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Drama musical. Autor
IGNASI RODA

basat en la novel·la
L’ILLA DEL TRESOR

de 
ROBERT STEVENSON

JÚLIA,
  la filla de 
 JIM HAWKINS

Espectacle recomanat per: 
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, 

ESO I BATXILLERAT

Tipus d'espectacle: DRAMA MUSICAL

preu: 10€



SÍNTESI DE L’OBRA

Suposem que han passat uns quants anys després de l’aventura de L’illa 
del tresor i el grumet Jim Hawkins s’ha fet gran, s’ha casat i té una filla 
que avui fa 10 anys, la Júlia. Jim, amb els diners obtinguts del tresor de 
l’illa, ha transformat la vella fonda dels seus pares en un bonic hotel. Tot 
i la transformació, però, ha mantingut el nom i ara es diu Hotel de l’Al-
mirall Benwood. Júlia no 
sap res de l’aventura del 
seu pare, perquè mai li ha 
explicat ja que considera 
que és massa terrible, amb 
un munt de morts, fins i tot 
un de mort per ell mateix. 
La Júlia poc se l’imagina 
com un intrèpid grumet, 
més aviat el considera 
un home avorrit dedicat 
només al negoci de l’ho-
tel. Però, una dobla de vuit 
que l’àvia de la Júlia li ha 
regalat pel seu aniversari i 
l’encontre al mercat amb 
en John Silver desencade-
na un joc imaginatiu de 
la nena que, gràcies a una 
veu que explica les coses, 
li farà viure l’aventura del 
seu pare. Però, fins a quin 
punt és imaginació i fins a quin punt és real? I és que la imaginació ens 
juga males passades i, sí, l’emoció d’una aventura pot desfermar també 
les pors i creure que tot allò que li va passar al seu pare, ella, la Júlia, ho 
està vivint de veres.

PER QUÈ JÚLIA O JIMI

Quan el 1995 vaig fer l’adaptació teatral de la novel·la  L’illa del tresor de 
Robert Lewis Balfour Stevenson (Edimburg 1850 – Valima, Samoa 1894), el 
personatge principal que em vaig inventar per explicar la història es deia 
Jimi. Aquest Jimi és el fill del protagonista de la novel·la d’Stevenson, en Jim 
Hawkins, el vailet que troba el mapa del tresor i planta cara als pirates. ¿I, 
per què Jimi o, en aquest cas, Júlia, ja que en el muntatge que ara veureu, el 
noiet ha passat a ser noieta? Doncs perquè, de bon començament, vaig tenir 
molt clar que no volia escriure una obra seguint el fil narratiu de la novel·la. 
Va ser quan se’m va acudir la idea de traslladar l’acció 20 anys enllà de la 
descoberta del tresor. Jim Hawkins s’ha fet gran i amb el diner del tresor ha 
transformat la fonda del seu pare en un hotel ben bonic, conservant, això sí, 
el nom; Hotel de l’Almirall Benbow. A més, s’ha casat i ha tingut una filla, 
la Júlia, que, tot just avui fa 10 anys. Per a celebrar-ho, la seva àvia li regala 
una dobla de vuit i això desencadena la història. Júlia descobrirà l’aventura 
del seu pare que mai no li ha explicat.

Així ens endinsem en el món de la fantasia i el món de les pors, just en 
aquella edat de creixença en què es descobreixen moltes coses dels adults 
i es comencen a deixar enrere les fantasies dels infants. Vet aquí la reflexió 
que he volgut fer amb el muntatge. I tot, amanit amb les cançons que van 
anar sorgint com per art d’encanteri i que, malgrat els anys que fa que les 
vaig escriure, cada cop que les sento em traslladen al món fantàstic de la 
novel·la d’Stevenson.

Algú pot pensar que això no és res més que una obra per a infants. Va ben 
errat! Tot el que es diu i tot el que passa us farà reflexionar, i a ben segur 
que us incitarà a tornar a llegir (o a llegir per primer cop) aquesta fabulosa 
aventura de pirates i del viatge iniciàtic d’un vailet, en Jim Hawkins, que ha 
esdevingut immortal.

En un moment donat de les nostres vides tots hem estat o som Júlia o Jimi, 
perquè tots hem crescut amb moltes incerteses i, massa sovint, amb poc 
acompanyament, i això, segur, ens ha deixat una petja indeleble que, de 
tant en tant, cisella les nostres accions.

