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RESUM: 

 

Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) pretén explicar i donar a conèixer les característiques 

i la importància didàctica dels contes meravellosos, centrant-se en la rondalla popular 

“L’Amor de les tres taronges”.  En el marc teòric, es presenta una visió general dels contes 

i s’analitza en profunditat la versió actualitzada d’Antoni M. Alcover de la rondalla 

“L’Amor de les tres taronges”. La descodificació dels seus missatges permeten entendre-

la més enllà del sentit literari. En la part pràctica, es presenta una proposta didàctica que 

pretén despertar l’interès dels alumnes pels contes populars, treballar i millorar el seu 

esperit crític i descobrir, alhora de potenciar, els valors que ens transmeten les rondalles. 

Finalment, aquest treball convida a tenir un gran respecte envers a la història de la 

narrativa oral popular.   

 

Paraules clau: Rondalla, conte meravellós, cultura popular, amor, simbolisme literari, 

viatge maduratiu. 

 

ABSTRACT: 

 

This Final Degree Project (FDP) aims to explain and make known the characteristics and 

didactic importance of wonderful tales, focusing on the popular folk-tale "The Love of 

the Three Oranges". In the theoretical framework, an overview of the stories is presented 

and the actualized version of Antoni M. Alcover from the folk-tale "The Love of the 

Three Oranges" is deeply analysed. The decoding of its messages allows it to be 

understood beyond literary meaning. In the practical part, a didactic proposal is presented 

in order to aim to arouse students’ interest in folk tales, work and improve their critical 

spirit and discover, while promoting, the values that the folk-tales transmit to us. Finally, 

this work invites to have a great respect for the history of popular oral narrative. 

 

 

Keywords: Folk-tales, wonderful tale, popular culture, love, literary symbolism, 

maturational journey. 

 

 

 

 

 



4 
 

ÍNDEX 

 

 

1. INTRODUCCIÓ…………………………………………………………..………5 

 

2. OBJECTIUS………………………………………………………………………6  

 

3. METODOLOGIA…………………………………………………..……......……7  

 

4. PART TEÒRICA……………………………………………….………...………..8  

 

4.1. El desgranament de la rondalla L’Amor de les tres taronges……..…………13 

 

5. PROPOSTA DIDÀCTICA…………………………………………………….…22 

5.1. L’amor de les tres taronges………………………………………………..…25 

5.2. El viatge……………………………………………………………………...25 

5.3.  La carència…………………………………………………………………..26 

5.4. La reacció………………………………………………………………….....27 

5.5. Els personatges secundaris…………………………………………………...28 

5.6. Els dolents i els antagonistes………………………………………………....29 

5.7. L’heroi I l’heroïna……………………………………………………………29 

5.8. Els tipus d’heroi……………………………………………………………...30 

5.9. El retorn………………………………………………………………………31 

5.10. Vol dir que era una vegada……………………………………………32 

5.11. I encara són vius si no són morts………………………………….......33 

 

6. CONCLUSIONS………………………………………………….…………........35  

 

7. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES……………………………….…………38  

 

8. ANNEXOS…………………………………………………………….…………39  

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. INTRODUCCIÓ 

 

La rondalla ha estat present en la nostra societat des que la humanitat va començar a viure 

en comunitat. La seva transmissió oral, de generació en generació, ha servit per advertir, 

per compartir creences i mites, per entretenir, per instruir als infants, per entendre 

societats i cultures passades o llunyanes, per mostrar els estaments socials, per imaginar 

i il·lusionar, per educar, entre d’altres. En definitiva, és part de la identitat d’un poble i 

de la seva història. Tot i això, aquesta transmissió oral ha fet que sorgissin moltes versions 

d’una mateixa història, els narradors o els contadors de contes, han anat transformant-les 

i personalitzant-les segons la seva conveniència, la creença religiosa o pagana  i la zona 

geogràfica on es trobaven. Per sort però, gràcies al recull d’alguns autors han pogut arribar 

a les nostres mans els contes i rondalles de fa segles, tot i que aquestes versions també 

seran versions dels autors.  

Precisament és aquesta transmissió oral que vaig rebre per part dels meus pares, el 

respecte que tinc per la nostra cultura i llengua, i el meu amor per la literatura, el que 

m’ha empès a realitzar aquest Treball de Fi de Grau sobre una de les rondalles més belles 

que he sentit i llegit mai, “L’Amor de les tres taronges”. I si, a tot això, hi afegim la meva 

passió pel món educatiu, es pot entendre perquè he decidit també elaborar una proposta 

didàctica.  

Com es veurà posteriorment hi ha moltes versions d’aquesta rondalla, la que s’empra en 

aquest Treball de Fi de Grau (d’ara endavant s’escriurà com a TFG) és la versió de Antoni 

Maria Alcover adaptada per Rosa Maria Colom (Alcover, Colom, & Uya, 2008).  

Es tracta d’una versió molt ben escrita, il·lustrada i adaptada. Per tant, és agraïda a l’oïda 

i la vista d’infants i adults. A banda d’això, és un tresor personal que tinc a ca meva, 

actualment ja no s’edita,  i crec que es mereix aquest senzill però sentit homenatge.  Per 

acabar,  desitjo que, tant com es vagi desgranant el seu contingut, us apassioni i sorprengui 

tant com a hom li ha succeït. 
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2. OBJECTIUS 

 

Aquest apartat es dividirà en dos. Primer s’exposaran els objectius de la part teòrica i en 

segon lloc els de la proposta didàctica. 

 

OBJECTIUS 1a PART 

 

 Explicar l’estructura d’un conte meravellós o rondalla. 

 Explicar els personatges de “L’Amor de les tres taronges”. 

 Explicar les funcions dels personatges anteriors.  

 Donar entenent la relació entre les cultures mediterrànies a través d’elements de 

la rondalla.  

 Analitzar la rondalla “L’Amor de les tres taronges”. 

 Veure missatges més enllà del sentit estrictament literari. 

 

 

OBJECTIUS 2a PART 

 

 Conèixer part de la cultura popular balear. 

 Introduir nou lèxic i millorar el ja conegut. 

 Fomentar l’esperit crític i la reflexió. 

 Treballar en la millora de les quatre habilitats lingüístiques comunicatives. 

 Treballar l’educació artística, concretament les arts plàstiques.  

 Continuar l’aprenentatge de treballar en equip.  

 Fomentar el respecte intercultural.  

 Conèixer les parts d’un conte meravellós, els diferents personatges i les seves 

funcions.  

 Saber veure missatges més enllà del sentit literari. 

 Gaudir de l’aprenentatge i voler adquirir més coneixements.   
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3. METODOLOGIA 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, l’estructura del desenvolupament d’aquest TFG està 

dividida en dues parts, una teòrica i l’altra pràctica, en concret, la presentació d’una 

proposta didàctica.  

La primera part anirà del més general al més específic. És a dir, es presentaran les 

característiques bàsiques dels contes meravellosos o rondalles, es concretarà cap als 

elements dels contes mediterranis i s’anirà desgranant les parts, els personatges i alguns 

aspectes de “l’Amor de les tres taronges”.  

En la segona part, s’explicarà la proposta didàctica pas a pas. Aquesta proposta s’ha 

d’entendre com un projecte per fer descobrir la literatura popular als infants, introduint 

diversos recursos per enriquir el seu aprenentatge.  Aquest proposta s’ha d’entendre com 

un projecte obert i viu que, partint d’un eix vertebrador, es podrà anar ampliant i variant 

segons interessi al docent que el vulgui posar en pràctica. 

En referència a les fonts que s’empren en aquest treball, aquestes són de caràcter molt 

divers. S’han llegit i s’utilitza diversa bibliografia, tant llibres, articles com seccions de 

llibres que es pot consultar a l’apartat de Referències Bibliogràfiques. També, s’empren 

coneixements adquirits durant els anys d’educació acadèmica i formal, com també els 

adquirits en la meva educació no formal. Com s’ha explicat en la Introducció, m’agrada 

la literatura, sobretot la infantil, i, per tant, he assistit a xerrades, col·loquis i tallers sobre 

el tema.  
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4. PART TEÒRICA 

 

Per entendre la part teòrica i el que en ella s’explicarà, s’ha de conèixer primer la rondalla 

“L’Amor de les tres taronges”. Per tant, en aquest punt és important presentar un resum 

de la història. Dues de les versions més populars en els territoris de parla catalana que he 

trobat són la d’Enric Valor (Valor, 1996) i adaptacions posteriors, i la d’Antoni Maria 

Alcover amb el pseudònim Jordi des Recó (Recó & Alcover, 1913). La trama és la 

mateixa però el nom dels personatges i alguns aspectes de la rondalla són diferents, sense 

variar el sentit de la història. Per aquest TFG s’empra l’adaptació de Rosa Maria Colom 

qui va transcriure la versió d’Alcover emprant les normes gramaticals i ortogràfiques del 

català actual (Alcover et al., 2008). Per tant, la lectura és més fàcil i la narració conserva 

la seva qualitat. El resum és el següent: 

 

Hi havia un Rei i una Reina que no tenien fills, van pregar a Déu per tenir-ne un i van 

prometre donar farina, oli i mel al poble si aquest prec els era concedit. Al cap d’un any 

neix el fill dels reis i l’anomenen Bernadet, Com van prometre, reparteixen els tres 

menjars entre la gent del poble. Al cap de set anys una vella fada s’entem que els reis 

havien regalat menjar al poble pel naixement del seu fill i decideix anar a palau a demanar 

el que li pertanyia. Els criats deixen que entri al rebost per si troba algunes sobres i així 

ho fa. En sortir, carregada amb el que havia aconseguit arreplegar,  a en Bernadet, que 

juga dalt una balconada, li cau una de les tres bolles d’or sense voler i fa caure tot el que 

duia la vella al terra. Ella, empipada, li llança una malefici, en tenir setze anys no trobarà 

consol fins que trobi l’Amor de les tres taronges. Ningú va fer cas de les seves paraules. 

Quan en Bernadet té setze anys comença estar malenconiós, trist i sense consol. Ningú 

pot entendre què li passa fins que una vella criada recorda les paraules de la fada. Tot i la 

tristesa dels seus pares que l’adverteixen del difícil i perillós camí que vol prendre, en 

Bernadet decideix marxar de casa i anar a trobar l’Amor de les tres taronges per poder 

omplir el buit que té a dins.  

