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L'amor de les tres taronges,
Es tit i sa tita /...
dos volums de rondalles
mallorquines per a ordinador

Aixi> era i no era...

Les rondalles són un patrimoni
cu Itural molt ric que ti ns fa poc
es transmetien per via oral.
Mossen Antoni Maria Alcover i
l'Editorial Mol! permeteren que
en quedas constancia escrita í
estiguessin a I'abast de tothom
que les volgués Ilegir. Altres au
tors n'han fet diverses adapta
cions, estudis... , i ara arriba en
un nou format: la rondalla inte
ractiva, a través de l'ord inador,
on es veu, s'escolta, es Ilegeix i
s'actua per separat o ensems.

És un altre recurs per mantenir
viu aquest esperit intemporal de
les rondalles. Un recurs fruit deis
nous temps, de noves inquie
tuds, que conjuga la cultura po
pular amb les noves tecnologies
de la informació. Una nova ma
nera de conéixer el nostre patri
mon i i conservar les nostres
arrels per mitja d'un nou discurs
narrati u: la interactivitat.

L'amor de les tres taronges ¡ara
el segon volum, Es tit i sa tita i
dues rondalles més, són un re..
curs motivador per coneixer les
rondalles i la nostra Ilengua. Mo
tivador com tot conte fantastic, i
motivador per I'eina d'accés: I'or
dinador.

L'ordinador és un nou supart de
eomunieaeió. S'estableix amb
I'usuari una relació diferent a la
que es manté amb altres vehi
eles, cam el papero I hem d'apra
fitar aq uesta eina de present (no
de futur) per erear al valtant d'a
quest disc magie que és el CD
ROM un ambient que afavoreixi
I'ampliació del gust ¡del plaer
per la Ilengua i, evidentment, per
les rondalles.

L'ordinador ofereix un entorn d'a
prenentatge segur i encoratjador,
flexible per adaptar-se a les ne
cessitats de col·lectius molt di
versos i és potenciador, alhora,
de I'autonomia, de la recerca d'i
tineraris i/o del treball en grupo
Permet cometre errors i corregir
los, treballar segons I'assaig/erra
da (constructes deductius),
veure a I'instant el resultat de la
seva feina i treballar a la veloci
tat apropiada per a cada usuari.

A L'amor de les tres taronges
hem respectat I'oralitat de la ron ..
dalla a través del protagonisme
del narrador. L'adaptació de la
rondalla a l'ordinador no canvia
cap expressió, al contrari, les re
for<;a amb música, pauses i ac
cions, perqué consideram que la
gran forc;a de les rondalles és en
la seva riquesa léxica. Pero hem

normativitzat el catala de la ron
dalla, tant oral com eserit, per
poder fruir d'una narració estan
darditzada amb les modalitats de
Mallorca.

Es tit i sa tita i... segueix les ma
teixes pautes d'oralitat amb la
fórmula o expressió que es va re
peti nt al Ilarg de la rondalla. Per
aixo, ¡perqué són rondalles més
curtes, van adre<;ades a infants a
partir deis 4 anys.

A tots dos CD-ROM trobareu ron
dalles animades, estructurades
en escenes; la vida de Mn. Alco
ver; un vocabulari de paraules i
expressions, i diversos jocs: de
Ilengua, de comprensió, d'habili
tat i de memoria que recreen les
narracions.

A partir d'aquest recurs, fona
mentalment lingüístic, es poden
plantejar nombroses activitats al
seu voltant que s'apleguen en
unes orientacions didactiques
amb uns referents curriculars
evidents:

Saber com s'organitza, com s'es
tructura qualsevol cante o ronda
lla (presentació, nus, desenllac;).
Molt sovint aquesta estructura és
repetitiva i, ti ns i tot, ve marcada
amb unes paraules a frases.



• Diferenciar tres fases de tota
activitat de comprensió:

- Abans de lIegir

- Durant la lectura

- Després de Ilegir

A cada fase es desenvolupen una
serie de microhabilitats de com
prensió que s'adaptaran a I'edat
deis usuaris.

