
Què tenen en comú el Tirant, Carmesi-
na, Don Quixot, Sanxo Pança, Dolsinea, Ro-
meu i Julieta? Com poden entendre’s par-
lant llengües tan diferents com el valencià,
el castellà i l’anglés? Un teatre de titelles per
a Infantil i primer cicle de Primària ideat
dins d’un projecte d’educació plurilingüe
pels mestres del Col·legi Hernández, una
escola concertada de Villanueva de Caste-
llón, fa possible que tots aquests grans per-
sonatges de la literatura universal demos-
tren als més menuts que el fet de no parlar
la mateixa llengüa no és un impediment
per a poder ser amics i ajudar-se davant un
mateix problema. 

Així, la xicalla ajuda a aquests herois de
paper, creats per Joanot Martorell, Sha-
kespeare i Cervantes, a vencer el malvat Gat
menja lletres, que s’ha omplit la panxa
deixant en blanc tots els llibres. Per desfer
l’encanteri, s’haurà de saber, per exemple,

anomenar els colors o contar fins a  en les
tres llengües.

Aquesta il·lusionant i motivadora pro-
posta del Col·legi Hernández ha estat es-
collida pel comité que coordina les cele-
bracions de l’aniversari del naixement de
William Shakespeare que cada final d’abril
es festeja a la seua localitat natal, Stratford-
upon-Avon, al Regne Unit, per a represen-
tar a Espanya en les conmemoracions.

Un treball que «sona meravellós»
«El vostre treball amb xiquets d’Infantil uti-
litzant els texts de Shakespeare sona mera-
vellós i volem convidar-vos a representar el
vostre teatre de titelles dintre del programa
de celebracions de la vespra i, per suposat,
a participar en la desfilada internacional»,
es llig en la invitació que el comité británic

ha enviat a l’escola de la Ribera Alta. En
aquesta processó shakesperiana el veïnat
de Stratford-upon-Avon es vesteix com
s’estilava als segles XVI i XVII per recorrer
des del lloc on es creu que va naixer Sha-
kespeare fa  anys fins a la seua tomba, a
la església Holy Trinity. Enguany hi parti-
cipen junt a l’escola de Villanueva de Cas-
tellón grups de Russia, Holanda, França,
Estatus Units i Itàlia. 

La delegació del Col·legi Hernández,
formada per  xiquets i els seus mestres,
estarà al poble del dramaturg anglés entre
el  d’abril i el  de maig. Allí participarà
també en el «Spanish Day» (Dia Espanyol)
del primer de maig on es recodarà la con-
nexió entre Cervantes i Shakespeare, ja
que l’autor del Quixot va ser soterrat el dia
que va morir el «pare» de Romeu i Julieta,
el  d’abril de .

Shakespeare ha renascut a Villanueva de
Castellón des de que el passat curs la mes-
tra británica Barbara Gentles va fer al
Col·legi Hernández uns tallers sobre com
treballar aquest autor universal en Infantil
i Primària. Gentles dona classe a la Crook
Primary School, una escola que ha estat tria-
da per la Royal Shakespeare Company
(RSC) com a centre de referència pel foment
de la interpretació de les obres d’aquest dra-
maturg als centres escolars.

A més, la seua veu va ser una de les més
actives de la campanya «Stand up for Sha-
kespeare!» (Defensa Shakespeare!) que
aconseguí paralitzar la decisió del Govern
britànic de traure aquest autor del currí-
culum de Primària per la dificultat que po-
drien representar els seus textos. Aquesta
iniciativa, que possà dempeus a l’escola bri-
tànica, ha renovat profundament la didàc-
tica al recodar que Shakespeare va escriu-
re les seues obres no per llegir-les sinò per
representar-les, i per això amb el lema
«Planta’t i fes-ho tu, mira-ho en directe i co-
mença prompte» ha iniciat la adaptació del
teatre shakesperià als xiquets d’Infantil.

Fruit d’aquest moviment ha estat la pro-
posta «Shakesperience» del Col·legi Her-
nández, en la que la tragèdia «Romeu i Ju-
lieta» serveix per a treballar les emocions en
valencià i anglés amb els xiquets, i que tam-
bé aposta per la inclusió d’alumnes amb Ne-
cessitats Educatives Especials (NEE), per el
que va rebre en novembre el Premi d’In-
novació Educativa Ciutat d’Alzira  en l’a-
partat d’Educació Especial.

Els xiquets del Col·legi Hernández de Villanueva de Castellón, lluitant contra el malvat Gat menjalletres. COL·LEGI HERNÁNDEZ

Trenta xiquets del Col·legi Hernández de Villanueva de Castellón viatjaran al
Regne Unit per a representar a Espanya en les celebracions del 447 aniversari del
naixement de William Shakespeare a la seua localitat natal, Stratford-upon-Avon
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El projecte«Shakespearience» és Premi 
d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira 2010

El taller de teatre «Shakespearience» del
Col·legi Hernández, coordinat per Maria Carbonell,
mestra d’Audició i Llenguatge del Servei Psicope-
dagògic Escolar (SPE) que la Conselleria d’Educa-
ció té a Alberic, està adreçat a alumnes d’Infantil,
Primària i Secundària amb Necessitats Educatives
Especials (NEE). En aquesta proposta, guardonada
als Premis d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira
2010, es treballen les emocions mitjançant la his-
tòria de «Romeu i Julieta» amb xiquets amb difi-
cultats en la competència comunicativa. La iniciati-
va ha aconseguit que els escolars, a través dels
seus moviments corporals i el llenguatge SPC —Sis-
tema de Pictogràfic de Comunicació (foto de dalt)—
ideat per Roxana Mayer-Johnson, expressen el seu
estat d’ànim i es comuniquen amb els altres, a més
de reconèixer l’emoció de cada moment de l’obra.
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Les falles escolars encenen en flama el tauler d’aquesta setmana.
En ell podreu veure el monument al què li han pegat foc els xiquets i

xiquetes del CEIP Taquígraf Martí (foto) i del CEIP Attilio Brus-
chetti de Xàtiva, o la «globotada» del CEIP Santa Anna d’Oliva i,

també, l’original falla vivent del CEIP Pare Jofré del Puig.  
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EL MERCANTIL VALENCIANO

Gentles amb els xiquets de la Ribera.

El Tirant, Carmesina, Don Quixot, Sanxo
Pança, Dolsinea i Romeu i Julieta ensenyen
valencià, castellà i anglès als xiquets
d’Infantil i Primària en un teatre de titelles 
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