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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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TEATRO CACA.  
DULCE INTRODUCCIÓN AL CAOS

Resum de l’argument
Teatro Caca. Dulce introducción al caos és un tutorial infantil sobre les arts 
escèniques híbrides, les arts vives o els nous llenguatges, mitjançant l’obra de 
David Espinosa. L’espectacle, molt lúdic i ple d’ironia i humor, gira al voltant de 
la idea de teatre i de representació, i del trencament dels seus límits. I és alhora 
una crítica general al món de l’art. Es planteja com una joguina artesanal que 
segueix la màxima punk fes-t’ho tu mateix. Les creacions de David Espinosa van 
començar transitant les fronteres del cos i la paraula, va introduir-hi la tecnologia 
com a eina escènica i després ha substituït la presència física de l’actor per l’ús 
de l’objecte, fent servir sovint miniatures.

Tornar a l’índex
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IDEA I DIRECCIÓ
David Espinosa
INTÈRPRET
David Espinosa
AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Mateo i Greta Espinosa Navarro, 
África Navarro i Jordi Casanovas
MÚSICA ORIGINAL
Santos Martínez i David Espinosa
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i David Espinosa

IDIOMA 
En català i castellà
EDAT RECOMANADA 
A partir de 8 anys  
(cicle mitjà i superior)
LLOC 
Montjuïc. Espai Lliure
DURADA APROXIMADA 
40’ sense pausa
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La caixa del Lliure
Aquesta temporada presentem tres espectacles creats expressament per a  
La caixa deL LLiure: la proposta educativa destinada a infants de 3 a 8 anys que, 
des de l’any passat, hem començat a introduir a les escoles. La caixa deL LLiure 
és una maquinària preteatral dissenyada per Joan i Marina Baixas perquè els 
infants puguin entrar en el joc escènic de manera senzilla. És una reproducció 
en petit de la caixa escènica d’un teatre. Seguint la filosofia dels antics teatrins, 
tant els infants com els artistes convidats poden expressar-se amb ombres, 
titelles i performance per tal de descobrir la varietat i infinita diversitat del món, 
despertar els sentits, plantejar-se preguntes, investigar les possibilitats del cos  
i descobrir les mans i les seves possibilitats creatives.

Treball amb l’espectacle
Amb els espectacles de La caixa deL LLiure volem parlar del teatre visual  
i dels oficis que entren en joc dins la caixa escènica i, en aquest cas, en  
tractar-se d’un espectacle metateatral sobre el teatre menys convencional, 
volem aprofitar per treballar especialment el sentit del teatre, la seva funció i allò 
que el diferencia de les altres arts. Per això trobareu en aquest dossier un recull 
de lèxic relacionat específicament amb aquest i 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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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 escenografia. 
Sempre és negra per poder il·luminar bé l’escena i normalment, a terra, hi ha 
escotillons (“trampetes”) per poder fer aparicions a l’escenari des de sota.

El teatre de David Espinosa
David Espinosa és Llicenciat en interpretació textual per l’ESAD de València, 
va començar a treballar en propostes de teatre clàssic però de seguida es va 
aproximar al món de la dansa contemporània, i a partir d’aquí va començar a 
interessar-se pel treball d’artistes innovadors que experimenten escènicament 
buscant noves formes i portant al límit el propi fet teatral. Ell mateix va començar 
a crear espectacles en aquesta línia, que s’han pogut veure als festivals 
internacionals més prestigiosos. Al 2019 va crear l’espectacle Conferència 
espectacular, en el qual explicava mitjançant objectes i joguines el teatre que a ell 
li agradava i practicava. Teatro Caca. Dulce introducción al caos és una versió per 
a infants d’aquell espectacle.

Ell es defineix com a artista interdisciplinari, això vol dir que les seves creacions 
barregen diferents llenguatges artístics com la dansa, el cinema, la literatura, els 
titelles, el còmic, l’escultura... I el seu teatre, alhora, com a obres conceptuals: no 
volen tant explicar històries com servir idees que es desenvolupen durant l’obra. 
El seu teatre té molt de sentit de l’humor, especialment ironia. Parlem amb ironia 
quan diem una cosa però el que volem donar a entendre és el contrari. Si diem 
que el nostre equip de futbol és boníssim, quan hem perdut 5-0, estem sent 
irònics: en realitat el que volem dir és que som molt dolents, però ho diem amb 
sentit de l’humor. La ironia és una forma de provocació i el teatre experimental 
com el del David Espinosa té voluntat de provocar. 

