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NOM ESPECTACLE: ÚS I ABÚS DE L’AIGUA 

Sinopsi 

 

Es tracta d'una breu representació, no més de 25 minuts, adreçada als nois i 
noies d'Ensenyament Primari, que pretén, de manera divertida, parlar de l'ús 
racional d'aquest bé tant escàs com és l'aigua dolça. 
L'espectacle arrenca amb una breu referència sobre què és l'aigua: origen de 
la vida, antecedents històrics, fenomen natural, etc. 
Passem tot seguit al teatre-plafó que, a manera de circuit hidràulic, mostra un 
dipòsit transparent ple d'aigua, que ha plogut d'un núvol. D'aquest dipòsit surt 
una canonada, la qual  té quatre aixetes, cadascuna de les quals correspon a 
una escena diferent: el camp, la fàbrica, la ciutat, i una casa particular. A cada  ambient 
esmentat es desenvolupa una petita historieta, que posa de manifest l'abús que tothom fa de 
l'aigua i com, aquesta malversació col·lectiva, acaba provocant l'esgotament total del diposit. 
Per acabar, es  tornen a repetir les escenes, però, aquesta vegada, fent un ús racional de 
l'aigua, per comprovar que, amb el nou procediment, s'aconsegueix estalviar una part del 
valuós líquid.   
 
ESCENES 
Camp: El pagès rega a tort i a dret, i li creixen unes magnífiques tomaqueres, però gasta el 
doble d'aigua del que faria falta. 
Fabrica: L'empresa vol augmentar la producció tant sí, com no. Les màquines s'escalfen de 
mala manera i, com a conseqüència, gasten més aigua del compte. 
Ciutat: L'alcalde està encaparrat en fer un camp de golf. Li han dit que això portarà molts 
turistes a la ciutat, però mantenir l'herba verda significaria consumir moltíssima aigua. 
Casa: La Mariona es renta les dents cada matí, però té el mal costum de deixar l'aixeta oberta, 
mentre se les frega; així no es gens estrany que gasti més aigua del que caldria. 
 
Tornarem a refer les historietes però adequant l'ús de l'aigua a la racionalitat. 
Camp: Instal·lant un sistema de rec gota a gota, les tomaqueres creixen igualment i no es 
gasta ni la meitat de l'aigua. 
Fàbrica: En lloc de produir quantitats enormes, es pot fer una producció menor, però més ben 
feta, que també es paga millor. 
Ciutat: Si es construeix un parc d'atraccions en lloc d'un camp de golf, també venen els 
turistes, i tothom es diverteix. 
Casa: Al rentar-se les dents tanquem l'aixeta i gastarem molta menys aigua. 
 

 

Fitxa Tècnica 

Durada:  30 minuts 
Muntatge:  45 minuts 
Desmuntatge:  30 minuts 
Espai:   3x3 m 
Edat:   a partir de 4 anys 
Espectadors:  50 
Música:  no 
 


