
 
 

 
 
 

Facebook: goo.gl/GcnumZ  
Twitter: @FundacioAurora 
Pinterest: Fundacioaurora  

Web: www.fundacioaurora.cat 

 

E-mail: info@fundacioaurora.cat / Telèfon: +34 93 2386860  

Via Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elscavallsimperials.cat  

 

 

 

 

 

 

mailto:http://goo.gl/GcnumZ
http://www.fundacioaurora.cat/
mailto:info@fundacioaurora.cat


 
 

Via Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacioaurora.cat / Telèfon: +34 93 2386860  

 

 

És molt important que tothom, i especialment els nens i els joves, coneguin la gran 
importància que van tenir el cavall i el gos en el desenvolupament de l’espècie dels Humans. 

Fins a l’arribada de les Màquines, el cavall va ser l’element fonamental per viatjar i pel 
transport de mercaderies, l’ajut inestimable pel conreu de les terres, i la força de treball per 
moltes activitats productives i industrials. 

També, el cavall va ser una formidable màquina de guerra, que va permetre a molts pobles 
conquerir terres llunyanes, i va ser l’element fonamental per les migracions. 

Per això, els cavalls seran presents en moltes de les llegendes que l’Anita, la nostra narradora 
ens explicarà. Ens destacarà la gran importància que va tenir per als Humans el fet de poder 
domesticar als cavalls, aquests fidels i alegres amics. 

Tres races de cavalls seran protagonistes d’aquestes històries. Una d’elles serà la raça dels 
Cavalls Imperials, els descendents dels cavalls blancs de la deessa Épona. 

Cavalls de gran bellesa, elegants tirant de lleugeres calesses o fent exercicis de doma clàssica, 
molts emperadors, reis, generals i personatges il·lustres els han cavalcat. 
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Una antiga llegenda que l’Anita ens farà saber, ens explica que en temps pretèrits, abans que 
la Història s’escrivís, els quatre cavalls blancs de la deessa Épona anaven sovint a córrer i a 
pasturar a la Hoz del Río Dulce, un indret natural meravellós prop de la ciutat celtibera de 
Segontia. 

Àgils i ràpids, s’escapaven de qualsevol intent dels Humans per capturar-los. 

Un nen pastor portava també el seu ramat d’ovelles a aquell lloc, i es distreia cantant boniques 
cançons. 

La dona d’aigua que habita en el riu Dulce, malalta perquè els cavalls li embrutaven l’aigua 
amb el seu esvalotat comportament, li va ensenyar al nen com capturar-los i domar-los. 

Una segona llegenda ens explica que amb l’ajuda d’aquests cavalls de la deessa, i del seu gos, 
aquest nen va aconseguir vencer els quatre dracs que guardaven el secret de la sal. 

Els quatre dracs representen a les quatre forces de la Natura, que gràcies als cavalls i els gossos 
els Humans vam aprendre a controlar, o això creiem. 
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Cavall Imperial 

En una altra bella llegenda que l’Anita ens explicarà, sabrem que aquesta raça de cavalls va 
aconseguir la fama en el circ de Tàrraco, davant l’emperador August, quan van lluitar contra 
els Fills del Vent en una cursa de quadrigues. 

Des d’aleshores tothom va conèixer aquella raça com als Cavalls Imperials. 

Cavalls Imperials competint en una carrera de quadrigues 
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També coneixerem els fets que van succeir prop de Tarragona al Segle XVI, quan els pirates 
van atacar i van matar a un comerciant, deixant malferit a un dels dos Cavalls Imperials que 
tiraven del seu carruatge. 

Avui, al Segle XXI, els cavalls han estat substituïts per les Màquines en totes les tasques 
penoses i tornen a ser els nostres amics. Estan presents en espectacles i festivals, i ens 
acompanyen en molts moments d’oci. 

Guàrdia Urbana de Barcelona 

 
La Escuela Española de Equitación de Viena va ser fundada l’any 1571, i segueix avui dia oberta 
en un magnífic palau, mantenint viva la tradició dels Cavalls Imperials. 

Quan viatgis a Viena, no perdis l’oportunitat de visitar aquest espectacular centre, a on experts 
genets muntats en Cavalls Imperials, ofereixen cada dia meravelloses exhibicions eqüestres. 
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Segells de la Escuela Española de Equitación de Viena 

Andalusia és una terra on els cavalls són admirats i cuidats amb afecte. 

