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Vremya Musei 

Cia. Voltäla 

 

Sinopsi 
 
La Comèdia més russa. 60min. Sense text. A la capital d’un gran estat hi ha un museu 
que sobreviu al seu imminent tancament amb la promesa de l’arribada d’una gran 
peça d’art. A causa del valor incalculable d’aquest objecte se li ha assignat al museu 
una sala especial, com també dos guàrdies encarregats exclusivament de la seva 
vigilància. Sembla, però, que algun imprevist no ha permès que l’obra d’art arribés a la 
data prevista i els vigilants esperen cada dia expectants l’arribada de la peça per 
començar la seva feina. 
 

Sobre la peça 
 
Esperar 
2 1 tr. Restar en un lloc, diferir de fer alguna cosa, fins a l’arribada (d’algú o d’alguna 
cosa).  
 
Actuar 
1 v. tr. Posar en acció o moció. 
 
Com poden conviure esperar i actuar a escena?   
 
De la resposta a aquesta pregunta en resulta Vremya Musei, una comèdia per a tots els públics 

amb aires de surrealisme, humor absurd i una forta presència de la fisicalitat del cinema mut. 

Amb referents com Beckett, Vian, Anderson, Tati, Keaton o Chaplin se’ns presenten dos 

personatges patètics i entranyables impregnats de comportaments patològics. Dia rere dia, 

retratant la buidor dels treballs mecànics, els dos vigilants persisteixen en les seves obligacions 

assumint la vida amb el fatalisme dels clowns russos i amb l'esperança que algun dia la seva 

sort canviarà. Dos vigilants de museu que no poden abandonar la sala sota cap concepte i 

s’han d’empescar tot de tècniques i recursos per poder fer front a les necessitats més bàsiques 

del dia a dia, com menjar o anar al lavabo. Han convertit la sala del museu en el seu espai 

personal fins al punt que les seves cadires de feina són un objecte “multi usos” que tant fan de 

cuina, armari o estenedor. L’espectacle són un seguit de situacions encadenades que els dos 

personatges superen amb més o menys èxit i que condueixen a l’espectador dins del seu món 

de rutines on les dinàmiques d’un no funcionen sense la complicitat de l’altre.  
 
 
 
 
 

  



              

Fitxa artística 
 
Intèrprets: Jordi Font i Toni Guillemat 
Espai, vestuari i il·luminació: Alba Macfarlane i Helena Torres 

Creació col·lectiva: Cia. Voltäla 

Assessorament de direcció: Joan Cusó i Carlos Gallardo 

Composició música original: Miquel G. Font 
Disseny de so: Víctor Fernández i Nicolas Hermansen 

Disseny gràfic: Pau Masaló i Helena Torres 

Tècnic de la companyia: Mario Andrés 
 

Fitxa tècnica  
 
Tipus d’espai on pot representar-se  
Sala d’actes o teatre 
 
Públic 

Frontal 
 
Durada 

60min 
 
Mides de l’espai espai necessari 
5x6 metres 
 
Escenografia 

Vremya Musei compta amb 

una paret de fons de 6m x 3m que va fixada a terra I amb angles de fusta. 
Laterals dret i esquerra amb cortines de 4m d'alçada x 5m d'amplada. 
1 bambalina sobre paret del fons d'1m d'alçada x 6m d'amplada. 
1 cortina davant la paret del fons de 4m d'alçada x 2m d'amplada. 
4 peus de catenària de museu. 
1 moqueta vermella de 9m de llarg 
 
Il·luminació 

7 Retalls 

2 panorames 

12 – 16 PCs 
 
So 

1 P.A. stereo 

2 altaveus puntuals 

1 cable mini jack 

1 ordinador (el porta la companyia) 
      
 
  



              

Currículum 
 
Petit currículum de la companyia, i si s’escau, d’alguna/es de les persones que la 
formen. 
 
