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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 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-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.
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IMPOSSIBLE?

Resum de l’argument
IMPOSSIBLE? ens mostra com fer possible l’impossible, la importància de
tenir cura de la terra on vivim i com és possible fer un canvi des d’un mateix.
Hi arribem a través de la història d’Afroz Shah, un home de Bombai que recull
deixalles a la platja, i de Julia Butterfly, una noia que s’instal·la dalt d’un arbre
durant dos anys per evitar que el tallin. Tots dos representen el mar i la terra: la
vida del planeta. I per dur a terme les seves lluites, tots dos compten amb l’ajut i
el suport de tota una comunitat, que a l’espectacle és representada a través de
la participació dels infants del públic. A partir exclusivament de paper blanc, i
amb l’espai sonor i la il·luminació, es creen dins de La caixa els paisatges que ens
traslladen als diferents indrets del planeta.

CREACIÓ, ESCENOGRAFIA
I INTÈRPRETS
Marina Baixas i Júlia Matas
MIRADA EXTERNA
Joan Baixas
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i Associació La Claca Teatre del Bosc
IDIOMA
En català
EDAT RECOMANADA
A partir de 4 anys
(cicle infantil i inicial)
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure
DURADA APROXIMADA
30’ sense pausa

Un espectacle d’ombres, objectes i paisatges, pensat específicament amb i per a
La caixa del Lliure, una proposta educativa dissenyada per Joan i Marina Baixas,
que des de la temporada passada va circulant per diferents escoles de Barcelona.

Treball amb l’espectacle
Amb els espectacles de La caixa del lliure volem parlar del teatre visual i dels
oficis que entren en joc en una caixa escènica, i en aquest cas també volem
reflexionar sobre l’ecologia i la capacitat d’acció. 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 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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Activisme
L’activisme és la dedicació intensa a alguna línia d’acció de la vida pública.
Pot ser en l’àmbit social, polític, ecològic, religiós, etc. L’activisme és oposat
a quietisme (no fer res). Són accions que responen a una causa. Algunes
accions activistes comunes són el boicot a certs productes de consum, les
manifestacions, les recollides de signatures, les vagues, etc. Els activistes
acostumen a treballar associats a una ONG (organització no governamental).
L’activisme ecologista lluita per protegir la natura i el medi ambient, conservar la
naturalesa, conservar els recursos naturals exhauribles, reduir la contaminació,
protegir la Terra i el clima, etc.

Afroz Shah
És un activista mediambiental i advocat de Bombai (l’Índia). És conegut per a
haver organitzat el projecte de neteja de platges més gran del món, que es va
convertir en un moviment que ha inspirat persones de tot el planeta a netejar els
seus entorns. El 2016 va ser nomenat Campió de la Terra per les Nacions Unides
i el 2019 va guanyar el premi Heroi de l’Any de la CNN. Després d’haver estat
estudiant fora de la seva ciutat, quan hi va tornar l’any 2015 es va trobar que no
podia gaudir d’una de les coses que li agradava més: anar a la platja a mirar el
mar. La platja s’havia convertit en un gran abocador. No es veia ni un gra de sorra.
Shah no es va rendir ni va acceptar la situació i es va posar a netejar la platja.
Però aviat es va adonar que no podria fer una missió tan titànica tot sol, per això
amb Harbansh Mathur, que ja s’havia unit a la seva causa, van començar a anar
porta per porta a convèncer la gent perquè se’ls unissin. Així van crear un exèrcit
de neteja que va aconseguir tornar l’aspecte natural la platja. Van recollir 4.000
tones d’escombraries en 2,5 km de platja. Un elefant pesa aproximadament 5
tones, és a dir, és com si haguessin recollit 800 elefants!!!

Caixa escènica
És l’escenari del teatre i tota la maquinària tècnica necessària per fer qualsevol
espectacle, com ara barres que pugen i baixen amb focus o escenografia.
Sempre és negra per poder il·luminar bé l’escena i normalment a terra hi ha
“trampetes” per poder fer aparicions a l’escenari des de sota.

Ecologia
És l’estudi de les relacions entre els éssers vius i el medi on viuen. Diem que una
cosa o una persona és ecològica quan defensa i protegeix el medi ambient.

