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A casa meva, quan era petita, hi havia dues 
tradicions sagrades: anar a prendre un suís 
amb la iaia els dimecres i anar al teatre els 
diumenges. A la meva família, l’addicció al 
teatre ve de lluny: la meva àvia ho anava a veure 
tot i, com que el meu avi no era home d’agenda  
gaire fàcil, tirava pel dret i hi anava sola. I als 
anys 60, quan ma mare era adolescent, se 
l’emportava al Teatre Moratín, al Barcelona, al 
Calderón de la rambla de Catalunya o al Romea 
a veure el Capri. Més tard, la mare va seguir la 
tradició i amb ella vèiem obres de tota mena: 
adaptacions de contes infantils, musicals, 
titelles... I va ser en aquelles tardes de diumenge  
de quan era petita que va començar la meva 
passió pel teatre.  

Eren els 90, i era normal que passessin teatre 
per la televisió. Ma mare gravava totes les obres 
i, ma germana i jo, en lloc de Bola de Drac o 
Campeones, ens passàvem les tardes mirant 
teatre: Terra baixa amb l’Homar, el Cyrano 
del Flotats, Flor de nit, Memory, Tots dos... Mar 
i cel me la sabia de memòria, però no va ser 
fins a la reposició del 2004 quan, per fi, la vaig 
poder veure en directe. Amb la primera escena 
vaig entrar en xoc. Qui collons eren aquells 
homes vestits com Cervantes? A casa, de tota 
la vida, Mar i cel havia començat amb la cançó 
d’Osman. Quan va acabar l’obra, vaig entendre 
que no era que Dagoll Dagom hagués fet una 
nova versió, sinó que ma mare, quan la van 
passar per la tele, va prémer el Rec massa tard. 
Aquell inici no m’ha agradat mai, perquè jo vaig 
créixer amb el Mar i cel editat. El que començava 
tard. Ara jo també soc mare. El Roger, que no té 
ni dos anys, ha anat més vegades al teatre que 
molts adults en tota la seva vida. Hi ha gent que 
em diu: “tens sort, el teu és bon espectador, el 
nostre no el podem portar perquè no aguanta”. 
Ser “bon espectador” no és una qualitat que 
vingui per genètica. Us asseguro que el Roger no 
té cap superpoder. Senzillament, va al teatre des 
que té vuit mesos. La versió de l’Alícia que hem 
fet al Romea ja l’ha vista tres vegades i, quan 
s’acaba, crida “bravo”, entusiasmat, i amb ganes 
de més. I a mi m’agrada somiar que seguirà la 
tradició familiar i que tindrà el verí que tenien la 
besàvia i l’àvia.

Ara les coses han canviat una mica. El teatre 
infantil és el que rep menys ajudes i el més 
maltractat (tot i que és el que genera nou públic) 
i si resisteix és gràcies a herois com la Cia. La 
Trepa, la família de Viu el Teatre, els Lluïsos de 
Gràcia, el SAT!, el Tantarantana, o tots els bojos 
que s’hi deixen l’ànima perquè els nostres petits 
gaudeixin de l’espectacle. Que els nens estimin 
el teatre és responsabilitat dels professionals 
que ens hi dediquem, de les administracions, 

de les escoles, de 
les televisions, 
que molt rarament 
passen teatre per 
la tele, i, sobretot, 
dels pares, que són 
els que crearan 
l’hàbit en el 
nen. Sisplau, no 
subestimem els 
nostres infants. Si 
“aguanten” una 
hora mirant la 
Peppa Pig, també 
poden passar una 
hora asseguts a una 
platea. 
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