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El teatre per a infants i la literatura infantil: 
equívocs i omissions

Primer equívoc: reduir la dimensió del tea tre al 
text. Els estudiosos de la LIJ, normalment, es li-
miten a les col·leccions de tea tre i n’analitzen la 

qualitat literària. També a les aules es «treballa» única-
ment el text, i poques vegades es relaciona amb plàs-
tica, música, educació física, treball d’actituds i idees.

Segon equívoc: entendre el tea tre infantil com la 
creació i la interpretació d’obres de tea tre per part dels 
nens. El nen com a autor i actor, no com a especta-
dor...

I ara les omissions:
Primera omissió: en els ensenyaments de literatu-

ra infantil, el gènere rei és la narrativa –ara la poesia 
hi ha tret el cap– i el mitjà de transmissió és el llibre. 
Del gènere dramàtic se’n parla poc.

Segona omissió: moltes publicacions sobre lite-
ratura infantil obliden el tea tre, tret que vingui en 
forma de llibre. De narrativa en trobem crítiques, 
ressenyes, notícia de premis; se n’analitzen autors  
i tendències, però és difícil trobar el mateix sobre 
gènere dramàtic. Cal anar a webs especialitzats, per 
exemple Clip de Teatre, amb el treball d’Andreu So-
torra, o el web Recomana.
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De què parlem quan parlem de tea tre per a 
infants?

1 El text

Què és un text teatral? No sempre el tea tre per a in-
fants parteix d’una obra de tea tre escrita amb aquest 
propòsit. Tot sovint partim d’un text narratiu que 
convertim en obra teatral. Si és un text en llengua es-
trangera, cal sumar-hi la traducció, la tria de l’edi-
ció... Aquest procés de canvis pot portar diversos 
noms: adaptació, versió, dramatúrgia, arranjament, 
instrumentació, revisió, dramatització, guió, com ens  
recorda Guillem-Jordi Graells.

2 Escenificació

Els elements que formen un espectacle teatral van 
des del local que es tria per fer-lo, la relació que vo-
lem establir amb el públic, fins a l’escenografia, el 
vestuari, la caracterització, l’utillatge, la il·lumina-
ció, la música i els efectes sonors. Els intèrprets po-
den ser actors reals o titelles, objectes, però també 
robes, sons, llum, aire, ombres. Tots aquests ele-
ments poden combinar-se amb altres arts de l’espec-
tacle, com màgia o circ, i amb les arts plàstiques, 
amb música, amb vídeos o cine. És per això que 
els termes «tea tre infantil», «tea tre familiar», «tea tre 
per a tots els públics» se’ns queden curts i cal par-
lar d’arts escèniques, que és l’expressió que empra-
rem a partir d’ara.

El món de les arts escèniques

Si ja hem assumit que les arts escèniques no acostu-
men a quedar recollides sota el mantell de la litera-
tura infantil, cal anar-les a buscar al seu propi àmbit.  
I aquí descobrim un immens espai propi que mostra 
la riquesa i la varietat del sector.

Començarem explorant el web de l’Associació 
Professional de Teatre per a Tots els Públics de Cata-
lunya (TTP), una agrupació de més de setanta com-
panyies del sector.1 El web no únicament presenta 
companyies i espectacles, sinó que obre el radi d’ac-
ció a la comunicació amb famílies i amb mestres, de 
cara a oferir una bona orientació i guia dels especta-
cles. Així mateix, està en contacte amb associacions 
estatals i internacionals, i informa puntualment de 
les fires de tea tre interessants, tant als Països Catalans 
com dins el marc ibèric o internacional, temes que 
caldria considerar en un article de més llarg abast.

Centrem-nos ara en les companyies,2 sobre les 
quals cal analitzar diversos aspectes. Un és la vete-
rania o novetat. En trobem unes quantes (Centre de 
Titelles de Lleida, Xirriquiteula, Companyia Anna 
Roca, Festuc, Roseland o La Puntual) amb més de 
vint-i-cinc anys d’experiència i un repertori riquís-
sim, que ha evolucionat al llarg dels anys. D’altres, 
en canvi, aporten la novetat i la frescor: LaBú Teatre 
o Holoqué es van formar el 2006, i Lady Albergínia 
i el Senyor Patata és de 2019. Conreen moltes disci-
plines: des de titelles fins a dansa; des del clown fins 
al mim; des de la performance fins a la música. N’hi 
ha que presenten una magistral combinació de totes 
aquestes arts, com ara la companyia Antonella d’As-
cenzi, que relaciona objectes, dansa, vídeo i subrat-
lla la perspectiva de gènere, o la companyia Thomas 
Noone Dance, que combina dansa i titelles en el seu 
últim espectacle, Molsa.

