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Sant Sadurní d’Anoia, 8 de juny de 2020 

 

你好 Famílies！(nihao!) 

 

怎么样(zenmeyang, com esteu)? Veu construir una gran muralla? Esperem que si!  

 

Aquesta setmana us volem explicar la història d’un personatge molt i molt important en la 

cultura dels nens i nenes de la Xina: En Sun Wugong, o com també li diuen, el Rei Mico. 

 

Sun Wukong ( 孙悟空) és un personatge que protagonitza la novel·la Viatge a l'Oest. Aquí 

l’hem conegut en la seva versió japonesa amb el SonGoku de Bola de Drac.  
 

 
 
Sun Wukong té una força sobre humana, 
capaç d'aixecar i moure de manera àgil i 

natural el seu bastó, que pesa 
aproximadament uns 8.100 kg. També és 
capaç de travessar llargues distàncies 
d'un sol salt, més de 54.000 km ! També 
té l’habilitat de poder transformar-se en 
objectes o animals. Té la dificultat de no 
poder transformar-se en home, ja que, la 
seva cua no desapareix en transformar-
se. A més a més, tot el seu pelatge conté 
propietats màgiques capaces de 
transformar-se en armes i animals. Té el 
do de poder controlar corrents de vent, 
separar l'aigua, crear barreres protectores, 
contenir éssers malignes, congelar 
humans i és inmortal. És considerat un 
dels dimonis més poderosos. 

 
Ara que ja sabeu qui es el Rei Mico, perquè no en fem un?? Necessitareu imprimir el dibuix, 

tisores per retallar-lo (demaneu als pares que us ajudin!) i cargols per paper per lligar-lo. Així 

semblarà que pugui fer arts marcials com el Rei Mico de veritat! 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viatge_a_l%27Oest
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Al Rei Mico li agrada molt vestir-se de color 黄色 huangse (groc). Però el podeu pintar com 

vulgueu!  

 

I si us heu quedat amb ganes de més, us deixem un capítol dels dibuixos que van veure tots 

els xinesos de petits, el Liang també! https://www.youtube.com/watch?v=mf2nxERA9B8 (en 

xinès) 

https://www.youtube.com/watch?v=mf2nxERA9B8
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下个星期见！(xia ge xingqi jian, fins la setmana que ve!) 