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

Espai sonor
És el conjunt de sons i músiques que acompanyen l’obra de teatre. El so pot
provenir de dins de l’escena (per exemple, d’una ràdio), o de fora d’escena, i
serveix per crear diferents atmosferes (realistes o més suggestives). La música
pot ser composta expressament per a la obra o pot estar formada per temes o
cançons preexistents, i es pot interpretar en directe o bé estar enregistrada. Amb
el so es poden recrear espais com ciutats, mars, boscos, tempestes... i també
representar animals.

Espectador
El teatre no existeix si no hi ha algú que el miri! Segons cada obra, 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 participar), aplaudir com a
mínim al final i comentar l’obra en sortir. Antigament, quan al públic no li agradava
un espectacle llançava tomàquets o altres objectes als intèrprets!

Il·luminació
Com que els teatres són espais tancats, sense llum natural, és imprescindible
il·luminar-los. La il·luminació és, doncs, la creació a partir de la llum. La
il·luminació 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 fem a
partir de la llum que tenia. I sabies que la llum es pot veure si hi posem fum?

Impossible
És diu quan una cosa no es pot fer o no pot ser. És clar que hi ha coses realment
impossibles, com per ara viure físicament 300 anys o que un cotxe vagi a la
velocitat de la llum, però moltes coses que semblen impossibles potser realment
no ho són. L’únic impossible potser és allò que no s’intenta. Tenim la sort que en
un teatre tot és possible, perquè a l’escenari es pot representar tot i tot es pot fer
com es vulgui.
Tornar a l’índex
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Julia Lorraine “Butterfly” Hill
És una activista ambiental dels EUA coneguda per haver viscut en una sequoia
de 1.500 anys durant 738 dies per impedir que fos talada. Fins als deu anys va
viure en una autocaravana anant de poble en poble amb la seva família. Quan
tenia set anys una papallona es va posar en un dit seu durant tota una excursió,
i per això es va posar el sobrenom Butterfly (papallona en anglès). Després de
tenir un greu accident de cotxe es va dedicar a la causa mediambiental i es va
oposar a la destrucció dels boscos de sequoies. Primer no es va afiliar a cap
organització, sinó que va emprendre la lluita individualment, però després va
rebre molt de suport de diferents organitzacions. El 10 de desembre de 1997
va decidir enfilar-se a la sequoia Lluna i viure-hi en 2 plataformes de 3,20 m²
per impedir que la talessin. Dalt de l’arbre va aprendre moltes habilitats de
supervivència. Per exemple, explica que no es rentava mai els peus perquè la
resina de l’arbre l’ajudava a grimpar per les branques. Amb una corda li feien
arribar menjar per sobreviure i molts periodistes van enfilar-s’hi per entrevistarla. Va suportar tempestes i amenaces per terra i per l’aire de la companyia de
la fusta que volia talar l’arbre. És autora del llibre El llegat de Lluna, que explica
aquesta experiència.

Ombres
El teatre d’ombres podria haver-se inventat quan el primer humà vaig alçar la mà
al sol i va veure que la seva ombra projectada podia semblar un gos! O una serp!
Aquest tipus de teatre existeix a l’Índia des de fa com a mínim 2.200 anys i a la
Xina es va convertir en un art complex. En essència s’hi explica una història o es
creen imatges de forma simple, amb les siluetes de les mans dels intèrprets, o bé
amb figures retallades, que es projecten en una superfície blanca.

Paisatge
Un paisatge és un tros de terra on viuen determinades persones, animals o
plantes, que contemplem des d’un lloc determinat. Els paisatges poden ser
naturals o creats per les persones, és a dir poden ser paisatges naturals o
urbans. La natura no és un paisatge: perquè es consideri paisatge cal algú que
la contempli. Per això el paisatge ha estat un tema molt habitual al món de
l’art, especialment en la pintura i a partir del Romanticisme. A Catalunya tenim
paisatges molt bonics.

