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L'ESTENEDOR, Teatre de titelles 
 
 

PROPOSTES DE TREBALL 
DIDÀCTIC : Ús i abús de l'aigua 
 
 
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. 
 
Fàbrica 
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. 

 
 
Currículum 
 
David Laín Devant, artífex  del grup l'Estenedor Teatre , començà la seva feina com 
titellaire l'any 1978. D'aleshores ençà, ha estat el màxim responsable dels muntatges 
teatrals, en els quals, a més de desenvolupar les idees bàsiques de les obres, n' ha estat 
el dissenyador, el constructor i el director de la major part. Iconoclasta i curiós, la seva 
labor és una mostra palesa dels seus trenta anys de treball escènic, on s'apleguen 
espectacles de tota mena, adreçats tant a públic familiar com adult.Una trajectòria que 
culminà amb un vell somni de apropar la poesia a un públic majoritari en la seva trilogia 
dedicada a F.García Lorca, Pere IV i M.Martí i Pol. En aquesta mateixa línia neix també 
“Pedres de Paraula”, en què aplega el treball d’un grup de poetes palestins. Les dues 
darreres produccions reflecteixen el seu costat més innovador i creatiu amb una obra 
que parla dels sentiments (“Petons”),  un espectacle musical on, acompanyat de la 
Margarida Carbonell, balla per als espectadors més petits: “Flamenc...Ohhh!!!” i 
“Menuda”, un espectacle de Titelles amb música en directe. 
 
Mestre d'escola de 1974 a 1978, realitzà dos anys d’estudis a l’Escola d’Arts i Oficis a la 
Llotja de Barcelona, tres cursos a l’escola de Titelles de l’institut del Teatre i tres anys al 
mateix centre com profesor ajudant.  David ha desenvolupat la vessant  de la docència 
portant a terme múltiples tallers i cursos, adreçats tant a infants com a educadors, a 
L'Escola d'Estiu Rosa Sensat, a l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, a la 
Universitat Autònoma de Bellaterra, etc. 
 
Finalment, la seva dedicació s'estén fora dels cercles pròpiament teatrals, col·laborant 
en diferents espais, tant a la ràdio com a la televisió: "Terra d'Escudella", "La Cucafera" i 
"El Planeta Imaginari", per Televisió Espanyola a Catalunya, així com la seva tasca de 
dissenyador dels personatges de la sèrie "El Món Màgic de Bruffi", per TV3 i vídeos 
didàctics per al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 



OBJECTIUS DE L'ESPECTACLE: 
 
La finalitat d'aquesta proposta didàctica ha estat apropar-la al Projecte Educatiu de 
cadascun dels Centres. No obstant, "Ús i abús de l'aigua" és un muntatge que abasta un 
barem d'edats força ampli (de sis a 12 anys), la qual cosa es tradueix en què es deixa a 
criteri dels docents el desenvolupament de les activitats curriculars que es proposen, tot 
mantenint, retallant o ampliant els continguts, d'acord a les necessitats específiques 
dels seus alumnes. 
 
Els Objectius: 
 
MEDI SOCIAL / ÈTICA 
 
 - Actituds, valors i normes de convivència 
 - La Revolució Industrial  
 
MEDI NATURAL / MEDI AMBIENT 
 
 - El progrés i la Naturalesa 
 - Qualitat de vida i ecologia: dos opcions enfrontades? 
 - Dispendi i control dels recursos: les energies alternatives. 
 - L'aigua: un recurs escàs 
 - El reciclatge: què puc fer jo per controlar les meves deixalles. 
 
MEDI ARTÍSTIC, VISUAL I PLÀSTIC 
 
 - Construcció d'objectes amb material de reciclatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

 
 
MEDI SOCIAL / ÈTICA 
 
 - Urbanitat. Seria important que els alumnes fossin conscients de 
comportament que  s'ha de tenir quan s'assisteix a un espectacle públic: respectar el 
silenci i la presència de la resta d'espectadors, la concentració dels artistes, etc 
 
 - Comentar l'espectacle col·lectivament. 
 - Conèixer com era el món abans de la Revolució industrial: es tractaria de fer 
un petit repàs de la economia productiva d'abans de 1714: preponderància del sector 
agrícola i ramader, l'artesania, etc 
 - Fer una senzilla aproximació històrica a la Revolució Industrial (segle XVIII- el 
carbó) la seva evolució, (segle XIX- els carburants fòssils), així com la relació entre aquest 
esdeveniment i les conseqüències ecològiques.  
 - 
 
MEDI NATURAL / MEDI AMBIENT 
 
 - Promoure un debat  amb el tema "El progrés i la Naturalesa". Es 
aconsellable que el alumnes parlin espontàniament, a fi i efecte d'establir els 
paral·lelismes que ells mateixos elaborin. 
 - Treballar els conceptes que s'amaguen sota la locució "qualitat de vida" i 
sota el terme Ecologia. Proposta d'activitat: fer una redacció sobre els aparells 
tecnològics que tenim a casa i que ens proporcionen comoditat (rentadora, televisió, 
calefacció, refrigeració, etc). Tots els alumnes haurien de finalitzar el escrit amb una 
conclusió que respongui la pregunta: Ecología/Qualitat de Vida,  dos opcions 
confrontades? 
 - Elaborar un dossier sobre les energies alternatives. 
 - L'aigua: un recurs escàs. Fer un mural on aparegui el Cicle Natural de 
l'Aigua.  
 - El reciclatge: Proposta d'activitat: cadascun dels alumnes hauria d'elaborar 
un llistat de les deixalles no orgàniques que es generen a les seves llars. A continuació, 
haurien de relacionar aquests materials amb nous productes llestos pel consum. 
 
 
MEDI ARTÍSTIC, VISUAL I PLÀSTIC 
 
 - Elaborar un objecte (  un titella ) a partir de material de  deixalles : capses 
d'ous, ampolles, llaunes, plàstics, etc.  
 


