
EN CONSTRUCCIÓ
[ contes curts i absurds ] 

"El príncep de cabells daurats i la princesa de cabells daurats vivien 
a la torre més alta del castell. Quan el príncep de cabells daurats i 
la princesa de cabells daurats es van fer un petó es va sentir un 
«pop!», i el príncep i la princesa es van convertir en granotes. 
Aleshores, van deixar la torre i se'n van anar a viure a l'aigua del 
fossat del castell. I van ser feliços i van menjar anissos, vull dir 
mosques." 

En construcció és un recull de contes curts i absurds. Contes que 
se'ns presenten quasi bé com un acudit. Divertits. Una provocació 
per les ments més inconformistes que buscaran el perquè  a 
cadascuna d'aquestes històries. 



[ sinopsi ]

Hi ha hagut un malentès: s'ha programat un 
contacontes mentre s'estan duent a terme unes feines 
de manteniment de les instal·lacions de 
l'escola/biblioteca. Per sort, és l'hora de berenar i a 
l'operària li encanten els contes, així que aprofitarà per 
explicar-ne uns quants als assistents tot servint-se dels 
materials que té al seu abast...

En construcció és una activitat pensada especialment 
per a treballar el foment de la lectura. S'hi expliquen 5 
contes que han estat triats amb molta cura per delectar 
a petits i grans, sense grans pretensions, sense 
missatge moralitzador, el conte com a divertiment, 
esbarjo i plaer. Es juga amb elements plàstics i visuals 
per reforçar la narració i captivar l'atenció dels més 
petits. Literatura i joc per fer volar la imaginació.

[ sobre la proposta ]

[ qui soc ]

GEMMA MOLL. Vaig néixer i visc a Menorca. Tenc 
36 anys. Vaig estudiar teatre musical a Barcelona i 
després vaig continuar el meu aprenentatge en arts 
escèniques a l'escola d'art dramàtic de Menorca i 
també a l'escola superior d'art dramàtic de les Illes 
Balears. He participat en diferents muntatges 
teatrals, curtmetratges, anuncis publicitaris i clips 
musicals. Però en els darreres anys (sobretot des que 
vaig ser mare) he descobert que em xifla explicar 
contes als més petits. Així que aprofito les eines que 
m'han aportat tots aquests anys d'estudis i 
experiència als escenaris per crear i donar vida als 
personatges dels contes que més m'agraden.  



edat a la qual va dirigida l'activitat 
infants de 3 a 7 anys acompanyats d'un adult responsable 

durada aproximada de l'espectacle 
entre 35 i 40 minuts 

requeriment d'espai 
9 m2 en un quadrat de 3*3 

temps de muntatge 
< 30 minuts 

en català 

[ contacte i 

contractació ]

Gemma Moll Esquius 
685 962 215 

gemmamoll@yahoo.es

[ fitxa tècnica ]

Atrapat d'Oliver Jeffers 
Contes per nens que s'adormen de seguida 

i Minimalari de Pinto&Chinto 
Pete el gat d'Eric Litwin 

[ basat en els contes ]


