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Introducció als Dossiers  
de pensament crític 
Els Dossiers de pensament crític són un 
material d’acompanyament que vol apropar 
la noció de la crítica teatral als joves,  
no per formar crítics teatrals 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 d’una 
altra manera el món més enllà del teatre. 
Ajuda a qüestionar-lo, a entendre’n 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 pensament crític relacionen els 
espectacles programats amb determinats 
aspectes del llenguatge escènic.    
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CASA

Resum de l’argument
Casa. Tots hem viscut alguna vegada en una. La dibuixem de petits. Cridem el 
seu nom per salvar-nos quan juguem a tocar i parar. D’adolescents ens en volem 
anar de casa. De grans hi volem morir. És de les primeres paraules que aprenem 
en un altre idioma. En algun moment et preguntes quan casa teva va començar a 
ser “la casa dels teus pares”. Però què és casa.

Han entrevistat a més de 40 persones molt diverses preguntant què era casa 
per a elles. Han escoltat històries de desnonaments, gentrificació i especulació 
immobiliària, cases d’acollida, cases tutelades, la crisi del 2008, la COVID, la 
crisi dels refugiats, la migració, els ‘menas’, les lleis d’urbanisme, els ‘xanxullos’ 
i les hipoteques. Els protagonistes de la història, a qui s’ha canviat el nom i poca 
cosa més: un arquitecte que va construir més de 500 habitatges però que a la 
seva filla, en herència, li deixarà uns fonaments; un noi que porta mitja vida en 
una residència de menors; una jove refugiada veneçolana que va aconseguir 
l’asil gràcies a una cançó de Nirvana; un home amb diversitat funcional que lluita 
per ser independent; una activista de la PAH amb qui enamorar-nos a París. I un 
home de la NASA que ho observa tot. En un espai que recorda un set de cinema, 
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les seves històries s’entrecreuen per formar-ne una de sola. Casa és un relat 
intergeneracional que es fa preguntes sobre l’article 47 de la Constitució, i sobre 
el camí de retorn a casa. Perquè quan estem perduts, quan estem cansats, com 
trobem el camí per tornar a casa? I en això de l’habitatge, nosaltres qui som, 
l’Elliot o l’E.T.?

Treball amb l’espectacle
Amb aquest espectacle volem aprofitar per treballar temes com el dret a 
l’habitatge, la gentrificació, l’especulació immobiliària, la migració i el concepte 
de casa en general. I també els aspectes següents del llenguatge escènic: el 
teatre documental, el teatre aplicat, l’espectacle de creació i la tècnica verbatim. 
Per això trobareu en aquest dossier un recull de lèxic i de material relacionat 
específicament amb aquests i altres aspectes de l’espectacle, i una sèrie de 
preguntes i 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. 

Tornar a l’índex
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Lèxic relacionat  
amb l’espectacle
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Casa
L’espectacle Casa gira al voltant del concepte casa. Una casa és qualsevol 
construcció destinada a l’habitatge de persones. En essència, una casa són 
un sostre i unes parets que tanquen un recinte que serveix per refugiar-se de la 
pluja, el vent, el fred, la calor i altres inclemències meteorològiques, com també 
de possibles intrusos humans o animals. Segons el context geogràfic, el tipus 
de casa pot variar molt: des dels pisos de ciutat fins a les cases de pagès, des 
de les cases comunals fins a la iurta de les estepes de l’Àsia Central. Les cases 
reflecteixen la forma de vida d’una societat i la seva organització social. Es poden 
classificar en dos tipus bàsics, relacionats amb l’estructura familiar: la casa 
familiar i la casa comunal o col·lectiva. La casa urbana familiar de la nostra cultura 
està formada per una sala d’estar on es fa la vida en comú, un espai destinat als 
dormitoris i un espai pels serveis: cuina i bany. En les promocions d’habitatges 
actuals, les dimensions més habituals oscil·len entre els 55 m² i els 140 m², i és a 
partir d’aquests paràmetres que es fan els dissenys urbanístics.