Ignasi Roda Fàbregas
Imatges del muntage del grup Blaugrana Scena 

de Sant Feliu de Codines



EL RECORREGUT DE JÚLIA, LA FILLA DE JIM 
HAWKINS

La primera versió, on el protago-
nista era en Jimi, la va estrenar el 
Grup Arca. L’obra era un encàrrec 
que se li havia fet a l’Ignasi Roda. El 
grup volia fer un muntatge de la no-
vel·la d’Steveson. L’autor, però, els 
va sorprendre amb aquesta adapta-
ció. L’estrena va ser tot un èxit i les 
representacions es van fer per tot 
Catalunya i Espanya durant 4 anys. 
Anys després, el mateix autor mun-
tava el seu musical en l’àmbit esco-
lar i amateur, fins arribar a aquesta 
proposta professional.

1995 Estrena a la Fira del Teatre de 
Tàrrega a càrrec del Grup Arca

2002 Taller de teatre de l’escola Estel 
Guinardó de Barcelona

2003 Taller de teatre de l’IES Guinar-
dó de Barcelona

2005 Taller de teatre del grup Nyoca 
de l’Ametlla del Vallès

2015 Grup Blaugrana Scena de Sant 
Feliu de Codines

Imatges del muntage del grup Blaugrana Scena 
de Sant Feliu de Codines

CALENDARI D’ACTUACIONS

OCTUBRE 2018
Júlia, la filla de Jim Hawkins

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

2 3 4

9 10 11

16 17 18

23 24 25

30 31

NOVEMBRE 2018
Júlia, la filla de Jim Hawkins

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

6 7 8

13 14 15

20 21 22

27 28 29

- Totes les representacions començaran a les 10 del matí
- Durada de l’obra 80 minuts aproximadament

DEL VOSTRE INTERÈS

Visita de La Taula i el director a les escoles després de veure l’obra.

Visita de l’autor a l’escola.

Text de l’obra per si es vol treballar a l’escola.

Text original de l’òpera.

Playback dels temes perquè els cantin els alumnes.

CONTINGUT DIDÀCTIC

En el cas que els espectadors no hagin llegit l’obra, el suggeriment és que 
no ho facin abans d’assistir a la representació. Millor que la llegeixin des-
prés per posar en valor l’adaptació.

Explicar als espectadors la biografia resumida de Robert Louis Stevenson. 

Introduir els espectadors en el món dels pirates, distingint la mitificació de 
la realitat.

Sol·licitar a l’autor (ignasiroda@gmail.com) el suport sonor del tema “L’illa” 
per si es vol afegir quan es canti durant la representació.

Cercar referències de l’autor de l’adaptació.



Adaptació lliure de l’òpera de
Wolfgang Amadeus Mozart
i Emanuel Schikaneder

a cura d' IGNASI RODA

LA FLAUTA 

MÀGICA 

Espectacle recomanat per: 
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, 

ESO I BATXILLERAT

Tipus d'espectacle: COMÈDIA MUSICAL

preu: 10€



SÍNTESI DE L’OBRA

Tal com ha quedat l’adaptació, aquesta obra ben bé es podria titular Les 
aventures de Papageno, perquè, en gran manera, ell és el protagonista 
principal i en torn seu passen totes les coses. Però, anem a l’argument.

El príncep Tamino és sorprès per una serp en mig d’un bosc. Rendit a 
ser devorat, demana auxili. Tres dames de la Reina de la Nit l’ajuden i 
li demanen que, a canvi, alliberi la filla de la reina, Pamina, que ha es-
tat segrestada per Sarastro. Per a fer-ho li donen una flauta màgica i un 
criat, Papageno, que és el caçador d’ocells de la reina. Papageno no en 
vol saber res però les dames l’amenacen i, per acabar-lo de convèncer, 
li donen unes campanetes que, al seu so, fan que tothom balli. Per iniciar 
el camí, tres guerrers els duran a tres portes. Una d’aquestes portes durà als 
nostres herois als jardins del palau de Sarastro on hi ha tot un munt d’estàtues 
que prendran vida en sentir la flauta. Les estàtues, que en el seu temps foren 

PER QUÈ LA FLAUTA?

