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Els  quatre  elements: Terra, aigua, foc i aire 
Any de la ciència 2007 
 
 
PRESENTACIÓ   ( 6 è ) 
  
L’any 2007 se celebra l’any de la ciència. 
Nosaltres ens hem volgut afegir a aquest esdeveniment amb la intenció 
de fer que els nostres alumnes s’adonin i valorin la importància de la 
ciència i com influeix en les nostres vides. 
 
La ciència, com tota activitat humana, és una resposta de l’home als 
problemes que la natura li planteja a l’hora de satisfer les seves 
necessitats. Dóna respostes a les seves curiositats, als seus  dilemes. 
El primer objectiu de la ciència és millorar la qualitat de vida, i també 
ajudar a resoldre les preguntes quotidianes. 
 
Només cal mirar al nostre voltant per adonar-nos de com la ciència i la 
tecnologia han canviat les nostres vides, augmentant el confort, la 
seguretat... en definitiva la qualitat de vida.  Aquests canvis també 
comporten  inconvenients i  els hem de pagar a un preu de vegades alt.  
 
És gràcies a la feina i a la constància de molt científics, malauradament 
aquí no podem nomenar-los a tots, que s’han fet les grans 
transformacions tècniques, molts avenços en medecina, progressos en la 
investigació, ...  .  Això sí, si que els podem oferir un petit homenatge. 
Sigui aquest acte d’avui la nostra ofrena! Gràcies, homes i dones de 
ciència  pel que heu fet i esteu fent i fareu! 
 
 
 
( Un grup d’alumnes apareix a l’escenari vestits amb bates blanques. Són 
científics que estan fent experiments) 
 

1- Em pregunto com va ser l’origen de l’univers......? Com es van 
formar els astres? Com va sorgir la vida? 

 
2- Aquestes preguntes se les ha fet l’home des de la prehistòria fins 

als nostres dies. Sempre hem volgut desxifrar aquestes incògnites. 
 

3- Sabeu què pensaven els primers científics?                                       
Al segle V  Empèdocles va proposar quatre substàncies 
primordials, els quatre elements: aire, aigua, terra i foc. La unió 
d’aquests elements en distinta proporció, donava lloc a la immensa 
varietat de substàncies diferents que es presenten a la natura.  
Aristòtil va afegir un cinquè element: l’èter, que formava els estels, 
mentre que els altres quatre formaven les substàncies terrestres. 
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1- Molt interessant tot això! Creieu que nosaltres  arribarem a fer 
algun descobriment important per a la humanitat? Podríem ser un 
Nicolàs Copèrnic o un Galileo Galilei......!! 

 
2- Doncs, si treballem de valent és possible que sí!  

            Fins i tot un Newton o per què no..., un Einstein!! 
 

3- Mireu!  i aquells.... Què fan? 
     -  Eh.. eh!  Vosaltres!  Què feu? Veniu cap aquí! 
 
( s’apropen un grup que es troba al darrere) 
 
4- Nosaltres també som investigadors. No investiguem en el camp de 

la medicina, ni en el de la física o química........  Investiguem com fer 
més feliç a la gent. Som creadors de somnis!  

 
5- Nosaltres creem màgia, il·lusions, emocions......      

 El poder de la il·lusió ens anima a esforçar-nos per construir tot allò en el 
que creiem, i  a treballar dia a dia per aconseguir-ho, i  així  sentir-nos en 
pau i viure feliços. 
 

6- Mireu tota aquesta gent que avui ens està escoltant!                       
Ei, amics...! No us agradaria que per un moment i amb la nostra 
màgia us féssim viure uns moments plens d’emoció? 

 
4- Eh que sí...?  Doncs farem que aquesta tarda tots els problemes 

ens quedin fora i, aquí dins, us transportarem plegats a un món 
fantàstic, ple d’emocions! 

 
 
5- Deixem entrar la il.lusió!  Deixem passar l’alegria!     
      Que comenci la festa!  Que despertin els quatre elements! 
 
 
- Desperta’t terra!   Element sòlid que impulses els costums i les 
tradicions. 