Tota aquesta riquesa d’estils i tècniques són lluny 
de l’amateurisme o la simple bona voluntat. Els in-
tegrants d’aquestes companyies han tingut una excel-
lent formació teatral (Institut del Teatre, El Timbal, 
etc.), i molts han complementat els seus estudis en 
centres de referència internacional, amb cursos o es-
tades llargues. Han guanyat premis aquí i arreu, i han 
portat els seus espectacles per mig món. TTP subratlla 
dues dades: la primera, que els espectacles de carrer 
són bàsicament una creació autòctona i són sol·lici-
tats per tot Europa. I la segona, que entre 2017 i 2019  
es van comptabilitzar gires per trenta-tres països dels 
cinc continents. Aquests magnífics currículums con-
trasten amb la humilitat extraordinària de molts 
noms de companyies: Poca Cosa, Pentina el Gat, En-
gruna, Pot Petit...

Piccolo circ de fil, d'Antonella d'Ascenzi. Fotografia de Luis San Andrés Malo.
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Que comenci l’espectacle!

Pel que fa a l’estètica en la qual s’inscriuen, veiem  
que sempre parteixen d’una fidelitat als principis 
del tea tre, però –i això és molt important– defugen 
la monotonia, la repetició o el calc exacte de con-
tes coneguts amb referents escènics tradicionals que, 
com diu Andreu Sotorra, els garantirien un públic 
més massiu. Contràriament, busquen un nou tipus 
d’espectadors i aposten pel risc: reescriuen els textos, 
i es llencen pels camins d’experimentació, mixtura 
d’arts i pautes del tea tre visual d’avantguarda.

I la gran qüestió: la relació entre el llibre infantil i 
les arts escèniques

1 Gèneres

Rondalles i novel·la clàssica

Tot sovint els contes tradicionals que estan en carte-
llera han tingut un procés d’adaptació literària o ide-
ològica al gust del moment històric. Greta, la rateta, 
amb guió de Raquel Loscos, de La Puntual, parteix de 
La rateta que escombrava l’escaleta, però adaptat a una 
rata que no busca veus meloses per casar-s’hi, sinó per 
muntar un espectacle teatral. Altres adaptacions seri-
en Gretel i Hansel o La camisa de l’home feliç, de Zum-
Zum Teatre; La princesa i el pèsol i La mongetera mà-
gica, de Festuc Teatre, o Els tres óssos, de l’Estaquirot, 
tots ells amb noves propostes estètiques i ètiques que 
sorprendran a qui busqui tòpics o repeticions. En no-
vel·la clàssica tenim propostes com D’un Quixot, de 
Teatre Nu, o Viatge al centre de la terra, de Roseland, 
que converteix l’obra de Verne en un ballet.

Literatura contemporània: llibre il·lustrat, àlbum

Hi trobem L’Elmer, l’elefant de colors (David McKee), 
de Tutatis; L’Endrapasomnis (Michael Ende), de Tea-
tre al Detall; El peix irisat (Marcus Pfister), de Tana- 
ka Teatre, o La lluna d’en Joan (Carme Solé Ven-
drell), de Teatre Nu, per citar-ne només alguns, amb 
propostes estètiques diverses. També es parteix de re-
lats de qüestions científiques (Asimov, Eco, Rodari), 
com en l’espectacle Galaxis (CaixaFòrum).

Altres punts de partida

Cal mencionar els espectacles basats en reculls de po-
emes, com ara Com dues gotes d’aigua o Desassossec, de 
Cos de Lletra, o que busquen la inspiració en pel·lí-
cules, com ara Sur le chemin de l’école, de Pascal Plis-

son (2013), de Campi Qui Pugui, amb la direcció 
de Rosa Díaz (La Rous). Justament un espectacle de 
Rosa Díaz, La casa del abuelo, té una posada en esce-
na que dialoga amb les il·lustracions del genial il·lus-
trador argentí Decur.

