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Introducció  
a les Petites crítiques 
Les Petites crítiques són un material 
d’acompanyament que vol apropar la noció 
de la crítica teatral als infants, no per formar 
crítics professionals sinó perquè les eines 
que fa servir la crítica fomenten una actitud 
activa de l’espectador que ens sembla 
imprescindible d’incentivar. Despertar  
el sentit crític permet mirar el món d’una 
altra manera més enllà del teatre.  
Ajuda a qüestionar-se les coses, a entendre 
la complexitat i la confrontació d’idees. 
També és un exercici per (re)pensar l’obra, 
tornar a l’experiència des de l’anàlisi fent 
l’acció de rememorar allò viscut. Per 
aconseguir-ho, els dossiers de Petites 
crítiques relacionen els espectacles 
programats amb determinats aspectes  
del llenguatge escènic. 



4

Temporada 22/23

THE WATCHING MACHINE

Resum de l’argument
Ens podem refiar sempre dels nostres ulls? És cert i possible tot allò que veiem? 
Abans que arribés la gran màquina de mirar que és el cinema, es van inventar 
objectes que, fent servir miralls, obturadors i altres trucs i mecanismes, creaven 
il·lusions òptiques. Artefactes que es van popularitzar sobretot fa més d’un segle 
com a entreteniment en fires, exposicions i en llars benestants com a joguina 
sofisticada. L’artista Macarena Recuerda Shepherd utilitza La caixa deL LLiure i 
altres dispositius per explorar amb el seu cos les il·lusions òptiques de la llum, 
les ombres i els reflexos. Una màquina i un cos serveixen per experimentar i 
reflexionar què és la il·lusió, què és la representació i què és la convenció teatral. 
Són miratges que fan néixer nans, gegants o éssers amb diverses extremitats o 
sense cap. 

Treball amb l’espectacle
Amb els espectacles de La caixa deL LLiure volem parlar del teatre visual i dels 
oficis que entren en joc a la caixa escènica, i en aquest cas també volem 
reflexionar sobre els mecanismes, trucs i artefactes que s’utilitzen per generar 
il·lusions, per reptar la nostra percepció de la realitat. Per això trobareu en 
aquest dossier un recull de lèxic relacionat específicament amb aquest i d’altres 
aspectes de l’espectacle. Hi ha també una sèrie de preguntes i de propostes 
de treball perquè pugueu fer-ne reflexió i valoració amb l’alumnat més enllà de 
la primera impressió –el m’agrada/no m’agrada, i recollir-les en una proposta 
creativa per als infants, o per crear-vos les vostres pròpies propostes.

Tornar a l’índex
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Lèxic relacionat  
amb l’espectacle
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Caixa escènica
És l’escenari del teatre i tota la maquinària tècnica que fa falta per fer qualsevol 
espectacle, com ara barres que pugen i baixen amb focus o amb escenografia. 
Sempre és negra per poder il·luminar bé l’escena i normalment a terra hi ha 
escotillons (trampilles) per poder fer aparicions a l’escenari des de sota. 

Convenció teatral
En teatre, la convenció és el conjunt d’accions, tècniques, pressupòsits 
ideològics i estètics, explícits o implícits, que l’actor, dramaturg o director ha 
emprat per crear un efecte o un estil dramàtic. Permet establir una comunicació 
entre l’artista i l’espectador. És un contracte establert entre l’autor i el públic, 
segons el qual el primer compon i porta a escena la seva obra segons normes 
conegudes i acceptades pel segon.

Totes les formes de teatre tenen convencions dramàtiques, algunes de les 
quals poden ser exclusives d’una forma teatral en particular. També pot incloure 
aspectes inversemblants deguts a les limitacions tècniques o a la naturalesa 
artística d’un espectacle, que el públic accepta com a part de la suspensió de 
la incredulitat. Per exemple, una convenció dramàtica és que un personatge 
faci un soliloqui que no pot ser escoltat pels altres personatges a l’escenari, que 
es posi a cantar en un musical, o bé la manera com passa el temps durant una 
obra de teatre.