També parlem de cases per referir-nos als llocs o construccions on viuen o 
s’amaguen els animals, com la caseta del gos, el rusc de les abelles o la closca 
dels cargols. 

Comunitat
Una comunitat és un grup de persones que viuen juntes o que tenen els mateixos 
interessos, creences, preferències, necessitats, riscos o altres condicions que 
afecten la identitat i el grau de cohesió entre elles. És un terme molt debatut pels 
sociòlegs i hi ha més de 90 definicions diferents d’aquesta paraula! 

Cross Border 
La formació Cross Border va néixer l’any 2012 a Nova York com un projecte 
personal de la directora i dramaturga Lucía Miranda d’innovació cultural i social, 
local i internacional, format per una companyia de teatre, una escola de teatre 
aplicat i una cuina (espai d’investigació i desenvolupament de projectes amb 
altres grups i disciplines). El seu objectiu és fomentar el teatre com a eina de 
transformació social i educativa en centres d’arts escèniques i educatius. Els seus 
projectes, tant educatius com socials o de teatre professional, es fan des de, per 
i per a la comunitat. Els seus valors fonamentals són la interculturalitat, l’equitat 
de gènere, la participació, la col·laboració, els processos oberts, l’experiència 
i la globalitat. Des del 2012 han estrenat 8 espectacles teatrals i han realitzat 
nombrosos cursos, tallers i projectes pedagògics de teatre aplicat, tant propis 
com en centres educatius i equipaments escènics.

El teatre aplicat és la pràctica teatral que no té per objectiu la creació artística 
professional, sinó els beneficis socials i/o educatius per a les persones que hi 
participen. 

https://thecrossborderproject.com/
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Discurs
El discurs de la posada en escena és l’organització dels materials textuals i 
escènics segons un ritme i una interdependència. En un espectacle podem trobar 
els discursos individuals dels personatges i el discurs global dels autors de la 
peça. Això converteix el discurs en un camp de tensions entre dues tendències 
oposades: la de presentar discursos autònoms, mimètics i característics de 
cada personatge, i la d’homogeneïtzar les paraules dels personatges mitjançant 
marques d’autoria que confereixen una certa unitat al conjunt. El teatre és sovint 
un lloc on la ideologia apareix fragmentada, desconstruïda: és absent i present. 
El discurs teatral es diferencia del discurs literari per la seva força performativa, el 
seu poder per realitzar una acció simbòlicament. Per la seva convenció, en teatre 
“dir és fer” i “parlar és actuar”.  

Dramatúrgia no aristotèlica
És com es denominen les dramatúrgies que no segueixen les lleis que el filòsof 
Aristòtil va establir a la seva Poètica: la il·lusió (prendre per real la ficció de 
l’escena), la identificació (de l’espectador/a amb la història per arribar a la catarsi), 
el respecte per la unitat d’acció (tota la trama desenvolupa una única acció), la 
coherència al voltant d’un conflicte (la situació que es necessita resoldre). En 
Aristòtil, la faula, els elements que constitueixen els elements narratius de l’obra, 
és prèvia als personatges. La faula té un plantejament, un nus i un desenllaç.

E.T.
És una pel·lícula de ciència-ficció dirigida per Steven Spielberg i estrenada el 1982 
als EUA. Va ser un èxit i es va convertir en la pel·lícula amb més recaptació de 
taquilla fins a aquell moment, i en una de les pel·lícules més icòniques de la seva 
època. Explica com l’Elliot, un nen tímid i solitari, troba l’E.T., un extraterrestre que 
una nau alienígena han deixat per error a la Terra, i com aconsegueix contactar 
amb el seu planeta natal perquè el rescatin i pugui tornar a la seva veritable llar.  