2 Tipus de llibres: els sense mots

Com sabem, un dels avenços en la investigació en 
LIJ ha estat l’estudi de l’àlbum i la seva nova propos-
ta de lectura, que trenquen les convencions tòpiques 
d’un llibre per a infants i es llencen a experimentar, a 
sorprendre, amb troballes properes a la poesia visual.  
I dins la tipologia de l’àlbum trobem els sense mots: 
llibres sense text que proposen les seves pròpies re-
gles de lectura.

Molts espectacles actuals estableixen un paral·le-
lisme amb els llibres sense mots. Hi trobem subti-
pologies molt interessants, que impliquen propòsits, 
espais i relacions amb el públic diferents. Hi ha es-
pectacles de carrer, com Laberint o Titeretú, d’Itine-
rària, o Girafes, de Xirriquiteula, en què l’espectacle 
comença des del muntatge de petites o grans estruc-
tures fins a la participació i integració dels especta-
dors en els seus ginys, amb manipulacions o recor-
reguts. D’altres, com El secret de la Nanna, de la 
Companyia Anna Roca, proposen pujar a un camió 
per trobar-hi sorpreses. I d’altres, encara, comencen 
pels carrers de la vila, com Music Box, de Fadunito, 
que combina el clown amb la música i la participa-
ció del públic.

Per representar en un tea tre hi ha espectacles 
magnífics com ara Alma i Bianco, de LaBú, que com-
binen dansa, objectes, ombres i efectes lumínics,  
i que es defineixen com poesia visual. Semblant refe-

La lluna d’en Joan, de Teatre Nu.
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rent hi veiem a Bombolles de paper, de Múcab Dans, 
que juga amb dansa, ombres, globus i bombolles,  
o a Almazuela (bajo las sábanas), de la Compañía 
Roberto G. Alonso, amb dansa, acrobàcia i transfor-
mació d’objectes, que fa pensar en el tea tre de Bros-
sa. Convé destacar la importància que es concedeix 
als materials i a la mutabilitat de les formes: robes, 
aire, fum, plomes, fusta o ferro actuen com un ac-
tor més.

Podríem dir el mateix de les ofertes d’arts escè-
niques actuals. L’oferta present trenca amb rutines 
teatrals i ofereix una amplíssima gamma d’interven-
ció: hi ha participació activa, però també aprenen-
tatge del silenci i el respecte requerits per veure una 
obra que demana una atenció especial als detalls vi-
suals i acústics. I, sobretot, el respecte per qui treba-
lla a l’escenari.

Un altre aspecte a destacar –un altre punt en co- 
mú amb els llibres sense text– és la possibilitat d’un 
doble receptor. Les arts escèniques avui ofereixen di-
versos nivells: la patacada clownesca fa riure els més 
petits, però les picades d’ull al tea tre d’avantguarda 
s’adrecen a espectadors més experts. La prova és que 
molts dels espectacles es destinen a públic familiar  
i també adult.

A tall de conclusió

Com moltes vegades ha dit Teresa Duran, les for-
mes en què un text, o una idea, o un guió arriben al 
seu públic són molt variades i no es limiten només 
als llibres. La petita mostra que hem presentat n’és 
una prova. Quan aprendrem que la literatura infan-
til s’eixampla en moltes formes de transmissió? No 
estem deixant de banda tot un món ple de descobri-
ments? No estem centrant-nos de forma massa ex-
clusiva en llibres, i a més, de narrativa? Les arts escè-
niques ens tenen preparades noves formes de llegir, 
de veure i d’entendre el món. No les deixem fora de 
la LIJ! •
_________

1. Agraïm l’ajuda d’Abigail Ballester, gerent de TTP, que ens ha 
orientat i completat informacions. També el nostre agraïment a Maria 
Gallardo (Obsidiana/Acompanyament d’artistes).

2. Mencionarem també la feina d’altres companyies que no 
pertanyen a TTP.
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Bombolles de paper, de Múcab Dans.

3 La resposta de l’espectador

Per no sortir del paral·lelisme entre llibres infantils 
i tea tre, cal recordar que els àlbums proposen una 
nova forma de llegir, de fer que text i dibuix interac-
cionin i de considerar el llibre com una totalitat. Des- 
envolupen habilitats que trenquen amb la rutina de 
la comprensió primària i proposen una ampliació del 
camp lector.

https://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre/
https://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre/
https://recomana.cat/

