
L’espectacle 

Guia didàctica 

La memòria de l’aigua 

educatiu a partir del dis-

tanciament i la imagina-

ció,  ja que faciliten la 

comprensió de la realitat. 

Combinem la interacció 

d’actors i titelles per facili-

tar la comprensió i identi-

ficació dels infants amb la 

història i els personatges 

ja que l’ús d’ aquestes 

dues tècniques ens per-

meten ampliar els recur-

sos escènics. 

La memòria de l’aigua, és 

un espectacle creat com 

una celebració de l’aigua i 

de la vida, és així una his-

tòria de coneixement i 

d’amor. 

Per aquests motius la nos-

tra història s’estructura a 

partir de facilitar als in-

fants informació tant de 

caire curricular com emo-

cional. 

Efectivament l’aigua for-

ma part de la nostra vida 

quotidiana, la descobrim 

en la seva forma més 

clara als rius, als oce-

ans...la pluja.  També, 

com a nens i nenes,  te-

nim records dels nostres 

jocs al mar o a la piscina i 

d’altres de ben profunds 

com quan flotàvem feliços 

dins la panxa de la mare, 

però encara moltes vega-

des la veiem com un ele-

ment extern a nosaltres, 

malgrat saber que el nos-

tre cos està format apro-

ximadament per un 70% 

d’ aigua.  I mira quina ca-

sualitat! És la mateixa 

proporció d’ aigua que hi 

ha al planeta Terra! 

El teatre i els contes ens 

donen la possibilitat d’a-

prendre i de reflexionar 

de manera divertida, i de 

convertir-ho en un recurs 

Guia didàctica per escoles, amb matèries que es poden 

treballar abans i després de l’obra. 
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Eixos didàctics 

 L’aigua i la vida, el cicle intermi-

nable de l’aigua. 

 La nostra relació amb l’ aigua i el 

seu entorn. La contaminació de l’ 

aigua. 

 La recerca de l’aigua 

 L’estalvi de l’aigua 

 Accions positives individuals i 

col·lectives envers l’ aigua i la 

vida. 

 L’aigua i les emocions. 

Un viatge emocional a través de la memòria de l’aigua 

Curs 15-16 

Cia Akwa  

La Capdenúvol  protagonista de la nostra història 



Capdenúvol:  És una nena molt dinàmi-

ca i de bon cor, però també una mica 

trapella. Ella sap divertir-se de valent, 

però a voltes pensa que si escolta els 

consells dels altres deixarà de passar-ho 

bé, així que és una font de conflictes. 

Ella és la protagonista d’aquest viatge 

emocional en nom de tots els nens i 

nenes. 

Setciències: Amic de la Capdenúvol, és 

un nen també molt dinàmic i divertit, 

obert al món i molt generós. Li agrada 

reflexionar sobre les coses que aprèn i 

treu les seves pròpies conclusions. 

  

 

Personatges de la història 

m’en 

vaig al 

riu, per 

a pes-

car, 

però quan hi vaig tot queda fet un 

fàstic… 

 

El Saurí:  És un savi d’aquells que tots tenim 

a dins, que ens explica les coses que a voltes 

no volem escoltar d’una manera tan encisa-

dora que ja mai més res no tornarà a ser 

igual. 

La  Mare: És un personatge que ens ajuda a 

posar en clau d’humor un seguit de consells 

molt pràctics per estalviar aigua a la llar, i 

fàcils d’aplicar! 

L’Amo de la fàbrica:  Bé, d’entrada sempre 

es necessita un personatge una mica dolent. 

Ell és un compendi d’actituds negatives en-

vers ell mateix, els altres i  el medi ambient. 

És el mirall que necessita la Capdenúvol per 

no tornar-se d’aquesta manera. Per sort, la 

Capdenúvol tornarà del seu somni al món 

real amb prou bagatge per ajudar-lo a veure 

les coses d’una altra manera… i és ben feliç! 

Sinopsis 

Els dos protagonistes 

 

Anem al riu a 

veure com 

navega el 

vaixell que he 

fet a clase? 
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La Capdenúvol és una nena molt diverti-

da i una mica trapella a qui li encanta 

anar al riu a saltar bassals amb el seu 

amic, en Setciències. 

Però aquella tarda en baixar al riu des-

cobreixen que l’aigua no està tan neta 

com hauria de ser. L’aparició de l’amo 

de la fàbrica fa que, espantats, caiguin 

al riu i hagin de marxar a casa ben 

molls.  

A la pobre Capdenúvol, només li faltava 

això, i aquella nit s’adorm ben trista i 

enfadada amb ella mateixa, el seu amic 

i la seva mare. 

