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Calquera obra de teatro está 
pensada para ser posta en 

escena. Mentres escribimos un 
texto dramático, imos imaxi-
nando os personaxes en move-
mento, as palabras en voz alta, 
a música que acompaña, a ilu-
minación que matiza, o vestiario 
que arroupa. Sempre que ima-
xinamos, xogamos. É imprescin-
díbel xogar. Sen xogo non hai 
vida. Sen xogo non hai intriga 
nin sorpresas. Sen xogo non hai 
teatro. E quen máis sabe de xo-
gos, sen dúbida ningunha, é o 
público infantil.

A importancia do teatro como 
medio de expresión, de com-
prensión e de aprendizaxe é 

de tal magnitude que nel con-
flúen diferentes disciplinas ar-
tísticas, non só a literatura dra-
mática. Ante o obxectivo común 
dunha montaxe teatral, o traba-
llo creativo de diferentes equi-
pos coordínase baixo a super-
visión da persoa que exerce o 
papel de directora ou director. 
A miúdo, nos centros de ensi-
no -que é onde o teatro agroma 
como un lugar onde se pode es-
quecer certa rixidez pedagóxi-
ca para deixarse levar polas in-
finitas posibilidades lúdicas dun 
texto, dun xogo escénico-, a vis-
ta está posta na representación 
final diante da comunidade es-
colar. Porén, aínda que a repre-
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sentación diante dun público 
sexa o momento no que todo 
o traballo previo cobra senti-
do, non debemos esquecer que 
cada ensaio vai tecendo unha 
rede na que se reúnen esfor-
zos, talentos e ilusións. O teatro 
é unha ficción tan ben construí-
da que explica a realidade por-
que aceptamos que así sexa e 
onde cadaquén pode optar por 
asumir un rol distinto ao da súa 
vida cotiá. As convencións tea-
trais son as convencións que nos 
permiten ser inconformistas e 
valentes, que cuestionan o esta-
blecido expoñéndoo diante dos 
ollos dos demais. Para que isto 
sexa posible, debemos transmi-
tir esa sensación de liberdade, 
de transgresión, nun marco pac-
tado: o espazo escénico.

Consideremos “espazo escéni-
co” no sentido amplo da pala-
bra. Un escenario pode ser cal-
quera lugar destinado á ficción 
teatral, abonda con deixar es-
tablecidas as pautas para que 
así sexa. Ese espazo conseguirá 
que se paralice o tempo e que 
varíen as normas de conduta. Aí 
radica a súa forza, o seu atrac-
tivo. Quen actúe no espazo es-
cénico debería ser consciente 
do seu poder de evocación e 
representación. Cada elemen-
to, cada obxecto, revístese dun 
enorme simbolismo. Do mesmo 
xeito que os xoguetes amplían 
ou restrinxen o imaxinario infan-
til, o espazo escénico e o que 
alí acontece participan da mes-
ma idea.

Nese espazo de ficción obte-
mos posibles respostas ás innú-
meras preguntas que nos asal-
tan sobre quen somos, a nosa 
identidade e, por tanto, a nosa 
inclusión na sociedade.

Teresa Durán no seu artigo 
“¿Qué es representación?” re-
fírese tamén ao teatro: “...to-
dos hablamos de representa-
ción teatral cuando fingimos 
cualquier acontecimiento, cuan-
do la ficción dialéctica nos ayu-
da a comprender una realidad 
“otra.”... El nexo común de to-

das esas representaciones –que 
de alguna manera se convierten 
en las ficciones indispensables 
para la sociabilización del indivi-
duo– radica en el concepto de 
alteridad, un concepto impor-
tantísimo porque a través del 
otro, de lo otro, se alcanza a ser 
más nosotros mismos que nun-
ca.”[1]

Cómpre, polo tanto, tratar con 
tino o espazo escénico e o que 
alí vai acontecer.

Cando compañías formadas por 
persoas adultas escollen o pú-
blico infantil como destinata-
rio das súas propostas tamén 
contan cos aspectos menciona-
dos, que serán as pontes entre 

