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Et presentem alguns protagonistes dels nostres contes. 
Tu els fas el cos i nosaltres els posem la cara. De 
passada, te’ls presentem una mica perquè sàpigues 
qui són i què els agrada fer. 
 
MATERIAL: 
● Tisores 
● Rotlles de paper de vàter 
● Cola 
● Papers blancs i de colors 
● Colors per pintar 
● Goma Eva, teles, cartolina i tot allò que se t’acudeixi 

per vestir-los. 
● Pots fer els cabells per la part de darrere amb llana, 

papers de colors, netejapipes… 
● Pots fer-los cascos, barrets, corones… 
 
Tria el personatge que vulguis i retalla la seva cara. 
Enganxa-la a un rotlle de paper de vàter. 
Decora el seu cos. Pots pintar el rotlle directament o fer 
els vestits i després enganxar-los al rotlle. 
 
Creativitat al poder i a passar-ho bé! 

 

 
 

 

 

En Guim és un dels protagonistes d’Invencibles. 
Una cançó contada d’Els Catarres. 
La seva creadora és la Montse Forradelles. 
 
En Guim és un nen molt rialler i sap emocionar-se 
amb les coses. Això vol dir que les coses tristes el 
posen trist i viu les alegries amb molta intensitat.  
De vegades la seva germana se’n riu i ell plora, 
però els seus pares sempre li han dit que les 
llàgrimes serveixen per fer fora allò que ens posa 
tristos i ens fa por, i a ell li funciona! 

L’Arlet és l’altra protagonista del conte Invencibles. 
Una cançó contada d’Els Catarres. 
La seva creadora és la Montse Forradelles. 
 
L’Arlet és la germana gran d’en Guim i no té tanta 
energia , que de vegades no sap com gastar-la, 
per això li encanta inventar-se aventures. Li 
encanta lluitar amb pirates, vikings i samurais. 
Amb ells viu mil aventures i sort que el seu germà 
l’acompanya per compartir-les i de vegades, fins i 
tot, per salvar-la. 
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En Pere és el protagonista de Bon dia. Una cançó 
contada d’Els Pets i la seva creadora és la Marta 
Montañá. 
 
Una de les qualitats d’en Pere és l’optimisme, que 
vol dir que sovint sap  trobar el cantó bo a les 
coses: si plou, està content perquè podrà trepitjar 
bassals i, si fa sol, està content perquè podrà 
passejar pel poble i saludar tots els veïns. Això no 
vol dir que mai no s’enfadi o estigui trist, només que 
li agrada pensar que sempre hi ha alguna cosa 
positiva en tot allò que passa. 

L’Aran és el protagonista del conte Ara som 
gegants. Una cançó contada de Joan Dausà. 
La seva creadora és la Jorgina Juvé. 
 
L’Aran ha après què vol dir ser valent i valenta. 
L’Aran es pensava que el valent és qui no té por, 
però ha après que és ben al contrari. Tothom té por 
i el valent és qui sap dir-ho. L’Aran sap demanar 
ajuda a la gent que l’estima per convertir-se en un 
gegant i intentar fer la por ben petita. No sempre 
se’n surt, però s’envolta de la seva família, els seus 
amics i el seu lleonet de peluix per intentar 
aconseguir-ho. 

L’Elna és la protagonista del conte Invencibles. Una 
cançó contada d’Oques Grasses i la seva creadora 
és la Gemma Capdevila. 
 
L’Elna és una nena a qui li encanta utilitzar la 
imaginació per solucionar situacions diverses, 
sobretot l’avorriment. Li agrada inventar-se 
personatges amb qui parla i és capaç de viure mil 
aventures sense sortir de casa seva. De fet, s’ha 
inventat una manera d’obrir una finestra a la paret 
de casa seva i sortir a conèixer els personatges del 
seus contes preferits sense sortir de casa. 
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Aquest és en Roger i és el protagonista de 
Louisiana o els camps de cotó.  
La seva creadora és la Txell Darné. 
 
En Roger és un aventurer. De ben jove va marxar de 
casa per conèixer llocs del món, altres maneres de 
viure i menjars de diferents tipus. Ha dormit en 
cabanes, iurtes i iglús. Sap dir «hola» en molts 
idiomes i ha tastat escarabats, formigues i fins i tot 
serps farcides! Ara bé, malgrat totes les aventures, 
al final s’adona que li agrada compartir-les amb la 
seva família, a qui enyora. 

Ella és la protagonista de Soc d’un poble. Una 
cançó contada de Roba Estesa i la seva creadora 
és la Sonia Alins. 
 
És la mestra d’una escola molt petita d’un poble 
molt petit. Li agrada riure, escoltar i compartir cada 
dia amb les nenes i nens de la seva escola. Ella 
creu que un somriure desperta altres somriures i 
que val la pena ajudar-se entre veïns. Aquesta 
mestra tan especial té la recepta secreta per viure 
en grup i comunitat: comprensió, col·laboració, 
respecte, tendresa i il·lusió. 

Ell és un dels protagonistes de Tu fas. Una cançó 
contada de Doctor Prats. La seva creadora és la 
Laia Carrera Crespo. 
 
És un nen a qui li agrada molt riure, ja ho veieu, i 
sabeu per què? Perquè a casa seva, ell i la seva 
família saben dir «t’estimo» i saben 
desmostrar-s’ho. De vegades s’enfaden i hi ha dies 
que tot va del revés, però es respecten i s’ajuden i 
saben que si sumen totes les alegries, junts poden 
enderrocar qualsevol imperi medieval o reflotar el 
Titànic; perquè junts són família. 

 