Els cavalls PRE de la pura raça espanyola, són dignes descendents dels cavalls de la deessa 
Épona. Són cavalls de gran bellesa, la fama de la qual s’ha estès entre tots els països del Món. 
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La Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, amb seu a Jerez de la Frontera, és 
coneguda arreu del món per la seva exhibició Cómo Bailan los Caballos Andaluces, un 
espectacle únic que exhibeix i resumeix, de manera aparentment natural, tota la labor que 
des de la seva fundació desenvolupa aquesta institució. 

Mira aquest vídeo que narra el poema de Rafael Alberti dedicat a la Real Escuela Andaluza del 
Arte Ecuestre. 

 

Vídeo:  https://youtu.be/m42fBc809c8 
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La Hoz del Río Dulce és un paratge natural de màxima importància. És un objectiu de la 
Fundació Aurora donar-lo a conèixer a tots els nens i joves, tant des del punt de vista geològic 
com de la seva riquesa de flora i fauna. 

Per assolir tots aquests objectius, la fundació demanarà la col·laboració de les entitats i 
persones que es dediquen a la seva conservació, a fi que defineixin la política a seguir en la 
divulgació de les meravelles del parc i ens donin la informació que considerin oportuna. 

L’activitat de la Fundació Aurora pretén generar un notable moviment de turisme cultural en 
totes les zones a on desenvolupi la seva activitat. La llegenda de la dona d’aigua, una història 
de tal enclavament que, provocarà entre els nens la il·lusió per conèixer i visitar el Parque 
Natural del Barranco del Río Dulce. 

La fundació també promourà entre els nens i joves l’afició al senderisme, al cicloturisme, i al 
turisme eqüestre, en tots els paratges que envolten la ciutat de Sigüenza. 

A més, dos llocs tindran la màxima importància: el poble de Pelegrina, on els voltants són la 
llar de la de la dona d’aigua, i el monument a Félix Rodríguez de la Fuente, que la Fundació 
Aurora considera un dels seus Herois, a qui els nens i joves han d’honrar i admirar. 
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Georg Friedrich Händel va néixer a Alemanya l’any 1685, però després del gran èxit de la seva 
òpera Rinaldo l’any 1712 es va establir a Anglaterra, on va aconseguir una merescuda fama. 

L’any 1738, en el cim de la seva carrera i aplaudit per tots com una gran celebritat, va estrenar 
la seva òpera Serse i va recollir un estrepitós fracàs. 

L’òpera només es va representar cinc vegades, i es va retirar del cartell davant l’esbroncada 
constant dels espectadors. Això va significar pel compositor un daltabaix econòmic i una 
enorme pèrdua de prestigi. 

Durant 250 anys, l’òpera no va tornar a ser interpretada, i va quedar en l’oblit. 

Avui, l’ària Ombra mai fu és la composició més famosa de Händel, mundialment coneguda 
com el Llarg religiós de Händel. 
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Vídeo: https://youtu.be/NxI8mteJcbM  

 
És segur que tots hem escoltat aquesta cançó moltes vegades. Amenitza casaments, batejos i 
funerals. És una peça musical trista i alegre alhora, una melodia agradable i enganxosa, molt 
fàcil de memoritzar. 

Consegüentment, la lliçó que va rebre l’Anita de la seva mare és clara: mai hem d’avergonyir-
nos d’un fracàs, ja que el major revés de la nostra vida demà pot ser un gran èxit. 

Tots els nens han d’aprendre-la i cantar-la cada vegada que estiguin tristos. I esperar que arribi 
l’endemà, quan la deessa Aurora anunciï l’arribada del nou dia. 

Mai hem de prendre males decisions víctimes de la tristesa. Sempre hem d’esperar que arribi 
l’endemà. 

La deessa Aurora és la deessa de la llum i de l’esperança, i per això dóna nom a la nostra 
fundació. 
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En l’òpera Serse, el rei de Pèrsia es dirigeix a un arbre, un plàtan, i expressa la seva admiració 

per la seva gran bellesa: 

Ombra mai fu 

di vegetabile 

cara ed amabile 

soave piu.  

 

Serse canta i repeteix aquesta lletra tan simple… mai hi va haver una ombra d’un vegetal més 

dolç i amable, més suau. 

Per a nosaltres és l'himne a la bellesa de la Naturalesa… a la Hoz del Río Dulce… la melodia que 
més agrada a la dona d’aigua que allí habita des de fa més de mil anys. 
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Vídeo: https://youtu.be/H15hBy1-VsQ 

Cada un dels episodis de la Història dels Herois incorpora una peça musical de qualitat. Per 
això, la Fundació Aurora fa una crida a tots els melòmans, professionals i aficionats a la música 
a incorporar-se com a simpatitzants de la fundació i posar el màxim interès a fer conèixer als 
nostres nens i joves aquestes melodies meravelloses. 