En el seu viatge demana passar la nit a tres cases diferents. Les madones de cada casa, 

després de sentir el motiu del seu viatge, el deixen passar amb la condició que s’amagui 

perquè els seus marits són gegants que el matarien si el trobaven. Quan demanen als seus 

marits si coneixen l’existència de l’Amor de les tres taronges, ells diuen que sí, que són 

els guardes juntament amb sis gegants més, però que no els hi volen dir res més perquè 

elles ho xerrarien tot, pel fet de ser dones. Les dones, cada una fa el mateix, els peguen 
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mentre dormen i els fan veure que ho han fet sense voler perquè estaven somniant que 

algú robava l’Amor de les tres taronges. Cada un d’ells va contant els diferents 

impediments que hi ha perquè ningú no robi aquest tresor tan preuat. Gràcies a les 

explicacions que escolta en Bernadet, que està ben amagat les tres nits a cada casa dels 

gegants, sap el que li espera. Cada matinada agraeix a la madona de la casa la seva ajuda. 

En el seu camí es troba amb una velleta que vol travessar un riu, ell l’ajuda perquè no se 

l’endugui la corrent. Ella, agraïda, li indica com trobar el jardí vigilat. L’adverteix que 

sempre ha de dirigir-se cap on surt el Sol, no es pot desviar del camí. També li diu com 

passar els impediments que es trobarà i que guarden l’Amor de les tres taronges. En 

Bernadet, molt agraït, li dona unes monedes d’or. Ella, més agraïda encara, li regala cotó 

perquè no es sentin les peuades del cavall i tres cintes de tres colors diferents que 

l’ajudaran si l’empaiten els gegants. 

En Bernadet compra blat per a les formigues que són les primeres guardes, un ramat de 

bens per a les bèsties ferotges que són les segones, set gerres que les omple de llet de les 

ovelles per  a la serp de set caps que és la tercera i mantega per untar les frontisses de la 

porta del jardí que s’obre i tanca tot el dia.  

Tant com arriba davant cada prova dona el menjar a les bèsties i va passant, fins arribar 

al davant del taronger. Per aconseguir robar les tres taronges ha d’esperar que els gegants 

tenguin els ulls tancats, això voldrà dir que estan adormits. Com que ha posat mantega a 

les frontisses de les portes, aquestes estan aturades i en silenci. Per tant, els gegants 

s’adormen tot d’una. En Bernadet agafa les tres taronges i en voler fugir, els gegants es 

desperten. Tant les portes com els animals que ha alimentat abans el deixen passar, agraïts 

per haver estat ell l’únic que ho ha fet. Els gegants corren darrera ell i quan estan a punt 

d’agafar-lo, en Bernadet amolla una cinta i fa aparèixer tot de plantes amb punxes que 

arrapen i enganxen als perseguidors. Quan tornen a estar a punt d’atrapar-lo, en tira una 

altra que fa aparèixer ganivets, espases i destrals que tallen de mala manera als gegants. 

La seva fúria pot més que el seu mal i segueixen la persecució. Així que en Bernadet 

llença la tercera cinta que es converteix en brases que cremaran definitivament els 

gegants. 

Passat el perill, en Bernadet torna a casa, però el camí és feixuc i està mort de set. Així 

que decideix obrir una taronja, d’ella en surt una jove preciosa i delicada que li demana 

aigua perquè té molta set. En Bernadet no n’hi pot donar perquè no en té, i ella desapareix. 

Al cap d’un temps no aguanta més i xapa la segona taronja, i succeeix el mateix que amb 

la primera. Desesperat decideix passar set fins trobar un pou on poder donar de beure a la 
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jove de la tercera taronja, si en surt cap. Quan troba el pou, obre la taronja, d’ella en surt 

una jove encara més polida que les altres i li dona aigua per saciar la seva set.  

Quan estan a punt d’arribar a palau ell la deixa devora un pou mentre va a avisar als seus 

pares perquè vol donar una benvinguda com toca a la seva promesa. Ella no hi està 

d’acord però al final accedeix a esperar sola. Mentre ell és a cercar als seus pares i tota la 

ciutat sap del seu retorn amb l’Amor de les tres taronges, la jove puja dalt l’arbre del 

costat del pou avergonyida que la vegin sola. Una jove i lletja esclava s’atraca al pou, veu 

reflectida la cara de l’Amor de les tres taronges a l’aigua i es pensa que és ella. Comença 

a dir que és bellíssima i que no pot ser esclava de tan bella que és. L’estimada del príncep 

riu dalt l’arbre en veure el malentès de l’esclava. Aquesta en adornar-se, molt gelosa de 

la bellesa de la jove, es vol venjar. Engana a la promesa i li clava una agulla enverinada 

que la transforma en un colom blanc. Quan arriba en Bernadet amb tot el seu seguici 

queda esglaiat en veure la lletjor de la seva teòrica promesa. L’esclava l’engana i li diu 

que és per culpa d’ell que l’ha deixada al Sol. El jove comprova que ella dur posat l’anell 

que ell li va deixar com a penyora i creu a l’esclava.  

Després del casament es celebra un gran banquet. Un colom volta tot el temps per devora 

el príncep, aquest l’acaricia i li dona de menjar, en besar-lo se n’adona que dur una agulla 

clavada, la lleva i es transforma amb el seu Amor de les tres taronges. L’esclava és 

empresonada fins a la seva mort. En Bernadet i l’Amor de les tres taronges es casen i són 

feliços per sempre més.  

 

 

És una rondalla llarga, amb molts detalls importants que no s’han volgut obviar en el 

resum per poder entendre millor aquest treball.  

 

Després de llegir el resum, es pot dir que ens trobam davant el conte-tipus (Albero 

Poveda, 2015), doncs el lector pot diferenciar perfectament les parts de l’estructura de tot 

conte meravellós que explicava Vladimir Propp en el seu llibre “La morfologia del 

cuento”  (Propp & Mélétinski, 1981).  En ell apareix la situació inicial amb l’allunyament 

de l’heroi que emprèn un viatge, en aquest viatge apareixeran personatges secundaris que 

l’ajudaran si ell és amable, hi ha una sèrie de antiherois que intentaran, a través de proves 

difícils, que el protagonista no aconsegueixi l’objecte màgic. Hi ha una persecució que 

l’heroi salva gràcies a uns objectes màgics regalats per un dels personatges secundaris. El 

protagonista segueix havent de passar proves difícils per obtenir el que cercava, l’amor. 
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Però en aquest punt hi ha dos protagonistes, un de masculí que ho és durant tota la història 

i un de femení que només ho és en aquesta part. La protagonista femenina és enganada, 

transformada màgicament i substituïda per una antagonista. Es celebra un primer festí. 

L’heroi s’adona de l’engany, el personatge malvat és castigat. Es casen, l’heroi té 

finalment allò que cercava i es fa una celebració final.  

Per tant, si són tan comuns aquests elements en les rondalles què fa que sigui tan 

interessant l’estudi i desgranament d’aquest conte en concret. Com ja ha estat molt 

estudiat per molts autors, tot conte té la seva font (Propp & Mélétinski, 1981). És 

interessant intentar intuir i descobrir d’on sorgeixen les primeres versions d’aquesta 

rondalla. Fins ara, s’han trobat arreu del món fins a 350 versions de “L’Amor de les tres 

taronges” (Albero Poveda, 2015). Es creu que els àrabs la van estendre per tota la 

mediterrània, va arribar gràcies al comerç als països d’Àsia (com per exemple la Índia, 

Xina, Corea o Japó), així com també Rússia i es va anar estenent per Europa. A Sud-

Amèrica es creu que va arribar mitjançant les colonitzacions espanyola i portuguesa. 

Gabriel Janer, en el seu article “Elogi a la lectura, un plaer amenaçat” (Janer Manila, 

2002), diu:  

 

No és difícil trobar en els contes populars d'ambdues riberes mediterrànies la influència 

de la cultura àrab, algunes de les fascinacions que aquesta cultura ha exercit: el poder de 

l’aigua... 

 

Per tant un element primordial i protagonista en la rondalla d’aquest estudi, l’aigua, té 

influència àrab. L’aigua ha simbolitzat la vida, tant en la realitat com en la ficció. Tot 

poble pròsper s’ha fet gran gràcies al seu establiment al costat de l’aigua. No és 

d’estranyar que la història de la humanitat comencés entre dos rius, el Tigris i l’Èufrates. 

Ni que els egipcis desenvolupessin una cultura avançada en el seu temps. Si no hagués 

estat pel poder vital de l’aigua cap d’aquestes civilitzacions hagués prosperat. En el conte, 

l’aigua fa que l’Amor de les tres taronges pugui viure. S’ha de recordar que les taronges 

provenen d’un jardí verd, el taronger és un arbre de regadiu molt comú a la mediterrània. 

Aquest jardí és com un oasi enmig del desert, un oasi on resideix l’amor envoltat d’una 

vida seca, ruda, buida. 

A banda d’això, com bé senyala Albero, (Albero Poveda, 2015) i Obilos (Obiols Suari, 

2017) en Bernadet té una buidor, una set que no s’omple fins que no troba l’amor i junts 

beuen l’aigua del pou. En aquest moment la seva set ja està saciada, ha desaparegut.  
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La taronja és un altre element  d’influència àrab. La taronja ha simbolitzat l’amor en les 

cultures mediterrànies. Recordem la frase “és la meva mitja taronja”. Les taronges 

provenen del sud-est d’Àsia i són dutes pels àrabs en la seva expansió geogràfica durant 

la història. En la cultura islàmica, els tarongers són plantats al costat de pous o fonts dels 

seus jardins, la seva fulla és perenne i els seus fruits són apetitosos i sucosos, així com ha 

de ser una núvia bella i fèrtil (Albero Poveda, 2015).  

 

Una vegada explicats alguns aspectes relacionats amb la cultura islàmica, es passarà als 

elements de les rondalles mediterrànies en general.  