[1] Durán, Teresa: “¿Qué es representa-
ción?”, en Teatro Infantil. Do texto á represen-
tación. Ed. Xerais , 2007

os dous imaxinarios (o adulto e 
o infantil): a idea de liberdade, 
de que todo é posíbel; a idea 
de transgresión, directamente 
relacionada coa de liberdade; 
a idea de que toda peza dra-
mática é un gran xogo no que 
se participa de varias maneiras, 
pero sempre desde o respecto, 
a solidariedade e a escoita. Des-
terremos a condescendencia e 
os prexuízos sobre a infancia a 
favor dun verdadeiro interese 
polos seus conflitos, que son os 
que verán reflectidos na monta-
xe. Exploremos sen vergonza as 
capacidades expresivas do cor-
po, a sutileza das entoacións, 
a música das palabras, o ritmo, 
sobre todo. Esa é a verdadeira 
clave, que dous ritmos tan dife-
rentes como o infantil e o adulto 
harmonicen en escena. 
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Coa consolidación do teatro 
profesional para público infan-
til asistimos a unha preocupa-
ción pola posta en escena que 
demostra a importancia desa 
consideración respectuosa cara 
a quen van dirixidos os espec-
táculos, a esixencia dunha cali-
dade de contidos e estéticas, a 
demanda dunha variedade de 
propostas, desde as máis co-
merciais ata as máis experimen-
tais. Itziar Pascual, no seu libro 
sobre a dramaturga Suzanne Le-
beau, resume as tendencias in-
ternacionais no teatro infantil e 
xuvenil que recolle Carlos He-
ráns no seu artigo “Teatro para 
niños, un futuro por recorrer”. 
Por exemplo: “La elaboración 
muy cuidadosa y estilizada de 
la escenografía, el vestuario y 
los elementos de escena, aban-
donando prácticamente el na-
turalismo o la mera ilustración 
waltdisneyana.”; “Textos, has-
ta ahora considerados exclusi-
vamente para adultos, reescri-
tos a partir del trabajo con las 

compañías o con talleres de tea-
tro escolar (fenómeno notable 
sobre todo en Italia y Holanda); 
“Un nivel imaginativo, actoral y 
de puesta en escena con apor-
taciones de artistas plásticos, 
músicos... que aproximan a los 
jóvenes públicos a la dramatur-
gia contemporánea, obviando 
el mero discurso ilustrativo de la 
anécdota que se representa.”[2]

Poñer en escena unha peza de 
teatro para público infantil de-
vólvenos a confianza na fic-
ción como un lugar ao que acu-
dir para resolver conflitos reais, 
o que resulta fundamental can-
do estamos aprendendo a de-   
senvolvernos en relación aos 
demais e a asentar a nosa iden-
tidade. As infinitas resolucións 
escénicas posibles ante un mes-
mo tema, que varían segundo a 
cantidade de actores e actrices, 
as opcións escollidas para a es-

[2]  Pascual, Itziar: Suzanne Lebeau: Las hue-
llas de la esperanza. Colección Ensayo ASSI-
TEJ España, 2007.

cenografía, o vestiario, a músi-
ca ou o deseño de iluminación, 
conforman un entrecruzamento 
moi semellante ao das decisións 
que imos tomando día a día, ás 
responsabilidades como inte-
grantes dunha sociedade.

Porén, ese compoñente lúdico 
do teatro que propicia romper 
as barreiras das normas estable-
cidas fóra do espazo escénico, 
permite unha expresión artística 
coa que gozaremos e reflexio-
naremos, ámbolos dous aspec-
tos a ter moi en conta, especial-
mente na infancia. En palabras 
de Guillem D´Efak: “La esponta-
neidad creadora es vital, como 
provocadora que es, y al propio 
tiempo, definidora de actitudes 
ante la vida, al inventar solucio-
nes apropiadas e inesperadas. 
La espontaneidad plástica se 
adapta a un mundo que cambia 
rápidamente mientras el sujeto 
también cambia. La espontanei-
dad dramática nos obliga a de-
finirnos por medio de actos. No 
somos nada ni nadie hasta que 
nos manifestamos.”[3]

En conclusión, o espazo escé-
nico é un lugar de liberdade 
creativa, de expresión sen ou-
tros límites que as convencións 
teatrais que establezamos cun 
acordo previo. Cando levamos 
unha obra a escena ofrecémos-
lle ao público a posibilidade de 
resolver conflitos mediante a fic-
ción, ou de cuestionar a reali-
dade, que é outra maneira de 
aprendizaxe. E non hai unha res-
ponsabilidade maior nin máis 
excitante. Porque, como ben di-
cía o personaxe de Jacques en 
As you like it, de William Sha-
kespeare: “All the world´s a sta-
ge...” (Todo o mundo é un esce-
nario)[4] 

[3] D´Efak, Guillem: Teoría y práctica del ta-
ller de teatro. Colección de Ensayo ASSITEJ 
España, 2012.

[4]  Shakespeare, William: As you like it. Acto 
I. Escena VII.