La flauta màgica o Les aventures de Papageno, no ho sé ben bé. És possible 
(goso dir) que fins el mateix Mozart subscrivís aquest segon títol ja que 
va escriure l’obra pel seu amic i empresari teatral Emanuel Schikaneder, 
quan aquest passava una mala època, i va ser el mateix  Emanuel qui va 
interpretar el personatge de Papageno. Era allò que se sol dir un personatge 
fet a mida. Papageno és, doncs, el protagonista absolut de l’obra, i el munt 
de trifulgues que li passen bé podria justificar aquest nou títol: Les aventures 
d’en Papageno. 

El muntatge que us proposem, però, no és operístic, sinó més aviat de 
comèdia musical. La meva adaptació va sorgir de la idea de fer assequible 
l’òpera als meus alumnes de teatre. I per començar calia despullar el llibret 
de la música per donar-li més continuïtat argumental. La teatralitat d’un 
llibret operístic sol ser escassa ja que està escrit en funció de la música. 
També la complexitat escènica d’una òpera és un argument de pes per 
entrar sense embuts en el procés d’adaptació.

Amb tot, però, i degut a la meva avidesa musical, no volia renunciar a la 
música de Mozart, així és que he fet una cosa que potser es pot titllar de 
transgressora o d’anatema pels puristes: utilitzar les melodies del compositor 
de Salzburg per posar-hi lletres a conveniència.

Tot plegat esdevé un musical fresc i dinàmic amb el que es gaudeix, no 
solament representant-lo i mirant-lo sinó també en el seu procés creatiu. 
Perquè el caràcter coral amb què ha estat plantejat fa que els intèrprets 
frueixin de cada una de les cançons i de cada un dels episodis que 
succeeixen en el decurs d’aquestes fantàstiques aventures de Papageno i 
tots els altres personatges.

Ignasi Roda

Imatges del muntage del grup el Triangle de Barcelona



follets entremaliats, expliquen a Tamino que Pamina també és filla de Sarastro 
i que aquest, lluny del que es pensa el príncep, representa el bé en front del 
mal de la Reina de la Nit. Tamino torna a tocar la flauta i el seu so produeix 
un efecte pervers sobre les estàtues, les quals amenacen els dos herois. Tres 
sacerdots arriben a temps i els alliberen i, tot seguit, els duen davant de Sa-
rastro. Aquest els diu que un d’ells s’ha de casar amb Pamina per regnar en 
lloc seu però que cal que facin un viatge iniciàtic per esbrinar si són dignes. 
Papageno diu que ell no vol ser rei i que el deixin en pau, però els sacerdots 
li prometen una esposa, una Papagena, si acompanya a Tamino. Ben aviat els 
camins dels dos es separen ja que Papageno es veu incapaç de seguir les nor-
mes. Tamino marxa i Papageno és seduït per una vella que, en ser refusada 
pel caçador d’ocells, el llença dins d’un pou que, misteriosament, el durà a la 
cambra on és empresonada Pamina. Pamina es lamenta i intenta fugir del seu 
carceller Monostatos, suposadament servidor de Sarastro. De seguida però, 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

5 6 7

12 13 14

19 20 21

26 27 28

FEBRER 2019
La flauta màgica

CALENDARI D’ACTUACIONS

MARÇ 2019
La flauta màgica

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

5 6 7

12 13 14

19 20 21

26 27 28

- Totes les representacions començaran a les 10 del matí
- Durada de l’obra 80 minuts aproximadament

ens adonem de les males intencions de Monostatos i del seu interès per Pami-
na. En mig les seduccions del carceller vers Pamina arriba Papageno i acon-
segueix reduir Monostatos gràcies a les campanetes. L’alegria però, no dura 
gaire perquè la Reina de la Nit i les seves tres dames han aconseguit entrar al 
palau de Monostatos i demanen a Pamina que mati a Sarastro. Quan la Rei-
na de la Nit i les tres dames marxen, Monostatos proposa a Pamina matar a 
Sarastro per ella, a canvi de que sigui la seva esposa. Pamina el refusa i quan 
Monostatos intenta matar-la arriben Tamino i Papageno i la salven. L’encontre 
és del tot predicible ja que Tamino i Pamina s’enamoren de seguida. Un criat 
alerta als joves que la Reina de la Nit i les seves hosts estan a punt d’atacar 
el palau de Sarastro. Tots plegats van a avisar al rei. Hi ha una terrible batalla 
que, finalment guanya Sarastro. Tot acaba bé per Tamino i Pamina que són 
coronats reis. Papageno, però, no acaba d’estar massa conforme ja que ell no 
ha obtingut cap recompensa. De nou la vella que l’havia seduït se li presenta 
i li proposa matrimoni. Per por a rebre de nou, accepta el tracte i, tot seguit la 
vella es treu la disfressa i es presenta tal com és: una Papagena. Tots plegats, 
feliços i contents, canten i celebren el triomf de l’amor.