 

La rondalla mediterrània es caracteritza per contar històries picants, amb picardia, hi 

apareixen personatges casolans, com per exemple gent del poble amb oficis habituals de 

l’època i estaments socials com reis i reines. Les entremaliadures solen aparèixer en 

situacions familiars. S’ha de tenir en compte però que a la mediterrània hi ha moltes 

cultures diverses i que han  rebut la influència d’altres pobles, ja sigui per conquestes o 

per comerç. La tradició oriental ha influenciat molt en les rondalles, sobretot en 

l’estructura, el temps i els nombres. En concret, les rondalles dels països catalans hi ha 

molta influència àrab ja que van habitar-hi durant molt de temps. Un bon exemple són les 

rondalles mallorquines, recopilades de la tradició oral per Antoni Maria Alcover amb el 

pseudònim d’en Jordi des Recó (Recó & Alcover, 1913).  

En aquest punt és precís fer un aclariment al lector d’aquest TFG. Les rondalles són 

històries anònimes transmeses oralment, el fet que un llibre dugui un nom d’un autor no 

li dona l’autoria de la història sinó que el seu paper és el de recopilador. Tan com més 

fidel a la tradició oral sigui aquest recopilador més interessant és l’estudi d’aquestes 

rondalles. Es sabut que Alcover, tot i ser mossèn, era fidel a la tradició oral, menys 

moralista que altres recopiladors i anotava qui li havia contat la rondalla i on l’havia 

escoltada.  
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4.1. El desgranament de la rondalla l’Amor de les tres taronges 

 

Tot i que la rondalla és llarga, hi apareixen molts detalls i missatges, és un conte 

meravellós tipus. Per tant, intentaré, des de la meva humil posició d’estudiant, fer el seu 

desgranament i explicar més enllà del sentit literari de la narració.  

 

 El temps i l’espai on passa la història són desconeguts i indeterminats. Es fa veure 

que és un temps llunyà amb la frase Això era... i es sap que es parla d’un regne 

per què continua ...un Rei i una Reina... (Alcover et al., 2008). 

 El prec a Déu per un fill a canvi d’un regal per al poble. Es pot interpretar com un 

intercanvi comercial o de bones intencions, una cosa a canvi d’una altra. 

 El Rei i la Reina compleixen la seva paraula i donen al poble el que havien promès. 

Aquí es pot deduir que són uns monarques bons amb els seus súbdits i de paraula. 

Es pot interpretar com si es vulgui transmetre les bondats de l’estament social més 

alt.  

 El poble rep una barcella de farina, un setrill d’oli i una olleta de mel. Són aliments 

bàsics i preuats, ara ens semblen fàcils d’obtenir però antany no ho eren. La gent 

més humil no menjava farina blanca ni oli ben refinat. Els tres aliments són 

laboriosos d’obtenir i molt comuns en la gastronomia mediterrània, la mel és un 

ingredient emprat molt en la rebosteria àrab.  

 Una fada vella s’empipa perquè en Bernadet li ha fet caure el que duia. Aquí entra 

el primer personatge secundari. L’heroi li fa una entremaliadura i ella el castiga. 

Però l’heroi no ho ha fet a posta, açò serà un punt a recordar per una explicació 

posterior. 

 La vella el maleeix dient: Que en Bernadet en tenir setze anys, no pugui estar ni 

reposar que l’Amor de les tres taronges no vagi a cercar! (Alcover et al., 2008). 

Aquí hi entra el simbolisme de l’aigua, del líquid, la vida i l’amor. En Bernadet 

ha fet vessar el líquid que ella duia, important per al seu aliment. En Bernadet 

haurà de passar, com la velleta, per experiències d’obtenció i pèrdua fins que curi 

la seva set d’amor (Albero Poveda, 2015). 

 En Bernadet compleix setze anys i es posa trist. El que li passa és que ha arribat a 

l’adolescència, un període de canvis i de ganes d’experimentar i cercar l’amor i 

reafirmar la seva pròpia personalitat. És una edat que no s’és ni infant ni adult. 
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 Bernadet decideix partir a cercar l’Amor de les tres taronges, el Rei i la Reina no 

ho volen. Sobretot la Reina. Aquí entra per primera vegada la veu de la Reina.  

- Oh, Bernadet, no hi vagis per res del món!-li prega la reina- Molts prínceps, fills 

de reis i reis fadrins ho han intentat abans que tu i primer queien morts que no 

trobar-lo! No hi pensis més fill meu de la meva vida! (Alcover et al., 2008) 

Es pot entendre perfectament que una mare no vulgui veure partir de la seva llar 

a l’únic fill que té, és com un adéu a la infantesa que ja no tornarà. Per altra banda, 

també es pot apreciar que aquest amor no ha estat trobat mai per fadrins, ja que 

els que estan casats ja el van trobar en el seu moment. I deu ser quelcom difícil ja 

que ni els més poderosos ho han aconseguit. Per altra banda, la carència (Propp & 

Mélétinski, 1981) d’amor és el que fa partir a en Bernadet. 

  Tot el regne es posa de dol per la partida del príncep. La seva gent està trista 

perquè el volen al seu costat. Esperen que torni, els fills sempre tornen a la llar 

quan es fan més grans. Durant l’època adolescent els fills volen allunyar-se dels 

progenitors, en fer-se adults tornen, moltes vegades per la relació entre diferents 

generacions, avis i nets.  

 Camina que caminaràs...(Alcover et al., 2008) és una frase comú en les rondalles, 

vol dir que el camí i la durada del viatge eren llargs. Aquest viatge és el procés de 

maduresa de l’heroi.  

 Demanava a un i altre però ningú no li sabia donar noves del que cercava 

(Alcover et al., 2008). Es pot interpretar com el procés d’adquisició de 

coneixement d’una manera lenta i l’esperit emprenedor de l’heroi que no atura de 

cercar allò que s’ha posat com objectiu. També, que va coneixent gent però que 

no l’omplen, les relacions van canviant.  

 L’heroi troba unes casetes blanques on demanarà per passar la nit. És on el 

protagonista haurà de comportar-se d’una manera o altra per poder obtenir allò 

que desitja o ajuda per aconseguir-ho (Propp & Mélétinski, 1981). El detall de les 

cases blanques ens recorda les cases blanques mediterrànies, segurament en altres 

versions no seran blanques.  

 En Bernadet demana permís per passar la nit a la mestressa de la casa. Aquí es pot 

denotar el caràcter afable i humil del protagonista, hem de recordar que és fill de 

rei i, per tant, podria imposar a la força el seu desig de pernoctar. També és el punt 

on el futur donant li fa una pregunta al protagonista i com que ell ha estat amable, 

aquest rebrà alguna ajuda (Propp & Mélétinski, 1981). 
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 Madona accedeix però abans li ha dit (Alcover et al., 2008): Però el meu home és 

un gegant i amic d’un drac que tot lo món cerca, que tot lo món sap; per ventura 

ho sabrà. Primer de tot, aquestes rimes són comuns a les rondalles, eren i són un 

bon recurs didàctic per als infants. I segon, aquest drac pot ser interpretat en els 

territoris cristians com el dimoni, és, també, un símbol fàl·lic. El drac transmet 

por i terror (Janer Manila, 1982). I si el gegant és amic seu, vol dir que el gegant 

també ho transmet. 

 El gegant, marit de la dona de la casa, en arribar diu (Alcover et al., 2008): 

Sent olor de carn humana! 

Si el meu nas no m’engana, 

en menjarem aquesta setmana! 

Qui ha passat per aquí? 

Aquesta frase ben coneguda per tots els que hem gaudit d’aquesta rondalla, 

servidora creu que es pot interpretar d’almanco dues maneres. Bé el gegant és un 

home gelós que no es fia ni de la seva dona i es pensa que té una relació amb un 

altre home. Si això passés el mataria. O bé, vol aparentar ser astut i nota que alguna 

cosa passa a la seva casa però no sap què és. Personalment em decanto més per la 

primera.   

 Set gibrells i set pans. Aquí apareix el set, no serà la darrera vegada. Com s’ha dit 

abans és un nombre comú en els contes. No obstant això, en aquest TFG no 

s’entrarà en l’estudi dels nombres en els relats. Per altra banda, el gegant només 

li interessa la seva dona perquè cuidi la casa i li faci el menjar. 

 Quan la seva dona li demana per l’Amor de les tres taronges s’assabenta que ell 

és un dels guardes i que no li vol dir res perquè creu que les dones són unes 

xafarderes i poc de fiar. Aquí tenim diversos aspectes a tractar.  Un és la poca 

comunicació entre els dos membres del matrimoni. Com pot ser que la dona no 

sàpiga on fa feina el seu marit? Ens podem imaginar aquella mestressa de casa, 

sola tot el dia amb un marit que quasi ni la mira a la cara mentre hi hagi un plat a 

taula, un marit que arriba de la feina o d’estar amb els seus amics, demana el 

menjar i va al llit a dormir. Una dona falta d’estima a qui, recordem, el 

protagonista ha tractat bé.  

L’altre aspecte és la idea que té el gegant de les dones. Un home amb idees 

masclistes. En algunes religions la dona és un ésser de qui un no es pot refiar, 
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recordem el mite cristià d’Adam i Eva. Curiosament, en aquesta rondalla es 

castiga aquest masclisme. 

 La dona pega el gegant mentre dorm i li diu que somiava que robaven l’Amor de 

les tres taronges. La dona fa ús de la seva astúcia, un valor molt tractat en les 

rondalles (Rosselló Cerdà, n.d.). A més a més, es venja de les múltiples agressions 

tan físiques com psíquiques que ha rebut del seu marit. Ens recorda a totes les 

dones que han estat maltractades pels seus companys i que diuen prou. És el 

moment on aquest personatge secundari pren força i veu.  

 El gegant explica quins animals guarden l’Amor de les tres taronges. Això és el 

regal que aconsegueix la madona per a en Bernadet.  

 Bernadet es despedeix de la mestressa, li agraeix la seva ajuda i li diu que si 

necessita la seva ajuda per coses que siguin bones pot comptar amb ell. Aquesta 

és una altra mostra de la bondat de Bernadet. 