Dramatúrgia
La dramatúrgia és l’organització de l’espai i del temps escènic, i per tant  
és convertir en teatral qualsevol material. 

En algunes èpoques s’ha definit la dramatúrgia com l’art d’escriure obres de 
teatre, i aquestes havien de seguir moltes normes o convencions: la llei de la 
il·lusió (prendre per real la ficció de l’escena), la de la identificació (l’espectador/a 
s’identifica amb el protagonista de la història), la de la unitat d’acció (tota la trama 
desenvolupa una única acció), i la de la coherència entorn del conflicte (la situació 
que es necessita resoldre). 

Noves dramatúrgies, noves escenes, arts escèniques multidisciplinàries, 
arts vives, teatre no convencional, teatre performatiu o teatre radical són 
nomenclatures diferents d’un tipus de teatre contemporani difícil de catalogar. 
Són formes teatrals que qüestionen el fet teatral mateix, busquen trencar les 
convencions del teatre més tradicional, juguen amb l’experimentació formal  
i treballen molt des del cos, el temps, l’espai i l’espectador/a. Es volen allunyar  
del teatre aristotèlic i dels personatges amb trets psicològics.
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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... 
Llavors creem el que anomenem escenografia. I és on passa l’acció de l’obra. 
Aquesta escenografia pot recrear la realitat d’una manera reconeixible, o més 
simbòlica o poètica. En teatre hi ha maneres molt imaginatives de representar: 
només amb una cadira podem figurar l’Everest!

Espectador/a 
La paraula teatre prové del grec i literalment vol dir “lloc per contemplar”, per tant 
no existeix el teatre si no hi ha algú que el mira! 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, en sortir, comentar l’obra. Antigament, quan al públic no li 
agradava l’espectacle, tirava tomàquets o altres objectes als intèrprets!

Jugar
És una activitat física o mental que té per objectiu entretenir-se, però alhora 
genera una estimulació física o mental que serveix per adquirir habilitats 
pràctiques, desenvolupar-se personalment i aprendre a relacionar-se amb 
l’entorn. Per tant, té un rol educatiu. És present en totes les cultures i es practica 
de diferents maneres al llarg de tota la vida. És especialment important durant  
la infància, i per això el dret a jugar està recollit en la Declaració Universal dels 
Dret de l’Infant (article 7). 

El teatre es pot entendre com un joc en el qual els intèrprets encarnen uns 
personatges i expliquen una història, i el públic ho pren per real sabent que no  
ho és. Aquesta és la regla més important: imaginar que està passant realment. 
Sovint els intèrprets, per fer la seva feina, han de recordar com jugaven quan  
eren petits i tornar-ho a fer!

La relació entre jugar i actuar és tan estreta que en molts idiomes es fa servir  
la mateixa paraula per dir totes dues coses. Per exemple en anglès és play;  
en francès, jouer, en alemany spielen...
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Teatre
La paraula teatre prové del grec que significa literalment “lloc per contemplar”.  
Va néixer a Grècia i es creu que prové de ritus antics de culte als déus, abans fins 
i tot de la utilització de la parla. El teatre està present en totes les cultures  
del món. 

És l’art de l’espectacle que es produeix en directe davant del públic, en un mateix 
espai i temps. La norma bàsica del teatre és que el públic es cregui com a real 
allò que se li explica, encara que sàpiga que no és real. Sempre hi ha d’haver com 
a mínim un intèrpret i un espectador. Amb aquests elements podem fer infinitat de 
teatres diferents. 

Al teatre clàssic, els actors i actrius interpreten diferents personatges i 
normalment han de resoldre un conflicte. Una de les finalitats del teatre, com de 
l’art en general, és que sortim de l’experiència artística una mica diferents de com 
hi hem entrat, perquè es vol canviar la gent, el món, encara que sigui molt difícil.

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 actors i actrius 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...