Escenografia
L’escenari o espai escènic d’entrada és un espai buit, però es pot transformar 
amb objectes, mobles, llums, ombres, elements físics com l’aigua, el fum... 
i llavors creem el que anomenem escenografia. Aquí és on passa l’acció de 
l’obra. L’escenografia pot recrear la realitat de manera reconeixible, simbòlica o 
poètica. En teatre hi ha maneres molt imaginatives de representar: només amb 
una cadira o amb un munt de farina podem recrear l’Everest!

Públic
No existeix el teatre si no hi ha algú que el miri! Segons cada espectacle, el 
públic pot ser passiu (només mira) o participatiu. El públic teatral ha de ser molt 
puntual, estar-se en silenci i quiet (si no és que l’obra li demana que participi), 
aplaudir com a mínim al final i comentar l’espectacle en sortir. Antigament, quan 
al públic no li agradava l’espectacle, llançava tomàquets o altres objectes  
als intèrprets!
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Il·luminació 
Com que els teatres moderns són espais tancats, sense llum natural, és 
imprescindible il·luminar-los. La il·luminació és, doncs, la creació a partir de 
la llum. Ha d’aportar llum a l’escenografia i als cossos i rostres dels intèrprets 
perquè se’ls vegi. Però no només serveix per a això: permet fer ombres, fa que 
ens fixem en una acció concreta de l’obra, crea atmosferes i connecta amb les 
nostres emocions. En teatre es juga molt amb el color de la llum. Normalment 
no ens fixem en la llum però quan recordem un espectacle segur que ho farem a 
partir de la llum que tenia. I sabies que la llum es pot veure si hi afegim fum?

Il·lusió
El terme il·lusió (del llatí illusio) es refereix a un error de percepció, judici o 
raonament provocat per una aparença. Per exemple, veure un animal on només 
hi ha vegetació o pensar que una ombra en un carrer fosc és una persona. 

Il·lusions òptiques
Una il·lusió òptica és qualsevol il·lusió del sentit de la vista que faci percebre  
la realitat erròniament. Les il·lusions òptiques poden ser de caràcter fisiològic 
o cognitiu, associades als efectes d’una estimulació excessiva de la vista o del 
cervell (brillantor, color, moviment, etc., com la imatge que continues veient 
després d’enlluernar-te), o cognitiu, en què intervé el nostre coneixement 
del món. Les il·lusions cognitives es divideixen habitualment en quatre tipus: 
d’ambigüitat, de distorsió, paradoxals i fictícies (o al·lucinacions). Entendre 
aquests fenòmens és útil per comprendre les limitacions del sentit visual humà  
i la possibilitat de distorsió, ja sigui pel que fa a la forma, el color, la dimensió  
o la perspectiva de qui observa.

En l’art, al llarg de la història s’han aprofitat tots aquests factors per enganyar 
la nostra percepció i generar una il·lusió òptica. Així, els artistes aconsegueixen 
dotar les seves obres de màgia jugant amb la profunditat, l’ambigüitat  
i el contrast.

Il·lusionisme
L’il·lusionisme, també anomenat màgia o prestidigitació, és l’art d’entretenir 
el públic mitjançant il·lusions misterioses i sorprenents (els trucs), que creen 
en el públic la percepció que s’ha produït una cosa impossible, com si 
l’artista tingués poders màgics o sobrenaturals. Artistes d’altres branques de 
l’espectacle, com ara el teatre, el cinema, la dansa i les arts visuals, també 
inclouen cada cop més mètodes similars en el seu treball.
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Macarena Recuerda Shepherd
Macarena Recuerda Shepherd, pseudònim de la creadora Lidia González Zoilo, 
és una artista visual i escènica que ha creat nombrosos espectacles per a 
entitats de prestigi en els darrers deu anys. Fundadora del Colectivo Estraperlo 
(una plataforma de creadors nous difícils d’etiquetar), entre els seus projectes 
destaquen peces com That’s the story of my life (2010), Whose are those eyes? 
(2013), el laboratori de recerca Collage y Acción o ¡Ay! ¡Ya!, una peça de dansa 
performance per a tots els públics.

