coneixements sobre l?organització d?una obra teatral o 

disposar de la col·laboració adient en aquest aspecte..

Per  saber -ne m és:

Llibres

Valriu C. (2005 ? 2008). El rei Jaume I, un heroi històric, un heroi de llegenda.

Ed: Olañeta. Palma.

Valriu, C. (2009). Llegendes de Mallorca. Ed:  Abadia de  Montserrat. Barcelona. Valriu, C., Vibot., T. (2013). El 
Comte Mal: Entre la història i la llegenda. Ed: El Gall Editor. Pollença.

Valriu, C. (2014). Personatges de llegenda a la tradició popular mallorquina.

Repor t at ge: 

La Serra de Tramuntana. (9 d?abril de 2015). Santuaris i llegendes a la Serra de Tramuntana. Recuperat de: 

https://www.youtube.com/watch?v=lx1nsYN5bVk&t=131s

La Serra de Tramuntana (14 de maig de 2015). El Comte Mal i la possessió de Galatzó. Recuperat de: 

https://www.youtube.com/watch?v=abAHouPaLPc
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