KUMULUNIMBU
CIA.ORTIGA

QUE ÈS KUMULUNIMBU?
Kumulunimbu és un espectacle de la Cia.Ortiga, que combina els titelles i el teatre
estrenat a finals de 2016.
Kumulunimbu sorgeix de la necessitat de parlar sobre la immigració. Es un
homenatge a totes les persones que han fet, estan fent i faran camí a la recerca de
la vida a causa de la pobresa, la guerra, les fronteres i l’explotació dels recursos
naturals per part del primer món.
Kumulunimbu parla també de la força i l’esperança d’aquestes persones que no
deixen de creure en un futur, malgrat la duresa que suposa haver de marxar de la
seva llar.
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HISTÒRIA
Kumulunimbu és una història d’amistat entre una nena i un núvol, ell porta cada
dia l ‘aigua necessària perquè la nena i les seves plantes puguin viure... juguen,
s’estimen, es cuiden....
Un dia el núvol no torna i la nena marxa amb les plantes a la seva recerca.
Comença un llarg viatge ple de dificultats fins que, després de naufragar al mar, es
troba amb una gran tanca, una frontera que no la deixa continuar, i allà enganxat a
l’enfilat es troba el núvol.
Un gegant habita en aquest espai, atrapa els núvols per treure’ls l’aigua i
comercialitzar-la. Empresona la nena i posa el núvol a una màquina, que l’
exprimeix , embotella la seva aigua i marxa a vendre les ampolles.
El núvol amb les últimes forces aconsegueix escapar-se i salvar la nena. Un cop
fora, cau sense forces i la nena se l’emporta cap a casa. Després del llarg viatge de
tornada aconsegueixen arribar, la nena està desesperada, el núvol no es mou, les
plantes es moren de set.
La nena ja no sap què més pot fer, quan de sobte apareix un gran grup de núvols
que enfosqueix el cel, comença a ploure i el núvol torna a la vida.

SINOPSIS
"Kumulunimbu és el relat d’un camí. A qualsevol lloc del món, ara mateix i des de
sempre, moltes vides comencen aquest camí...
Una historia d’amistat entre una nena i un núvol, que parla sobre la valentia, la
injustícia, les migracions i la permanent esperança dels seus protagonistes. Un
espectacle que captiva els més petits i commou els més grans, on es combinen els
titelles i el clown, ple de detalls, humor, crítica i sorpreses, on la poesia us farà
navegar per un mar d’emocions. "

DOSSIER PEDAGÒGIC
Treball previ a l'obra.
Immigració:
- Kumulunimbu parla a través de metàfores sobre les persones que han de emigrar,
coneixeu persones que hagin abandonat la seva llar?
- Perquè creus que una persona ha de marxar del seu país?
-Si tu haguessis de marxar del teu país que creus que trobaries a faltar? Que
t'agradaria trobar-te en el nou país?
- Sabeu quins són els països actualment les persones han d'emigrar? Creieu que al
vostre país les persones han hagut d'emigrar alguna vegada?
Explotació de recursos naturals.
- Saps que és un Cumulonimbus?
- Perquè creus que és tant important l'aigua?
- Coneixes algun país que pateixi la falta d'algun recurs per viure? Saps quins
recursos són i perquè no en tenen?
-Saps que alguns països es barallen per recursos naturals? Saps de quins recursos
parlem?

Treball posterior a l'obra
- Perquè creieu que la Soad rega cada dia les plantes? Perquè les cuida tant?
- Quina relació té amb el núvol? Us fa pensar amb alguna relació que vosaltres
teniu?
- Perquè el núvol no torna?
- Com creieu que se sent la Soad quan el núvol no torna?
- Perquè creieu que marxa de casa, i s'emporta totes les plantes?
- Quines emocions té durant el viatge?
- Perquè creieu que hi ha un tanca ?
- Com se sent el núvol allà atrapat?
- Qui són els dos gegants que apareixen i que volen fer amb el núvol? I amb la
Soad?
- Perquè i com guanya diners el gegant?
- Creus que el núvol li vol donar la seva aigua? Com està el núvol després que el
gegant li hagi tret l'aigua?
- Que creieu que és lo més important pel gegant?
- Com creieu que afecta a la Soad el negoci del gegant?
- Que li passa el núvol al final de l'obra?
- Com se sent la Soad?