Mirall
En un mirall o espill, un feix de llum rebotat pot canviar completament de 
direcció i continuar sent simètric, podent produir així la imatge virtual d’un 
objecte en la seva grandària i forma reals. Els miralls plans estan formats per 
una superfície reflectora plana. La imatge formada als miralls plans té un seguit 
de característiques:

 És virtual, ja que està formada per prolongacions de raigs de llum, la qual 
cosa demostra que la imatge no existeix.

 Té la mateixa mida que l’objecte. Quan ens mirem al mirall, la imatge que 
hi apareix és tan grossa com nosaltres.

 La distància que hi ha entre l’objecte i el mirall és igual que la que hi ha 
entre la imatge formada i el mirall. Si no fos així, quan ens miréssim ens 
veuríem de més a prop o de més lluny.

 La imatge és del dret, ja que si no ens veuríem de cap per avall.

 Apareix la inversió en profunditat: la nostra dreta és l’esquerra de la 
imatge del mirall.

Ombres xineses
Les ombres xineses, precedents del teatre d’ombres (descobertes possiblement 
pels humans primitius davant del foc de la caverna i enteses com a un ritu 
religiós), són un efecte òptic teatralitzat que consisteix en col·locar les mans 
entre una font de llum i una pantalla o paret, de manera que la posició i el 
moviment de les mans hi projecta ombres que representen figures estàtiques o 
en moviment. A part de fer servir les mans, també es poden utilitzar titelles de 
tija per representar els diferents personatges de la funció. Les ombres xineses 
no van néixer a la Xina, malgrat el nom, sinó a l’illa de Java, aproximadament 
uns cinc mil anys abans de la nostra era. Constitueixen una de les arts més 
antigues del teatre de titelles i marionetes.



9

Temporada 22/23

Percepció
La percepció, dins del sistema general de processament de la informació o 
sistema cognitiu, ha estat definida com el procés d’extracció activa d’informació 
i d’elaboració de representacions. És un suport bàsic de tots els processos 
cognitius superiors com són la memòria, l’aprenentatge, el raonament i el 
pensament. D’aquesta manera, la percepció permet rebre un estímul que és 
processat per la memòria (memòria sensorial), enviat a la memòria de curt 
termini, i pot ser enviat o retornat a la memòria de llarg termini. Sigui com sigui, 
produeix una resposta a l’estímul originari.

La qüestió clau és: fins a quin punt és cert o incert el nostre coneixement? La 
realitat es correspon a la representació cognitiva que en tenim, o el món cognitiu 
és només un producte inventat per la ment humana? Són fiables les dades 
que els òrgans sensorials capten de l’exterior? Com que les dades extretes de 
l’estímul són interpretades, de vegades cometem errors d’interpretació perquè 
ens basem en pistes inadequades. 

La psicologia de la percepció s’ocupa precisament de l’estudi de la interacció 
entre les dades sensorials (la informació extreta pels sentits) i el processament 
cognitiu, estudiant-ne les il·lusions perceptives i certs efectes particulars que 
es posen de manifest en condicions d’estimulació determinades. La psicologia 
de la Gestalt (forma en alemany), un corrent de la psicologia moderna, conté 
precisament algunes lleis i normes que poden resultar útils a l’hora d’entendre 
la percepció. Una d’elles és Llei de semblança: l’ull humà sol percebre com 
una imatge completa, una forma o un grup, els elements similars encara que 
estiguin separats. El cervell sembla crear un vincle entre elements de naturalesa 
similar, i després els percebrem relacionats. Els ulls humans són bons per omplir 
“buits” o connectar “punts”.