 
- Desperta’t aigua!   Element refrescant  que impulses canvis i 
transformacions. 
 
- Desperta’t foc!   Element purificador que impulses energia  i força. 
 
- Desperta’t aire!   Element invisible que impulses els somnis i els       
anhels. 
 
Ara, doncs, un cop tenim els quatre elements 
ben vius i amb nosaltres, que comenci la 
festa...!! 
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aigua 
 
( representarem l’element aigua en les seves formes diferents: ones, pluja, 
neu.... per acabar amb un gran camp florit. Mentre es va recitant el text 
acompanyat del so de l’aigua) 

 
MÚSICA  (sons aigua) 

 
Aigua! ... H O!  Element que és principi de la vida! 
 
Aigua que refresques, que dónes vitalitat, que fas créixer! 
Aigua en continu moviment, que canvies, que et transformes. 
 
 Ara corres  alegre, i te’n rius quan baixes saltant entre les pedres, quan 
des de la muntanya més alta, vas a cercar el mar. 
 
Ara acarones la sorra de la platja i dibuixes mil formes  amb escuma. 
 
Les ones, cantant sempre des de l’albada fins al crepuscle.... 
 jugant, ballant... se’ns apropen, ens toquen, somriuen i se’n tornen. 
 
I la teva remor suau, continua, monòtona, tranquil·litzadora..., ens aporta 
pau i calma. 
 
Ara ets pluja suau, fresca, que colpeges , que neteges, que refresques... 
Acarones nostres galtes i les teves  pessigolles ens fan riure...  
I saltar alegrement entre bassals!  Ben mullats! Tant se val! 
I la dansa dels paraigües que provoques a l’instant!  
 
Ai! Ara com papallones blanques, lentament caient, em toques la cara! 
 La neu ! Que freda! Ara en mantell blanc t’has transformat!  
Que divertit,,,, jugar! Llençar boles! Esquiar i baixar en trineu! I fer un 
ninot de neu! 
 
I tu, aigua, sempre en moviment, dins del terra t’has amagat..... i la natura 
has despertat!  
 
Tots els elements heu treballat, us heu completat i un cop més, aquest  
meravellós espectacle de mil colors ens heu regalat!. 
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POEMA – CANÇÓ DE PLUJA - Josep Mª de Sagarra 
 

 
 

terra  
 (dos alumnes vestits de científics disserten sobre l’element terra) 
 
1- Terra....!  part  sòlida de la superfície del planeta, en contraposició a 
l’aire i l’aigua. 
 
2- Rica, pobre...... bruna o vermellosa,  blanca, grisenca o sorrenca. 
 
1- Element protector, llar, cau......... 

 
2- Ets el suport, dins teu s’endinsen les arrels. Ens dónes fermesa i 
seguretat. 

 
1- Font de fertilitat, de fecunditat! Generosament ens regales amb els teus 
fruits. 
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2- Et compartim! Ets element d’unió, de germanor, aglutinador... 
 
1- Ets símbol de generositat, tolerància..... diversitat, pluralitat! 
Tothom té cabuda dins teu, ens aculls a tots sense distincions. 
 
Ets doncs, la nostra mare terra!    Gea !     Ets la deessa mare! 
 
 
Els elements també han inspirat als poetes. Hem fet un petit recull que us 
anirem recitant al llag de la vetllada.  Ara  us recitarem el poema:                  
LA TERRA  de la Joana Raspall. 
 
 
LA TERRA 
 
Vull tocar la terra, terra!, 
el sauló de la muntanya, la sorra del 
riu i el mar; 
l’arenal de les pedreres 
i el llim del fons de l’estany; 
el llot de dins les roderes 
i la pols dels caminals... 
Vull tocar la fina argila 
i el polsim del marbre blanc; 
els terrossos de la vinya 
 i l’humus fèrtil del camp. 
 
Faré un clot a la terra aspra 
i amb aigua pastaré fang. 
Quan en tingui les mans plenes, 
del meu cor sortirà un cant 
lloant Aquell que a la terra 
posà l’esperit d’Adam! 
 