Teatre visual
És un tipus de teatre centrat en produir imatges escèniques, generalment de 
gran bellesa, i prescindir o reduir l’ús del text i la paraula. Podem afirmar que el 
pensament visual s’apropa més a l’inconscient que el textual, i que és més antic 
i, per tant, pot suggerir la dimensió inconscient profunda de l’obra. El teatre visual 
utilitza més metàfores i símbols, de vegades hem de pensar i entendre el que 
estem veient, i normalment hem de fer servir més l’emoció perquè el teatre visual 
pot expressar allò que no podem descriure en paraules!
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Titella
És un objectes que representa els humans o els animals i, en jugar-hi, els donem 
vida. Poden ser de fil, de varetes, 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.

Violència i por
La presència de violència i la por en la ficció, com ara en pel·lícules, sèries, 
dibuixos... és molt habitual: baralles, crims, explosions... Sobretot en els contes 
clàssics per a infants. La violència és la manera de comportar-se de les persones 
que ataquen a altres, els causen dolor, patiment i fins i tot la mort. 

Sovint aquesta violència vol provocar por. Les persones tenim por quan estem 
davant d’una gran inquietud o davant d’un perill. Hi ha moltes coses que ens 
poden fer por i a cadascú li fan por coses diferents: animals salvatges, la foscor, 
la violència, la música forta...

Tornar a l’índex
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ENTREVISTA
Parlant amb David Espinosa
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Com us heu inspirat per crear aquest projecte a partir del dispositiu  
de La caixa?

La meva feina ja es desenvolupava en un espai similar a la pròpia 
caixa, normalment en taules una mica més grans, amb un grup reduït 
d’espectadors al voltant seu, per la qual cosa no he hagut de posar el 
focus tant en el format com en el contingut. El repte ha estat trobar més 
el què que el com. Així, vaig començar a revisar les coses que havia fet 
fins ara per veure què podia ser apropiat per a un espectador d’entre 8  
i 12 anys aproximadament.

És una adaptació per a infants de Conferència espectacular? De fet,  
és la primera vegada que treballes amb públic infantil?

Sí, és la primera vegada que enfoco la proposta per a un públic no adult, 
tot i que en la meva trajectòria el joc i les joguines són primordials. Més 
que una adaptació de la Conferència, ha estat un tornar al seu punt de 
partida: l’explicació pedagògica o divulgativa del teatre híbrid, les arts 
vives o els nous llenguatges, però el desenvolupament ha estat molt més 
pràctic que teòric.

Què poden aprendre els infants a través d’aquesta iniciativa?
Que el teatre no és només contar una història, un conte, a través d’un text 
i uns actors o ninots que representen els personatges: hi ha altres formes, 
diferents, de comunicar en escena.

 
Com poden intervenir en l’espectacle? 

En aquest sentit, és molt convencional: el seu rol és el de l’espectador 
habitual assegut en una butaca. En acabar la part escènica, sí que  
podran fer preguntes, comentaris i fins i tot alguns podran interactuar 
amb el dispositiu.

 
Per què aquest títol? Quin tipus d’humor i d’ironia hi trobarem?

Teatre caca és el que sempre deia als meus fills de manera irònica, per a 
“espantar-los” dels escenaris. “Dolça introducció al caos” és el títol d’una 
preciosa cançó d’Extremoduro que té una cosa molt bàsica, que em 
semblava molt apropiada per als més petits. Jo crec que aquesta barreja 
marca el to de la peça: una cançó de rock transgressiu, alguna cosa 
que no està pensada específicament per a ells però que els pot incloure 
en la seva puresa i bellesa, i que trenca amb les convencions del que 
han de veure o escoltar, d’allò infantil, i una frase provocativa, una mica 
gamberra, que aporta molta ironia al voltant del teatre més experimental.

 
Què s’entén per arts escèniques híbrides, arts vives o nous llenguatges?

No deixa de ser una etiqueta més, o més ben dit, tres etiquetes que ens 
ajuden a classificar en el bon i mal sentit el treball d’alguns artistes que 
s’allunyen del teatre més convencional, tradicional o comercial, que són 
unes altres tres etiquetes més, igual d’específiques com d’inapropiades. 
Ni tot el que és nou és híbrid, ni tot el que és comercial és convencional.