Gentrificació
És un procés de transformació física, econòmica, social i cultural d’una població, 
àrea o barri antigament degradat o de classe baixa, que esdevé de classe 
mitjana-alta. Els edificis són restaurats tot incrementant-ne el valor, la qual 
cosa, a la llarga, n’acaba expulsant els antics habitants. És un fenomen que es 
produeix actualment al centre de moltes ciutats europees. Convé esmentar el 
paper que el turisme ha jugat en molts d’aquests casos: tot i que el turisme pot 
ser pensat com una font d’ingressos econòmics, pot esdevenir problemàtic quan 
s’insereix en barris i teixits socials que no estaven preparats per a la seva acollida 
massiva. També la millora de l’espai urbà, pensada d’entrada com un benefici 
per a la comunitat, pot generar una revalorització dels habitatges que tingui per 
efecte secundari l’expulsió dels veïns. Barcelona és una de les ciutats en què la 
gentrificació ha estat més intensa i més ràpida. Els barris més saturats són El 
Gòtic, El Raval, El Born, El Poblenou i La Barceloneta.
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Habitatge
L’espectacle Casa ens convida a fer una reflexió personal sobre què significa per 
a nosaltres el dret a l’habitatge. Habitatge és un sinònim de la paraula casa, però 
el terme es fa servir sovint en contextos més polítics i socials. Parlem de construir 
habitatges dignes o dels problemes de l’habitatge, i la institució política que se 
n’encarrega a Catalunya és l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El dret a un habitatge digne és un dels drets humans fonamentals. A la 
Constitució espanyola està recollir a l’article 47, tal com l’espectacle ens recorda, 
que diu així: 

Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders 
públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes 
pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl 
d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació. La comunitat 
participarà en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics. 

Hipoteca
Una persona fa una hipoteca quan posa com a garantia d’un deute un pis, una 
casa o una finca que són seus. Si no paga el deute, la persona a qui li deu diners 
se li queda el pis, la casa o la finca. També és la manera més freqüent de comprar 
un habitatge. És un dels principals negocis de la banca. 

L’execució immobiliària és el procés legal pel qual una institució financera requisa 
un habitatge quan el deutor ha deixat de pagar les quotes de la hipoteca. 

La dació en pagament és l’acció de lliurar un bé a canvi de liquidar el deute 
pendent. En la compra d’un habitatge mitjançant hipoteca immobiliària, la dació 
en pagament és un acord pel qual el comprador s’allibera de les quotes que deu, 
encara que pot perdre part del préstec ja pagat, i el banc evita processos judicials 
d’execució hipotecària (o desnonament). 

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) és una associació nascuda l’any 
2009 a Barcelona d’un moviment social pel dret a un habitatge digne. Va sorgir 
en el context de la crisi immobiliària espanyola d’entre el 2008-2014, que es va 
desencadenar arran de l’esclafit de la bombolla immobiliària (l’especulació en la 
compra-venda d’immobles). La PAH agrupa persones amb problemes per pagar 
una hipoteca, i es defineix com un moviment horitzontal, no violent, assembleari  
i no partidista.

Especular és l’acció de comprar i vendre aprofitant els canvis de preu per 
treure’n més benefici. De vegades s’especula amb l’habitatge, és l’especulació 
immobiliària: es compra per 5 i es ven per 100 poc després.

9
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Llar
La llar es diferencia del concepte casa en el sentit que casa es refereix a 
l’habitatge físic, mentre que llar té un sentit d’intimitat afectiva. Es refereix, per 
tant, a un lloc on viu un individu o un grup, però sobretot a la sensació de calma 
i seguretat que aquest lloc genera. Per tant, no totes les cases són llars. Quan 
tenim convidats a casa nostra, fem que se sentin com a la seva llar.

La paraula llar deriva del llatí laris focis [llar de foc], que és per tant el lloc de 
confort on la família es reunia per escalfar-se i alimentar-se. 

La paraula llar també s’aplica a altres institucions que busquen convertir-se en 
una segona llar: una llar de retir, una llar d’infants o una llar d’avis.

