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Infància

Contra la 
vergonya, 
teaaatre!

PALOMA ARENÓS 
FOTO: CRISTINA CALDERER 

L
a pràctica del tea-
tre per als infants 
és un escenari ple 
de beneficis. Un 

dels més evidents és que 
els joves intèrprets, amb 
el temps, s’espolsen de 
sobre la vergonya i gua-
nyen seguretat personal. 
Si, a sobre, tenen l’oportu-
nitat de passar d’assajar 
l’extraescolar de l’aula a 
dalt d’un escenari profes-
sional i amb un públic 
desconegut, la timidesa 
se’n va per la porta 
d’emergència, i no torna. 
És el que poden viure 33 
alumnes de les escoles 
públiques Concepció i 
Vila Olímpica de Barce-
lona que fan l’extraesco-
lar de teatre. Els hi impar-
teixen els educadors de la 
productora Lazzigags i 
fins al 16 de març inclou 
actuar –només el cap de 
setmana– a l’obra Tom 
Sawyer detectiu, al Jove 
Teatre Regina. 

Des de fa 20 anys, els 
actors i directors teatrals 
Lídia Linuesa i Miquel 

Agell capitanegen Laz-
zigags, des d’on preparen 
petits actors però també 
formen pedagògicament 
diplomats per l’Institut 
del Teatre perquè esde-
vinguin professors de tea-
tre escolar. “Comptem 
amb educadors per a 19 
centres que imparteixen 
l’extraescolar a prop de 
800 alumnes. Treballem 
des de P-3 fins a sisè d’una 
manera totalment coordi-
nada amb els continguts 
pedagògics de l’escola”, 
detalla Linuesa.  

Per aquesta actriu 
–que també és mestra–, 
l’actuació “ajuda a millo-
rar l’autoestima i dóna 
més capacitat per comu-
nicar-se amb els altres”, 
explica, convençuda. “A 
través del teatre, els 
infants són més creatius i 
receptius i aprenen a tro-
bar el seu camí a la vida”. 
A primària, el professorat 
de Lazzigags treballa a les 
aules “amb els senti-
ments i des de les impro-
visacions, tot i que a cada 
nivell s’hi introdueix 
alguna especialització: els 

contes tradicionals i les 
cançons a P-3, el clown a 
quart, la Commedia 
dell’Arte a cinquè...” 
“Quan permets un espai 
en el qual deixes aflorar 
les emocions és terapèu-
tic. Hi ha nens que s’han 
transformat i s’han obert 
gràcies al teatre”, explica.  

Seguretat personal 
Linuesa recorda un cas de 
timidesa extrema que la 
va colpir. “Teníem una 
alumna que era muda 
selectiva; només parlava, i 
molt fluixet, amb les per-
sones que l’acceptaven. A 
casa parlava en hebreu i 
anglès perquè els pares 
eren estrangers, i a 
l’escola en català i caste-
llà. Els pares la van apun-
tar a l’extraescolar de tea-
tre i quan va acabar sisè 
havia superat aquesta 
barrera mental i interpre-
tava, declamava, era capaç 
d’improvisar i fer riure. El 
teatre la va ajudar a supe-
rar les seves pors”, detalla 
satisfeta. 

La pedagoga Maite 
Dias, especialitzada en 

Una trentena d’alumnes de les escoles Vila Olímpica 
i Concepció passen de l’aula al Teatre Regina 

“El teatre ajuda 
a millorar 
l’autoestima”, 
assegura Lídia 
Linuesa, actriu  
i mestra 

“Van aprenent  
a conèixer el cos 
i a expressar  
sentiments”,  
diu Maite Dias, 
pedagoga 

pedagogia teatral, subrat-
lla que la interpretació 
ajuda a desenvolupar 
l’expressió verbal “afavo-
rint que el nen millori la 
manera de comunicar-se 
mitjançant la dicció, la 
fluïdesa, la claredat i el 
vocabulari, entre altres 
canvis”. A més, destaca 
que el teatre millora 
l’expressió corporal, ja 
que l’infant pren consci-
ència del cos i de l’expres-
sió de sentiments i sensa-
cions. Així mateix, els 
proporciona “seguretat 
en ells mateixos”, indica 
Dias.  