Imatges del muntage del grup el Triangle de Barcelona



EL RECORREGUT DE LA FLAUTA MÀGICA

Des del 1993, any que Ignasi Roda va escriure l’adaptació, l’obra s’ha 
muntat en molts indrets, com a taller de teatre o com a espectacle d’un 
grup determinat. Tots aquests muntatge els ha dirigit el mateix autor i cada 
un d’ells de manera diferent i adaptant-se a les necessitats del grup. Les 
edats dels intèrprets han oscil·lat entre el 12 anys i els 60 anys, cosa que 
constata la versatilitat de l’obra.

1993 Estrena a Sabadell al taller de teatre de l’escola Joanot Alisanda

1994 Taller de teatre de l’escola Estel Guinardó de Barcelona

1995 Taller de teatre de l’Institut Balmes de Barcelona

1998 Taller de teatre del grup Coldeixamples d’Alp de Cerdanya

1999 Taller de teatre del grup Nyoca de l’Ametlla del Vallès

2003 Taller de teatre del grup Aigua amb Gags de Vilanova del Vallès

2006 Grup de teatre el Triangle, de Barcelona

Imatges del muntage del grup el Triangle de Barcelona

DEL VOSTRE INTERÈS

Visita de La Taula i el director a les escoles després de veure l’obra.

Visita de l’autor a l’escola.

Text de l’obra per si es vol treballar a l’escola.

Text original de l’òpera.

Playback dels temes perquè els cantin els alumnes.

CONTINGUT DIDÀCTIC

No és recomanable fer escoltar als alumnes l’òpera. Després de la re-
presentació podeu triar els fragments on es canten els temes i fer la 
comparativa.

Explicar-los la síntesi de l’obra que hi ha al dossier. També la podeu demanar.

Buscar les lletres originals de l’òpera i comparar-les amb les lletres que ha 
escrit l’adaptador.

Explicar als espectadors la biografia resumida de Wolfgang Amadeus 
Mozart. 

Explicar als alumnes les diferències entre òpera i teatre musical.

Sol·licitar a l’autor (ignasiroda@gmail.com) el suport sonor del tema “Si cer-
queu per aquí” per si es volen afegir quan es canti durant la representació.

Cercar referències de l’autor de l’adaptació.



IGNASI RODA, 45 ANYS D’OFICI

El nostre director artístic 
Ignasi Roda comença la 
seva activitat com a pro-
fessor de tallers de teatre 
per a infants i  joves l’any 
1973. La seva faceta de 
dramaturg li permet treba-
llar generalment amb tex-
tos propis. 

Ha impartit tallers a les es-
coles: Tagore (Bellaterra); 
Joanot Alisanda (Sabadell); 
Frederic Mistral, Estel Gui-
nardó, Nausica (Barcelo-
na). Ha impartit tallers als 

instituts: Milà i Fontanals, Menéndez i Pelayo, Sant Josep de Calassanç 
(actual Broggi), Balmes, Boscan, Picasso, Goya, IES Guinardó (Barcelo-
na), Egara (Sabadell), Cervetó, Vallbona (Granollers).

Cursos a: Escola d’Expressió de l’Institut Municipal d’Ensenyament de 
Barcelona, Rosa Sensat, i a les Escoles d’estiu de Figueres, Girona, Cer-
danya, Ripoll, Olot, Igualada, Vallès Occidental.

