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Tombatossals recull les aventures mitològiques del 
gegant del mateix nom, una criatura bondadosa que, 
amb l’ajuda dels seus amics, com Arrancapins, Bufa-
núvols, Cagueme o Milhòmens, va fer possible la fun-
dació de la ciutat de Castelló de la Plana. Aquest per-
sonatge i les seues divertides històries s’han convertit 
en un referent cabdal de la mitologia castellonenca.

CLAUS PER A LA LECTURA
Mitologia castellonenca
Tombatossals ens permet descobrir un personatge 
que s’ha convertit en un referent cabdal de la mito-
logia castellonenca i que està present en les festes 
de la ciutat i, fins i tot, té dedicat un monument al 
municipi.

Personatges amb els quals ens podem identificar
Cagueme, Bufanúvols, Tragapinyols, Arrancapins i 
Milhòmens, entre d’altres, són alguns dels amics que 
acompanyen Tombatossals en les seues aventures. 
Tots ells responen a personatges arquetípics amb 
què ens podem identificar fàcilment. De fet, a Caste-
lló, ser un «cagueme» encara és sinònim de ser poruc.

Geografia castellonenca
Les històries de Tombatossals i els seus amics ens per-
meten fer un viatge per les terres castellonenques i 
descobrir els seus indrets naturals més amagats. L’obra 
es converteix així, també, en una invitació a conéixer 
Castelló i els seus voltants.

TEMÀTICA: la fundació de Castelló, els contes 
populars, l’amistat, la bondat, la solidaritat.

GÈNERE: narrativa, mitologia, aventures.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: amb aquest recull de 
contes descobrirem la importància de l’amistat 
i també de la solidaritat, amb uns protagonistes 
que fan tot el possible per a ajudar la gent que els 
envolta.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.tandemedicions.com. 

  Gegants. La llegenda de Tombatossals 
(2013) és una pel·lícula d’animació de 
producció valenciana basada en les 
aventures del gegant.

  L’estreleta d’or i altres rondalles fantàstiques, 
de Joaquim G. Caturla, recull de rondalles 
valencianes.