Els assajos i les posa-
des en escena fan que se 
sentin més segurs, esti-
guin més desinhibits i 
guanyin confiança en ells 
mateixos. La feina en 
grup es reforça, ja que 
l’actuació ajuda els més 
petits a relacionar-se 
amb els seus companys 
pel fet de “tenir un objec-
tiu comú i aprendre a tre-
ballar en equip, on la 
feina de tothom és 
important perquè hi hagi 
un bon resultat”, argu-
menta Dias. Reconeix 
que les criatures “apre-
nen a connectar-se amb 
les seves emocions i a 
reflexionar-hi perquè 
s’han de posar en el lloc 
del personatge que repre-
senten”. Així, diu, “poden 
arribar a comprendre 
diferents maneres de 
veure el món on viuen”.  

A LaSala i el Regina 
Les classes extraescolars, 
els assajos per a una obra 
a final de curs o per pujar 
a un escenari real els “aju-
den a entendre i valorar la 
constància en la feina”. 
Aquí la meta no és imme-
diata, sinó que el nen ha 
de treballar durant un 

temps per aconseguir 
l’objectiu, “al mateix 
temps que estimula crea-
tivitat i imaginació”. 

Els que coneixen bé 
aquestes sensacions són 
alguns dels alumnes de 
l’Escola Vila Olímpica de 
Barcelona. Els germans 
David (6è) i Laia (5è) 
Meneses, i també la Cris-
tina Abelaira, la Sara Cap-
det, el Tomàs Frost o la 
Xia Busquets (tots quatre 
de 5è), van participar en 
la preestrena del musical 
Tom Sawyer detectiu com 
a figurants –que canten i 
ballen– el 15 de febrer al 
Teatre LaSala de Saba-
dell. Però des del 22 de 
febrer pugen a l’escenari 
del Regina (només els 
caps de setmana), alter-
nant-se amb altres com-
panys del seu centre i de 
l’Escola Concepció de 
Barcelona. “Hem hagut 
de fer un assaig intensiu 
durant una setmana fora 
de l’extraescolar, perquè 
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En família

Sort en tenim, 
dels avis!

Fa molts anys algú em va dir que els dilluns, a l’es-
cola bressol, les criatures estaven més neguitoses 
i ploraneres, menys col·laboradores. Culpa, deia 
el meu informador, dels avis, perquè passaven 
amb ells gran part del cap de setmana, i els avis les 
consentien massa. 
e 
Vull creure que no eren només els avis, sinó també 
els pares, els que passaven amb els nens el cap de 
setmana i els consentien. I que aquest rebuig a tor-
nar a escola després d’un cap de setmana en lliber-
tat no és tan diferent del que experimentem la ma-
jor part dels adults (maleïts dilluns!). En qualsevol 
cas, la queixa que “els avis malcrien” no és nova. En 
alguns aspectes (com l’adquisició de joguines o la 
distribució de caramels i llaminadures), és veritat 
que alguns avis s’haurien de contenir una mica. (De 
fet, he sentit pares i mares gelosos exclamar amb 
mal dissimulada enveja: “A mi no em compraven 
tantes nines!” o “A mi no em posaven tant de cacau 
a la llet!”)  
e 
La queixa més general, però, és que els avis els con-
senten no amb béns materials, sinó amb massa per-
missivitat i un excés d’atenció. Que no els renyen 
gaire quan fan “coses dolentes” (però quina cosa 
dolenta pot fer un nen petit?); que els agafen mas-
sa a coll i els expliquen massa històries i juguen mas-
sa amb ells... Que els nens agafen així un mal cos-
tum, i després, els pares, no tenim temps per fer 
aquestes coses. Probablement és veritat que bona 
part dels avis tracten els seus néts amb benevolèn-
cia i els dediquen temps. Més que als seus propis 
fills. Potser, senzillament, perquè ara estan jubilats 
i tenen més temps per fer-ho. Potser, sobretot, per-
què van provar d’educar els seus fills amb les fredes 
normes i l’estricta disciplina que recomanaven els 
experts del seu temps, i ara s’han adonat que tot allò 
eren bajanades, que cal gaudir dels nens mentre es 
pugui i acaronar-los mentre es deixin. 
e 
Victor Hugo, que va criar i educar els seus néts or-
fes, ja es queixava en el seu Art de ser avi que els “ho-
mes seriosos” el criticaven perquè “malcriava” els 
nens. Però ell ho tenia ben clar: Je n’ai point d’au-
tre affaire ici-bas que d’aimer. No no tinc res més a 
fer aquí baix que estimar. ¿És un mal costum acos-
tumar-te que algú t’escoltarà quan necessitis par-
lar, donarà importància a les teves opinions, admi-
rarà les teves obres, comprendrà i disculparà les 
teves febleses i consolarà la teva tristor? Si de veri-
tat els pares d’avui no tenen temps de fer totes aques-
tes coses, de donar als nens l’atenció que demanen 
i el temps que necessiten, aleshores sort que algú 
altre encara ho pot fer. Sort dels avis. Els nens afor-
tunats en tenen quatre.  
 
