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El referèndum 
infantil d’on  

va sorgir el Teo

nom del personatge. Més endavant, 
les il·lustradores han sotmès les fu-
tures aventures d’en Teo a consul-
tes populars de lectors. “Durant les 
visites a les escoles, hem preguntat 
als nens i nenes què voldrien que fes 
en Teo en les pròximes històries”, 
assenyala Esteban, que subratlla 
que el protagonista dels contes “no 
és un líder ni un heroi, sinó un nen 
com qualsevol altre”. Per a les ma-
res del Teo, l’essència del personat-
ge són els seus valors i, sobretot, el 
respecte per l’entorn. 

El Teo en la societat actual 
Tot i que al llarg dels anys al Teo no 
li han sortit arrugues, les seves his-
tòries sí que s’han adaptat als canvis 
de la societat. “Ara treballem per re-
novar alguns títols de temàtica ob-
soleta, com ara En Teo va a l’escola, 
perquè les classes del 1977 no tenen 
res a veure amb les d’ara”, destaca 
Esteban, que reconeix que “el per-
sonatge i les seves històries han evo-
lucionat perquè la societat actual ha 
canviat molt”.  

En aquesta línia, les il·lustrado-
res també han detectat que el públic 
a qui s’adrecen ha canviat. “La fran-
ja d’edat dels lectors del Teo ha bai-
xat. Són contes destinats a la prime-

ra infantesa, però ara aquesta eta-
pa s’acaba abans”, diu Goyta, que la-
menta que “a vegades es fa créixer 
els nens massa ràpid”. 

Al llarg de quatre dècades, el Teo 
s’ha consolidat com una icona de 
l’àlbum il·lustrat català i ha esdevin-
gut un personatge que travessa ge-
neracions diferents. Segons Goyta, 
part de l’èxit es deu al fet que “mol-
ta gent que va llegir-lo durant la in-
fantesa ara s’hi retroba perquè te-

Asun Esteban i 
Carlota Goyta, 
sota el 
pseudònim de 
Violeta Denou, 
són les mares 
del Teo.  
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nen fills”. Per celebrar el 40è ani-
versari del protagonista, Goyta i Es-
teban han publicat un volum espe-
cial titulat En Teo descobreix món 
(Timunmas) que inclou quatre con-
tes emblemàtics: En Teo va amb 
avió, En Teo al parc natural, En Teo 
i els esports i En Teo va al mercat. 
També preparen una aplicació amb 
il·lustracions en tres dimensions i 
un nou volum que s’anomenarà En 
Teo va d’aniversari.e

El nen pèl-roig creat per Asun Esteban  
i Carlota Goyta compleix 40 anys
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Per al Teo, el pas del temps no és si-
nònim de decadència. Els seus ca-
bells de color panotxa, el jersei 
blanc i blau, el somriure permanent 
i la set d’explorar llocs nous es man-
tenen immutables després de qua-
tre dècades descobrint el món. El 
personatge creat per Asun Esteban 
i Carlota Goyta sota el pseudònim 
de Violeta Denou compleix 40 anys 
amb més de sis milions d’exemplars 
venuts, més de 150 volums publi-
cats i més de 10 col·leccions. “No 
hem sigut gaire conscients de l’èxit. 
Ens ha arribat a través de la gent, 
perquè ens trobem que tothom el 
coneix”, admet Goyta.  

De fet, el Teo no va néixer dispo-
sat a convertir-se en un fenomen ni 
com a imatge d’una persona real. 
“L’editorial ens havia fet un encàr-
rec. Vam dibuixar diversos perso-
natges i vam preguntar als nens i ne-
nes del nostre entorn quin els agra-
dava més. Van triar l’infant pèl-roig 
per majoria, així que vam decidir 
que ell seria el nostre protagonista”, 
recorda Goyta, que explica que tam-
bé van sotmetre a votació infantil el 
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‘Vides privades’, un laboratori explosiu sobre la parella 
noves parelles, tots dos força més 
joves que ells (Mima Riera i Javier 
Beltrán).  

La incòmoda trobada farà reacti-
var la química que hi havia hagut en-
tre ells, però també els gasos tòxics. 
I mentre la parella s’entesta a reviu-
re els motius pels quals estaven 
junts, el públic s’adona del que els va 
portar a separar-se: “Les relacions 
de parella són dos àcids convulsos 
que reaccionen en un tub d’assaig 
massa petit”, afirma  David Selvas, 
recordant un passatge del text de 
Coward. L’obra permet “veure una 
parella per un forat i sentir-se reco-
negut en el que els passa”, afegeix. El 
mateix Selvas ha codirigit l’especta-
cle juntament amb Norbert Martí-
nez, que descriu el muntatge com 
“un laboratori de proves sobre la pa-
rella”: “Posem el focus en l’amor, el 
desig, el sexe, tot el que hi ha en el 
nucli d’una relació de parella. Al cap-
davall és una anàlisi de les relacions 
humanes, però la química fa que les 
coses vagin més lluny, és un quartet 
que explota dalt de l’escenari”. 

David Selvas i 
Marta Marco 
interpreten un 
exmatrimoni. 
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la pel·lícula Gente en sitios– són els 
secundaris, que Coward havia deixat 
en arquetips molt simples. En 
aquest Vides privades els han fet un 
gir de 180 graus. Les noves parelles 
de l’exmatrimoni no tan sols són jo-
ves, guapos i desitjables, sinó que 
també “porten les motxilles menys 
carregades” i “viuen d’una manera 
més lliure i transparent” una relació 
amb algú amb qui hi ha quinze anys 
de diferència, explica Mima Riera. 
Cadascun dels personatges té les se-
ves raons per actuar com ho fa, pe-
rò la inseguretat i la por a la soledat 
hi tenen molt a veure. “Al tercer ac-
te veiem que els joves són més capa-
ços de portar les històries cap a un 
lloc on els més grans no són capaços 
d’anar. Ells han fet un viratge. Hi ha 
esperança”, apunta Selvas.  

Com que la versió de Cavestany 
és en castellà (traduïda per Cristina 
Genebat), Vides privades podria ofe-
rir a La Brutal la possibilitat de por-
tar el seu primer espectacle en tem-
porada a Madrid, després d’aixecar 
una desena de muntatges.e
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Què uneix una parella i què els pot 
arribar a separar? Com es poden 
canviar les inèrcies tòxiques? Què 
manté viva una relació? El drama-
turg anglès Noël Coward plantejava 
ja el 1930 els grans misteris de les 
relacions amoroses a l’obra Vides 
privades, una comèdia romàntica en 
tres actes que es va convertir auto-
màticament en un èxit i una obra de 
repertori.  Un segle després l’autor 
madrileny Juan Cavestany reprèn 
aquell mateix text en una nova ver-
sió, encarregada per la productora 
La Brutal, que se situa a la Barcelo-
na del segle XXI. La nova Vides pri-
vades –que es pot veure a partir de 
dissabte al Teatre Borràs– arrenca, 
en concret, a Begur, que és on 
l’exmatrimoni format per l’Amanda 
i l’Eduard (Marta Marco i David Sel-
vas) es troba per sorpresa al mateix 
hotel amb encant, compartint cap 
de setmana romàntic amb les seves 
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Selvas destaca l’“alta comèdia” i 
“l’orfebreria teatral” de l’original, 
però també admet que ha quedat 
desfasat en alguns aspectes. El que 
més ha hagut de reconstruir Caves-
tany –expert autor de comèdia, gui-
onista de cinema i dramaturg d’Ani-
malario, autor de l’obra Urtain o de 