JORDI FONT 

TARADELL 1986 

Es forma a l’Institut del Teatre de Barcelona cursant el grau d’Art dramàtic, especialitat 
de teatre físic i visual. Realitza cursos intensius amb Coralina Colom, Lluís Elies, Montse 
Miralles, VadeContes, Pere Sais, LosCorderos.sc, Carlo Bosso, Teatro Zar, Natalka 
Polovynka, Matej Matejka, Gey pin Ang i Andrés Corchero. 
A nivell professional ha treballat ens els espectacles: “La suite Buffa” de Josep Maria 

Quadrenys i Joan Brossa sota la direcció d’Albert Mestres presentat al MACBA, a 
“Personne” i “Personne in-situ” creacions de dansa-teatre amb la companyia 
Ad.Libitum sota la direcció d’Andrés Corchero presentat a la Sala Beckett i al Festival 
Your Chance de Moscú. Dins el certamen del Barri Brossa ha participat en l’espectacle 
“Picasso i el circ” dirigit per Jordi Basora, a “Martyre” creació a partir de l’obra Yukio 
Mishima dirigida per Nicolas Hermansen i presentada al Teatre Akademia i al Festival 
PAD de Mainz (Alemanya), a “Tu vas Tomber” de la companyia Moveo dirigida per 
Stephane Levy guanyadors del Premi al millor espectacle de Dansa 2015 al festival 
internacional de Teatre i dansa d’Osca i el Premi a la millor companyia emergent 2016 
en el Festival Imaginarius de Portugal. En el món televisiu ha treballat a la sèrie “El cor 
de la ciutat” de Televisió de Catalunya interpretant el personatge Markus. 
Com a creador ha creat i actuat en l’espectacle infantil “La República dels Contes” sota 
la direcció de Maria Codinachs, l’espectacle joglaresc “Contadors de Llegenda” amb el 
músic Roger Martínez i l’espectacle de titelles “el bosc com balla” amb la companyia 
Cal Teatre. 
 
 
TONI GUILLEMAT 

TARRAGONA 1989 

Graduat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona i abans cursa tres anys 
de formació teatral al Col·legi de Teatre de Barcelona. 
A nivell professional se l’ha pogut veure a La Seca-Espai Brossa amb les obres La 
partida o còctel de gambes d’Albert Mestres i dirigida per Marc Chornet, La Nau dels 
Bojos de La Calòrica i Romeu i Julieta de Projecte Ingenu amb direcció de Marc 
Chornet. Al certamen Barri Brossa ha donat veu a poemes d’Estellés, Blai Bonet i Biel 
Mesquida en el recital de poesia Cos al CCCB. Ha format part de la lectura 
dramatitzada Marea alta marea baixa presentada a l’Obrador de la Sala Beckett, 
dirigida per Albert Mestres. 
Participa a Clowntes i Llegendes de la Cia. de clown Nyip i Nyap. Es forma en 
Commedia dell’Arte amb Carlo Boso i participa en muntatges d’aquesta disciplina com 
Villasolterone de la cia. Adàlids i Alarma Nuclear! Un drama familiar de Cia. La 
Palpebra, espectacles que s’ha pogut veure en sales de Barcelona i al Festival 
Internacional de moviment i teatre gestual Cos de Reus. 
Amb la Cia. Ignífuga l’hem vist al Círcol Maldà amb La norma de l’extinció, estrenada al 
festival Fringe Madrid 2014 i amb A House Is Not a Home estrenada a Fira Tàrrega 
2015. A la Sala Atrium amb  Hamlet amb direcció de Raimon Molins i Marc Chornet i 



              

que s’ha vist a l’edició de l’AlmagroOFF’15. Al TNC amb el muntatge Maria Rosa amb 
direcció de Carlota Subirós i a Farsa del dramaturg Albert Mestres dins el Festival Grec. 
Compagina la seva feina actoral amb la docència a l’escola Giny, Centre de les Arts 
Gestuals i del Circ de Reus. 
 