Com a educadors, pares o mes
tres, ens hem de demanar que
saben els nostres tills o alumnes
de les rondalles, que fem per
donar-les a coneixer i com ho
podem ter.

No oblidem que si algú no sap
rondalles és perqué ningú no les
hi ha contades! Benvinguts a/
món de les ronda/les!

L'educodiversió, un nou
concepte

No és cert que els CD i els recur
sos multimedia redueixin I'habit
lector, al contrari, I'augmenten.
L'estud i encarregat per la Confe
deración Española de Gremios y
Asociaciones de Libreros
(CEGAL) sobre les actituds i els
habits lectors al'Estat espanyol
titulat Los españoles y los libros
(1998) arriba a la conclusió que
no és cert que els nous suportsi
mitjans de comunicació suposin
la fi deis lIibres, sinó que s'asso
cien a un alt nivell de lectura.

De la combinació de les paraules
angleses education i entertain
ment esdevé edutainment, un
nou concepte que reflecteix la
combinació de I'educació i I'en
treteniment o la diversió. En ca
tala es tradueix per educodiver
sió o educoentreteniment. Vivim
en la cultura de I'oci, de I'espec
tacle, no tan sois perqué les tec
nologies ens posen a I'abast tot
tipus d'espectacle a tothora, sinó
perqué també aquestes tecnolo
gies acaben per convertir en es-

pectacle totes les realitats que se
li aproximen.

I quan parlam de diversió i entre
teniment ens referim a una triple
gratificació:

• la gratificació sensorial per als
estímuls visuals i sonors,

• la gratificació mental derivada
de la fabulació i la fantasia, i

• la gratificació física que provo
quen els proeessos d'identifica
ció i projecció.

La clau és, dones, en la satisfac
ció que ofereix I'activitat; aques
ta és la diferencia entre divertit i
avorrit. Qualsevol disseny ha
d'integrar una de les gratifica
c.ions esmentades, i mi Ilor si és
la interrelació de les tres. És el
que hem procurat aconseguir.

Tot i enquadrar-se en el vertex de
I'educació.no formal,. a continua
ció explicitam una serie de refe
rents curriculars que permeten
íncorporar aq uestes ei nes al'es
cola. També apuntam algunes
propostes didactiques per a
pares i educadors que faran fruir-

ne més encara. Aquestes propos
tes estan centrades en la ronda
lla L'amor de les tres taronges,
pero es poden fer extensives a
qualsevol narració audiovisual.

REFERENTS CURRICULARS

«Així,l'escola, a més de la fun
ció transmissora d'un patrimoni
cultural que li resulta específica,
suposa un compromís constant
envers d'una actuació coherent
amb el desenvolupament i la mi
llora de la Ilengua en que es
vehicu la tal patrimoni.»

(DeB, Area de Llengua i Literatu
ra Catalana d'educació primaria,
MEC, 1992, pago 156)

Les rondalles en CD-ROM tenen
uns referents en el disseny curri
cular que la Logse ha desenvolu
pat a I'ensenyament de primaria
i secundaria obligatoria a I'apar
tat de Ilengua i literatura catala
na, tant als objectius generals,
als continguts, com als criteris
d'avaluació. A continuació en
destacam alguns:



17. Interés per enriquir el voca- - Després de Ilegir
bulari

Objectius generals:

- Comprendre i expressar-se
adequadament de forma oral o
escrita, en disti ntes situacions
de comunicació i d'acord amb
les necessitats escolars i socials
propies de I'edat.

- Descobrir en el Ilenguatge
(oral, escrit, icon ic, aud iovisua 1)
un mitja d'aproximació al propi
patrimoni cultural i, a través d'a
quest, endinsar-se en altres cul
tures.

- Adquirir consciéncia del valor
de la Ilengua com a signe d'iden
tificació de la propia comunitat.