 En aquest punt la història es repeteix dues vegades més, tornam a tenir el nombre 

tres, la primera vegada eren els tres regals dels reis. En Bernadet troba una casa i 

demana per quedar-s’hi a la mestressa, dona d’un gegant. El que passa a cada casa 

és més o menys el mateix, canviant el que sopa el gegant i afegint informació 

essencial per aconseguir robar l’Amor de les tres taronges als gegants. En 

Bernadet és un heroi cercador (Propp & Mélétinski, 1981) que no ha cercat en cap 

moment enfrontar-se amb els gegants. La perseverança, la valentia, optimisme i 

la decisió d’endinsar-se en una aventura desconeguda i perillosa són alguns dels 

valors que demostra Bernadet (Rosselló Cerdà, n.d.). 

 La velleta que vol travessar un riu amb molta corrent. A la vella, que ja ha viscut 

molt, li falta força per encarar les dificultats de la vida. 

 En Bernadet ajuda la vella a travessar el riu. El nostre heroi mostra solidaritat 

(Rosselló Cerdà, n.d.) i el personatge secundari es transforma en donant.  

 La velleta agraïda li ofereix la seva ajuda. En Bernadet no se’n riu de l’oferiment, 

com haguessin fet altres, tot el contrari. La velleta és la donant i, en rebre una bona 

resposta dues vegades del protagonista, l’ajuda (Propp & Mélétinski, 1981). 

 La vella indica el camí per trobar l’Amor de les tres taronges tot dient (Alcover et 

al., 2008): Ves sempre cap on vegis sortir el sol, sense fer cap passa ni a dreta ni 

a esquerra... I un dia o altre la trobaràs. Podem interpretar aquestes paraules com 

la veu sàvia que adverteix a en Bernadet que vagi cap a la llum, cap a la vida i que 
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no es deixi endur per altres idees o temptatives. Si durant la seva vida, el seu viatge 

no perd el rumb, trobarà el què cerca. A més, a la gran majoria de cultures antigues 

(per no dir totes) com per exemple l’egípcia, l’est, per on surt el sol, simbolitza la 

vida i l’oest, on es pon, la mort, la foscor.   

 Bernadet segueix parlant amb la vella, símbol de saviesa, i segueix sent amable 

amb ella. La vella li dona un altre regal, li explica com passar les proves difícils 

que impedeixen accedir al jardí on hi ha custodiat l’Amor de les tres taronges. 

Haurà de ser amable amb els que semblen ferotges i donar-los el que ningú els hi 

ha donat mai. En aquest cas és menjar però a la vida real es pot interpretar com 

escoltar i preocupar-se per als qui mai han estat atesos i manquen de molta estima. 

És a dir, una persona es pot comportar malament però potser és perquè ningú mai 

l’ha tractat bé. També pot ser que un bon treballador que sempre fa la seva feina 

estigui explotat per part dels seus amos.  

 Per tercera vegada en Bernadet torna a ser amable amb l’anciana i li dona unes 

monedes d’or. Aquesta li dona a canvi uns objectes màgics que ajudaran a l’heroi 

en la fugida (Propp & Mélétinski, 1981). 

 Bernadet dona blat a les formigues i passa, ovelles a les bèsties ferotges i passa, 

llet a la serp de set caps i passa, i mantega per a les frontisses de la porta i passa. 

Espera que els gegants estiguin adormits amb els ulls oberts i roba les tres taronges 

del taronger. L’heroi supera les proves difícils (Propp & Mélétinski, 1981) amb 

astúcia, valentia i bondat (Rosselló Cerdà, n.d.). La vida no és fàcil però amb 

aquestes i altres qualitats, es pot arribar aconseguir allò que es cerca.  

 El robatori de les tres taronges als gegants guardians, que si no sabéssim que no 

eren amables amb les seves dones, ves que només serien uns éssers imponents 

fent la seva feina. Hom l’interpreta com el que poden sentir els pares quan un jove 

festeja la seva filla, com si els hi robin la seva nina estimada a qui han cuidat des 

del seu naixement.  

 Els set gegants es desperten i comença la persecució. Torna aparèixer el nombre 

set. L’heroi cercador, tampoc aquí intenta entrar en una lluita cos a cos ni vol 

vessar sang, tot i que els perseguidors intenten matar-lo  (Propp & Mélétinski, 

1981). 

 Els gegants demanen als animals i a les portes que aturin a en Bernadet. 

L’amabilitat que el príncep havia mostrat cap a les bèsties es torna al seu favor i 
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el deixen passar. Això ens fa recordar aquella dita que diu “ colliràs allò que hagis 

sembrat”. Si durant la vida fem bones accions, també en rebrem de bones.  

 L’heroi posa obstacles als seus perseguidors (Propp & Mélétinski, 1981). A la 

rondalla apareix quan en Bernadet va tirant les cintes màgiques per aturar als 

gegants. Ell utilitza els objectes màgics, la saviesa transmesa per la velleta del riu, 

per superar diversos entrebancs de la vida. Notar que ell llença les cintes per 

aturar-los no per matar-los. Ells moren perquè s’han endinsat dins les brases, se’ls 

hi ha retornat la ira que ells desprenien. Les brases poden simbolitzar l’infern dels 

gegants o un nou començament per al protagonista. 

 En sortir d’aquell oasi de vida que era el jardí, Bernadet es troba en un viatge de 

tornada on cada vegada està més assedegat. Realment el que té és falta d’amor i 

es troba sol. Decideix obrir una taronja i d’ella en surt una jove bella que li demana 

per beure, però ell no té aigua per donar-li i ella desapareix. El jove experimenta 

amb el primer amor, però ell no li pot donar tot l’amor (aigua) que ella demana 

perquè no sent el mateix, no se l’estima prou.  

 Torna a seguir el seu camí, però el protagonista segueix amb set i decideix provar 

sort i tornar esmitjar una taronja. Li passa el mateix, la donzella demana aigua, ell 

no n’hi pot donar i ella desapareix. Aquí es pot apreciar la falta de maduresa d’en 

Bernadet que tot i sabent el que passaria prova sort (Albero Poveda, 2015). El jove 

encara no està preparat per a una relació amorosa estable. 

 Camina que caminaràs (Alcover et al., 2008). Ens indica que passa el temps i que 

es va fent camí, la vida va passant. 

 En Bernadet decideix que fins que no trobi un pou no obrirà la darrera taronja tot 

i la set que tengui. Aquí la rondalla ens vol fer entendre que l’heroi ha decidit no 

anar amb cap més dona fins que no sàpiga per segur que ha trobat l’amor de la 

seva vida. El pou simbolitza l’amor que podrà donar a la seva estimada. 

 En trobar el pou i treure’n un poal d’aigua, en Bernadet obre la tercera taronja, 

d’ella en surt una jove molt bella, fina i de llarga cabellera. En Bernadet li dona 

de beure tantes vegades com ella necessita. El protagonista pot donar tot el seu 

amor perquè ha trobat a la persona que estima de veritat. Per altra banda, en les 

rondalles mai s’especifica com és la donzella només es diu que és bella i fina 

(Obiols Suari, 2017). Fina deu ser perquè no necessita treballar per viure, les 
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persones riques solien tenir la pell blanca i fina. Tot el contrari de la gent del camp 

que treballava de sol a sol i la tenia cremada i arrugada.  

 En la rondalla en Bernadet queda enamorat de cop de la noia, sense ella haver de 

fer res. Això és típic en els contes on el protagonista és masculí, si la protagonista 

hagués estat femenina, ella hauria fet alguna cosa perquè ell quedés embadalit per 

ella (Obiols Suari, 2017).  

 Al cap d’un parell de dies de caminar, destrien la gran Ciutat, que estava a vorera 

de mar i era ben gran i vistosa (Alcover et al., 2008). En aquesta curta frase 

podrem treure més informació del que sembla. És la primera vegada que es diu el 

temps exacte que dura el trajecte, pot ser que ens indiqui que van festejar poc 

abans de casar-se. També anomena a la gran Ciutat en majúscula i diu que és a 

vorera del mar, al principi de la rondalla no ho especificava. Podria ser que, en ser 

una versió mallorquina de la rondalla, aquesta població fos Ciutat de Mallorca, és 

a dir, Palma de Mallorca. A més, hi podem trobar el simbolisme de l’aigua, que 

en Bernadet tenia bé devora però en ser salada no saciava la seva set d’amor 

(Albero Poveda, 2015).  

 L’heroi decideix deixar la seva estimada al costat d’un pou a l’ombra d’un arbre 

per ell anar a preparar l’arribada així com cal. Ella insisteix que no necessita una 

benvinguda pomposa i que vol anar amb ell a palau. Ell no fa cas i parteix deixant-

la a ella sola. Aquí apareixen diferents aspectes a tractar. El fet de deixar a la 

promesa sola en un lloc desconegut per ella insinua una immaduresa d’en 

Bernadet . Tot i això, hom creu que el jove pensa que ha de presentar una vida 

més estable i solucionada per poder casar-se amb la dona que estima, com si el 

seu amor no fos prou i, tot i que està enamorat d’ella, posposa la convivència un 

temps.  

 El retorn de l’heroi a casa seva enunciat que ha trobat allò que cercava (Propp & 

Mélétinski, 1981). Quan quelcom troba l’amor i el presenta a la seva família és 

un moment de goig i nervis. 

 En aquest punt la rondalla ens presenta a dos protagonistes, per una banda 

Bernadet que és a palau i l’altra a l’Amor de les tres taronges que ha quedat sola 

al costat del pou i, avergonyida d’estar sola a la vida, s’amaga.  

 Un altre personatge femení entra a escena, un nou agressor. En aquest cas és 

l’esclava d’una fornera, lletja i bruta. La jove esclava té enveja de la donzella, que 
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s’ha rigut del malentès amb el reflex de l’aigua, i l’engana. Així que tenim un 

personatge que ja no pot caure més avall dins els estaments socials, és esclava i, 

a més a més, d’una dona treballadora. L’heroïna se n’ha rigut d’ella, no l’ha 

tractada bé, així que el que rep no és ajuda sinó un càstig (Propp & Mélétinski, 

1981).  

 Transformació, o substitució,  de l’Amor de les tres taronges en colom. 

L’agressora transforma a l’heroïna (Propp & Mélétinski, 1981) en un animal 

dòcil, emprant una agulla màgica enverinada. L’elecció del colom blanc en 

aquesta versió segurament té a veure amb la influència de la religió cristiana, en 

aquesta religió el colom simbolitza l’Esperit Sant.  