 
ALBA MACFARLANE 

BARCELONA 1991 

Graduada en escenografia a l’ Institut del Teatre, Barcelona. 
Ha treballat com a ajudant d’escenografia a The Secret Garden de la Hamilton Operatic 

Society, com a assistent del comissari espanyol a l’edició PQ-201 1 de la Quadriennal 
d’escenografia de Praga i com a regidora i tècnica d’il·luminació en l’espectacle 
Bolxevics de la Cia la Solitària, acollit per La Perla 29 i estrenat a l’espai de la Biblioteca 
de Catalunya, Barcelona. 
Com a escenògrafa ha format part de muntatges com Les dones sàvies dirigit per 
Frederic Roda i tutoritzat per Isidre Prunés, The veldt dirigit per Sigrid Pérez i tutoritzat 
per Isidre Prunés, Der Kuss – peça de dansa contemporània coreografiada per Daniel 
Fernández i estrenada al festival d’estiu de Calella, Koltès i una mica de Brel dirigit per 
Joan Ollé i tutoritzat per Montse Amenós i La norma de l’extinció, adaptació de la Cia 
Ignífuga de l’obra Platònov de Txèkhov dirigida per Pau Masaló i estrenada a Madrid 
dins del festival Fringe i a Barcelona a la sala Círcol Maldà. 
Formada en llenguatge musical a l’Escola de Música de Gràcia, en clarinet amb el 
professor Francesc Vidal i en dansa contemporània a l’escola Tragant Dansa amb les 
professores Olga Tragant, Anna Rubirola i Mireia de Querol. 
 
 
 
HELENA TORRES 

BARCELONA 1988 

Els estudis de disseny d’interiors i arquitectura efímera a l’escola Deià de Barcelona 
són 

la porta inesperada que porten a l’Helena adescobrir el món de l’espai des de l’òptica 

escènica i són els estudis d’Escenografia a l’Institut del Teatre els que aporten una visió 

més global del teatre incloent, juntament amb l’espai, el disseny de vestuari i 
d’il·luminació. 
Durant els anys acadèmics ha participat en diversos projectes com De què tens por? 
espectacle de creació col·lectiva tutoritzat per Alfred Casas i Víctor Molina, Cants de 
Fedra, dirigit per Ramon Vila i La porta Rasho dirigit per Jordi Vilà, fent-se càrrec de 
l’espai, la il·luminació i el vestuari en tots tres casos. 
Paral·lelament ha format part també dels espectacles Boira sobre el sena dirigit per 
Marga Parrilla, Bats&Clubs de Gerard Valverde, Der kuss coreografiada per Daniel 
Fernandez, Les presidentes dirigit per Laura Batllori i Obsolescence amb la companyia 
El eje. 
Ha format  part de la jove companyia Els McGregor teatre, amb la qual han estrenat 
Up all night – una adaptació del Somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare- dins 
del festival Shakespeare’1 4 i l’AlmagroOFF’15. 
 
  



              

Per al professorat 

Activitats per preparar l’assistència a l’espectacle 
  
Activitat 1. 
Anem al teatre 

Anar al teatre és, generalment, una activitat comunitària que implica unes normes 
socials basades principalment en el respecte als altres espectadors com en l’equip 
artístic que està fent l’espectacle i les instal·lacions on som. Es per això, que abans 
d’anar al teatre, amb la mesura que el professor/a consideri adequat per al seu grup, 
cal recordar/consensuar/fer pluja d’idees de quines són aquestes normes. A 
continuació en detallem algunes: 
 

● Mantenir silenci i tranquilitat durant l’espectacle. 
● Un cop asseguts, és millor no canviar de lloc perquè podem molestar als 

nostres companys de la fila de butaques i distreure als actors/actrius. 
● Apagar els telefons mòbils (no s’hi val silenciar, el so de vibració d’un telèfon és 

igual de sorollós i molest). Tampoc s’ha de consultar durant la funció, ja que el 
públic està a les fosques i la llum de la pantalla es veu molt des de l’escenari. 

● Evitar menjar, ja que és sorollós i podem deixar l’espai brut. 
● Si tenim la necessitat de sortir del teatre, intentar esperar el moment que sigui 

més dissimulat i fer-ho amb el màxim de silenci. 
 
Text de l’activitat per al mestre 
  
Les normes són conegudes i comunes en molts ambients així que els alumnes de ben 
segur les saben. Sempre és interessant que siguin ells mateixos qui acordin aquestes 
normes. 
Us proposem diverses maneres de fer l’activitat 

● CM/CS: 
Per als més petits proposem un seguit de pictogrames que mostren diverses actituds 
relacionades amb el fet d’anar al teatre (se’n poden afegir més). Amb un color cada 
nen/a o per grup han d’encerclar les que són correctes al teatre i amb un altre color 
encerclar les que no ho són. Es pot fer una posada en comú al final i deixar-les 
anotades a la classe per tenir-les present. [veure fitxa] 
http://www.pictotraductor.com/ 
 

● E.S.O., BAT., FP i Grau Mitjà: 
Podem fer directament la  segona part de la proposta anterior, és a dir, directament  
de manera comunitària i consensuada, fer una llista de com ens podem comportar i 
com no al teatre. 
*Per als més grans potser no cal dedicar-li una activitat però si que és important fer un 
recordartori. 
  