The Watching Machine
El títol de l’espectacle significa literalment “la màquina de mirar” i fa referència 
als objectes del segle xix que que creaven il·lusions a través de miralls i 
obturadors. A l’espectacle The Watching Machine aquest objecte és la pròpia 
caixa escènica. S’hi juga amb la llum, les ombres i els reflexos per experimentar 
què és la il·lusió, què és la representació i què és la convenció teatral.

Vista
La vista és el sentit que permet percebre la llum de l’exterior i interpretar-la per 
obtenir informació sobre la mida, la forma, el color, la distància, la posició i el 
moviment de tot allò que sigui al camp de visió. Això ens permet conèixer el 
nostre entorn de forma subjectiva i relacionar-nos-hi.

Aquestes percepcions lluminoses es capten a través dels ulls, formats per 
diferents parts anatòmicament diferenciades com ara la còrnia, el cristal·lí, el 
nervi òptic i la retina, entre d’altres, que capten la llum i la transmeten al cervell 
perquè la interpreti. La vista no comunica una realitat objectiva, s’ha d’aprendre 
a mirar, i pot ser enganyada com passa als espectacles de màgia o al cinema.

Tornar a l’índex
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Preguntes  
sobre l’espectacle
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Preguntes sobre l’espectacle
 Saps fer trucs de màgia? T’agradaria saber-ne?  
Què creus que és un truc de màgia?

 Podries explicar un conte sense paraules?  
Què faries servir després de veure aquest espectacle?

 Què t’ha semblat més estrany i sorprenent de l’espectacle?  
Quin és el truc que t’ha semblat més original? 
Quants trucs has reconegut o recordes?

 Havies pensat en el mirall com en un objecte per jugar?  
Has jugat mai davant d’un mirall?

 Explica’ns si t’agrada més imaginar o entendre un truc de màgia.

 Per què creus que es titula The Watching Machine / La caixa màgica?  
Què significa the watching machine?

 Què és la llum? Què és l’ombra? Què és un reflex?  
Creus que amb llum i ombra es pot transformar un objecte o un espai?

 L’obra tenia argument? Creus que era necessari?
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Propostes de treball
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De totes les escenes, trieu-ne una que us hagi agradat especialment:

Com era?

Què hi passava?

Per què m’ha cridat l’atenció?
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Encercla tres paraules que creguis que defineixen l’espectacle ‘The Watching 

Machine / La caixa màgica’. 

Ara llista les paraules a la columna que creguis que corresponen:

m’agrada no m’agrada

Compara la teva resposta amb la d’un company de classe. Heu triat les mateixes 

paraules? Les heu col·locades a les mateixes columnes? El teatre, cadascú el viu a la 

seva manera. Tothom pot tenir un opinions diferents del mateix espectacle!

Tornar a l’índex

FOSC

TRANQUIL

LENT

RÀPID

VISUAL

LLUMINÓS

MUSICAL

COMPLICAT

AVORRIT

BONIC

LLARG 

MÀGIC

ESTRANY

MISTERIÓS

DIVERTIT

BRUT

CONFÚS

TRIST

DIFERENT

LLUNYÀ

TENDRE

SORPRENENT

CURIÓS

DESCONEGUT

SOROLLÓS

IRREAL

FÀCIL

IMPORTANT



Més propostes de treball
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 Construïu un paisatge només amb llum. Proveu de fer-ho amb llanternes  
i miralls o qualsevol altra superfície reflectant.

 Agafeu també les llanternes per jugar a les ombres xineses.  
Penseu primer una història i uns personatges, i intenteu reproduir-los  
fent servir aquesta tècnica.

 Retalleu figures i objectes i jugueu a les perspectives.  
Filmeu les vostres històries o escenes per veure’n el resultat.

Tornar a l’índex