- Les classes de parvulari canten i  ballen  en honor  teu: TERRA!  
 
- Paraula i moviment, música i dansa, color i gestos ens apropen i ens 
recorden el que de tu rebem, el que tu ens regales i el que junts , tu i 
nosaltres,  fem per obtenir aquets presents. 
 
- Endavant:...  LES NENES MAQUES!   (Parvulari) 
 
 
MÚSICA 
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- Entreu, entreu... I ara ens acompanyen .... LES PETITES FORMIGUETES! 
(Parvulari) 
 
MÚSICA 
 
- A continuació gaudirem amb....  EL BALLET DEL ROTLLETÓ! (Parvulari) 
 
MÚSICA 
 
- Això no ha acabat. Els petits ens volen recordar  una cançó que segur 
que tots i totes sabeu .... EL BALL DE  LA  CIVADA! (Parvulari) 

 
MÚSICA 

 
aigua 
 
L’AIGUA I LA NAVEGACIÓ  ( 5è ) 
 
L’aigua ha permès gràcies a la navegació conèixer noves terres, cultures, 
tradicions i costums. Ha permès l’ intercanvi de mercaderies, el comerç 
marítim a través dels nostres oceans. 
L’aigua.. el mar.... ha estat escenari  d’històries, tempestes i nàufrags, de 
tragèdies, d’històries d’amor, de conquestes, de pirates i de germanor. 
 
A continuació els nostres companys de 5è ens representen una escena de 
pirates en acció que arriben a terres desconegudes, orgullosos de la seva 
vida i la seva nau. 
 També ens recordaran els mariners catalans que tornaven de Cuba 
carregats de ritmes, cançons i mil històries per contar, tot cantant una 
coneguda havanera, El meu avi. 
 
MÚSICA 
 
(entra un vaixell pirata que recorre els mars, els pirates representen un mena 
de dansa que simbolitza l’orgull i l’alegria de ser pirates.   
 
 
- Els pirates marxen contents i satisfets solcant les aigües dels 7 mars, 
deixant una mar tranquil·la, freda, brillant, amb reflexes de sol i lluna. 
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- Sortosament els nostres mariners que tornen de l’Havana han tingut la 
ventura de no trobar-se amb  ells i lliurar-se’n del seu atac. Mireu, ja 
venen! Arriben a port i senten nostàlgia del que han deixat enrera. 
  
-És amb el seu cant que ens volen transmetre els seus sentiments, amb la 
coneguda  havanera “El meu avi”. 
 
MÚSICA 
 
EL MEU AVI 
 
El meu avi va anar a Cuba    però els valents de bordo 
a bordo del “Català”    no varen tornar, 
el millor barco de guerra    tingueren la culpa els americans. 
de la flota d’ultramar. 
 
El timoner i el nostre amo 
i catorze mariners 
eren nascuts a Calella 
de Palafrugell.      JOAN ORTEGA I MONASTERIO 
 
Quan el “Català” sortia a la mar 
els nois de Calella feien un cremat 
mans a la guitarra solien cantar: 
Visca Catalunya. Visca el “Català”! 
 
Arribaren temps de guerres 
de perfídies i traïcions 
i en el mar de les Antilles 
retronaren els canons. 
 
I els mariners de Calella                                             
-el meu avi enmig de tots- 
varen morir a coberta, 
al peu del canó. 
 
Quan el “Català” sortia a la mar                                                    
cridava el meu avi: 
Apa, nois, que és tard! 

 

foc  

 
 (Amb els llums apagats. Entrarà un alumne portant dues espelmes enceses i 
tot  seguit n’entren altres) 
 
1- Vine! Encén la teva espelma! Il·luminem-ho tot! 
 
2- Oh..! El foc! Intens...., brillant...., sempre dansant! 
     Veniu, enceneu les vostres espelmes...!  
( entren més alumnes que va encenen les espelmes que porten i mica en mica 
van il·luminant-ho tot) 
 
1- El foc  il·lumina i escalfa la nostra llar! 
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2- Ens alegra..! Anima les nostres  festes! Visca! Bufem les espelmes, 
com si fos un aniversari...! 
 