 Activitat 2. 
Què veurem? 

L’espectacle que anem a veure és una comèdia on els actors (només 2) parlen en un 
idioma inventat que recorda el rus. Per als més petits ho podríem definir com 



              

“mímica” i per als més grans podem fer èmfasi en la importància de la comunicació no 
verbal i com, sense parlar, en podem fer entendre molt bé. 
Fer visionat de vídeos d’espectacles on no s’utilitza la paraula o s’utilitza molt poc, pot 
ser una bona manera d’explicar  i aproximar als alumnes què anem a veure. 
A continuació us proposem links de fragments (10min. aprox.) de vídeos  que podeu 
trobar al Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=FVMpWnA6Lh8 

https://www.youtube.com/watch?v=qt7LPU63jkA 

https://www.youtube.com/watch?v=3nPSzVDSRyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=AP1b24QCPUE 

https://www.youtube.com/watch?v=jtqpuYvOfHY 

https://www.youtube.com/watch?v=3aIfMX7FBbI 
https://www.youtube.com/watch?v=eC4yDwOh-U8 

https://www.youtube.com/watch?v=3IWqrwC8Ntk  (Jaques Tati) 
https://youtu.be/ZO3SIkso0QQ 
 
Com es pot comprovar, totes les situacions dels personatges són perfectament 
comprensibles i fins i tot se’ls podria afegir diàlegs. Us proposem diverses opcions per 
treballar els vídeos: 

● Explicar de manera resumida quina era la situació, que els hi passava als 
personatges, quina relació tenien entre ells… 

● Fer de “dobladors”; per grups es pot proposar que després d’un primer 
visionat,  li posin paraules a aquests personatges. 

 
Activitat 3. 
Els elements del teatre 

Per tal d’aprofundir en la “preparació” per anar al teatre,  us proposem que, aprofitant 
els vídeos anteriors, ens fixem amb quins són els elements que formen part d’una obra 
de teatre. 
És interessant, en primer lloc, fer una pluja d’idees amb tots els alumnes per tal de 
trobar quins són aquests elements (potser fins i tot abans de veure els vídeos): 

-          actors/actrius 

-          vestuari 
-          escenografia /espai 
-          il·luminació 

-          so/ música 

-          veu en off 
-          … 
 

Per grups o amb tota la classe, fer un petit anàlisi dels vídeos tenint en compte els 
agents anteriors. Es poden utilitzar videos d’altres espectacles si es prefereix. 
Finalment mirar quines coses ens hem deixat i quines hem encertat. 
  
Es pot aprofundir una mica més, sobretot amb els més grans, reflexionant sobre la 
importància d’aquests elements. Us deixem unes preguntes per iniciar el debat: 

-          Hi ha algun element que sigui més important que un altre? 

-          Els podem posar en ordre? 

-          Què passaria si no hi haguessin actors? I si no tinguessim llum? 



              

-        Creieu que els objectes són importants durant el procés d’assajos? O es 
poden tenir pocs dies abans de l’estrena? 

 
(La idea es fer supòsits per reflexionar sobre la rellevància de cada element. Al nostre 
entendre, el teatre funciona com una suma d’elements on tot i tothom té la mateixa 
importància). 
  
Activitat 4. 
MUSEU-ESPERA 

El títol de l’obra és Vremya Musei. La paraula vremya en rus, vol dir temps i la paraula 
musei és una aproximació que la companyia hem fet cap al català de la paraula muzey 
(museu en rus). Així doncs, la traducció del títol de l’espectacle seria Museu del 
Temps.  
 