Tornar a l’índex
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Preguntes sobre l’espectacle
A continuació, us proposem un seguit de preguntes per continuar reflexionant a 
partir de l’espectacle. En el lèxic i en l’entrevista a David Espinosa teniu informació 
que us pot ajudar a raonar les respostes amb els infants. Us proposem una reflexió 
individual i una reflexió col·lectiva.

 T’ha fet por l’inici de l’obra? Per què creus que te n’ha fet? T’agrada tenir 
por? Quan has deixat de tenir por? Per què creus que el David Espinosa 
ha volgut començar l’obra amb una escena de por? Hi hagut altres 
moments de l’espectacle que t’hagin fet por?

 L’obra està narrada per la filla i el fill del David, per què creus que ha triat 
aquests narradors? T’ha agradat que la narressin ells?

 El David diu que amb el seu teatre no vol explicar contes, què creus que 
ha volgut explicar amb l’obra Teatro Caca? Què has entès?

 Què has entès que és el teatre? I què has entès que és el teatre del  
David Espinosa? Després de veure l’espectacle, què és per tu el teatre?

 A l’obra surten molts ninots i joguines. Quins has reconegut i recordes? 
Quina relació creus que hi ha entre fer teatre i jugar? Llavors per què 
creus que utilitza ninots i jocs infantils per fer teatre?

 Saps alguna cosa del descobriment d’Amèrica?  
I de la Revolució Francesa?

 Havies vist alguna vegada una obra de teatre així? Quines diferències  
té amb altres obres de teatre que hagis vist?

 Quin és el moment de l’obra que t’ha cridat més l’atenció o que més 
recordes? Per què creus que t’ha impactat especialment?

 Per què creus que l’espectacle es titula Teatro Caca? Si tu li haguessis  
de posar títol, quin li posaries? Per què?



Propostes de treball
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A continuació us fem una llista amb algunes escenes de l’obra:

 - Torres de llibres

 - Parelles de personatges dins del la caixa

 - Descobriment d’Amèrica i Revolució Francesa

 - Projeccions del castell-instal·lació

 - Ombres en 3D

De totes les escenes trieu-ne una i reflexioneu

Com era?

Què hi passava?

Per què m’ha cridat l’atenció?
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Encercla cinc paraules que creguis que defineixen l’espectacle ‘Teatro Caca.  
Dulce introducción al caos’. 

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

fosc

tranquil

lent

ràpid

visual

lluminós

musical 

m’agrada

complicat

avorrit

bonic

llarg 

màgic

estrany

misteriós

divertit

brut

confús

trist

diferent                                 

llunyà

tendre                                

no m’agrada

sorprenent

curiós

desconegut

sorollós

irreal

fàcil

important 

Compara la teva resposta amb la d’un company o companya de la 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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Teatro Caca. Dulce introducción al caos és un espectacle de teatre d’objectes. 
A continuació us proposem alguns exercicis per treballar aquest llenguatge amb 
els infants:

 Agafeu un objecte quotidià de la classe i feu veure que aquest objecte és 
qualsevol altra cosa. Una cullera pot ser una espasa; un got, un barret; 
un llapis, l’arquet d’un violí... Representeu l’acció amb mímica i so, i feu 
que els alumnes endevinin quin objecte s’està representant. Feu diferents 
rondes, que duri una estona, i sobretot feu-ho sense pensar: l’objecte i 
l’acció improvisada us donaran les idees més sorprenents i divertides!

 Agafeu un conte que hagueu treballat a classe, reflexioneu sobre  
els personatges i trieu un objecte de la classe per representar  
cada personatge. Feu una petita representació del conte amb els 
objectes triats. 

 Feu portar un objecte de casa (que no sigui una figura humana ni animal) 
que per als infants representi algun concepte que vulgueu treballar a 
classe, com els que us proposem a continuació. Expliqueu per què  
l’heu triat. 

   - L’alegria

   - La por

   - La tristesa

   - El passat

   - El futur

   - El temps

   - La violència

 Feu una instal·lació a la classe amb tots els objectes. 

Tornar a l’índex