3- No, no,...espereu! Què em dieu de la pluja d’espurnes dels focs 
d’artifici? 
I les bengales de la  festa de Sant Joan? 
 
Tots- Sí, sí... és veritat! Bengales!! Som-hi! Visca la gresca!! 
 
(encendran les bengales i tot enlairant-les i fent cercles aniran abandonant 
l’escenari) 
 
DESCOBRIMENT DEL FOC –  ( 1r ) 
 
- Estem al començament, a la prehistòria. En un principi tot era fosc a la 
nit. 
- Els homes però realitzen una gran descoberta..., com fer foc! 
- Això que sembla tan senzill els va canviar la vida. Ara podien coure els 
aliments!  Es podien escalfar!  Defensar-se dels animals!  Podien 
il.luminar-se!   Fondre els metalls....! 
- Els companys de primer ens volen recordar aquest moment tan 
important en la història de la humanitat, així doncs, en escena....  la 
descoberta del foc! 
 
MÚSICA 
 
POEMA   – “ NIT DE SANT JOAN” 
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JUGUEM AMB EL FOC – ( 2n ) 
 
- Som humans però no oblidem d’on venim, no. I per això encara avui a 
prop del foc ens sentim units, agermanats.....  
- És la gran nit que fa desaparèixer la foscor, enterra la por, espanta els 
mals esperits.. ÉS El FOC DE SANT JOAN .....!  
- Avui els nens i nenes de segon donant-se les mans saltaran, cantaran i 
dansaran al seu voltant! 
 
 
MÚSICA 
 

aire 
 
1- L’aire... Combinació de gasos que forma l’atmosfera. Massa gasosa 
formada per nitrogen, oxigen, gas carbònic....... 
 
2- L’aire és imprescindible per a la vida. Els éssers vius necessiten 
l’oxigen per a respirar. Les plantes necessiten el gas carbònic per a 
realitzar la fotosíntesi.  
També és necessari per a la combustió, sense aire no pot haver-hi foc! 
 
3- Des de l’antiguitat  l’home ha volgut dominar l’aire. A la mitologia grega 
troben Ícar que va voler volar i per això es va fer unes ales de cera, però.... 
Més tard Leonardo da Vinci va crear unes ales de fusta.  
Juli Verne tot escrivint va arribar a la lluna.... 
 
4- Sí, sí això és molt important i molt interessant, però jo quan penso en  
l’aire el que em ve al cap és............. 

 
L’aire que et mou els cabells quan camines, et refreda el nas i fa 
voleiar les faldilles com banderoles. 
L’aire que provoca la dansa de les fulles, que com pluja cauen 
lentament, corren, s’amunteguen i queden atrapades. 
I la desfilada dels núvols... que ens conviden a endevinar les seves 
formes..... 
 

5- Doncs jo penso en l’aire i... l’associo amb un el símbol de llibertat. 
Recordeu la cançó de Dylan “escolta-ho en el vent” . I què me’n  dieu 
del nostre cantautor Raimon cantant “al vent”. 
      

  
 

6- Bé, a mi també m’agrada tot això! Però el que m’agrada més és jugar 
amb l’aire! 
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Des de ben petits que ho hem fet, això de jugar. M’explica la mare que 
quan era un nadó feia pedorretes i hem sortien bombolles! Devia estar 
molt divertit! 
 

1- Per bombolles les de sabó! Mira, mira com aquestes! És fantàstic! 
             ( un grup de nens passaran fent bombolles de sabó) 
 

2- I què em dius de jugar a volar estels....globus..... avions.... 
 

 
3- Avions!!   Som-hi!    Fem-los volar com papallones acolorides! 

 
Tots- Allà vam com  a símbol de llibertat!! 
 

( un grup de nens llençarà avions de diferents colors cap al públic) 
 
BALL DE VENTALLS   (3r + 4rt) 

 
L’aire ha estat utilitzat per a: 
- viatjar (globus, zèppelin, vaixells, avions...) 

      - refredar (ventalls, ventiladors... ) 
- diversió (parapent, windsurf, vela...) 
- altres utilitats (molins de vent, fer electricitat...) 
 