Podeu fer un intent de traduïr el títol de l’espectacle, ja sigui amb algun diccionari rus 
que pogueu aconseguir d’alguna biblioteca o via internet a l’aula d’informàtica. Un cop 
hagueu aconseguit obtenir la traducció del títol, cadascú pot fer una proposta del que 
creu que els dos vigilants del museu estan esperant que arribi a la sala. Cadascú fa un 
dibuix de l’objecte que creu que vigilaran.  
 
Quina mena de peça d’art s’exposa en un Museu del Temps? 
 
Finalment a l’espectacle no arriba cap objecte, els vigilants esperen en va i el temps 
se’ls escola entre els dits. 
 
 

Activitats per a després de l’assistència a l’espectacle 
  
Activitat 1. 
Anem al teatre (II) 

En relació a la primera activitat prèvia, podem aprofitar per reflexionar com hem estat 
al teatre. Hem seguit les normes que hem pactat abans d’anar al teatre? 
  
Activitat 2. 
Què hem vist? (II) 

Acabem de veure un espectacle on els actors parlen molt poc i ho fan amb un idioma 
inventat, així que és molt interessant saber què ha entès i que ha interpretat cada un 
dels alumnes. 
Si bé és cert que Vremya Musei explica com dos guardes de museu esperen a que 
arribi una obra d’art molt important que finalment no arriba, l’espectacle deixa lloc a 
altres interpretacions (l’experiència amb públic adult així ens ho confirma) i cada una 
d’elles és igual de vàlida.  És una bona ocasió per reflexionar sobre el paper del teatre i 
de l’art. 
Podem parlar de: 

-          com eren els personatges? quina era la seva relació? 

-          en quin idioma parlaven? 

-          com és aquest espai on viuen i treballen? 

-          quant temps fa que viuen al museu? 

-          qui creieu que era la veu del telèfon? 



              

  
L’espectacle juga en petits moments amb elements “surrealistes” que surten de la 
lògica del nostre dia a dia.  Juguem a detectar-los. A continuació us en deixem uns 
quants: 

-          els personatges viuen i treballen en el mateix lloc. és habitual? 

-          com són les cadires? 

-          d’on surt la cafetera? 

-          perquè surt una dona sense rostre? 

-          .... 
  
Activitat 3. 
Els elements del teatre (II) 

De tots els elements que formen part d’una obra de teatre que hem detectat 
prèviament, identifiquem quins  apareixen a Vremya Musei.  N’hi ha algun de nou? 
  
Activitat 4. 
Dibuixem l’espectacle 

És hora de recordar un moment que ens hagi agradat o ens hagi fet riure de l’obra. 
Fem un dibuix d’aquest moment tot fent memòria de quin personatge o personatges 
eren? què estaven fent? Per què has triat aquest moment?ç 
 
Des de la Companyia Voltäla estarem molt contents si ens feu arribar els dibuixos (tots 
o una tria feta per la classe) al nostre correu ciavoltala@gmail.com i els podrem 
publicar a les nostres xarxes socials. 
  
Activitat 5. 
Aproximació al llenguatge còmic/gestual: 

El joc d’encertar els títols de les pel·lícules, on us proposem una sèrie de títols de 
pel·lícules per tal de poder-les representar. 
És important recalcar dues facetes del joc, per un costat ens serveix per treballar 
l’expressió corporal i l’enginy a l’hora de fer comprensible una història sense l’ús de la 
paraula (com hem vist a Vremya Musei); i per l’altre costat aprofitar per posar en 
pràctica les normes per anar al teatre, ja que estem construint un petit teatre dins de 
l’aula. 
 
Activitat 6. 
L’espera 

Al Vremya Musei ha d’arribar una gran obra d’art, i els dos personatges es passen tota 
la seva vida esperant que arribi la preuada obra d’art. Us volem proposar un espai de 
reflexió sobre l’espera. 
L’acció d’esperar està molt present en les nostres vides quotidianes, i moltes vegades 
no ens n’adonem, per exemple: 
 1.-  Esperem pel dinar 
 2.- Esperem per rentar els plats 

 3.- Esperem tenir un gran feina 

 4.- Esperem el gran amor 

 5.- Esperem que s’acabi la classe 

 6.- Esperem que s’acabi el partit de futbol per jugar el següent joc 

etc... 