Tornar a l’índex
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Teatre d’objectes
Expressió moderna que de vegades substitueix la de teatre de titelles, que
es considera passada de moda. Inclou, a més dels titelles, l’escenografia, els
objectes, les instal·lacions i les relacions entre els intèrprets i les figures.
En el teatre d’objectes els intèrprets són substituïts per titelles o per múltiples
objectes, ninots o figures, que poden expressar diferents emocions i explicar
històries. Sovint podem trobar-hi objectes d’ús quotidià, com ara sabates, barrets,
tisores... que poden provocar efectes sorprenents i nous en el públic, ja que
poden convertir-se en coses molt allunyades del seu origen i ús quotidià. També
es poden fer servir elements procedents del regne vegetal, per exemple una
poma pot ser una cara, un plàtan un cocodril...

Titella
Són objectes que representen humans o animals, i per tant objectes als quals
donem vida. Poden ser de fil, de barnilles, de guant, de dit... Encara que és un
joc típic d’infants, els espectacles de titelles es van inventar per als adults, per
explicar llegendes i contes populars.

Teatre visual
És un tipus de teatre centrat en produir imatges escèniques, generalment de gran
bellesa. El teatre visual s’apropa més a l’inconscient que el textual i és més antic.
Per tant, pot suggerir la dimensió inconscient profunda de l’obra amb metàfores
i símbols. Normalment hem de fer servir més la imaginació perquè el teatre visual
pot expressar allò que no podem descriure en paraules!

Tornar a l’índex
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ENTREVISTA
Parlant amb Marina Baixas
i Júlia Mata
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Com us heu inspirat per crear aquest projecte a partir del dispositiu
de La caixa del Lliure?
Volíem que La caixa fos un món on tot és possible, com ho és en els
projectes teatrals; que fos un espai des d’on transmetre missatges. Però,
sobretot, volíem jugar amb totes les seves possibilitats creatives. Jugant
també amb aquest concepte de possible i impossible, hem escollit dues
històries que semblaven impossibles, però que es van fer possibles.
Què poden aprendre els infants per mitjà d’aquesta iniciativa?
Poden aprendre sobre la llibertat de crear el que vulguin: en l’àmbit teatral
i d’objectes mostrem com, mitjançant un material molt simple com és el
paper blanc, poden arribar a explicar tot allò que vulguin. I també en l’àmbit
vital: la llibertat de crear el món on volen viure, de fer possible allò que
creguin important per a ells o que els faci feliços. Obrir la possibilitat que
visquin al món on volen viure i fer-los veure que amb allò que ja tenen poden
aconseguir moltes coses!
Com ha estat el procés de creació de La caixa del Lliure?
Ha estat un procés bonic: a partir de les idees de l’Alícia Gorina i la Georgina
Oliva hem creat un dispositiu molt complet perquè els infants hi interactuïn
a les escoles. Hem treballat conjuntament amb ells per perfilar els detalls
de La caixa. La idea principal era que els infants poguessin conèixer i fer tot
allò que els ofereix una sala de teatre, donar-los un espai buit amb eines i
possibilitats que poden anar descobrint i creant: un espai de llibertat. Ens
van explicar la idea i el Joan i jo vam crear un primer dispositiu que incloïa
el màxim de possibilitats per provar: ombres, teatre de fil per dalt, de guant
des de sota, llums, colors de llums, so, un espai totalment obert i accessible
per totes les bandes, i també uns primers materials simples amb els quals
començar a provar-la. Aquesta caixa va anar a la primera escola. Allà
hem fet diverses sessions jugant amb els infants, provant tot el material i
observant-ne totes les possibilitats, que hem recollit per crear un dispositiu
millorat i adaptat segons el que més han gaudit i aprofitat.
Com poden participar en el projecte els més petits (a partir de 4 anys)?
Poden fer-ho tot: poden jugar amb llums de colors, fer ombres de diverses
formes, interactuar-hi amb el cos, les mans, amb objectes, teles, papers,
fins i tot també relacionar-se amb el material escolar que estiguin treballant.
La idea és que l’usin com un espai buit que poden omplir-lo del que vulguin.
Amb l’acompanyament dels mestres que els van guiant per les possibilitats