Però en aquest cas, a més, tenim un altre objectiu: que tots els nens i joves aprenguin a 
interpretar la cançó Ombra mai fu, i que amb el suport de psicòlegs i educadors sigui una arma 
potent en la prevenció de la depressió i el suïcidi. 

Una cançó…, esperar l’endemà… és la lliçó que l’Anita va rebre de la seva mare. Inculcada en 
una edat primerenca pot ser eficaç en l’edat adulta, quan comencin a manifestar-se els 
problemes. 
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Ombra mai fu és una ària de l'òpera Serse, estrenada per Georg Friedrich Händel l'any 1738 a 
Londres. 

Ja en aquella època, les òperes, els concerts i els ballets eren esdeveniments que convocaven 
el més selecte de la societat. Eren ocasions perquè la reialesa, la noblesa, i les famílies 
benestants rivalitzessin amb el lluïment de joies i riques vestimentes. 

 

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
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Les llotges principals estaven ocupades per emperadors i reis. Els últims pisos, moltes vegades 
sense visió directa de l'escenari, quedaven destinats als veritables aficionats a la música. 

D'aquelles èpoques glorioses queden encara monumentals teatres de l'òpera en moltes 
ciutats, com el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real de Madrid o el Teatro Lope 
de Vega de Sevilla. 

La Fundació Aurora pretén que tots els nens coneguin i valorin la música de qualitat. Per això, 
cadascuna de les històries que explicarà l’Anita, la nostra narradora, estaran acompanyades 
d'una peça musical excel·lent, entre elles, diverses àries i fragments de grans òperes. 

A més d’Ombra mai fu, els nens i joves escoltaran moltes altres àries com El lament 
de Dido, de l'òpera Dido i Eneas composta per Henry Purcell, o Lascia ch'io pianga composta 
també pel gran Georg Friedrich Händel. 

Els hi donarem a conèixer també fragments orquestrals molt coneguts, com El funeral de 
Sigfrido de l'òpera El capvespre dels déus, o El cor dels pelegrins de l'òpera Tannhäuser, 
ambdues compostes per Richard Wagner. 

Altres melodies que la fundació buscarà popularitzar entre nens i joves no pertanyen a 
òperes. Tal és el cas de la Cançó de Solveig de Peer Gynt composta per Edvard Grieg. 

En un dels episodis, l’Anita contarà la interminable lluita per la conquesta d'un castell, que 
acompanyarem amb fragments de la Passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach. En 
un altre, mentre una voràgine consumeix el cel i la terra amb les seves flames, escoltaran 
el Dies Irae del Rèquiem de Mozart. 

Altres peces musicals seleccionades seran cançons tradicionals russes i algunes belles cançons 
compostes al Segle XX. 

La Fundació Aurora s'adreçarà als cantants, directors d'orquestra i músics, tant aficionats com 
professionals, per demanar-los que interpretin aquestes peces per als nens, i que ens facilitin 
còpies per repartir-les. Especial interès tindrà el fet de recopilar les interpretacions dels músics 
i cantants que ja no són entre nosaltres, a fi que la seva memòria sigui transmesa a futures 
generacions. 
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Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
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Teatro Real de Madrid 
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Teatro Lope de Vega de Sevilla 

mailto:info@fundacioaurora.cat


 
 

Via Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacioaurora.cat / Telèfon: +34 93 2386860  

 

 

Teatre Fortuny de Reus 

Avui en dia, els grans teatres de l'òpera ja no són llocs exclusius per a una classe aristocràtica 
dominant. Estan oberts a tots els públics, però encara segueixen sent inaccessibles a la gran 
majoria dels nens, atès que programen uns espectacles molt complexos en horaris 
intempestius. 

La Fundació Aurora es posarà en contacte amb tots els teatres i coliseus, les orquestres i 
cantants lírics, tant professionals com aficionades, perquè programin petits espectacles als 
quals puguin assistir els nens i joves de les escoles. 

També fa una crida a tots els professionals i melòmans perquè s'incorporin com a 
simpatitzants de la fundació, i triïn els seus representants en el Patronat, per tal que puguin 
organitzar aquestes vastes tasques. 

A canvi d'un petit donatiu se'ls lliurarà un carnet de la Fundació Aurora amb el seu nom.  

Es posarà un notable afany en què s'incorporin com a simpatitzants de la fundació tots els 
docents que es dediquen a la formació musical dels nostres infants i joves, que són els que 
seran la corretja de transmissió de les nostres il·lusions. 
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Carnet de simpatizant de la Fundació Aurora 
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