
 

Cia Mercè Framis Teatre 

d’ombres i Sarina 

Guerra  Presenten:  

 

A l’ombra de les Fades - Pell D’ase 

Lectura dramatitzada del conte de 

Charles Perrault  

A partir de  l’ Adaptació del conte d’ Anne Jonas i la Traducció 

al català  de Pilar Garriga 

 

El valor educatiu dels contes de Fades 

Els contes de fades son un valuós recurs educatiu, els seus 

relats parlen de manera simbòlica de les nostres pròpies lluites 

internes i de la varietat de camins possibles per a superar-les. 

En ells es presenten embolics que representen obstacles, 

proves que han de ser vençudes al llarg de la vida, travessar 

aquestes proves permet als personatges sortir victoriosos i 

passar a un nou nivell de maduresa. A través dels contes de 

fades, podem treballar el sentit de la vida, Betelheim ens parla 

de la importància del sentit: 

 “Para alcanzar el sentido más profundo, hay que ser capaz de 

trascender los estrechos límites de la existència centrada en 

uno mismo, y creer que uno puede hacer una importante 

contribución a la vida... 

...para no estar a merced de los caprichos de la vida, uno debe 

desarrollar sus recursos internos, para que las propias 

emociones, la imaginación  y el intelecto se apoyen y 

enriquezcan mutuamente unos a otros. Nuestros sentimietos 

positivos nos dan fuerzas para desarrollar nuestra 

racionalidad, solo la esperanza puede sotenernos en las 

adversidades con las que, inevitablement, nos encontramos” 

Bruno Bettelheim 



El poder de l’element simbòlic  i la transformació interior  

El caràcter fascinant  dels contes de fades procedeix de la 

fantasia desbordant de les seves històries i dels seus 

arguments  carregats d’accions i objectes màgics capaços de 

capgirar tota la realitat. El poder d’aquests objectes o forces 

sobrenaturals prové de la seva naturalesa simbòlica, binomis 

recurrents com: rei-reina, príncep-princesa, or-plata, sol –lluna, 

representen estadis anímics, energies vitals que tenen com a 

finalitat conduir al protagonista en el seu viatge interior, que en 

definitiva no és altre que la retrobada amb la seva pròpia 

identitat. 

 

Sinopsis 

Un rei posseïa un ase que cagava monedes d’or i era el seu 

orgull, a més d’una dona meravellosa. Quan aquesta està al llit 

de mort, li fa prometre que només es tornarà a casar si troba 

una dona que l’iguali en bellesa i saviesa. El rei comprèn 

llavors que solament es podrà casar amb la seva pròpia filla, 

idèntica a sa mare. 

La nena no vol aquest matrimoni i per això demana ajuda a la 

fada padrina. Aquesta li aconsella que posi condicions 

impossibles per al casament. Primer demana vestits fets de sol 

i d’estrelles, que  el pare aconsegueix. Després li demana la 

pell de l’ase estimat, però el monarca accedeix. Desesperada la 

noia es disfressa amb a pell de l’ase i fuig al bosc, on viu 

treballant per a una família de grangers que viu als seus límits. 

Un dia un príncep que cavalca pel bosc descobreix la noia i se 

n’enamora immediatament, però com no pot casar-s’hi 

emmalalteix. Declara als seus pares que cru que un pastís fet 

per la noia Pell d’Ase el guarirà. Ella deixa caure un anell dins 

el pastís. 

Llavors quan el príncep es recupera afirma que vol casar-se 

amb la propietària de l’anell. Diverses princeses se l’emproven 

però només li escau a la noia que prové del bosc. Al casament 

descobreixen que el pare de la jove ja ha trobat un altre dona i 

poden viure feliços 



 

Mercè Framis Teatre d’Ombres  

I Sarina Guerra:  Cantant 

 

Mercè Framis 

Titellaire i llicenciada en Filosofia 

 

  

 

 

Formada com a titellaire a l’institut del teatre de Barcelona, és 

llicenciada en filosofia, màster en psicologia analítica (C.G.Jung)  i  

formació en arterapia “Haushka”(Pedagogia Waldorf). 

Fa 25 anys que es dedica al teatre de titelles. Ha format part de les 

companyies: Framis Von Porat (1989-1994) i Els Aquilinos Teatre (1994-

2000). Ha participat en nombroses festivals de titelles,  programacions 

de teatre escolar i sales comercials.  

Ha estat guardonada en dues ocasions a la mostra internacional de 

titelles de la Vall d’Albaida, l’any 1993 i 1996 amb els espectacles El 

Rossinyol de l’Emperador amb la companyia Framis Von Porat i El 

príncep feliç amb la companyia Els Aquilinos teatre.  

També ha treballat com a constructora de titelles per a diferents  

companyies. Com a docent impartint cursos d’ Ombres per a 

professionals de la educació i del teatre . 

Actualment a part dels seus espectacles treballa en l’espai televisiu MIC ( 

TVC)  com a manipuladora i dobladora del popular personatge Mic . 

 

 



Sarina Guerra 

Cantant i Psicòloga 

 

 

 

Psicòloga i tècnic en Arts visuals, formada a Caracas i Barcelona-

Espanya on viu actualment. El seu treball està enfocat a la psicoteràpia. 

També utilitza diferents tècniques d’expressió plàstica i musical com a 

recursos terapèutics. 

Prové d’una família de músics, va adquirir coneixements de tècnica 

vocal i instruments folklòrics en diversos tallers al llarg de la seva 

infància i joventut. Va participar com a cantant en la coral Luis 

Mariano Rivera a Veneçuela, així com en una de les corals de la 

universitat central de Veneçuela. 

En l’espectacle d’ombres El Pessebre creat per la Companyia de teatre 

d’ombres Mercè Framis, actua com a cantant i “Cuatrista” . També 

actua en diferents centres d’interès  cultural de la ciutat . Es integrant 

activa d’un grup de rumba catalana i solista de música folklòrica 

juntament amb Marcelo A.rnal, destacat pianista Argentí 

 


