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Vet aquí una vegada que em vaig llevar pel 
matí, i quina fou la meva sorpresa quan 
em vaig adonar que el Sol no havia sortit. 
Havia de fer alguna cosa, així que vaig 
decidir anar a cercar-lo.  
  



	  

El conte 
 

“Per què no surt el Sol Avui?” és un conte que ens explica 
les aventures que haurà de passar el seu narrador per 
trobar el Sol que avui s’ha despistat i no ha sortit. 
 
Aquesta aventura va acompanyada de cançons. Aquestes 
seran interpretades amb guitarra, ukelele, flauta dolça, pal 
d’aigua,... 
 
El repertori de les cançons és: 
-‐ Hola, hola bon dia i bon Sol (Xesco Boix) 
-‐ Sol, Solet (Popular) 
-‐ Cançó de la Pluja (Popular) 
-‐ Cargol treu banya (Popular) 
-‐ Cinc Pometes (Popular) 
-‐ Els Ocells (Amics de les Arts) 
-‐ Pujarem dalt dels cims (Popular) 
-‐ La Lluna la Pruna (Popular) 

 
És un conte pensat i creat per a Llars d’infants on les edats 
del públic objectiu oscil·la entre l’any i els tres anys. És molt 
important la interacció amb els nens i les nenes. 
La trama del conte és una trama força senzilla per que tots 
puguin seguir-la sense cap mena de problema. 
  



Moi Aznar 
(Rondallaire) 

 
Format com actor a l’Escola d’Actors de Barcelona. 
Postgrau Teatre i Educació a l’Institut del Teatre d’Osona. 
Diploma en Pedagogia del Teatre a Infantil i Primària a 
l’Institut del Teatre d'Osona. 
Formació en Direcció d’actors. Diversos cursos. 
Formació en Cant. Diversos cursos. 
Formació en interpretació en càmera. Diversos cursos. 
Formació en Clown. Diversos cursos. 
 
Cofundador de la Cia. Jomeloguisjomelo.com, l’any 1999. 
Mestre de cerimònies en la campanya Viu el Teatre d’Únics 
Produccions al teatre Poliorama des de 2009. 
Diversos treballs en Teatre, Televisió i Cinema. 
Des de 2007 fa de rondallaire en la campanya “Explica’m un 
Conte”. 
 
Experiència docent en teatre des de 1999. Treballant en 
diverses escoles de teatre, extra-escolars, casals d’avis, 
casals de dones i realitzant diferent monogràfics de teatre. 
  



Objectius: 
 
Generals: 
• Gaudir de l’espectacle. 
• Potenciar el gust per la música. 
• Potenciar el gust pels contes. 
• Desenvolupar la imaginació. 
• Potenciar la participació. 
• Creació de nous públics. 
• Conèixer la natura. 

 
Fitxa Tècnica 

 
Autor:    Moi Aznar 
Direcció:    Moi Aznar 
Música:    Varis Autors. 
 
Edat Públic:   De 1 a 4 anys 
Espai escènic:   4 d’amplada i 3 de fons 
 
Requeriments tècnics: 1 endoll a prop de l’escenari. 
Durada del conte:  35/40 minuts. 
 
Management:   “Explica’m un Conte” 
      C/ Major, 99 
      08758 – Cervelló 
      Tel. 685818608 
      moi@jomeloguisjomelo.com 
 