 En arribar Bernadet, l’esclava l’engana dient-li que per culpa de la seva tardança 

ella s’ha quedat pansida pel Sol. Com hem dit abans, l’heroi havia anat a preparar 

la seva vida per poder casar-se i és possible que pensi que és el pas del temps que 

l’ha enlletgida. Però també, ens podem trobar davant una femme fatale que engana 

al jove immadur per interès i aquest, momentàniament, deixa de banda la seva 

estimada donna angelicata (Albero Poveda, 2015). En la rondalla ell es deixa 

enganar perquè ella du la penyora que havia donat a l’Amor de les tres taronges, 

és a dir, ha robat la marca a l’heroïna (Propp & Mélétinski, 1981). En la vida real 

seria per una aparença bonica o mitjançant mentides sobre les seves intencions 

reals. Un altre exemple d’immaduresa del protagonista (Albero Poveda, 2015). 

 ...i cap a la Seu s’ha dit (Alcover et al., 2008). És una altra prova que ens podríem 

trobar davant l’escenificació d’aquesta part de la rondalla a Palma de Mallorca. 

Doncs a la catedral se l’anomena la Seu.  

 Es celebra un festí en honor del matrimoni entre l’heroi i la falsa heroïna. Aquest 

banquet no indica el final del conte sinó que passarà alguna cosa que farà girar la 

trama. Curiosament en aquesta rondalla no es destapa l’engany abans del 

matrimoni (Propp & Mélétinski, 1981), però sí que ho fa abans que aquest arribi 

a consumar-se.  

 El colom es posa al costat d’en Bernadet que l’acarona i li dona de menjar. Els 

dos herois, els vertaders amors, es cerquen, col·laboren per salvar-se (Rosselló 

Cerdà, n.d.). L’Amor de les tres taronges lluita per aconseguir que el seu estimat 

torni amb ella, però ho fa amb amorosia i emprant dolces paraules (Alcover et al., 

2008): 
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Per mi es fan les nocetes 

I jo em menj les miquetes! 

 

Com a la vida real, la història d’amor va superant obstacles i viu moments 

d’angoixa però també d’alegria (Obiols Suari, 2017). 

 L’heroi romp l’encanteri, es desfà la transfiguració de l’heroïna (Propp & 

Mélétinski, 1981). Els enamorats es retroben i veuen que el seu amor és vertader. 

 L’agressora és castigada (Propp & Mélétinski, 1981) i tancada en una cel·la on 

mor d’un tro d’enrabiada que estava. És a dir, per ser dolenta i mentidera quedarà 

fins a la seva mort fadrina i sola. Per la seva maldat ningú la voldrà. La bondat 

sempre és un valor present als contes (Rosselló Cerdà, n.d.) i qui manca d’aquesta 

és castigat.  

 Bernadet i l’Amor de les tres taronges es casen i fan una bona celebració. L’heroi 

es casa i ja podrà ascendir al tro (Propp & Mélétinski, 1981). L’amor, la bondat, 

la perseverança, la solidaritat, la valentia, la decisió, l’astúcia, l’entusiasme, 

l’escolta i l’atenció han fet que l’heroi fos el vencedor de la rondalla (Rosselló 

Cerdà, n.d.). 

 I encara són vius si no són morts... (Alcover et al., 2008). És una de les frases 

fetes a mode de tancament que trobam a les rondalles.  

 Hi ha uns personatges que es repeteixen durant tota l’obra i que, gràcies a ells, en 

Bernadet ha pogut madurar i fer-se un home adult més savi, valent, bondadós i 

astut. Aquests personatges són els femenins (Albero Poveda, 2015). La seva mare 

que l’ha criat i ha respectat la relació amb la falsa heroïna tot i que no li agradava. 

La vella fada que ja el va avisar del que passaria durant la seva adolescència. Les 

dones dels gegants que el van ajudar perquè ell va ser amable amb elles. Les dues 

primeres donzelles que aparegueren de les taronges, amb elles va experimentar 

les primeres relacions amoroses. La velleta del riu a qui va ajudar, va ser la seva 

mestra a la vida, la saviesa i l’experiència que anem obtenint amb el pas dels anys. 

L’esclava que, tot i que el va enganar, va fer que obrís als ulls i  valorés l’amor 

vertader. I l’Amor de les tres taronges, la bondat personificada, la seva mitja 

taronja, el seu amor vertader que l’ajuda a madurar tant abans com després del seu 

matrimoni (Albero Poveda, 2015).  
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Després d’haver desgranat tota o quasi tota la rondalla, segur que ens deixem algun 

aspecte; no ens ha d’estranyar després d’haver passat de generació en generació durant 

segles incorporant nous elements  i, sempre, deixant embadalits a oients de cultures molt 

diverses.  

 

5. PROPOSTA DIDÀCTICA 

 

Una vegada explicada la part teòrica de la rondalla i haver tractat en detall molts dels 

missatge amagats en L’Amor de les tres taronges (Alcover et al., 2008). Es procedirà a 

presentar la part pràctica d’aquest TFG.  

Abans de començar, s’ha de saber que aquesta proposat didàctica s’ha d’entendre com un 

projecte obert i viu. No serà presentada com una unitat didàctica tipus, separant les 

sessions d’una en una. Sinó que serà explicada com un projecte d’aula amb un producte 

final, es presentaran les diferents activitats bàsiques perquè els alumnes elaborin aquest 

producte i activitats complementàries que enriquiran l’aprenentatge dels alumnes.  

Així mateix, no s’ha volgut estipular un límit de temps per a la posada en pràctica 

d’aquesta proposta perquè és cada docent que coneix el seu grup, sap fins on pot estirar i 

els coneixements que vol treballar. Per tant, les activitats que es proposaran podran ser 

actualitzades, modificades i ampliades, sempre tenint present que els objectius i la qualitat 

de la proposta no poden ser minvades.  

És important que el docent conegui bé la història i les seves característiques. Si no és així, 

no és convenient que es realitzi aquest projecte.  

Aquesta proposta està pensada per ser treballada a 6è de primària, depèn del nivell 

maduratiu general dels alumnes, en l’àrea de Llengua Catalana, tot i ser un projecte 

transversal. A partir de la rondalla s’aniran descobrint els elements que tenen els contes 

fantàstics, els tipus de personatges que hi surten, el tractament del gènere en ells, les 

funcions d’aquests i les conseqüències segons els seus actes (Propp & Mélétinski, 1981). 

Tot això es farà mitjançant l’excusa de la creació d’un joc de taula per part dels alumnes. 

I s’ampliarà amb activitats que convidin a la reflexió, la comunicació, la recerca, la 

descoberta i l’estima de les nostres arrels culturals.  

Des de temps immemorials la rondalla ha estat una eina de caràcter docent. No podem 

ser tan arrogants com per no emprar-la avui dia.  
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Abans de l’explicació de cada moment de la proposta didàctica, es presenta una taula de 

planificació esquemàtica perquè el lector es pugui fer una idea ràpida del que es 

presentarà seguidament: 

 

L’Amor de les tres taronges - Presentació de la rondalla i lectura en veu alta 

per part del mestre. 

El viatge - Opinió dels alumnes sobre la rondalla. 

- Descodificació d’alguns missatges. 

- Explicació de la tasca individual a llarg 

termini, la rondalla personal.  

La carència - Es fan els grups de feina. 

- Trobar començaments i acabaments dels 

contes meravellosos. 

- Posada en comú.  

- Trobar dites, rimes i cantarelles. 

- Es comença a crear la base de dades 

compartida. 

La reacció - Els fillets es comporten segons les premisses 

que, en secret, els dona el mestre.  

- Introducció de la idea del joc de taula. 

- Reflexió sobre el comportament i les 

reaccions. 

- Recerca d’accions i reaccions a “L’Amor de 

les tres taronges” 

Els personatges secundaris - Es cerquen personatges secundaris en 

diferents contes, es descriuen i s’apunta si 

ajuda o no a l’heroi. 

- Reflexió sobre el que han trobat relacionant-lo 

amb les accions-reaccions de la tasca anterior. 

Els dolents i els antagonistes - Visualització cinc fragments de pel·lícules on 

apareixen personatges dolents. 

- Comentaris per part dels alumnes. 

- Hipòtesis en referència als dolents de 

“L’Amor de les tres taronges”. 

L’heroi i l’heroïna - Joc de mímica. Rol masculí/femení 

- Observació d’imatges publicitàries de mitjan 

Segle XX. 
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- Recerca, uns grups d’exemples sexistes a 

contes, publicitat i pel·lícules. Altres grups 

exemples no sexistes. 

- Posada en comú i reflexió. 

Els tipus d’heroi - Preparació de conflictes o situacions amb 

preguntes obertes. 

- Mentre el mestre prepara l’aula els alumnes 

han de definir-se com herois. 

- Els fillets aniran per l’aula contestant a totes 

les preguntes anònimament. 

- Lectura en veu alta de les respostes i 

comentaris. 

- Es retoca, si escau, la definició que han fet 

abans. 

El retorn - Lectura individual de L’Amor de les tres 

taronges. 

- Redacció individual, què han après d’aquesta 

rondalla. 

Vol dir que era una vegada... - Explicació del format base del joc de taula. 

- Entre tots es va apuntant el que no pot faltar. 

- Disseny per grups. 

- Elecció del disseny final. 

- Preparació i creació de tot el joc, es fa per 

grups d’experts. (Per aquest pas es necessiten 

vàries sessions) 

- Jugar al joc. 

I encara són vius si no són morts - Avis conten unes rondalles als fillets i 

expliquen quins records els evoquen. 

- Els fillets fan preguntes als avis. 

- Els alumnes els expliquen què han après de 

L’Amor de les tres taronges. 

- Entrega de les rondalles personals. 

- Possibilitat de llegir la seva rondalla en veu 

alta, de manera voluntària. 

 

Notar que no hi ha un temps establert per a realitzar cada activitat, doncs és cada mestre 

que ha de decidir amb què es vol entretenir més o menys. Hi ha molts moments de debat 

i reflexió interessants que no poden ser tallats en sec per passar a una altra activitat. 
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D’igual manera, cada tutor coneix les motivacions dels seus alumnes i quines seran les 

tasques que els engrescaran més.  