Muppets
Els Muppets [o Teleñecos en versió castellana] són uns titelles d’estil varietats i 
còmic absurd creats per la companyia nord-americana de Jim Henson el 1955, 
que van aconseguir fama mundial gràcies al programa de televisió Barri Sèsam, 
que compta amb 51 temporades i ha estat considerat el programa infantil més 
durador de la història televisiva. A diferència d’altres titelles de ventriloquia, els 
Muppets també poden moure els braços i les cames. Walt Disney va comprar els 
drets del Muppets el 2004, excepte els que apareixien al programa Barri Sèsam, i 
va incrementar encara més la seva popularitat. Actualment encara es produeixen 
sèries i pel·lícules amb ells. Malgrat que van néixer destinats a un públic infantil, 
aquests tipus de ninots també han servit per a espectacles per a adults, amb 
contingut social i/o crític, com ara Casa o el musical Avenue Q (2003), una paròdia 
precisament de Barri Sèsam.

Teatre document
És un teatre que només fa servir documents i fonts autèntiques, seleccionades i 
muntades en funció de la tesi sociopolítica de la peça. S’oposa el teatre de pura 
ficció. De totes maneres, en la mesura que la dramatúrgia mai no crea res del 
no-res sinó que recorre sempre a diverses fonts (la mitologia, els successos, els 
esdeveniments històrics...) tota obra de teatre té una part de documental. A partir 
dels anys 20 del segle passat, el director Erwin Piscator va reemprendre aquesta 
estètica per acostar-se a la realitat política, però és sobretot a partir dels anys 50 i 
60 quan es constitueix en gènere, impulsat pels creadors alemanys que buscaven 
trencar amb la ficció. Actualment, aquest gènere s’ha tornat a estendre moltíssim 
davant les noves pràctiques comunicatives a través de les xarxes socials. 

Tornar a l’índex 10
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Verbatim
La dramatúrgia de l’espectacle Casa està totalment creada amb la tècnica 
verbatim, a partir de 40 entrevistes que la dramaturga Lucía Miranda va fer a 
persones diverses. 

Verbatim és una tècnica dramatúrgica i actoral que consisteix en reproduir en 
escena, de manera hiperrealista, entrevistes reals realitzades durant el període 
d’investigació i recerca de la peça escènica. Els actors i les actrius reinterpreten 
de manera precisa i exacta les paraules originals dels testimonis incloent les 
pauses, els embarbussaments, les respiracions, etc.

Per a la companyia Cross Border, “parlar de teatre verbatim és parlar d’inclusió 
i de diversitat en un sentit ampli, perquè posa el micròfon a les persones reals, 
a les seves històries i als seus contextos, però sobretot a una manera genuïna 
d’explicar-les”. Consideren que “el més important d’aquesta tècnica és en el relat 
de les persones entrevistades que, a partir de les seves històries, ens acosta a 
altres realitats i al so que els dona forma i identitat, i que alhora es converteix en 
un element artístic per a la construcció dels personatges”.

El poema orgànic és com s’anomena la transcripció en vers (per respectar les 
pauses) de les entrevistes reals. Els intèrprets treballen amb aquest text i els 
àudios originals per reproduir-los escènicament. A Casa, els testimonis originals 
de les entrevistes han estat convidats a la primera lectura i a modificar-ne les 
parts que els facin sentir incòmodes.

Tornar a l’índex 11
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ENTREVISTA
Parlant amb l’intèrpret  
Efraín Rodríguez
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Es tracta d’un espectacle documental que fa servir la tècnica verbatim.  
En què consisteix?

Consisteix en que totes les històries que veuran són reals. La dramatúrgia està 
construïda a partir de la transcripció de les 40 entrevistes que la Lucía Miranda 
va fer a persones molt diverses entre elles. I, d’altra banda, en la creació 
dels 25 personatges que les actrius/actors hem construït amb els àudios 
d’aquestes entrevistes, tenint en compte els accents, falques, pauses, ritmes.