Tallers i cursos a: Sant Cugat del Vallès, 
Barberà del Vallès i Bellaterra (Vallès Occi-
dental), Pau (Alt Empordà), Avià (Berguedà), 
Alp (Cerdanya), L’Ametlla del Vallès (Vallès 
Oriental), Ulldecona (Montsià), Cervera (la 
Segarra), Mataró i Pineda (Maresme), Calaf 
(l’Anoia), Lleida (Segrià), Granollers (Vallès 
Oriental), Reus (Baix Camp), Universitat 
de la Pau de St. Cugat del Vallès.

Ha sigut director de l’Escola d’Estiu de Ta-
llers de Teatre (EETT) de Cervera, Director 
del Teatre Municipal de Sabadell, Direc-
tor de l’Escola Superior de Tècnics en Ani-
mació Sociocultural i Turística, Director 
pedagògic de l’XI i XII Mostra de Tallers 

de Teatre del Segon Ensenyament del Cen-
tre Cultural de La Caixa Granollers, - As-
sessor pedagògic de teatre a l’Ensenyament 
de Mollet del Vallès, jurat de la Mostra de 
Teatre Jove de Catalunya, Coordinador del 
Jurat de la Mostra de Teatre de l’Ensenya-
ment Secundari de Catalunya, ponent de 
pedagogia teatral a les escoles del Instituto 
Internacional del Teatro del Mediterráneo. 

Com a dramaturg ha escrit més d’un cente-
nar de textos teatrals (musicals, teatre histò-
ric, teatre religiós, teatre de text, monòlegs, 
dramatúrgies, traduccions, etc.). Dirigeix 
assíduament grups de teatre amateur exercint també aquestes feines de 
formació teatral. Ha creat diferents grups: “Equip de Poesia”, “Marot”, 
“L’Episcopal”, “Teatre que Truca a la Porta”, “Cia. de Kabarreig”, “Teatre 
Estable de Sabadell” i d’altres temporals.

Ha escrit: Teatre en l’educació. Reflexions i praxis (Dossiers Rosa Sensat, 71)
 

 I. R. interpretant Un prometatge d’Anton Txejov 
amb Pepa Palau

I. R. dirigint el seu musical Nevares junt als 
directors musicals

I. R. presentant un dels seus 
espectacles

I. R. en un recital de cançons

Grúmic, un somni de tardor. 
Espectacle escrit i dirigit per I.R.



TEATRE I EDUCACIÓ

El Teatre Aquitània i el director, dramaturg i professor de teatre Ignasi Roda han decidit ajuntar esforços per desenvolupar el 
projecte Teatre i Educació. Per fer-ho possible han promogut la creació d’una companyia resident estable que garanteixi una 
producció de qualitat seguint els criteris d’una persona que porta més de 45 anys dedicada a l’ensenyament teatral i a la creació 
literària. Així sorgeix el Grup La Taula.

GRUP LA TAULA 
Teatre i educació

Hi ha en el mot al·legories prou potents per justificar la tria: la taula com objecte de treball, d’estudi, de reunió, de menjar i fins i 
tot de consagració. Però, també és un objecte transformable i que serà l’eix escenogràfic vertebrador dels dos primers espectacles, 
Júlia, la filla de Jim Hawkins i La flauta màgica.

La Taula vol esdevenir en properes temporades i cursos un grup que cuidi la relació amb les escoles, complementant les seves re-
presentacions amb visites als centres per parlar i explicar el procés creatiu dels seus espectacles.

La seva oferta cobrirà tot el ventall educatiu, Infantil i Primària, ESO i Batxillerat. Per al primer curs es preveu una programa-
ció pilot que serveixi per donar a conèixer el projecte als centres educatius.

La direcció és d’Ignasi Roda, un home de teatre que des del 1975 fins l’actualitat ha treballat en més de 50 centres d’ensen-
yament i projectes formatius i ha escrit més d’un centenar de textos teatrals, dramatúrgies i traduccions. 

Nou espectacle de

LA TAULA 
Teatre i educació



LA TAULA 
Teatre i educació

INFORMACIÓ I RESERVES

MyEntrada canal exclusiu de reserves
d’espectacles educatius per a escoles d’Aquitania Teatre

Persona de contacte: Mariona Pérez Benito

e-mail de reserves: reservas@myentrada.com

Horari d’oficines: Dilluns a divendres (lab) de 9 a 17h

Adreça: c/ Àngel Guimerà 7 (local) - 08320 EL MASNOU

Telèfon: 93 540 07 90

e-mail general: info@myentrada.com