Carlos González és doctor en pediatria

Carlos 
González

venim aquí voluntària-
ment. Ens fa molta il·lusió 
actuar en un teatre de 
veritat, amb un públic 
que paga l’entrada”, 
apunten els germans 
Meneses. Els pares han 
hagut de fer mans i màni-
gues per aquests assajos 
extres i els nens són cons-
cients de la seva respon-
sabilitat. “Ho hem de fer 
bé perquè volem que el 
públic gaudeixi i que en 
vingui molt”.  

Tant la Laia Meneses 
com la Sara Capdet es 
defineixen com a tímides, 
però reconeixen que des 
que fan teatre se senten 

DEBUT. Alumnes de dues escoles experimenten, 
per primera vegada, què significa actuar en una 

obra de teatre professional. Ho fan al Regina.

Per a més informació 
www.lazzigags.cat 
Espai web de l’escola de teatre dels germans Linuesa 
www.lasalateatre.cat 
Web del teatre sabadellenc LaSala 
www.jtregina.com 
Pàgina web del Jove Teatre Regina 
www.lacaputxeta-aula.com 
Espai de l‘escola de teatre La Caputxeta Aula

“més segures”: “Ja no pas-
sem tanta vergonya”. La 
Sara és filla de l’actor 
Xavier Capdet –ara roda 
una producció internaci-
onal de terror– i de Núria 
Mestres. La mare reco-
neix: “Tot i que la Sara 
continua sent tímida, fer 
teatre l’ajuda en tots els 
sentits, la fa feliç i en gau-
deix molt. Potser si no 
hagués fet teatre encara 
seria més vergonyosa...” 
El pare està satisfet de 
veure-la dalt d’un esce-
nari professional: “Sap 
que això és professional i 
és molt enriquidor”, con-
clou l’actor.e

Escola de teatre  
La Caputxeta Aula 
El seu manifest 
e 
L’escola de teatre La Caputxeta Aula de Barcelona, 
dirigida per Sandra Gómez, té un manifest que 
demostra el seu enamorament per la interpretació. 
Per Gómez –actriu, pedagoga teatral i periodista– el 
teatre és un mitjà de comunicació, una eina per a la 
resolució de conflictes, que “permet divertir-nos i 
destensar-nos, conèixer i integrar cultures” i que, a 
més, “dóna eines per créixer a nivell personal”. Des 
de l’escola de teatre impulsen moltes activitats. 
Així, el centre ofereix teatre a les escoles, activitats 
per fer en família, a més de casals per als estudiants 
que coincideixen amb les vacances de Nadal, Set-
mana Santa i l’estiu.  

Des de l’aula d’expressió dramàtica es creu, 
explica Sandra Gómez, en “l’aspecte lúdic de 
l’aprenentatge” i en la col·laboració i integració en 
la dinàmica cultural del barri. En aquest sentit, els 
professionals de La Caputxeta aposten per “la 
millora de les habilitats socials en la relació, comu-
nicació i expressió dels problemes” dels seus alum-
nes. A més, tenen clar que l’escola vol formar 
“espectadors conscients, crear persones amb  
pensament creatiu i potenciar el gust pel teatre”. 
Una fita que ja han assolit.
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