Al muntatge, cada actor representa 5 papers: tu quines històries expliques?
Totes les històries d’aquesta peça són explicades entre tots, hi ha una veu 
cantant en cadascuna, però la resta d’actors/actrius són indispensables 
per completar els relats. El codi del repartiment és que no hi ha codi, tots 
interpretem tota mena de personatges sense que importi si el gènere, 
l’edat, la nacionalitat o el color de la pell de l’intèrpret coincideixin amb 
els del personatge. És una de les particularitats de la dramatúrgia i de la 
posada en escena, en aquesta Casa tots podem ser-ho tot.

Com és el treball amb les persones entrevistades?
Des del treball actoral, és inevitable que s’hi generi un vincle molt especial. 
El material que tenim a les mans per crear els personatges és molt sensible i 
comporta una responsabilitat molt gran. El més important per a nosaltres és 
que se sentin cuidades i representades. La clau està en enfrontar-se a aquest 
material des del respecte absolut i ser molt fidels als seus relats. 

Què podrem veure a escena?
Casa és un full en blanc on es van construint les històries dels 
personatges en relació amb la casa, des d’una dimensió particular 
i social. Històries que, des de la seva quotidianitat, exposen com 
les qüestions domèstiques es tornen polítiques. Posa sobre la taula 
qüestions com el dret a l’habitatge, la crisi econòmica, la migració, 
la gentrificació, el procés de refugi, les afectacions per la hipoteca o 
l’assistència personal a las persones amb discapacitat.

Amb què voleu que el públic torni a casa?
L’Ángel vol que el públic surti del teatre com qui surt de casa d’un amic 
després d’una confidència. La Pilar vol que en surtin preguntant-se 
quina és casa seva, si en tenen, si la cuiden, si l’honoren. La Macarena 
vol que en surtin plens de força per lluitar perquè totes les persones 
tinguin un habitatge digne. El César vol que el públic escolti els somnis 
dels altres i els seus propis. El Román vol empatia, sempre empatia. Jo, 
l’Efraín, vull que el públic en surti amb una radiografia diversa sobre el 
panorama actual, amb ganes de dialogar sobre els drets, els privilegis, les 
desigualtats... i com diria Freire, “amb crítica i amb esperança”.

Després d’haver reflexionat tant sobre aquest concepte: què és per a tu casa?
Per a mi el concepte casa va canviar quan, als 11 anys, vaig renunciar a 
la casa que la meva mare em va llegar i li vaig dir al meu pare: per què vull 
una casa aquí, si el món és tan gran? Jo llavors ja sabia que migraria. En 34 
anys he viscut amb 36 persones, en 18 cases, en 3 països. I quan penso 
en casa, penso en el meu procés migratori, penso en maletes de 32 kg. 
Penso en la utopia que el dret a l’habitatge de l’article 47 no sigui només un 
dret individual, sinó també fonamental; penso en la mercantilització entorn 
de l’habitatge. Penso en el vertigen que em fan les propostes de polítiques 
migratòries de la dreta més extrema. Penso en la hipoteca que no em 
donaran mai, però també penso en el pit de les persones que estimo, on 
em puc arrecerar sense haver de demanar permís.

Tornar a l’índex
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En aquest enllaç podreu trobar el diari del procés de creació de l’espectacle 
com a material complementari:

https://casalaobra.tumblr.com/

Tornar a l’índex
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Ens fem preguntes
A continuació us proposem algunes preguntes que us poden anar bé per 
reflexionar sobre l’espectacle. Al glossari, a l’entrevista i als enllaços teniu 
informació que us pot ajudar a raonar les respostes. Us proposem alguna reflexió 
individual i una reflexió col·lectiva a l’entorn de l’obra i dels temes que tracta. 

Sobre la dramatúrgia

 Havies vist alguna vegada una peça de teatre documental?  
Què creus que significa “peça de teatre documental”? Coneixies  
la tècnica verbatim? Creus que t’ha arribat més, menys o igual  
que altres obres de teatre de ficció que hagis vist?