Els ventalls s’han fet servir des de molt antic. Cada cultura ha aprofitat 
els materials que tenia a l’abast. Els pai-pais d’Orient amb paper i 
fusta. Les palmeres a Egipte. Els nostres ventalls de roba... Tots ens 
han  fet més agradables els moments de molta calor. 
 
Ara però els nens i nenes de 3r i 4rt han volgut donar-li una altra utilitat 
i ens oferiran un bonic ball amb ventalls. 

 
MÚSICA 
 

POEMA :  A través de l’aire  la paraula ha viatjat d’un país a un altre, 
transportant idees, compartint canvis, expressant protestes, 
reivindicant  un món millor.  
 Escolteu ara aquest poema del Bob Dylan, per a ell les respostes 
estan en el vent. 
 

 
  ESCOLTA- HO EN EL VENT 
 
 Per quants carrers l’home haurà de passar 
  abans que se’l vulgui escoltar? 
 Digue’m quants mars li caldrà travessar 
  abans de poder descansar? 
 Fins quan les bombes hauran d’esclatar 
  abans que no en quedi cap? 
 
 Això amic meu, tan sols ho sap el vent; 
  escolta la resposta dins del vent. 
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 Quants cops haurà l’home de mirar amunt 
  per tal de poder veure el cel? 
  Quantes orelles haurà de tenir 
  per tal de sentir plorar el món? 
 Quantes morts veurà al seu entorn 

per saber que ha mort massa gent? 
 
Fins quan una roca podrà resistir 
 abans que se l’endugui el mar? 
Quan temps un poble haurà de patir 
 per manca de llibertat. 
Fins quan seguirà l’home girant el cap 
 per tal de poder veure-hi clar? 
 
Això amic meu, tan sols ho sap el vent; 
 Escolta la resposta dins del vent. 
 
                                                 Bob Dylan 

 
PETER  PAN    ( 3r + 4rt) 
 

El món de la fantasia també s’ha nodrit de les ganes de l’home de 
dominar l’aire i poder volar.  
Molts són els  personatges que volen: fades..., bruixes.., dracs... i altres 
com Peter Pan. 
Els nens i nenes de 3r i 4rt us oferiran un fragment cantat de l’obra de 
Peter Pan, la cançó “No em vull fer més gran...!” de la pel·lícula “HOOK”. 
 
 
- Amb vosaltres els nens de 3r i 4rt! 
 
MÚSICA 
 

 POEMA- Els quatre elements 
 
Abans de cantar tots junts , un últim poema.  
 
....i marxaré més enllà de la mirada, 
i dels ulls del foc, i de la terra 
gebrada. 
 
Aniré descalça, vestits de pell 
els meus peus, sandàlies de sorra, 
terra mullada. 
 
El meu cos nu, serà marbre rosat, 
alè de muntanya, escalf d’aire, 
color de crepuscle. 
 
I la meva petjada- ombra de fulles-, 
esvairà amb les ones: garlanda d’escuma, 
paraules de sal. 

       Adriana Ferran 
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CANT FINAL:  ( TOTS ) 
 

aire . foc . aigua . terra   
 

A 
Un nou vaixell ja s’apropa amb bon vent _ 
Un vell molí ens farà embogir_  
 
Si no hi ha vent tot_  resta quiet_ 
És com hivern que profund_ ja dorm. 

 
B 
La_ gran  màgia del foc, 
ens farà llum_   en la nit freda 
 
Dóna’ns escalf i alegria 
Fes caliu a la nostra llar. 
 

A 
Aigua que baixes rabent per torrents_  
Quina remor quin brogit més valent_  
 
Aigua que prem tota la nostra terra 
Tots la volem i la de_ sitgem 

 
B 
Te_rra   pedres i roques 
amb minerals_  i també sals_ 
 
Formen els quatre elements_  
Descobrint-nos tots els  invents! 
 

 
A 
La, ra, la, la .... 

A 
La, ra, la, la .... 

A 
La, ra, la, la .... 
  
 

                                                                    Sant  Jordi  2007 