Un detall interessant seria poder ambientar alguna tasca, com per exemple dur taronges i 

esmitjar-les com ho fa en Bernadet a la rondalla, mentre el docent la narra.  

 

 

5.1. L’Amor de les tres taronges 

 

Primer de tot s’ha de presentar la rondalla als infants. És possible que alguns d’ells ja la 

coneguin, tot i que, malauradament, avui dia cada vegada són més desconegudes les 

nostres rondalles populars i més coneguts els contes meravellosos d’altres cultures. Un 

aspecte que pot haver influenciat és l’edició impresa, atractiva visualment, d’alguns 

contes. És per això que s’emprarà l’àlbum il·lustrat que va editar Editorial Moll l’any 

2008 (veure Annex 1).  Es tracta d’una edició fidel a la rondalla i estil de les “Rondalles 

Mallorquines” (Recó & Alcover, 1913) però amb el text adaptat a les normes lingüístiques 

de l’any d’edició que faciliten l’enteniment, acompanyat d’unes il·lustracions exquisides 

que motiven més la seva lectura i ajuden a entendre la història.  

La lectura d’aquesta rondalla no és fàcil per un lector que no està acostumant a aquest 

tipus de narració. Per tant, la farà el mestre. Aquesta ha de ser dramatitzada, transmetent 

emoció i donant èmfasi a les parts que ho requereixen. Abans de començar però, es farà 

un resum intrigant i motivador de la rondalla, a mode de despertar l’interès dels alumnes. 

Per exemple: “Aquesta és la història d’un jove heroi que, abandonant la seguretat de la 

seva llar, emprèn un viatge ple de perills a la recerca d’un amor misteriós. És una aventura 

plena d’emoció, saviesa, màgia, éssers fantàstics, venjança, proves perilloses, astúcia, 

patiment i amor.”   

 

5.2.El viatge 

 

El viatge d’en Bernadet va ser un viatge maduratiu, de descoberta personal, que el va 

permetre conèixer a molta gent diversa i on va haver de prendre difícils decisions. Els 

nostres alumnes de 6è de Primària, també estan a les portes d’abandonar la llar segura de 

l’escola on han passat els últims nou anys i començar un viatge. En aquest viatge, trobaran 

aliats que els ajudaran, hauran de passar proves difícils, coneixeran a bones i males 

persones, hi haurà embolics i malentesos que hauran de resoldre, les seves respostes els 
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duran cap un camí o altre,... Tots aquestes qüestions es podran reflexionar amb l’ajuda 

d’aquesta rondalla.  

 

Així que, després de la lectura de la rondalla, es demanarà als alumnes que donin la seva 

opinió del què han escoltat. Després, cada un d’ells hauran de dir alguna part que els hagi 

agradat molt o una que no els hagi agradat gens i perquè. A partir de les seves respostes 

el mestre haurà d’intentar que els alumnes vegin els missatges que ens vol transmetre la 

història. El guiatge es farà amb preguntes senzilles sense gaire informació al principi, 

com per exemple “ per què penses que ho va fer? Què deu voler dir això? Com pot ser 

que l’ajudi si no el coneix?” . A poc a poc, si no poden arribar a esbrinar el missatge es 

poden anar donant més pistes, però mai dir directament la resposta, per exemple, “Aquests 

animals eren dolents? Per què? Què els devia passar?” o “Per què trobeu que en Bernadet 

es comença a trobar malament als setze anys? Per què la il·lustradora ha dibuixat uns 

bòtils buits? (veure Annex 1)” 

 

Per entendre el viatge, han de descobrir que aquest simbolitza la vida o un període 

d’aquesta. Així que primer s’haurà de demanar quant temps dura el viatge d’en Bernadet. 

En la rondalla no s’especifica, mai ho fa. Només es sap que dura molt de temps. Si no es 

treu cap conclusió es dona una pista, com per exemple, “En Bernadet comença el seu 

viatge per trobar l’Amor de les tres taronges als setze anys. Pensau que quan torna per 

casar-se en té setze o més? Què deu voler dir aquest viatge, doncs?” 

 

En aquest punt el mestre proposa una activitat individual que s’entregarà més endavant, 

ja que és interessant entendre la rondalla per  realitzar-la d’una manera més profitosa per 

l’alumne. Hauran d’explicar el seu viatge vital des que van començar l’escola quan tenien 

tres anys fins ara que estan a punt d’acabar. Serà com una autobiografia però escrita com 

si fos una rondalla i ells seran els herois. Per fer-ho hauran d’aprendre algunes de les 

característiques de la rondalla. Per tant, hauran de descobrir-les amb la nostra ajuda.  

 

5.3. La carència 

 

Els nostres estudiants experimentaran la carència de l’heroi. No sabran com començar la 

seva història i, per tant, hauran d’anar a la recerca de la informació per poder complir el 

que el tutor els ha demanat.  
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La seva primera missió serà, per petits grups de tres, trobar començaments i acabaments 

de rondalles o contes meravellosos. 

Una vegada els grups han recollit les dades, es posaran en comú. El tutor haurà d’escriure 

les frases de tal manera que tothom les pugui veure, ja sigui a la pissarra o a la pissarra 

digital. S’aniran veient similituds i diferències entre els començaments i també entre els 

acabaments trobats. És important que es digui a quin conte pertany cada frase per poder 

fer una anàlisi més exhaustiva, com fer alguna hipòtesi de la seva procedència o trobar 

diferències si prové d’una cultura o altra.  

És interessant que es rescatin les frases comuns en la narració oral de les nostres rondalles, 

com “Vol dir que era una vegada...” o “... i encara són vius si no són morts”. S’ha de 

pensar que avui dia es té un excés increïble a contes i llibres d’arreu del món. Això ha fet 

enriquir el nostre nivell lector i cultural. Però això no pot anar en perjudici de la nostra 

pròpia literatura, moltes vegades deixada de banda i substituïda per altres històries.  

 

Una vegada feta aquesta primera passa es convidarà als grups a intentar trobar algunes 

dites, rimes o cantarelles, aquestes les podran emprar en la rondalla individual. Cada grup 

tindrà una carpeta compartida en línia amb els altres grups, d’aquesta manera es podran 

consultar les troballes de tots els grups, serà un aprenentatge compartit.  

No serà l’única vegada que es penjaran les informacions, tot el contrari, la idea és 

aconseguir una base de dades sobre les rondalles la més rica possible, a fi que tothom la 

pugui consultar les vegades que faci falta. Aquí ens trobam davant d’un aprenentatge 

cooperatiu que respecte els ritmes de cada infant.  

 

5.4. La reacció 

 

Segons com es reacciona davant una situació, s’obté una resposta o altra. Per a fer-ho el 

mestre repartirà paperets amb una consigna a cada alumne que l’haurà de llegir sense dir 

res a ningú.  

En els paperets hi haurà escrites frases com:  

 “Sempre hauràs de dir que no”, 

 “Tota frase que diguis haurà d’acabar en per favor”. 

 “Hauràs d’ignorar el que et digui el company de davant” 

 “Sempre hauràs d’estar d’acord amb el que diguin els membres del teu grup”. 
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 “Quan et demani cosa el teu company de la dreta hauràs de dir: No m’empipis” 

 “Hauràs d’estar en desacord amb el que diu el mestre, sempre”.  

 Etc.  

El mestre els demanarà que pensin idees per a la realització d’un joc de taula relacionat 

amb la rondalla. Aquest serà el producte final en grup de la proposta didàctica, recordar 

que l’individual és la rondalla personal. En tot cas, aquesta és una excusa per a poder fer 

la dinàmica. Al cap d’un temps, quan es vegi que ja hi ha nerviosisme entre els alumnes, 

s’atura la pluja d’idees entre els grups i es reflexiona sobre el que ha passat. Com eren les 

reaccions cap a comportaments educats? I com cap als mal educats?  Com es sentien els 

ignorats? I els que sempre assentien i no podien donar la seva opinió? Com a tall 

d’exemple.  

A partir d’aquí es fa una reflexió sobre el que ens passa a la vida si reaccionem d’una 

manera o altra.  

Per grups hauran de trobar accions i reaccions a “L’Amor de les tres taronges” (Alcover 

et al., 2008). I posar-les a la seva carpeta de la base de dades. Després es posaran en comú 

de manera oral.  

 

5.5. Els personatges secundaris 

 

En la nostra vida no hem estat mai sols, a vegades ens hem pogut sentir sols, però tots 

vivim acompanyats. Ens ha criat algú, hem tingut amistats, amors, companys, etc. Així 

com també hi estan els herois dels contes. Tot heroi rep l’ajuda o el càstig d’un personatge 

secundari. 

Per esbrinar com són aquests personatges secundaris primer de tot s’hauran de trobar a 

diferents històries.  

Cada grup elegeix un conte meravellós i fa una llista dels personatges secundaris que 

interactuen amb el protagonista, al costat del nom o identificació com “la dona del 

gegant”, s’haurà de posar si han donat ajuda o no a l’heroi. Després s’escriuen adjectius 

que els defineixen a cadascun d’ells.  

Es tornarà escriure a la base de dades i es posarà en comú. Es trauran hipòtesis de quins 

aspectes tenen en comú els que han ajudat al protagonista i quins els que no l’han ajudat 

o castigat.  

Després es pot debatre perquè es pensa que s’han ajudat o no. Aquí hi entra la reacció que 

s’ha treballat abans.  
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5.6. Els dolents i els antagonistes 

 

És cert que a la vida real hi ha gent dolenta, amb un cor podrit, egoista i amb falta 

d’empatia i solidaritat. Però també hi ha gent que es comporta d’una manera perquè ha 

sofert molt, té algun trauma o simplement el seu comportament és causa d’un malentès. 

Primer, els demanarem si sempre s’ha comportat bé tota la seva vida o en algun moment 

no han estat tan bons com pretenen ser. Es reflexionarà sobre les causes i les 

conseqüències d’aquests comportaments.  

Després els alumnes hauran de dir alguns dels dolents de les pel·lícules d’animació. 