 De totes les històries que s’entrecreuen al llarg de l’obra, coneixes 
personalment algú que s’hagi trobat amb una situació o experiència 
similar? Amb quin fragment o amb quina història t’has sentit més 
identificat? O quina de les històries t’ha arribat més?

 Durant l’obra un personatge diu que igual que els bancs especulen  
amb l’habitatge, l’obra de teatre està especulant amb la seva vida.  
Què creus que ha volgut dir? Hi estàs d’acord? 

 Com entens el gir dramatúrgic que hi ha al final de l’obra?  
Te l’esperaves? 

 A l’obra es fa referència a la pel·lícula E.T. L’has vista? Per què creus  
que trien aquesta pel·lícula? Al procés de creació de l’obra també parlen 
de la pel·lícula El màgic d’Oz. En quines altres pel·lícules que coneguis 
creus que la idea de casa és important?

 Si l’obra no es titulés Casa, com la titularies?

Sobre el contingut

 Creus que el tema o temes que surten a l’obra són d’actualitat?  
Creus que és important parlar-ne?

 A l’entrada de l’obra t’han preguntat què és per a tu el dret a un 
habitatge digne? Què has respost? Canviaries de resposta després de 
veure l’espectacle? Què significa per a tu aquest dret? Què és per a tu 
un habitatge digne? Què és per a tu una casa? Per què creus que és 
important tenir una casa? Què penses que significa no tenir casa?

 A l’obra diuen que les persones migrants pensen que les cases són ells. 
Què és per a tu casa teva? 

 A l’obra també diuen que la llibertat és en les petites coses.  
Què és per a tu la llibertat?
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Sobre la proposta escènica

 Què representa l’escenografia? Com l’has entesa?  
I quina relació té amb el contingut de l’obra?

 Per què creus que han triat representar els personatges de les banqueres 
amb Muppets? Coneixies els Muppets? Creus que és un bon recurs?

 Per què creus posen en escena un camerino i fan tots els canvis a vista? 
Quin és el canvi escenogràfic més destacable que has vist?  
Quin sentit li dones?

 Quin paper creus que juga l’humor en la peça?

Sobre la teva experiència personal

 Ara et proposem una reflexió més personal. Es diu que el més important 
d’una obra de teatre és que el públic surti una mica diferent de com ha 
entrat. Com t’ha afectat aquesta obra? Has sortit diferent?

 Pensa en el lloc on vius. Què és el que més te n’agrada? I el que menys? 

 Al final de l’obra, dos dels personatges recorden com jugaven a imaginar 
com seria casa seva en un futur. Com t’imagines que serà casa teva quan 
siguis una persona adulta? Hi havies pensat alguna vegada o creus que 
no t’importa?

 A la nit, quan somnies, la casa és sovint un element important del somni? 
Per què creus que és així? Què creus que significa?
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Recordem l’espectacle
A continuació, us proposem una sèrie d’exercicis a partir del record que ens queda 
de l’espectacle:

 Penseu si hi ha alguna frase, pregunta, personatge o moment concret de 
l’obra que recordeu especialment, que us hagi quedat gravat. Feu una 
reflexió sobre allò que més us hagi impactat. Per què creieu que ha estat 
tan significatiu per a vosaltres? 

 Busqueu 10 adjectius que defineixin l’espectacle per a vosaltres. 

 Què creieu que vol explicar Casa? Poseu-ho en comú i, després, discutiu 
si creieu que ha assolit el seu objectiu. Feu una relació dels elements que 
han facilitat o dificultat entendre el tema de l’espectacle. 

 Quina música o músiques posaríeu vosaltres en aquesta funció?  
Feu una llista de reproducció.
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Fem la crítica
A partir de tota aquesta reflexió que has fet sobre l’obra, et proposem que ara 
et posis en el paper d’un crític o crítica teatral i facis la teva pròpia crítica escrita 
de l’espectacle Casa. Et deixem una reflexió sobre què és i com es fa una crítica 
teatral que et pot ajudar:

 Una crítica de teatre és opinió argumentada i documentada. 