CONTINGUTS

• Conceptes

- Ús i comunícació

1. Llengua parlada

2. Factors de les diferents situa
cions comunicatives

3. Comunicació no verbal

• Procediments

- Comprensió oral

1. Ordres, relats, expl icacions
argumentacions

2. Models i estructures diverses
amb emissors diferents

3. Mitjans de comunicació

- Comprensió lectora

10. Relació text-imatge i mitjans
de comunicació

- Expressió oral

13. Memorització o reproducció

• Actituds

l. Audició atenta, activa i crítica

7. Valoració deis elements cu Itu
rals tradicionals propis de la co-
munitat reflectits en textos de
tradició oral

12. Sensibilitat estética

18. Participació i gust pels jocs
de paraules

Si aprofundim en I'apartat de li
teratura, les orientacions tenen
un ciar referent en les rondalles:

- Conéixer les diferents mani
festac ions Iiteraries d 'origen po
pular com les rondalles

La importancia de la seleccíó
deis conti nguts és:

a) que aportin nous coneixe
ments.

b) que aquests coneixements si
guin representatius, és a dir, que
reflecteixin les dades més impor
tats del tema.

c) que siguin significatius, que el
públic a qui s'adre<;a ho pugui
entendre.

Correspon als educadors deter
minar i situar les rondalles en
els nivells de concreció a qui
s'adrecin.

ALGUNES PROPOSTES
olOACTIQUES

La primera proposta que ajudara
a comprendre L'amor de les tres
taronges o qualsevol altra narra
ció (en Ilibre o CD-ROM) és saber
com s'organitza, com s'estructu
ra qualsevol conte o rondalla.
Mot sovint aquesta estructura és
repetitiva i fins i tot ve marcada
amb unes paraules o frases.

- presentació

- nus

- desenlla<;

Pero per gaudir-ne ifer-ne una
lectura profitosa convé diferen
ciar tres fases de tota activitat de
comprensió:

- Abans de Ilegir

- Durant la lectura

A cada fase convé desenvolupar
una série de microhabilitats de
comprensió que s'adaptaran a
I'edat deis usuaris.

ABANS:

La feina de contextualitzar un
tema, una situació, uns proposits
afavoreixen I'aprehensió i la
comprensió de la rondalla. És
molt important fer una petita re
flexió del que es tara abans de
comen<;ar:

-- Llegir els títols, els dibuixos,
els texts de darrere el CD, intuir
el que pot contenir el CD-ROM,
fer-ne una hipotesi inicial, cercar
i crear expectatives, demanar als
altres el que hi ha, el que saben
de les rondalles, etc.

- Imaginar una historia a partir
deles informacions anteriors.

- Contextualitzar les rondalles:
qué saben de les rondalles; qui
les va escriure; per qué; com;
quines saben; si n'han sentides,
on i quan; si han lIegit altres
cantes per a ordinador i quins...

DURANT:

- Explorar les diverses possibili
tats que ens ofereix L'amor de les
tres taronges: narració an imada o
lectura i1·1 ustrada pagi na a pagi
na en qué es pot trabar el signifi
cat de les paraules.

- Recordar el que ha passat
cada cinc pagines.

- Posar un títol a cada pagina.

- Refer la hipotesi inicial i pen-
sar qué pot passar.

DESPRÉS:

-- Valorar la globalitat i les dife
rents parts (si els ha agradat, qué
els ha agradat més i per que)

- Recordar per mitja de la lec
tura del text de L'amar de les tres
taronges (n'hi ha un arxiu adjunt)
i de les preguntes del joc «Recor-



da», o del joc «Que és, que vol
dir?»

- Omplir graelles sobre els per
sonatges de la rondalla en que
n'han de descriure alguna carac
terística física o de caracter.

- Que passaria si ...

Es tracta d'imaginar situacions
que no han succeTt a la rondalla
pero que són possibles:

• Si en Bernadet no fos valent.

• Si en Bernadet no ajudas la
jaia a travessar.

• Si el gegant descobrís en Ber
nadet a ca seva.

• Si a la serp no Ii agradas la Ilet.

