
I si el drac fos vegetarià i mengés falgueres? 

Direcció i Dramatúrgia: Sílvia Molins 

Sant Jordi
i altres contes del món
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FITXA ARTÍSTICA

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Per St. Jordi, els volts del 23 d’abril, s’explica que fa molt i molt de temps, no se sap ben bé quan, hi ha-

via un drac ferotge que treia foc pels queixals, espantava tothom i menjava persones. Però un bon dia, va 

aparèixer St. Jordi i el va vèncer.

Però i si el drac fos vegetarià i mengés falgueres? I si el cavaller no volgués casar-se amb la princesa? 

Aquesta llegenda i d’altres de molt divertides ens faran passar una bona estona.

La nostra història conté tots els elements de la llegenda: el cavaller, el drac, la princesa i la rosa. No obstant, 

el nostre és un drac pacífic i generós, i molt poc amant de la lluita i el conflicte. Així, incidim en no fomentar 

la disputa ni la baralla en la resolució de conflictes. També hi haurà suspens i moments còmics, i el final serà 

d’allò més sorprenent.

A continuació, explicarem 3 o 4 contes de diferents parts del món, ben divertits i variats. I com és habitual 

en els nostres espectacles de contes, l’abella Catalina ens acompanyarà, no ens deixarà mai sols. I és que a 

ella li encanta la companyia de nens i nenes.

Una producció de: Sensedrama Teatre

Taula gran allargada. Taula petita baixeta. 3 cadi-

res. Lloc per a canviar-se i deixar els objectes per-

sonals, 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: 30 min.

Temps de desmuntatge: 20 min.

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Molins

Intèrpret: 
Sílvia Molins 

Tècnic: 
Lluís Garcia

Comunicació:
Francesc Ollé

Durada:
50 min.

Edat recomanada: A partir de 4 anys.

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.
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