              

Us proposem un seguit de preguntes per poder-hi reflexionar amb els vostres alumnes. 
Podeu dividir la classe en petits grups perquè ho puguin debatre i després posar en 
comú les respostes: 

-   Quines coses estem esperant? 

-   A quins llocs és habitual esperar? 

-   Què fas quan t’has d’esperar? 

-   Estem sempre esperant? 

-      Esperem sols o acompanyats? 

-      Esperem coses de les altres persones? 

-      Quines coses esperem tenir per ser feliços? 

-      Ens posem nerviosos quan esperem? 

-      etc... 
  
Activitat 7. 
Què és l’art? 

En una escena de Vremya Musei veiem com un dels vigilants pren per una obra d’art 
un munt de joguines mal posades. Això ens porta a pensar: què és l’art? 

Volem donar l’oportunitat de crear un debat a l’entorn de l’art. Et proposem preguntes 
que pots llençar als alumnes, i pots fer grups per debatre-ho entre ells i després posar 
en comú: 
  

-   Què s’hi exposa en aquest museu? Quin tipus de museu és? 

-   Enumera quines obres d’art coneixes. 
-   Com crearies tu una obra d’art? 

-   Us hauríeu cregut que unes joguines podien haver estat una obra d’art? 

-   Ens ha d’explicar alguna cosa una obra d’art? 

-      Hem visitat mai un museu? Ens ha agradat’ Per què? 

-      Al llarg de la història s’han ennumerat fins a 7 arts diferents de la 
humanitat. Sabries dir quins són?  

1. Teatre 
2. Escultura/arquitectura 
3. Pintura 
4. Música 
5. Dansa 
6. Poesia/literatura 
7. Cine 

 
Activitat 8. 
Relacionat amb l’activitat 4. 

Ara que ja hem vist l’espectacle i que hem vist que no arribava cap obra d’art, ens toca 
revisar els dibuixos que vam fer abans de venir al teatre i veure que no hem aconseguit 
encertar-ho. Però per què creieu que el títol de l’obra és Vremya Musei (Museu del 
Temps)? 
 
Activitat 9. 
Col·loqui post-funció 



              

Des de la companyia Voltäla estarem molt contents de poder fer un col·loqui un cop 
haguem acabat l’espectacle perquè poguem fer un intercanvi del que s’ha vist a escena 
i per resoldre tots els dubtes o curiositats que hagin pogut sorgir. 
  
  
  
  
 
 
 
  



              

Fitxes dels alumnes 
 

Abans de veure l’espectacle 
 
Activitat 1 ANEM AL TEATRE 
 
Observa  les activitats que estan fent aquests nens i nenes. Quines creus que podem 
fer al teatre? Quines no podem fer? Encercla les actituds correctes amb un color i les 
incorrectes amb un altre color.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  



              

Activitat 2 QUÈ VEUREM 
 
A continuació us proposem links de fragments (10min. aprox.) de vídeos  que podeu 
trobar al Youtube. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=FVMpWnA6Lh8 
2. https://www.youtube.com/watch?v=qt7LPU63jkA 
3. https://www.youtube.com/watch?v=3nPSzVDSRyQ 
4. https://www.youtube.com/watch?v=AP1b24QCPUE 
5. https://www.youtube.com/watch?v=jtqpuYvOfHY 
6. https://www.youtube.com/watch?v=3aIfMX7FBbI 
7. https://www.youtube.com/watch?v=eC4yDwOh-U8 
8. https://www.youtube.com/watch?v=3IWqrwC8Ntk  (Jaques Tati) 
9. https://youtu.be/ZO3SIkso0QQ 

 
 

Després de veure l’espectacle 
 
Activitat 4 

A continuació us passem un parell de plantilles sobre les quals podeu treballar. A la 
primera fulla, els alumnes poden dibuixar el moment que més els hagi agradat de 
l’espectacle. I la segona es pot utilitzar per escriure preguntes o fer llistes tant en les 
activitats prèvies com en les posteriors a l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitat 4. MUSEU - ESPERA 

Ara que ja saps que el Vremya Musei és un museu del temps, quin objecte creus 
que esperen els dos vigilants? Dibuixa’l. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitat 4. DIBUIXEM L’ESPECTACLE 

Ara que ja has vist l’espectacle, dibuixa allò que més recordis. 
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