- Saber qui va escriure les ron ...
dalles, quan i com ho feia i per
qué. Vegeu I'apartat «Mossén AI
cover i les rondalles».

- Descriure els diversos perso
natges.

- Recordar sons sorpreses.

- Jugar per escrit als jocs «Re-
corda» o «Que és, que vol dir?»
(n 'hi ha arxius adjunts)

- Diferenciar els personatges
princípals deis secundaris.

- Escriure les proves que ha de
passar en Bernadet.

- Recordar i escriure les fórmu
les d'inici, final, d'encanteri;de
recerca, etc. que hi ha a la ron
dalla.

- Analitzar el concepte d'escena.

- Fer una rondalla il·lustrada
per escenes.

La informació visual i auditiva, a
més de la capacitat d'interacció
amb els escenaris, ambients i
personatges de la rondalla, facili
ta la integració i el desenvol upa
ment de les diverses estratégies
d'aprenentatge lingüístic deis in
fants i joves.

Ates que les propbstes són ober
tes i flexibles, es pot adre<;ar a
d¡verses edats, de 6 fi ns a 16
anys, tot i que és aconsellable
per als adults. O'aquesta mane
ra, els educadors i les educado
res poden dissenyar i utilitzar di
verses propostes a partir deis
seus objecti uso

El CO-ROM: perviure les
rondalles a través de I'ordinador!

La nostra experiencia amb L'a
mor de les tres taronges, que ja
es passeja per les biblioteques
com a contacontes digital, i en
mostrar en diverses situacions Es
tit i sa tita, El gorrionet o De com
el sol i el vent es provaren hem
pogut comprovar que aquestes
ronda Iles interactives són capa
ces d'emocionar petits i grans,
d'arribar a la seva fibra sensible,
de mantenir I'interes al lIarg de
tota la narració i per tant podem
afirmar que són un producte de
gran qualitat en catala.

El que trobareu en el CD-ROM és
una adaptació, una interpretació
d'aquestes rondalles per part
d'un equip de gent que hi ha
aplicatuns determinats coneixe
ments, criteris, amb grans dosis
d'il·lusió í sentiment.

Hem respectat I'oralitat de la
rondalla a través del protagonis
me del narrador. L'adaptació de
la rondalla a I'ordinador no can
via cap expressió, al contrari, les
refon;aamb música, pauses i ac
cions, perqué consideram que la
gran forc;a de les rondalles esta
en la seva riquesa lexica. Pero
hem normativitzat el catala de la
rondalla, tant oral com escrit (ús
de I'article Iiterari, puntuació, re
gu laritzaciá de I'ortografia i deis
pronoms) per poder fruir d'una
narracióestandarditzada amb les
modalitats de Mallorca.
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Un CO-ROM intergeneracional

Les rondalJes, ahir i avui, s'adre

cen majoritariament als infants.

És justament a través d'aquestes

histories que els infants tenen

accés a idees, emocions i pensa

ments d'una manera que ells

poden entendre i que els merave

lIa, els aporta plaer i diversió, a

la vegada que els estimula la

imaginació.

Si han resistit el pas deis segles

és perqué toquen les profundi

tats de I'experiencia humana.

Parlen de la vida diaria, del món,

de la natura, d'allo magic i

fantastic, tenen la capacitat de

provocar la rialla, el plor, de di

buixar la Iluita entre el bé i el

mal, de mostrar virtuts com el

coratge i la Ileialtat.

Si bé les rondalles s'han adrec;at

als més petits, la resta deis pre

sents, grans i petits, sempre han

escoltat embadalits la narració.

Amb el CO-ROM passa el mateix.

L'amor de les tres taronges i Es

tit i sa tita i... són un prod ucte

multimedia únic, experimentat,

fruit del treball d'un equip amb

experiencia, en que hi ha dibui

xos, animacions, narracions, dia

legs, sons, música i jocs que per

meten a I'usuari coneixer i

assaborir les rondalles gracies a

una constant interacció.

... i si no són vius, són morts,

i al cel ens vegem tots plegats.

Amén! •
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