 Fer la crítica és explicar per què t’ha agradat o no l’obra de teatre  
que has vist i fer-ho amb:

 – els elements escènics que conflueixen en una producció 

 – l’experiència que tens com a espectador/a de teatre  

 – el coneixement que tinguis dels artistes que han fet l’obra i la seva 
trajectòria 

 – el coneixement que tinguis de l’autor/a que ha escrit l’obra  

 – la valoració que fas de l’objectiu que hi ha darrera la proposta de 
direcció del muntatge 

 – el tema que tracta i la seva relació amb el nostre món (per què ens pot 
interessar un Hamlet escrit fa 400 anys?) 

 – el gènere teatral (comèdia, tragèdia, drama, documental, etc.) i si 
acompleix els seus objectius (fa riure si és una còmedia?) 

 – valorar-lo en el seu context. No és el mateix criticar un espectacle 
de grans dimensions, amb un gran pressupost i un equip artístic 
reconegut, que un muntatge fet en una sala petita, amb pocs diners i 
artistes que comencen.

 Un muntatge teatral –com qualsevol altra manifestació artística– és un 
acte de llibertat. Una llibertat practicada per compartir amb tu una idea, 
una emoció, una denúncia, una creença. En una crítica has de valorar  
si allò que volia comunicar l’obra t’ha arribat o no, si per a tu ho ha 
aconseguit o no.

 Ho has d’explicar valorant tot allò que has vist a l’escenari: el text, 
l’actuació dels intèrprets, l’escenografia, la il·luminació, el so o la música, 
el vestuari, els objectes... Tot contribueix a entendre allò que l’espectacle 
ha volgut compartir amb el públic. Sempre hi ha un per què, en un 
espectacle, i s’ha de tenir en compte a l’hora de fer-ne la crítica.

 Una crítica és molt millor si es fa amb les pròpies paraules, amb el 
món, les aficions i els gustos que té qui l’escriu. Cal que se la faci seva 
i la defensi amb bons arguments, tant si és a favor com en contra de 
l’espectacle. De fet, quan no t’agrada gens, s’ha d’explicar encara millor. 
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 Pensa que parles amb algú que vol entendre encara millor per què t’ha 
agradat o no. Darrera de la crítica, hi ha algú que la llegeix i que l’afectarà 
la teva opinió.

 És important que sigui la teva opinió/sensació. No és important que el teu 
company, amic o mestre hi estigui d’acord o no. És la teva opinió i l’has 
de defensar de la millor manera possible, amb totes les eines que puguis 
fer servir.

 La crítica ha d’estar ben escrita.

 No malgastis l’espai que tens explicant amb detall l’argument de l’obra. 
Pots dedicar-te breument a explicar de què va l’espectacle, però és molt 
més important desenvolupar l’efecte –bo o dolent– que t’ha generat 
l’obra, el record que et deixa, les sensacions que et produeix, l’interès 
que t’ha despertat, si has rigut i per què, si has badallat i per què, si t’has 
cabrejat i per què, si t’ha fet pensar i per què, si has descobert mons que 
desconeixies. La pitjor obra és aquella que, al final, no t’ha passat res i 
tornes a casa tal com vas entrar al teatre.
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Altres propostes de treball
 La companyia Cross Border té una clara voluntat pedagògica tant en els 
seus espectacles professionals com en projectes educatius específics, 
per això han desenvolupat una sèrie de propostes de pràctica teatral 
educativa per tractar temes com els prejudicis, les etiquetes, el racisme, 
l’homofòbia, els estereotips de gènere, la normalitat... Les tenen 
disponibles en format digital a la seva pàgina web. Us animem a fer servir 
aquests recursos!

 https://thecrossborderproject.com/escuela-online/

 Si feu teatre amb el vostre alumnat, us animem a provar i investigar  
la tècnica verbatim com a metodologia actoral i dramatúrgica.

https://thecrossborderproject.com/escuela-online/

