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L’espectacle que heu vist, Els viatgers del temps, té com a protagonista el mateix temps, a la 
possibilitat de viatjar al passat i al futur, i de conéixer de primera mà la nostra història. Esperem que 
hages gaudit de l’espectacle, i t’animem a que treballes i reflexiones sobre alguns conceptes que hem 
vist a l’obra, i que ens semblen molt interessants:

1. En primer lloc, anem a parlar del temps en si mateix. No us heu 
adonat que quan esteu jugant o fent una altra cosa que us agrada molt, el 
temps passa volant? I pel contrari, si esteu avorrits o fent una tasca que us 
desagrada, sembla que no avancen els minuts? Per això, es diu popularment 
que «el temps és relatiu».

Us proposem un experiment: amb un cronòmetre davant, o algú que 
et cronometre, tanca els ulls i pensa en un minut. Sense comptar fins a 60, 
que seria fer trampes! Quan penses que ja ha passat el minut, obri els ulls 
i mira el cronòmetre. Quant de temps ha passat en realitat? Compara el 
teu resultat amb el d’alguns companys i podreu observar que hi ha hagut 
«minuts» de diferents durades.

2. Ja parlant de l’espectacle que heu vist, per tal d’ocultar la seua vertadera identitat, els viatgers del 
temps apareixen a la primera escena com una companyia de comediants que va contant la història del 
teatre. Sabries unir les imatges amb les diferents èpoques que apareixen a l’espectacle?

El «meu» minut ha durat: 

COMÈDIA DE L’ART    

TEATRE GREC TEATRE ÈPIC (Bertolt Brecht)
TEATRE MEDIEVAL

TEATRE DE L’ABSURD
WILLIAM SHAKESPEARE



4. Un dels objectes que El Doctor tracta d’aconseguir per tancar el vòrtex espai-temporal és la 
Dama d’Elx. ¿Coneixes aquesta escultura? Busca més informació i respon a les següents preguntes:

On i quan la van trobar?

De quina època és?

Què representa?

On es troba actualment?

3. Els nostres viatgers del temps arriben també a tres èpoques diferents de la història del País 
Valencià: Als temps dels ibers, la conquesta de Jaume I i la batalla d’Almansa. Si tu tingueres una màquina 
del temps, a quina època de la història t’agradaria viatjar? Per què?

5. Com hem dit abans, amb la màquina del temps, els nostres viatgers arriben a la conquesta de 
valència, l’any 1238. Saps quin poble habitava la ciutat abans de la conquesta?

En aquella època, les ciutats es trobaven emmurallades, a fi de poder defensar-se millor dels enemics, 
i s’accedia a elles per unes portes.  A la ciutat de València encara queden dues d’aquestes portes, que 
podeu veure a les imatges. Saps com es diuen?



6. Altra època a la qual viatgen els nostres personatges és 
a la batalla d’Almansa, el 25 d’abril del 1707. En un moment de 
l’espectacle, li peguen la volta al rei Felip V i el deixen cap per 
avall, com en un famós quadre que està així penjat. Investiguem 
una mica, pregunta als teus mestres, o als pares i mares en casa 
i respon aquestes preguntes. 

Podries dir on es troba aquest quadre? 

I per quin motiu està penjat així? 

A partir d’aquests fets, per quin malnom són coneguts els habitants de Xàtiva?

7. Reflexioneu un poc i organitzeu un debat en classe al voltant de la possibilitat de viatjar en el 
temps. Seria una cosa bona o dolenta? Us agradaria viatjar a algun moment concret del passat per 
canviar-ho? Seria bo poder fer-ho? Escriu breument les teues conclusions.

8. I per acabar, converteix-te en un viatger del temps, com t’imagines que seria la teua màquina? 
Dibuixa-la.