Acompanyada pel seu vaixell de paper,  

viatja en somnis cap a un desert imagi-

nari on troba un simpàtic saurí, un vell 

savi  amb una habilitat molt especial, és 

un llegidor de llàgrimes! Ell sabrà  fer-la 

arribar al fons del seu cor fent un viatge 

emocional a través de l’aigua, i la Cap-

denúvol es despertarà l’endemà al matí 

amb un coneixement que la farà més 

gran, i l’ajudarà  a trobar la solució per 

fer que el riu deixi d’estar contaminat. 

Setciències, perquè el nostre riu 

esta contaminat? 

 

 

 



D’entre moltes lectures apassio-
nants per poder dur a terme 
aquest projecte han estat espe-
cialmente inspiradores; 
“El libro del agua” 
Alik Bartolomew 
Ed. Fertilidad 
“Mensajes del agua” 
Masaru Emoto 
Ed. La liebre de marzo 
“El agua y la vida” 
Ed. Planeta 
“El sueño del agua” 
Doc. D’Albert Solé 

Muntatge 2 hores 
Desmuntatge 1 hora 
Escenari de 6 x 6 metres òptim. 
Presa de corrent de 220W 
En cas que l’espai d’actuació no 
en disposi, l’equipament tècnic 
és a càrrec de la companyia 
 
 

 

Gènere: Teatre i titelles 
Idioma:  Català 
Durada: 50 Min. 
Públic: Des de Cicle Infantil a Superi-
or 

Nom de la companyia: AKWA 
Títol:  La memòria de l’aigua 
Intèrprets: Montserrat Casanovas,   
   Albert Vinyes i Pep Maria Martínez 
Direcció: Pep Maria Martínez 
Autors:  Montserrat Casanovas i         
   Pep Maria Martínez 
Producció: Shira Ekia 
Construcció dels titelles: Albert  
   Vinyes i Pep Maria Martínez 
Escenografia: Albert Vinyes 
Vestuari:  Akwa i 
                   Teresa Mo (gel·laba Saurí) 
 

Disseny de llum: Pep Maria Martínez 
Disseny de so: Pep Maria Martínez   
Veu en off mestra; Rosa Mª Vilar 
Cançó del Riu Brut original de Nets i 
Polits; lletra de Joel Grau i Clara Ga-
valdà i música de David Moreno 
 
 
Vídeo i fotografia:  Francesc Riera 
 
 
 
 
 

Fitxa artística de l’espectacle 

Vaig neixer en un petit 

poblet de muntanya, 

que s’estenia per una 

vall per on passava un 

riu... 
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Fitxa tècnica          Documentació 



 

 

I sobretot gracies a l’aigua,  sen-

se ella no estaríem aquí. 

 
 
 
 
 
 

A l’Escola Sesmón d’Oló que ens 
va suggerir el projecte, a Cal 
Gras que ens ha acollit per fer-lo 
créixer, al Bibliobús Cavall Ber-
nat per portar-nos els llibres, al 
Col·legi de Teatre de Barcelona 
sempre disposat, a les amoroses 
mans de la Maria Sala, a la Gem-
ma Sardà que sempre està al 
nostre costat, als Nets i Polits 
Joel, Clara i David per cedir-nos 
la canço del Riu Brut i als veïns 

de Tragó de Noguera, que amb 
el seu esforç de mantenir viva la 
memòria d’ un poble anegat per 
les aigües ara fa més de 50 anys, 
ens han regalat aquesta història. 

 

Agraïments 

L’Associació Social Shira Ekia neix l’ any 2009, el primer 

dels seus objectius és transmetre valors de respecte 

cap a les persones i cap a la natura. Actualment treba-

llem la millora de processos terapèutics de joves a tra-

vés del circ i la cohesió familiar a partir del joc. 

La companyia Akwa neix l’any 2014 a l’abric de Shira 

Ekia per desenvolupar els seus objectius a través del 

llenguatge escènic.  Som narradors d’històries, crea-

dors de faules i exploradors teatrals. 

Albert Vinyes, pallasso, actor de proximitat, director de 

muntatges de circ, mestre de pallassos... 

Montserrat Casanovas, Col·legi del Teatre de Barcelo-

na dins l’equip directiu. Actriu i productora. 

Pep Mª Martínez, llicenciat de l’Institut del Teatre, ac-

tor de teatre i televisió, mestre d’actors i tècnic de tea-

tre. 

 

 

Albert 647803097 

betupallasso@gmail.com  

Montserrat 634259433 

lagatavoladora.espectacles@gmail.com 

Assoc iac i ó  Soc ia l  Sh i ra  Ek ia  

L’aigua es va formar a l’espai entre les 

estrelles fa milions i milions d’anys. . . 