que ofereix La caixa, els infants decideixen cap a on guiar el joc i l’escena.
Com pot influir en els infants la idea de tenir cura del planeta Terra que es
planteja a l’obra?
Tant els més petits com els més grans poden aprendre que allò que
s’estimen s’ha de cuidar i que ho tenen tot al davant per fer-ho. La Julia i
l’Afroz tenen l’actitud infantil de no admetre la paraula impossible i, per tant,
fan dos actes ben senzills que podria fer qualsevol persona i qualsevol infant.
En què us heu inspirat per crear la història d’Afroz Shah?
Tant la història de l’Afroz com la de la Julia són dues històries reals.
Per què aquest títol?
Els volíem regalar aquesta pregunta: IMPOSSIBLE? Un petit repte
per mostrar als infants la capacitat que tenim les persones de canviar
situacions molt i molt difícils.
Tornar a l’índex
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Preguntes
sobre l’espectacle
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Preguntes sobre l’espectacle
Què opines del que van fer la Julia i l’Afroz? Els coneixíeu? Creus que
és important conèixer-los? (Al lèxic podeu recuperar informació de les
seves accions). Creus que van servir d’alguna cosa, les seves accions?
Coneixes algú que hagi fet altres accions per cuidar el planeta? A la teva
escola en feu alguna?
Creus que els infants també podeu ser activistes? O només els grans fan
aquestes coses? Coneixeu el moviment Fridays for future?
https://fridaysforfuture.org/
Per què creus que l’obra es titula IMPOSSIBLE? Creus que el que fan la
Julia i l’Afroz són coses impossibles? Què creus que és impossible? Què
t’agradaria poder fer que sigui impossible?
Si haguéssim de canviar el títol de l’obra, tu quin posaries?
T’agradaria provar de viure dalt d’un arbre? Què creus que és el que més
t’agradaria de viure en un arbre? Què trobaries més a faltar de la teva vida
d’ara? Què seria el més difícil?
Quan has anat a la platja, has trobat porqueria a la sorra o a l’aigua?
Quines coses has trobat? T’agrada trobar la platja bruta?
A l’espectacle, les actrius demanen ajuda al públic. Per què creus que ho
fan? La Julia i l’Afroz van rebre ajuda de moltes persones per poder fer
les seves lluites. Creus que sense aquesta ajuda haurien aconseguit el
seu propòsit? Saps què és l’activisme?
Sabies què era una caixa escènica? I un teatret?
L’espectacle està tot fet només amb paper blanc. T’imaginaves que es
podien representar tantes coses només amb paper blanc? Creus que
amb paper blanc i un escenari es pot representar tot? O és impossible? El
paper blanc t’ha ajudat a imaginar-te tots els paisatges i personatges que
surten a l’obra amb més llibertat?
Quins elements has vist que ajuden a donar vida al paper blanc? (sons,
llums de colors, ombres...)
Quins sons has reconegut durant l’espectacle? T’has fixat si els
interpretaven en directe o estaven enregistrats?
Quina relació creus que hi ha entre el tema de l’obra i la caixa d’un teatre?

Tornar a l’índex
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Propostes de treball
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A continuació us recordem algunes imatges de l’obra.
Encercla la que t’hagi agradat més:

Compartiu perquè heu triat aquesta imatge.
Per què us ha agradat?
Què passava en aquell moment?

Tornar a l’índex
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Encercla tres paraules que creguis que defineixen l’espectacle ‘IMPOSSIBLE? ’.

FOSC

VISUAL

MÀGIC

CONFÚS

TRANQUIL

LLUMINÓS

ESTRANY

TRIST

LENT

AVORRIT

MISTERIÓS

LLUNYÀ

RÀPID

BONIC

DIVERTIT

IMPORTANT

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 o companya 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
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Més propostes de treball
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Afegiu color a aquesta imatge:

Doneu un paper blanc a cada infant i feu-los construir un arbre de manera
lliure. Feu un bosc entre tots! Després donem vida al bosc afegint-hi entre
tots l’espai sonor. Podem dividir la classe en tres grups i que un grup
faci un espai sonor de bosc de dia (ventet, ocells...), un altre un espai
sonor de nit (mussols, llops, grills, sons estranys...) i un altre un espai
sonor de tempesta (trons, pluja, vent...). Creieu que això podria ser una
escenografia?

Tornar a l’índex
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