Seguidament es visualitzaran cinc fragments curts de tres films (veure Annex 2). El 

primer és la maledicció de Malèfica, la dolenta de la pel·lícula “La Bella Dorment” de la 

factoria Disney, els dos següents són de la mateixa escena però de la pel·lícula 

“Malèfica”. Els fragments restants són del film “Vaiana”, en concret en un es coneix com 

és descrit el personatge de Maui als nens i en l’altre com relata Maui el que va passar.  

És important emprar dinàmiques i exemples visuals, entre d’altres tècniques, per fer 

reflexionar als infants. No es poden utilitzar amb massa freqüència les classes magistrals 

alliçonadores.  Per tant, després de veure els vídeos, seran ells els que facin tots els 

comentaris, els que donin la seva opinió. Després, entre tots, es faran hipòtesis del perquè 

del comportament dels personatges dolents de la rondalla “L’Amor de les tres taronges” 

(Alcover et al., 2008) i què els passa a la història. En alguns es podrà deduir el perquè en 

altres no, simplement són dolents, però si que es podran fixar amb la descripció que es fa 

d’aquests.  

D’aquesta manera els alumnes poden deduir per ells mateixos que els gegants són dolents, 

no tracten bé a la seva dona i són castigats. També que la gelosia de l’esclava i l’intent de 

substitució per l’amor vertader serà el que la conduirà a rebre un càstig. O que les feres 

es comporten bé si són ben tractades, com tots necessiten d’amabilitat. El mestre ha de 

fer de guia, no pot fer les hipòtesis.  

 

5.7. L’heroi i l’heroïna 

 

En les rondalles sempre apareixen diferències descriptives entre els protagonistes 

masculins i els femenins. Als masculins se’ls descriu amb adjectius i virtuts com força, 

valentia, astúcia, coratge,... Als femenins per la seva bellesa, fragilitat, bondat, finor, per 

les vestidures, els seus cabells,...  
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Si els nens no saben veure aquestes diferències i no poden entendre que això, que aquesta 

diferència que hi ha entre personatges de diferent sexe en les rondalles,  és un pensament 

retrògrad en el qual la dona és menyspreada.  És una herència cultural masclista que duem 

arrossegant molts segles. Sortosament, a poc a poc, la societat va canviant i hi ha 

exemples en la literatura infantil que donen veu i força a les heroïnes. No obstant això, 

encara hi ha molt camí per recórrer. 

Amb la intenció de treballar l’esperit crític dels alumnes, es farà un joc de rol. Cada 

alumne haurà d’imitar a un personatge de conte, una acció feta per una dona o un home, 

una persona famosa o una professió. En acabar no es farà cap reflexió. Seguidament, se’ls 

ensenyarà unes imatges publicitàries de fa uns seixanta anys (veure Annex 3). Es farà un 

petit debat per intercanviar opinions i reflexions.  

Després, per grups de feina, es cercaran diferents exemples de sexisme a contes, publicitat 

i pel·lícules. Dos grups cercaran exemples en contes, dos en publicitat i dos en pel·lícules. 

La resta de grups cercarà diferents personatges rebels, és a dir personatges que han trencat 

motlles i no segueixen tan estrictament aquestes normes. També serà vàlida la recerca de 

publicitat no sexista.   

Tot el que es trobi es posarà i redactarà a les carpetes compartides. Una vegada finalitzada 

la recerca es posarà en comú i es reflexionarà sobre el tema.  

 

5.8. Els tipus d’heroi 

 

Els alumnes ja entenen que segons les accions realitzades hi ha un tipus de reacció, 

coneixen algunes diferències entre heroi i heroïnes, saben que per madurar es necessita 

temps i experiències, entenen que coneixem molts tipus de persones durant la vida i que 

no tothom només és dolent o només bo. Però quin tipus d’heroi són ells? Són herois 

batalladors, cercadors, falsos,...? És important conèixer com és un mateix.  

 

Per a fer-ho cada grup haurà de pensar un mínim d’una pregunta i un màxim de tres que 

cerqui una resposta oberta davant una situació en concret, cada pregunta per separat ha 

d’anar escrita a la part de dalt d’un foli. Hem de recordar que els herois es van forjant a 

mesura que superen les “proves difícils” (Propp & Mélétinski, 1981). Alguns exemples 

de pregunta podrien ser:  

- “És dissabte capvespre, t’han donat deu euros per anar a comprar un parell de 

pizzes al supermercat. Avui toca “peli” Et sobren uns tres euros. Què fas?” 
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- “ Ets la caputxeta vermella, et trobes el llop en el bosc. Aquest et demana on vas. 

Què fas?” 

- “Pots demanar el que vulguis pel teu aniversari, la teva família ha dit que 

t’aconseguirien el regal que més desitgessis. Què demanaries?” 

- “Si fossis un superheroi, quins poders tindries?” 

- “El teu millor amic a dit que no podia quedar amb tu perquè havia d’estudiar. Però 

quan has passat pel poliesportiu l’has vist jugant. Què fas?” 

Una vegada escrites, es posa un foli damunt cada taula. Mentre el mestre prepara les taules 

i els folis cada alumne escriu en un paper quin tipus d’heroi creu que és i després el guarda 

dins l’estoig o en una butxaca. 

 Els alumnes es posen drets amb un llapis o bolígraf a la mà i han de respondre de manera 

anònima a cada pregunta.  

En acabar, el mestre llegeix les respostes en veu alta. Es poden donar opinions i fer 

comentaris d’alguna cosa que els hagi sorprès o fet dubtar. Després, agafaran el paper que 

havien escrit i decidiran si volen canviar res del que havien escrit o afegir alguna cosa 

més.  

Així és com es veuen ells, així hauria de ser l’heroi de la seva rondalla personal que estan 

escrivint a casa.  

 

5.9. El retorn 

 

En la rondalla “L’Amor de les tres taronges”, el príncep retorna a casa seva amb la seva 

família, content per haver trobat allò que havia anat a cercar. Els alumnes també han fet 

un viatge que els ha permès conèixer i entendre molts aspectes sobre les rondalles i sobre 

ells mateixos.  

Perquè s’adonin del que han après es tornarà a llegir la rondalla, aquesta vegada de 

manera individual, el mestre haurà copiat prèviament el text i fet fotocòpies per a tots els 

alumnes.  

Una vegada llegida hauran d’escriure què han après amb i d’aquesta rondalla. La redacció 

s’entregarà al mestre. 
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5.10. Vol dir que era una vegada... 

 

Els coneixements adquirits s’han de reforçar perquè quedin en la ment de l’aprenent. Això 

no vol dir que s’hagin de memoritzar tots els conceptes, però si que s’ha de treballar 

perquè aquests coneixements siguin més significatius. La manera que es planteja en 

aquesta proposta didàctica és dissenyar i construir un joc de taula basat en la rondalla.  

Aquesta no és una feina fàcil, és per això que prèviament s’han anat treballant diferents 

aspectes dels contes.  

Primer de tot s’ha d’explicar que el joc haurà de consistir en un taulell que marcarà el 

viatge de l’heroi.  

Després s’anirà apuntat a la pissarra el que no pot faltar en el nostre joc. Serà una feina 

entre els alumnes i el mestre. Els que hauria de sortir seria: 

- Les funcions, les accions primordials dels contes meravellosos (Propp & 

Mélétinski, 1981). En aquest cas es dissenyarien unes cartes (veure Annex 4). 

- Personatges secundaris. 

- Accions de l’heroi i reaccions dels altres personatges. Es podrien fer preguntes, 

tirar daus, etc. 

- Objectes màgics i la descripció del que fan. Aquests podrien ser dibuixats i 

plastificats estar guardats dins un bagul. 

- Els antagonistes. Es podrien fer diverses explicacions de perquè són malvats. 

- L’objectiu del viatge. 

- Gènere de l’heroi. És masculí, femení o no es sap.  

- Adjectius per definir tots els personatges. Aquests poden estar escrits 

separadament i es van traient i combinant durant el transcurs del joc. D’aquesta 

manera cada vegada que es juga el personatges tenen diferents personalitats i 

aspectes.  

Cada grup haurà de dissenyar un tauler de joc, s’haurà de fer un esbós, i explicar com 

incorporaria tots aquests aspectes al joc. Empraria daus, cartes, objectes, fitxes 

tècniques...? També hauria d’explicar de manera ràpida les instruccions del joc.  

Una vegada acabada la tasca s’exposen els dissenys davant la resta de companys. 

S’elegirà quin és el taulell més adient i si necessita algun canvi per millorar-lo. També es 

decidirà quina és la millor manera de fer les accions, presentar els personatges, etc. 

Després es decidiran les regles del joc. Es podran mesclar les bones idees dels grups. 
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D’aquesta manera el treball és cooperatiu, participatiu i col·laboratiu, a més, 

l’aprenentatge és més ric.  

Una vegada decidits tots aquests aspectes es procedirà al repartiment de les tasques per 

grups d’experts. Hi haurà un grup que s’encarregui de cercar l’embalatge idoni, ja sigui 

tub o capsa de cartró, les peces les joc i els daus. Aquest grup haurà de fer pressuposts del 

cost de cada element per decidir si es compra i on es compra. Per fer-ho, haurà de decidir 

les millors opcions, cercar proveïdors i posar-se en contacte amb ells. 

Cada grup serà responsable de la correcta elaboració de la seva tasca. Aquesta ha de sortir 

bé, ja que després es faran còpies, es plastificarà i s’enquadernarà allò que calgui i es 

repartirà entre tots els alumnes. D’aquesta manera, tothom tindrà el seu joc.  

 

En acabar farem una sessió dedicada exclusivament a jugar al joc de taula en grups.  

 

5.11. I encara són vius si no són morts 

 

Per arrodonir aquesta proposta es convidarà a un parell d’avis a contar una rondalla a la 

classe. En acabar ens explicaran perquè han triat la rondalla i els records que els evoca. 

Es podran fer preguntes, sempre respectuoses i parlant-los de vostè o vos. Hom sap que 

molta gent ja no es dirigeix a la gent gran d’aquesta manera, però crec que és una forma 

educada d’adreçar-se a algú que ja ha viscut molt i és quelcom que no s’ha de perdre.  

Després els alumnes els explicaran el que han après sobre la rondalla “L’Amor de les tres 

taronges” (Alcover et al., 2008).  

