
El Col·legi Hernández de Villanueva de
Castellón, una escola privada concertada
de la Ribera Alta, ha fet història al fer que el
valencià s’escolte en les celebracions de l’a-
niversari de William Shakespeare que cada
any acull Stratford-upon-Avon, el poble on
al  va naixer l’escriptor més important
en llengua anglesa. El Shakespeare Centre,
entitat que coordina els actes al voltant del
natalici, va convidar a aquesta escola a do-
nar a conèixer al bressol del dramaturg més
universal el seu projecte d’educació pluri-
lingüe  «Shakesperience», un treball que re-
sultà guanyador a la darrera edició dels Pre-
mis d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira.

Aquesta proposta didàctica per treballar
les emocions a l’escola mitjançant la histò-
ria de «Romeu i Julieta», inclou un teatre de
titelles per a Infantil i primer cicle de Primària
creat pels mestres del Col·legio Hernández
on comparteixen aventures Tirant lo Blanc,
Don Quixot i Romeu. El comité británic va

considerar «meravellós» aquest «treball
amb xiquets d’Infantil dels textos de Sha-
kespeare» i va convidar a l’escola valencia-
na a representar en els carrers  de Stratford-
upon Avon el seu «puppet show», el teatre
de titelleson aquest personatges de la lite-
ratura  universal s’entenen parlant en anglés,
valencià i castellà.

Representació espanyola
Així, un grup de  persones de la familia
que forma la comunitat educativa —mes-
tres, pares i alumnes, ...— del Col·legi Her-
nández, va viatjar a Stratford-upon-Avon
des del  d’abril al  de maig, on a més de
donar a conéixer el seu projecte educatiu,
fou convidat  a participar com a delegació
espanyola a les celebracions de l’aniversari
de Shakespeare, entre elles la cavalcada in-
ternacional entre  la casa natal de Shakes-

peare i la Holy Trinity Church, l’església on
està soterrat l’autor.  

«No és fàcil transmetre l’emoció en el mo-
ment de la cercavila, la sorpresa de l’acolli-
ment i de la valoració que han fet del nos-
tre treball», explica Mariola Hernández, cap
d’estudis de l’escola una volta ja en Villa-
nueva de Castellón. «Tots han gaudit amb el
‘puppet show’ ‘Shakesperience’ i no et pots
ni imaginar el que sentíem cada cop que re-
presentàvem l’obra davant d’un públic tan
divers i multicultural i els sentíem repetir els
números i colors en anglés, valencià i cas-
tellà», apunta.

«Tots ells —continua— ara saben que els
valencians també tenim una llengua pròpia
a banda del castellà i que sona molt bé. És
curiós però el titella de Tirant lo Blanc és el
que més tendresa transmetia. I el volien sen-
tir una i altra vegada: ‘Again, again!’ deien.
Hem pogut vore que també ells han gaudit
de l’obra i que el teatre com deia Shakespeare
és la millor manera d’expressar les emo-
cions». 

L’experiència ha estat inoblidable per a
grans i menuts de l’expedició d’aquest
col·legi de la Ribera Alta que va viatjar al Reg-

ne Unit. «Açò sí que ha sigut una vertadera
‘Shakesperience’», conta Mariola abans de
destacar que tots recordaran aquesta enci-
sadora experiència com l’any en que esti-
gueren a Stratford-upon-Avon. Tant és així,
que al col·legiHernández ja pensen en «pre-
parar més coses per poder tornar el , ‘el
gran any’ del World Shakespeare Festival». 

Hernández, filla i neboda dels funda-
dors de l’escola de Villanueva de Caste-
llón, conclou que aquest viatge «ha resultat
molt gratificant i enriquidor, i a més hem
contactat amb el departament pedagògic de
la Royal Shakespeare Company per a futu-
res col·laboracions desenvolupant mate-
rials didàctics».

«El titella de l’heroi creat per Joanot
Martorell era el que més tendresa
transmetia. I el volien sentir una i altra
vegada: ‘Again, again...!’, deien»

La delegació del Col·legi Hernández es va fer una fotografia als carrers de Stratford-upon-Avon junt als actors de la Royal Shakespeare Company. COL·LEGI HERNÁNDEZ

El Col·legi Hernández de Villanueva de Castellón ha representat a Stratford-upon-
Avon, el poble on va nàixer Shakespeare, una obra de titelles per a xiquets d’Infantil
on Tirant lo Blanc, Don Quixot i Romeu parlen en valencià, castellà i anglès 

COL·LEGI HERNÁNDEZ

TEATRE DE TITELLES 
En valencià, castellà i anglès

El teatre de titelles del Col·legi Hernández té
com a protagonistes a Don Quixot, Romeu i Tirant
lo Blanc i cadascun d’ells parla en la seua llengua.
A més, els titelles demanen l’ajuda dels especta-
dors per a resoldre el conflicte, els quals han de dir
els números i colors en anglés, en valencià i en cas-
tellà. Així, els menuts aprenen llengües al mateix
temps que ajuden a aquests herois de paper, cre-
ats per Joanot Martorell, Shakespeare i Cervantes,
a vencer el malvat Gat Menja Lletres, que s’ha om-
plit la panxa deixant en blanc tots els llibres.Ferent
res representacions: al Hall’s Croft Garden (foto),
enfront del Teatre de la Royal Shakespeare Com-
pany, a Henley Street Library y front al Birthplace,
el lloc on va nàixer el dramaturg més famós.
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Tirant lo Blanc cavalca per
les terres de Shakespeare
COL·LEGI HERNÁNDEZ
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Els xiquets i xiquetes del CEIP La Patacona d’Alboraia ens mostren els
fruits del seu treball al seu hort escolar ecològic (foto). A més, l’alumnat del

CEIP Juan Carlos I d’Almenara està rodant una pel·licula a l’escola i l’Agrupa-
ció Borrianenca de Cultura ha organitzat un campionat de Pic i Pala per a

que els joves de la Plana Baixa coneguen aquest joc tradicional valencià.
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