 

El plaer de poder escoltar una rondalla d’un familiar estimat, no és quelcom que puguin 

gaudir tots els infants. Seríem uns egoistes si no donéssim l’oportunitat de viure, almanco 

una vegada en la seva vida, aquesta experiència.  

 

Escoltar aquelles rondalles feia que em pogués traslladar a un món que només em 

pertanyia a mi; em sentia l’amo i senyor de tot allò que descobria.  (Rosselló Cerdà, n.d.) 

 

Els alumnes entregaran les rondalles personals. Si algun alumne la vol llegir davant la 

resta de companys podrà fer-ho.  
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Alguns lectors d’aquest TFG pensaran que s’hauria d’haver planificat part d’aquesta 

proposta dins l’assignatura de Valors. El fet és que, amb la llei LOMQUE actual, el grup 

classe queda dividit, uns van a Religió catòlica i els altres a Valors. Hom pensa que 

aquesta és una proposta que s’ha de fer amb el grup sencer i no es pot privar a cap infant 

d’adquirir i gaudir d’aquests coneixements. A més, ja s’ha esmentat a l’inici de la part 

pràctica que la proposta didàctica que s’exposava era de caràcter transversal. De fet, 

l’educació, com la vida, és així; no està segmentada per apartats independents, tot va 

encaixant i funcionant alhora com uns grans engranatges.   
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6. CONCLUSIONS  

 

Fa anys que m’interessa, la mal anomenada, literatura infantil. La seva importància social, 

cultural i educativa és inqüestionable. Els primers records que tenc dels llibres infantils 

són de quan em posava dins el llit i donava un conte a la mare perquè me’l llegís, sense 

perdre paraula, cada vespre abans de dormir-me.  

Des del moment que vaig haver de decidir un tema per al meu TFG, ho vaig tenir molt 

clar, el volia fer de literatura infantil. Després de comprovar que hi ha un allau 

d’informació sobre el tema, vaig decidir centrar-me en l’origen de la meva passió per 

aquest món. Les rondalles que ens contava, a la meva germana i a mi, el nostre pare cada 

diumenge matí. I d’entre totes elles, n’hi havia una que era i és la meva preferida, 

“L’Amor de les tres taronges”.  

 

En aquest treball he volgut, primer, explicar alguns aspectes generals dels contes 

meravellosos  perquè es pugui entendre la seva existència arreu del món. Són molts els 

autors que actualment tracten les bondats del contes. Però, després de la recerca i lectura 

de diversa bibliografia i la realització d’aquest treball, estic convençuda que mai ningú 

abans havia realitzat un estudi tan exhaustiu del conte com Vladimir Propp. La seva obra 

“Morfologia del cuento” (Propp & Mélétinski, 1981), publicada per primera vegada en 

rus l’any 1928 (la versió que s’ha consultat per aquest treball és del 1981), és anomenada 

i citada a multitud d’articles, conferències i llibres posteriors.  

De Propp, he après que hi ha uns ingredients que no poden fallar als contes, amb uns 

condiments que varien segons les intencions del creador de la història. Depenent de les 

combinacions que es facin,  tindrem un tipus o altres de personatges, unes accions i unes 

reaccions molt ben definides i unes funcions que sempre apareixen. També, que els contes 

són el reflex de la vida, hi ha aspectes que poden haver passat de moda i, fins i tot, són 

desconeguts per a lectors joves. No obstant això, en ells es tracten temes que perduren en 

el temps, com l’amor, l’adolescència, la saviesa, la mort, la vida, la gelosia, la 

perseverança, l’enveja, el mal,... Tots ells encara estan presents en tots el llibres, 

pel·lícules, poemes, obres teatrals, cançons i sèries actuals.  

 

També he après que els contes empren uns codis que amaguen quelcom diferent del que 

narren a primera vista. El saber descodificar-los, permet descobrir els missatges amagats. 

Personalment, abans de començar aquest treball, ja en coneixia alguns. No obstant això, 
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la lectura de la bibliografia emprada ha permès ampliar el meu coneixement i haver pogut 

desgranar “L’Amor de les tres taronges” d’una manera més complerta.  

Sincerament, m’ha meravellat tot el que amagava l’obra. De petita no entenia el significat 

del relat. De fet, en la primera llegida després de molts anys, tampoc m’havia fixat amb 

tots els detalls. És tan complerta i amaga tants temes interessants que no pot quedar en 

l’oblit. 

 

M’ha sorprès el gran nombre de versions d’aquesta rondalla que hi ha esteses en el món. 

Tant és així que si el meu propòsit hagués estat endinsar-me en l’explicació de les diverses 

versions, la realització d’aquest treball hauria estat pràcticament impossible. De tota 

manera, ha estat un tema que m’ha intrigat i ha fet adonar-me de la importància dels 

intercanvis culturals i comercials en la història de la humanitat. Avui dia, ens pensem que 

som la primera societat connectada, però no podem deixar de mirar enrere i valorar les 

comunicacions entre pobles en un temps sense pràcticament cap connexió artificial, com 

a màxim hi havia missatges escrits en paper, papir, pell...  

 

Per altra banda, he pogut confirmar que l’escolta atenta de les rondalles no està dirigida 

al públic infantil, està dirigida a fillets pre-adolescents que poden entendre millor els seus 

missatges o a infants de manco edat amb bona cultura literària. Cada edat té uns tipus de 

lectura i de històries idonis. Així que, abans d’endolcir els contes per a no provocar pors, 

s’hauria de respectar l’objectiu d’aquests i introduir-lo a les edats adequades.  

 

Una riquesa cultural com aquesta rondalla s’ha de transmetre a les generacions més joves. 

És per això que he volgut presentar una proposta didàctica. Perquè els infants puguin 

estimar la nostra cultura literària, primer ha de ser presentada i explicada correctament. 

Si no es coneixen els secrets amagats i es reflexiona sobre ells, no es dona l’oportunitat 

de gaudir i entendre el que generacions de narradors d’històries han transmès de manera 

oral.   

 

Com s’ha dit anteriorment, sóc conscient que la proposta pot ser millorada, ampliada i 

modificada. Però mai ha de ser simplificada. Les tasques s’han pensat perquè siguin 

obertes i que els infants vagin descobrint el que s’amaga darrera la rondalla. Treballar 

l’esperit crític és cabdal.  
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Per a dissenyar-la he tingut en compte el que vaig fer jo per poder realitzar aquest TFG. 

Primer s’ha de conèixer una història, després s’han d’entendre els elements que la formen, 

s’han de fer hipòtesis sobre el significat, s’han de trobar alguns detalls amagats i s’ha 

d’escoltar i aprendre de la veu dels savis. Una vegada fet això, ja es pot procedir a 

dissenyar i crear un producte final. En el cas de la proposta presentada és un joc de taula 

i una rondalla personal. En el meu cas ha estat aquest treball.  

Tot el que en ella es treballa, servirà als infants per afrontar la vida més preparats i amb 

uns altres ulls.  

 

Fa quatre anys, en el meu viatge, vaig agafar un camí del que només sabia el premi que 

em trobaria a l’arribada. Mai m’hagués imaginat que al llarg del camí viuria aventures 

com les que he viscut, passaria totes les proves difícils i coneixeria a personatges que 

m’han anat ajudant per arribar al destí i convertir-me en el que sóc ara. Aquest ha estat 

un capítol inoblidable de la meva rondalla personal, com tot conte, no ha estat un camí de 

roses, hi ha hagut moments de patiment i de superació personal, però també hi han hagut 

moltes alegries. El veritable premi ha estat fer aquest camí. 

 

Per acabar, només vull afegir el meu desig que aquest treball, fet per una aprenent de 

mestra, serveixi perquè puguin entendre millor les rondalles, perquè coneguin i 

s’enamorin de “L’Amor de les tres taronges” i perquè estimin la nostra cultura.  

 

 

 

Per l’elaboració de les seves Rondaies, seguia Mn. Alcover aquest procediment: feia 

contar la rondalla a una persona que la sabés per tradició oral, i anava anotant l’argument 

així com sortia de boca del narrador; després donava forma a l’argument, mantenint 

aquest inalterat però brodant-lo amb els recursos del seu estil, que estava tan en 

consonància amb la manera de parlar del poble mallorquí. Quan replegava dos narradors, 

aprofitava de cada un aquells detalls estilístics o expressius que li semblava que podien 

donar interès o amenitat a la narració.  

(Melis Pons, 2002) 
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8. ANNEXOS 

 

ANNEX 1 : Àlbum il·lustrat “L’Amor de les tres taronges” 

Per respectar el dret d’autoria d’aquesta versió, no es presenten les fotografies de totes les 

pàgines de l’àlbum il·lustrat. Les fotografies estan fetes per mi i el conte físic el tinc en 

propietat. 
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ANNEX 2: Fragments de pel·lícules de la factoria Disney. 

  

La maledicció de Malèfica 

1) “La Bella Dorment” https://www.youtube.com/watch?v=6Bu9Hezjaqw 

2) “Malèfica” https://www.youtube.com/watch?v=91X-o_mdA94 

https://www.youtube.com/watch?v=o76-x9Xv92M 

Maui, pel·lícula Vaiana 

1) https://www.youtube.com/watch?v=iRUqlqyMumY 

2) https://www.youtube.com/watch?v=MAoEWjzxfvw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Bu9Hezjaqw
https://www.youtube.com/watch?v=91X-o_mdA94
https://www.youtube.com/watch?v=o76-x9Xv92M
https://www.youtube.com/watch?v=iRUqlqyMumY
https://www.youtube.com/watch?v=MAoEWjzxfvw
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ANNEX 3: La publicitat masclista 

 

http://www.elirezkallah.com/inaparalleluniverse/ 

 

 

 

ANNEX 4 : Cartes de les funcions de Propp 

Aquest exemple que es mostra són cartes dissenyades per Gianni Rodari. 

 

Font: http://sinarteestariamosperdidos.blogspot.com/2014/05/cuento-comics-y-revistas-infantiles.html 

 

 

 

http://www.elirezkallah.com/inaparalleluniverse/
http://sinarteestariamosperdidos.blogspot.com/2014/05/cuento-comics-y-revistas-infantiles.html

